
การน าแผนพัฒนาสามปไีปสูก่ารปฏบิตัิ
ส่วนที่ 5



รายละเอียดโครงการพัฒนา



ยทุธศาสตร์
ดา้นการรักษาความปลอดภยั

ในชีวิตและทรัพยส์ิน



ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่๓ พัฒนาโคราชเมอืงน่าอยูท่ีเ่ปน็มติรกับสิง่แวดลอ้ม
 - ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินในเขตจงัหวัดที ่๙ ยทุธศาสตร์ดา้นการรักษาความปลอดภยัในชวีิตและทรัพยส์นิ
1. ยทุธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวติและทรัพยส์ิน

1.1   

2558 2559 2560
(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการขยายเขตเสียงตามสาย ม.3 เพื่อใหป้ระชาชนได้รับข้อมลู
ข่าวสารที่ทั่วถึงและครอบคลุม

ขยายเขตเสียงตามสาย
(ตามแบบเทศบาลกําหนด)

100,000  -  - 1 แหง่ ประชาชนได้รับข้อมลู
ข่าวสารที่ทั่วถึงและ
ครอบคลุม

กองช่าง

2 โครงการติดต้ังกระจกนนูสามแยกบา้น 
อ.บญุม ีและสามแยกปาูยประชาสัมพันธ์
หมูบ่า้น ม.3

เพื่อรักษาความปลอดภยัใหก้บั
ประชาชน

กระจกนนูอะคิลิก 
ขนาด 24 นิว้

10,000  -  - 2 จุด ประชาชนมคีวาม
ปลอดภยัในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

กองช่าง

3 โครงการติดต้ังกระจกนนูภายในหมูบ่า้น      
ม. 5

เพื่อรักษาความปลอดภยัใหก้บั
ประชาชน

กระจกนนูอะคิลิก 
ขนาด 24 นิว้

150,000  -  -  30 จุด ประชาชนมคีวาม
ปลอดภยัในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

กองช่าง

4 โครงการปรับปรุงเสียงตามสาย ม.5 เพื่อใหป้ระชาชนได้รับข้อมลู
ข่าวสารที่ทั่วถึงและครอบคลุม

ปรับปรุงเสียงตามสาย
(ตามแบบเทศบาลกําหนด)

100,000  -  - 1 แหง่ ประชาชนได้รับข้อมลู
ข่าวสารที่ทั่วถึงและ
ครอบคลุม

กองช่าง

หนว่ยงานที่
รับผิดชอบ
หนว่ยงานที่
รับผิดชอบ

โครงการ
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ
วัตถุประสงค์

 ตัวชีว้ัด
(KPI)

เทศบาลต าบลปรุใหญ่

ที่

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ.2558 ถึง 2560)

เปาูหมาย

ส่งเสริมและสนบัสนนุการติดต้ังระบบเตือนภยัธรรมชาติ และภยัพิบติัต่างๆ รวมทั้งการปอูงกนัและบรรเทาสาธารณภยั และความมัน่คงความปลอดภยัในชีวิตและทรัพย์สิน
 ลดอบุติัเหตุทางบก/ทางน้ํา

งบประมาณและที่มา
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1. ยทุธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวติและทรัพยส์ิน
1.1   

2558 2559 2560
(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

หนว่ยงานที่
รับผิดชอบ
หนว่ยงานที่
รับผิดชอบ

โครงการ
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ
วัตถุประสงค์

 ตัวชีว้ัด
(KPI)

ที่
เปาูหมาย

ส่งเสริมและสนบัสนนุการติดต้ังระบบเตือนภยัธรรมชาติ และภยัพิบติัต่างๆ รวมทั้งการปอูงกนัและบรรเทาสาธารณภยั และความมัน่คงความปลอดภยัในชีวิตและทรัพย์สิน
 ลดอบุติัเหตุทางบก/ทางน้ํา

งบประมาณและที่มา

5 โครงการติดต้ังสัญญาณไฟกระพริบ  ม.4 เพื่อรักษาความปลอดภยัใหก้บั
ประชาชน

สัญญาณไฟกระพริบ
(ตามแบบเทศบาลกําหนด)

60,000  -  - 6 จุด ประชาชนมคีวาม
ปลอดภยัในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

กองช่าง

6 โครงการติดต้ังกระจกนนูภายในหมูบ่า้น ม.1 เพื่อรักษาความปลอดภยัใหก้บั
ประชาชน

กระจกนนูอะคิลิก 
ขนาด 24 นิว้

100,000  -  -  20 จุด ประชาชนมคีวาม
ปลอดภยัในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

กองช่าง

7 โครงการติดต้ังกระจกนนูภายในหมูบ่า้น ม.2 เพื่อรักษาความปลอดภยัใหก้บั
ประชาชน

กระจกนนูอะคิลิก 
ขนาด 24 นิว้

100,000  -  -  20 จุด ประชาชนมคีวาม
ปลอดภยัในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

กองช่าง

8 โครงการติดต้ังกระจกนนูภายในหมูบ่า้น ม.4 เพื่อรักษาความปลอดภยัใหก้บั
ประชาชน

กระจกนนูอะคิลิก 
ขนาด 24 นิว้

100,000  -  -  20 จุด ประชาชนมคีวาม
ปลอดภยัในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

กองช่าง

9 โครงการติดต้ังกระจกนนูภายในหมูบ่า้น ม.6 เพื่อรักษาความปลอดภยัใหก้บั
ประชาชน

กระจกนนูอะคิลิก 
ขนาด 24 นิว้

50,000  -  -  10 จุด ประชาชนมคีวาม
ปลอดภยัในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

กองช่าง
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1. ยทุธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวติและทรัพยส์ิน
1.1   

2558 2559 2560
(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

หนว่ยงานที่
รับผิดชอบ
หนว่ยงานที่
รับผิดชอบ

โครงการ
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ
วัตถุประสงค์

 ตัวชีว้ัด
(KPI)

ที่
เปาูหมาย

ส่งเสริมและสนบัสนนุการติดต้ังระบบเตือนภยัธรรมชาติ และภยัพิบติัต่างๆ รวมทั้งการปอูงกนัและบรรเทาสาธารณภยั และความมัน่คงความปลอดภยัในชีวิตและทรัพย์สิน
 ลดอบุติัเหตุทางบก/ทางน้ํา

งบประมาณและที่มา

10 โครงการติดต้ังกระจกนนูภายในหมูบ่า้น ม.7 เพื่อรักษาความปลอดภยัใหก้บั
ประชาชน

กระจกนนูอะคิลิก 
ขนาด 24 นิว้

100,000  -  -  20 จุด ประชาชนมคีวาม
ปลอดภยัในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

กองช่าง

11 โครงการติดต้ังปาูยจราจรและทําราวกัน้ทาง
โค้งภายในหมูบ่า้น

เพื่อรักษาความปลอดภยัใหก้บั
ประชาชน

ปาูยจราจร/กระจกนนู/
ราวกัน้ทางโค้ง หมูท่ี่ 1-7
(ตามแบบเทศบาลกําหนด)

700,000  -  - 7 หมูบ่า้น ประชาชนมคีวาม
ปลอดภยัในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

กองช่าง

12 โครงการขยายเขตเสียงตามสายใหถ้ึงสนาม
กฬีา ชุมชนบา้นเลียบ ม.6

เพื่อใหป้ระชาชนได้รับข้อมลู
ข่าวสารที่ทั่วถึงและครอบคลุม

(ตามแบบเทศบาลกําหนด)  - 100,000  - 1 แหง่ ประชาชนได้รับข้อมลู
ข่าวสารที่ทั่วถึงและ
ครอบคลุม

กองช่าง

13 โครงการขยายเขตเปล่ียนภาคขยายเสียง 
พร้อมขยายจุดลําโพง ม.7                   
บา้นแสนสุข

เพื่อใหป้ระชาชนได้รับข้อมลู
ข่าวสารที่ทั่วถึงและครอบคลุม

(ตามแบบเทศบาลกําหนด)  - 100,000  - 1 แหง่ ประชาชนได้รับข้อมลู
ข่าวสารที่ทั่วถึงและ
ครอบคลุม

กองช่าง
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ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่๓ พัฒนาโคราชเมอืงน่าอยูท่ีเ่ปน็มติรกับสิง่แวดลอ้ม
 - ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินในเขตจงัหวัดที ่๙ ยทุธศาสตร์ดา้นการรักษาความปลอดภยัในชวีิตและทรัพยส์นิ
1. ยทุธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวติและทรัพยส์ิน

1.2

2558 2559 2560
(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการปอูงกนัและลดอบุติัภยัทาง
ถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์

เพื่อเพิ่มความปลอดภยัในชีวิต
และทรัพย์สินของผู้ใช้ถนน
ในช่วงเทศกาล

ต้ังจุดบริการประชาชน
ตําบลปรุใหญ่

40,000 40,000 40,000 1 คร้ังต่อปี ผู้ใช้รถใช้ถนนในช่งเทศกาลมี
ความปลอดภยัในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

สํานกั
ปลัดเทศบาล

2 โครงการปอูงกนัและลดอบุติัภยัทาง
ถนนช่วงเทศกาลปใีหม่

เพื่อเพิ่มความปลอดภยัในชีวิต
และทรัพย์สินของผู้ใช้ถนน
ในช่วงเทศกาล

ต้ังจุดบริการประชาชน
ตําบลปรุใหญ่

40,000 40,000 40,000 1 คร้ังต่อปี ผู้ใช้รถใช้ถนนในช่งเทศกาลมี
ความปลอดภยัในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

สํานกั
ปลัดเทศบาล

3 โครงการปอูงกนัและแกไ้ขปญัหา    
สาธารณภยัต่าง ๆ

เพื่อปอูงกนัและแกไ้ขปญัหา
สาธารณภยัต่าง ๆ เช่น ภยัแล้ง
 อคัคีภยั อทุกภยั ฯลฯ

หมูท่ี่ 1 - 7 600,000 600,000 600,000 7 หมูบ่า้น สาธารณภยัต่าง ๆ ได้รับการ
ปอูงกนัและแกไ้ขได้อย่าง
ทันท่วงที

สํานกั
ปลัดเทศบาล

4 โครงการฝึกอบรมและทบทวน
เกีย่วกบัการปอูงกนัและระงับ
อคัคีภยั/ไฟปาุในชุมชน

เพื่อใหค้ณะผู้บริหาร สมาชิก
สภาเทศบาล พนกังานเทศบาล
 ลูกจ้าง ผู้นําชุมชน มทีักษะ
ความรู้เกีย่วกบัการปอูงกนัและ
ระงับอคัคีภยั/ไฟปาุในชุมชน

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา
เทศบาล พนกังานเทศบาล 
ลูกจ้าง ผู้นําชุมชนและ
ประชาชนตําบลปรุใหญ่

30,000 30,000 30,000 1 คร้ังต่อปี มทีีมกูภ้ยัทีมคุีณภาพภายใน
ตําบล

สํานกั
ปลัดเทศบาล

โครงการ วัตถุประสงค์
เปาูหมาย  ตัวชีว้ัด

(KPI)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ.2558 ถึง 2560)

เทศบาลต าบลปรุใหญ่

ส่งเสริม สนับสนุนและร่วมมือกบัส่วนราชการ หน่วยงาน มูลนิธิการกศุลและองค์กรที่เกี่ยวขอ้ง ในการเตรียมความพร้อมในการปูองกนัภัย และการช่วยเหลือผู้ประสบภัย
งบประมาณและที่มา

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
หนว่ยงานที่
รับผิดชอบ

ที่
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1. ยทุธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวติและทรัพยส์ิน
1.2

2558 2559 2560
(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการ วัตถุประสงค์
เปาูหมาย  ตัวชีว้ัด

(KPI)

ส่งเสริม สนับสนุนและร่วมมือกบัส่วนราชการ หน่วยงาน มูลนิธิการกศุลและองค์กรที่เกี่ยวขอ้ง ในการเตรียมความพร้อมในการปูองกนัภัย และการช่วยเหลือผู้ประสบภัย
งบประมาณและที่มา

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
หนว่ยงานที่
รับผิดชอบ

ที่

5 อดุหนนุอําเภอเมอืงนครราชสีมาตาม
โครงการรักษาความสงบเรียบร้อย
และรักษาความปลอดภยัของ
ประชาชน อําเภอเมอืงนครราชสีมา 
จังหวัดนครราชสีมา

เพื่อรักษาความปลอดภยัใหก้บั
ประชาชน

อําเภอเมอืงนครราชสีมา 30,000 30,000 30,000 1 คร้ังต่อปี ประชาชนมคีวามปลอดภยัใน
ชีวิตและทรัพย์สิน

สํานกั
ปลัดเทศบาล

6 โครงการหนึง่ตําบลหนึง่ทีมกูช้ีพกูภ้ยั 
(One Tambon One Search And 
Rescue Team: OTOS)

เพื่อพัฒนามาตรฐานการ 
ปอูงกนัและแกไ้ขปญัหา 
สาธารณภยัในพื้นที่เทศบาล
ตําบลปรุใหญ่

อปพร. และเจ้าหนา้ที่
เทศบาลตําบลปรุใหญ่

50,000 - - 1 คร้ัง ประชาชนได้รับความ
ปลอดภยัในชีวิตและทรัพย์สิน
จากเจ้าหนา้ที่ที่มคีวามชํานาญ
ในการปอูงกนัสาธารณภยั

สํานกั
ปลัดเทศบาล

7 โครงการติดต้ังระบบดับเพลิงประจํา
หมูบ่า้น

เพื่อเตรียมความพร้อมในการ
ช่วยเหลือผู้ประสบภยั

ติดต้ังระบบดับเพลิง
หมูท่ี่ 1-7

200,000 200,000 200,000 7 หมูบ่า้น ใหค้วามช่วยเหลืออย่าง
ทันท่วงที

สํานกั
ปลัดเทศบาล

8 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ปอูงกนัไฟปาุ

เพื่อสร้างจิตสํานกึใหก้บั
ประชาชนและเยาวชนได้
ตระหนกัถึงพิษภยัไฟปาุ

หมูท่ี่ 1 - 7 100,000    100,000    100,000    1 คร้ังต่อปี ประชาชนและเยาวชนมคีวาม
เข้าใจถึงพิษภยัไฟปาุ

สํานกั
ปลัดเทศบาล
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ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่๓ พัฒนาโคราชเมอืงน่าอยูท่ีเ่ปน็มติรกับสิง่แวดลอ้ม
 - ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินในเขตจงัหวัดที ่๙ ยทุธศาสตร์ดา้นการรักษาความปลอดภยัในชวีิตและทรัพยส์นิ
1.ยทุธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวติและทรัพยส์ิน
   1.3

2558 2559 2560
(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการติดต้ังกล้อง CCTV ภายใน
หมู่บา้น ชุมชนวิโรจนพ์ัฒนา ม.4

เพื่อปอูงกนัและรักษาความปลอดภยั
ในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
และปอูงกนัอาชญากรรมที่อาจเกดิขึน้
ในเขตเทศบาล

ติดต้ังกล้อง CCTV 
(ตามแบบเทศบาลกําหนด)

100,000  -  - 1 แหง่ ประชาชนมคีวาม
ปลอดภยัในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

กองช่าง

2 โครงการติดต้ังกล้อง CCTV ภายใน
หมู่บา้น ม.6

เพื่อปอูงกนัและรักษาความปลอดภยั
ในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
และปอูงกนัอาชญากรรมที่อาจเกดิขึน้
ในเขตเทศบาล

ติดต้ังกล้อง CCTV
(ตามแบบเทศบาลกําหนด)

100,000  -  - 1 แหง่ ประชาชนมคีวาม
ปลอดภยัในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

กองช่าง

3 โครงการติดต้ังกล้อง CCTV ภายใน
หมู่บา้น ม.5

เพื่อปอูงกนัและรักษาความปลอดภยั
ในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
และปอูงกนัอาชญากรรมที่อาจเกดิขึน้
ในเขตเทศบาล

ติดต้ังกล้อง CCTV
(ตามแบบเทศบาลกําหนด)

100,000  -  - 1 แหง่ ประชาชนมคีวาม
ปลอดภยัในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ.2558 ถึง 2560)

เทศบาลต าบลปรุใหญ่

ส่งเสริม และสนบัสนนุการติดต้ังระบบกล้องวงจรปดิในเขตชุมชน และสถานที่สําคัญ เพื่อสร้างความอบอุน่ใจ และความปลอดภยัในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

ที่ วัตถุประสงค์โครงการ
 ตัวชีว้ัด
(KPI)

เปาูหมาย
งบประมาณและที่มา

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หนว่ยงานที่
รับผิดชอบ
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1.ยทุธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวติและทรัพยส์ิน
   1.3

2558 2559 2560
(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

ส่งเสริม และสนบัสนนุการติดต้ังระบบกล้องวงจรปดิในเขตชุมชน และสถานที่สําคัญ เพื่อสร้างความอบอุน่ใจ และความปลอดภยัในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

ที่ วัตถุประสงค์โครงการ
 ตัวชีว้ัด
(KPI)

เปาูหมาย
งบประมาณและที่มา

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หนว่ยงานที่
รับผิดชอบ

4 โครงการติดต้ังกล้อง CCTV ภายใน
หมู่บา้น ม.1

เพื่อปอูงกนัและรักษาความปลอดภยั
ในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
และปอูงกนัอาชญากรรมที่อาจเกดิขึน้
ในเขตเทศบาล

ติดต้ังกล้อง CCTV
(ตามแบบเทศบาลกําหนด)

100,000  -  - 1 แหง่ ประชาชนมคีวาม
ปลอดภยัในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

กองช่าง

5 โครงการติดต้ังกล้อง CCTV ภายใน
หมู่บา้น ม.2

เพื่อปอูงกนัและรักษาความปลอดภยั
ในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
และปอูงกนัอาชญากรรมที่อาจเกดิขึน้
ในเขตเทศบาล

ติดต้ังกล้อง CCTV
(ตามแบบเทศบาลกําหนด)

100,000  -  - 1 แหง่ ประชาชนมคีวาม
ปลอดภยัในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

กองช่าง

6 โครงการติดต้ังกล้อง CCTV ภายใน
หมู่บา้น ม.3

เพื่อปอูงกนัและรักษาความปลอดภยั
ในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
และปอูงกนัอาชญากรรมที่อาจเกดิขึน้
ในเขตเทศบาล

ติดต้ังกล้อง CCTV
(ตามแบบเทศบาลกําหนด)

100,000  -  - 1 แหง่ ประชาชนมคีวาม
ปลอดภยัในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

กองช่าง

7 โครงการติดต้ังกล้อง CCTV ภายใน
หมู่บา้น ม.7

เพื่อปอูงกนัและรักษาความปลอดภยั
ในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
และปอูงกนัอาชญากรรมที่อาจเกดิขึน้
ในเขตเทศบาล

ติดต้ังกล้อง CCTV
(ตามแบบเทศบาลกําหนด)

100,000  -  - 1 แหง่ ประชาชนมคีวาม
ปลอดภยัในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

กองช่าง
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1.ยทุธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวติและทรัพยส์ิน
   1.3

2558 2559 2560
(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

ส่งเสริม และสนบัสนนุการติดต้ังระบบกล้องวงจรปดิในเขตชุมชน และสถานที่สําคัญ เพื่อสร้างความอบอุน่ใจ และความปลอดภยัในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

ที่ วัตถุประสงค์โครงการ
 ตัวชีว้ัด
(KPI)

เปาูหมาย
งบประมาณและที่มา

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หนว่ยงานที่
รับผิดชอบ

8 โครงการจัดซ้ือกล้องวงจรปดิพร้อม
อปุกรณ์ติดต้ังครบชุด

เพื่อปอูงกนัและรักษาความปลอดภยั
ในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
และปอูงกนัอาชญากรรมที่อาจเกดิขึน้
ในเขตเทศบาล

ติดต้ังกล้องวงจรปดิ 
ชุดละ 40,000 บาท  
(ตามแบบเทศบาลกําหนด)

 - 320,000  - 8  ชุด ประชาชนมคีวาม
ปลอดภยัในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

สํานกั
ปลัดเทศบาล
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ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่๓ พัฒนาโคราชเมอืงน่าอยูท่ีเ่ปน็มติรกับสิง่แวดลอ้ม
 - ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินในเขตจงัหวัดที ่๙ ยทุธศาสตร์ดา้นการรักษาความปลอดภยัในชวีิตและทรัพยส์นิ
1. ยทุธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวติและทรัพยส์ิน

1.4

2558 2559 2560
(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการฝึกอบรมอาสาสมคัร
ปอูงกนัภยัฝุายพลเรือน
เทศบาลตําบลปรุใหญ่

เพื่อพัฒนามาตรฐานการ ปอูงกนั
และแกไ้ขปญัหา สาธารณภยัใน
พื้นที่เทศบาลตําบลปรุใหญ่

อาสาสมคัรปอูงกนัภยัฝุาย
พลเรือนเทศบาลตําบลปรุ
ใหญ่

200,000 200,000 200,000 1  คร้ังต่อปี ประชาชนได้รับความ
ปลอดภยัในชีวิตและทรัพย์สิน
จากเจ้าหนา้ที่ที่มคีวามชํานาญ
ในการปอูงกนัสาธารณภยั

สํานกัปลัดเทศบาล

2 โครงการฝึกทบทวน
อาสาสมคัรปอูงกนัภยัฝุายพล
เรือนเทศบาลตําบลปรุใหญ่

เพื่อพัฒนามาตรฐานการ ปอูงกนั
และแกไ้ขปญัหา สาธารณภยัใน
พื้นที่เทศบาลตําบลปรุใหญ่

อาสาสมคัรปอูงกนัภยัฝุาย
พลเรือนเทศบาลตําบลปรุ
ใหญ่

100,000 100,000 100,000 1  คร้ังต่อปี ประชาชนได้รับความ
ปลอดภยัในชีวิตและทรัพย์สิน
จากเจ้าหนา้ที่ที่มคีวามชํานาญ
ในการปอูงกนัสาธารณภยั

สํานกัปลัดเทศบาล

3 โครงการอบรมอาสาสมคัร
ตํารวจหมูบ่า้น

รักษาความสงบเรียบร้อยภายใน
ชุมชน

อาสาสมคัรตํารวจหมูบ่า้น
ตําบลปรุใหญ่

10,000 10,000 10,000 1  คร้ังต่อปี ประชาชนมส่ีวนร่วมในการ
ปอูงกนัแกไ้ขปญัหายาเสพติด
 อาชญากรรม

 สํานกั
ปลัดเทศบาล / 
สภ.โพธิ์กลาง

4 โครงการอาสาสมคัรปกปอูง
สถาบนั (อสป.)

รักษาความสงบเรียบร้อยภายใน
ชุมชน

อาสาสมคัรปกปอูงสถาบนั 
ตําบลปรุใหญ่

50,000 50,000 50,000 1  คร้ังต่อปี ประชาชนมส่ีวนร่วมในการ
ปอูงกนัแกไ้ขปญัหายาเสพติด
 อาชญากรรม

 สํานกั
ปลัดเทศบาล / 
สภ.โพธิ์กลาง

หนว่ยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ
 ตัวชีว้ัด
(KPI)

วัตถุประสงค์
เปาูหมาย

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ.2558 ถึง 2560)

เทศบาลต าบลปรุใหญ่

สนบัสนนุการฝึกอบรมจัดต้ังและอบรมฟื้นฟูตํารวจบา้น และอาสาสมคัรปอูงกนัภยัฝุายพลเรือน (อปพร.) เพื่อเปน็กําลังสนบัสนนุเจ้าหนา้ที่รัฐ และดูแลรักษาความปลอดภยัและการจราจร
ในชุมชน หมูบ่า้นในชุมชน หมูบ่า้น

งบประมาณและที่มา
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
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ยทุธศาสตร์
การสานตอ่แนวทางพระราชด าริ



ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่๓ พัฒนาโคราชเมอืงน่าอยูท่ีเ่ปน็มติรกับสิง่แวดลอ้ม
 - ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินในเขตจงัหวัดที ่๑ ยทุธศาสตร์การสานตอ่แนวทางพระราชด าริ
2.ยทุธศาสตร์การสานตอ่แนวทางพระราชด าริ 
 2.1

2558 2559 2560
(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการปรับปรุงระบบ
ประปา หมูท่ี่ 5

เพื่อใหป้ระชาชนมนี้ําใช้
เพื่อการเกษตรและใช้
อปุโภค-บริโภคอย่าง
ทั่วถึง

ปรับปรุงระบบประปา  
พร้อมปาูยโครงการจํานวน  1  ปาูย  
(ตามแบบเทศบาลกําหนด)

 500,000  -  - 1 แหง่ ประชาชนมนี้ําใช้
เพื่อการเกษตรและ
ใช้อปุโภค-บริโภค
ทั่วถึง

กองช่าง

2 โครงการขุดลอกตะกดุช่วง
โนนโพธิ์ ม.1

เพื่อใหป้ระชาชนมนี้ําใช้
เพื่อการเกษตรและใช้
อปุโภค-บริโภคอย่าง
ทั่วถึง

ขนาดกว้าง  6.00  เมตร  ยาว  496.00 
 เมตร  ลึก  0.50  เมตร  
(ตามแบบเทศบาลกําหนด)

 60,000  -  - 1 แหง่ ประชาชนมนี้ําใช้
เพื่อการเกษตรและ
ใช้อปุโภค-บริโภค
ทั่วถึง

กองช่าง

ที่
งบประมาณและที่มา

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หนว่ยงานที่
รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ.2558 ถึง 2560)

เทศบาลต าบลปรุใหญ่

วัตถุประสงค์
 ตัวชีว้ัด
(KPI)

เปาูหมาย
โครงการ

พัฒนาขุดลอก คูคลองและจัดสร้างแหล่งน้ํา สงวนและเกบ็กกัน้ําเพื่อการเกษตร เพื่อการอปุโภคและบริโภค รวมทั้งวางโครงการเพื่อแกไ้ขปญัหาน้ําท่วมและน้ําแล้ง
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2.ยทุธศาสตร์การสานตอ่แนวทางพระราชด าริ 
 2.1

2558 2559 2560
(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่
งบประมาณและที่มา

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หนว่ยงานที่
รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์
 ตัวชีว้ัด
(KPI)

เปาูหมาย
โครงการ

พัฒนาขุดลอก คูคลองและจัดสร้างแหล่งน้ํา สงวนและเกบ็กกัน้ําเพื่อการเกษตร เพื่อการอปุโภคและบริโภค รวมทั้งวางโครงการเพื่อแกไ้ขปญัหาน้ําท่วมและน้ําแล้ง

3 โครงการขุดลอกคลองเหมอืง
ไส้ไก ่หนา้บา้น
นายสุพล โนใหม ่ ม.2

เพื่อใหป้ระชาชนมนี้ําใช้
เพื่อการเกษตรและใช้
อปุโภค-บริโภคอย่าง
ทั่วถึง

ช่วงที่  1
ขนาดกว้าง  1.00  เมตร  ยาว  1,150.00  
เมตร  ลึก  0.60  เมตร  พร้อมวางท่อ
ระบายน้ํา
จุดที่  1  ท่อระบายน้ํา  ค.ส.ล.  ปากล้ิน
ราง  ชัน้  3  ศก.  0.60  เมตร  ความยาว
ท่อรวมบอ่พัก  40.00  เมตร  บอ่พัก
จํานวน  4  บอ่
จุดที่  2  ท่อระบายน้ํา  ค.ส.ล.  ปากล้ิน
ราง ชัน้  3  ศก. 0.80  เมตร จํานวน  8 
ท่อน  พร้อมกําแพงกนัน้ําเซาะทั้งสองด้าน
ช่วงที่  2
ขนาดกว้าง  1.00  เมตร  ยาว  604.00  
เมตร  ลึก  0.60  เมตร พร้อมปาูย
โครงการจํานวน  1  ปาูย
(ตามแบบเทศบาลกําหนด)

 200,000  -  - 1 แหง่ ประชาชนมนี้ําใช้
เพื่อการเกษตรและ
ใช้อปุโภค-บริโภค
ทั่วถึง

กองช่าง

4 โครงการกอ่สร้างประตู
ระบายน้ําหนา้บา้นปาูเสง่ียม
 ม.2

เพื่อใหป้ระชาชนมนี้ําใช้
เพื่อการเกษตรและใช้
อปุโภค-บริโภคอย่าง
ทั่วถึง

ประตูระบายน้ํา
(ตามแบบเทศบาลกําหนด)

 400,000  -  - 1 แหง่ ประชาชนมนี้ําใช้
เพื่อการเกษตรและ
ใช้อปุโภค-บริโภค
ทั่วถึง

กองช่าง
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2.ยทุธศาสตร์การสานตอ่แนวทางพระราชด าริ 
 2.1

2558 2559 2560
(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่
งบประมาณและที่มา

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หนว่ยงานที่
รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์
 ตัวชีว้ัด
(KPI)

เปาูหมาย
โครงการ

พัฒนาขุดลอก คูคลองและจัดสร้างแหล่งน้ํา สงวนและเกบ็กกัน้ําเพื่อการเกษตร เพื่อการอปุโภคและบริโภค รวมทั้งวางโครงการเพื่อแกไ้ขปญัหาน้ําท่วมและน้ําแล้ง

5 โครงการขยายท่อเมนประปา
 ซอย 9, 10, 11 ม.5

เพื่อใหป้ระชาชนมนี้ําใช้
เพื่อการเกษตรและใช้
อปุโภค-บริโภคอย่าง
ทั่วถึง

ท่อเมนประปา
(ตามแบบเทศบาลกําหนด)

 70,000  -  - 1 แหง่ ประชาชนมนี้ําใช้
เพื่อการเกษตรและ
ใช้อปุโภค-บริโภค
ทั่วถึง

กองช่าง

6 โครงการติดต้ังหอถังสูง  ม.5 เพื่อใหป้ระชาชนมนี้ําใช้
เพื่อการเกษตรและใช้
อปุโภค-บริโภคอย่าง
ทั่วถึง

หอถังสูง
(ตามแบบเทศบาลกําหนด)

 450,000  -  - 1 แหง่ ประชาชนมนี้ําใช้
เพื่อการเกษตรและ
ใช้อปุโภค-บริโภค
ทั่วถึง

กองช่าง

7 โครงการปรับปรุงระบบ
ประปา ม.6

เพื่อใหป้ระชาชนมนี้ําใช้
เพื่อการเกษตรและใช้
อปุโภค-บริโภคอย่าง
ทั่วถึง

ปรับปรุงระบบประปา
(ตามแบบเทศบาลกําหนด)

 100,000  -  - 1 แหง่ ประชาชนมนี้ําใช้
เพื่อการเกษตรและ
ใช้อปุโภค-บริโภค
ทั่วถึง

กองช่าง

8 โครงการปรับปรุงระบบ
ประปาภายในวัดพบสุข ม.7

เพื่อใหป้ระชาชนมนี้ําใช้
เพื่อการเกษตรและใช้
อปุโภค-บริโภคอย่าง
ทั่วถึง

ปรับปรุงระบบประปา
(ตามแบบเทศบาลกําหนด)

 500,000  -  - 1 แหง่ ประชาชนมนี้ําใช้
เพื่อการเกษตรและ
ใช้อปุโภค-บริโภค
ทั่วถึง

กองช่าง

9 โครงการปรับปรุงท่อเมน
ประปาซอยบา้นนายสมจิตร 
ม.7

เพื่อใหป้ระชาชนมนี้ําใช้
เพื่อการเกษตรและใช้
อปุโภค-บริโภคอย่าง
ทั่วถึง

ปรับปรุงท่อเมนประปา
(ตามแบบเทศบาลกําหนด)

 50,000  -  - 1 แหง่ ประชาชนมนี้ําใช้
เพื่อการเกษตรและ
ใช้อปุโภค-บริโภค
ทั่วถึง

กองช่าง
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2.ยทุธศาสตร์การสานตอ่แนวทางพระราชด าริ 
 2.1

2558 2559 2560
(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่
งบประมาณและที่มา

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หนว่ยงานที่
รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์
 ตัวชีว้ัด
(KPI)

เปาูหมาย
โครงการ

พัฒนาขุดลอก คูคลองและจัดสร้างแหล่งน้ํา สงวนและเกบ็กกัน้ําเพื่อการเกษตร เพื่อการอปุโภคและบริโภค รวมทั้งวางโครงการเพื่อแกไ้ขปญัหาน้ําท่วมและน้ําแล้ง

10 โครงการขยายเขตท่อเมน
ประปาพร้อมท่อระบายน้ํา 
ซอยบา้นพี่ตุ๊กขายลูกชิน้ทอด
 หมูท่ี่ 1

เพื่อใหป้ระชาชนมนี้ําใช้
เพื่อการเกษตรและใช้
อปุโภค-บริโภคอย่าง
ทั่วถึง

ท่อประปาขนาด 2 นิว้ ชัน้ 13.5 ความยาว
 วางท่อระบายน้ํา เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.4 
เมตร คสส. ชัน้ 3 ความยาวรวมบอ่พัก 86 
เมตร บอ่พักจํานวน 9 บอ่ พร้อมปาูย
โครงการจํานวน 1 ปาูย
(ตามแบบเทศบาลกําหนด)

 - 230,000  - 1 แหง่ ประชาชนมนี้ําใช้
เพื่อการเกษตรและ
ใช้อปุโภค-บริโภค
ทั่วถึง

กองช่าง

11 โครงการขุดลอกคลองระกํา  
- จากโนนตาชูถึงหนา้บา้น
ผู้ช่วยวันโรม ชุมชนตาลโหรน
 - โนนตาชู หมูท่ี่ 2

เพื่อใหป้ระชาชนมนี้ําใช้
เพื่อการเกษตรและใช้
อปุโภค-บริโภคอย่าง
ทั่วถึง

ขนาดกว้างเฉล่ีย 1.50 เมตร ยาว 600.00 
เมตร ลึกเฉล่ีย 1.00 เมตร ปริมาตรดินขุด 
900.00 ลูกบาศกเ์มตร 
(ตามแบบเทศบาลกําหนด)

 - 31,000  - 1 แหง่ ประชาชนมนี้ําใช้
เพื่อการเกษตรและ
ใช้อปุโภค-บริโภค
ทั่วถึง

กองช่าง

12  - จากคลองระกําถึงคลองส่ง
น้ําชลประทาน หมูท่ี่ 2

ขนาดกว้างเฉล่ีย 2.00 เมตร ยาว 
1,055.00 เมตร ลึกเฉล่ีย 1.00 เมตร 
ปริมาตรดินขุด 2,110.00 ลูกบาศกเ์มตร 
(ตามแบบเทศบาลกําหนด)

 - 66,000  - 1 แหง่

13 โครงการขุดลอกคลองจาก
บอ่พักน้ําบา้นนายกบมา
เชือ่มท่อระบายน้ําหนา้วิรัตน์
รีไซเคิล หมู่ที่ 5 บา้นพบสุข

เพื่อความสะดวกในการ
ระบายน้ําจากสนาม
กฬีาและรอบนอกจาก
สุรนารีและพื้นที่ของ
หมูท่ี่ 7 ที่ไหลลงมาหมูท่ี่
 5

ขุดลอกทางระบายน้ํา กว้าง 1.20 เมตร ลึก
 1.00 เมตร ยาว 220.00 เมตร 
(ตามแบบทต.กําหนด)

 - 100,000  - 1 แหง่ สามารถระบายน้ํา
ได้ทันท่วงทีไมท่่วม
บา้นประชาชน

 กองช่าง
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2.ยทุธศาสตร์การสานตอ่แนวทางพระราชด าริ 
 2.1

2558 2559 2560
(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่
งบประมาณและที่มา

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หนว่ยงานที่
รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์
 ตัวชีว้ัด
(KPI)

เปาูหมาย
โครงการ

พัฒนาขุดลอก คูคลองและจัดสร้างแหล่งน้ํา สงวนและเกบ็กกัน้ําเพื่อการเกษตร เพื่อการอปุโภคและบริโภค รวมทั้งวางโครงการเพื่อแกไ้ขปญัหาน้ําท่วมและน้ําแล้ง

14 โครงการขยายเขตท่อประปา
จุดแยกตะกดุถึงบา้นนาย
สมพงษ ์สินปรุ หมูท่ี่ 1 บา้น
คนชุม

เพื่อพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภคใหไ้ด้
มาตรฐาน

ท่อประปาขนาด 2 นิว้ ชัน้ 13.5 ความยาว
รวม 380.00 เมตร 
(ตามแบบเทศบาลกําหนด)

 - 50,000  - 1 แหง่ ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจร

กองช่าง

15 โครงการขยายท่อเมน
ประปาถนน 304 จากร้าน
เฟอร์นเิจอร์ - ปากซอยจํารัส
 หมูท่ี่ 7

เพื่อพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภคใหไ้ด้
มาตรฐาน

ขนาด ø 3 นิว้ ชัน้ 13.5 ความยาว 495.00
 เมตร (ตามแบบเทศบาลกําหนด)

 - 94,000  - 1 แหง่ ประชาชนมนี้ําใช้ใน
การอปุโภค-บริโภค
ทั่วถึง

กองช่าง

16 โครงการปรับปรุงระบบ
กรองน้ําประปา  หมูท่ี่ 5

เพื่อใหป้ระชาชนมนี้ําใช้
เพื่อการเกษตรและใช้
อปุโภค-บริโภคอย่าง
ทั่วถึง

จํานวน 3 ชุด ขนาด 20 ลบ.ม./ชม.บาดาล  - 600,000  - 1 แหง่ ประชาชนมนี้ําใช้
เพื่อการเกษตรและ
ใช้อปุโภค-บริโภค
ทั่วถึง

กองช่าง

17 โครงการกอ่สร้างหอ้งควบคุม
ระบบประปา ในวัดพบสุข 
หมู่ที่ 7

เพื่อใหป้ระชาชนมนี้ําใช้
เพื่อการเกษตรและใช้
อปุโภค-บริโภคอย่าง
ทั่วถึง

หอ้งควบคุมระบบประปา 
(ตามแบบเทศบาลกําหนด)

 - 15,000  - 1 แหง่ ประชาชนมนี้ําใช้
เพื่อการเกษตรและ
ใช้อปุโภค-บริโภค
ทั่วถึง

กองช่าง

18 โครงการปรับปรุงระบบ
กรองน้ําประปา  หมูท่ี่ 7

เพื่อใหป้ระชาชนมนี้ําใช้
เพื่อการเกษตรและใช้
อปุโภค-บริโภคอย่าง
ทั่วถึง

จํานวน 3 ชุด ขนาด 20 ลบ.ม./ชม.บาดาล  - 600,000  - 1 แหง่ ประชาชนมนี้ําใช้
เพื่อการเกษตรและ
ใช้อปุโภค-บริโภค
ทั่วถึง

กองช่าง
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2.ยทุธศาสตร์การสานตอ่แนวทางพระราชด าริ 
 2.1

2558 2559 2560
(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่
งบประมาณและที่มา

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หนว่ยงานที่
รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์
 ตัวชีว้ัด
(KPI)

เปาูหมาย
โครงการ

พัฒนาขุดลอก คูคลองและจัดสร้างแหล่งน้ํา สงวนและเกบ็กกัน้ําเพื่อการเกษตร เพื่อการอปุโภคและบริโภค รวมทั้งวางโครงการเพื่อแกไ้ขปญัหาน้ําท่วมและน้ําแล้ง

19 โครงการขุดลอกลําตะกดุ
จากศาลาโนนโพธิ์ - โนนตาชู
 หมูท่ี่ 1

เพื่อใหป้ระชาชนมนี้ําใช้
เพื่อการเกษตรและใช้
อปุโภค-บริโภคอย่าง
ทั่วถึง

ขนาดขุดกว้างเฉล่ีย 8.00 เมตร ยาว 
1,525.00 เมตร ขุดลึกเฉล่ีย 2.00 เมตร 
ปริมาตรดินขุด 24,400.00 ลูกบาศกเ์มตร 
 พร้อมปาูยโครงการจํานวน 1 ปาูย
(ตามแบบเทศบาลกําหนด)

 - 634,000  - 1 แหง่ ประชาชนมนี้ําใช้
เพื่อการเกษตรและ
ใช้อปุโภค-บริโภค
ทั่วถึง

กองช่าง

20 โครงการขุดลอกคลองเส้น
เลียบถนนสายบา้นคนชุม 
หมู่ที่ 1 เชือ่มบา้นแปะ

เพื่อใหป้ระชาชนมนี้ําใช้
เพื่อการเกษตรและใช้
อปุโภค-บริโภคอย่าง
ทั่วถึง

ขนาดท้องคลองขุดลอกกว้างเฉล่ีย 3.00 
เมตร ยาว 1,650.00 เมตร ลึก 1.50 เมตร
 พร้อมปาูยโครงการจํานวน 1 ปาูย 
(ตามแบบเทศบาลกําหนด)

