
ส�วนท่ี 1 
บทนํา 

---------------------- 
 

 เทศบาลตําบลปรุใหญ� อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ได จัดทําแผนพัฒนาสามป%   
(พ.ศ. 2558-2560) ข้ึนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค5กรปกครองส�วนท องถ่ิน 
พ.ศ. 2548 โดยมีข อมูลประกอบในการกําหนดรายละเอียดโครงการ/กิจกรรมของแผนพัฒนาสามป% (พ.ศ. 2558-
2560) ภายใต ยุทธศาสตร5การพัฒนา และแนวทางการพัฒนาของเทศบาล คือ 

1. ทบทวนจากแผนพัฒนาสามป% (พ.ศ. 2557-2559) โดยนําโครงการท่ียังมิได ดําเนินการในป% 2557 
และโครงการท่ีจะดําเนินการในป% 2558 และป% 2559 มาใช  และได พิจารณาทบทวนโดยการกําหนดรายละเอียด 
วัตถุประสงค5 เปBาหมาย งบประมาณ หรือจัดลําดับความสําคัญของโครงการใหม� และเพ่ิมเติมโครงการสําหรับป% 
2558 

2. ใช หลักการมีส�วนร�วมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาสามป% โดย สนับสนุนให มีการจัดทํา
แผนชุมชน ทั้งหมด 7 หมู�บ านของเทศบาล โดยมีการแต�งต้ังคณะทํางาน ซ่ึงเปDนเจ าหน าท่ีของเทศบาล ให คําแนะนํา
ในการจัดทํา ให ความช�วยเหลือทางวิชาการ สนับสนุนข อมูลเพ่ือการจัดทําแผนชุมชน เปDนรายหมู�บ าน และ
สนับสนุนการนํา (ร�าง) แผนชุมชน นําเสนอให มีการประชาพิจารณ5ต�อสมาชิกในหมู�บ าน ตลอดจนพิจารณานํา
โครงการ/กิจกรรมท่ีต องดําเนินการร�วมกับหมู�บ าน และโครงการ/กิจกรรมท่ีเกินขีดความสามารถของทุกหมู�บ านมา
บรรจุไว ในแผนพัฒนาสามป% พิจารณานําโครงการท่ีเปDนปEญหาความต องการของประชาชนจากการจัดเวทีประชาคม
เทศบาลตําบลปรุใหญ� มาบรรจุไว ในแผนพัฒนาสามป% ท้ังนี้ เพ่ือสร างกระบวนการมีส�วนร�วมในพื้นที่ บูรณาการการ
จัดทําแผนพัฒนาเทศบาล เพ่ือเปDนจุดเชื่อมต�อยุทธศาสตร5การพัฒนาของเทศบาลกับปEญหาความต องการของ
ประชาชน ซ่ึงจะนําไปสู�ความเห็นพ องต องกันและการทํางานร�วมกันของภาคีการพัฒนาต�างๆ ในพื้นที่ให เกิดเปDน
ผลสัมฤทธ์ิต�อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุ มค�า และตอบสนองความต องการของประชาชน 

3. นําเกณฑ5ตัวชี้วัดต�าง ๆ อาทิ ข อมูลความจําเปDนพ้ืนฐาน (จปฐ.) การพัฒนาตามเกณฑ5ตัวชี้วัดเปDน
เมืองน�าอยู� ชุมชนน�าอยู� เปDนต น 

นอกจากนั้น การจ ัดทําแผนพัฒนาสามป% (พ.ศ. 2558-2560) ของเทศบาลตําบลปรุใหญ�          
ซ่ึงเปDนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค5กรปกครองส�วนท องถ่ิน พ.ศ. 2548 
และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด�วนที่สุด มท. 0810.2/ว 4830 ลงวันท่ี 22 พฤศจิกายน 2556 เรื่องแนวทางและ
หลักเกณฑ5การจัดทําและประสานแผนพัฒนาสามป% (พ.ศ. 2558-2560) ขององค5กรปกครองส�วนท องถ่ิน  
1.1 ลักษณะของแผนพัฒนาสามป�   

1. เปDนแผนท่ีแปลงมาจากแผนยุทธศาสตร5การพัฒนาไปสู�การปฏิบัติ  ภายใต ยุทธศาสตร5การพัฒนาหน่ึง ๆ 
อาจมีหลายแนวทางการพัฒนา  