 - 368,000  - 1 แหง่ ประชาชนมนี้ําใช้
เพื่อการเกษตรและ
ใช้อปุโภค-บริโภค
ทั่วถึง

กองช่าง

21 โครงการขุดลอกคลองเส้น
หลังปฐพีทองบา้นคนชุม หมู่
ที่ 1 - อบต.บา้นใหม่

เพื่อใหป้ระชาชนมนี้ําใช้
เพื่อการเกษตรและใช้
อปุโภค-บริโภคอย่าง
ทั่วถึง

ขนาดท้องคลองขุดลอกกว้างเฉล่ีย 8.00 
เมตร ยาว 1,180.00 เมตร ลึก 1.50 เมตร
 ปริมาตรดินขุดไมน่อ้ยกว่า 4,160.00 
ลูกบาศกเ์มตร พร้อมปาูยโครงการจํานวน 
1 ปาูย 
(ตามแบบเทศบาลกําหนด)

 - 866,000  - 1 แหง่ ประชาชนมนี้ําใช้
เพื่อการเกษตรและ
ใช้อปุโภค-บริโภค
ทั่วถึง

กองช่าง

22 โครงการวางท่อระบายน้ํา 
คสล. พร้อมประตูระบายน้ํา 
คลองระกํา หมูท่ี่ 2

เพื่อพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภคใหไ้ด้
มาตรฐาน

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.00  ม. ความ
ยาว 6.00 เมตร พร้อมประตูระบายน้ํา 
(ตามแบบเทศบาลกําหนด)

100,000  - 1 แหง่ น้ําไมท่่วมขังในพื้นที่ กองช่าง
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2.ยทุธศาสตร์การสานตอ่แนวทางพระราชด าริ 
 2.1

2558 2559 2560
(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่
งบประมาณและที่มา

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หนว่ยงานที่
รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์
 ตัวชีว้ัด
(KPI)

เปาูหมาย
โครงการ

พัฒนาขุดลอก คูคลองและจัดสร้างแหล่งน้ํา สงวนและเกบ็กกัน้ําเพื่อการเกษตร เพื่อการอปุโภคและบริโภค รวมทั้งวางโครงการเพื่อแกไ้ขปญัหาน้ําท่วมและน้ําแล้ง

23 โครงการขุดลอกคลองลําตะ
คลองเกา่ ชุมชนลูกหลานปูุ
คงพัฒนา  หมูท่ี่ 2

เพื่อใหป้ระชาชนมนี้ําใช้
เพื่อการเกษตรและใช้
อปุโภค-บริโภคอย่าง
ทั่วถึง

กว้างเฉล่ีย 12.00 เมตร ยาว 1,400.00 
เมตร ลึกเฉล่ีย 2.50 เมตร ปริมาตรดินขุด 
42,000.00 ลูกบาศกเ์มตร พร้อมปาูย
โครงการจํานวน 1 ปาูย 
(ตามแบบเทศบาลกําหนด)

 - 1,330,000  - 1 แหง่ ประชาชนมนี้ําใช้
เพื่อการเกษตรและ
ใช้อปุโภค-บริโภค
ทั่วถึง

ทต.ปรุใหญ่/
ขอรับสนบัสนนุ

24 โครงการขุดลอกคลองลําตา
เมือง- ลําตะคลองเกา่

เพื่อใหป้ระชาชนมนี้ําใช้
เพื่อการเกษตรและใช้
อปุโภค-บริโภคอย่าง
ทั่วถึง

ขนาดกว้าง 8 ม. ยาว 2,800 ม.  - 1,995,000  - 1 แหง่ ประชาชนมนี้ําใช้
เพื่อการเกษตรและ
ใช้อปุโภค-บริโภค
ทั่วถึง

ทต.ปรุใหญ่/
ขอรับสนบัสนนุ

25 โครงการขุดลอกคลองหลัง
ประปาหมู่บา้น หมูท่ี่ 2

เพื่อใหป้ระชาชนมนี้ําใช้
เพื่อการเกษตรและใช้
อปุโภค-บริโภคอย่าง
ทั่วถึง

ขนาดกว้าง 10.00 ม. ยาว  350.00  ม.  
ลึก  2.50  ม.  พร้อมปาูยโครงการจํานวน 
 1  ปาูย(ตามแบบเทศบาลกําหนด)

 - 256,700  - 1 แหง่ ประชาชนมนี้ําใช้
เพื่อการเกษตรและ
ใช้อปุโภค-บริโภค
ทั่วถึง

กองช่าง

26 โครงการขุดลอกคลองไส้ไก่
โนนตาชู หมูท่ี่ 2

เพื่อใหป้ระชาชนมนี้ําใช้
เพื่อการเกษตรและใช้
อปุโภค-บริโภคอย่าง
ทั่วถึง

ขนาดกว้างเฉล่ีย 1.50 เมตร ลึกเฉล่ีย 1.50
 เมตร ปริมาตรดินขุด 1,575 ลบ.ม. 
(ตามแบบเทศบาลกําหนด)

 - 63,000  - 1 แหง่ ประชาชนมนี้ําใช้
เพื่อการเกษตรและ
ใช้อปุโภค-บริโภค
ทั่วถึง

กองช่าง

27 โครงการขุดลอกเหมอืงตา
หนนิ ชุมชนตาลโหรน - โนน
ตาชู หมู่ที่ 2

เพื่อใหป้ระชาชนมนี้ําใช้
เพื่อการเกษตรและใช้
อปุโภค-บริโภคอย่าง
ทั่วถึง

กว้างเฉล่ีย 5.00 เมตร ยาว 40.00 เมตร 
ลึกเฉล่ีย 2.00 เมตร ปริมาตรดินขุด 
4,000.00 ลูกบาศกเ์มตร พร้อมปาูย
โครงการจํานวน 1 ปาูย 
(ตามแบบเทศบาลกําหนด)

 - 129,000  - 1 แหง่ ประชาชนมนี้ําใช้
เพื่อการเกษตรและ
ใช้อปุโภค-บริโภค
ทั่วถึง

กองช่าง
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2.ยทุธศาสตร์การสานตอ่แนวทางพระราชด าริ 
 2.1

2558 2559 2560
(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่
งบประมาณและที่มา

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หนว่ยงานที่
รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์
 ตัวชีว้ัด
(KPI)

เปาูหมาย
โครงการ

พัฒนาขุดลอก คูคลองและจัดสร้างแหล่งน้ํา สงวนและเกบ็กกัน้ําเพื่อการเกษตร เพื่อการอปุโภคและบริโภค รวมทั้งวางโครงการเพื่อแกไ้ขปญัหาน้ําท่วมและน้ําแล้ง

28 โครงการขุดลอกสระใน
สนามกฬีา    หมูท่ี่ 6

เพื่อใหป้ระชาชนมนี้ําใช้
เพื่อการเกษตรและใช้
อปุโภค-บริโภคอย่าง
ทั่วถึง

หมูท่ี่ 7 ขุดลอกสระปริมาตรดินขุดไมน่อ้ย
กว่า 900 ลบ.ม.

 - 40,000  - 1 แหง่ ประชาชนมนี้ําใช้
เพื่อการเกษตรและ
ใช้อปุโภค-บริโภค
ทั่วถึง

กองช่าง

29 โครงการขุดลอกคลองสีชมพู เพื่อใหป้ระชาชนมนี้ําใช้
เพื่อการเกษตรและใช้
อปุโภค-บริโภคอย่าง
ทั่วถึง

ขนาดกว้าง 10 ม. ยาว 2,500 ม.  - 1,998,000  - 1 แหง่ ประชาชนมนี้ําใช้
เพื่อการเกษตรและ
ใช้อปุโภค-บริโภค
ทั่วถึง

ทต.ปรุใหญ่/
ขอรับสนบัสนนุ

30 โครงการขุดลอกคลองยืม เพื่อใหป้ระชาชนมนี้ําใช้
เพื่อการเกษตรและใช้
อปุโภค-บริโภคอย่าง
ทั่วถึง

ขนาดกว้าง 8 ม. ยาว 2,245 ม.  - 1,600,000  - 1 แหง่ ประชาชนมนี้ําใช้
เพื่อการเกษตรและ
ใช้อปุโภค-บริโภค
ทั่วถึง

ทต.ปรุใหญ่/
ขอรับสนบัสนนุ

31 โครงการกอ่สร้างฝายต้นน้ํา
ลําธารการปลูกปาุและฟื้นฟู
ปาุต้นน้ํา

เพื่อใหป้ระชาชนมนี้ําใช้
เพื่อการเกษตรและใช้
อปุโภค-บริโภคอย่าง
ทั่วถึง

(ตามแบบเทศบาลกําหนด)  - 50,000  - 1 แหง่ ประชาชนมนี้ําใช้
เพื่อการเกษตรและ
ใช้อปุโภค-บริโภค
ทั่วถึง

กองช่าง

32 โครงการสร้างฝายต้นน้ํา
ขนาดเล็กและหญ้าแฝก

เพื่อใหป้ระชาชนมนี้ําใช้
เพื่อการเกษตรและใช้
อปุโภค-บริโภคอย่าง
ทั่วถึง

(ตามแบบเทศบาลกําหนด)  - 200,000  - 1 แหง่ ประชาชนมนี้ําใช้
เพื่อการเกษตรและ
ใช้อปุโภค-บริโภค
ทั่วถึง

 กองช่าง
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ยทุธศาสตร์
ดา้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน



ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่๓ พัฒนาโคราชเมอืงน่าอยูท่ีเ่ปน็มติรกับสิง่แวดลอ้ม
 - ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินในเขตจงัหวัดที ่๖  ยทุธศาสตร์ดา้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
3. ยทุธศาสตร์ดา้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
   3.1

2558 2559 2560
(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการปรับปรุงศาลา SML   ม.2 เพื่อใหม้ศีาลาอเนกประสงค์ที่มี
มาตรฐาน

ปรับปรุงศาลา 
(ตามแบบเทศบาลกําหนด)

100,000  -  - 1 แหง่ ประชาชนมศีาลา
อเนกประสงค์ที่มมีาตรฐาน

กองช่าง

2 โครงการติดต้ังปาูยซอยตัน บา้นตา
ทองดี, บา้นตาแฉล้มและลุงผดุง ม.3

เพื่อรักษาความปลอดภยัใหก้บั
ประชาชน

ติดต้ังปาูยซอยตัน
(ตามแบบเทศบาลกําหนด)

20,000  -  - 3 จุด ประชาชนได้รับความสะดวก
ในการสัญจร

กองช่าง

3 โครงการกอ่สร้างซุ้มประตูหมูบ่า้นตะ
คองเกา่ฝ่ังถนนบายพาส

เพื่อพัฒนาระบบสาธารณูปโภค
ได้อย่างมาตรฐานและทั่วถึง

ซุ้มประตูหมูบ่า้น
(ตามแบบเทศบาลกําหนด)

 - 100,000  - 1 แหง่ ประชาชนมคีวามปลอดภยัใน
ชีวิตและทรัพย์สิน

กองช่าง

4 โครงการกอ่สร้างศาลาเอนกประสงค์
คอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณชุมชนโนน
ตาชู  ม. 2

เพื่อใช้เปน็สถานที่จัดประชุม
และจัดกจิกรรมต่าง ๆ ของ
หมูบ่า้น

ศาลาเอนกประสงค์
คอนกรีตเสริมเหล็ก
(ตามแบบเทศบาลกําหนด)

 - 336,000  - 1 แหง่ หมูบ่า้นมสีถานที่จัดประชุม
และจัดกจิกรรมต่าง ๆ

กองช่าง

5 โครงการต่อเติมหลังคาศาลา SML 
พร้อมปกูระเบือ้ง ม.3

เพื่อใหม้ศีาลาหมูบ่า้นที่มี
มาตรฐาน

จํานวน 1 แหง่ (ตามแบบ
เทศบาลกําหนด)

 - 98,000  - 1 แหง่ ประชาชนมศีาลาหมูบ่า้นที่มี
มาตรฐาน

กองช่าง

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
หนว่ยงานที่
รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ.2558 ถึง 2560)

เทศบาลต าบลปรุใหญ่

ที่ โครงการ
 ตัวชีว้ัด
(KPI)

วัตถุประสงค์
เปาูหมาย

ส่งเสริมสนบัสนนุการวางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างคุณภาพชีวิตพื้นฐาน ใหส้อดคล้องกบัความจําเปน็และความต้องการของประชาชนในการดํารงชีวิตอย่างพอเพียง
งบประมาณและที่มา
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3. ยทุธศาสตร์ดา้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
   3.1

2558 2559 2560
(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
หนว่ยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ
 ตัวชีว้ัด
(KPI)

วัตถุประสงค์
เปาูหมาย

ส่งเสริมสนบัสนนุการวางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างคุณภาพชีวิตพื้นฐาน ใหส้อดคล้องกบัความจําเปน็และความต้องการของประชาชนในการดํารงชีวิตอย่างพอเพียง
งบประมาณและที่มา

6 อดุหนนุภารกจิถ่ายโอนการทําผังเมอืง เพื่อสนบัสนนุการจัดทําผังเมอืง
รวมเมอืงนครราชสีมาใหก้บั
หนว่ยงานที่เกีย่วข้อง

ผังเมอืงรวมเมอืง
นครราชสีมา

401,630 401,630 401,630 1 คร้ังต่อปี มผัีงเมอืงรวม กองช่าง

7 อดุหนนุโยธาธิการและผังเมอืงตาม
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏบิติัการการ
สร้างแบบจําลองสภาพเมอืงโดยการ
กราดภาพด้วยเทคโนโลยีเลเซอร์สาม
มิติ

เพื่อสนบัสนนุการจัดทําผังเมอืง
รวมเมอืงนครราชสีมาใหก้บั
หนว่ยงานที่เกีย่วข้อง

ผังเมอืงรวมเมอืง
นครราชสีมา

25,000 25,000 25,000 1 คร้ังต่อปี มผัีงเมอืงรวม กองช่าง
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ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่๓ พัฒนาโคราชเมอืงน่าอยูท่ีเ่ปน็มติรกับสิง่แวดลอ้ม
 - ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินในเขตจงัหวัดที ่๖  ยทุธศาสตร์ดา้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
3. ยทุธศาสตร์ดา้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
   3.2

 ตัวชีว้ัด
(KPI)

2558 2559 2560
(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. หลัง
โรงแรมเบส ม.7

เพื่อพัฒนาระบบสาธารณูปโภค
ใหไ้ด้มาตรฐาน

ขนาดผิวจราจรกว้าง  4.00  เมตร  ยาว 
 215.00  เมตร  หนา  0.15  เมตร  
หรือพื้นที่ดําเนนิการไมน่อ้ยกว่า  860.00
  ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง
กว้าง  0.50  เมตร  ยาว  215.00  เมตร
  หนา  0.15  เมตร  ทั้งสองข้าง  พร้อม
ปาูยโครงการจํานวน  1  ปาูย    (ตาม
แบบเทศบาลกําหนด)

480,000  -  - 1 แหง่ ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร

 กองช่าง

2 โครงการวางท่อระบายน้ํา ซอย
วิโรจนพ์ัฒนา 3 ม.4

เพื่อพัฒนาระบบสาธารณูปโภค
ใหไ้ด้มาตรฐาน

วางท่อระบายน้ํา  ซอยวิโรจนพ์ัฒนา  3 
ฝ่ังขวา หมูท่ี่  4  บา้นวิโรจนพ์ัฒนา ท่อ
ระบายน้ํา  ค.ส.ล.  ปากล้ินราง  ชัน้  3  
ศก.  0.40  เมตร  ความยาวท่อรวมบอ่
พัก  47.00  เมตร  บอ่พักจํานวน  4  
บอ่ พร้อมคืนผิวจราจร ค.ส.ล.  กว้าง  
0.80  เมตร  ยาว  47.00  เมตร   หนา 
 0.15  เมตร  พร้อมปาูยโครงการจํานวน
  1  ปาูย (ตามแบบเทศบาลกําหนด)

130,000  -  - 1 แหง่ น้ําไมท่่วมขังใน
พื้นที่

 กองช่าง

งบประมาณและที่มา ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ.2558 ถึง 2560)

เทศบาลต าบลปรุใหญ่

โครงการที่ วัตถุประสงค์
เปาูหมาย

กอ่สร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึงใหส้ามารถตอบสนองความต้องการ และแกไ้ขปญัหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยเฉพาะเส้นทางการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร แหล่งท่องเที่ยวและพื้นที่  
อืน่ ๆ ที่เกีย่วข้องกบัการดํารงชีวิตของประชาชน

หนว่ยงานที่
รับผิดชอบ

งบประมาณและที่มา

74



3. ยทุธศาสตร์ดา้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
   3.2

 ตัวชีว้ัด
(KPI)

2558 2559 2560
(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ

โครงการที่ วัตถุประสงค์
เปาูหมาย

กอ่สร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึงใหส้ามารถตอบสนองความต้องการ และแกไ้ขปญัหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยเฉพาะเส้นทางการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร แหล่งท่องเที่ยวและพื้นที่  
อืน่ ๆ ที่เกีย่วข้องกบัการดํารงชีวิตของประชาชน

หนว่ยงานที่
รับผิดชอบ

งบประมาณและที่มา

3 โครงการวางท่อระบายน้ํา ซอย
วิโรจนพ์ัฒนา 4 ม.4

เพื่อพัฒนาระบบสาธารณูปโภค
ใหไ้ด้มาตรฐาน

วางท่อระบายน้ํา  ซอยวิโรจนพ์ัฒนา  4 
ทั้งสองฝ่ัง หมูท่ี่  4  บา้นวิโรจนพ์ัฒนา 
ท่อระบายน้ํา  ค.ส.ล.  ปากล้ินราง  ชัน้  
3  ศก.  0.40  เมตร  ความยาวท่อรวม
บอ่พัก  160.00  เมตร  บอ่พักจํานวน  
16  บอ่ พร้อมคืนผิวจราจร ค.ส.ล.  
กว้าง  0.80  เมตร  ยาว  160.00  เมตร
   หนา  0.15  เมตร  พร้อมปาูย
โครงการจํานวน  1  ปาูย 
(ตามแบบเทศบาลกําหนด)

450,000  -  - 1 แหง่ น้ําไมท่่วมขังใน
พื้นที่

 กองช่าง

4 โครงการวางท่อระบายน้ํา ซอย
วิโรจนพ์ัฒนา 5 ม.4

เพื่อพัฒนาระบบสาธารณูปโภค
ใหไ้ด้มาตรฐาน

วางท่อระบายน้ํา  ซอยวิโรจนพ์ัฒนา  5 
ฝ่ังซ้าย หมูท่ี่  4  บา้นวิโรจนพ์ัฒนา ท่อ
ระบายน้ํา  ค.ส.ล.  ปากล้ินราง  ชัน้  3  
ศก.  0.40  เมตร  ความยาวท่อรวมบอ่
พัก  45.00  เมตร  บอ่พักจํานวน  4  
บอ่ พร้อมคืนผิวจราจร ค.ส.ล.  กว้าง  
0.30  เมตร  ยาว  45.00  เมตร   หนา 
 0.15  เมตร  พร้อมปาูยโครงการจํานวน
  1  ปาูย  
(ตามแบบเทศบาลกําหนด)

120,000  -  - 1 แหง่ น้ําไมท่่วมขังใน
พื้นที่

 กองช่าง

75



3. ยทุธศาสตร์ดา้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
   3.2

 ตัวชีว้ัด
(KPI)

2558 2559 2560
(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ

โครงการที่ วัตถุประสงค์
เปาูหมาย

กอ่สร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึงใหส้ามารถตอบสนองความต้องการ และแกไ้ขปญัหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยเฉพาะเส้นทางการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร แหล่งท่องเที่ยวและพื้นที่  
อืน่ ๆ ที่เกีย่วข้องกบัการดํารงชีวิตของประชาชน

หนว่ยงานที่
รับผิดชอบ

งบประมาณและที่มา

5 โครงการวางท่อระบายน้ํา ซอย
วิโรจนพ์ัฒนา 6 ม.4

เพื่อพัฒนาระบบสาธารณูปโภค
ใหไ้ด้มาตรฐาน

วางท่อระบายน้ํา  ซอยวิโรจนพ์ัฒนา  6 
ทั้งสองฝ่ัง หมูท่ี่  4  บา้นวิโรจนพ์ัฒนา 
ท่อระบายน้ํา  ค.ส.ล.  ปากล้ินราง  ชัน้  
3  ศก.  0.40  เมตร  ความยาวท่อรวม
บอ่พัก  160.00  เมตร  บอ่พักจํานวน  
16  บอ่  พร้อมคืนผิวจราจร ค.ส.ล.  
กว้าง  0.40  เมตร  ยาว  160.00  เมตร
   หนา  0.15  เมตร  พร้อมปาูย
โครงการจํานวน  1  ปาูย (ตามแบบ
เทศบาลกําหนด)

430,000  -  - 1 แหง่ น้ําไมท่่วมขังใน
พื้นที่

 กองช่าง

6 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. พร้อม
ท่อระบายน้ํา ซ.ปาูวิน ม.3

เพื่อพัฒนาระบบสาธารณูปโภค
ใหไ้ด้มาตรฐาน

ขนาดผิวจราจรกว้าง  3.00  เมตร  ยาว 
 180.00  เมตร  หนา  0.15  เมตร  
หรือพื้นที่ดําเนนิการไมน่อ้ยกว่า  540.00
  ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ํา  
ค.ส.ล.  ปากล้ินราง  ชัน้  3  ศก.  0.60  
เมตร  ความยาวท่อรวมบอ่พัก  180.00 
 เมตร  บอ่พักจํานวน  18  บอ่ พร้อม
ปาูยโครงการจํานวน  1  ปาูย (ตามแบบ
เทศบาลกําหนด)

850,000  -  - 1 แหง่ ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร

ทต.ปรุใหญ่/
ขอรับ

สนบัสนนุ

76



3. ยทุธศาสตร์ดา้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
   3.2

 ตัวชีว้ัด
(KPI)

2558 2559 2560
(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ

โครงการที่ วัตถุประสงค์
เปาูหมาย

กอ่สร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึงใหส้ามารถตอบสนองความต้องการ และแกไ้ขปญัหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยเฉพาะเส้นทางการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร แหล่งท่องเที่ยวและพื้นที่  
อืน่ ๆ ที่เกีย่วข้องกบัการดํารงชีวิตของประชาชน

หนว่ยงานที่
รับผิดชอบ

งบประมาณและที่มา

7 โครงการวางท่อระบายน้ําริมถนน
บายพาส ม.6

เพื่อพัฒนาระบบสาธารณูปโภค
ใหไ้ด้มาตรฐาน

ท่อระบายน้ํา ค.ส.ล. ปากล้ินราง ชัน้  3 
 ศก.  1.20  เมตร  ความยาวท่อรวมบอ่
พัก  545.00  เมตร  บอ่พักจํานวน  54 
 บอ่ พร้อมคืนผิวจราจรแอสฟัสท์ติกคอ
นกรีต  กว้าง  2.00  เมตร  ยาว  
545.00  เมตร   หนา  0.08  เมตร  
พร้อมปาูยโครงการจํานวน  1  ปาูย 
(ตามแบบเทศบาลกําหนด)

3,500,000  -  - 1 แหง่ น้ําไมท่่วมขังใน
พื้นที่

ทต.ปรุใหญ่/
ขอรับ

สนบัสนนุ

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

เพื่อพัฒนาระบบสาธารณูปโภค
ใหไ้ด้มาตรฐาน

ขนาดผิวจราจรกว้าง  5.00  เมตร  ยาว 
 202.00  เมตร  หนา  0.15  เมตร  
หรือพื้นที่ดําเนนิการไมน่อ้ยกว่า  
1,010.00  ตารางเมตร พร้อมลงลูกรัง
ไหล่ทางกว้าง  0.50  เมตร  ยาว  
202.00  เมตร  หนา  0.15  เมตร  ทั้ง
สองข้าง  พร้อมปาูยโครงการจํานวน  1 
 ปาูย  (ตามแบบเทศบาลกําหนด)

560,000  -  - 1 แหง่ ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร

 กองช่าง

77



3. ยทุธศาสตร์ดา้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
   3.2

 ตัวชีว้ัด
(KPI)

2558 2559 2560
(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ

โครงการที่ วัตถุประสงค์
เปาูหมาย

กอ่สร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึงใหส้ามารถตอบสนองความต้องการ และแกไ้ขปญัหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยเฉพาะเส้นทางการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร แหล่งท่องเที่ยวและพื้นที่  
อืน่ ๆ ที่เกีย่วข้องกบัการดํารงชีวิตของประชาชน

หนว่ยงานที่
รับผิดชอบ

งบประมาณและที่มา

9 โครงการวางท่อระบายน้ําจากศาลา
กลางบา้นถึงหนา้อพาร์ทเมนท์เซฟวัน
 ม.5

เพื่อพัฒนาระบบสาธารณูปโภค
ใหไ้ด้มาตรฐาน

ท่อระบายน้ํา  ค.ส.ล.  ปากล้ินราง  ชัน้  
3  ศก.  1.00  เมตร  ความยาวท่อรวม
บอ่พัก  473.00  เมตร  บอ่พักจํานวน  
47  บอ่ พร้อมคืนผิวจราจร ค.ส.ล.  
กว้าง  1.50  เมตร  ยาว  473.00  เมตร
   หนา  0.15  เมตร  พร้อมปาูย
โครงการจํานวน  1  ปาูย  
(ตามแบบเทศบาลกําหนด)

2,500,000  -  - 1 แหง่ น้ําไมท่่วมขังใน
พื้นที่

ทต.ปรุใหญ่/
ขอรับ

สนบัสนนุ

10 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.เลียบลํา
เหมืองตาหนนิ  ม.2

เพื่อพัฒนาระบบสาธารณูปโภค
ใหไ้ด้มาตรฐาน

ขนาดผิวจราจรกว้าง  3.00  เมตร  ยาว 
 190.00  เมตร  หนา  0.15  เมตร  
หรือพื้นที่ดําเนนิการไมน่อ้ยกว่า  570.00
  ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง
กว้าง  0.50  เมตร  ยาว  190.00  เมตร
  หนา  0.15  เมตร  ทั้งสองข้าง  พร้อม
ปาูยโครงการจํานวน  1  ปาูย   (ตาม
แบบเทศบาลกําหนด)

350,000  -  - 1 แหง่ ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร

 กองช่าง

11 โครงการปรับปรุงคอสะพาน และ
ปรับปรุงพื้นผิวจราจร ม.3

เพื่อพัฒนาระบบสาธารณูปโภค
ใหไ้ด้มาตรฐาน

ปรับปรุงคอสะพานและปรับปรุงพื้นผิว
จราจร 
(ตามแบบเทศบาลกําหนด)

100,000  -  - 1 แหง่ ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร

 กองช่าง

78



3. ยทุธศาสตร์ดา้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
   3.2

 ตัวชีว้ัด
(KPI)

2558 2559 2560
(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ

โครงการที่ วัตถุประสงค์
เปาูหมาย

กอ่สร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึงใหส้ามารถตอบสนองความต้องการ และแกไ้ขปญัหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยเฉพาะเส้นทางการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร แหล่งท่องเที่ยวและพื้นที่  
อืน่ ๆ ที่เกีย่วข้องกบัการดํารงชีวิตของประชาชน

หนว่ยงานที่
รับผิดชอบ

งบประมาณและที่มา

12 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. จากบา้น
ผู้ใหญ่โค่ย-อูช่่างหรึม  ม.2

เพื่อพัฒนาระบบสาธารณูปโภค
ใหไ้ด้มาตรฐาน

ขนาดผิวจราจรกว้าง  4.00  เมตร  ยาว 
 120.00  เมตร  หนา  0.15  เมตร  
หรือพื้นที่ดําเนนิการไมน่อ้ยกว่า  480.00
  ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง
กว้าง  0.50  เมตร  ยาว  120.00  เมตร
  หนา  0.15  เมตร  ทั้งสองข้าง  พร้อม
ปาูยโครงการจํานวน  1  ปาูย (ตามแบบ
เทศบาลกําหนด)

270,000  -  - 1 แหง่ ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร

 กองช่าง

13 โครงการวางท่อลอดเหล่ียมบริเวณ
ประปา  ม.2

เพื่อพัฒนาระบบสาธารณูปโภค
ใหไ้ด้มาตรฐาน

ท่อลอดเหล่ียมคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ขนาด  2.10x2.10x6.00  เมตร  จํานวน
  1  แถว  พร้อมปาูยโครงการจํานวน  1
  ปาูย  (ตามแบบเทศบาลกําหนด)

250,000  -  - 1 แหง่ น้ําไมท่่วมขังใน
พื้นที่

 กองช่าง

14 โครงการวางท่อระบายน้ํา คสล. ซอย
บา้นลุงกอบ ม.2

เพื่อพัฒนาระบบสาธารณูปโภค
ใหไ้ด้มาตรฐาน

ท่อระบายน้ํา  ค.ส.ล.  ปากล้ินราง  ชัน้  
3  ศก.  0.60  เมตร  ความยาวท่อรวม
บอ่พัก  96.00  เมตร  บอ่พักจํานวน  9 
 บอ่ พร้อมคืนผิวจราจร ค.ส.ล.  กว้าง  
0.15  เมตร  ยาว  96.00  เมตร   หนา 
 0.15  เมตร  พร้อมปาูยโครงการจํานวน
  1  ปาูย  (ตามแบบเทศบาลกําหนด)

300,000  -  - 1 แหง่ น้ําไมท่่วมขังใน
พื้นที่

 กองช่าง

79



3. ยทุธศาสตร์ดา้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
   3.2

 ตัวชีว้ัด
(KPI)

2558 2559 2560
(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ

โครงการที่ วัตถุประสงค์
เปาูหมาย

กอ่สร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึงใหส้ามารถตอบสนองความต้องการ และแกไ้ขปญัหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยเฉพาะเส้นทางการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร แหล่งท่องเที่ยวและพื้นที่  
อืน่ ๆ ที่เกีย่วข้องกบัการดํารงชีวิตของประชาชน

หนว่ยงานที่
รับผิดชอบ

งบประมาณและที่มา

15 โครงการวางท่อระบายน้ําสวนปูนุาค 
 ม.2

เพื่อพัฒนาระบบสาธารณูปโภค
ใหไ้ด้มาตรฐาน

ท่อระบายน้ํา  ค.ส.ล.  ปากล้ินราง  ชัน้  
3  ศก.  0.80  เมตร  จํานวน  8  ท่อน 
 พร้อมกําแพงกนัน้ําเซาะทั้งสองด้าน 
(ตามแบบเทศบาลกําหนด)

50,000  -  - 1 แหง่ น้ําไมท่่วมขังใน
พื้นที่

 กองช่าง

16 โครงการเปล่ียนฝาท่อระบายน้ํา 
ถนน.มขุมนตรี ม.3

เพื่อพัฒนาระบบสาธารณูปโภค
ใหไ้ด้มาตรฐาน

เปล่ียนฝาท่อระบายน้ํา
(ตามแบบเทศบาลกําหนด)

100,000  -  - 1 แหง่ ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร

 กองช่าง

17 โครงการซ่อมแซมพื้นผิวถนน ซอย
บา้นตาทองดี ม.3

เพื่อพัฒนาระบบสาธารณูปโภค
ใหไ้ด้มาตรฐาน

ซ่อมแซมพื้นผิวถนน
(ตามแบบเทศบาลกําหนด)

20,000  -  - 1 แหง่ ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร

 กองช่าง

18 โครงการซ่อมแซมพื้นผิวถนน ซอย
บา้นตาเลิศ  ม.3

เพื่อพัฒนาระบบสาธารณูปโภค
ใหไ้ด้มาตรฐาน

ซ่อมแซมพื้นผิวถนน
(ตามแบบเทศบาลกําหนด)

20,000  -  - 1 แหง่ ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร

 กองช่าง

19 โครงการวางท่อระบายน้ํา
ซอยพบสุข 1 ม.5

เพื่อพัฒนาระบบสาธารณูปโภค
ใหไ้ด้มาตรฐาน

ท่อระบายน้ํา  ค.ส.ล.  ปากล้ินราง  ชัน้  
3  ศก.  0.60  เมตร  ความยาวท่อรวม
บอ่พัก  270.00  เมตร  บอ่พักจํานวน  
27  บอ่ พร้อมคืนผิวจราจร ค.ส.ล.  
กว้าง  0.60  เมตร  ยาว  270.00  เมตร
   หนา  0.15  เมตร  พร้อมปาูย
โครงการจํานวน  1  ปาูย 
(ตามแบบเทศบาลกําหนด)

750,000  -  - 1 แหง่ น้ําไมท่่วมขังใน
พื้นที่

ทต.ปรุใหญ่/
ขอรับ

สนบัสนนุ

80



3. ยทุธศาสตร์ดา้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
   3.2

 ตัวชีว้ัด
(KPI)

2558 2559 2560
(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ

โครงการที่ วัตถุประสงค์
เปาูหมาย

กอ่สร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึงใหส้ามารถตอบสนองความต้องการ และแกไ้ขปญัหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยเฉพาะเส้นทางการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร แหล่งท่องเที่ยวและพื้นที่  
อืน่ ๆ ที่เกีย่วข้องกบัการดํารงชีวิตของประชาชน

หนว่ยงานที่
รับผิดชอบ

งบประมาณและที่มา

20 โครงการวางท่อระบายน้ํา
ซอยพบสุข 2 ม.5

เพื่อพัฒนาระบบสาธารณูปโภค
ใหไ้ด้มาตรฐาน

ท่อระบายน้ํา  ค.ส.ล.  ปากล้ินราง  ชัน้  
3  ศก.  0.40  เมตร  ความยาวท่อรวม
บอ่พัก  285.00  เมตร  บอ่พักจํานวน  
28  บอ่ พร้อมคืนผิวจราจร ค.ส.ล.  
กว้าง  0.60  เมตร  ยาว  285.00  เมตร
   หนา  0.15  เมตร  พร้อมปาูย
โครงการจํานวน  1  ปาูย
(ตามแบบเทศบาลกําหนด)

730,000  -  - 1 แหง่ น้ําไมท่่วมขังใน
พื้นที่

ทต.ปรุใหญ่/
ขอรับ

สนบัสนนุ

21 โครงการวางท่อระบายน้ํา คสล.
ข้างอูบ่ิก๊ ม.5

เพื่อพัฒนาระบบสาธารณูปโภค
ใหไ้ด้มาตรฐาน

ท่อระบายน้ํา  ค.ส.ล.  ปากล้ินราง  ชัน้  
3  ศก.  0.40  เมตร  ความยาวท่อรวม
บอ่พัก  162.00  เมตร  บอ่พักจํานวน  
16  บอ่ เทผิวจราจร ค.ส.ล.  กว้าง  0.8 
 เมตร  ยาว 162.00  เมตร   หนา  0.15
  เมตร  พร้อมปาูยโครงการจํานวน  1  
ปาูย 
(ตามแบบเทศบาลกําหนด)

450,000  -  - 1 แหง่ น้ําไมท่่วมขังใน
พื้นที่

 กองช่าง

22 โครงการกอ่สร้างถนนหนิคลุกซอย
บา้นปาูสมจิตร ม.5

เพื่อพัฒนาระบบสาธารณูปโภค
ใหไ้ด้มาตรฐาน

ขนาดผิวจราจรกว้าง   กว้าง  3.50  
เมตร  ยาว  200.00  เมตร  หนา  
0.075  เมตร ปริมาตรหนิคลุก  52.50  
ลูกบาศกเ์มตร  พร้อมเกล่ียบดทับแนน่ 
(ตามแบบเทศบาลกําหนด)

65,000  -  - 1 แหง่ ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร

 กองช่าง

81



3. ยทุธศาสตร์ดา้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
   3.2

 ตัวชีว้ัด
(KPI)

2558 2559 2560
(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ

โครงการที่ วัตถุประสงค์
เปาูหมาย

กอ่สร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึงใหส้ามารถตอบสนองความต้องการ และแกไ้ขปญัหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยเฉพาะเส้นทางการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร แหล่งท่องเที่ยวและพื้นที่  
อืน่ ๆ ที่เกีย่วข้องกบัการดํารงชีวิตของประชาชน

หนว่ยงานที่
รับผิดชอบ

งบประมาณและที่มา

23 โครงการวางท่อระบายน้ําซอย
กา้งปลา 14/4 ม.5

เพื่อพัฒนาระบบสาธารณูปโภค
ใหไ้ด้มาตรฐาน

ท่อระบายน้ํา  ค.ส.ล.  ปากล้ินราง  ชัน้  
3  ศก.  0.40  เมตร  ความยาวท่อรวม
บอ่พัก  180.00  เมตร  บอ่พักจํานวน  
18  บอ่ พร้อมปาูยโครงการจํานวน  1  
ปาูย  (ตามแบบเทศบาลกําหนด)

400,000  -  - 1 แหง่ น้ําไมท่่วมขังใน
พื้นที่

 กองช่าง

24 โครงการกอ่สร้างถนนหนิคลุกสาย
หนา้อพาทเมนท์เซฟวัน  ม.5

เพื่อพัฒนาระบบสาธารณูปโภค
ใหไ้ด้มาตรฐาน

ขนาดผิวจราจรกว้าง   กว้าง  3.50  
เมตร  ยาว  100.00  เมตร  หนา  
0.075  เมตร ปริมาตรหนิคลุก  26.25  
ลูกบาศกเ์มตร  พร้อมเกล่ียบดทับแนน่
(ตามแบบเทศบาลกําหนด)

50,000  -  - 1 แหง่ ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร

 กองช่าง

25 โครงการวางท่อระบายน้ํา ค.ส.ล. 
ข้างสนามกฬีา ม.6

เพื่อพัฒนาระบบสาธารณูปโภค
ใหไ้ด้มาตรฐาน

ท่อระบายน้ํา  ค.ส.ล.  ปากล้ินราง  ชัน้  
3  ศก.  0.60  เมตร  ความยาวท่อรวม
บอ่พัก  210.00  เมตร  บอ่พักจํานวน  
21  บอ่ เทผิวจราจร ค.ส.ล.  กว้าง  0.8 
 เมตร  ยาว 210.00  เมตร  หนา  0.15 
 เมตร  พร้อมปาูยโครงการจํานวน  1  
ปาูย 
(ตามแบบเทศบาลกําหนด)

600,000  -  - 1 แหง่ น้ําไมท่่วมขังใน
พื้นที่

ทต.ปรุใหญ่/
ขอรับ

สนบัสนนุ

82



3. ยทุธศาสตร์ดา้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
   3.2

 ตัวชีว้ัด
(KPI)

2558 2559 2560
(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ

โครงการที่ วัตถุประสงค์
เปาูหมาย

กอ่สร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึงใหส้ามารถตอบสนองความต้องการ และแกไ้ขปญัหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยเฉพาะเส้นทางการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร แหล่งท่องเที่ยวและพื้นที่  
อืน่ ๆ ที่เกีย่วข้องกบัการดํารงชีวิตของประชาชน

หนว่ยงานที่
รับผิดชอบ

งบประมาณและที่มา

26 โครงการวางท่อระบายน้ํา 
ซอยปาูบวัหลัน ม.6

เพื่อพัฒนาระบบสาธารณูปโภค
ใหไ้ด้มาตรฐาน

ท่อระบายน้ํา  ค.ส.ล.  ปากล้ินราง  ชัน้  
3  ศก.  0.40  เมตร  ความยาวท่อรวม
บอ่พัก  30.00  เมตร  บอ่พักจํานวน  3 
 บอ่ พร้อมคืนผิวจราจร ค.ส.ล.  กว้าง  
0.60  เมตร  ยาว  30.00  เมตร   หนา 
 0.15  เมตร  (ตามแบบเทศบาลกําหนด)

100,000  -  - 1 แหง่ น้ําไมท่่วมขังใน
พื้นที่

 กองช่าง

27 โครงการกอ่สร้างท่อระบายน้ําจาก
ซอยจํารัส – บา้นนายรุ่ง เลาดีพะ
เนาว์  ม.7

เพื่อพัฒนาระบบสาธารณูปโภค
ใหไ้ด้มาตรฐาน

ท่อระบายน้ํา  ค.ส.ล.  ปากล้ินราง  ชัน้  
3  ศก.  0.40  เมตร  ความยาวท่อรวม
บอ่พัก  615.00  เมตร  บอ่พักจํานวน  
61  บอ่ พร้อมปาูยโครงการจํานวน  1  
ปาูย 
(ตามแบบเทศบาลกําหนด)

1,600,000  -  - 1 แหง่ น้ําไมท่่วมขังใน
พื้นที่

ทต.ปรุใหญ่/
ขอรับ

สนบัสนนุ

28 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก – ไบโอดีเซล (ระบบ
ประปา) ม.7

เพื่อพัฒนาระบบสาธารณูปโภค
ใหไ้ด้มาตรฐาน

ขนาดผิวจราจรกว้าง  5.00  เมตร  ยาว 
 555.00  เมตร  หนา  0.15  เมตร  
หรือพื้นที่ดําเนนิการไมน่อ้ยกว่า  
2,775.00  ตารางเมตร พร้อมลงลูกรัง
ไหล่ทางกว้าง  0.50  เมตร  ยาว  
555.00  เมตร  หนา  0.15  เมตร  ทั้ง
สองข้าง  พร้อมปาูยโครงการจํานวน  1 
 ปาูย (ตามแบบเทศบาลกําหนด)

1,530,000  -  - 1 แหง่ ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร

ทต.ปรุใหญ่/
ขอรับ

สนบัสนนุ
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3. ยทุธศาสตร์ดา้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
   3.2

 ตัวชีว้ัด
(KPI)

2558 2559 2560
(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ

โครงการที่ วัตถุประสงค์
เปาูหมาย

กอ่สร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึงใหส้ามารถตอบสนองความต้องการ และแกไ้ขปญัหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยเฉพาะเส้นทางการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร แหล่งท่องเที่ยวและพื้นที่  
อืน่ ๆ ที่เกีย่วข้องกบัการดํารงชีวิตของประชาชน

หนว่ยงานที่
รับผิดชอบ

งบประมาณและที่มา

29 โครงการกอ่สร้างบอ่พักคุ้มโสฬสซอย
แสนสุข 1/8 ม.7

เพื่อพัฒนาระบบสาธารณูปโภค
ใหไ้ด้มาตรฐาน

บอ่พัก  ค.ส.ล.  ขนาด  1.50x1.50  
เมตร  จํานวน  1  บอ่  
(ตามแบบเทศบาลกําหนด)

15,000  -  - 1 แหง่ ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร

 กองช่าง

30 โครงการขยายผิวจราจร แสนสุขซอย
 3  ม.7

เพื่อพัฒนาระบบสาธารณูปโภค
ใหไ้ด้มาตรฐาน

ขยายผิวจราจร  ค.ส.ล. 
(ตามแบบเทศบาลกําหนด)

50,000  -  - 1 แหง่ ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร

 กองช่าง

31 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. ข้างบา้น
ปาูหนม ม.5

เพื่อพัฒนาระบบสาธารณูปโภค
ใหไ้ด้มาตรฐาน

ขนาดผิวจราจรกว้าง  3.00  เมตร  ยาว 
 49.00  เมตร  หนา  0.15  เมตร  หรือ
พื้นที่ดําเนนิการไมน่อ้ยกว่า  147.00  
ตารางเมตร พร้อมลงหนิคลุกไหล่ทาง
กว้าง  0.25  เมตร  ยาว  49.00  เมตร 
 หนา  0.15  เมตร  ทั้งสองข้าง  พร้อม
ปาูยโครงการจํานวน  1  ปาูย   (ตาม
แบบเทศบาลกําหนด)

100,000  -  - 1 แหง่ ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร

 กองช่าง

32 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. บา้น
นายสัมฤทธิ์  พะยอมใหม ่ม.7

เพื่อพัฒนาระบบสาธารณูปโภค
ใหไ้ด้มาตรฐาน

ขนาดผิวจราจรกว้าง  4.00  เมตร  ยาว 
 142.00  เมตร  หนา  0.15  เมตร  
หรือพื้นที่ดําเนนิการไมน่อ้ยกว่า  568.00
  ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง
กว้าง  0.50  เมตร  ยาว  142.00  เมตร
  หนา  0.15  เมตร  ทั้งสองข้าง  พร้อม
ปาูยโครงการจํานวน  1  ปาูย  (ตาม
แบบเทศบาลกําหนด)

350,000  -  - 1 แหง่ ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร

 กองช่าง
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3. ยทุธศาสตร์ดา้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
   3.2

 ตัวชีว้ัด
(KPI)

2558 2559 2560
(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ

โครงการที่ วัตถุประสงค์
เปาูหมาย

กอ่สร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึงใหส้ามารถตอบสนองความต้องการ และแกไ้ขปญัหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยเฉพาะเส้นทางการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร แหล่งท่องเที่ยวและพื้นที่  
อืน่ ๆ ที่เกีย่วข้องกบัการดํารงชีวิตของประชาชน

หนว่ยงานที่
รับผิดชอบ

งบประมาณและที่มา

33 โครงการวางท่อระบายน้ําสายบา้น
ลมหวล หมูท่ี่ 1 บา้นคนชุม

เพื่อพัฒนาระบบสาธารณูปโภค
ใหไ้ด้มาตรฐาน

ท่อระบายน้ํา คสล. ปากล้ินราง ชัน้ 3 Ø
 0.60 ม. ความยาวรวมบอ่พัก 70.00 
เมตร บอ่พักจํานวน 7 บอ่ พร้อมปาูย
โครงการ จํานวน 1 ปาูย 
(ตามแบบทต.กําหนด)

200,000  - 1 แหง่ น้ําไมท่่วมขังใน
พื้นที่

 กองช่าง

34 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายตะกดุบา้นคนชุม หมูท่ี่ 1 
ตําบลปรุใหญ่ เชือ่มตําบลพุดซา

เพื่อพัฒนาระบบสาธารณูปโภค
ใหไ้ด้มาตรฐาน

ดําเนนิการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 485 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
พื้นที่ดําเนนิการไมน่อ้ยกว่า 1,940 
ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง 0.25
 เมตร ยาว 485 เมตร หนา 0.15 เมตร 
ทั้งสองข้าง พร้อมปาูยประชาสัมพันธ์
โครงการ จํานวน 1 ปาูย (ตามแบบ
เทศบาลกําหนด)

981,000  - 1 แหง่ ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร

ทต.ปรุใหญ่/
ขอรับ

สนบัสนนุ

35 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. หลังโรง
น้ําแข็งกจิวารี ม.1

เพื่อพัฒนาระบบสาธารณูปโภค
ใหไ้ด้มาตรฐาน

ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 ม. ยาว 
500.00 ม. หนา 0.15 ม. พื้นที่
ดําเนนิการไมน่อ้ยกว่า 1,500.00 ตร.ม. 
พร้อมปาูยโครงการ จํานวน 1 ปาูย 
(ตามแบบ ทต.กําหนด)

 -  - 780,000 1 แหง่ ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร

ทต.ปรุใหญ่/
ขอรับ

สนบัสนนุ
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3. ยทุธศาสตร์ดา้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
   3.2

 ตัวชีว้ัด
(KPI)

2558 2559 2560
(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ

โครงการที่ วัตถุประสงค์
เปาูหมาย

กอ่สร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึงใหส้ามารถตอบสนองความต้องการ และแกไ้ขปญัหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยเฉพาะเส้นทางการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร แหล่งท่องเที่ยวและพื้นที่  
อืน่ ๆ ที่เกีย่วข้องกบัการดํารงชีวิตของประชาชน

หนว่ยงานที่
รับผิดชอบ

งบประมาณและที่มา

36 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. ซอย
สนามกฬีาโนนโพธิ์ (ส่วนที่เหลือ) ม.1

เพื่อพัฒนาระบบสาธารณูปโภค
ใหไ้ด้มาตรฐาน

ขนาดผิวจราจรกว้าง   4.00  ม. ยาว  
214.00  ม.  หนา  0.15  ม.  พื้นที่
ดําเนนิการไมน่อ้ยกว่า   856.00  ตร.ม. 
 ลงลูกรังไหล่ทางสองข้างทางกว้างข้าง
ละ  0.50  ม. หนา  0.15  ม. ยาวข้างละ
  214.00 ม. วางท่อลอดคอนกรีตเสริม
เหล็กปากล้ินราง 1  จุด  ขนาด  Ø  
0.60  ม.  จํานวน  6  ท่อน  (ตามแบบ 
 ทต.กําหนด)

 -  - 434,900 1 แหง่ ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร

 กองช่าง

37 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. ซอย
บา้นลุงคล้าย  ม.1

เพื่อพัฒนาระบบสาธารณูปโภค
ใหไ้ด้มาตรฐาน

ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 ม. ยาว
200.00 ม. หนา  0.15  ม. พื้นที่
ดําเนนิการไมน่อ้ยกว่า  600.00  ตร.ม.  
ลงลูกรังไหล่ทางสองข้างทางกว้างข้างละ
  0.50  ม. หนา  0.15  ม. ยาวข้างละ  
200.00 ม.  พร้อมปาูยโครงการจํานวน 
1  ปาูย (ตามแบบ ทต.กําหนด)

 -  - 320,000 1 แหง่ ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร

 กองช่าง

38 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. 4 เลน
ด้านข้าง   มิตซูมิชิปฐพีทองถนนบา้น
เลียบ -  พุดซา ม.1

เพื่อพัฒนาระบบสาธารณูปโภค
ใหไ้ด้มาตรฐาน

ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 ม. พื้นที่
ดําเนนิการไมน่อ้ยกว่า 1,106 ตร.ม. 
พร้อมปาูยโครงการ จํานวน 1 ปาูย 
(ตามแบบเทศบาลกําหนด)

 - 1,200,000  - 1 แหง่ ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร

ทต.ปรุใหญ่/
ขอรับ

สนบัสนนุ
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3. ยทุธศาสตร์ดา้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
   3.2

 ตัวชีว้ัด
(KPI)

2558 2559 2560
(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ

โครงการที่ วัตถุประสงค์
เปาูหมาย

กอ่สร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึงใหส้ามารถตอบสนองความต้องการ และแกไ้ขปญัหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยเฉพาะเส้นทางการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร แหล่งท่องเที่ยวและพื้นที่  
อืน่ ๆ ที่เกีย่วข้องกบัการดํารงชีวิตของประชาชน

หนว่ยงานที่
รับผิดชอบ

งบประมาณและที่มา

39 โครงการเสริมผิวจราจร คสล. 
บริเวณบา้นนายฮัว ปอูมกลาง ชุมชน
พิทักษร์าษฎร์พัฒนา ม.1

เพื่อพัฒนาระบบสาธารณูปโภค
ใหไ้ด้มาตรฐาน

กว้าง 1.00 เมตร ยาว 500.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ดําเนนิการไม่
นอ้ยกว่า 500.00 ตารางเมตร พร้อมปาูย
โครงการจํานวน 1 ปาูย 
(ตามแบบเทศบาลกําหนด)

 - 277,000  - 1 แหง่ ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร

 กองช่าง

40 โครงการกอ่สร้างถนนหนิคลุกซอย
ด้านซ้ายบา้นกมุาร  ม.1

เพื่อพัฒนาระบบสาธารณูปโภค
ใหไ้ด้มาตรฐาน

กว้าง 3 ม.ยาว 163  ม. หนา 0.15 ม. 
ปริมาตรหนิคลุก 73.35 ลบ.ม. พร้อม
ปรับเกล่ียบดทับแนน่ 
(ตามแบบเทศบาลกําหนด)

 - 52,000  - 1 แหง่ ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร

 กองช่าง

41 โครงการกอ่สร้างถนนลูกรังสายบา้น
นายณัฐ  สินปรุ ม.1

เพื่อพัฒนาระบบสาธารณูปโภค
ใหไ้ด้มาตรฐาน

ขนาดผิวจราจรกว้าง  3.00 เมตร ยาว 
100.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
พื้นที่ดําเนนิการไมน่อ้ยกว่า 300.00 
ตารางเมตร  ลงลูกรังไหล่ทางทั้งสองข้าง
กว้างข้างละ 0.50 เมตร ยาว 100.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมปาูย
โครงการจํานวน 1 ปาูย 
(ตามแบบเทศบาลกําหนด)

 - 150,000  - 1 แหง่ ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร

 กองช่าง

42 โครงการกอ่สร้างถนนลูกรังซอยบา้น
ตาเที่ยง   ม.1

เพื่อพัฒนาระบบสาธารณูปโภค
ใหไ้ด้มาตรฐาน

ขนาดผิวจราจรกว้าง  3  ม. หนา 0.30 
ม. ยาว 218 ม. (เสริมดินชัน้บนรองพื้น
ทางกว้าง 3 ม. หนา 1 ม. ยาว 218 ม. )
 พร้อมปรับเกล่ียบดทับแนน่ ปาูย
โครงการ 1 ปาูย
(ตามแบบ ทต. กําหนด)

 - 110,000  - 1 แหง่ ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร

 กองช่าง
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3. ยทุธศาสตร์ดา้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
   3.2

 ตัวชีว้ัด
(KPI)

2558 2559 2560
(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ

โครงการที่ วัตถุประสงค์
เปาูหมาย

กอ่สร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึงใหส้ามารถตอบสนองความต้องการ และแกไ้ขปญัหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยเฉพาะเส้นทางการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร แหล่งท่องเที่ยวและพื้นที่  
อืน่ ๆ ที่เกีย่วข้องกบัการดํารงชีวิตของประชาชน

หนว่ยงานที่
รับผิดชอบ

งบประมาณและที่มา

43 โครงการกอ่สร้างกําแพงกนัดินและ
เรียงหนิยาแนวจากสะพานวัดบา้นคน
ชุมถึงสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก
สนามกฬีาโนนโพธิ์  ม.1

เพื่อพัฒนาระบบสาธารณูปโภค
ใหไ้ด้มาตรฐาน

ความยาว 300.00 ม. พร้อมปาูย
โครงการจํานวน 1 ปาูย 
(ตามแบบ ทต.กําหนด)

 -  - 2,000,000 1 แหง่ ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร

ทต.ปรุใหญ่/
ขอรับ

สนบัสนนุ

44 โครงการกอ่สร้างสะพานข้ามลําตะ
คอง - บา้นนายจุฬาพร้อมราวจับกนั
ตก ชุมชนพิทักษร์าษฎร์พัฒนา ม.1

เพื่อพัฒนาระบบสาธารณูปโภค
ใหไ้ด้มาตรฐาน

พร้อมราวกนัตกขนาดกว้าง 1.50 เมตร 
ยาว 50.00 เมตร พร้อมปาูยโครงการ
จํานวน 1 ปาูย (ตามแบบเทศบาล
กําหนด)

 - 850,000  - 1 แหง่ ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร

ทต.ปรุใหญ่/
ขอรับ

สนบัสนนุ

45 โครงการกอ่สร้างบอ่บําบดัน้ําเสีย ม.1 เพื่อพัฒนาระบบสาธารณูปโภค
ใหไ้ด้มาตรฐาน

พร้อมปาูยโครงการจํานวน  1  ปาูย  
(ตามแบบ  ทต.กําหนด)

 - 2,000,000  - 1 แหง่ น้ําไมท่่วมขังใน
พื้นที่

 กองช่าง/
ขอรับ

สนบัสนนุ
46 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. จากโนน

ตาชู - คลองส่งน้ํา ม.2
เพื่อพัฒนาระบบสาธารณูปโภค
ใหไ้ด้มาตรฐาน

ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 
415.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
พื้นที่ดําเนนิการไมน่อ้ยกว่า 1,245.00 
ตารางเมตร ลงลูกรังไหล่ทางทั้งสองข้าง
กว้างข้างละ 0.50 เมตร ยาว 415.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมปาูย
โครงการจํานวน 1 ปาูย 
(ตามแบบเทศบาลกําหนด)

  - 622,500  - 1 แหง่ น้ําไมท่่วมขังใน
พื้นที่

 กองช่าง

47 โครงการกอ่สร้างถนนหนิคลุกบา้น
นายอนนัต์ (เชิด) วอนสันเทียะ   ม.2

เพื่อพัฒนาระบบสาธารณูปโภค
ใหไ้ด้มาตรฐาน

ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 ม. ยาว  
200.00 ม.  หนา 0.15 ม. 
(ตามแบบ  ทต.กําหนด)

70,000  - 1 แหง่ ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร

 กองช่าง

88



3. ยทุธศาสตร์ดา้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
   3.2

 ตัวชีว้ัด
(KPI)

2558 2559 2560
(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ

โครงการที่ วัตถุประสงค์
เปาูหมาย

กอ่สร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึงใหส้ามารถตอบสนองความต้องการ และแกไ้ขปญัหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยเฉพาะเส้นทางการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร แหล่งท่องเที่ยวและพื้นที่  
อืน่ ๆ ที่เกีย่วข้องกบัการดํารงชีวิตของประชาชน

หนว่ยงานที่
รับผิดชอบ

งบประมาณและที่มา

48 โครงการกอ่สร้างท่อระบายน้ํา คสล. 
จากบา้นนายพรศักด์ิ - บา้นนาย
ประเสริฐ ม.2

เพื่อพัฒนาระบบสาธารณูปโภค
ใหไ้ด้มาตรฐาน

ขนาด ø 0.40 เมตร ค.ส.ล. ชัน้ 3 ความ
ยาวท่อรวมบอ่พัก 80.00 เมตร บอ่พัก 8
 บอ่ พร้อมปาูยโครงการจํานวน 1 ปาูย 
(ตามแบบเทศบาลกําหนด)

 - 238,000  - 1 แหง่ น้ําไมท่่วมขังใน
พื้นที่

 กองช่าง

49 กอ่สร้างท่อระบายน้ํา คสล. ซอยบา้น
ลุงโซ ม.2

เพื่อพัฒนาระบบสาธารณูปโภค
ใหไ้ด้มาตรฐาน

ขนาด ø 0.40 เมตร ค.ส.ล. ชัน้ 3 ความ
ยาวท่อรวมบอ่พัก 200.00 เมตร บอ่พัก
 20 บอ่ พร้อมปาูยโครงการจํานวน 1 
ปาูย 
(ตามแบบเทศบาลกําหนด)

 - 579,000  - 1 แหง่ น้ําไมท่่วมขังใน
พื้นที่

 กองช่าง

50 โครงการกอ่สร้างท่อระบายน้ํา คสล. 
ซอยบา้นลุงกอบ - บา้นนายประเสริฐ
 ม.2

เพื่อพัฒนาระบบสาธารณูปโภค
ใหไ้ด้มาตรฐาน

ขนาด ø 0.40 เมตร ค.ส.ล. ชัน้ 3 ความ
ยาวท่อรวมบอ่พัก 90.00 เมตร บอ่พัก 9
 บอ่ พร้อมปาูยโครงการจํานวน 1 ปาูย 
(ตามแบบเทศบาลกําหนด)

 - 292,000  - 1 แหง่ น้ําไมท่่วมขังใน
พื้นที่

 กองช่าง

51 โครงการกอ่สร้างท่อระบายน้ํา คสล. 
ถนนบายพาส-บา้นยายผัด  ม.2

เพื่อพัฒนาระบบสาธารณูปโภค
ใหไ้ด้มาตรฐาน

ท่อขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.00 ม. 
จํานวน 10 ท่อน พร้อมปาูยโครงการ
จํานวน 1 ปาูย  (ตามแบบ ทต.กําหนด)

 - 40,000  - 1 แหง่ น้ําไมท่่วมขังใน
พื้นที่

 กองช่าง

52 โครงการกอ่สร้างท่อระบายน้ํา (ท่อ
ลอด) ทางเข้าบา้นนางประภสัสร  ม.2

เพื่อพัฒนาระบบสาธารณูปโภค
ใหไ้ด้มาตรฐาน

ท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นผ่าศูนย์กลาง
 0.40 ม. จํานวน 43 ท่อน  บอ่พัก  7 
บอ่  พร้อมปาูยโครงการจํานวน 1 ปาูย  
(ตามแบบ ทต.กําหนด)

 - 125,000  - 1 แหง่ น้ําไมท่่วมขังใน
พื้นที่

 กองช่าง

89



3. ยทุธศาสตร์ดา้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
   3.2

 ตัวชีว้ัด
(KPI)

2558 2559 2560
(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ

โครงการที่ วัตถุประสงค์
เปาูหมาย

กอ่สร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึงใหส้ามารถตอบสนองความต้องการ และแกไ้ขปญัหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยเฉพาะเส้นทางการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร แหล่งท่องเที่ยวและพื้นที่  
อืน่ ๆ ที่เกีย่วข้องกบัการดํารงชีวิตของประชาชน

หนว่ยงานที่
รับผิดชอบ

งบประมาณและที่มา

53 โครงการวางท่อลอด คสล. ทางเข้า
บา้นนางโลม ทับทิม   ม.2

เพื่อพัฒนาระบบสาธารณูปโภค
ใหไ้ด้มาตรฐาน

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.00  ม.  
จํานวน  7  ท่อน  2  แถว 
(ตามแบบ  ทต.กําหนด)

 - 20,000  - 1 แหง่ น้ําไมท่่วมขังใน
พื้นที่

 กองช่าง

54 โครงการวางท่อลอด คสล. ทางไป
โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2  (หนา้บา้น
อาจารย์สมพอ)

เพื่อพัฒนาระบบสาธารณูปโภค
ใหไ้ด้มาตรฐาน

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.00  ม.  
จํานวน  7  ท่อน  2  แถว  (ตามแบบ  
ทต.กําหนด)

 - 20,000  - 1 แหง่ น้ําไมท่่วมขังใน
พื้นที่

 กองช่าง

55 โครงการกอ่สร้างท่อระบายน้ําคุ้มตาล
โหรน  ม.2

เพื่อพัฒนาระบบสาธารณูปโภค
ใหไ้ด้มาตรฐาน

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง  0.40 เมตร  
ความยาวรวม 350 เมตร พร้อมปาูย
โครงการ จํานวน 1 ปาูย 
(ตามแบบเทศบาลกําหนด)

 - 875,000  - 1 แหง่ น้ําไมท่่วมขังใน
พื้นที่

ทต.ปรุใหญ่/
ขอรับ

สนบัสนนุ

56 โครงการลอกรางระบายน้ําหนา้บา้น
คุณสุพล  โนใหม ่2 ฝ่ัง ชุมชนร่วมใจ
พัฒนาตะคองเกา่   ม. 2

เพื่อพัฒนาระบบสาธารณูปโภค
ใหไ้ด้มาตรฐาน

(ตามแบบเทศบาลกําหนด)  - 10,000  - 1 แหง่ น้ําไมท่่วมขังใน
พื้นที่

 กองช่าง

57 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กจากบา้นหนองหอยทะลุสนาม
กฬีา หมูท่ี่ 6

เพื่อพัฒนาระบบสาธารณูปโภค
ใหไ้ด้มาตรฐาน

ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 ม. ยาว 
250.00 ม. หนา 0.15 ม. พื้นที่
ดําเนนิการไมน่อ้ยกว่า 750.00 ตร.ม. 
(ตามแบบ ทต.กําหนด)

 - 390,000  - 1 แหง่ ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร

 กองช่าง

58 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ํา คสล.
 ซอยบา้นปาูวิน หมูท่ี่ 3

เพื่อพัฒนาระบบสาธารณูปโภค
ใหไ้ด้มาตรฐาน

กว้าง 0.60 เมตร ความยาว 186 เมตร 
หนา 0.10 เมตร พร้อมปาูยโครงการ 
จํานวน 1 ปาูย 
(ตามแบบเทศบาลกําหนด)

 - 500,000  - 1 แหง่ น้ําไมท่่วมขังใน
พื้นที่

กองช่าง

90



3. ยทุธศาสตร์ดา้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
   3.2

 ตัวชีว้ัด
(KPI)

2558 2559 2560
(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ

โครงการที่ วัตถุประสงค์
เปาูหมาย

กอ่สร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึงใหส้ามารถตอบสนองความต้องการ และแกไ้ขปญัหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยเฉพาะเส้นทางการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร แหล่งท่องเที่ยวและพื้นที่  
อืน่ ๆ ที่เกีย่วข้องกบัการดํารงชีวิตของประชาชน

หนว่ยงานที่
รับผิดชอบ

งบประมาณและที่มา

59 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. ซอยรัด
ใจเลียบคลองส่งน้ําถึงเขตหนองจะบก
  ม.4

เพื่อพัฒนาระบบสาธารณูปโภค
ใหไ้ด้มาตรฐาน

ขนาดผิวจราจรกว้าง4 ม.ยาว 540 ม. 
หนา 0.15 ม.พื้นที่ดําเนนิการไมน่อ้ยกว่า
 2,160 ตร.ม. พร้อมลงลูกรังไหล่ทางทั้ง
สองข้างกว้างข้างละ 0.50 ม. หนา 0.15
 ม. ยาว 540 ม. พร้อมปาูยโครงการ
จํานวน 1 ปาูย
(ตามแบบ ทต.กําหนด)

1,300,000  -  - 1 แหง่ ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร

ทต.ปรุใหญ่/
ขอรับ

สนบัสนนุ

60 โครงการวางท่อระบายน้ํา ซอยเจริญ
พัฒน ์ ม.4

เพื่อพัฒนาระบบสาธารณูปโภค
ใหไ้ด้มาตรฐาน

ท่อระบายน้ํา ค.ส.ล. Ø 0.60 ม. จํานวน
 62 ท่อน บอ่พัก 10 บอ่ พร้อมปาูย
โครงการ จํานวน 1 ปาูย (ตามแบบทต.
กําหนด)

 - 200,000  - 1 แหง่ น้ําไมท่่วมขังใน
พื้นที่

 กองช่าง

61 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. ซอย
จอมปลวก ม.4

เพื่อพัฒนาระบบสาธารณูปโภค
ใหไ้ด้มาตรฐาน

ขนาดผิวจราจรกว้าง  2.50  ม. ยาว  
78.00  ม. หนา  0.15  ม. พื้นที่
ดําเนนิการไมน่อ้ยกว่า  195.00  ตร.ม.  
ลงลูกรังไหล่ทางสองข้างทางกว้างข้างละ
  0.50  ม. หนา  0.15  ม.  ยาวข้างละ  
78.00  วางท่อลอดคอนกรีตเสริมเหล็ก 
1  จุด ขนาด  Ø  0.60  ม.  จํานวน  4 
 ท่อน พร้อมปาูยโครงการจํานวน  1  
ปาูย (ตามแบบ  ทต.กําหนด)

103,100  -  - 1 แหง่ ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร

 กองช่าง

91



3. ยทุธศาสตร์ดา้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
   3.2

 ตัวชีว้ัด
(KPI)

2558 2559 2560
(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ

โครงการที่ วัตถุประสงค์
เปาูหมาย

กอ่สร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึงใหส้ามารถตอบสนองความต้องการ และแกไ้ขปญัหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยเฉพาะเส้นทางการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร แหล่งท่องเที่ยวและพื้นที่  
อืน่ ๆ ที่เกีย่วข้องกบัการดํารงชีวิตของประชาชน

หนว่ยงานที่
รับผิดชอบ

งบประมาณและที่มา

62 โครงการกอ่สร้างท่อระบายน้ํา ซอย
วิโรจนพ์ัฒนา 9  ม.4

เพื่อพัฒนาระบบสาธารณูปโภค
ใหไ้ด้มาตรฐาน

ขนาด ø 0.40 เมตร ความยาวท่อรวม
บอ่พัก 78.00 เมตร บอ่พักจํานวน 8 บอ่
 พร้อมปาูยโครงการจํานวน 1 ปาูย 
(ตามแบบเทศบาลกําหนด)

 - 150,000  - 1 แหง่ น้ําไมท่่วมขังใน
พื้นที่

 กองช่าง

63 โครงการกอ่สร้างท่อระบายน้ํา ซอย
วิโรจน ์11 ม.4

เพื่อพัฒนาระบบสาธารณูปโภค
ใหไ้ด้มาตรฐาน

ขนาด ø 0.40 เมตร ความยาวท่อรวม
บอ่พัก 40.00 เมตร บอ่พัก 4 บอ่ (ตาม
แบบเทศบาลกําหนด)

 - 80,000  - 1 แหง่ น้ําไมท่่วมขังใน
พื้นที่

 กองช่าง

64 โครงการกอ่สร้างท่อระบายน้ํา ซอย
วิโรจน ์12 ม.4

เพื่อพัฒนาระบบสาธารณูปโภค
ใหไ้ด้มาตรฐาน

ขนาด ø 0.40 เมตร ความยาวท่อรวม
บอ่พักทั้งสองฝ่ัง 158.00 เมตร บอ่พัก
รวมทั้ง 2 ฝ่ัง 16 บอ่ พร้อมปาูย
โครงการจํานวน 1 ปาูย 
(ตามแบบเทศบาลกําหนด)

 - 300,000  - 1 แหง่ น้ําไมท่่วมขังใน
พื้นที่

 กองช่าง

65 โครงการกอ่สร้างท่อระบายน้ํา ซอย
วิโรจน ์13 ม.4

เพื่อพัฒนาระบบสาธารณูปโภค
ใหไ้ด้มาตรฐาน

ขนาด ø 0.40 เมตร ความยาวท่อรวม
บอ่พักทั้งสองฝ่ัง 52.00 เมตร บอ่พัก
รวมทั้ง 2 ฝ่ัง 6 บอ่ 
(ตามแบบเทศบาลกําหนด)

98,000  -  - 1 แหง่ น้ําไมท่่วมขังใน
พื้นที่

 กองช่าง

66 โครงการกอ่สร้างท่อระบายน้ํา ซอย
วิโรจน ์16 ม.4

เพื่อพัฒนาระบบสาธารณูปโภค
ใหไ้ด้มาตรฐาน

ขนาด ø 0.40 เมตร ความยาวท่อรวม
บอ่พักทั้งสองฝ่ัง 94.00 เมตร บอ่พัก
รวมทั้ง 2 ฝ่ัง 20 บอ่ พร้อมปาูย
โครงการจํานวน 1 ปาูย (ตามแบบ
เทศบาลกําหนด)

170,000  -  - 1 แหง่ น้ําไมท่่วมขังใน
พื้นที่

 กองช่าง
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3. ยทุธศาสตร์ดา้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
   3.2

 ตัวชีว้ัด
(KPI)

2558 2559 2560
(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ

โครงการที่ วัตถุประสงค์
เปาูหมาย

กอ่สร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึงใหส้ามารถตอบสนองความต้องการ และแกไ้ขปญัหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยเฉพาะเส้นทางการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร แหล่งท่องเที่ยวและพื้นที่  
อืน่ ๆ ที่เกีย่วข้องกบัการดํารงชีวิตของประชาชน

หนว่ยงานที่
รับผิดชอบ

งบประมาณและที่มา

67 โครงการกอ่สร้างท่อเมนระบายน้ํา
และขยายผิวจราจร คสล. สองข้าง 
ซอยไมตรี ม.4

เพื่อพัฒนาระบบสาธารณูปโภค
ใหไ้ด้มาตรฐาน

กว้างข้างละ 1.00 เมตร ยาว 373.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่
ดําเนนิการไมน่อ้ยกว่า 746.00 ตาราง
เมตร พร้อมกอ่สร้างท่อระบายน้ํา ขนาด
 ø 0.40 เมตร ค.ส.ล. ชัน้ 3 ความยาว
ท่อรวมบอ่พัก 373.00 เมตร บอ่พัก 38 
บอ่ พร้อมปาูยโครงการจํานวน 1 ปาูย 
(ตามแบบเทศบาลกําหนด)

 - 700,000  - 1 แหง่ น้ําไมท่่วมขังใน
พื้นที่

ทต.ปรุใหญ่/
ขอรับ

สนบัสนนุ

68 โครงการกอ่สร้างท่อเมนระบายน้ําฝ่ัง
ขวาซอยรวมมิตรจากส่ีแยกบญุเติม - 
ถนน 304 ม.4

เพื่อพัฒนาระบบสาธารณูปโภค
ใหไ้ด้มาตรฐาน

ขนาด ø 0.60 เมตร ค.ส.ล. ชัน้ 3 ความ
ยาวท่อรวมบอ่พัก 495.00 เมตร บอ่พัก
 38 บอ่ พร้อมปาูยโครงการจํานวน 1 
ปาูย 
(ตามแบบเทศบาลกําหนด)

 -  - 1,601,000 1 แหง่ น้ําไมท่่วมขังใน
พื้นที่

ทต.ปรุใหญ่/
ขอรับ

สนบัสนนุ

69 โครงการกอ่สร้างท่อเมนระบายน้ํา 
ซอย 21 ม.4

เพื่อพัฒนาระบบสาธารณูปโภค
ใหไ้ด้มาตรฐาน

ขนาด ø 0.40 เมตร ค.ส.ล. ชัน้ 3 ความ
ยาวท่อรวมบอ่พัก 98.00 เมตร บอ่พัก 
10 บอ่ พร้อมปาูยโครงการจํานวน 1 
ปาูย 
(ตามแบบเทศบาลกําหนด)

 - 245,000  - 1 แหง่ น้ําไมท่่วมขังใน
พื้นที่

 กองช่าง

70 โครงการจัดทําฝาบอ่พัก ซอยวิโรจน์
ตลอดทั้งหมูบ่า้น หมูท่ี่ 4

เพื่อพัฒนาระบบสาธารณูปโภค
ใหไ้ด้มาตรฐาน

กว้าง 0.50 เมตร ยาว 1.00 เมตร หนา 
0.12 เมตร จํานวน 80 ฝา 
(ตามแบบเทศบาลกําหนด)

 - 50,000  - 1 แหง่ น้ําไมท่่วมขังใน
พื้นที่

 กองช่าง
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3. ยทุธศาสตร์ดา้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
   3.2

 ตัวชีว้ัด
(KPI)

2558 2559 2560
(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ

โครงการที่ วัตถุประสงค์
เปาูหมาย

กอ่สร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึงใหส้ามารถตอบสนองความต้องการ และแกไ้ขปญัหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยเฉพาะเส้นทางการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร แหล่งท่องเที่ยวและพื้นที่  
อืน่ ๆ ที่เกีย่วข้องกบัการดํารงชีวิตของประชาชน

หนว่ยงานที่
รับผิดชอบ

งบประมาณและที่มา

71 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายทางอูช่่างบิก๊ หมูท่ี่ 5

เพื่อพัฒนาระบบสาธารณูปโภค
ใหไ้ด้มาตรฐาน

กว้าง 5 ม. ยาว 680 ม. หนา 0.15 ม. 
หรือพื้นที่กอ่สร้างไมน่อ้ยกว่า 3,400 ตร.
ม. พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง ทั้ง 2 ข้าง 
ข้างละ 0.50 ม.หนา 0.15 ม. ยาวข้างละ
 680 ม. พร้อมปาูยโครงการจํานวน  1 
ปาูย (ตามแบบ ทต.กําหนด)

 - 2,000,000  - 1 แหง่ ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร

กองช่าง/
ขอรับ

สนบัสนนุ /
งบทางหลวง

ชนบท

72 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. พร้อม
ท่อระบายน้ําทุกซอยของซอยแมบ่ญุ
เหลือ ม.5

เพื่อพัฒนาระบบสาธารณูปโภค
ใหไ้ด้มาตรฐาน

ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 
370.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
พื้นที่ดําเนนิการไมน่อ้ยกว่า 1,480.00 
ตารางเมตร ลงลูกรังไหล่ทางทั้งสองข้าง
กว้างข้างละ 0.50 เมตร ยาว 370.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมวางท่อ
ระบายน้ํา ขนาด ø 0.40 เมตร ค.ส.ล. 
ชัน้ 3 ความยาวท่อรวมบอ่พัก 370.00 
เมตร บอ่พัก 38 บอ่ พร้อมปาูยโครงการ
จํานวน 1 ปาูย (ตามแบบเทศบาล
กําหนด)

 -  - 1,369,000 1 แหง่ ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร

ทต.ปรุใหญ่/
ขอรับ

สนบัสนนุ

94



3. ยทุธศาสตร์ดา้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
   3.2

 ตัวชีว้ัด
(KPI)

2558 2559 2560
(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ

โครงการที่ วัตถุประสงค์
เปาูหมาย

กอ่สร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึงใหส้ามารถตอบสนองความต้องการ และแกไ้ขปญัหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยเฉพาะเส้นทางการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร แหล่งท่องเที่ยวและพื้นที่  
อืน่ ๆ ที่เกีย่วข้องกบัการดํารงชีวิตของประชาชน

หนว่ยงานที่
รับผิดชอบ

งบประมาณและที่มา

73 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. พร้อม
ท่อระบายน้ําจากบา้นนายบญุช่วย - 
บา้นปาูแวน  ม.5

เพื่อพัฒนาระบบสาธารณูปโภค
ใหไ้ด้มาตรฐาน

ขนาดผิวจราจรกว้าง 2.50 เมตร ยาว 
98.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่
ดําเนนิการไมน่อ้ยกว่า 245.00 ตาราง
เมตร  พร้อมวางท่อระบายน้ํา ขนาด ø 
0.30 เมตร ค.ส.ล. ชัน้ 3 ความยาวท่อ
รวมบอ่พัก 98.00 เมตร บอ่พัก 10 บอ่ 
พร้อมปาูยโครงการจํานวน 1 ปาูย 
(ตามแบบเทศบาลกําหนด)

 - 566,000  - 1 แหง่ ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร

 กองช่าง

74 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายโพธิ์จันทร์ 2 หมูท่ี่ 5

เพื่อพัฒนาระบบสาธารณูปโภค
ใหไ้ด้มาตรฐาน

ขนาดผิวจราจรกวา้ง 5.00 เมตร ยาวรวม 
207.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพืน้ที่
ดําเนินการไม่น้อยกวา่ 1,035 ตารางเมตร 
พร้อมลงลูกรังไหล่ทางกวา้ง 0.50 เมตร ยาว
 207.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมปูาย
โครงการ จํานวน 1 ปูาย (ตามแบบ
เทศบาลกําหนด)

 - 520,000  - 1 แหง่ น้ําไมท่่วมขังใน
พื้นที่

 กองช่าง
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3. ยทุธศาสตร์ดา้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
   3.2

 ตัวชีว้ัด
(KPI)

2558 2559 2560
(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ

โครงการที่ วัตถุประสงค์
เปาูหมาย

กอ่สร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึงใหส้ามารถตอบสนองความต้องการ และแกไ้ขปญัหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยเฉพาะเส้นทางการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร แหล่งท่องเที่ยวและพื้นที่  
อืน่ ๆ ที่เกีย่วข้องกบัการดํารงชีวิตของประชาชน

หนว่ยงานที่
รับผิดชอบ

งบประมาณและที่มา

75 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. ซอย
หลังบา้นพันธ์ชนะ ม.5

เพื่อพัฒนาระบบสาธารณูปโภค
ใหไ้ด้มาตรฐาน

ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ยาว  
140.00  ม. หนา  0.15  ม.  พื้นที่
ดําเนนิการไมน่อ้ยกว่า  560.00  ตร.ม.  
ลงลูกรังไหล่ทางสองข้างทางกว้างข้างละ
  0.50  ม. หนา  0.15  ม.  ยาวข้างละ  
140.00 ม.  วางท่อลอดคอนกรีตเสริม
เหล็กปากล้ินราง 2  จุด  ขนาด  Ø  
0.60  ม.  จํานวนจุดละ  6   ท่อน 
พร้อมปาูยโครงการจํานวน  1  ปาูย  
(ตามแบบ  ทต.กําหนด)

 - 310,000  - 1 แหง่ ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร

 กองช่าง

76 โครงการปรับปรุงขอบถนนในหมูบ่า้น
 ม.5

เพื่อพัฒนาระบบสาธารณูปโภค
ใหไ้ด้มาตรฐาน

จํานวน 1 แหง่ 
(ตามแบบเทศบาลกําหนด)

  -  200,000   - 1 แหง่ ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร

 กองช่าง

77 โครงการลงลูกรังไหล่ทางถนนเส้น
หลังไชโยนคร 1 ม.5

เพื่อพัฒนาระบบสาธารณูปโภค
ใหไ้ด้มาตรฐาน

(ตามแบบเทศบาลกําหนด)   - 100,000  - 1 แหง่ ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร

 กองช่าง

78 โครงการกอ่สร้างถนนหนิคลุกซอย
บา้นคุณสมจิตร วัชระไพโรจน ์ม.5

เพื่อพัฒนาระบบสาธารณูปโภค
ใหไ้ด้มาตรฐาน

ขนาดผิวจราจรกว้าง 3  ม. หนา 0.20 ม.
 ยาว 100 ม. พร้อมปรับเกล่ียบดทับแนน่
 (ตามแบบ ทต. กําหนด)

 -  - 50,000 1 แหง่ ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร

 กองช่าง
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3. ยทุธศาสตร์ดา้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
   3.2

 ตัวชีว้ัด
(KPI)

2558 2559 2560
(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ

โครงการที่ วัตถุประสงค์
เปาูหมาย

กอ่สร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึงใหส้ามารถตอบสนองความต้องการ และแกไ้ขปญัหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยเฉพาะเส้นทางการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร แหล่งท่องเที่ยวและพื้นที่  
อืน่ ๆ ที่เกีย่วข้องกบัการดํารงชีวิตของประชาชน

หนว่ยงานที่
รับผิดชอบ

งบประมาณและที่มา

79 โครงการวางท่อระบายน้ําจากหนา้
ซอยพบสุข 13 ไปเชือ่มท่อลอด
เหล่ียมหมูบ่า้นคฤหาสนท์อง หมูท่ี่ 5 
บา้นพบสุข

เพื่อพัฒนาระบบสาธารณูปโภค
ใหไ้ด้มาตรฐาน

ท่อลอดคอนกรีตเสริมเหล็กสําเร็จรูป
ขนาดกว้าง 2.10 เมตร สูง 2.10 เมตร 
ความยาวท่อรวมบอ่พัก 162.00 เมตร 
บอ่พักจํานวน 16 บอ่ พร้อมคืนผิว
จราจรแอสฟัลท์ติคคอนกรีตกว้าง 3.00 
เมตร ยาว 162.00 เมตร หนา 0.05 
เมตร พื้นที่ดําเนนิการไมน่อ้ยกว่า 
486.00 ตารางเมตร พร้อมปาูยโครงการ
 จํานวน 1 ปาูย 
(ตามแบบทต.กําหนด)