2. เปDนแผนท่ีแสดงถึงความเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร5การพัฒนากับงบประมาณรายจ�ายประจําป% 
 3. เปDนแผนท่ีแสดงแนวทางการพัฒนาที่จะดําเนินการในห วงระยะสามป% 
 4. เปDนแผนที่สามารถนําไปปฏิบัติได จริงซ่ึงสามารถนําไปประสานบูรณาการร�วมกับหน�วยงานอ่ืน ๆ ได  
 5. เปDนแผนท่ีมีความสอดคล องกับแผนในระดับต�าง ๆ   
 6. เปDนแผนท่ีมีหน�วยรับผิดชอบชัดเจน  เฉพาะเจาะจงที่ดําเนินการ 
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 7. และยังมีลักษณะเปDนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของเทศบาล ที่สอดคล องกับแผนยุทธศาสตร5การ
พัฒนา อันมีลักษณะเปDนการกําหนดรายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนาท่ีจัดทําข้ึนสาํหรับป%งบประมาณแต�ละป%  
ซ่ึงมีความต�อเน่ืองและเปDนแผนก าวหน าครอบคลุมระยะเวลาสามป%  โดยมีการทบทวนเพือ่ปรับปรุงเปDนประจําทุกป% 

1.2  วัตถุประสงค%ของการจัดทําแผนพัฒนาสามป� 
 (1)  เพ่ือกําหนดสภาพการพัฒนาท่ีพึงประสงค5หรือเปBาหมายการพัฒนาของเทศบาลตามความต องการ
ของประชาชน 
 (2)  เพื่อใช เปDนเคร่ืองมือและแนวทางในการจัดทํางบประมาณรายจ�ายประจําป%และการจัดทําเปDนไปอย�าง
รอบคอบและผ�านกระบวนการมีส�วนร�วมของประชาชน 
 (3)  เพื่อเปDนการเช่ือมโยงแผนพัฒนาสามป%กับแผนยุทธศาสตร5การพัฒนา 
 (4)  เพื่อกําหนดแผนงาน  โครงการและกิจกรรมการพัฒนาและแก ไขปEญหาความเดือดร อนของประชาชน
และเพ่ือนําไปสู�การบรรลุเปBาหมายการพัฒนา 
 (5)  เพ่ือแสดงแนวทางการพัฒนาในช�วงสามป%ที่มีความสอดคล องกันระหว�างแผนยุทธศาสตร5การพัฒนา
และการจัดทํางบประมาณประจําป% 
 (6)  เพื่อเปDนการจัดเตรียมโครงการพัฒนาต�าง ๆ ให อยู�ในลักษณะที่พร อมจะบรรจุในเอกสารงบประมาณ
ประจําป% และนําไปปฏิบัติได ทันทีเม่ือได รับงบประมาณ 
 (7)  เพื่อให เปDนกลไกในการประสานงานในการวางแผนระหว�างส�วนราชการหรือหน�วยงานอ่ืนๆ 
 (8)  เพ่ือให เปDนแนวทางในการกระจายความรับผิดชอบในการพัฒนาระหว�างตําบลกับส�วนราชการและ
หน�วยงานอ่ืนๆ 

1.3  ข้ันตอนในการจัดทําแผนพัฒนาสามป� 
 หลังจากที่ได กําหนดยุทธศาสตร5การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาจากแผนยุทธศาสตร5การพัฒนาแล ว  
ข้ันตอนต�อไป คือ การแปลงแผนไปสู�การปฏิบัติ  โดยการจัดทําแผนพัฒนาสามป% 
 ข้ันตอนการดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาสามป%ของเทศบาลตําบลปรุใหญ�  ดังน้ี 

1. คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลร�วมกับประชาคมตําบล  กําหนดประเด็นหลักการพัฒนาให สอดคล องกับ
วิสัยทัศน5  พันธกิจ  และจุดมุ�งหมายเพ่ือการพัฒนาในแผนพัฒนา  รวมทั้งสอดคล องกับปEญหา  ความต องการของ
ประชาคม และชุมชน โดยให นําข อมูลพ้ืนฐานในการพัฒนาจากหน�ายงานต�าง ๆ  และข อมูลจากแผนชุมชนมา
พิจารณาประกอบการจัดทําแผนพัฒนาสามป%  

2. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลรวบรวมประเด็นหลักการพัฒนาปEญหา  ความ
ต องการ  และข อมูลนํามาจัดทําร�างแผนพัฒนาสามป%  แล วเสนอคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล 

3. คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลพิจารณาร�างแผนพัฒนาสามป%เพื่อเสนอนายกเทศมนตรี 
4. นายกเทศมนตรีพิจารณาอนุมัติร�างแผนพัฒนาสามป%และประกาศใช แผนพัฒนาสามป% 



 

 

3

     

ขั้นตอนดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาสามป� 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.4  ประโยชน%ของการจัดทําแผนพัฒนาสามป� 

 1.  ทําให เทศบาลตําบลปรุใหญ� มีแผนงาน/โครงการ เปDนแนวทางในการจัดทํางบประมาณ 
2. ทําให เกิดการประสานงานบูรณาการกันระหว�างหน�วยงานเปDนไปอย�างชัดเจน เพื่อลดปEญหาความ

ซํ้าซ อนและความขัดแย ง ตลอดจนประหยัดทรัพยากรทางการบริหาร 
3. ทําให เทศบาลปรุใหญ� มีแผนพัฒนาสามป% สามารถกําหนดทิศทางการบริหารเพ่ือให บรรลุเปBาหมาย 

แก ไขปEญหาความเดือดร อน และตอบสนองความต องการของประชาชนและนโยบายระดับต�าง ๆ ที่เก่ียวข องตาม
ศักยภาพขีดความสามารถอย�างมีประสิทธิภาพ 

4. สามารถนําโครงการท่ีเร�งด�วนและมีความจําเปDนต�อการพัฒนาเทศบาลท่ีมีอยู�ในแผนพัฒนาสาม
ป% มาดําเนินการได อย�างรวดเร็ว เพ่ือแก ไขปEญหา และเกิดประโยชน5สูงสุดแก�ประชาชน 

5. ทําให เกิดกระบวนการตรวจสอบ ติดตาม และควบคุมการดําเนินการโครงการพัฒนาต�าง ๆ 
เปDนไปอย�างมีระบบเกิดประสิทธิภาพ 
 

กําหนดประเด็นการพัฒนาให 
สอดคล องกับวิสัยทัศน5 พันธกิจ 

และจุดมุ�งหมาย 

รวบรวมประเด็นหลักการ
พัฒนา ปEญหา ความต องการ 

และข อมูล 
เสนอร�างแผนพัฒนาสามป% ต�อ
คณะกรรมการพัฒนาท องถ่ิน 

พิจารณาร�างแผนพัฒนาสามป%
เสนอผู บริหาร 

พิจารณาอนุมัติและประกาศใช  

กรรมการพัฒนาท องถ่ิน + 
ประชาคมท องถ่ิน 

คณะกรรมการสนับสนุน
จัดทําแผน 

คณะกรรมการพัฒนา
ท องถ่ิน 

ผู บริหาร 
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ส�วนท่ี 2 
สภาพท่ัวไปและข�อมูลพ้ืนฐานของเทศบาลตําบลปรุใหญ� 

.....................................  
 

2.1 ประวัติความเป*นมา  
 ตําบลปรุใหญ� เป�นตําบลหนึ่งในตําบลของอําเภอเมืองนครราชสีมา ซ่ึงแต�เดิมตําบลปรุใหญ�มีอาณาเขต
กว%างขวางมาก ต�อมาเทศบาลเมืองนครนครราชสีมาในสมัยนั้น ได%ขยายเขตเทศบาลทําให%กินพ้ืนที่ตําบล   
หนองจะบกและตําบลปรุใหญ�จาก  17 หมู�บ%าน  เหลือ  7 หมู�บ%าน กระทรวงมหาดไทยได%ประกาศยกฐานะสภา
ตําบลปรุใหญ�  เป�นองค3การบริหารส�วนตําบลปรุใหญ� เม่ือวันที่ 1 เมษายน 2539 เป�นองค3การบริหารส�วนตําบล
ขนาดเล็ก และกระทรวงมหาดไทยได%จัดให%มีการเลือกต้ังคณะกรรมการองค3การบริหารส�วนตําบลข้ึนใหม� เม่ือ
วันที่ 28 เมษายน  2539 และประชุมคณะกรรมการ เม่ือวันที่ 9 พฤษภาคม 2539  
 