 -  - 5,544,000 1 แหง่ น้ําไมท่่วมขังใน
พื้นที่

ทต.ปรุใหญ่/
ขอรับ

สนบัสนนุ

80 โครงการกอ่สร้างท่อระบายน้ํา ซอย
กา้งปลาทุกซอยพร้อมขยายผิวจราจร
 ม.5

เพื่อพัฒนาระบบสาธารณูปโภค
ใหไ้ด้มาตรฐาน

ขนาด ø 0.40 เมตร ค.ส.ล. ชัน้ 3 ความ
ยาวท่อรวมบอ่พัก 1,652.00 เมตร บอ่
พัก 166 บอ่ พร้อมปาูยโครงการจํานวน
 1 ปาูย
(ตามแบบเทศบาลกําหนด)

 - 979,000  - 1 แหง่ น้ําไมท่่วมขังใน
พื้นที่

ทต.ปรุใหญ่/
ขอรับ

สนบัสนนุ

81 โครงการกอ่สร้างท่อระบายน้ําจาก
บา้นหมอ  สุรเดช เชือ่มท่อหลัง
หมูบ่า้น ไชโยนคร 1 ม.5

เพื่อพัฒนาระบบสาธารณูปโภค
ใหไ้ด้มาตรฐาน

ขนาด ø 0.60 เมตร ค.ส.ล. ชัน้ 3 ความ
ยาวท่อรวมบอ่พัก 550.00 เมตร บอ่พัก
 55 บอ่ พร้อมปาูยโครงการจํานวน 1 
ปาูย 
(ตามแบบเทศบาลกําหนด)

 -  - 1,544,000 1 แหง่ น้ําไมท่่วมขังใน
พื้นที่

ทต.ปรุใหญ่/
ขอรับ

สนบัสนนุ

97



3. ยทุธศาสตร์ดา้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
   3.2

 ตัวชีว้ัด
(KPI)

2558 2559 2560
(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ

โครงการที่ วัตถุประสงค์
เปาูหมาย

กอ่สร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึงใหส้ามารถตอบสนองความต้องการ และแกไ้ขปญัหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยเฉพาะเส้นทางการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร แหล่งท่องเที่ยวและพื้นที่  
อืน่ ๆ ที่เกีย่วข้องกบัการดํารงชีวิตของประชาชน

หนว่ยงานที่
รับผิดชอบ

งบประมาณและที่มา

82 โครงการกอ่สร้างท่อระบายน้ําจาก
บา้นหมอบรรพตถึงทางเข้าหมูบ่า้น
ไชโยนคร 1 ม.5

เพื่อพัฒนาระบบสาธารณูปโภค
ใหไ้ด้มาตรฐาน

ขนาด ø 0.60 เมตร ค.ส.ล. ชัน้ 3 ความ
ยาวท่อรวมบอ่พัก 295.00 เมตร บอ่พัก
 30 บอ่ พร้อมปาูยโครงการจํานวน 1 
ปาูย 
(ตามแบบเทศบาลกําหนด)

 - 937,000  - 1 แหง่ น้ําไมท่่วมขังใน
พื้นที่

ทต.ปรุใหญ่/
ขอรับ

สนบัสนนุ

83 โครงการกอ่สร้างท่อระบายน้ําจาก
บา้นคุณวิไลถึงทางแยกร้านเจริญ ม.5

เพื่อพัฒนาระบบสาธารณูปโภค
ใหไ้ด้มาตรฐาน

ขนาด ø 0.60 เมตร ค.ส.ล. ชัน้ 3 ความ
ยาวท่อรวมบอ่พัก 145.00 เมตร บอ่พัก
 15 บอ่ พร้อมปาูยโครงการจํานวน 1 
ปาูย 
(ตามแบบเทศบาลกําหนด)

 - 468,000  - 1 แหง่ น้ําไมท่่วมขังใน
พื้นที่

 กองช่าง

84 โครงการกอ่สร้างท่อระบายน้ําจาก
บา้นปาูแวนถึงซอยบา้นผู้ใหญ่วิษณุ  
ตาลพลกรัง ม.5

เพื่อพัฒนาระบบสาธารณูปโภค
ใหไ้ด้มาตรฐาน

ขนาด ø 0.40 เมตร ค.ส.ล. ชัน้ 3 ความ
ยาวท่อรวมบอ่พัก 285.00 เมตร บอ่พัก
 28 บอ่ พร้อมปาูยโครงการจํานวน 1 
ปาูย 
(ตามแบบเทศบาลกําหนด)

 - 493,000  - 1 แหง่ น้ําไมท่่วมขังใน
พื้นที่

 กองช่าง

85 โครงการกอ่สร้างท่อระบายน้ํา ซอย
บา้นหมอสุรเดช หมูท่ี่ 5

เพื่อพัฒนาระบบสาธารณูปโภค
ใหไ้ด้มาตรฐาน

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร 
มอก.ชัน้ 3 ความยาวรวมบอ่พัก 235 
เมตร พร้อมปาูยโครงการ จํานวน 1 ปาูย
 (ตามแบบเทศบาลกําหนด)

 -  - 705,000 1 แหง่ น้ําไมท่่วมขังใน
พื้นที่

ทต.ปรุใหญ่/
ขอรับ

สนบัสนนุ

86 โครงการกอ่สร้างท่อระบายน้ําพร้อม
ลงหนิคลุกไหล่ทาง ซอยจํารัส ม.5

เพื่อพัฒนาระบบสาธารณูปโภค
ใหไ้ด้มาตรฐาน

ท่อ ค.ส.ล. Ø 0.60 ม. ความยาวรวมบอ่
พัก 600 ม. พร้อมปาูยโครงการจํานวน 
1 ปาูย (ตามแบบ ทต.กําหนด)

 -  - 3,000,000 1 แหง่ น้ําไมท่่วมขังใน
พื้นที่

ทต.ปรุใหญ่/
ขอรับ

สนบัสนนุ
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3. ยทุธศาสตร์ดา้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
   3.2

 ตัวชีว้ัด
(KPI)

2558 2559 2560
(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ

โครงการที่ วัตถุประสงค์
เปาูหมาย

กอ่สร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึงใหส้ามารถตอบสนองความต้องการ และแกไ้ขปญัหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยเฉพาะเส้นทางการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร แหล่งท่องเที่ยวและพื้นที่  
อืน่ ๆ ที่เกีย่วข้องกบัการดํารงชีวิตของประชาชน

หนว่ยงานที่
รับผิดชอบ

งบประมาณและที่มา

87 โครงการกอ่สร้างท่อระบายน้ํา ซอย
สมสุวรรณ ม.5

เพื่อพัฒนาระบบสาธารณูปโภค
ใหไ้ด้มาตรฐาน

ท่อ ค.ส.ล. Ø 0.60 ม. จํานวน 314 ท่อน
 บอ่พัก 36 บอ่  ความยาวรวมบอ่พัก 
350 ม. (ตามแบบ ทต.กําหนด)

 -  - 1,200,000 1 แหง่ น้ําไมท่่วมขังใน
พื้นที่

ทต.ปรุใหญ่/
ขอรับ

สนบัสนนุ
88 โครงการกอ่สร้างท่อระบายน้ํา ซอย

ร่วมใจพัฒนา  ม.5
เพื่อพัฒนาระบบสาธารณูปโภค
ใหไ้ด้มาตรฐาน

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 ม. มอก.
ชัน้ 3 ความยาวรวมบอ่พัก 100.00 ม. 
บอ่พัก 10 บอ่ 
(ตามแบบ ทต.กําหนด)

 - 165,000  - 1 แหง่ น้ําไมท่่วมขังใน
พื้นที่

 กองช่าง

89 โครงการกอ่สร้างท่อระบายน้ํา หนา้
หมูบ่า้นไชโยนคร 1 หมูท่ี่ 5

เพื่อพัฒนาระบบสาธารณูปโภค
ใหไ้ด้มาตรฐาน

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร 
มอก.ชัน้ 3 ความยาวรวมบอ่พัก 100 
เมตร พร้อมปาูยโครงการ จํานวน 1 ปาูย
 (ตามแบบเทศบาลกําหนด)

 - 300,000  - 1 แหง่ น้ําไมท่่วมขังใน
พื้นที่

กองช่าง

90 โครงการกอ่สร้างอาคารอเนกประสงค์
 2 ชัน้ใต้ถุนโล่งสนามกฬีา หมูท่ี่ 6 
บา้นเลียบ

เพื่อพัฒนาระบบสาธารณูปโภค
ใหไ้ด้มาตรฐาน

พร้อมปาูยโครงการจํานวน 1 ปาูย (ตาม
แบบเทศบาลกําหนด)

 -  - 2,000,000 1 แหง่ ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร

ทต.ปรุใหญ่/
ขอรับ

สนบัสนนุ
91 โครงการขยายขนาดท่อลอดถนนบา้น

เลียบ - พุดซา หมูท่ี่ 6
เพื่อพัฒนาระบบสาธารณูปโภค
ใหไ้ด้มาตรฐาน

พร้อมปาูยโครงการจํานวน 1 ปาูย (ตาม
แบบเทศบาลกําหนด)

 - 300,000  - 1 แหง่ น้ําไมท่่วมขังใน
พื้นที่

 กองช่าง

92 โครงการกอ่สร้างท่อระบายน้ําพร้อม
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบา้น
นายทวี สีลาดเลา  ม.6

เพื่อพัฒนาระบบสาธารณูปโภค
ใหไ้ด้มาตรฐาน

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 เมตร 
มอก.ชัน้ 3 ความยาวรวมบอ่พัก 90 
เมตร เทถนน ค.ส.ล. กว้าง 2.00 เมตร
ยาว 90 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่
ดําเนนิการไมน่อ้ยกว่า 180 ตร.ม. 
พร้อมปาูยโครงการ จํานวน 1 ปาูย 
(ตามแบบเทศบาลกําหนด)

 - 320,000  - 1 แหง่ น้ําไมท่่วมขังใน
พื้นที่

 กองช่าง

99



3. ยทุธศาสตร์ดา้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
   3.2

 ตัวชีว้ัด
(KPI)

2558 2559 2560
(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ

โครงการที่ วัตถุประสงค์
เปาูหมาย

กอ่สร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึงใหส้ามารถตอบสนองความต้องการ และแกไ้ขปญัหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยเฉพาะเส้นทางการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร แหล่งท่องเที่ยวและพื้นที่  
อืน่ ๆ ที่เกีย่วข้องกบัการดํารงชีวิตของประชาชน

หนว่ยงานที่
รับผิดชอบ

งบประมาณและที่มา

93 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. ซอย
ณรงค์ฤทธิ์ ม.7

เพื่อพัฒนาระบบสาธารณูปโภค
ใหไ้ด้มาตรฐาน

ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 
145.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
พื้นที่ดําเนนิการไมน่อ้ยกว่า 435.00 
ตารางเมตร ลงลูกรังไหล่ทางทั้งสองข้าง
กว้างข้างละ 0.50 เมตร ยาว 145.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมปาูย
โครงการจํานวน 1 ปาูย 
(ตามแบบเทศบาลกําหนด)

 - 216,000  - 1 แหง่ น้ําไมท่่วมขังใน
พื้นที่

 กองช่าง

94 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. ประตู
ทางออกสนามกฬีา ฯ หมูท่ี่ 7

เพื่อพัฒนาระบบสาธารณูปโภค
ใหไ้ด้มาตรฐาน

ขนาดผิวจราจรกว้าง 8 เมตร ยาว 775 
เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ดําเนนิการ
ไมน่อ้ยกว่า 6,200 ตร.ม. ลงลูกรังไหล่
ทาง กว้าง 0.50 ยาว 775 เมตร หนา 
0.15 เมตร ทั้ง 2 ข้าง  พร้อมปาูย
โครงการ จํานวน 1 ปาูย (ตามแบบ
เทศบาลกําหนด)

 - 3,224,000  - 1 แหง่ ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร

ทต.ปรุใหญ่/
ขอรับ

สนบัสนนุ

95 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. ซอยปลา
ร้า ม.7

เพื่อพัฒนาระบบสาธารณูปโภค
ใหไ้ด้มาตรฐาน

ขนาดผิวจราจรกว้าง   4.00  ม. ยาว  
300.00  ม.  หนา  0.15  ม.  พื้นที่
ดําเนนิการไมน่อ้ยกว่า  1,200.00  ตร.ม.
  ลงลูกรังไหล่ทางสองข้างทางกว้างข้าง
ละ 0.50  ม.  หนา 0.15  ม. ยาวข้างละ 
 300.00 ม. พร้อมปาูยโครงการจํานวน 
 1  ปาูย 
(ตามแบบ  ทต.กําหนด)

 -  - 630,000 1 แหง่ ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร

 กองช่าง
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3. ยทุธศาสตร์ดา้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
   3.2

 ตัวชีว้ัด
(KPI)

2558 2559 2560
(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ

โครงการที่ วัตถุประสงค์
เปาูหมาย

กอ่สร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึงใหส้ามารถตอบสนองความต้องการ และแกไ้ขปญัหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยเฉพาะเส้นทางการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร แหล่งท่องเที่ยวและพื้นที่  
อืน่ ๆ ที่เกีย่วข้องกบัการดํารงชีวิตของประชาชน

หนว่ยงานที่
รับผิดชอบ

งบประมาณและที่มา

96 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. ซอยตรง
ข้ามศาลาประชาคม ม.7

เพื่อพัฒนาระบบสาธารณูปโภค
ใหไ้ด้มาตรฐาน

ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00  ม. ยาว  
258.00  ม.  หนา  0.15  ม.  พื้นที่
ดําเนนิการไมน่อ้ยกว่า  1,032.00  ตร.ม.
  ลงลูกรังไหล่ทางสองข้างทางกว้างข้าง
ละ0.50  ม. หนา 0.15  ม. ยาวข้างละ  
258.00 ม. วางท่อลอดคอนกรีตเสริม
เหล็กปากล้ินราง  2  จุด  ขนาด  Ø  
0.60 ม.  จํานวนจุดละ  5 ท่อน  พร้อม
ปาูยโครงการจํานวน  1  ปาูย (ตามแบบ
  ทต.กําหนด)

 - 525,500  - 1 แหง่ ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร

 กองช่าง

97 โครงการกอ่สร้างถนนลูกรังและหนิ
คลุกซอยหลังสํานกังาน ทต.ปรุใหญ่
แหง่ใหม่  ม.7

เพื่อพัฒนาระบบสาธารณูปโภค
ใหไ้ด้มาตรฐาน

ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 
300.00 เมตร โดยการเสริมดินกว้าง 
5.00 เมตร ยาว 300.00 เมตร หนา 
0.50 เมตร ปริมาตรดิน 750.00 
ลูกบาศกเ์มตร ทับหนา้ด้วยหนิคลุก กว้าง
 5.00 เมตร ยาว 300.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร ปริมาตรหนิคลุก 225.00 
ลูกบาศกเ์มตร พร้อมปรับเกล่ียบดทับ
แนน่และปาูยโครงการจํานวน 1 ปาูย 
(ตามแบบเทศบาลกําหนด)

 - 287,000  - 1 แหง่ ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร

 กองช่าง
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3. ยทุธศาสตร์ดา้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
   3.2

 ตัวชีว้ัด
(KPI)

2558 2559 2560
(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ

โครงการที่ วัตถุประสงค์
เปาูหมาย

กอ่สร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึงใหส้ามารถตอบสนองความต้องการ และแกไ้ขปญัหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยเฉพาะเส้นทางการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร แหล่งท่องเที่ยวและพื้นที่  
อืน่ ๆ ที่เกีย่วข้องกบัการดํารงชีวิตของประชาชน

หนว่ยงานที่
รับผิดชอบ

งบประมาณและที่มา

98 โครงการวางท่อระบายน้ําจากซอย
ราชครูถึงถนนสายหนึง่นคร หมูท่ี่ 7 
บา้นแสนสุข

เพื่อพัฒนาระบบสาธารณูปโภค
ใหไ้ด้มาตรฐาน

ท่อระบายน้ํา คสล. ชัน้ 3 ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 เมตร ความยาว
รวมบอ่พัก 225.00 เมตร บอ่พักจํานวน
 23 บอ่ พร้อมคืนผิวจราจรกว้าง 1.60 
เมตร ยาว 225.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร พื้นที่ดําเนนิการไมน่อ้ยกว่า 
360.00 ตารางเมตร พร้อมปาูยโครงการ
 จํานวน 1 ปาูย (ตามแบบทต.กําหนด)

 -  - 1,151,000 1 แหง่ น้ําไมท่่วมขังใน
พื้นที่

ทต.ปรุใหญ่/
ขอรับ

สนบัสนนุ

99 โครงการวางท่อระบายน้ําจากต๋ิวมนิิ
มาร์ทถึงหมู่บา้นแกรนมาร์ หมูท่ี่ 7 
บา้นแสนสุข

เพื่อพัฒนาระบบสาธารณูปโภค
ใหไ้ด้มาตรฐาน

ท่อระบายน้ํา คสล. ชัน้ 3 ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 เมตร ความยาว
รวมบอ่พัก 476.00 เมตร บอ่พักจํานวน
 48 บอ่ พร้อมคืนผิวจราจรกว้าง 1.60 
เมตร ยาว 476.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร พื้นที่ดําเนนิการไมน่อ้ยกว่า 
761.60 ตารางเมตร พร้อมปาูยโครงการ
 จํานวน 1 ปาูย (ตามแบบทต.กําหนด)

 -  - 2,422,000 1 แหง่ น้ําไมท่่วมขังใน
พื้นที่

ทต.ปรุใหญ่/
ขอรับ

สนบัสนนุ

100 โครงการกอ่สร้างท่อระบายน้ําซอย
หลังซีแพ็ค ม.7

เพื่อพัฒนาระบบสาธารณูปโภค
ใหไ้ด้มาตรฐาน

ขนาด ø 0.40 เมตร ค.ส.ล. ชัน้ 3 ความ
ยาวท่อรวมบอ่พัก 320.00 เมตร บอ่พัก
 33 บอ่ พร้อมปาูยโครงการจํานวน 1 
ปาูย 
(ตามแบบเทศบาลกําหนด)

 - 566,000  - 1 แหง่ น้ําไมท่่วมขังใน
พื้นที่

 กองช่าง
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3. ยทุธศาสตร์ดา้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
   3.2

 ตัวชีว้ัด
(KPI)

2558 2559 2560
(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ

โครงการที่ วัตถุประสงค์
เปาูหมาย

กอ่สร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึงใหส้ามารถตอบสนองความต้องการ และแกไ้ขปญัหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยเฉพาะเส้นทางการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร แหล่งท่องเที่ยวและพื้นที่  
อืน่ ๆ ที่เกีย่วข้องกบัการดํารงชีวิตของประชาชน

หนว่ยงานที่
รับผิดชอบ

งบประมาณและที่มา

101 โครงการกอ่สร้างท่อระบายน้ําจาก
บา้นนางฉันทนาถึงท่อเมนใหญ่ ม.7

เพื่อพัฒนาระบบสาธารณูปโภค
ใหไ้ด้มาตรฐาน

ø 0.40 เมตร ค.ส.ล. ชัน้ 3 ความยาวท่อ
รวมบอ่พัก 250.00 เมตร บอ่พัก 25 บอ่
 พร้อมปาูยโครงการจํานวน 1 ปาูย 
(ตามแบบเทศบาลกําหนด)

 - 436,000  - 1 แหง่ น้ําไมท่่วมขังใน
พื้นที่

 กองช่าง

102 โครงการกอ่สร้างท่อระบายน้ําจาก
หนา้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (เขต ทต.สุร
นารี) - ทางเข้าบา้นนายอทิธิพล แกว้
แกมทอง ม.7

เพื่อพัฒนาระบบสาธารณูปโภค
ใหไ้ด้มาตรฐาน

ขนาด ø 0.80 เมตร ค.ส.ล. ชัน้ 3 ความ
ยาวท่อรวมบอ่พัก 490.00 เมตร บอ่พัก
 49 บอ่ พร้อมปาูยโครงการจํานวน 1 
ปาูย 
(ตามแบบเทศบาลกําหนด)

 -  - 1,816,000 1 แหง่ น้ําไมท่่วมขังใน
พื้นที่

ทต.ปรุใหญ่/
ขอรับ

สนบัสนนุ

103 โครงการกอ่สร้างท่อระบายน้ําใน
ชุมชนนครพัฒนาทุกซอย ม.7

เพื่อพัฒนาระบบสาธารณูปโภค
ใหไ้ด้มาตรฐาน

ø 0.40 เมตร ค.ส.ล. ชัน้ 3 ความยาวท่อ
รวมบอ่พัก 500.00 เมตร บอ่พัก 50 บอ่
 พร้อมปาูยโครงการจํานวน 1 ปาูย 
(ตามแบบเทศบาลกําหนด)

 - 872,000  - 1 แหง่ น้ําไมท่่วมขังใน
พื้นที่

ทต.ปรุใหญ่/
ขอรับ

สนบัสนนุ

104 โครงการกอ่สร้างท่อระบายน้ํา และ
บอ่บําบดัน้ําเสีย ซอยบา้นดาบต้น 
(หลังโพธิ์กลางวิลล่า)  ม.7

เพื่อพัฒนาระบบสาธารณูปโภค
ใหไ้ด้มาตรฐาน

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 ม. มอก.
ชัน้ 3 ความยาวรวมบอ่พัก 350.00 ม. 
บอ่พัก 35 บอ่ 
(ตามแบบ ทต.กําหนด)

 -  - 1,305,500 1 แหง่ น้ําไมท่่วมขังใน
พื้นที่

ทต.ปรุใหญ่/
ขอรับ

สนบัสนนุ

105 โครงการวางท่อระบายน้ําภายใน  ม.7 เพื่อพัฒนาระบบสาธารณูปโภค
ใหไ้ด้มาตรฐาน

ขนาด Ø 0.60  ม.  ความยาวท่อรวมบอ่
พัก  5,000.00 ม.  บอ่พัก  500  บอ่  
พร้อมปาูยโครงการจํานวน  1  ปาูย  
(ตามแบบ  ทต.กําหนด)

 -  -    4,250,000 1 แหง่ น้ําไมท่่วมขังใน
พื้นที่

ทต.ปรุใหญ่/
ขอรับ

สนบัสนนุ
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3. ยทุธศาสตร์ดา้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
   3.2

 ตัวชีว้ัด
(KPI)

2558 2559 2560
(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ

โครงการที่ วัตถุประสงค์
เปาูหมาย

กอ่สร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึงใหส้ามารถตอบสนองความต้องการ และแกไ้ขปญัหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยเฉพาะเส้นทางการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร แหล่งท่องเที่ยวและพื้นที่  
อืน่ ๆ ที่เกีย่วข้องกบัการดํารงชีวิตของประชาชน

หนว่ยงานที่
รับผิดชอบ

งบประมาณและที่มา

106 โครงการวางท่อระบายน้ํา ซอยบา้น
ลุงเล็ก ม.7

เพื่อพัฒนาระบบสาธารณูปโภค
ใหไ้ด้มาตรฐาน

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 ม. มอก.
ชัน้ 3 ความยาวรวมบอ่พัก 50.00 ม. 
บอ่พัก 5 บอ่ 
(ตามแบบ ทต.กําหนด)

 - 82,500  - 1 แหง่ น้ําไมท่่วมขังใน
พื้นที่

 กองช่าง

107 โครงการวางท่อระบายน้ํา คสล. ปาก
ล้ินรางเชือ่มจุดต่อเดิม (ซอยราชครู) 
ถึงหนา้วัดพบสุข ม.7

เพื่อพัฒนาระบบสาธารณูปโภค
ใหไ้ด้มาตรฐาน

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.00 ม. ความ
ยาวท่อรวมบอ่พัก 199.00 ม. บอ่พัก
จํานวน 19 บอ่ พร้อมปาูยโครงการ
จํานวน 1 ปาูย 
(ตามแบบ ทต.กําหนด)

 -  - 1,500,000 1 แหง่ น้ําไมท่่วมขังใน
พื้นที่

ทต.ปรุใหญ่/
ขอรับ

สนบัสนนุ

108 โครงการวางท่อระบายน้ําเสียจาก
เทศบาลตําบลปรุใหญ่แหง่ใหมถ่ึงลํา
รางสาธารณะ ม.7

เพื่อพัฒนาระบบสาธารณูปโภค
ใหไ้ด้มาตรฐาน

ท่อระบายน้ํา คสล. ปากล้ินราง ชัน้ 3 Ø
 0.60 ม. ความยาวรวมบอ่พัก 70.00 
เมตร บอ่พักจํานวน 7 บอ่ พร้อมปาูย
โครงการ จํานวน 1 ปาูย 
(ตามแบบทต.กําหนด)

 - 420,000  - 1 แหง่ น้ําไมท่่วมขังใน
พื้นที่

 กองช่าง

109 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ํา
ทางเข้าคุ้มโสฬส หมูท่ี่ 7

เพื่อพัฒนาระบบสาธารณูปโภค
ใหไ้ด้มาตรฐาน

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.50 เมตร ลึก
 0.70 เมตร ความยาว 400 เมตรพร้อม
ปาูยโครงการ จํานวน 1 ปาูย (ตามแบบ
เทศบาลกําหนด)

 -  - 800,000 1 แหง่ น้ําไมท่่วมขังใน
พื้นที่

ทต.ปรุใหญ่/
ขอรับ

สนบัสนนุ

110 โครงการวางท่อระบายน้ําพีวีซีปลาย
บานปากระฆงั สํานกังานเทศบาล
ตําบลปรุใหญ่ (แหง่ใหม่)

เพื่อพัฒนาระบบสาธารณูปโภค
ใหไ้ด้มาตรฐาน

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 8.00 นิว้ ชัน้ 8.5
 สีเทา ความยาว 120.00 เมตร (ตาม
แบบทต.กําหนด)

100,000  - - 1 แหง่ น้ําไมท่่วมขังใน
พื้นที่

 กองช่าง
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ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่๓ พัฒนาโคราชเมอืงน่าอยูท่ีเ่ปน็มติรกับสิง่แวดลอ้ม
 - ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินในเขตจงัหวัดที ่๖  ยทุธศาสตร์ดา้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
3. ยทุธศาสตร์ดา้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
   3.3

2558 2559 2560
(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการขยายเขตไฟฟูาพร้อมไฟฟูาแสง
สว่าง ซ.ลําปรุ  ม.3

เพื่อพัฒนาระบบสาธารณูปโภคได้
อย่างมาตรฐานและทั่วถึง

ขยายเขตไฟฟูาพร้อมไฟฟูา
แสงสว่าง
(ตามแบบเทศบาลกําหนด)

50,000  -  - 1 แหง่ ประชาชนมคีวาม
ปลอดภยัในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

กองช่าง

2 โครงการขยายเขตไฟฟูาสาธารณะพร้อม
ไฟฟูาซอยปาูบวัหลัน ม.6

เพื่อพัฒนาระบบสาธารณูปโภคได้
อย่างมาตรฐานและทั่วถึง

ขยายเขตไฟฟูาพร้อมไฟฟูา
แสงสว่าง
(ตามแบบเทศบาลกําหนด)

50,000  -  - 1 แหง่ ประชาชนมคีวาม
ปลอดภยัในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

กองช่าง

3 โครงการขยายเขตไฟฟูา บริเวณข้าง
บา้นนางบญุชู เพิ่มสุขจิต ม.7

เพื่อพัฒนาระบบสาธารณูปโภคได้
อย่างมาตรฐานและทั่วถึง

ขยายเขตไฟฟูาพร้อมไฟฟูา
แสงสว่าง
(ตามแบบเทศบาลกําหนด)

50,000  -  - 1 แหง่ ประชาชนมคีวาม
ปลอดภยัในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

กองช่าง

4 โครงการขยายเขตไฟฟูาสาธารณะทุ่งหวั
นอน  ม.1

เพื่อพัฒนาระบบสาธารณูปโภคได้
อย่างมาตรฐานและทั่วถึง

(ตามแบบเทศบาลกําหนด) 100,000  -  - 1 แหง่ ประชาชนมคีวาม
ปลอดภยัในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

กองช่าง

โครงการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ.2558 ถึง 2560)

เทศบาลต าบลปรุใหญ่

ประสานในการแกไ้ขปญัหาความเดือดร้อนของประชาชนในด้านสาธารณูปโภค และส่งเสริมใหป้ระชาชนเข้าใจในการใช้และรักษาสาธารณูปโภคอย่างคุ้มค่า

ที่ วัตถุประสงค์
 ตัวชีว้ัด
(KPI)

เปาูหมาย
งบประมาณและที่มา

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หนว่ยงานที่
รับผิดชอบ
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3. ยทุธศาสตร์ดา้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
   3.3

2558 2559 2560
(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการ

ประสานในการแกไ้ขปญัหาความเดือดร้อนของประชาชนในด้านสาธารณูปโภค และส่งเสริมใหป้ระชาชนเข้าใจในการใช้และรักษาสาธารณูปโภคอย่างคุ้มค่า

ที่ วัตถุประสงค์
 ตัวชีว้ัด
(KPI)

เปาูหมาย
งบประมาณและที่มา

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หนว่ยงานที่
รับผิดชอบ

5 โครงการขยายเขตไฟฟูา บา้นนาย
สัมฤทธิ์  พะยอมใหม ่ซอยแสนสุข 3/12
 ม.7

เพื่อพัฒนาระบบสาธารณูปโภคได้
อย่างมาตรฐานและทั่วถึง

ขยายเขตไฟฟูา
(ตามแบบเทศบาลกําหนด)

60,000  -  - 1 แหง่ ประชาชนมคีวาม
ปลอดภยัในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

กองช่าง

6 โครงการขยายเขตไฟฟูาแสงสว่างสปอร์ต
ไลท์สนามโรงเรียนบา้นคนชุม  ม.1

เพื่อพัฒนาระบบสาธารณูปโภคได้
อย่างมาตรฐานและทั่วถึง

สนามโรงเรียนบา้นคนชุม
(ตามแบบเทศบาลกําหนด)

 - 15,000  - 1 แหง่ ประชาชนมคีวาม
ปลอดภยัในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

กองช่าง

7 โครงการสร้างเสาไฟฟูาแสงสว่างสะพาน
โนนโพธิ์  ม.1

เพื่อพัฒนาระบบสาธารณูปโภคได้
อย่างมาตรฐานและทั่วถึง

(ตามแบบเทศบาลกําหนด)  - 20,000  - 1 แหง่ ประชาชนมคีวาม
ปลอดภยัในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

กองช่าง

8 โครงการขยายเขตเสาไฟฟูาจากลานกฬีา
โนนโพธิ์ถึงบา้นนายพิภพ ดุมภใ์หม ่ ม.1

เพื่อพัฒนาระบบสาธารณูปโภคได้
อย่างมาตรฐานและทั่วถึง

(ตามแบบเทศบาลกําหนด)  - 20,000  - 1 แหง่ ประชาชนมคีวาม
ปลอดภยัในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

กองช่าง

9 โครงการขยายเขตไฟฟูาสาธารณะจากส่ี
แยกบา้นแปะไปสะพานโนนโพธิ์เต้ีย  
หมู่ที่ 1 บา้นคนชุม

เพื่อพัฒนาระบบสาธารณูปโภคได้
อย่างมาตรฐานและทั่วถึง

(ตามแบบเทศบาลกําหนด)  - 200,000  - 1 แหง่ ประชาชนมคีวาม
ปลอดภยัในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

กองช่าง

10 โครงการขยายเขตไฟฟูาสาธารณะจาก
โรงน้ําแข็งกจิวารีไปถนนบายพาส หมูท่ี่ 
1 บา้นคนชุม

เพื่อพัฒนาระบบสาธารณูปโภคได้
อย่างมาตรฐานและทั่วถึง

(ตามแบบเทศบาลกําหนด)  - 100,000  - 1 แหง่ ประชาชนมคีวาม
ปลอดภยัในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

กองช่าง

11 โครงการขยายเขตไฟฟูาสาธารณะจาก
แยกสะพานโพธิ์เต้ียไปบา้นนายเต๊าะ 
หมู่ที่ 1 บา้นคนชุม

เพื่อพัฒนาระบบสาธารณูปโภคได้
อย่างมาตรฐานและทั่วถึง

(ตามแบบเทศบาลกําหนด)  - 100,000  - 1 แหง่ ประชาชนมคีวาม
ปลอดภยัในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

กองช่าง
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3. ยทุธศาสตร์ดา้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
   3.3

2558 2559 2560
(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการ

ประสานในการแกไ้ขปญัหาความเดือดร้อนของประชาชนในด้านสาธารณูปโภค และส่งเสริมใหป้ระชาชนเข้าใจในการใช้และรักษาสาธารณูปโภคอย่างคุ้มค่า

ที่ วัตถุประสงค์
 ตัวชีว้ัด
(KPI)

เปาูหมาย
งบประมาณและที่มา

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หนว่ยงานที่
รับผิดชอบ

12 โครงการขยายเขตไฟฟูาสาธารณะจาก
ทางแยกริมคลองโนนตาชูยาวตามคลอง
 ตาลโหรน - โนนตาชู ม.2

เพื่อพัฒนาระบบสาธารณูปโภคได้
อย่างมาตรฐานและทั่วถึง

(ตามแบบเทศบาลกําหนด)  - 100,000  - 1 แหง่ ประชาชนมคีวาม
ปลอดภยัในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

กองช่าง

13 โครงการขยายเขตไฟฟูาสาธารณะจาก
เวียนนา - บา้นนายหอมหวล ม.2

เพื่อพัฒนาระบบสาธารณูปโภคได้
อย่างมาตรฐานและทั่วถึง

(ตามแบบเทศบาลกําหนด)  - 200,000  - 1 แหง่ ประชาชนมคีวาม
ปลอดภยัในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

กองช่าง

14 โครงการขยายเขตไฟฟูาซอยบา้นคุณ
แฉล้ม ม.2

เพื่อพัฒนาระบบสาธารณูปโภคได้
อย่างมาตรฐานและทั่วถึง

เปล่ียนเสาไฟฟูา  - 6,000  - 2 ต้น ประชาชนมคีวาม
ปลอดภยัในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

กองช่าง

15 โครงการเปล่ียนเสาไฟฟูา ,สายไฟฟูา
และไฟฟูาแสงสว่าง  ม.3

เพื่อพัฒนาระบบสาธารณูปโภคได้
อย่างมาตรฐานและทั่วถึง

(ตามแบบเทศบาลกําหนด)  - 300,000  - 1 แหง่ ประชาชนมคีวาม
ปลอดภยัในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

กองช่าง

16 โครงการขยายเขตไฟฟูาสาธารณะจากอู่
ช่างตุ่น - ไชโยนคร 2  ม.5

เพื่อพัฒนาระบบสาธารณูปโภคได้
อย่างมาตรฐานและทั่วถึง

(ตามแบบเทศบาลกําหนด)  - 75,000  - 1 แหง่ ประชาชนมคีวาม
ปลอดภยัในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

กองช่าง

17 โครงการขยายเขตไฟฟูาสาธารณะซอย
บา้นพี่กบพร้อมไฟถนน หมูท่ี่ 5
 บา้นพบสุข

เพื่อพัฒนาระบบสาธารณูปโภคได้
อย่างมาตรฐานและทั่วถึง

(ตามแบบเทศบาลกําหนด)  - 100,000  - 1 แหง่ ประชาชนมคีวาม
ปลอดภยัในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

กองช่าง

18 โครงการขยายเขตไฟฟูาแสงสว่างสาย
บา้นเลียบ-บา้นคนชุม ชุมชนบา้นเลียบ 
ม.6

เพื่อพัฒนาระบบสาธารณูปโภคได้
อย่างมาตรฐานและทั่วถึง

(ตามแบบเทศบาลกําหนด)  - 20,000  - 1 แหง่ ประชาชนมคีวาม
ปลอดภยัในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

กองช่าง
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3. ยทุธศาสตร์ดา้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
   3.3

2558 2559 2560
(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการ

ประสานในการแกไ้ขปญัหาความเดือดร้อนของประชาชนในด้านสาธารณูปโภค และส่งเสริมใหป้ระชาชนเข้าใจในการใช้และรักษาสาธารณูปโภคอย่างคุ้มค่า

ที่ วัตถุประสงค์
 ตัวชีว้ัด
(KPI)

เปาูหมาย
งบประมาณและที่มา

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หนว่ยงานที่
รับผิดชอบ

19 โครงการขยายเขตไฟฟูาสาธารณะซอย
ข้างสนามกฬีาพร้อมสายดับ หมูท่ี่ 7 
บา้นแสนสุข

เพื่อพัฒนาระบบสาธารณูปโภคได้
อย่างมาตรฐานและทั่วถึง

(ตามแบบเทศบาลกําหนด)  - 100,000  - 1 แหง่ ประชาชนมคีวาม
ปลอดภยัในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

กองช่าง

20 โครงการขยายเขตไฟฟูาสาธารณะหลัง
โรงแรมเบสพร้อมสายดับ หมูท่ี่ 7 บา้น
แสนสุข

เพื่อพัฒนาระบบสาธารณูปโภคได้
อย่างมาตรฐานและทั่วถึง

(ตามแบบเทศบาลกําหนด)  - 100,000  - 1 แหง่ ประชาชนมคีวาม
ปลอดภยัในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

กองช่าง

21 โครงการขยายเขตไฟฟูาสาธารณะพร้อม
สายดับจากวัดปาุแสงธรรมถึงบา้นนาง
เสง่ียม หมู่ที่ 7 บา้นแสนสุข

เพื่อพัฒนาระบบสาธารณูปโภคได้
อย่างมาตรฐานและทั่วถึง

(ตามแบบเทศบาลกําหนด)  - 100,000  - 1 แหง่ ประชาชนมคีวาม
ปลอดภยัในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

กองช่าง

22 โครงการขยายเขตไฟฟูาสาธารณะจาก
เทศบาลตําบลปรุใหญ่แหง่ใหมถ่ึงโรง
ผลิตประปาแหง่ใหม ่ม.7

เพื่อพัฒนาระบบสาธารณูปโภคได้
อย่างมาตรฐานและทั่วถึง

(ตามแบบเทศบาลกําหนด)  - 200,000  - 1 แหง่ ประชาชนมคีวาม
ปลอดภยัในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

กองช่าง

23 อดุหนนุการไฟฟูาส่วนภมูภิาค เพื่อพัฒนาระบบสาธารณูปโภคได้
อย่างมาตรฐานและทั่วถึง

ภายในเขตเทศบาลตําบลปรุ
ใหญ่

500,000 500,000 500,000 1 คร้ังต่อปี ประชาชนมคีวาม
ปลอดภยัในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

กองช่าง
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ยทุธศาสตร์
ดา้นการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาตแิละ
สิ่งแวดล้อม



ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่๓ พัฒนาโคราชเมอืงน่าอยูท่ีเ่ปน็มติรกับสิง่แวดลอ้ม
 - ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินในเขตจงัหวัดที ่๑๐  ยทุธศาสตร์ดา้นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม
4.ยทุธศาสตร์ดา้นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม
   4.1

2558 2559 2560
(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการ "ท้องถิน่ไทย รวมใจภกัด์ิ 
รักษพ์ื้นที่สีเขียว

เพื่อลดภาวะโลกร้อน ตําบลปรุใหญ่ 20,000 20,000 20,000  1 คร้ังต่อปี ลดภาวะโลกร้อน สํานกั
ปลัดเทศบาล

2 โครงการสร้างจิตสํานกึใหอ้นรัุกษ์
ทรัพยากรธรรมชาติแมน่้ําลําคลอง

เพื่อสร้างจิตสํานกึใหป้ระชาชน
ตําบลปรุใหญ่มส่ีวนร่วมในการ
อนรัุกษท์รัพยากร ธรรมชาติ 
แมน่้ําลําคลอง

ตําบลปรุใหญ่ 30,000 30,000 30,000  1 คร้ังต่อปี ทรัพยากรธรรมชาติและ
แมน่้ําลําคลองยังคงดํารงอยู่
ต่อไป

กอง
สาธารณสุข ฯ

3 โครงการพัฒนาทําความสะอาด
หมู่บา้น

เพื่อเปน็การพัฒนาหมูบ่า้นให้
สะอาด นา่อยู่

หมูท่ี่ 1 - 7 30,000      30,000      30,000      7 หมูบ่า้น ทุกหมูบ่า้นสะอาด นา่อยู่ สํานกั
ปลัดเทศบาล

4 โครงการหมูบ่า้นดีเด่นตําบลปรุใหญ่ เพื่อเปน็การพัฒนาหมูบ่า้นให้
สะอาด นา่อยู่

หมูท่ี่ 1 - 7 70,000      70,000      70,000       7 หมูบ่า้น ทุกหมูบ่า้นสะอาด นา่อยู่  สํานกั
ปลัดเทศบาล

5 โครงการประชาอาสาปลูกปาุ 800 
ล้านหล้า 80 พรรษา มหาราชินฯี

เพื่อลดภาวะโลกร้อน ตําบลปรุใหญ่ 50,000 50,000 50,000  1 คร้ังต่อปี ลดภาวะโลกร้อน สํานกั
ปลัดเทศบาล

6 โครงการปรับปรุงภมูทิัศนบ์ริเวณศาล
ตาปู ุชุมชนลูกหลานปูคุงพัฒนา หมูท่ี่
 2

เพื่อมสีวนสาธารณที่สวยงาม ปรับปรุงภมูทิัศน์
(ตามแบบเทศบาลกําหนด)

 - 50,000  - 1 แหง่ มสีวนสาธารณที่สวยงาม กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ.2558 ถึง 2560)

เทศบาลต าบลปรุใหญ่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
 ตัวชีว้ัด
(KPI)

เปาูหมาย

ส่งเสริม สนบัสนนุและร่วมมอืกบัส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ภาคเอกชน ในการพัฒนาฟื้นฟูและอนรัุกษธ์รรมชาติ ส่ิงแวดล้อม แหล่งน้ํา ลุ่มน้ําลําคลอง และปาุไมใ้หม้คีวาม
อดุมสมบรูณ์

งบประมาณและที่มา
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

หนว่ยงานที่
รับผิดชอบ
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4.ยทุธศาสตร์ดา้นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม
   4.1

2558 2559 2560
(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
 ตัวชีว้ัด
(KPI)

เปาูหมาย

ส่งเสริม สนบัสนนุและร่วมมอืกบัส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ภาคเอกชน ในการพัฒนาฟื้นฟูและอนรัุกษธ์รรมชาติ ส่ิงแวดล้อม แหล่งน้ํา ลุ่มน้ําลําคลอง และปาุไมใ้หม้คีวาม
อดุมสมบรูณ์

งบประมาณและที่มา
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

หนว่ยงานที่
รับผิดชอบ

7 โครงการปรับปรุงภมูทิัศนศู์นย์พัฒนา
เด็กกอ่นวัยเรียน

เพื่อปรับปรุงภมูทิัศนข์องศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กตําบลปรุใหญ่ให้
มคีวามสวยงามเหมาะสมต่อการ
เรียนรู้ของเด็ก

ปรับปรุงภมูทิัศน์
(ตามแบบเทศบาลกําหนด)

80,000 80,000 80,000 2 แหง่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตําบลปรุใหญ่มภีมูทิัศนท์ี่
ความสวยงามเหมาะสมต่อ
การเรียนรู้ของเด็ก

กองการศึกษา

8 โครงการกอ่สร้างสวนสาธารณะและ
ที่พักผ่อน เทศบาลตําบล
ปรุใหญ่

เพื่อมสีวนสาธารณที่สวยงาม สวนสาธารณะและที่พักผ่อน
(ตามแบบเทศบาลกําหนด)

 -  -  4,000,000 1 แหง่ มสีวนสาธารณที่สวยงาม กองช่าง/
ขอรับสนบัสนนุ
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ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่๓ พัฒนาโคราชเมอืงน่าอยูท่ีเ่ปน็มติรกับสิง่แวดลอ้ม
 - ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินในเขตจงัหวัดที ่๑๐  ยทุธศาสตร์ดา้นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม
4. ยทุธศาสตร์ดา้นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม
   4.2

2558 2559 2560
(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการบริหารจัดการคุณภาพ
ส่ิงแวดล้อมในตําบล

เพื่อสร้างจิตสํานกึใหก้บั
ประชาชนในการรักษา
ส่ิงแวดล้อม

ตําบลปรุใหญ่ 200,000    200,000    200,000    1 คร้ังต่อปี ประชาชนมจีิตสํานกึในการ
รักษาส่ิงแวดล้อม

กอง
สาธารณสุขฯ

เปาูหมาย

ส่งเสริม สนบัสนนุและร่วมมอืกบัส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่และภาคเอกชน ในการรณรงค์สร้างจิตสํานกึ เพื่อปอูงกนัและแกไ้ขปญัหามลพิษและปญัหาส่ิงแวดล้อม
ของชุมชนท้องถิน่ทุกระดับ

งบประมาณและที่มา
 ตัวชีว้ัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
หนว่ยงานที่
รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ.2558 ถึง 2560)

เทศบาลต าบลปรุใหญ่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
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ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่๓ พัฒนาโคราชเมอืงน่าอยูท่ีเ่ปน็มติรกับสิง่แวดลอ้ม
 - ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินในเขตจงัหวัดที ่๑๐  ยทุธศาสตร์ดา้นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม
4. ยทุธศาสตร์ดา้นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม
   4.3

2558 2559 2560
(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการอบรมใหค้วามรู้เร่ืองจัดการ
ขยะมลูฝอยและการใช้ประโยชนจ์าก
ขยะมลูฝอย

เพื่อสร้างจิตสํานกึและความ
ตระหนกัในการจัดการขยะมลู
ฝอยที่ถูกต้องแกป่ระชาชนใน
ชุมชนและนําขยะมลูฝอยไปใช้
ใหเ้กดิประโยชน์

ตําบลปรุใหญ่ 50,000 50,000 50,000 1 คร้ังต่อปี ประชาชนในชุมชนมจีิตสํานกึ
และความตระหนกัในการ
จัดการขยะมลูฝอยที่ถูกต้อง
และได้รับประโยชนจ์ากขยะ
มลูฝอย

กอง
สาธารณสุขฯ

2 โครงการรณรงค์การคัดแยกขยะมลู
ฝอยอนัตรายและสารพิษในครัวเรือน

เพื่อใหป้ระชาชนตําบลปรุใหญ่
มคีวามรู้ความเข้าใจและ
ตระหนกัถึงอนัตรายจากของ
เสียอนัตรายและสารอนัตราย

ตําบลปรุใหญ่ 30,000 30,000 30,000 1 คร้ังต่อปี ประชาชนตําบลปรุใหญ่มี
ความรู้ความเข้าใจและ
ตระหนกัถึงอนัตรายจากของ
เสียอนัตรายและสารอนัตราย

กอง
สาธารณสุขฯ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ.2558 ถึง 2560)

เทศบาลต าบลปรุใหญ่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปาูหมาย  ตัวชีว้ัด

(KPI)

ส่งเสริม สนบัสนนุและสร้างความร่วมมอืกบัส่วนราชการที่เกีย่วข้อง องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในการจัดทําระบบกําจัดขยะรวม เพื่อจัดการขยะมลูฝอยและส่ิงปฏกิลูอย่างเปน็ระบบ

งบประมาณและที่มา
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

หนว่ยงานที่
รับผิดชอบ
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ยทุธศาสตร์
ดา้นการพัฒนาการท่องเที่ยว 
ศาสนา-วัฒนธรรม ประเพณี 

และกีฬา



ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่๒ ลดความเหลือ่มล้ าทางสงัคมและพัฒนาคุณภาพชวีิตประชาชน
 - ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินในเขตจงัหวัดที ่๗  ยทุธศาสตร์ดา้นการพัฒนาการทอ่งเทีย่ว ศาสนา-วัฒนธรรม ประเพณ ีและกีฬา
5. ยทุธศาสตร์ดา้นการพัฒนาการทอ่งเทีย่ว ศาสนา-วัฒนธรรม ประเพณ ีและกีฬา
   5.1

2558 2559 2560
(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ 
และรดน้ําดําหวัผู้สูงอายุตําบล
ปรุใหญ่

เพื่อเปน็ขวัญและกําลังใจแก่
ผู้สูงอายุ

ตําบลปรุใหญ่ 300,000 300,000 300,000 1 คร้ังต่อปี ผู้สูงอายุมคุีณภาพชีวิตที่ดีขึน้  กองการศึกษา

2 โครงการสนบัสนนุการดําเนนิงาน
ทางด้านประเพณีวัฒนธรรมภมูิ
ปญัญาท้องถิน่ของสภาวัฒนธรรม
ตําบลปรุใหญ่

เพื่อสนบัสนนุการดําเนนิงาน
ทางด้านประเพณีวัฒนธรรมภมูิ
ปญัญาท้องถิน่ของสภา
วัฒนธรรมตําบลปรุใหญ่

วันขึน้ปใีหม่, งานประเพณี
วัฒนธรรม ภมูปิญัญา
ท้องถิน่ในตําบลปรุใหญ่ ฯลฯ

50,000 50,000 50,000 1 คร้ังต่อปี สภาวัฒนธรรมหมูบ่า้นมกีาร
บริหารจัดการที่ดี

 กองการศึกษา

3 โครงการจัดกจิกรรมวันสําคัญทาง
พระพุทธศาสนา

เพื่อใหเ้ด็ก เยาวชน ประชาชน
ในตําบลปรุใหญ่ ร่วมสืบสาน
ประเพณีของไทยใหค้งอยูต่่อไป

วันมาฆบชูา วันวิสาขบชูา 
วันเข้าพรรษา วันออก
พรรษา ฯลฯ

150,000 150,000 150,000 3 คร้ังต่อปี เด็ก เยาวชน ประชาชนใน
ตําบลปรุใหญ่ ร่วมสืบสาน
ประเพณีของไทยใหค้งอยูต่่อไป

 กองการศึกษา

4 โครงการประเพณีลอยกระทง เพื่อใหเ้ด็ก เยาวชน ประชาชน
ในตําบลปรุใหญ่ ร่วมสืบสาน
ประเพณีของไทยใหค้งอยูต่่อไป

ตําบลปรุใหญ่ 300,000 300,000 300,000 1 คร้ังต่อปี เด็ก เยาวชน ประชาชนใน
ตําบลปรุใหญ่ ร่วมสืบสาน
ประเพณีของไทยใหค้งอยูต่่อไป

 กองการศึกษา

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
หนว่ยงานที่
รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ.2558 ถึง 2560)

เทศบาลต าบลปรุใหญ่

ที่ โครงการ
 ตัวชีว้ัด
(KPI)

วัตถุประสงค์
เปาูหมาย

พัฒนาฟื้นฟูและส่งเสริมกจิกรรมด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชนท้องถิน่โคราช เพื่อการอนรัุกษสื์บสานต่อและเชือ่มโยงสู่กจิกรรมการท่องเที่ยว

งบประมาณและที่มา
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ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่๒ ลดความเหลือ่มล้ าทางสงัคมและพัฒนาคุณภาพชวีิตประชาชน
 - ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินในเขตจงัหวัดที ่๗  ยทุธศาสตร์ดา้นการพัฒนาการทอ่งเทีย่ว ศาสนา-วัฒนธรรม ประเพณ ีและกีฬา
5. ยทุธศาสตร์ดา้นการพัฒนาการทอ่งเทีย่ว ศาสนา-วัฒนธรรม ประเพณ ีและกีฬา
   5.2

2558 2559 2560
(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการกอ่สร้างลานกฬีาโนนโพธิ์ ม.1 เพื่อส่งเสริมสุขภาพของ
ประชาชน

ลานกฬีา พร้อมปาูย
โครงการจํานวน  1  ปาูย 
(ตามแบบเทศบาลกําหนด)

550,000  -  - 1 แหง่ ประชาชนมสุีขภาพที่แข็งแรง กองช่าง

2 โครงการจัดหาเคร่ืองออกกําลังกาย  
ม.4

เพื่อส่งเสริมสุขภาพของ
ประชาชน

เคร่ืองออกกําลังกาย
กลางแจ้ง  
(ตามแบบเทศบาลกําหนด)

100,000     -  - 1 ชุด ประชาชนมสุีขภาพที่แข็งแรง กองช่าง

3 โครงการจัดหาเคร่ืองออกกําลังกาย  
ม.5

เพื่อส่งเสริมสุขภาพของ
ประชาชน

เคร่ืองออกกําลังกาย
กลางแจ้ง  
(ตามแบบเทศบาลกําหนด)

100,000     -  - 1 ชุด ประชาชนมสุีขภาพที่แข็งแรง กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ.2558 ถึง 2560)

เทศบาลต าบลปรุใหญ่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
 ตัวชีว้ัด
(KPI)

เปาูหมาย

ส่งเสริมและสนบัสนนุกจิกรรมลานกฬีาชุมชน และจัดการแข่งขันกฬีาประเภทต่างๆ ต้ังแต่ระดับหมูบ่า้นจนถึงระดับจังหวัด รวมถึงการสร้างความเปน็เลิศทางด้านกฬีาสู่กฬีาอาชีพ
ในระดับชาติและนานาชาติ

งบประมาณและที่มา
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

หนว่ยงานที่
รับผิดชอบ
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5. ยทุธศาสตร์ดา้นการพัฒนาการทอ่งเทีย่ว ศาสนา-วัฒนธรรม ประเพณ ีและกีฬา
   5.2

2558 2559 2560
(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
 ตัวชีว้ัด
(KPI)

เปาูหมาย

ส่งเสริมและสนบัสนนุกจิกรรมลานกฬีาชุมชน และจัดการแข่งขันกฬีาประเภทต่างๆ ต้ังแต่ระดับหมูบ่า้นจนถึงระดับจังหวัด รวมถึงการสร้างความเปน็เลิศทางด้านกฬีาสู่กฬีาอาชีพ
ในระดับชาติและนานาชาติ

งบประมาณและที่มา
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

หนว่ยงานที่
รับผิดชอบ

4 โครงการติดต้ังหลังคาสนามฟุตซอล 
ม.7

เพื่อใหป้ระชาชนภายในเขต
เทศบาลตําบลปรุใหญ่มสีถานที่
ออกกําลังกายที่ได้มาตรฐาน
เพื่อปอูงกนัปญัหายาเสพติด

ขนาด  27x42  เมตร  
พร้อมปาูยโครงการจํานวน 
 1  ปาูย
(ตามแบบเทศบาลกําหนด)

3,200,000  -  - 1 แหง่ ประชาชนมสีถานที่ออกกําลัง
กายที่ได้มาตรฐาน

 กองช่าง

5 โครงการขยายลานกฬีาบริเวณศาลา
บา้นแสนสุข  ม.7

เพื่อส่งเสริมสุขภาพของ
ประชาชน

ลานกฬีา  พร้อมปาูย
โครงการจํานวน  1  ปาูย
(ตามแบบเทศบาลกําหนด)

550,000  -  - 1 แหง่ ประชาชนมสุีขภาพที่แข็งแรง กองช่าง

6 โครงการจัดซ้ือเคร่ืองออกกําลังกาย  
ม.1

เพื่อส่งเสริมสุขภาพของเด็ก
นกัเรียน

เคร่ืองออกกําลังกาย
กลางแจ้ง  
(ตามแบบเทศบาลกําหนด)

200,000  -  - 2 ชุด ประชาชนมสุีขภาพที่แข็งแรง กองช่าง

7 โครงการจัดซ้ือเคร่ืองออกกําลังกาย  
 ม.2

เพื่อส่งเสริมสุขภาพของ
ประชาชน

เคร่ืองออกกําลังกาย
กลางแจ้ง  
(ตามแบบเทศบาลกําหนด)

100,000  -  - 1 ชุด ประชาชนมสุีขภาพที่แข็งแรง กองช่าง

8 โครงการจัดหาเคร่ืองออกกําลังกาย  
ม.6

เพื่อส่งเสริมสุขภาพของ
ประชาชน

เคร่ืองออกกําลังกาย
กลางแจ้ง  
(ตามแบบเทศบาลกําหนด)

100,000     -  - 1 ชุด ประชาชนมสุีขภาพที่แข็งแรง กองช่าง
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5. ยทุธศาสตร์ดา้นการพัฒนาการทอ่งเทีย่ว ศาสนา-วัฒนธรรม ประเพณ ีและกีฬา
   5.2

2558 2559 2560
(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
 ตัวชีว้ัด
(KPI)

เปาูหมาย

ส่งเสริมและสนบัสนนุกจิกรรมลานกฬีาชุมชน และจัดการแข่งขันกฬีาประเภทต่างๆ ต้ังแต่ระดับหมูบ่า้นจนถึงระดับจังหวัด รวมถึงการสร้างความเปน็เลิศทางด้านกฬีาสู่กฬีาอาชีพ
ในระดับชาติและนานาชาติ

งบประมาณและที่มา
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

หนว่ยงานที่
รับผิดชอบ

9 โครงการจัดหาเคร่ืองออกกําลังกาย  
ม.7

เพื่อส่งเสริมสุขภาพของ
ประชาชน

เคร่ืองออกกําลังกาย
กลางแจ้ง  
(ตามแบบเทศบาลกําหนด)

100,000     -  - 1 ชุด ประชาชนมสุีขภาพที่แข็งแรง กองช่าง

10 โครงการส่งนกักฬีาเข้าร่วมการ
แข่งขันกฬีา

เพื่อส่งเด็ก เยาวชน ประชาชน
ในตําบลปรุใหญ่เปน็ตัวแทน
นกักฬีาในแต่ละประเภทร่วม
การแข่งขันกบัหนว่ยงานอืน่ๆ

เด็ก เยาวชน ประชาชน
ในตําบลปรุใหญ่

50,000 50,000 50,000 1 คร้ังต่อปี เด็ก เยาวชน ประชาชนใน
ตําบลปรุใหญ่เปน็ตัวแทน
นกักฬีาในแต่ละประเภทร่วม
การแข่งขันกบัหนว่ยงานอืน่ๆ

กองการศึกษา

11 โครงการจัดการแข่งขันกฬีาตําบล
ต้านยาเสพติด

เพื่อจัดการแข่งขันกฬีาใหก้บั
เด็กเยาวชน ประชาชนในตําบล
ปรุใหญ่ และได้ใช้เวลาว่างใน
การออกกําลังกาย

ประชาชนตําบลปรุใหญ่ 130,000 130,000 130,000 1 คร้ังต่อปี ประชาชนในตําบลปรุใหญ่ มี
ความรักสามคัคี สุขภาพ
แข็งแรง และหา่งไกลยาเสพติด

กองการศึกษา

12 โครงการจัดการแข่งขันกฬีาเทศบาล
สัมพันธ์

เพื่อใหข้้าราชการ เจ้าหนา้ที่ 
พนกังานในเทศบาลตําบลปรุ
ใหญ่ ร่วมการแข่งขันกฬีากบั
หนว่ยงานอืน่ ๆ และเสริมสร้าง
ความรักความสามคัคี

ข้าราชการ เจ้าหนา้ที่ 
พนกังานในเทศบาลตําบล
ปรุใหญ่

50,000 50,000 50,000 1 คร้ัง ข้าราชการ เจ้าหนา้ที่ 
พนกังานในเทศบาลตําบลปรุ
ใหญ่ ร่วมการแข่งขันกฬีากบั
หนว่ยงานอืน่ ๆ และมคีวาม
รักความสามคัคี

กองการศึกษา
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5. ยทุธศาสตร์ดา้นการพัฒนาการทอ่งเทีย่ว ศาสนา-วัฒนธรรม ประเพณ ีและกีฬา
   5.2

2558 2559 2560
(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
 ตัวชีว้ัด
(KPI)

เปาูหมาย

ส่งเสริมและสนบัสนนุกจิกรรมลานกฬีาชุมชน และจัดการแข่งขันกฬีาประเภทต่างๆ ต้ังแต่ระดับหมูบ่า้นจนถึงระดับจังหวัด รวมถึงการสร้างความเปน็เลิศทางด้านกฬีาสู่กฬีาอาชีพ
ในระดับชาติและนานาชาติ

งบประมาณและที่มา
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

หนว่ยงานที่
รับผิดชอบ

13 โครงการจัดการแข่งขันกฬีาหมูบ่า้น
ต้านยาเสพติด

เพื่อจัดการแข่งขันกฬีาใหก้บั
เด็กเยาวชน ประชาชนในตําบล
ปรุใหญ่ และได้ใช้เวลาว่างใน
การออกกําลังกาย

ตําบลปรุใหญ่ 80,000 80,000 80,000 1 คร้ัง ประชาชนในตําบลปรุใหญ่ มี
ความรักสามคัคี สุขภาพ
แข็งแรง และหา่งไกลยาเสพติด

 กองการศึกษา

14 อดุหนนุการกฬีาจังหวัดนครราชสีมา
ตามโครงการจัดการแข่งขันกฬีาคน
พิการแหง่ชาติ คร้ังที่ 33 (พ.ศ.2558)

เพื่ออดุหนนุจังหวัด
นครราชสีมาตามโครงการ
แข่งขันกฬีาคนพิการแหง่ชาติ

การกฬีาจังหวัดนครราชสีมา 100,000 - -  1 คร้ัง ประชาชนในจังหวัด
นครราชสีมา มคีวามรัก
สามคัคี และสุขภาพแข็งแรง

กองการศึกษา

15 โครงการจัดการแข่งขันกฬีาคนพิการ เพื่อส่งเสริมสุขภาพของคน
พิการในเขตพื้นที่ตําบลปรุใหญ่

ตําบลปรุใหญ่ 70,000 - -  1 คร้ัง คนพิการมคีวามรักสามคัคี 
และสุขภาพแข็งแรง

สํานกั
ปลัดเทศบาล

16 โครงการสนบัสนนุอปุกรณ์กฬีา เพื่อใหป้ระชาชนตําบลปรุใหญ่
ได้ออกกําลังกาย มคีวามรัก
สามคัคี สุขภาพแข็งแรง

ตําบลปรุใหญ่ 70,000 70,000 70,000 7 หมูบ่า้น เด็กเยาวชน ประชาชนใน
จังหวัดนครราชสีมา มคีวาม
รักสามคัคี และสุขภาพแข็งแรง

 กองการศึกษา

17 โครงการกอ่สร้างสนามเด็กเล่น       
คุ้มตาลโหรน  ม.2 

เพื่อส่งเสริมสุขภาพของเด็ก สนามเด็กเล่น
(ตามแบบเทศบาลกําหนด)

 - 300,000  - 1 แหง่ เด็กมสุีขภาพที่แข็งแรง กองช่าง

119



5. ยทุธศาสตร์ดา้นการพัฒนาการทอ่งเทีย่ว ศาสนา-วัฒนธรรม ประเพณ ีและกีฬา
   5.2

2558 2559 2560
(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
 ตัวชีว้ัด
(KPI)

เปาูหมาย

ส่งเสริมและสนบัสนนุกจิกรรมลานกฬีาชุมชน และจัดการแข่งขันกฬีาประเภทต่างๆ ต้ังแต่ระดับหมูบ่า้นจนถึงระดับจังหวัด รวมถึงการสร้างความเปน็เลิศทางด้านกฬีาสู่กฬีาอาชีพ
ในระดับชาติและนานาชาติ

งบประมาณและที่มา
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

หนว่ยงานที่
รับผิดชอบ

18 โครงการกอ่สร้างสนามฟุตซอล ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก หมูท่ี่ 2

เพื่อใหป้ระชาชนภายในเขต
เทศลบาลตําบลปรุใหญ่มี
สถานที่ออกกําลังกายที่ได้
มาตรฐานเพื่อปอูงกนัปญัหายา
เสพติด

ขนาดกว้าง 24.00 เมตร 
ยาว 44.00 เมตร
(ตามแบบ  ทต.กําหนด)

 -  - 2,290,000 1 แหง่ ประชาชนมสีถานที่ออกกําลัง
กายที่ได้มาตรฐาน

กองช่าง

19 โครงการกอ่สร้างสนามเด็กเล่นและ
สถานที่ออกกําลังกาย พร้อมอปุกรณ์
 ม.5

เพื่อใหป้ระชาชนมสีถานที่ออก
กําลังกายที่ได้มาตรฐาน

สนามเด็กเล่นและสถานที่
ออกกําลังกาย
(ตามแบบเทศบาลกําหนด)

 - 300,000  - 1 แหง่ ประชาชนมสีถานที่ออกกําลัง
กายที่ได้มาตรฐาน

กองช่าง

20 โครงการกอ่สร้างสนามออกกําลัง
กายหมู่บา้นไชโยนคร 1  ม.5

เพื่อใหป้ระชาชนมสีถานที่ออก
กําลังกายที่ได้มาตรฐาน

สนามออกกําลังกาย
(ตามแบบเทศบาลกําหนด)

 - 450,000  - 2 แหง่ ประชาชนมสีถานที่ออกกําลัง
กายที่ได้มาตรฐาน

กองช่าง

21 โครงการปรับปรุงสนามกฬีา/
ปรับปรุงภมูทิัศน ์(ปลูกต้นไมใ้หญ่) 
หมูท่ี่ 6

เพื่อใหป้ระชาชนมสีถานที่ออก
กําลังกายที่ได้มาตรฐาน

พร้อมปาูยโครงการจํานวน 
 1  ปาูย  
(ตามแบบเทศบาลกําหนด)

200,000  - 1 แหง่ ประชาชนมสีถานที่ออกกําลัง
กายที่ได้มาตรฐาน

 กองช่าง
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5. ยทุธศาสตร์ดา้นการพัฒนาการทอ่งเทีย่ว ศาสนา-วัฒนธรรม ประเพณ ีและกีฬา
   5.2

2558 2559 2560
(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
 ตัวชีว้ัด
(KPI)

เปาูหมาย

ส่งเสริมและสนบัสนนุกจิกรรมลานกฬีาชุมชน และจัดการแข่งขันกฬีาประเภทต่างๆ ต้ังแต่ระดับหมูบ่า้นจนถึงระดับจังหวัด รวมถึงการสร้างความเปน็เลิศทางด้านกฬีาสู่กฬีาอาชีพ
ในระดับชาติและนานาชาติ

งบประมาณและที่มา
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

หนว่ยงานที่
รับผิดชอบ

22 โครงการกอ่สร้างสนามฟุตซอล 
ชุมชนบา้นเลียบ หมูท่ี่ 6

เพื่อใหป้ระชาชนภายในเขต
เทศลบาลตําบลปรุใหญ่มี
สถานที่ออกกําลังกายที่ได้
มาตรฐานเพื่อปอูงกนัปญัหายา
เสพติด

ขนาดกว้าง 25.00 เมตร 
ยาว 42.00 เมตร หนา 0.10
 เมตร พร้อมอปุกรณ์ครบ
ชุดและปาูยโครงการจํานวน
 1 ปาูย 
(ตามแบบเทศบาลกําหนด)

 - 400,000  - 1 แหง่ ประชาชนมสีถานที่ออกกําลัง
กายที่ได้มาตรฐาน

 กองช่าง

23 โครงการกอ่สร้างสนามฟุตซอล 
ข้างสํานกังานเทศบาลตําบลปรุใหญ่
แหง่ใหม่ หมูท่ี่ 7

เพื่อใหป้ระชาชนภายในเขต
เทศลบาลตําบลปรุใหญ่มี
สถานที่ออกกําลังกายที่ได้
มาตรฐานเพื่อปอูงกนัปญัหายา
เสพติด

ขนาดกว้าง 24.00 เมตร 
ยาว 44.00 เมตร
(ตามแบบเทศบาลกําหนด)

 -  - 2,290,000 1 แหง่ ประชาชนมสีถานที่ออกกําลัง
กายที่ได้มาตรฐาน

 กองช่าง
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ยทุธศาสตร์
ดา้นการพัฒนาการศึกษา



ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่๒ ลดความเหลือ่มล้ าทางสงัคมและพัฒนาคุณภาพชวีิตประชาชน
 - ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินในเขตจงัหวัดที ่๒  ยทุธศาสตร์ดา้นการพัฒนาการศึกษา
6. ยทุธศาสตร์ดา้นการพัฒนาการศึกษา
   6.1

2558 2559 2560
(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการพัฒนาศักยภาพครูผู้ดูแล
เด็กและเจ้าหนา้ที่รับผิดชอบงานด้าน
การศึกษา

เพื่อส่งเสริมใหค้รูผู้ดูแลเด็กและ
เจ้าหนา้ที่ ๆ รับผิดชอบงาน
การศึกษาได้มคีวามรู้
ความสามารถเพิ่มขึน้

ครูผู้ดูแลเด็กและเจ้าหนา้ที่
รับผิดชอบงานด้านการศึกษา

50,000 50,000 50,000 2 คร้ังต่อปี ครูผู้ดูแลเด็กและเจ้าหนา้ที่ ๆ 
รับผิดชอบงานการศึกษาได้มี
ความรู้ความสามารถเพิ่มขึน้

 กองการศึกษา

เปาูหมาย

พัฒนาและเตรียมบคุลากรด้านการศึกษา (ครู บคุลากรทางการศึกษา นกัเรียน) ใหเ้ปน็ผู้มคุีณภาพมทีักษะและศักยภาพตามมาตรฐานสากล รองรับประชาคมอาเซียน

งบประมาณและที่มา
 ตัวชีว้ัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
หนว่ยงานที่
รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ.2558 ถึง 2560)

เทศบาลต าบลปรุใหญ่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

123



ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่๒ ลดความเหลือ่มล้ าทางสงัคมและพัฒนาคุณภาพชวีิตประชาชน
 - ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินในเขตจงัหวัดที ่๒  ยทุธศาสตร์ดา้นการพัฒนาการศึกษา
6. ยทุธศาสตร์ดา้นการพัฒนาการศึกษา
   6.2

2558 2559 2560
(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

1  - ค่าอาหารกลางวันศูนย์
พัฒนาเด็กกอ่นวัยเรียน

672,000 672,000 672,000 120 คน

 - โครงการพัฒนาผู้ดูแลเด็ก 30,000 30,000 30,000  3 คร้ังต่อปี

 - โครงการปฐมนเิทศ
ผู้ปกครองเด็กศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลตําบลปรุ
ใหญ่

15,000 15,000 15,000  1 คร้ังต่อปี

 -โครงการส่งเสริมการศึกษา
เพื่อเรียนรู้ในและนอก
หอ้งเรียน

70,000 70,000 70,000  1 คร้ังต่อปี

 - โครงการจัดกจิกรรมวัน
ไหว้ครูของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก

10,000 10,000 10,000  1 คร้ังต่อปี

 - โครงการรับแฟูมผลงาน
สําหรับนกัเรียนของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

100,000 100,000 100,000 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
หนว่ยงานที่
รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์
เปาูหมาย

ส่งเสริมการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอธัยาศัย

งบประมาณและที่มา

โครงการสนบัสนนุค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา

เพื่อใหบ้ริหารจัดการศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กในสังกดัเทศบาลตําบล
ปรุใหญ่ เปน็ไปอย่างถูกต้อง
และมเีอกภาพ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกดั
เทศบาลตําบลปรุใหญ่ มี
บริหารจัดการอย่างถูกต้อง
และมเีอกภาพ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ.2558 ถึง 2560)

เทศบาลต าบลปรุใหญ่

ที่ โครงการ

 กองการศึกษา

 ตัวชีว้ัด
(KPI)
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6. ยทุธศาสตร์ดา้นการพัฒนาการศึกษา
   6.2

2558 2559 2560
(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
หนว่ยงานที่
รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์
เปาูหมาย

ส่งเสริมการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอธัยาศัย

งบประมาณและที่มา
ที่ โครงการ

 ตัวชีว้ัด
(KPI)

2 โครงการเปดิศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมูท่ี่
 2 บา้นตะคองเกา่

เพื่อพัฒนาสถานที่ศึกษาใหม้ี
มาตรฐาน

เด็กตําบลปรุใหญ่และตําบล
ใกล้เคียง

200,000 - -  1 คร้ัง เด็ก เยาวชน ในตําบลปรุใหญ่
ซ่ึงเปน็อนาคตของชาติได้ร่วม
กจิกรรมและรู้จักหนา้ที่ของ
ตนเอง

 กองการศึกษา

3 ค่าอาหารเสริม (นม) เพื่อส่งเสริมใหเ้ด็กนกัเรียน
โรงเรียนบา้นคนชุมได้รับอาหาร
เสริมที่มคุีณภาพ

 - ค่าจัดซ้ืออาหารเสริม 
(นม) สําหรับนกัเรียน
โรงเรียนบา้นคนชุม 
ระดับชัน้อนบุาลถึง
ระดับชัน้ประถมศึกษาปทีี่ 6
 เปน็เวลา 260 วัน

163,800 163,800 163,800 90 คน เด็กนกัเรียนโรงเรียนบา้นคน
ชุมได้รับอาหารเสริมที่มี
คุณภาพ

กองการศึกษา

 - ค่าจัดซ้ืออาหารเสริม 
(นม) สําหรับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กตําบลปรุใหญ่ เปน็เวลา
 280 วัน

235,200 235,200 235,200 120 คน

4 เงินอดุหนนุอาหารกลางวันโรงเรียน
บา้นคนชุม

เพื่อส่งเสริมใหเ้ด็กนกัเรียน
โรงเรียนบา้นคนชุมได้รับอาหาร
กลางวันที่มคุีณภาพ

อนบุาล- ป.6 จํานวน เปน็
เวลา 200 วัน

360,000 360,000 360,000 90 คน เด็กนกัเรียนโรงเรียนบา้นคน
ชุมได้รับอาหารกลางวันที่มี
คุณภาพ

กองการศึกษา

5 เงินอดุหนนุโรงเรียนบา้นคนชุมตาม
โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอก
สถานที่

เพื่อส่งเสริมใหเ้ด็กนกัเรียน
โรงเรียนบา้นคนชุมได้รับความรู้
เพิ่มเติม

เด็กนกัเรียนโรงเรียนบา้น
คนชุม

50,000 50,000 50,000  1 คร้ังต่อปี เด็กนกัเรียนโรงเรียนบา้นคน
ชุมมคีวามรู้เพิ่มขึน้

กองการศึกษา
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6. ยทุธศาสตร์ดา้นการพัฒนาการศึกษา
   6.2

2558 2559 2560
(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
หนว่ยงานที่
รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์
เปาูหมาย

ส่งเสริมการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอธัยาศัย

งบประมาณและที่มา
ที่ โครงการ

 ตัวชีว้ัด
(KPI)

6 เงินอดุหนนุโรงเรียนบา้นคนชุมตาม
โครงการเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรม

เพื่อส่งเสริมใหน้กัเรียนมี
คุณธรรมจริยธรรม

เด็กนกัเรียนโรงเรียนบา้น
คนชุม

15,000 15,000 15,000  1 คร้ังต่อปี เด็กนกัเรียนโรงเรียนบา้นคน
ชุมมคุีณธรรมจริยธรรม

กองการศึกษา

7 เงินอดุหนนุโรงเรียนบา้นคนชุมตาม
โครงการส่งเสริมทักษะอาชีพ

เพื่อส่งเสริมการพัฒนาทักษะ
ด้านอาชีพใหเ้ด็กนกัเรียน
โรงเรียนคนชุม

เด็กนกัเรียนโรงเรียนบา้น
คนชุม

20,000 20,000 20,000  1 คร้ังต่อปี เด็กนกัเรียนโรงเรียนคนชุมมี
ทักษะในการประกอบอาชีพ

 กองการศึกษา

8 โครงการจัดกจิกรรมวันเด็กแหง่ชาติ เพื่อส่งเสริมใหเ้ด็ก เยาวชน ใน
ตําบลปรุใหญ่ซ่ึงเปน็อนาคต
ของชาติได้ร่วมกจิกรรมและ
รู้จักหนา้ที่ของตนเอง

เด็กในเขตตําบลปรุใหญ่ 150,000 150,000 150,000  1 คร้ังต่อปี เด็ก เยาวชน ในตําบลปรุใหญ่
ซ่ึงเปน็อนาคตของชาติได้ร่วม
กจิกรรมและรู้จักหนา้ที่ของ
ตนเอง

 กองการศึกษา

9 โครงการกอ่สร้างร้ัวศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก หมูท่ี่ 2 บา้นตะคองเกา่

เพื่อพัฒนาสถานที่ศึกษาใหม้ี
มาตรฐาน

ร้ัว
(ตามแบบเทศบาลกําหนด)

350,000 - -  1 แหง่ สถานที่ศึกษามมีาตรฐาน กองช่าง

10 โครงการซ่อมแซม ต่อเติม ปรับปรุง
อาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กกอ่นวัย
เรียน หมูท่ี่ 7

เพื่อพัฒนาสถานที่ศึกษาใหม้ี
มาตรฐาน

(ตามแบบเทศบาลกําหนด) 300,000  -  -  1 แหง่ สถานที่ศึกษามมีาตรฐาน กองช่าง

11 โครงการจัดหาครุภณัฑ์สําหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ม.2 และ ม.7

เพื่อใหศู้นย์พัฒนาเด็กเล็กได้ใช้
ครุภณัฑ์ที่เหมาะสมและมี
คุณภาพ

 - เคร่ืองเล่นสนามของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

500,000 - -  2 ชุด  กองการศึกษา

 - โต๊ะวางคอมพิวเตอร์ ตัว
ละ 5,000 บาท

5,000  -  - 1 ตัว

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตําบลปรุใหญ่มกีารบริหาร
จัดการที่มคุีณภาพและ
ประสิทธิภาพ
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6. ยทุธศาสตร์ดา้นการพัฒนาการศึกษา
   6.2

2558 2559 2560
(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
หนว่ยงานที่
รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์
เปาูหมาย

ส่งเสริมการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอธัยาศัย

งบประมาณและที่มา
ที่ โครงการ

 ตัวชีว้ัด
(KPI)

โครงการจัดหาครุภณัฑ์สําหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก (ต่อ)

 - โต๊ะสําหรับพนกังาน
เทศบาล 
ตัวละ 5,000 บาท

10,000  -  - 2 ตัว  กองการศึกษา

 - เกา้อีสํ้าหรับพนกังาน
เทศบาล ตัวละ 2,500 บาท

5,000  -  - 2 ตัว

 - ชัน้วางเคร่ืองรับโทรทัศน์
 ชัน้ละ 3,000 บาท

 3,000  -  - 1 ชัน้

 - ชัน้เกบ็กระเปา๋เด็ก
ปฐมวัย ชัน้ละ 30,000 บาท

30,000   -   - 1 ชัน้

 - ตู้เหล็ก 2 บานเปดิ หลัง
ละ 4,500 บาท

4,500  -  - 1 หลัง

 - โต๊ะรับประทานอาหาร
สําหรับเด็กปฐมวัย

20,000  -  -  50 ตัว

 - เกา้อีรั้บประทานอาหาร
สําหรับเด็กปฐมวัย

20,000  -  -  50 ตัว  

 - เคร่ืองเล่นโทรทัศน ์ขนาด
 29 นิว้ เคร่ืองละ 7,500 
บาท

15,000  -  - 2 เคร่ือง

 - เคร่ืองเล่นดีวีดี  เคร่ืองละ
 4,000 บาท

8,000  -  - 2 เคร่ือง
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6. ยทุธศาสตร์ดา้นการพัฒนาการศึกษา
   6.2

2558 2559 2560
(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
หนว่ยงานที่
รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์
เปาูหมาย

ส่งเสริมการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอธัยาศัย

งบประมาณและที่มา
ที่ โครงการ

 ตัวชีว้ัด
(KPI)

โครงการจัดหาครุภณัฑ์สําหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก (ต่อ)

  - คอมพิวเตอร์ต้ังโต๊ะ
เคร่ืองละ 30,000  บาท  
(ตามมาตรฐานกระทรวง 
ICT)

30,000  -  - 1 เคร่ือง  กองการศึกษา

 - พัดลมเพดาน ตัวละ 
2,000 บาท

20,000  -  - 10 ตัว
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ยทุธศาสตร์
ดา้นการบริหารจัดการบา้นเมือง

ที่ดี



ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่๔ การบริหารราชการแบบบรูณาการตามหลกัธรรมาภบิาล 
 - ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินในเขตจงัหวัดที ่๘   ยทุธศาสตร์ดา้นการบริหารจดัการบา้นเมอืงทีด่ี
7. ยทุธศาสตร์ดา้นการบริหารจดัการบา้นเมอืงทีด่ ี
   7.1

2558 2559 2560
(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ

เพื่อเปน็การเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการบริหารจัดการใหม้คีวาม
รวดเร็วและประชาชนได้รับ
ความสะดวกเพิ่มมากขึน้

พัฒนาระบบสารสนเทศของ
เทศบาลตําบลปรุใหญ่

50,000      50,000      50,000      1 คร้ังต่อปี ระบบสารสนเทศมกีารพัฒนา
ใหม้คีวามสะดวกและรวดเร็ว
ยิง่ขึน้

 สํานกั
ปลัดเทศบาล

2 โครงการปรับปรุงระบบแผนที่ภาษี
และทะเบยีนทรัพย์สิน

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ทํางานของระบบแผนที่ภาษี
และทะเบยีนทรัพย์สินใหดี้ยิง่ขึน้

ปรับปรุงระบบแผนที่ภาษี
และทะเบยีนทรัพย์สิน

50,000      50,000      50,000      1 คร้ังต่อปี ระบบแผนที่ภาษแีละ
ทะเบยีนทรัพย์สินมี
ประสิทธิภาพยิง่ขึน้

 กองคลัง

3 โครงการจัดทําระบบสารสนเทศเพื่อ
การวางแผนและจัดการงานโยธา

เพื่อเปน็การเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการบริหารจัดการใหม้คีวาม
รวดเร็วและประชาชนได้รับ
ความสะดวกเพิ่มมากขึน้

ระบบสารสนเทศเพื่อการ
วางแผนและจัดการงานโยธา

100,000    100,000    100,000    1 คร้ังต่อปี ระบบสารสนเทศมกีารพัฒนา
ใหม้คีวามสะดวกและรวดเร็ว
ยิง่ขึน้

 กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ.2558 ถึง 2560)

เทศบาลต าบลปรุใหญ่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
 ตัวชีว้ัด
(KPI)

เปาูหมาย

นําระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงานภายในองค์กร  เพื่อใหบ้ริการกบัประชาชนใหส้ะดวก รวดเร็ว แมน่ยํา โดยยึดถือประโยชนสู์งสุดของประชาชน ผู้รับบริการเปน็สําคัญ

งบประมาณและที่มา
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

หนว่ยงานที่
รับผิดชอบ

130



ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่๔ การบริหารราชการแบบบรูณาการตามหลกัธรรมาภบิาล 
 - ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินในเขตจงัหวัดที ่๘   ยทุธศาสตร์ดา้นการบริหารจดัการบา้นเมอืงทีด่ี
7. ยทุธศาสตร์ดา้นการบริหารจดัการบา้นเมอืงทีด่ ี
   7.2

2558 2559 2560
(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการอบรมเพิ่มพูนประสิทธิภาพ 
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล 
พนกังานเจ้าหนา้ที่ ผู้นําท้องที่ ผู้นํา
ชุมชน และประชาชนผู้สนใจ

เพื่อนําความรู้ที่ได้มา
พัฒนาการทํางานใหดี้ยิง่ขึน้

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา
เทศบาล พนกังานเจ้าหนา้ที่
 ผู้นําท้องที่ ผู้นําชุมชน 
และประชาชนผู้สนใจ

400,000 400,000 400,000 1 คร้ังต่อปี การทํางานมปีระสิทธิภาพ
ยิง่ขึน้

 สํานกั
ปลัดเทศบาล

2 โครงการจัดอบรม/ประชุมเชิง
ปฏบิติัการ/สัมมนาเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการจัดเกบ็รายได้

เพื่อเปน็การเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการจัดเกบ็รายได้

พนกังานเจ้าหนา้ที่
รับผิดชอบงานจัดเกบ็รายได้

15,000      15,000      15,000      1 คร้ังต่อปี ประสิทธิภาพในการจัดเกบ็
รายได้เพิ่มขึน้

กองคลัง

งบประมาณและที่มา
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

หนว่ยงานที่
รับผิดชอบ

 ตัวชีว้ัด
(KPI)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ.2558 ถึง 2560)

เทศบาลต าบลปรุใหญ่

สนบัสนนุบคุลากรในสังกดั ใหไ้ด้รับการศึกษา อบรม การทําวิจัย เพิ่มพูนความรู้ เพื่อยกระดับประสิทธิภาพ การทํางานใหเ้กดิประสิทธิผลในการบริการประชาชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปาูหมาย
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ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่๔ การบริหารราชการแบบบรูณาการตามหลกัธรรมาภบิาล 
 - ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินในเขตจงัหวัดที ่๘   ยทุธศาสตร์ดา้นการบริหารจดัการบา้นเมอืงทีด่ี
7. ยทุธศาสตร์ดา้นการบริหารจดัการบา้นเมอืงทีด่ ี
   7.3

2558 2559 2560
(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการจัดทําแผนสามป ีเทศบญัญัติ
 แผนดําเนนิการ และการประชุม
ติดตามประเมินผลแผนพัฒนาสามปี
ของเทศบาลตําบลปรุใหญ่

เพื่อเทศบาลตําบลปรุใหญ่จะได้
มแีผนพัฒนาสามป ีและมกีาร
ประเมนิผลที่มปีระสิทธิภาพ
สามารถใช้เปน็เคร่ืองมอืและ
แนวทาง สําหรับการปฏบิติังาน 
เพื่อการพัฒนาเทศบาลและ
แกไ้ขปญัหาความเดือนร้อน
ของประชาชน

แผนพัฒนาสามป/ี 
แผนพัฒนาสามปเีพิ่มเติม/
เทศบญัญัติ/แผน
ดําเนนิการ/รายงานการ
ติดตามและประเมนิผล
แผนพัฒนาฯ

20,000      20,000      20,000      เทศบาลตําบลปรุใหญ่มี
แผนพัฒนาสามป ีและมกีาร
ประเมนิผลที่มปีระสิทธิภาพ
สามารถใช้เปน็เคร่ืองมอืและ
แนวทาง สําหรับการ
ปฏบิติังาน เพื่อการพัฒนา
เทศบาลและแกไ้ขปญัหาความ
เดือนร้อนของประชาชน

สํานกั
ปลัดเทศบาล

งบประมาณและที่มา
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

หนว่ยงานที่
รับผิดชอบ

 ตัวชีว้ัด
(KPI)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ.2558 ถึง 2560)

เทศบาลต าบลปรุใหญ่

บรูณาการการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิน่ ร่วมกนัระหว่างหนว่ยงานภาครัฐ และเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ เพื่อพัฒนาท้องถิน่ สร้างประโยชนสู์งสุด แกป่ระชาชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปาูหมาย
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ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่๔ การบริหารราชการแบบบรูณาการตามหลกัธรรมาภบิาล 
 - ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินในเขตจงัหวัดที ่๘   ยทุธศาสตร์ดา้นการบริหารจดัการบา้นเมอืงทีด่ี
7. ยทุธศาสตร์ดา้นการบริหารจดัการบา้นเมอืงทีด่ ี
   7.4

2558 2559 2560
(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการจัดทําแผนชุมชน เพื่อรับทราบปญัหาและความ
ต้องการของประชาชน

ประชาชนตําบลปรุใหญ่ 30,000 30,000 30,000 1 คร้ังต่อปี สามารถแกไ้ขปญัหาได้ตรง
ตามความต้องการของ
ประชาชน

สํานกั
ปลัดเทศบาล

2 โครงการประชาคมตําบล เพื่อรับทราบปญัหาและความ
ต้องการของประชาชน

ส่วนราชการ ภาคเอกชน 
และประชาชนตําบล
ปรุใหญ่

20,000 20,000 20,000 1 คร้ังต่อปี สามารถแกไ้ขปญัหาได้ตรง
ตามความต้องการของ
ประชาชน

สํานกั
ปลัดเทศบาล

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ.2558 ถึง 2560)

เทศบาลต าบลปรุใหญ่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
 ตัวชีว้ัด
(KPI)

เปาูหมาย

เปดิโอกาสใหป้ระชาชนได้เข้ามส่ีวนร่วมในการกําหนดนโยบายและความต้องการของประชาชน

งบประมาณและที่มา
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

หนว่ยงานที่
รับผิดชอบ
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ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่๔ การบริหารราชการแบบบรูณาการตามหลกัธรรมาภบิาล 
 - ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินในเขตจงัหวัดที ่๘   ยทุธศาสตร์ดา้นการบริหารจดัการบา้นเมอืงทีด่ี
7. ยทุธศาสตร์ดา้นการบริหารจดัการบา้นเมอืงทีด่ ี
   7.5

2558 2559 2560
(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

1 อดุหนนุอําเภอเมอืงนครราชสีมาตาม
โครงการจัดหารายได้เพื่อจัดกจิกรรม
สาธารณกศุลและใหค้วามช่วยเหลือ
ประชาชนตามภารกจิของเหล่า
กาชาดจังหวัดนครราชสีมา

เพื่ออดุหนนุอําเภอเมอืง
นครราชสีมาตามโครงการ
จัดหารายได้เพื่อจัด
กจิกรรมสาธารณกศุลและ
ใหค้วามช่วยเหลือ
ประชาชนตามภารกจิของ
เหล่ากาชาดจังหวัด
นครราชสีมา

อําเภอเมอืงนครราชสีมา 20,000      20,000          20,000      1 คร้ังต่อปี อําเภอเมอืง
นครราชสีมามกีาร
บริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพ

สํานกั
ปลัดเทศบาล

2 อดุหนนุอําเภอเมอืงนครราชสีมาตาม
โครงการปรับเปล่ียนทัศนคติ ตาม
ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง อําเภอ
เมอืงนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

เพื่ออดุหนนุอําเภอเมอืง
นครราชสีมาตามโครงการ
ปรับเปล่ียนทัศนคติ ตาม
ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 
อําเภอเมอืงนครราชสีมา 
จังหวัดนครราชสีมา

อําเภอเมอืงนครราชสีมา 20,000      20,000          20,000      1 คร้ังต่อปี อําเภอเมอืง
นครราชสีมามกีาร
บริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพ

สํานกั
ปลัดเทศบาล

งบประมาณและที่มา
 ตัวชีว้ัด
(KPI)

วัตถุประสงค์
เปาูหมาย

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ.2558 ถึง 2560)

เทศบาลต าบลปรุใหญ่

ที่ โครงการ

เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏบิติัราชการ และส่งเสริมศักยภาพท้องถิน่ในทุกๆ ด้าน

หนว่ยงานที่
รับผิดชอบ

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ
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7. ยทุธศาสตร์ดา้นการบริหารจดัการบา้นเมอืงทีด่ ี
   7.5

2558 2559 2560
(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา
 ตัวชีว้ัด
(KPI)

วัตถุประสงค์
เปาูหมาย

ที่ โครงการ

เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏบิติัราชการ และส่งเสริมศักยภาพท้องถิน่ในทุกๆ ด้าน

หนว่ยงานที่
รับผิดชอบ

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ

3 อดุหนนุอําเภอเมอืงนครราชสีมาตาม
โครงการแกไ้ขปญัหาความขัดแย้งใน
ชุมชน/หมูบ่า้นโดยสันติ และเพิ่ม
เปาูหมายเปน็ประชาชนทั่วไป

เพื่อลดความขัดแย้งของ
ประชาชน

อําเภอเมอืงนครราชสีมา 15,000 15,000 15,000 1 คร้ังต่อปี ประชาชนปรองดอง
สงบสุข

สํานกั
ปลัดเทศบาล

4 อดุหนนุเทศบาลตําบลโพธิ์กลาง ตาม
โครงการศูนย์รวมข้อมลูข่าวสารการ
ซ้ือหรือการจ้างขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลระดับอําเภอและ
ศูนย์บริการข้อมลูท้องถิน่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่

เพื่อใหก้ารซ้ือหรือการจ้าง
ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่มปีระสิทธิภาพ 
ถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบ
ได้

เทศบาลตําบลโพธิ์กลาง 15,000 15,000 15,000  1 คร้ัง ประสิทธิภาพด้านการ
ซ้ือหรือการจ้างของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่มปีระสิทธิภาพ

ทต.ปรุใหญ่ / 
ทต..โพธิ์กลาง

5 โครงการเฉลิมพระเกยีรติสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกมุารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ
 5 รอบ 2 เมษายน 2558

เพื่อแสดงถึงความ
จงรักภกัดีและร่วมเฉลิม
ฉลองเนือ่งในโอกาสมหา
มงคล

ตําบลปรุใหญ่ 30,000 - -  1 คร้ัง ประชาชนมส่ีวนร่วม
ในการแสดงความ
จงรักภกัดี

สํานกั
ปลัดเทศบาล
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2558 2559 2560
(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา
 ตัวชีว้ัด
(KPI)

วัตถุประสงค์
เปาูหมาย

ที่ โครงการ

เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏบิติัราชการ และส่งเสริมศักยภาพท้องถิน่ในทุกๆ ด้าน

หนว่ยงานที่
รับผิดชอบ

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ

6 โครงการวันเทศบาล เพื่อเปน็การรําลึกนกึถึง
บทบาทหนา้ที่ของเทศบาล
 และเพื่อใหบ้คุลากรของ
เทศบาลเกดิความรัก 
ความสามคัคี และพัฒนา
ท้องถิน่ใหรุ่้งเรืองยิง่ขึน้

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล 
ข้าราชการ ลูกจ้างประจําและ
พนกังานจ้าง เทศบาลตําบลปรุใหญ่

20,000      20,000          20,000      1 คร้ังต่อปี เทศบาลมกีารพัฒนา
มากยิง่ขึน้

สํานกั
ปลัดเทศบาล

7 โครงการจัดงานวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา ฯ

เพื่อแสดงถึงความ
จงรักภกัดีและร่วมเฉลิม
ฉลองเนือ่งในโอกาสมหา
มงคล

เฉลิมพระชนมพรรษา 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่วัฯ และ
สมเด็จพระบรมราชินนีารถ

200,000    200,000         200,000    2 คร้ังต่อปี ประชาชนมส่ีวนร่วม
ในการแสดงความ
จงรักภกัดี

สํานกั
ปลัดเทศบาล

8 โครงการประชาสัมพันธ์ เพื่อเพื่อจัดทําวารสาร
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ข้อมลูข่าวสารของ
เทศบาลและของ
หนว่ยงานราชการ

ประชาชนตําบลปรุใหญ่
และส่วนราชการในอําเภอเมอืง
นครราชสีมา

150,000    150,000         150,000    3 คร้ังต่อปี ประชาชนได้รับทราบ
ข้อมลูข่าวสารทาง
ราชการอย่างทั่วถึง

สํานกั
ปลัดเทศบาล

9 โครงการเลือกต้ัง เพื่อเปน็การเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
บริหารจัดการใหม้คีวาม
รวดเร็วและประชาชน
ได้รับความสะดวกเพิ่ม
มากขึน้

เลือกต้ังนายกเทศมนตรี ฯ และ
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลปรุใหญ่ 
แทนตําแหนง่ว่าง

250,000    250,000         250,000    1 คร้ังต่อปี ประสิทธิภาพในด้าน
การบริการสะดวก
รวดเร็วยิง่ขึน้

สํานกั
ปลัดเทศบาล
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2558 2559 2560
(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา
 ตัวชีว้ัด
(KPI)

วัตถุประสงค์
เปาูหมาย

ที่ โครงการ

เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏบิติัราชการ และส่งเสริมศักยภาพท้องถิน่ในทุกๆ ด้าน

หนว่ยงานที่
รับผิดชอบ

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ

10 โครงการใหค้วามรู้แกป่ระชาชนใน
การชําระภาษี

เพื่อใหป้ระชาชนมคีวามรู้
ความเข้าใจเกีย่วกบัการ
ชําระภาษี

ประชาชนตําบลปรุใหญ่ 15,000      15,000          15,000      1 คร้ังต่อปี ประชาชนมคีวามรู้
ความเข้าใจเกีย่วกบั
การชําระภาษี

กองคลัง

11 โครงการจัดเกบ็รายได้นอกสถานที่ เพื่อเปน็การบริการ
ประชาชนใหไ้ด้รับความ
สะดวกในการเสียภาษี

ตําบลปรุใหญ่ 15,000      15,000          15,000      1 คร้ังต่อปี ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการชําระ
ภาษี

กองคลัง

12 โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรม
ใหก้บัพนกังานเจ้าหนา้ที่

เพื่อใหพ้นกังานและ
เจ้าหนา้ที่ทุกคนมคุีณธรรม
จริยธรรม

พนกังานเจ้าหนา้ที่เทศบาลตําบลปรุ
ใหญ่

10,000      10,000          10,000      1 คร้ังต่อปี พนกังานและ
เจ้าหนา้ที่ทุกคนมี
คุณธรรมจริยธรรม

สํานกั
ปลัดเทศบาล

13 โครงการประชุมคณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภาเทศบาล ประธานชุมชน 
และคณะกรรมการชุมชน ผู้นําท้องที่ 
และหวัหนา้ส่วนราชการของเทศบาล
ตําบลปรุใหญ่

เพื่อเปน็การเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
บริหารจัดการใหม้คีวาม
รวดเร็วและประชาชน
ได้รับความสะดวกเพิ่ม
มากขึน้

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล 
ประธานชุมชน และคณะกรรมการ
ชุมชน ผู้นําท้องที่ และหวัหนา้ส่วน
ราชการของเทศบาลตําบลปรุใหญ่

50,000      50,000          50,000      12 คร้ังต่อปี ประชาชนได้รับทราบ
ข้อมลูข่าวสารทาง
ราชการอย่างทั่วถึง

สํานกั
ปลัดเทศบาล

14 โครงการจัดหาครุภณัฑ์โฆษณาหรือ
เผยแพร่

เพื่อเปน็การเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
บริหารจัดการใหม้คีวาม
รวดเร็วและประชาชน
ได้รับความสะดวกเพิ่ม
มากขึน้

 - กล้องถ่ายรูปดิจิตอล ความ
ละเอยีดไมน่อ้ยกว่า 12 ล้านพิกเซล 
เคร่ืองละ 6,000 บาท  (ตาม
มาตรฐานครุภณัฑ์ มนีาคม 2557 )

6,000         -  - 1 เคร่ือง ประสิทธิภาพในด้าน
การบริการสะดวก
รวดเร็วยิง่ขึน้

กองช่าง
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2558 2559 2560
(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา
 ตัวชีว้ัด
(KPI)

วัตถุประสงค์
เปาูหมาย

ที่ โครงการ

เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏบิติัราชการ และส่งเสริมศักยภาพท้องถิน่ในทุกๆ ด้าน

หนว่ยงานที่
รับผิดชอบ

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ

15 โครงการจัดหาครุภณัฑ์ไฟฟูาและวิทยุ เพื่อเปน็การเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
บริหารจัดการใหม้คีวาม
รวดเร็วและประชาชน
ได้รับความสะดวกเพิ่ม

 - เคร่ืองรับส่งวิทยุ ชนดิประจําที่ 40
 วัตต์ เคร่ืองละ 30,000 บาท  (ตาม
มาตรฐานครุภณัฑ์ มนีาคม 2557 )

30,000       -  - 1 เคร่ือง ประสิทธิภาพในด้าน
การบริการสะดวก

รวดเร็วยิง่ขึน้

สํานกั
ปลัดเทศบาล

 - ชุดลําโพงอเนกประสงค์ 
ประกอบด้วย ลําโพงเคล่ือนย้าย 
พร้อมไมค์ลอย ชุดละ 14,000 บาท

28,000       -  - 2 ชุด

 - เคร่ืองกําเนดิไฟฟูา ขนาด 5 
กโิลวัตต์ เคร่ืองละ 63,000 บาท 
(ตามมาตรฐานครุภณัฑ์ มนีาคม 
2557 )

63,000  -  - 1 เคร่ือง กองช่าง

16 โครงการจัดหาครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์  - คอมพิวเตอร์ต้ังโต๊ะ เคร่ืองละ 
30,000 บาท (ตามมาตรฐาน
กระทรวง ICT )

60,000       -  - 2 เคร่ือง ประสิทธิภาพในด้าน
การบริการสะดวก

รวดเร็วยิง่ขึน้

กอง
สาธารณสุขฯ

 - คอมพิวเตอร์ต้ังโต๊ะ เคร่ืองละ 
30,000 บาท  (ตามมาตรฐาน
กระทรวง ICT )

60,000       -  - 2 เคร่ือง สํานกั
ปลัดเทศบาล

 - โต๊ะวางคอมพิวเตอร์ ตัวละ 5,000
 บาท

10,000      2 ตัว

เพื่อเปน็การเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
บริหารจัดการใหม้คีวาม
รวดเร็วและประชาชน
ได้รับความสะดวกเพิ่ม
มากขึน้
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2558 2559 2560
(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา
 ตัวชีว้ัด
(KPI)

วัตถุประสงค์
เปาูหมาย

ที่ โครงการ

เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏบิติัราชการ และส่งเสริมศักยภาพท้องถิน่ในทุกๆ ด้าน

หนว่ยงานที่
รับผิดชอบ

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ

โครงการจัดหาครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์
(ต่อ)

 - เคร่ืองพิมพ์ชนดิเลเซอร์/ชนดิ LED
 ขาวดํา  (พิมพ์กลับหนา้อตัโนมติั)  
เคร่ืองละ 11,000 บาท (ตาม
มาตรฐานกระทรวง ICT )

22,000       -  - 2 เคร่ือง สํานกั
ปลัดเทศบาล

 - เคร่ืองสํารองไฟฟูา เคร่ืองละ 
6,000 บาท

18,000       -  - 3 เคร่ือง

 - คอมพิวเตอร์ต้ังโต๊ะ เคร่ืองละ 
30,000 บาท  (ตามมาตรฐาน
กระทรวง ICT )

30,000       -  - 1 เคร่ือง กองช่าง

 - คอมพิวเตอร์โนต้บุค้  เคร่ืองละ 
25,000 บาท  (ตามมาตรฐาน
กระทรวง ICT )

25,000       -  - 1 เคร่ือง

 - เคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมกึ (Inkjet 
Printer) สําหรับกระดาษขนาด A3  
เคร่ืองละ 8,500 บาท (ตาม
มาตรฐานกระทรวง ICT )

8,500         -  - 1 เคร่ือง

 - เคร่ืองพลอตเตอร์ ขนาด 24 นิว้  
เคร่ืองละ 50,000 บาท

50,000       -  - 1 เคร่ือง

 - เคร่ืองสํารองไฟฟูา เคร่ืองละ 
6,000 บาท

24,000       -  - 4 เคร่ือง

 - เคร่ืองสํารองไฟฟูา ชนดิ 1 KVA 
เคร่ืองละ 6,000 บาท

24,000       -  - 4 เคร่ือง กองคลัง
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2558 2559 2560
(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา
 ตัวชีว้ัด
(KPI)

วัตถุประสงค์
เปาูหมาย

ที่ โครงการ

เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏบิติัราชการ และส่งเสริมศักยภาพท้องถิน่ในทุกๆ ด้าน

หนว่ยงานที่
รับผิดชอบ

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ

โครงการจัดหาครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์
(ต่อ)

 - คอมพิวเตอร์ต้ังโต๊ะ เคร่ืองละ 
30,000 บาท
(ตามมาตรฐานกระทรวง ICT )

60,000       -  - 2 เคร่ือง กองคลัง

17 โครงการจัดหาครุภณัฑ์การเกษตร เพื่อเปน็การเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
บริหารจัดการใหม้คีวาม
รวดเร็วและประชาชน
ได้รับความสะดวกเพิ่ม
มากขึน้

 - จัดซ้ือเคร่ืองสูบน้ํา เคร่ืองยนต์
เบนซิน สูบน้ําได้ 1,100 ลิตรต่อนาที
 ขนาด 5 แรงมา้ เคร่ืองละ 15,000 
บาท
(ตามมาตรฐานครุภณัฑ์ มนีาคม 
2557 )

30,000       -  - 2 เคร่ือง ประสิทธิภาพในด้าน
การบริการสะดวก
รวดเร็วยิง่ขึน้

สํานกั
ปลัดเทศบาล

 - ค่าจัดซ้ือเคร่ืองย่อยกิง่ไม ้ขนาด 
12 นิว้

 - 300,000  - 1 เคร่ือง กองช่าง

18 โครงการจัดหาครุภณัฑ์สํานกังาน โต๊ะ - เกา้อีท้ํางาน  
 - โต๊ะขนาดกลาง สําหรับหวัหนา้
สํานกัปลัดเทศบาล ตัวละ 7,000 
บาท

7,000         -  -  1 ตัว

 - เกา้อี ้ สําหรับหวัหนา้สํานกั
ปลัดเทศบาล ตัวละ 5,500 บาท

5,500         -  - 1 ตัว

 - เคร่ืองถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล 
(ขาว-ดํา) ความเร็ว 20 แผ่น/นาที 
เคร่ืองละ 100,000 บาท (ตาม
มาตรฐานครุภณัฑ์ มนีาคม 2557 )

100,000     -  - 1 เคร่ือง

เพื่อใหสํ้านกังานได้ใช้
ครุภณัฑ์ที่เหมาะสมและมี
คุณภาพ

สํานกังานมกีาร
บริหารจัดการที่มี
คุณภาพและ
ประสิทธิภาพ

สํานกั
ปลัดเทศบาล

สํานกั
ปลัดเทศบาล

140



7. ยทุธศาสตร์ดา้นการบริหารจดัการบา้นเมอืงทีด่ ี
   7.5

2558 2559 2560
(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา
 ตัวชีว้ัด
(KPI)

วัตถุประสงค์
เปาูหมาย

ที่ โครงการ

เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏบิติัราชการ และส่งเสริมศักยภาพท้องถิน่ในทุกๆ ด้าน

หนว่ยงานที่
รับผิดชอบ

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ

โครงการจัดหาครุภณัฑ์สํานกังาน
(ต่อ)

 -เคร่ืองปรับอากาศ ขนาด 24,000 
บทีียู เคร่ืองละ 33,000 บาท   (ตาม
มาตรฐานครุภณัฑ์ มนีาคม 2557 )

33,000       -  - 1 เคร่ือง สํานกั
ปลัดเทศบาล

 -เคร่ืองปรับอากาศ ขนาด 36,000 
บทีียู เคร่ืองละ 44,000 บาท    
(ตามมาตรฐานครุภณัฑ์ มนีาคม 
2557 )

44,000       -  - 1 เคร่ือง

 -เคร่ืองปรับอากาศ ขนาด 36,000 
บทีียู เคร่ืองละ 44,000 บาท   (ตาม
มาตรฐานครุภณัฑ์ มนีาคม 2557 )

44,000       -  - 1 เคร่ือง กองคลัง

 - ตู้กระจก 2 บานเล่ือน หลังละ 
5,000 บาท

10,000      2 หลัง กองการศึกษา

 - โต๊ะขนาดกลาง สําหรับ
นกัวิชาการศึกษา 6ว ตัวละ 7,000 
บาท

7,000         -  -  1 ตัว

 - เกา้อี ้สําหรับนกัวิชาการศึกษา 6ว
 ตัวละ 5,500 บาท

5,500         -  - 1 ตัว
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7. ยทุธศาสตร์ดา้นการบริหารจดัการบา้นเมอืงทีด่ ี
   7.5

2558 2559 2560
(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา
 ตัวชีว้ัด
(KPI)

วัตถุประสงค์
เปาูหมาย

ที่ โครงการ

เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏบิติัราชการ และส่งเสริมศักยภาพท้องถิน่ในทุกๆ ด้าน

หนว่ยงานที่
รับผิดชอบ

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ

19 โครงการจัดหาครุภณัฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง

เพือ่เป็นการเพิม่
ประสิทธภิาพในการบริหาร
จัดการให้มีความรวดเร็วและ
ประชาชนได้รับความสะดวก
เพิม่มากขึน้

 - จัดซ้ือรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 
ตัน 6 ล้อ แบบกระบะเทท้าย  คันละ
  1,980,000 บาท (ตามมาตรฐาน
ครุภณัฑ์ มนีาคม 2557 )

 - 1,980,000       - 1 คัน ประสิทธิภาพในด้าน
การบริการสะดวก
รวดเร็วยิง่ขึน้

สํานกั
ปลัดเทศบาล

20 โครงการจัดหาครุภณัฑ์สํารวจ เพือ่เป็นการเพิม่
ประสิทธภิาพในการบริหาร
จัดการให้มีความรวดเร็วและ
ประชาชนได้รับความสะดวก
เพิม่มากขึน้

 - เคร่ืองหาพิกดัด้วยสัญญาณ
ดาวเทียม เคร่ืองละ 25,000 บาท 
(ตามมาตรฐานครุภณัฑ์ มนีาคม 
2557 )

25,000       -  - 1 เคร่ือง ประสิทธิภาพในด้าน
การบริการสะดวก
รวดเร็วยิง่ขึน้

กองช่าง

21 โครงการจัดหาครุภณัฑ์อืน่ๆ  - Submersible 1.5 แรง 220 
โวลต์ ตัวละ 18,000 บาท

54,000  -  - 3 ตัว กองช่าง

 - Submersible 3.0 แรง 220 
โวลต์ ตัวละ 39,000 บาท

117,000  -  - 3 ตัว 

 - Submersible 3.0 แรง 380 
โวลต์ ตัวละ 33,000 บาท

99,000  -  - 3 ตัว 

เพื่อใหห้นว่ยงานมี
เคร่ืองมอืเคร่ืองใช้ในการ
ปฏบิติังานอย่างเหมาะสม
และเพิ่มประสิทธิภาพใน
การปฏบิติังาน

ประสิทธิภาพในด้าน
การบริการสะดวก
รวดเร็วยิง่ขึน้
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7. ยทุธศาสตร์ดา้นการบริหารจดัการบา้นเมอืงทีด่ ี
   7.5

2558 2559 2560
(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา
 ตัวชีว้ัด
(KPI)

วัตถุประสงค์
เปาูหมาย

ที่ โครงการ

เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏบิติัราชการ และส่งเสริมศักยภาพท้องถิน่ในทุกๆ ด้าน

หนว่ยงานที่
รับผิดชอบ

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ

22 โครงการจัดหาเคร่ืองวัดระยะเลเซอร์ เพื่อเปน็การเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
บริหารจัดการใหม้คีวาม
รวดเร็วและประชาชน
ได้รับความสะดวกเพิ่ม
มากขึน้

เคร่ืองวัดระยะเลเซอร์ เคร่ืองละ 
30,000 บาท

30,000       -  - 1 เคร่ือง ประสิทธิภาพในด้าน
การบริการสะดวก
รวดเร็วยิง่ขึน้

 กองช่าง

23 โครงการจัดหาเทปสแตนเลส
วัดระยะ

เพื่อเปน็การเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
บริหารจัดการใหม้คีวาม
รวดเร็วและประชาชน
ได้รับความสะดวกเพิ่ม
มากขึน้

เทปสแตนเลสวัดระยะ 50 เมตร 
ตัวละ 5,000 บาท

5,000         -  - 1 ตัว ประสิทธิภาพในด้าน
การบริการสะดวก
รวดเร็วยิง่ขึน้

 กองช่าง

24 โครงการจัดหาล้อวัดระยะทาง เพื่อเปน็การเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
บริหารจัดการใหม้คีวาม
รวดเร็วและประชาชน
ได้รับความสะดวกเพิ่ม
มากขึน้

ล้อวัดระยะทาง ตัวละ 5,000 บาท 5,000         -  - 1 ตัว ประสิทธิภาพในด้าน
การบริการสะดวก
รวดเร็วยิง่ขึน้

 กองช่าง
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7. ยทุธศาสตร์ดา้นการบริหารจดัการบา้นเมอืงทีด่ ี
   7.5

2558 2559 2560
(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา
 ตัวชีว้ัด
(KPI)

วัตถุประสงค์
เปาูหมาย

ที่ โครงการ

เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏบิติัราชการ และส่งเสริมศักยภาพท้องถิน่ในทุกๆ ด้าน

หนว่ยงานที่
รับผิดชอบ

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ

25 โครงการจัดหาเล่ือยโซ่ยนต์ เพื่อเปน็การเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
บริหารจัดการใหม้คีวาม
รวดเร็วและประชาชน
ได้รับความสะดวกเพิ่ม
มากขึน้

เคร่ืองเล่ือยโซ่ยนต์ ขนาดเคร่ืองยนต์
 2 แรงมา้ แผ่นบงัคับโซ่ 18 นิว้ 
เคร่ืองละ 25,000 บาท

25,000       -  - 1 เคร่ือง ประสิทธิภาพในด้าน
การบริการสะดวก
รวดเร็วยิง่ขึน้

 กองช่าง

26 โครงการจัดหาปัม๊จุม่ดูดโคลน เพื่อใหห้นว่ยงานมี
เคร่ืองมอืเคร่ืองใช้ในการ
ปฏบิติังานอย่างเหมาะสม
และเพิ่มประสิทธิภาพใน
การปฏบิติังาน

ขนาด 3 นิว้ 1 แรงมา้ ไฟฟูา 220 
โวลต์ เคร่ืองละ 8,500 บาท

17,000  -  - 2 เคร่ือง ประสิทธิภาพในด้าน
การบริการสะดวก
รวดเร็วยิง่ขึน้

สํานกั
ปลัดเทศบาล

27 โครงการกอ่สร้างร้ัวล้อมรอบ
สํานกังานเทศบาลตําบลปรุใหญ่
แหง่ใหม่

เพื่อปอูงกนัความปลอดภยั
ใหก้บัสํานกังานเทศบาล
ตําบลปรุใหญ่แหง่ใหม่

ร้ัว
(ตามแบบเทศบาลกําหนด)

 - 1,500,000  - 1 แหง่ สํานกังานเทศบาล
ตําบลปรุใหญ่แหง่ใหม่
มคีวามปลอดภยั

กองช่าง

28 โครงการเปดิอาคารสํานกังาน
เทศบาลตําบลปรุใหญ่ แหง่ใหม่

เพื่อเปน็การเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
บริหารจัดการใหม้คีวาม
รวดเร็วและประชาชน
ได้รับความสะดวกเพิ่ม
มากขึน้

เทศบาลตําบลปรุใหญ่แหง่ใหม่ 500,000  -  - 1 คร้ัง ประสิทธิภาพในด้าน
การบริการสะดวก
รวดเร็วยิง่ขึน้

สํานกั
ปลัดเทศบาล
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7. ยทุธศาสตร์ดา้นการบริหารจดัการบา้นเมอืงทีด่ ี
   7.5

2558 2559 2560
(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา
 ตัวชีว้ัด
(KPI)

วัตถุประสงค์
เปาูหมาย

ที่ โครงการ

เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏบิติัราชการ และส่งเสริมศักยภาพท้องถิน่ในทุกๆ ด้าน

หนว่ยงานที่
รับผิดชอบ

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ

29 โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมสํานกังาน
เทศบาลตําบลปรุใหญ่

เพื่อเปน็การเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
บริหารจัดการใหม้คีวาม
รวดเร็วและประชาชน
ได้รับความสะดวกเพิ่ม
มากขึน้

เทศบาลตําบลปรุใหญ่
 หมู ่1 และ 7

300,000 300,000 300,000 2 แหง่ ประสิทธิภาพในด้าน
การบริการสะดวก
รวดเร็วยิง่ขึน้

กองช่าง

30 โครงการจัดซ้ือที่ดิน เพื่อเปน็การเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
บบริการประชาชน

หมูท่ี่ 1 - 7  -  - 10,000,000 7 หมูบ่า้น ประสิทธิภาพในด้าน
การบริการประชาชน
มมีาตรฐาน

กองช่าง
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ยทุธศาสตร์
ดา้นการพัฒนาสาธารณสุข



ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่๒ ลดความเหลือ่มล้ าทางสงัคมและพัฒนาคุณภาพชวีิตประชาชน  
 - ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินในเขตจงัหวัดที ่๕  ยทุธศาสตร์ดา้นการพัฒนาสาธารณสขุ
8. ยทุธศาสตร์ดา้นการพัฒนาสาธารณสขุ
   8.1

2558 2559 2560
(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

1 อดุหนนุโครงการพัฒนางาน
สาธารณสุขมูลฐานในเขต ทต.ปรุใหญ่

เพื่ออดุหนนุศูนย์สาธารณสุข
มลูฐาน ประจําหมูบ่า้น

ศูนย์สาธารณสุข
มลูฐาน ประจําหมูบ่า้น

105,000 105,000 105,000 1 คร้ังต่อปี ศูนย์สาธารณสุขมลูฐาน
สามารถดําเนนิงานได้อย่าง
คล่องตัว

กอง
สาธารณสุขฯ

2 อดุหนนุกองทุนหลักประกนัสุขภาพ
แหง่ชาติในพื้นที่เทศบาลปรุใหญ่ 
(กองทุนตําบล 100%)

เพื่ออดุหนนุกองทุนหลักประกนั
สุขภาพแหง่ชาติในพื้นที่
เทศบาลปรุใหญ่

กองทุนหลักประกนัสุขภาพ
แหง่ชาติในพื้นที่เทศบาลปรุ
ใหญ่

343,400 343,400 343,400 1 คร้ังต่อปี ศูนย์สาธารณสุขมลูฐาน
สามารถดําเนนิงานได้อย่าง
คล่องตัว

 กอง
สาธารณสุขฯ

3 โครงการพัฒนาศักยภาพ อสม. 
ระดับตําบล/หมู่บา้น

เพื่อพัฒนาศักยภาพ อสม. 
ระดับตําบล/หมูบ่า้น

อสม. ตําบลปรุใหญ่ 50,000 50,000 50,000 1 คร้ังต่อปี อสม. มศัีกยภาพที่ดี  กอง
สาธารณสุขฯ
/รพ.สต.หลัก

ร้อย

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
หนว่ยงานที่
รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ.2558 ถึง 2560)

เทศบาลต าบลปรุใหญ่

ที่ โครงการ
 ตัวชีว้ัด
(KPI)

วัตถุประสงค์
เปาูหมาย

สนบัสนนุการจัดต้ังกองทุน และเพิ่มสวัสดิการเพื่อพัฒนาศักยภาพของอาสาสมคัรสาธารณสุขหมูบ่า้น (อสม.)