 ป<จจุบันได%ยกฐานะจากองค3การบริหารส�วนตําบลปรุใหญ� เป�นเทศบาลตําบลปรุใหญ� ต้ังแต�วันที่ 18  
กรกฎาคม 2551 ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เร่ือง จัดต้ังองค3การบริหารส�วนตําบลปรุใหญ� อําเภอเมือง
นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา เป�นเทศบาลตําบลปรุใหญ� ลงวันท่ี 15 กรกฎาคม 2551  

ที่ตั้ง  เลขที่ 237 หมู� 1 ตําบลปรุใหญ� อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โดยอยู�ห�าง 
จากอําเภอเมืองนครราชสีมา ประมาณ 12 กิโลเมตร   

ภูมิประเทศ  ลักษณะภูมิประเทศของพ้ืนที่ตําบลปรุใหญ�แบ�งออกเป�น 2 ส�วน ได%แก� 
ส�วนที่ 1 ประกอบด%วยหมู�บ%าน หมู�ที่ 1, 2, 3 และ 6 จะมีลักษณะเป�นที่ราบลุ�ม มีแหล�งน้ําตาม

ธรรมชาติไหลผ�าน คือ ลําปรุ , ลําบริบูรณ3 , ลําตะกุด และคลองตาเมือง  ซ่ึงเป�นแหล�งน้ําที่มนุษย3สร%างข้ึน   
ไหลผ�าน เป�นแหล�งน้ําที่สําคัญต�อการดํารงชีพของราษฎร ซ่ึงเป�นผลให%ประชาชนส�วนใหญ�มีอาชีพเกษตรกรรม 

ส�วนที่ 2 ซ่ึงประกอบด%วยหมู�บ%าน  หมู�ที่ 4 , 5 และ 7  ลักษณะเป�นพื้นที่  ราบเรียบ  มีปCาไม% คือ สวน
รุกขชาติปรุใหญ�อยู�ทางตอนใต%ของพื้นที่ โดยมีอาณาเขตติดต�อกับพื้นท่ีใกล%เคียงดังน้ี 
 ทิศเหนือ ติดต�อกับตําบลหนองจะบก และตําบลพุดซา    
 ทิศตะวันออก ติดต�อกับเลียบคลองชลประทานฝ<Eงเหนือถนนลาดยางโรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 
 ทิศใต%  ติดต�อกับตําบลสุรนารี ตําบลหนองจะบก และตําบลหนองไผ�ล%อม 
 ทิศตะวันตก    ติดต�อกับตําบลสุรนารี และเทศบาลนครนครราชสีมา 
  ติดต�อกับตําบลสีมุม และตําบลพลกรัง   
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รายละเอียดการบรรยายแนวเขต 
ด�านทิศเหนือ ติดต�อกับตําบลหนองจะบก และตําบลพุดซา อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสมีา 
   จากหลักเขตท่ี 1 เร่ิมต%นจากคลองบริบูรณ3 บริเวณพิกัด SB 835619 ตัด

ตามถนนบ%านของนายประกาย ชื่นชม ไปตามถนนจนถึงบริเวณสามแยก ท่ีพิกัด SB  
836612 แล%วตัดผ�านฝายน้ําล%นบริเวณพิกัด SB 838607 ตัดผ�านบริเวณถนนคอนกรีต
ข%างวัดตาลโหรน บริเวณพิกัด SB 838605 ตัดผ�านถนนบายพาสไปจดถนนลาดยางหน%า
หมู�บ%านกรีนแลนด3 บริเวณพิกัด SB 840603 แล%วตัดลงมาผ�านทุ�งนาและบ%านทรงไทย
บริเวณพิกัด SB 841601 ตัดตรงไปถึงบริเวณคลองซอยข%างป<Jมน้ํามัน ผ�านไร�ศรีทอง  
บริเวณพิกัด SB 844599 ตรงไปตามถนนข%างคลองชลประทาน บริเวณร%านอาหารครัว
กลางสวนจดถนนลาดยาง 

ด�านทิศตะวันออก    ติดต�อกับเลียบคลองชลประทานฝ<Eงเหนือ ถนนลาดยางโรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 
   จากหลักเขตที่ 2 บริเวณพิกัด SB 847594 ที่ปKายบอกอาณาเขต ตัดลงมา