งบประมาณและที่มา
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ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่๒ ลดความเหลือ่มล้ าทางสงัคมและพัฒนาคุณภาพชวีิตประชาชน  
 - ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินในเขตจงัหวัดที ่๕  ยทุธศาสตร์ดา้นการพัฒนาสาธารณสขุ
8. ยทุธศาสตร์ดา้นการพัฒนาสาธารณสขุ
   8.2

2558 2559 2560
(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการพัฒนาคุณภาพระบบข้อมลู
ของสถานบริการ

เพื่อพัฒนาระบบข้อมลูผู้ปวุยใน
สถานบริการใหเ้ปน็ปจัจุบนั 
ถูกต้อง ครบถ้วน

พัฒนาระบบข้อมลูผู้ปวุยใน
สถานบริการ

30,000 30,000 30,000 1 คร้ังต่อปี ประชาชนในตําบลได้รับ
บริการที่รวดเร็ว สะดวก

กอง
สาธารณสุขฯ

เปาูหมาย

ส่งเสริมและสนบัสนนุใหก้ารรักษาพยาบาลประชาชนในระดับตําบล หมูบ่า้นและชุมชนที่มคุีณภาพและมาตรฐานเพื่อใหป้ระชาชนได้รับบริการที่ดี ทั่วถึง และทันเหตุการณ์
 โดยร่วมมือกบัโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล และหนว่ยงาน หรือองค์กรที่เกีย่วข้อง

งบประมาณและที่มา
 ตัวชีว้ัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
หนว่ยงานที่
รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ.2558 ถึง 2560)

เทศบาลต าบลปรุใหญ่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
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ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่๒ ลดความเหลือ่มล้ าทางสงัคมและพัฒนาคุณภาพชวีิตประชาชน  
 - ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินในเขตจงัหวัดที ่๕  ยทุธศาสตร์ดา้นการพัฒนาสาธารณสขุ
8. ยทุธศาสตร์ดา้นการพัฒนาสาธารณสขุ
   8.3

2558 2559 2560
(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการปอูงกนัและควบคุมโรคพิษ
สุนขับา้

เพื่อใหป้ระชาชนในตําบล
ปลอดภยัจากโรคพิษสุนขับา้

สุนขัในเขตพื้นที่ตําบล
ปรุใหญ่

50,000 50,000 50,000 2 คร้ังต่อปี ประชาชนในตําบลปลอดภยั
จากโรคพิษสุนขับา้

 กอง
สาธารณสุขฯ

2 โครงการควบคุมและปอูงกนัโรค
ไข้เลือดออก

เพื่อเปน็การปอูงกนัและควบคุม
โรคไข้เลือดออกไมใ่หเ้กดิใน
ตําบลปรุใหญ่

ประชาชนตําบลปรุใหญ่ 100,000 100,000 100,000 4 คร้ังต่อปี ตําบลปรุใหญ่ปลอดภยัจาก
โรคไข้เลือดออก

 กอง
สาธารณสุขฯ

3 โครงการฟืน้สุขภาพผู้พิการ เพื่อใหผู้้พิการในเขตพื้นที่ตําบล
ปรุใหญ่ได้รับการสร้างเสริม
สุขภาพ

ผู้พิการตําบลปรุใหญ่ 30,000 30,000 30,000 1 คร้ังต่อปี ผู้พิการมสุีขภาพจิตและ
ร่างกายแข็งแรงขึน้

 กอง
สาธารณสุขฯ

4 โครงการส่งเสริมและฟืน้ฟูสุขภาพ
ผู้สูงอายุ

เพื่อใหผู้้สูงอายุได้รับการ
สร้างเสริมสุขภาพ

ผู้สูงอายุตําบลปรุใหญ่ 60,000 60,000 60,000 2 คร้ังต่อปี ผู้สูงอายุมสุีขภาพแข็งแรง
ปราศจากโรค

 กอง
สาธารณสุขฯ

5 โครงการปอูงกนัและกําจัดโรคระบาด
ในสัตว์

เพื่อปอูงกนัและกําจัดโรค
ระบาดในสัตว์

สัตว์ในพื้นที่ตําบลปรุใหญ่ 50,000      50,000      50,000      2 คร้ังต่อปี ตําบลปรุใหญ่ปลอดภยัจาก
โรคระบาดในสัตว์

กอง
สาธารณสุขฯ

เปาูหมาย

ส่งเสริมสุขภาพและอนามยัของประชาชนในระดับหมูบ่า้นและชุมชน ใหม้สุีขภาพแข็งแรง โดยใหก้ารเรียนรู้การดูแลสุขภาพ การออกกําลังกาย การปอูงกนัโรคการใช้ยาอย่างถูกต้อง 
การรับประทานอาหารที่มปีระโยชนแ์ละการเข้ารับการตรวจสุขภาพหรือการรับบริการด้านสาธารณสุขตามขัน้ตอนและวิธีการทางการแพทย์

งบประมาณและที่มา
 ตัวชีว้ัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
หนว่ยงานที่
รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ.2558 ถึง 2560)

เทศบาลต าบลปรุใหญ่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
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8. ยทุธศาสตร์ดา้นการพัฒนาสาธารณสขุ
   8.3

2558 2559 2560
(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

เปาูหมาย

ส่งเสริมสุขภาพและอนามยัของประชาชนในระดับหมูบ่า้นและชุมชน ใหม้สุีขภาพแข็งแรง โดยใหก้ารเรียนรู้การดูแลสุขภาพ การออกกําลังกาย การปอูงกนัโรคการใช้ยาอย่างถูกต้อง 
การรับประทานอาหารที่มปีระโยชนแ์ละการเข้ารับการตรวจสุขภาพหรือการรับบริการด้านสาธารณสุขตามขัน้ตอนและวิธีการทางการแพทย์

งบประมาณและที่มา
 ตัวชีว้ัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
หนว่ยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

6 โครงการรณรงค์ปอูงกนัและแกไ้ข
ปญัหาโรคไม่ติดต่อและโรคติดต่อ

เพื่อใหป้ระชาชนในตําบลมี
สุขภาพแข็งแรงปราศจากโรค
ไมติ่ดต่อและโรคติดต่อ

ประชาชนตําบลปรุใหญ่ 30,000      30,000      30,000      1 คร้ังต่อปี ประชาชนในตําบลมสุีขภาพ
แข็งแรงปราศจากโรคไม่
ติดต่อและโรคติดต่อ

กอง
สาธารณสุขฯ

7 โครงการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกและ
มะเร็งเต้านมในสตรีตําบลปรุใหญ่

เพื่อลดปญัหาการเกดิโรคมะเร็ง
ปากมดลูกและมะเร็งเต้านมใน
สตรีตําบลปรุใหญ่

สตรีตําบลปรุใหญ่ 40,000 40,000 40,000 1 คร้ังต่อปี สตรีตําบลปรุใหญ่ปราศจาก
โรคมะเร็งปากมดลูกและ
มะเร็งเต้านม

กอง
สาธารณสุขฯ/

รพ.สต.หลักร้อย

8 โครงการคัดกรองภาวะแทรกซ้อนใน
ผู้ปุวยเบาหวาน ตําบลปรุใหญ่

เพื่อลดปญัหาการเกดิ
โรคเบาหวานของประชาชนใน
ตําบลปรุใหญ่

คัดกรองประชาชนตําบลปรุ
ใหญ่ผู้ปวุยเบาหวานทุกราย

15,000 15,000 15,000 1 คร้ังต่อปี ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง กอง
สาธารณสุขฯ/

รพ.สต.หลักร้อย

9 โครงการคัดกรองเบาหวาน ความดัน
โลหิตสูงในประชาชนกลุ่มเส่ียงตําบลรปรุ
ใหญ่ และปรับเปล่ียนพฤติกรรม

เพื่อลดอดัตราปวุยในกลุ่มเส่ียง
ใหผ่้านเกณฑ์ชีว้ัด และกลุ่มเส่ียง
ได้รับการปรับเปล่ียนพฤติกรรม

คัดกรองประชาชนตําบลปรุ
ใหญ่ และจัดอบรม
ประชากรกลุ่มเส่ียงเพื่อ
ปรับเปล่ียนพฤติกรรม 
จํานวน 2 วัน

100,000 100,000 100,000 1 คร้ังต่อปี ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง กอง
สาธารณสุขฯ/

รพ.สต.หลักร้อย

10 โครงการเฝูาระวงัปัญหาทันตกรรมโดย
ชุมชน

ประชาชนตําบลปรุใหญ่ได้รับ
บริการทัตกรรมผ่านเกณฑ์
มาตราฐานตัวชีว้ัดของ
กระทรวงสาธารณสุข

จัดระบบบริการทันตกรรม
ในชุมชนตําบลปรุใหญ่ให้
ครอบคลุมทุกกลุ่มอายุ

35,000 35,000 35,000 1 คร้ังต่อปี ประชาชนมีสุขภาพฟันแข็งแรง กอง
สาธารณสุขฯ/

รพ.สต.หลักร้อย
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8. ยทุธศาสตร์ดา้นการพัฒนาสาธารณสขุ
   8.3

2558 2559 2560
(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

เปาูหมาย

ส่งเสริมสุขภาพและอนามยัของประชาชนในระดับหมูบ่า้นและชุมชน ใหม้สุีขภาพแข็งแรง โดยใหก้ารเรียนรู้การดูแลสุขภาพ การออกกําลังกาย การปอูงกนัโรคการใช้ยาอย่างถูกต้อง 
การรับประทานอาหารที่มปีระโยชนแ์ละการเข้ารับการตรวจสุขภาพหรือการรับบริการด้านสาธารณสุขตามขัน้ตอนและวิธีการทางการแพทย์

งบประมาณและที่มา
 ตัวชีว้ัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
หนว่ยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

11 โครงการจัดหาครุภัณฑ์เกษตร เพื่อเปน็การปอูงกนัและควบคุม
โรคไข้เลือดออกไมใ่หเ้กดิใน
ตําบลปรุใหญ่

เคร่ืองพ่นหมอกควัน เคร่ือง
ละ 59,000 บาท
(ตามมาตรฐานครุภณัฑ์ 
มนีาคม 2557)

118,000 - - 2 เคร่ือง ตําบลปรุใหญ่ปลอดภยัจาก
โรคไข้เลือดออก

กอง
สาธารณสุขฯ

12 โครงการส่งเสริมการปูองกันและแก้ไข
ปัญหาเอดส์และการต้ังครรภ์ในกลุ่มวยัรุ่น

เพื่อลดปญัหาเอดส์และการ
ต้ังครรภใ์นกลุ่มวัยรุ่น

เยาวชนตําบลปรุใหญ่ 100,000 100,000 100,000 1 คร้ังต่อปี ผู้สูงอายุมสุีขภาพแข็งแรง
ปราศจากโรค

กอง
สาธารณสุขฯ

13 โครงการเฝูาระวงัโรคและติดตามภาวะ
โภชนาการในเด็ก 0-5 ปี

เพือ่ให้เด็กอาย ุ 0-5 ปี ในตําบล
ปรุใหญ่มีสุขภาพดีถ้วนหน้า

เด็กอายุ  0-5 ป ี
ในตําบลปรุใหญ่

35,000 35,000 35,000 2 คร้ังต่อปี สุขภาพพลานามยัของเด็กดีขึน้ กอง
สาธารณสุขฯ

14 โครงการปอูงกนัและแกไ้ขปญัหาการ
ต้ังครรภใ์นวัยรุ่น

เพื่อลดอตัราการต้ังครรภอ์นัไม่
พึงประสงค์ในวัยรุ่น

กลุ่มเยาวชนอายุระหว่าง 
12-19 ป ีในตําบลปรุใหญ่

10,000 10,000 10,000 1 คร้ังต่อปี เยาวชนมคีวามรู้ไมถู่ก
หลอกลวงไปค้ามนษุย์

กอง
สาธารณสุขฯ
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ยทุธศาสตร์
ดา้นการพัฒนาสังคม



ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่๒ ลดความเหลือ่มล้ าทางสงัคมและพัฒนาคุณภาพชวีิตประชาชน  
 - ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินในเขตจงัหวัดที ่๔ ยทุธศาสตร์ดา้นการพัฒนาสงัคม
9.ยทุธศาสตร์ดา้นการพัฒนาสงัคม
   9.1

2558 2559 2560
(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน
เพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้กบั
คณะกรรมการชุมชน

เพื่อเปน็การเพิ่มประสิทธิภาพ
การทํางานของคณะกรรมการ
ชุมชนเทศบาลตําบลปรุใหญ่

คณะกรรมการชุมชน
ตําบลปรุใหญ่

300,000    300,000    300,000    1 คร้ังต่อปี คณะกรรมการชุมชนของ
เทศบาลตําบลปรุใหญ่มี
ประสิทธิภาพในการทํางาน
เพิ่มมากขึน้

สํานกั
ปลัดเทศบาล

งบประมาณและที่มา
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

หนว่ยงานที่
รับผิดชอบ

 ตัวชีว้ัด
(KPI)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ.2558 ถึง 2560)

เทศบาลต าบลปรุใหญ่

ส่งเสริมและพัฒนาบทบาทของผู้นําชุมชน คณะกรรมการหมูบ่า้น และชุมชนใหเ้ข้มแข็งเพื่อเปน็ผู้นําการพัฒนาชุมชนและท้องถิน่ที่มคุีณภาพ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปาูหมาย
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ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่๒ ลดความเหลือ่มล้ าทางสงัคมและพัฒนาคุณภาพชวีิตประชาชน  
 - ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินในเขตจงัหวัดที ่๔ ยทุธศาสตร์ดา้นการพัฒนาสงัคม
9.ยทุธศาสตร์ดา้นการพัฒนาสงัคม
   9.2

2558 2559 2560
(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุ
 ผู้พิการ และผู้ปวุยโรคเอดส์ โดย
สนบัสนนุเบีย้ยังชีพ อย่างทั่วถึงและ
เปน็ธรรม

เพื่อช่วยเหลือผู้สูงอายุ ผู้พิการ 
และผู้ปวุยเอดส์ ใหม้รีายได้พอ
เล้ียงชีพ

ผู้ปวุยโรคเอดส์ 
ผู้สูงอายุ 60 ปขีึน้ไป 
ผู้พิการ

6,000 6,000 6,000 12 เดือน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ปวุย
เอดส์ มรีายได้พอเล้ียงชีพ

สํานกัปลัด

2 โครงการส่งเสริมกจิกรรมผู้สูงอายุ
ตําบลปรุใหญ่

เพื่อเสริมสร้างขวัญและกําลังใจ
ของผู้สูงอายุในการดูแลสุขภาพ
ใหแ้ข็งแรง

ผู้สูงอายุตําบลปรุใหญ่ 300,000 300,000 300,000 1 คร้ังต่อปี ผู้สูงอายุมขีวัญและกําลังใน
การดูแลสุขภาพอนามยัให้
แข็งแรง

สํานกั
ปลัดเทศบาล

3 โครงการวันสตรีสากลตําบลปรุใหญ่ เพื่อพัฒนาศักยภาพ บทบาท
หนา้ที่ของสตรีในชุมชน

สตรีตําบลปรุใหญ่ 100,000 100,000 100,000 1 คร้ังต่อปี สตรีในชุมชนมศัีกยภาพที่ดี 
และรู้จักบทบาทหนา้ที่

สํานกั
ปลัดเทศบาล

 - ทัศนศึกษาดูงาน 500,000 500,000 500,000 1 คร้ังต่อปี
 - ฝึกอบรมและส่งเสริมการ
รวมกลุ่มอาชีพ

20,000      20,000      20,000      1 คร้ังต่อปี

ส่งเสริม พัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุผู้พิการ และด้อยโอกาส โดยการจัดกจิกรรมที่เหมาะสมและดําเนนิการใหเ้กดิกองทุน หรือจัดหางบประมาณ
เพื่อดําเนนิการพัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตอย่างต่อเนือ่ง รวมตลอดถึงการพัฒนาใหม้คีวามรู้ความชํานาญในวิชาชีพที่เหมาะสม เพื่อพึ่งตนเอง เล้ียงตนเองและครอบครัว
ได้อย่างมเีกยีรติและศักด์ิศรีทัดเทียมกบับคุคลทั่วไป

งบประมาณและที่มา
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

หนว่ยงานที่
รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ.2558 ถึง 2560)

เทศบาลต าบลปรุใหญ่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

4 โครงการฝึกอบรมเพิ่มพูนความรู้ใน
การประกอบอาชีพ ใหแ้ก ่กลุ่มอาชีพ
 กลุ่มสตรี กลุ่มแมบ่า้น และกลุ่ม
องค์กรต่าง ๆ

เพื่อเปน็การเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการประกอบอาชีพในกบั
กลุ่มต่าง ๆ

กลุ่มอาชีพและกลุ่มต่าง ๆ ใน
พื้นที่มกีารประกอบอาชีพที่มี
ประสิทธิภาพเพิ่มมากขึน้

สํานกั
ปลัดเทศบาล

เปาูหมาย  ตัวชีว้ัด
(KPI)
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9.ยทุธศาสตร์ดา้นการพัฒนาสงัคม
   9.2

2558 2559 2560
(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

ส่งเสริม พัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุผู้พิการ และด้อยโอกาส โดยการจัดกจิกรรมที่เหมาะสมและดําเนนิการใหเ้กดิกองทุน หรือจัดหางบประมาณ
เพื่อดําเนนิการพัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตอย่างต่อเนือ่ง รวมตลอดถึงการพัฒนาใหม้คีวามรู้ความชํานาญในวิชาชีพที่เหมาะสม เพื่อพึ่งตนเอง เล้ียงตนเองและครอบครัว
ได้อย่างมเีกยีรติและศักด์ิศรีทัดเทียมกบับคุคลทั่วไป

งบประมาณและที่มา
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

หนว่ยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปาูหมาย  ตัวชีว้ัด

(KPI)

5 โครงการเข้าค่ายเยาวชนปอูงกนัภยั
การค้ามนษุย์

เพื่อปอูงกนัไมใ่หเ้ยาวชนถูก
หลอกลวงไปค้ามนษุย์

เยาวชนตําบลปรุใหญ่ 50,000 50,000 50,000 1 คร้ังต่อปี เยาวชนมคีวามรู้ไมถู่ก
หลอกลวงไปค้ามนษุย์

กอง
สาธารณสุขฯ

6 โครงการปอูงกนัและแกไ้ขปญัหา
ความรุนแรงต่อเด็ก สตรีและบคุคล
ในครอบครัว

เพื่อปอูงกนัและแกไ้ขปญัหา
ความรุนแรงต่อเด็ก สตรีและ
บคุคลในครอบครัว

ประชาชนตําบลปรุใหญ่ 50,000 50,000 50,000 1 คร้ังต่อปี เด็ก สตรีและบคุคลใน
ครอบครัวได้รับการปอูงกนั
และแกไ้ขปญัหาความรุนแรง

กอง
สาธารณสุขฯ

7 โครงการอุน่รัก เพื่อส่งเสริมสถาบนัครอบครัว
ของประชาชนในเขตเทศบาล
ตําบลปรุใหญ่

ประชาชนในเขตเทศบาล
ตําบลปรุใหญ่

15,000      15,000      15,000      1 คร้ังต่อปี ประชาชนในเขตเทศบาล
ตําบลปรุใหญ่มสีถาบนั
ครอบครัวที่อบอุน่ และเข้มแข็ง

กอง
สาธารณสุขฯ

8 โครงการดําเนนิงานตามศูนย์พัฒนา
ครอบครัวในชุมชน (ศพช.)

เพื่อพัฒนาสถาบนัครอบครัวใน
ลักษณะบรูณาการร่วมกบัทุก
ภาคส่วน

ครอบครัวในพื้นที่
ตําบลปรุใหญ่

20,000 20,000 20,000 1 คร้ังต่อปี สถาบนัครอบครัวมคีวาม
เข้มแข็ง

สํานกั
ปลัดเทศบาล

9 โครงการส่งเสริมสนบัสนนุผลิตภณัฑ์
จากกลุ่ม OTOP

เพื่อสนบัสนนุการผลิตสินค้า 
OTOP

หมูท่ี่ 1-7 ตําบลปรุใหญ่ 70,000 70,000 70,000 7 หมูบ่า้น มสิีนค้า OTOP ที่มคุีณภาพ
ระดับตําบล

สํานกั
ปลัดเทศบาล
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ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่๒ ลดความเหลือ่มล้ าทางสงัคมและพัฒนาคุณภาพชวีิตประชาชน  
 - ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินในเขตจงัหวัดที ่๔ ยทุธศาสตร์ดา้นการพัฒนาสงัคม
9.ยทุธศาสตร์ดา้นการพัฒนาสงัคม
   9.3

2558 2559 2560
(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการดําเนนิการเกีย่วกบัการ
ปอูงกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพติด

เพื่อปอูงกนัและแกไ้ขปญัหายา
เสพติดตามมาตรการต่าง ๆ

ประชาชนตําบลปรุใหญ่ 40,000      40,000      40,000      1 คร้ังต่อปี ประชาชนในตําบลมสุีขภาพ
แข็งแรงปราศจากโรคไม่
ติดต่อและโรคติดต่อ

 กอง
สาธารณสุขฯ

2 อดุหนนุอําเภอเมอืงนครราชสีมาตาม
โครงการปอูงกนัการแพร่ระบาดของ
ยาเสพติดโดยการเสริมสร้างการมี
ส่วนร่วมของชุมชน/ประชาสัมคม 
อ.เมอืงนครราชสีมา จ.นครราชสีมา

เพื่ออดุหนนุอําเภอเมอืง
นครราชสีมาตามโครงการ
ปอูงกนัการแพร่ระบาดของยา
เสพติดโดยการเสริมสร้างการมี
ส่วนร่วมของชุมชน/ประชาสัม
คม อ.เมอืงนครราชสีมา จ.
นครราชสีมา

อําเภอเมอืงนครราชสีมา 35,000      35,000      35,000      1 คร้ังต่อปี อําเภอเมอืงนครราชสีมามี
การบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพ

 กอง
สาธารณสุขฯ

3 อดุหนนุศูนย์อํานวยการพลังแผ่นดิน
เอาชนะยาเสพติดจังหวัด
นครราชสีมาตามโครงการปอูงกนั
และแกไ้ขปญัหายาเสพติด

เพื่ออดุหนนุศูนย์อํานวยการ
พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด
จังหวัดนครราชสีมาตาม
โครงการปอูงกนัและแกไ้ข
ปญัหายาเสพติด

ศูนย์อํานวยการพลังแผ่นดิน
เอาชนะยาเสพติดจังหวัด
นครราชสีมา

40,000      40,000 40,000 1 คร้ังต่อปี ศูนย์อํานวยการพลังแผ่นดิน
เอาชนะยาเสพติดจังหวัด
นครราชสีมามกีารบริหาร
จัดการที่มปีระสิทธิภาพ

 กอง
สาธารณสุขฯ

เปาูหมาย

ดําเนนิการสนบัสนนุ และประสานรัฐบาล องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ทุกระดับ เพื่อปอูงกนัและใหม้กีารปราบปรามและแกไ้ขปญัหาการเสพ การผลิต และการจําหนา่ยยาเสพติด
ในทุกระดับ

งบประมาณและที่มา
 ตัวชีว้ัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
หนว่ยงานที่
รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ.2558 ถึง 2560)

เทศบาลต าบลปรุใหญ่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
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9.ยทุธศาสตร์ดา้นการพัฒนาสงัคม
   9.3

2558 2559 2560
(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

เปาูหมาย

ดําเนนิการสนบัสนนุ และประสานรัฐบาล องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ทุกระดับ เพื่อปอูงกนัและใหม้กีารปราบปรามและแกไ้ขปญัหาการเสพ การผลิต และการจําหนา่ยยาเสพติด
ในทุกระดับ

งบประมาณและที่มา
 ตัวชีว้ัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
หนว่ยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

4 โครงการฝึกอบรมและจัดกจิกรรมใน
การปอูงกนัและควบคุมปญัหายาเสพ
ติด

เพื่อเฝูาระวัง ปอูงกนั และ
ควบคุมปญัหายาเสพติดในเขต
ตําบล

โรงเรียน และชุมชนในเขต
เทศบาลตําบลปรุใหญ่

100,000 100,000 100,000 1 คร้ังต่อปี เกดิการเฝูาระวังปอูงกนัและ
ควบคุมปญัหายาเสพติด

กอง
สาธารณสุขฯ
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ยทุธศาสตร์
ดา้นการพัฒนาการเกษตร



ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่๑ พัฒนาอุตสาหกรรมการเกษตรแบบครบวงจรเพ่ือเปน็ครัวของโลก   
 - ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินในเขตจงัหวัดที ่๓ ยทุธศาสตร์ดา้นการพัฒนาการเกษตร   
10. ยทุธศาสตร์ดา้นการพัฒนาการเกษตร
 10.1

2558 2559 2560
(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการส่งเสริมการเล้ียงปลานลิ
แปลงเพศในบอ่ดิน

เพื่อใหเ้กษตรกรในตําบลปรุ
ใหญ่มคีวามรู้สามารถเพาะเล้ียง
สัตว์น้ําอย่างถูกต้องตามหลัก
วิชาการ

เกษตรที่มบีอ่เล้ียงปลาใน
เขตตําบลปรุใหญ่ จํานวน 
50 ราย

67,400 67,400 67,400 1 คร้ังต่อปี เกษตรกรมคีวามรู้
ความสามารถในการ
เพาะเล้ียงสัตว์น้ํา และมรีายได้
เพิ่มขึน้

สํานกั
ปลัดเทศบาล/
ประมงจังหวัด
นครราชสีมา

2 โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตข้าว
ตําบลปรุใหญ่

เพื่อส่งเสริมใหเ้กษตรกรผลิต
ข้าวมคุีณภาพและผลผลิต
เพิ่มขึน้ และเพิ่มรายได้แก่
เกษตรกร

จัดฝึกอบรม 
จํานวน 40 ราย

15,000      15,000      15,000      2 คร้ังต่อปี เกษตรกรผลิตข้าวมคุีณภาพ
และผลผลิตเพิ่มขึน้ และเพิ่ม
รายได้

 สํานกั
ปลัดเทศบาล/
เกษตรอําเภอ

เมอืง
นครราชสีมา

3 โครงกาปลูกผักปลอดสารพิษใน
ตําบลปรุใหญ่

เพื่อส่งเสริมใหเ้กษตรกรใช้
ชีวภาพสารสกดัลดต้นทุนการ
ผลิต

จัดฝึกอบรม 
จํานวน 20 ราย

70,000      70,000      70,000      5 คร้ังต่อปี เกษตรกรใช้ต้นทุนนอ้ยลง 
และเพิ่มรายได้

 สํานกั
ปลัดเทศบาล/
เกษตรอําเภอ

เมอืง
นครราชสีมา

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
หนว่ยงานที่
รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ.2558 ถึง 2560)

เทศบาลต าบลปรุใหญ่

ที่ โครงการ
 ตัวชีว้ัด
(KPI)

วัตถุประสงค์
เปาูหมาย

ลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มมลูค่าผลผลิตทางการเกษตร ปรับปรุงผลิตผลใหม้คุีณภาพ มมีาตรฐานสากลโดยการร่วมมอืและใหค้วามร่วมมอืกบัหนว่ยงานทั้งภาครัฐและเอกชน

งบประมาณและที่มา
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ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่๑ พัฒนาอุตสาหกรรมการเกษตรแบบครบวงจรเพ่ือเปน็ครัวของโลก   
 - ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินในเขตจงัหวัดที ่๓ ยทุธศาสตร์ดา้นการพัฒนาการเกษตร   
10. ยทุธศาสตร์ดา้นการพัฒนาการเกษตร
 10.2

2558 2559 2560
(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการเสริมสร้างและพัฒนา
ศักยภาพเกษตรเทศบาล
ตําบลปรุใหญ่

เพื่อส่งเสริมใหเ้กษตรกรได้รับ
องค์ความรู้ควบคู่ไปปฏบิติัการ
ได้จริง  เรียนรู้เร่ืองการลด
ต้นทุนการผลิต  การเพิ่มมลูค่า
ผลผลิตทางการเกษตร และเพื่อ
เสริมสร้างบทบาทและ
ประชาสัมพันธ์งานเทศบาล
ตําบลปรุใหญ่สนบัสนนุส่งเสริม
ด้านการเกษตร  รวมถึงให้
เกษตรกรได้เข้ามส่ีวนร่วมใช้
ประโยชนจ์ากประกอบอาชีพ
ตามพระราชดําริ เศรษฐกจิ
พอเพียง

ประชาชนในเขตเทศบาล
ตําบลปรุใหญ่ที่ประกอบ
อาชีพเกษตรกร

10,000 10,000 10,000 1 คร้ังต่อปี เกษตรกรได้รับองค์ความรู้
ควบคู่ไปปฏบิติัการได้จริง  
สามารถลดต้นทุนการผลิต  
การเพิ่มมลูค่าผลผลิตทาง
การเกษตร และได้เข้ามส่ีวน
ร่วมใช้ประโยชนจ์ากประกอบ
อาชีพตามพระราชดําริ 
เศรษฐกจิพอเพียง

 สํานกั
ปลัดเทศบาล

เปาูหมาย

สนบัสนนุการทําการเกษตรทางเลือก เพื่อเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพของนโยบายเศรษฐกจิพอเพียงโดยอาศัยเทคโนโลยีที่ทันสมยั โดยขอความร่วมมอืและใหค้วามร่วมมอื
กบัหนว่ยงานทั้งภาครัฐและเอกชน

งบประมาณและที่มา
 ตัวชีว้ัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
หนว่ยงานที่
รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ.2558 ถึง 2560)

เทศบาลต าบลปรุใหญ่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
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10. ยทุธศาสตร์ดา้นการพัฒนาการเกษตร
 10.2

2558 2559 2560
(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

เปาูหมาย

สนบัสนนุการทําการเกษตรทางเลือก เพื่อเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพของนโยบายเศรษฐกจิพอเพียงโดยอาศัยเทคโนโลยีที่ทันสมยั โดยขอความร่วมมอืและใหค้วามร่วมมอื
กบัหนว่ยงานทั้งภาครัฐและเอกชน

งบประมาณและที่มา
 ตัวชีว้ัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
หนว่ยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

2 โครงการหมู่บา้นเศรษฐกจิพอเพียง
ต้นแบบ

เพื่อปฏบิติัตามแนวปรัชญา
เศรษฐกจิพอเพียงในการ
ดํารงชีวิต

ประชาชนในเขตเทศบาล
ตําบลปรุใหญ่

50,000 50,000 50,000 1 คร้ังต่อปี ประชาชนดํารงชีวิตตาม
แนวปรัญชาเศรษฐกจิพอเพียง

 สํานกั
ปลัดเทศบาล

3 อดุหนนุเกษตรอําเภอเมอืง
นครราชสีมาตามโครงการเพิ่ม
ศักยภาพศูนย์บริการและถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร

เพื่อส่งเสริมศักยภาพ
ศูนย์บริการและถ่ายทอด
เทคโนโลยีเกษตร

เกษตรอําเภอเมอืง
นครราชสีมา

83,880 83,880 83,880 1 คร้ังต่อปี ศักยภาพศูนย์บริการและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตรมี
ประสิทธิภาพมากขึน้

สํานกั
ปลัดเทศบาล

4 อดุหนนุเกษตรอําเภอเมอืง
นครราชสีมาตามโครงการผสมผสาน

เพื่อส่งเสริมการผสมผสาน เกษตรอําเภอเมอืง
นครราชสีมา

80,000      80,000      80,000      1 คร้ังต่อปี ประชาชนทําการเกษตรแบบ
ผสมผสานมากขึน้

สํานกั
ปลัดเทศบาล

5 อดุหนนุเกษตรอําเภอเมอืง
นครราชสีมาตามโครงการปรับปรุง
บํารุงดินด้วยอนิทรีย์วัตถุ

เพื่อส่งเสริมการบํารุงดินด้วย
อนิทรีย์วัตถุ

เกษตรอําเภอเมอืง
นครราชสีมา

30,000      30,000      30,000      1 คร้ังต่อปี ดินมคุีณภาพดีขึน้ สํานกั
ปลัดเทศบาล
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บญัชีสรุปโครงการพัฒนา



โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ
1 ยทุธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิ์น 30 3,720,000 14 1,920,000 11 1,400,000 55 7,040,000
2 ยทุธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชดําริ 9 2,330,000 23 11,415,700 1 0 33 13,745,700
3 ยทุธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 47 20,397,730 75 28,830,130 24 35,349,030 146 84,576,890
4 ยทุธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 9 560,000 10 610,000 10 4,560,000 29 5,730,000
5 ยทุธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรม ประเพณี และกฬีา 20 6,350,000 14 2,830,000 11 5,760,000 45 14,940,000
6 ยทุธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา 12 3,461,500 9 1,941,000 9 1,941,000 30 7,343,500
7 ยทุธศาสตร์ด้านการบริหารจดัการบ้านเมืองที่ดี 35 3,476,500 23 5,545,000 22 11,765,000 80 20,786,500
8 ยทุธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข 18 1,301,400 17 1,183,400 17 1,183,400 52 3,668,200
9 ยทุธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม 14 1,646,000 14 1,646,000 14 1,646,000 42 4,938,000
10 ยทุธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตร 8 406,280 8 406,280 8 406,280 24 1,218,840

202 43,649,410 207 56,327,510 127 64,010,710 536 163,987,630 

ป ีพ.ศ. 2559 ป ีพ.ศ. 2560 รวม 3 ปี
จํานวน

รวม

จํานวน จํานวน จํานวน

บญัชสีรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2558 ถึง พ.ศ. 2560)

เทศบาลต าบลปรุใหญ่

ที่ ยุทธศาสตร์
ป ีพ.ศ. 2558
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โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ
1 ยทุธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชวีิตและทรัพยสิ์น

1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการติดต้ังระบบเตือนภัยธรรมชาติ และภัยพิบัติต่างๆ 
รวมทัง้การปูองกนัและบรรเทาสาธารณภัย และความมัน่คงความปลอดภัยใน
ชวีิตและทรัพยสิ์น ลดอบุัติเหตุทางบก/ทางน้ํา

11 1,570,000 2 200,000 0 0 13 1,770,000

1.2 ส่งเสริม สนับสนุนและร่วมมือกบัส่วนราชการ หน่วยงาน มูลนิธิการกศุลและ
องค์กรทีเ่กี่ยวขอ้ง ในการเตรียมความพร้อมในการปูองกนัภัย และการ
ชว่ยเหลือผู้ประสบภัย

8 1,090,000 7 1,040,000 7 1,040,000 22 3,170,000

1.3 ส่งเสริม และสนับสนุนการติดต้ังระบบกล้องวงจรปิดในเขตชมุชน และสถานที่
สําคัญ เพือ่สร้างความอบอุ่นใจ และความปลอดภัยในชวีิตและทรัพยสิ์นของ
ประชาชน

7 700,000 1 320,000 0 0 8 1,020,000

1.4 สนับสนุนการฝึกอบรมจดัต้ังและอบรมฟืน้ฟูตํารวจบ้าน และอาสาสมัคร
ปูองกนัภัยฝุายพลเรือน(อปพร.) เพือ่เป็นกําลังสนับสนุนเจา้หน้าทีรั่ฐ และดูแล
รักษาความปลอดภัยและการจราจรในชมุชน หมูบ่้าน

4 360,000 4 360,000 4 360,000 12 1,080,000

30 3,720,000 14 1,920,000 11 1,400,000 55 7,040,000

2 ยทุธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชดําริ 
2.1  พัฒนาขดุลอก คูคลองและจดัสร้างแหล่งน้ํา สงวนและเกบ็กกัน้ําเพือ่

การเกษตร เพือ่การอปุโภคและบริโภค รวมทัง้วางโครงการเพือ่แกไ้ขปัญหาน้ํา
ท่วมและน้ําแล้ง

9 2,330,000 23 11,415,700 1 0 33 13,745,700

9 2,330,000 23 11,415,700 1 0 33 13,745,700

จํานวน จํานวน จํานวน

รวม

รวม

บัญชสีรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558 ถึง พ.ศ. 2560)

เทศบาลต าบลปรุใหญ่

ที่ ยทุธศาสตร์
ปี พ.ศ. 2558 ปี พ.ศ. 2559 ปี พ.ศ. 2560 รวม 3 ปี

จํานวน
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โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ
จํานวน จํานวน จํานวนที่ ยทุธศาสตร์

ปี พ.ศ. 2558 ปี พ.ศ. 2559 ปี พ.ศ. 2560 รวม 3 ปี
จํานวน

3 ยทุธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน
3.1 ส่งเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างคุณภาพชวีิตพืน้ฐาน 

ให้สอดคล้องกบัความจําเป็นและความต้องการของประชาชนในการดํารงชวีิต
อยา่งพอเพียง

4 546,630 5 960,630 2 426,630 11 1,933,890

3.2 กอ่สร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอยา่งทัว่ถงึให้สามารถตอบสนองความ
ต้องการ และแกไ้ขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยเฉพาะเส้นทางการ
ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร แหล่งท่องเทีย่วและพืน้ที ่ อื่น ๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งกบั
การดํารงชวีิตของประชาชน

37 19,041,100 52 25,613,500 21 34,422,400 110 79,077,000

3.3 ประสานในการแกไ้ขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในด้านสาธารณูปโภค
 และส่งเสริมให้ประชาชนเขา้ใจในการใชแ้ละรักษาสาธารณูปโภคอยา่งคุ้มค่า

6 810,000 18 2,256,000 1 500,000 25 3,566,000

47 20,397,730 75 28,830,130 24 35,349,030 146 84,576,890
4 ยทุธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

4.1 ส่งเสริม สนับสนุนและร่วมมือกบัส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ภาคเอกชน ในการพัฒนาฟืน้ฟูและอนุรักษ์ธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อม แหล่งน้ํา ลุ่ม
น้ําลําคลอง และปุาไม้ให้มีความอดุมสมบูรณ์

6 280,000 7 330,000 7 4,280,000 20 4,890,000

4.2 ส่งเสริม สนับสนุนและร่วมมือกบัส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
ภาคเอกชน ในการรณรงค์สร้างจติสํานึก เพือ่ปูองกนัและแกไ้ขปัญหามลพิษ
และปัญหาส่ิงแวดล้อมของชมุชนท้องถิ่นทุกระดับ

1 200,000 1 200,000 1 200,000 3 600,000

4.3 ส่งเสริม สนับสนุนและสร้างความร่วมมือกบัส่วนราชการทีเ่กี่ยวขอ้ง องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในการจดัทําระบบกําจดัขยะรวม เพือ่จดัการขยะมูลฝอย
และส่ิงปฏิกลูอยา่งเป็นระบบ

2 80,000 2 80,000 2 80,000 6 240,000

9 560,000 10 610,000 10 4,560,000 29 5,730,000รวม

รวม
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โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ
จํานวน จํานวน จํานวนที่ ยทุธศาสตร์

ปี พ.ศ. 2558 ปี พ.ศ. 2559 ปี พ.ศ. 2560 รวม 3 ปี
จํานวน

5 ยทุธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเทีย่ว ศาสนา-วัฒนธรรม ประเพณี และกฬีา
5.1 พัฒนาฟืน้ฟูและส่งเสริมกจิกรรมด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของ

ชมุชนท้องถิ่นโคราช เพือ่การอนุรักษ์สืบสานต่อและเชื่อมโยงสู่กจิกรรมการ
ท่องเทีย่ว

4 800,000 4 800,000 4 800,000 12 2,400,000

5.2 ส่งเสริมและสนับสนุนกจิกรรมลานกฬีาชมุชน และจดัการแขง่ขนักฬีาประเภท
ต่างๆ ต้ังแต่ระดับหมูบ่้านจนถงึระดับจงัหวัด รวมถงึการสร้างความเป็นเลิศ
ทางด้านกฬีาสู่กฬีาอาชพีในระดับชาติและนานาชาติ

16 5,550,000 10 2,030,000 7 4,960,000 33 12,540,000

20 6,350,000 14 2,830,000 11 5,760,000 45 14,940,000

6 ยทุธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา
6.1 พัฒนาและเตรียมบุคลากรด้านการศึกษา (ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน)

 ให้เป็นผู้มีคุณภาพมีทักษะและศักยภาพตามมาตรฐานสากล รองรับประชาคม
อาเซียน

1 50,000 1 50,000 1 50,000 3 150,000

6.2 ส่งเสริมการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอธัยาศัย 11 3,411,500 8 1,891,000 8 1,891,000 27 7,193,500
12 3,461,500 9 1,941,000 9 1,941,000 30 7,343,500

7 ยทุธศาสตร์ด้านการบริหารจดัการบ้านเมืองทีดี่ 
7.1 นําระบบสารสนเทศมาใชใ้นการบริหารงานภายในองค์กร  เพือ่ให้บริการกบั

ประชาชนให้สะดวก รวดเร็ว แม่นยํา โดยยดึถอืประโยชน์สูงสุดของประชาชน 
ผู้รับบริการเป็นสําคัญ

3 200,000 3 200,000 3 200,000 9 600,000

7.2 สนับสนุนบุคลากรในสังกดั ให้ได้รับการศึกษา อบรม การทําวิจยั เพิม่พูน
ความรู้ เพือ่ยกระดับประสิทธิภาพ การทํางานให้เกดิประสิทธิผลในการบริการ
ประชาชน และในการส่ือสารและร่วมมือกบัประชาคมอาเซียน

2 415,000 2 415,000 2 415,000 6 1,245,000

รวม

รวม

165



โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ
จํานวน จํานวน จํานวนที่ ยทุธศาสตร์

ปี พ.ศ. 2558 ปี พ.ศ. 2559 ปี พ.ศ. 2560 รวม 3 ปี
จํานวน

7.3 บูรณาการการจดัทําแผนพัฒนาท้องถิ่น ร่วมกนัระหว่างหน่วยงานภาครัฐ และ
เอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพือ่พัฒนาท้องถิ่น สร้างประโยชน์สูงสุด 
แกป่ระชาชน

1 20,000 1 20,000 1 20,000 3 60,000

7.4 เปิดโอกาสให้ประชาชนได้เขา้มีส่วนร่วมในการกําหนดนโยบายและความ
ต้องการของประชาชน

2 50,000 2 50,000 2 50,000 6 150,000

7.5 เพิม่ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ และส่งเสริมศักยภาพท้องถิ่นในทุกๆ 
ด้าน

27 2,791,500 15 4,860,000 14 11,080,000 56 18,731,500

35 3,476,500 23 5,545,000 22 11,765,000 80 20,786,500

8 ยทุธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข
8.1 สนับสนุนการจดัต้ังกองทุน และเพิม่สวัสดิการเพือ่พัฒนาศักยภาพของ

อาสาสมัครสาธารณสุขหมูบ่้าน (อสม.)
3 498,400 3 498,400 3 498,400 9 1,495,200

8.2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้การรักษาพยาบาลประชาชนในระดับตําบล หมูบ่้าน
และชมุชนทีม่ีคุณภาพและมาตรฐานเพือ่ให้ประชาชนได้รับบริการทีดี่ ทัว่ถงึ 
และทันเหตุการณ์ โดยร่วมมือกบัโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล และ
หน่วยงาน หรือองค์กรทีเ่กี่ยวขอ้ง

1 30,000 1 30,000 1 30,000 3 90,000

8.3 ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยของประชาชนในระดับหมูบ่้านและชมุชน ให้มี
สุขภาพแขง็แรง โดยให้การเรียนรู้การดูแลสุขภาพ การออกกําลังกาย การ
ปูองกนัโรคการใชย้าอยา่งถกูต้อง การรับประทานอาหารทีม่ีประโยชน์และการ
เขา้รับการตรวจสุขภาพหรือการรับบริการด้านสาธารณสุขตามขั้นตอนและ
วิธีการทางการแพทย์

14 773,000 13 655,000 13 655,000 40 2,083,000

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

9 ยทุธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม
9.1 ส่งเสริมและพัฒนาบทบาทของผู้นําชมุชน คณะกรรมการหมูบ่้าน และชมุชนให้

เขม้แขง็เพือ่เป็นผู้นําการพัฒนาชมุชนและท้องถิ่นทีม่ีคุณภาพ
1 300,000 1 300,000 1 300,000 3 900,000

รวม

รวม
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โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ
จํานวน จํานวน จํานวนที่ ยทุธศาสตร์

ปี พ.ศ. 2558 ปี พ.ศ. 2559 ปี พ.ศ. 2560 รวม 3 ปี
จํานวน

9.2 ส่งเสริม พัฒนาบทบาทและคุณภาพชวีิตของเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายผูุ้พิการ
 และด้อยโอกาส โดยการจดักจิกรรมทีเ่หมาะสมและดําเนินการให้เกดิกองทุน 
หรือจดัหางบประมาณเพือ่ดําเนินการพัฒนาบทบาทและคุณภาพชวีิตอยา่ง
ต่อเนือ่ง รวมตลอดถงึการพัฒนาให้มีความรู้ความชํานาญในวิชาชพีทีเ่หมาะสม 
เพือ่พึง่ตนเอง เล้ียงตนเองและครอบครัวได้อยา่งมีเกยีรติและศักด์ิศรีทัดเทียม
กบับุคคลทัว่ไป

9 1,131,000 9 1,131,000 9 1,131,000 27 3,393,000

9.3 ดําเนินการสนับสนุน และประสานรัฐบาล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกระดับ
 เพือ่ปูองกนัและให้มีการปราบปรามและแกไ้ขปัญหาการเสพ การผลิต และ
การจาํหน่ายยาเสพติดในทุกระดับ

4 215,000 4 215,000 4 215,000 12 645,000

14 1,646,000 14 1,646,000 14 1,646,000 42 4,938,000

10 ยทุธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตร
10.1 ลดต้นทุนการผลิตและเพิม่มูลค่าผลผลิตทางการเกษตร ปรับปรุงผลิตผลให้มี