ทางทิศตะวันตกเฉียงใต% รวมระยะทางประมาณ 1.5 กิโลเมตร บริเวณริมลําตะคองฝ<Eง
เหนือ  

   จากหลักเขตท่ี 3 บริเวณพิกัด SB 836586 ผ�านถนนคอนกรีตข%างสนาม
กีฬาบ%านเลียบท่ีพิกัด SB 831572 ตัดผ�านลําปรุ ผ�านถนนมุขมนตรี ผ�านทางรถไฟ ตัดลง
ไปทางทิศใต% ระยะทางประมาณ 3.8 กิโลเมตร ตามแนวเขตตําบลปรุใหญ� 

   จากหลักเขตที่ 4 บริเวณพิกัด SB 838546 ไปทางทิศใต% ตรงตามถนน
คอนกรีตจนถึงส่ีแยกร%านคงกระพันธ3 ที่พิกัด SB 840538 แล%วเลี้ยวขวาไปตามถนน  
ค.ส.ล. จนถึงโครงการบ%านแมกไม% ท่ีพิกัด SB 839538 แล%วตัดตรงถนน ค.ส.ล. หลัง
โรงงานเสริมสุข ไปจนถึงถนนไมตรี 2 ที่พิกัด SB 839534 แล%วตัดเฉียงไปทางทิศใต% ตาม
แนวแบ�งเขตตําบลปรุใหญ� ตําบลหนองจะบก ตําบลหนองไผ�ล%อม จนสิ้นสุดที่เส%นแบ�งเขต
บริเวณป<Pมน้ํามัน ปตท. 

   จากหลักเขตท่ี 5 ท่ีพิกัด SB 837524 หน%าป<Pมน้ํามัน ปตท. ตัดผ�านถนนราช
สีมา – ป<กธงชัย ท่ีพิกัด SB 841513 ตัดตามถนนสวนปCารุกขชาติ จนถึงสามแยกเดช
ณรงค3 ท่ีพิกัด SB 836512 เลยไปตามถนนเดชณรงค3 ประมาณ 500 เมตร ที่พิกัด SB  
837509 แล%วตัดเฉียงไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต% ผ�านพิกัด SB 834506 บริเวณต%นไม%
ใหญ�ตามถนนจนถึงบ�อนํ้าท่ีพิกัด SB 832504 แล%วไปสิ้นสุดท่ีจุดตัดระหว�างเขตตําบล   
ปรุใหญ� ตําบลหนองจะบก ตําบลสุรนารี บริเวณสามแยก 

 

ด�านทิศใต� ติดต�อกับตําบลสุรนารี  ตําบลหนองจะบก และตําบลหนองไผ�ล%อมอําเภอเมือง
นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 

   จากหลักเขตที่ 6 ท่ีพิกัด SB 826505 เริ่มจากจุดตัดระหว�างเขตตําบล     
ปรุใหญ� ตําบลหนองจะบก บริเวณสามแยกถนนดินและตัดกับตําบลสุรนารี บริเวณพิกัด  
SB 825509 ตัดข้ึนไปตามถนนสนามกีฬา บริเวณพิกัด SB 823524 แล%วตัดตามแนวของ
ถนนสนามกีฬาถึงหน%าประตูหลังสนามกีฬา บริเวณพิกัด SB 822515 แล%วตัดไปตามทิศ
ตะวันออก ประมาณ 200 เมตร ท่ีพิกัด SB 826525 บริเวณศูนย3เด็กเล็กเทศบาลตําบล
ปรุใหญ� ตัดข้ึนไปตามทิศเหนือ ที่พิกัด SB 825527 ตัดตามถนนดินจนถึงสามแยกถนน
ซอยพันโทสําอาง ท่ีพิกัด SB 822535 แล%วตัดตามถนนดินหลังหมู�บ%านเคียงเคหะ  จนถึง
ถนนคอนกรีตข%างวัดคลองส�งน้ํา ท่ีพิกัด SB 825539 ว่ิงตามถนนคอนกรีตไปทางทิศ
เหนือจนถึงจุดตัดระหว�างตําบลปรุใหญ� ตําบลสุรนารี เทศบาลนครนครราชสีมา ที่พิกัด 
SB  824544 รวมระยะทางประมาณ 3.9 กิโลเมตร 
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ด�านทิศตะวันตก      ติดต�อกับตําบลสุรนารี และเทศบาลนครนครราชสีมา 
   จากหลักเขตที่ 7 บริเวณพิกัด SB 824544 ไปตามแนวถนนมิตรภาพ พิกัด 

SB 824554 แล%วเลี้ยวขวาไปทางสามแยกป<กธงชัย ที่พิกัด SB 828555 ตัดตรงข้ึนไปทาง
ทิศเหนือ รวมระยะทางประมาณ 2.5 กิโลเมตร 

   จากหลักเขตท่ี 8 บริเวณพิกัด SB 828566 ที่ปKายอาณาเขต ไปทางทิศเหนือ
ตามแนวเขตระหว�างตําบลบ%านใหม�กับตําบลปรุใหญ� ผ�านพิกัด SB 829574 จนจดคลอง
ส�งน้ําชลประทานฝ<Eงขวา บริเวณพิกัด SB 829579 จากน้ันไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
ไปตามคลองชลประทานจนถึงสะพานขาว ค.ส.ล. ท่ีพิกัด SB 819578 ตัดตามแนวเขต
ตําบลปรุใหญ�กับตําบลสีมุมที่พิกัด SB 810586 แล%วเลี้ยวขวาตัดตามถนนลาดยาง
ชลประทาน รวมระยะทางประมาณ 2.00 กิโลเมตร 

 

ด�านทิศตะวันตก      ติดต�อกับตําบลสีมุม และตําบลพลกรัง อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 
   จากหลักเขตท่ี 9 ต้ังอยู�บริเวณคลองส�งนํ้าชลประทาน บริเวณปKายบอก

อาณาเขตเทศบาลตําบลปรุใหญ� ตรงบ%านแปRะ บริเวณพิกัด SB 813587 ไปทางทิศ
ตะวันออกเฉียงเหนือ ผ�านคลองส�งน้ําชลประทานฝ<Eงซ%าย แล%วตัดผ�านถนนโยธา ตําบลพล
กรัง บริเวณลําเหมืองพิกัด SB 815598 แล%วตัดตรงมาท่ีบริเวณพิกัด SB 816598        
ที่บริเวณถนนสายบ%านเลียบ – พุดซา แล%วตัดตรงข้ึนทิศเหนือจนถึงปKายบอกอาณาเขต
เทศบาลตําบลปรุใหญ� บริเวณพิกัด SB 820601 ตามแนวเส%นแบ�งเขตแดนระหว�างตําบล
พุดซากับตําบลปรุใหญ� จนสิ้นสุดท่ีคลองบริบูรณ3 จรดกับหลักเขตท่ี 1 ท่ีบริเวณพิกัด SB 
835619    

  
หมายเหตุ  ท้ังนี้ไม�รวมแนวเขตเทศบาลนครนครราชสีมา 
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แผนท่ีตําบลปรุใหญ� 
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เน้ือที่   
ตําบลปรุใหญ� มีพ้ืนท่ีตําบลตามประกาศกระทรวงมหาดไทยประมาณ 10,393.75 ไร� หรือ 16.63 

ตารางกิโลเมตร เป�นตําบลค�อนข%างเล็ก โดยมีเน้ือที่แยกเป�นรายหมู�บ%านดังน้ี  
 

หมู� บ�าน เน้ือที่ (ไร�) คิดเป*น (ตร.กม.) อันดับ 
1 คนชุม 2,130 3.408 2 
2 ตะคองเก�า 2,300 3.680 1 
3 หนองหอย 820 1.312 7 
4 วิโรจน3พัฒนา 1,250 2.000 5 
5 พบสุข 1,400 2.240 4 
6 เลียบ 980 1.568 6 
7 แสนสุข 1,513.75 2.422 3 

             
การคมนาคม 
 การคมนาคมของตําบลปรุใหญ� มีทางหลวงแผ�นดินหมายเลข 304 สะดวกในการเดินทางเข%าตัวเมือง
และการเดินทางติดต�อระหว�างหมู�บ%าน โดยอยู�ห�างอําเภอเมืองนครราชสีมา ประมาณ 12 กิโลเมตร  
การไฟฟ2า 
 เขตตําบลปรุใหญ�  เป�นชุมชนก่ึงเมืองก่ึงชนบท ระบบการไฟฟKาขยายทั่วถึงทั้งตําบล ประชากรมีไฟฟKา
ใช%ครบทุกครัวเรือนทําให%ประชาชนมีสิ่งอํานวยความสะดวก คือ มีเครื่องใช%ไฟฟKาต�าง ๆ เกือบครบทุกครัวเรือน 
ระบบประปา 
 ประชาชนในตําบลปรุใหญ� ส�วนใหญ�ได%รับการบริการด%านการประปาจากการประปาของเทศบาล
ตําบลปรุใหญ� ได%แก� หมู�ท่ี 1,4,5,6,7 และประปาหมู�บ%าน ได%แก� หมู�ที่ 2 และมีบางส�วนได%รับการบริการจากการ
ประปาเทศบาลนครนครราชสีมา  
การส่ือสาร 
  ตู%โทรศัพท3                  19 ตู% 
  สถานีวิทยุ/วิทยุชุมชน       1      แห�ง 
  สถานที่บริการอินเตอร3เน็ตตําบล (เทศบาลตําบล)          1     แห�ง 
อุตสาหกรรม 