คุณภาพ มีมาตรฐานสากลโดยการร่วมมือและให้ความร่วมมือกบัหน่วยงานทัง้
ภาครัฐและเอกชน

3 152,400 3 152,400 3 152,400 9 457,200

10.2 สนับสนุนการทําการเกษตรทางเลือก เพือ่เพิม่คุณภาพและประสิทธิภาพของ
นโยบายเศรษฐกจิพอเพียงโดยอาศัยเทคโนโลยทีีท่ันสมัย โดยขอความร่วมมือ
และให้ความร่วมมือกบัหน่วยงานทัง้ภาครัฐและเอกชน

5 253,880 5 253,880 5 253,880 15 761,640

8 406,280 8 406,280 8 406,280 24 1,218,840
202 43,649,410 207 56,327,510 127 64,010,710 536 163,987,630

รวม
รวมทัง้สิน้

รวม
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โครงการพัฒนาที่เกินศักยภาพ



ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่๓ พัฒนาโคราชเมอืงน่าอยูท่ีเ่ปน็มติรกับสิง่แวดลอ้ม
 - ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินในเขตจงัหวัดที ่๑ ยทุธศาสตร์การสานตอ่แนวทางพระราชด าริ
2.ยทุธศาสตร์การสานตอ่แนวทางพระราชด าริ 
 2.1

2558 2559 2560
(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการขุดลอกคลองลําตะ
คลองเกา่ ชุมชนลูกหลานปูุ
คงพัฒนา  หมูท่ี่ 2

เพื่อใหป้ระชาชนมนี้ําใช้
เพื่อการเกษตรและใช้
อปุโภค-บริโภคอย่าง
ทั่วถึง

กว้างเฉล่ีย 12.00 เมตร ยาว 1,400.00 
เมตร ลึกเฉล่ีย 2.50 เมตร ปริมาตรดินขุด 
42,000.00 ลูกบาศกเ์มตร พร้อมปาูย
โครงการจํานวน 1 ปาูย 
(ตามแบบเทศบาลกําหนด)

 - 1,330,000  - 1 แหง่ ประชาชนมนี้ําใช้
เพื่อการเกษตรและ
ใช้อปุโภค-บริโภค
ทั่วถึง

ทต.ปรุใหญ่/
ขอรับสนบัสนนุ

2 โครงการขุดลอกคลองลําตา
เมือง- ลําตะคลองเกา่

เพื่อใหป้ระชาชนมนี้ําใช้
เพื่อการเกษตรและใช้
อปุโภค-บริโภคอย่าง
ทั่วถึง

ขนาดกว้าง 8 ม. ยาว 2,800 ม.  - 1,995,000  - 1 แหง่ ประชาชนมนี้ําใช้
เพื่อการเกษตรและ
ใช้อปุโภค-บริโภค
ทั่วถึง

ทต.ปรุใหญ่/
ขอรับสนบัสนนุ

3 โครงการขุดลอกคลองสีชมพู เพื่อใหป้ระชาชนมนี้ําใช้
เพื่อการเกษตรและใช้
อปุโภค-บริโภคอย่าง
ทั่วถึง

ขนาดกว้าง 10 ม. ยาว 2,500 ม.  - 1,998,000  - 1 แหง่ ประชาชนมนี้ําใช้
เพื่อการเกษตรและ
ใช้อปุโภค-บริโภค
ทั่วถึง

ทต.ปรุใหญ่/
ขอรับสนบัสนนุ

4 โครงการขุดลอกคลองยืม เพื่อใหป้ระชาชนมนี้ําใช้
เพื่อการเกษตรและใช้
อปุโภค-บริโภคอย่าง
ทั่วถึง

ขนาดกว้าง 8 ม. ยาว 2,245 ม.  - 1,600,000  - 1 แหง่ ประชาชนมนี้ําใช้
เพื่อการเกษตรและ
ใช้อปุโภค-บริโภค
ทั่วถึง

ทต.ปรุใหญ่/
ขอรับสนบัสนนุ

รายละเอียดโครงการพัฒนาทีเ่กินศักยภาพ
แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ.2558 ถึง 2560)

เทศบาลต าบลปรุใหญ่

พัฒนาขุดลอก คูคลองและจัดสร้างแหล่งน้ํา สงวนและเกบ็กกัน้ําเพื่อการเกษตร เพื่อการอปุโภคและบริโภค รวมทั้งวางโครงการเพื่อแกไ้ขปญัหาน้ําท่วมและน้ําแล้ง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปาูหมาย

งบประมาณและที่มา
 ตัวชีว้ัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หนว่ยงานที่
รับผิดชอบ
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ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่๓ พัฒนาโคราชเมอืงน่าอยูท่ีเ่ปน็มติรกับสิง่แวดลอ้ม
 - ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินในเขตจงัหวัดที ่๖  ยทุธศาสตร์ดา้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
3. ยทุธศาสตร์ดา้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
   3.2

 ตัวชีว้ัด
(KPI)

2558 2559 2560
(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. พร้อม
ท่อระบายน้ํา ซ.ปาูวิน ม.3

เพื่อพัฒนาระบบสาธารณูปโภค
ใหไ้ด้มาตรฐาน

ขนาดผิวจราจรกว้าง  3.00  เมตร  ยาว 
 180.00  เมตร  หนา  0.15  เมตร  
หรือพื้นที่ดําเนนิการไมน่อ้ยกว่า  540.00
  ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ํา  
ค.ส.ล.  ปากล้ินราง  ชัน้  3  ศก.  0.60  
เมตร  ความยาวท่อรวมบอ่พัก  180.00 
 เมตร  บอ่พักจํานวน  18  บอ่ พร้อม
ปาูยโครงการจํานวน  1  ปาูย (ตามแบบ
เทศบาลกําหนด)

850,000  -  - 1 แหง่ ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร

ทต.ปรุใหญ่/
ขอรับ

สนบัสนนุ

2 โครงการวางท่อระบายน้ําริมถนน
บายพาส ม.6

เพื่อพัฒนาระบบสาธารณูปโภค
ใหไ้ด้มาตรฐาน

ท่อระบายน้ํา ค.ส.ล. ปากล้ินราง ชัน้  3 
 ศก.  1.20  เมตร  ความยาวท่อรวมบอ่
พัก  545.00  เมตร  บอ่พักจํานวน  54 
 บอ่ พร้อมคืนผิวจราจรแอสฟัสท์ติกคอ
นกรีต  กว้าง  2.00  เมตร  ยาว  
545.00  เมตร   หนา  0.08  เมตร  
พร้อมปาูยโครงการจํานวน  1  ปาูย 
(ตามแบบเทศบาลกําหนด)

3,500,000  -  - 1 แหง่ ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร

ทต.ปรุใหญ่/
ขอรับ

สนบัสนนุ

หนว่ยงานที่
รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนาทีเ่กินศักยภาพ
แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ.2558 ถึง 2560)

เทศบาลต าบลปรุใหญ่

กอ่สร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึงใหส้ามารถตอบสนองความต้องการ และแกไ้ขปญัหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยเฉพาะเส้นทางการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร แหล่งท่องเที่ยวและพื้นที่  
อืน่ ๆ ที่เกีย่วข้องกบัการดํารงชีวิตของประชาชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปาูหมาย งบประมาณและที่มา ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ
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3. ยทุธศาสตร์ดา้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
   3.2

 ตัวชีว้ัด
(KPI)

2558 2559 2560
(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

หนว่ยงานที่
รับผิดชอบ

กอ่สร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึงใหส้ามารถตอบสนองความต้องการ และแกไ้ขปญัหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยเฉพาะเส้นทางการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร แหล่งท่องเที่ยวและพื้นที่  
อืน่ ๆ ที่เกีย่วข้องกบัการดํารงชีวิตของประชาชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปาูหมาย งบประมาณและที่มา ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ

3 โครงการวางท่อระบายน้ําจากศาลา
กลางบา้นถึงหนา้อพาร์ทเมนท์เซฟวัน
 ม.5

เพื่อพัฒนาระบบสาธารณูปโภค
ใหไ้ด้มาตรฐาน

ท่อระบายน้ํา  ค.ส.ล.  ปากล้ินราง  ชัน้  
3  ศก.  1.00  เมตร  ความยาวท่อรวม
บอ่พัก  473.00  เมตร  บอ่พักจํานวน  
47  บอ่ พร้อมคืนผิวจราจร ค.ส.ล.  
กว้าง  1.50  เมตร  ยาว  473.00  เมตร
   หนา  0.15  เมตร  พร้อมปาูย
โครงการจํานวน  1  ปาูย  
(ตามแบบเทศบาลกําหนด)

2,500,000  -  - 1 แหง่ ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร

ทต.ปรุใหญ่/
ขอรับ

สนบัสนนุ

4 โครงการวางท่อระบายน้ํา
ซอยพบสุข 1 ม.5

เพื่อพัฒนาระบบสาธารณูปโภค
ใหไ้ด้มาตรฐาน

ท่อระบายน้ํา  ค.ส.ล.  ปากล้ินราง  ชัน้  
3  ศก.  0.60  เมตร  ความยาวท่อรวม
บอ่พัก  270.00  เมตร  บอ่พักจํานวน  
27  บอ่ พร้อมคืนผิวจราจร ค.ส.ล.  
กว้าง  0.60  เมตร  ยาว  270.00  เมตร
   หนา  0.15  เมตร  พร้อมปาูย
โครงการจํานวน  1  ปาูย 
(ตามแบบเทศบาลกําหนด)

750,000  -  - 1 แหง่ ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร

ทต.ปรุใหญ่/
ขอรับ

สนบัสนนุ

171



3. ยทุธศาสตร์ดา้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
   3.2

 ตัวชีว้ัด
(KPI)

2558 2559 2560
(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

หนว่ยงานที่
รับผิดชอบ

กอ่สร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึงใหส้ามารถตอบสนองความต้องการ และแกไ้ขปญัหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยเฉพาะเส้นทางการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร แหล่งท่องเที่ยวและพื้นที่  
อืน่ ๆ ที่เกีย่วข้องกบัการดํารงชีวิตของประชาชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปาูหมาย งบประมาณและที่มา ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ

5 โครงการวางท่อระบายน้ํา
ซอยพบสุข 2 ม.5

เพื่อพัฒนาระบบสาธารณูปโภค
ใหไ้ด้มาตรฐาน

ท่อระบายน้ํา  ค.ส.ล.  ปากล้ินราง  ชัน้  
3  ศก.  0.40  เมตร  ความยาวท่อรวม
บอ่พัก  285.00  เมตร  บอ่พักจํานวน  
28  บอ่ พร้อมคืนผิวจราจร ค.ส.ล.  
กว้าง  0.60  เมตร  ยาว  285.00  เมตร
   หนา  0.15  เมตร  พร้อมปาูย
โครงการจํานวน  1  ปาูย
(ตามแบบเทศบาลกําหนด)

730,000  -  - 1 แหง่ ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร

ทต.ปรุใหญ่/
ขอรับ

สนบัสนนุ

6 โครงการวางท่อระบายน้ํา ค.ส.ล. 
ข้างสนามกฬีา ม.6

เพื่อพัฒนาระบบสาธารณูปโภค
ใหไ้ด้มาตรฐาน

ท่อระบายน้ํา  ค.ส.ล.  ปากล้ินราง  ชัน้  
3  ศก.  0.60  เมตร  ความยาวท่อรวม
บอ่พัก  210.00  เมตร  บอ่พักจํานวน  
21  บอ่ เทผิวจราจร ค.ส.ล.  กว้าง  0.8 
 เมตร  ยาว 210.00  เมตร  หนา  0.15 
 เมตร  พร้อมปาูยโครงการจํานวน  1  
ปาูย 
(ตามแบบเทศบาลกําหนด)

600,000  -  - 1 แหง่ ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร

ทต.ปรุใหญ่/
ขอรับ

สนบัสนนุ

7 โครงการกอ่สร้างท่อระบายน้ําจาก
ซอยจํารัส – บา้นนายรุ่ง เลาดีพะ
เนาว์  ม.7

เพื่อพัฒนาระบบสาธารณูปโภค
ใหไ้ด้มาตรฐาน

ท่อระบายน้ํา  ค.ส.ล.  ปากล้ินราง  ชัน้  
3  ศก.  0.40  เมตร  ความยาวท่อรวม
บอ่พัก  615.00  เมตร  บอ่พักจํานวน  
61  บอ่ พร้อมปาูยโครงการจํานวน  1  
ปาูย 
(ตามแบบเทศบาลกําหนด)

1,600,000  -  - 1 แหง่ ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร

ทต.ปรุใหญ่/
ขอรับ

สนบัสนนุ

172



3. ยทุธศาสตร์ดา้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
   3.2

 ตัวชีว้ัด
(KPI)

2558 2559 2560
(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

หนว่ยงานที่
รับผิดชอบ

กอ่สร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึงใหส้ามารถตอบสนองความต้องการ และแกไ้ขปญัหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยเฉพาะเส้นทางการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร แหล่งท่องเที่ยวและพื้นที่  
อืน่ ๆ ที่เกีย่วข้องกบัการดํารงชีวิตของประชาชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปาูหมาย งบประมาณและที่มา ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ

8 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก – ไบโอดีเซล (ระบบ
ประปา) ม.7

เพื่อพัฒนาระบบสาธารณูปโภค
ใหไ้ด้มาตรฐาน

ขนาดผิวจราจรกว้าง  5.00  เมตร  ยาว 
 555.00  เมตร  หนา  0.15  เมตร  
หรือพื้นที่ดําเนนิการไมน่อ้ยกว่า  
2,775.00  ตารางเมตร พร้อมลงลูกรัง
ไหล่ทางกว้าง  0.50  เมตร  ยาว  
555.00  เมตร  หนา  0.15  เมตร  ทั้ง
สองข้าง  พร้อมปาูยโครงการจํานวน  1 
 ปาูย (ตามแบบเทศบาลกําหนด)

1,530,000  -  - 1 แหง่ ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร

ทต.ปรุใหญ่/
ขอรับ

สนบัสนนุ

9 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายตะกดุบา้นคนชุม หมูท่ี่ 1 
ตําบลปรุใหญ่ เชือ่มตําบลพุดซา

เพื่อพัฒนาระบบสาธารณูปโภค
ใหไ้ด้มาตรฐาน

ดําเนนิการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 485 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
พื้นที่ดําเนนิการไมน่อ้ยกว่า 1,940 
ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง 0.25
 เมตร ยาว 485 เมตร หนา 0.15 เมตร 
ทั้งสองข้าง พร้อมปาูยประชาสัมพันธ์
โครงการ จํานวน 1 ปาูย (ตามแบบ
เทศบาลกําหนด)

981,000  - 1 แหง่ ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร

ทต.ปรุใหญ่/
ขอรับ

สนบัสนนุ

10 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. หลังโรง
น้ําแข็งกจิวารี ม.1

เพื่อพัฒนาระบบสาธารณูปโภค
ใหไ้ด้มาตรฐาน

ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 ม. ยาว 
500.00 ม. หนา 0.15 ม. พื้นที่
ดําเนนิการไมน่อ้ยกว่า 1,500.00 ตร.ม. 
พร้อมปาูยโครงการ จํานวน 1 ปาูย 
(ตามแบบ ทต.กําหนด)

 -  - 780,000 1 แหง่ ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร

ทต.ปรุใหญ่/
ขอรับ

สนบัสนนุ
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3. ยทุธศาสตร์ดา้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
   3.2

 ตัวชีว้ัด
(KPI)

2558 2559 2560
(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

หนว่ยงานที่
รับผิดชอบ

กอ่สร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึงใหส้ามารถตอบสนองความต้องการ และแกไ้ขปญัหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยเฉพาะเส้นทางการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร แหล่งท่องเที่ยวและพื้นที่  
อืน่ ๆ ที่เกีย่วข้องกบัการดํารงชีวิตของประชาชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปาูหมาย งบประมาณและที่มา ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ

11 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. 4 เลน
ด้านข้าง   มิตซูมิชิปฐพีทองถนนบา้น
เลียบ -  พุดซา ม.1

เพื่อพัฒนาระบบสาธารณูปโภค
ใหไ้ด้มาตรฐาน

ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 ม. พื้นที่
ดําเนนิการไมน่อ้ยกว่า 1,106 ตร.ม. 
พร้อมปาูยโครงการ จํานวน 1 ปาูย 
(ตามแบบเทศบาลกําหนด)

 - 1,200,000  - 1 แหง่ ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร

ทต.ปรุใหญ่/
ขอรับ

สนบัสนนุ

12 โครงการกอ่สร้างกําแพงกนัดินและ
เรียงหนิยาแนวจากสะพานวัดบา้นคน
ชุมถึงสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก
สนามกฬีาโนนโพธิ์  ม.1

เพื่อพัฒนาระบบสาธารณูปโภค
ใหไ้ด้มาตรฐาน

ความยาว 300.00 ม. พร้อมปาูย
โครงการจํานวน 1 ปาูย 
(ตามแบบ ทต.กําหนด)

 -  - 2,000,000 1 แหง่ ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร

ทต.ปรุใหญ่/
ขอรับ

สนบัสนนุ

13 โครงการกอ่สร้างสะพานข้ามลําตะ
คอง - บา้นนายจุฬาพร้อมราวจับกนั
ตก ชุมชนพิทักษร์าษฎร์พัฒนา ม.1

เพื่อพัฒนาระบบสาธารณูปโภค
ใหไ้ด้มาตรฐาน

พร้อมราวกนัตกขนาดกว้าง 1.50 เมตร 
ยาว 50.00 เมตร พร้อมปาูยโครงการ
จํานวน 1 ปาูย (ตามแบบเทศบาล
กําหนด)

 - 850,000  - 1 แหง่ ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร

ทต.ปรุใหญ่/
ขอรับ

สนบัสนนุ

14 โครงการกอ่สร้างท่อระบายน้ําคุ้มตาล
โหรน  ม.2

เพื่อพัฒนาระบบสาธารณูปโภค
ใหไ้ด้มาตรฐาน

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง  0.40 เมตร  
ความยาวรวม 350 เมตร พร้อมปาูย
โครงการ จํานวน 1 ปาูย 
(ตามแบบเทศบาลกําหนด)

 - 875,000  - 1 แหง่ น้ําไมท่่วมขังใน
พื้นที่

ทต.ปรุใหญ่/
ขอรับ

สนบัสนนุ

15 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. ซอยรัด
ใจเลียบคลองส่งน้ําถึงเขตหนองจะบก
  ม.4

เพื่อพัฒนาระบบสาธารณูปโภค
ใหไ้ด้มาตรฐาน

ขนาดผิวจราจรกว้าง4 ม.ยาว 540 ม. 
หนา 0.15 ม.พื้นที่ดําเนนิการไมน่อ้ยกว่า
 2,160 ตร.ม. พร้อมลงลูกรังไหล่ทางทั้ง
สองข้างกว้างข้างละ 0.50 ม. หนา 0.15
 ม. ยาว 540 ม. พร้อมปาูยโครงการ
จํานวน 1 ปาูย
(ตามแบบ ทต.กําหนด)

1,300,000  -  - 1 แหง่ ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร

ทต.ปรุใหญ่/
ขอรับ

สนบัสนนุ
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3. ยทุธศาสตร์ดา้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
   3.2

 ตัวชีว้ัด
(KPI)

2558 2559 2560
(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

หนว่ยงานที่
รับผิดชอบ

กอ่สร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึงใหส้ามารถตอบสนองความต้องการ และแกไ้ขปญัหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยเฉพาะเส้นทางการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร แหล่งท่องเที่ยวและพื้นที่  
อืน่ ๆ ที่เกีย่วข้องกบัการดํารงชีวิตของประชาชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปาูหมาย งบประมาณและที่มา ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ

16 โครงการกอ่สร้างท่อเมนระบายน้ํา
และขยายผิวจราจร คสล. สองข้าง 
ซอยไมตรี ม.4

เพื่อพัฒนาระบบสาธารณูปโภค
ใหไ้ด้มาตรฐาน

กว้างข้างละ 1.00 เมตร ยาว 373.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่
ดําเนนิการไมน่อ้ยกว่า 746.00 ตาราง
เมตร พร้อมกอ่สร้างท่อระบายน้ํา ขนาด
 ø 0.40 เมตร ค.ส.ล. ชัน้ 3 ความยาว
ท่อรวมบอ่พัก 373.00 เมตร บอ่พัก 38 
บอ่ พร้อมปาูยโครงการจํานวน 1 ปาูย 
(ตามแบบเทศบาลกําหนด)

 - 700,000  - 1 แหง่ น้ําไมท่่วมขังใน
พื้นที่

ทต.ปรุใหญ่/
ขอรับ

สนบัสนนุ

17 โครงการกอ่สร้างท่อเมนระบายน้ําฝ่ัง
ขวาซอยรวมมิตรจากส่ีแยกบญุเติม - 
ถนน 304 ม.4

เพื่อพัฒนาระบบสาธารณูปโภค
ใหไ้ด้มาตรฐาน

ขนาด ø 0.60 เมตร ค.ส.ล. ชัน้ 3 ความ
ยาวท่อรวมบอ่พัก 495.00 เมตร บอ่พัก
 38 บอ่ พร้อมปาูยโครงการจํานวน 1 
ปาูย 
(ตามแบบเทศบาลกําหนด)

 -  - 1,601,000 1 แหง่ น้ําไมท่่วมขังใน
พื้นที่

ทต.ปรุใหญ่/
ขอรับ

สนบัสนนุ

18 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายทางอูช่่างบิก๊ หมูท่ี่ 5

เพื่อพัฒนาระบบสาธารณูปโภค
ใหไ้ด้มาตรฐาน

กว้าง 5 ม. ยาว 680 ม. หนา 0.15 ม. 
หรือพื้นที่กอ่สร้างไมน่อ้ยกว่า 3,400 ตร.
ม. พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง ทั้ง 2 ข้าง 
ข้างละ 0.50 ม.หนา 0.15 ม. ยาวข้างละ
 680 ม. พร้อมปาูยโครงการจํานวน  1 
ปาูย (ตามแบบ ทต.กําหนด)

 - 2,000,000  - 1 แหง่ ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร

กองช่าง/
ขอรับ

สนบัสนนุ /
งบทางหลวง

ชนบท

175



3. ยทุธศาสตร์ดา้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
   3.2

 ตัวชีว้ัด
(KPI)

2558 2559 2560
(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

หนว่ยงานที่
รับผิดชอบ

กอ่สร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึงใหส้ามารถตอบสนองความต้องการ และแกไ้ขปญัหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยเฉพาะเส้นทางการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร แหล่งท่องเที่ยวและพื้นที่  
อืน่ ๆ ที่เกีย่วข้องกบัการดํารงชีวิตของประชาชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปาูหมาย งบประมาณและที่มา ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ

19 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. พร้อม
ท่อระบายน้ําทุกซอยของซอยแมบ่ญุ
เหลือ ม.5

เพื่อพัฒนาระบบสาธารณูปโภค
ใหไ้ด้มาตรฐาน

ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 
370.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
พื้นที่ดําเนนิการไมน่อ้ยกว่า 1,480.00 
ตารางเมตร ลงลูกรังไหล่ทางทั้งสองข้าง
กว้างข้างละ 0.50 เมตร ยาว 370.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมวางท่อ
ระบายน้ํา ขนาด ø 0.40 เมตร ค.ส.ล. 
ชัน้ 3 ความยาวท่อรวมบอ่พัก 370.00 
เมตร บอ่พัก 38 บอ่ พร้อมปาูยโครงการ
จํานวน 1 ปาูย (ตามแบบเทศบาล
กําหนด)

 -  - 1,369,000 1 แหง่ ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร

ทต.ปรุใหญ่/
ขอรับ

สนบัสนนุ

20 โครงการวางท่อระบายน้ําจากหนา้
ซอยพบสุข 13 ไปเชือ่มท่อลอด
เหล่ียมหมูบ่า้นคฤหาสนท์อง หมูท่ี่ 5 
บา้นพบสุข

เพื่อพัฒนาระบบสาธารณูปโภค
ใหไ้ด้มาตรฐาน

ท่อลอดคอนกรีตเสริมเหล็กสําเร็จรูป
ขนาดกว้าง 2.10 เมตร สูง 2.10 เมตร 
ความยาวท่อรวมบอ่พัก 162.00 เมตร 
บอ่พักจํานวน 16 บอ่ พร้อมคืนผิว
จราจรแอสฟัลท์ติคคอนกรีตกว้าง 3.00 
เมตร ยาว 162.00 เมตร หนา 0.05 
เมตร พื้นที่ดําเนนิการไมน่อ้ยกว่า 
486.00 ตารางเมตร พร้อมปาูยโครงการ
 จํานวน 1 ปาูย 
(ตามแบบทต.กําหนด)

 -  - 5,544,000 1 แหง่ ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร

ทต.ปรุใหญ่/
ขอรับ

สนบัสนนุ

176



3. ยทุธศาสตร์ดา้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
   3.2

 ตัวชีว้ัด
(KPI)

2558 2559 2560
(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

หนว่ยงานที่
รับผิดชอบ

กอ่สร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึงใหส้ามารถตอบสนองความต้องการ และแกไ้ขปญัหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยเฉพาะเส้นทางการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร แหล่งท่องเที่ยวและพื้นที่  
อืน่ ๆ ที่เกีย่วข้องกบัการดํารงชีวิตของประชาชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปาูหมาย งบประมาณและที่มา ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ

21 โครงการกอ่สร้างท่อระบายน้ํา ซอย
กา้งปลาทุกซอยพร้อมขยายผิวจราจร
 ม.5

เพื่อพัฒนาระบบสาธารณูปโภค
ใหไ้ด้มาตรฐาน

ขนาด ø 0.40 เมตร ค.ส.ล. ชัน้ 3 ความ
ยาวท่อรวมบอ่พัก 1,652.00 เมตร บอ่
พัก 166 บอ่ พร้อมปาูยโครงการจํานวน
 1 ปาูย
(ตามแบบเทศบาลกําหนด)

 - 979,000  - 1 แหง่ ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร

ทต.ปรุใหญ่/
ขอรับ

สนบัสนนุ

22 โครงการกอ่สร้างท่อระบายน้ําจาก
บา้นหมอ  สุรเดช เชือ่มท่อหลัง
หมูบ่า้น ไชโยนคร 1 ม.5

เพื่อพัฒนาระบบสาธารณูปโภค
ใหไ้ด้มาตรฐาน

ขนาด ø 0.60 เมตร ค.ส.ล. ชัน้ 3 ความ
ยาวท่อรวมบอ่พัก 550.00 เมตร บอ่พัก
 55 บอ่ พร้อมปาูยโครงการจํานวน 1 
ปาูย 
(ตามแบบเทศบาลกําหนด)

 -  - 1,544,000 1 แหง่ ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร

ทต.ปรุใหญ่/
ขอรับ

สนบัสนนุ

23 โครงการกอ่สร้างท่อระบายน้ําจาก
บา้นหมอบรรพตถึงทางเข้าหมูบ่า้น
ไชโยนคร 1 ม.5

เพื่อพัฒนาระบบสาธารณูปโภค
ใหไ้ด้มาตรฐาน

ขนาด ø 0.60 เมตร ค.ส.ล. ชัน้ 3 ความ
ยาวท่อรวมบอ่พัก 295.00 เมตร บอ่พัก
 30 บอ่ พร้อมปาูยโครงการจํานวน 1 
ปาูย 
(ตามแบบเทศบาลกําหนด)

 - 937,000  - 1 แหง่ ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร

ทต.ปรุใหญ่/
ขอรับ

สนบัสนนุ

24 โครงการกอ่สร้างท่อระบายน้ํา ซอย
บา้นหมอสุรเดช หมูท่ี่ 5

เพื่อพัฒนาระบบสาธารณูปโภค
ใหไ้ด้มาตรฐาน

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร 
มอก.ชัน้ 3 ความยาวรวมบอ่พัก 235 
เมตร พร้อมปาูยโครงการ จํานวน 1 ปาูย
 (ตามแบบเทศบาลกําหนด)

 -  - 705,000 1 แหง่ น้ําไมท่่วมขังใน
พื้นที่

ทต.ปรุใหญ่/
ขอรับ

สนบัสนนุ

25 โครงการกอ่สร้างท่อระบายน้ําพร้อม
ลงหนิคลุกไหล่ทาง ซอยจํารัส ม.5

เพื่อพัฒนาระบบสาธารณูปโภค
ใหไ้ด้มาตรฐาน

ท่อ ค.ส.ล. Ø 0.60 ม. ความยาวรวมบอ่
พัก 600 ม. พร้อมปาูยโครงการจํานวน 
1 ปาูย (ตามแบบ ทต.กําหนด)

 -  - 3,000,000 1 แหง่ น้ําไมท่่วมขังใน
พื้นที่

ทต.ปรุใหญ่/
ขอรับ

สนบัสนนุ

177



3. ยทุธศาสตร์ดา้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
   3.2

 ตัวชีว้ัด
(KPI)

2558 2559 2560
(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

หนว่ยงานที่
รับผิดชอบ

กอ่สร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึงใหส้ามารถตอบสนองความต้องการ และแกไ้ขปญัหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยเฉพาะเส้นทางการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร แหล่งท่องเที่ยวและพื้นที่  
อืน่ ๆ ที่เกีย่วข้องกบัการดํารงชีวิตของประชาชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปาูหมาย งบประมาณและที่มา ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ

26 โครงการกอ่สร้างท่อระบายน้ํา ซอย
สมสุวรรณ ม.5

เพื่อพัฒนาระบบสาธารณูปโภค
ใหไ้ด้มาตรฐาน

ท่อ ค.ส.ล. Ø 0.60 ม. จํานวน 314 ท่อน
 บอ่พัก 36 บอ่  ความยาวรวมบอ่พัก 
350 ม. (ตามแบบ ทต.กําหนด)

 -  - 1,200,000 1 แหง่ น้ําไมท่่วมขังใน
พื้นที่

ทต.ปรุใหญ่/
ขอรับ

สนบัสนนุ
27 โครงการกอ่สร้างอาคารอเนกประสงค์

 2 ชัน้ใต้ถุนโล่งสนามกฬีา หมูท่ี่ 6 
บา้นเลียบ

เพื่อพัฒนาระบบสาธารณูปโภค
ใหไ้ด้มาตรฐาน

พร้อมปาูยโครงการจํานวน 1 ปาูย (ตาม
แบบเทศบาลกําหนด)

 -  - 2,000,000 1 แหง่ ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร

ทต.ปรุใหญ่/
ขอรับ

สนบัสนนุ
28 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. ประตู

ทางออกสนามกฬีา ฯ หมูท่ี่ 7
เพื่อพัฒนาระบบสาธารณูปโภค
ใหไ้ด้มาตรฐาน

ขนาดผิวจราจรกว้าง 8 เมตร ยาว 775 
เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ดําเนนิการ
ไมน่อ้ยกว่า 6,200 ตร.ม. ลงลูกรังไหล่
ทาง กว้าง 0.50 ยาว 775 เมตร หนา 
0.15 เมตร ทั้ง 2 ข้าง  พร้อมปาูย
โครงการ จํานวน 1 ปาูย (ตามแบบ
เทศบาลกําหนด)

 - 3,224,000  - 1 แหง่ ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร

ทต.ปรุใหญ่/
ขอรับ

สนบัสนนุ

29 โครงการวางท่อระบายน้ําจากซอย
ราชครูถึงถนนสายหนึง่นคร หมูท่ี่ 7 
บา้นแสนสุข

เพื่อพัฒนาระบบสาธารณูปโภค
ใหไ้ด้มาตรฐาน

ท่อระบายน้ํา คสล. ชัน้ 3 ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 เมตร ความยาว
รวมบอ่พัก 225.00 เมตร บอ่พักจํานวน
 23 บอ่ พร้อมคืนผิวจราจรกว้าง 1.60 
เมตร ยาว 225.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร พื้นที่ดําเนนิการไมน่อ้ยกว่า 
360.00 ตารางเมตร พร้อมปาูยโครงการ
 จํานวน 1 ปาูย (ตามแบบทต.กําหนด)

 -  - 1,151,000 1 แหง่ ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร

ทต.ปรุใหญ่/
ขอรับ

สนบัสนนุ

178



3. ยทุธศาสตร์ดา้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
   3.2

 ตัวชีว้ัด
(KPI)

2558 2559 2560
(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

หนว่ยงานที่
รับผิดชอบ

กอ่สร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึงใหส้ามารถตอบสนองความต้องการ และแกไ้ขปญัหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยเฉพาะเส้นทางการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร แหล่งท่องเที่ยวและพื้นที่  
อืน่ ๆ ที่เกีย่วข้องกบัการดํารงชีวิตของประชาชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปาูหมาย งบประมาณและที่มา ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ

30 โครงการวางท่อระบายน้ําจากต๋ิวมนิิ
มาร์ทถึงหมู่บา้นแกรนมาร์ หมูท่ี่ 7 
บา้นแสนสุข

เพื่อพัฒนาระบบสาธารณูปโภค
ใหไ้ด้มาตรฐาน

ท่อระบายน้ํา คสล. ชัน้ 3 ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 เมตร ความยาว
รวมบอ่พัก 476.00 เมตร บอ่พักจํานวน
 48 บอ่ พร้อมคืนผิวจราจรกว้าง 1.60 
เมตร ยาว 476.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร พื้นที่ดําเนนิการไมน่อ้ยกว่า 
761.60 ตารางเมตร พร้อมปาูยโครงการ
 จํานวน 1 ปาูย (ตามแบบทต.กําหนด)

 -  - 2,422,000 1 แหง่ ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร

ทต.ปรุใหญ่/
ขอรับ

สนบัสนนุ

31 โครงการกอ่สร้างท่อระบายน้ําจาก
หนา้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (เขต ทต.สุร
นารี) - ทางเข้าบา้นนายอทิธิพล แกว้
แกมทอง ม.7

เพื่อพัฒนาระบบสาธารณูปโภค
ใหไ้ด้มาตรฐาน

ขนาด ø 0.80 เมตร ค.ส.ล. ชัน้ 3 ความ
ยาวท่อรวมบอ่พัก 490.00 เมตร บอ่พัก
 49 บอ่ พร้อมปาูยโครงการจํานวน 1 
ปาูย 
(ตามแบบเทศบาลกําหนด)

 -  - 1,816,000 1 แหง่ น้ําไมท่่วมขังใน
พื้นที่

ทต.ปรุใหญ่/
ขอรับ

สนบัสนนุ

32 โครงการกอ่สร้างท่อระบายน้ําใน
ชุมชนนครพัฒนาทุกซอย ม.7

เพื่อพัฒนาระบบสาธารณูปโภค
ใหไ้ด้มาตรฐาน

ø 0.40 เมตร ค.ส.ล. ชัน้ 3 ความยาวท่อ
รวมบอ่พัก 500.00 เมตร บอ่พัก 50 บอ่
 พร้อมปาูยโครงการจํานวน 1 ปาูย 
(ตามแบบเทศบาลกําหนด)

 - 872,000  - 1 แหง่ น้ําไมท่่วมขังใน
พื้นที่

ทต.ปรุใหญ่/
ขอรับ

สนบัสนนุ

33 โครงการกอ่สร้างท่อระบายน้ํา และ
บอ่บําบดัน้ําเสีย ซอยบา้นดาบต้น 
(หลังโพธิ์กลางวิลล่า)  ม.7

เพื่อพัฒนาระบบสาธารณูปโภค
ใหไ้ด้มาตรฐาน

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 ม. มอก.
ชัน้ 3 ความยาวรวมบอ่พัก 350.00 ม. 
บอ่พัก 35 บอ่ 
(ตามแบบ ทต.กําหนด)

 -  - 1,305,500 1 แหง่ ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร

ทต.ปรุใหญ่/
ขอรับ

สนบัสนนุ
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3. ยทุธศาสตร์ดา้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
   3.2

 ตัวชีว้ัด
(KPI)

2558 2559 2560
(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

หนว่ยงานที่
รับผิดชอบ

กอ่สร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึงใหส้ามารถตอบสนองความต้องการ และแกไ้ขปญัหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยเฉพาะเส้นทางการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร แหล่งท่องเที่ยวและพื้นที่  
อืน่ ๆ ที่เกีย่วข้องกบัการดํารงชีวิตของประชาชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปาูหมาย งบประมาณและที่มา ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ

34 โครงการวางท่อระบายน้ําภายใน  ม.7 เพื่อพัฒนาระบบสาธารณูปโภค
ใหไ้ด้มาตรฐาน

ขนาด Ø 0.60  ม.  ความยาวท่อรวมบอ่
พัก  5,000.00 ม.  บอ่พัก  500  บอ่  
พร้อมปาูยโครงการจํานวน  1  ปาูย  
(ตามแบบ  ทต.กําหนด)

 -  -    4,250,000 1 แหง่ น้ําไมท่่วมขังใน
พื้นที่

ทต.ปรุใหญ่/
ขอรับ

สนบัสนนุ

35 โครงการวางท่อระบายน้ํา คสล. ปาก
ล้ินรางเชือ่มจุดต่อเดิม (ซอยราชครู) 
ถึงหนา้วัดพบสุข ม.7

เพื่อพัฒนาระบบสาธารณูปโภค
ใหไ้ด้มาตรฐาน

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.00 ม. ความ
ยาวท่อรวมบอ่พัก 199.00 ม. บอ่พัก
จํานวน 19 บอ่ พร้อมปาูยโครงการ
จํานวน 1 ปาูย 
(ตามแบบ ทต.กําหนด)

 -  - 1,500,000 1 แหง่ น้ําไมท่่วมขังใน
พื้นที่

ทต.ปรุใหญ่/
ขอรับ

สนบัสนนุ

36 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ํา
ทางเข้าคุ้มโสฬส หมูท่ี่ 7

เพื่อพัฒนาระบบสาธารณูปโภค
ใหไ้ด้มาตรฐาน

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.50 เมตร ลึก
 0.70 เมตร ความยาว 400 เมตรพร้อม
ปาูยโครงการ จํานวน 1 ปาูย (ตามแบบ
เทศบาลกําหนด)

 -  - 800,000 1 แหง่ น้ําไมท่่วมขังใน
พื้นที่

ทต.ปรุใหญ่/
ขอรับ

สนบัสนนุ
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บญัชีสรุปโครงการพัฒนา
ที่เกินศักยภาพ



โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ
1 ยทุธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิ์น - - - - - - - -
2 ยทุธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชดําริ 0 0 4 6,923,000 0 0 4 6,923,000
3 ยทุธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 9 13,360,000 10 12,618,000 17 32,987,500 36 58,965,500
4 ยทุธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม - - - - - - - -
5 ยทุธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรม ประเพณี และกฬีา - - - - - - - -
6 ยทุธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา - - - - - - - -
7 ยทุธศาสตร์ด้านการบริหารจดัการบ้านเมืองที่ดี - - - - - - - -
8 ยทุธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข - - - - - - - -
9 ยทุธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม - - - - - - - -
10 ยทุธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตร - - - - - - - -

9 13,360,000 14 19,541,000 17 32,987,500 40 65,888,500 รวม

บญัชสีรุปโครงการพัฒนาทีเ่กินศักยภาพ
แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2558 ถึง พ.ศ. 2560)

เทศบาลต าบลปรุใหญ่

ที่ ยุทธศาสตร์
ป ีพ.ศ. 2558 ป ีพ.ศ. 2559 ป ีพ.ศ. 2560 รวม 3 ปี

จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน
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โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ
2 ยทุธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชดําริ 

2.1  พัฒนาขดุลอก คูคลองและจดัสร้างแหล่งน้ํา สงวนและเกบ็กกัน้ําเพือ่
การเกษตร เพือ่การอปุโภคและบริโภค รวมทัง้วางโครงการเพือ่แกไ้ขปัญหาน้ํา
ท่วมและน้ําแล้ง

0 0 4 6,923,000 0 0 4 6,923,000

0 0 4 6,923,000 0 0 4 6,923,000

3 ยทุธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน
3.2 กอ่สร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอยา่งทัว่ถงึให้สามารถตอบสนองความ

ต้องการ และแกไ้ขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยเฉพาะเส้นทางการ
ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร แหล่งท่องเทีย่วและพืน้ที ่ อื่น ๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งกบั
การดํารงชวีิตของประชาชน

9 13,360,000 10 12,618,000 17 32,987,500 36 58,965,500

9 13,360,000 10 12,618,000 17 32,987,500 36 58,965,500
9 13,360,000 14 19,541,000 17 32,987,500 40 65,888,500รวมทัง้สิน้

จํานวน จํานวน จํานวน

รวม

รวม

บัญชสีรุปโครงการพัฒนาทีเ่กินศักยภาพ
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558 ถึง พ.ศ. 2560)

เทศบาลต าบลปรุใหญ่

ที่ ยทุธศาสตร์
ปี พ.ศ. 2558 ปี พ.ศ. 2559 ปี พ.ศ. 2560 รวม 3 ปี

จํานวน
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ภาคผนวก