ในเขตเทศบาลตําบลปรุใหญ� ประกอบด%วย บริษัท เสริมสุข จํากัด (มหาชน) หมู�ท่ี 4 บ%านวิโรจน3พัฒนา  
ตําบลปรุใหญ� อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา  
ประชากรและหลังคาเรือน 

จํานวนประชากรและหลังคาเรือน  ข%อมูลจากทะเบียนราษฎร  ณ  เดือน พฤษภาคม 2557 มีจํานวน
ทั้งส้ิน 9,629  คน  จําแนกเป�นชาย 4,620 คน  เป�นหญิง 5,009  คน  มีความหนาแน�นเฉลี่ย  579  คนต�อ
ตารางกิโลเมตร  และมีจํานวนหลังคาเรือนทั้งสิ้น  4,419  หลังคาเรือน  ซ่ึงจะดูได%จากตารางเปรียบเทียบ 
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จํานวนประชากรและหลังคาเรือนจําแนกรายหมู�บ�าน 
     

 

สถิติการเลือกตั้งที่ผ�านมา 
จํานวนผู%มีสิทธิเลือกต้ังนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลตําบลปรุใหญ� (ครั้งล�าสุด)  เม่ือวันท่ี  

27 ตุลาคม 2556  รวมท้ังสิ้น 7,035 คน มาใช%สิทธิเลือกต้ังจํานวน 5,200 คน แยกเป�น 
 -  จํานวนบัตรเลือกต้ังที่เป�นคะแนนให%ผู%สมัครรับเลือกต้ัง    จํานวน  4,811  บัตร   

-  จํานวนบัตรเลือกต้ังที่ทําเคร่ืองหมายในช�องไม�ลงคะแนน  จํานวน     122  บัตร  
-  จํานวนบัตรเสีย        จํานวน     267  บัตร   

การปกครอง    

ตําบลปรุใหญ� มีหมู�บ%าน จํานวน 7 หมู�บ%าน ประกอบด%วย 
  หมู�ท่ี 1 บ%านคนชุม      
  หมู�ท่ี 2 บ%านตะคองเก�า      
  หมู�ท่ี 3 บ%านหนองหอย      
  หมู�ท่ี 4 บ%านวิโรจน3พัฒนา     
  หมู�ท่ี 5 บ%านพบสุข       
  หมู�ท่ี 6 บ%านเลียบ        
  หมู�ท่ี 7 บ%านแสนสุข        

หมู�ท่ี ชื่อหมู�บ�าน 
ประชากร (คน) จํานวน 

หลังคาเรือน ชาย หญิง รวม 

1 คนชุม 791 877 1,668 614 

2 ตะคองเก�า 632 622 1,254 524 

3 หนองหอย 70 103 173 85 

4 วิโรจน3พัฒนา 696 766 1,462 810 

5 พบสุข 1,339 1,449 2,788 1,475 

6 เลียบ 110 109 219 102 

7 แสนสุข 982 1,083 2,065 807 

รวม 4,620 5,009 9,629 4,417 
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การศึกษา 
 ในพื้นที่ตําบลปรุใหญ�  มีโรงเรียนในพ้ืนท่ีระดับประถมศึกษา จํานวน  1  แห�ง  คือ โรงเรียนบ%านคนชุม  
โดยมีบุคลากรครู/อาจารย3 ชาย  1 คน หญิง 5  คน รวม 6  คน ภายใต%การบริหารงานโดย  นายวิรัช คุ%มกลาง  
ผู%อํานวยการโรงเรียนบ%านคนชุม  ประกอบด%วยจํานวนบุคลากรและนักเรียน ดังนี้ 
  

ชั้น ชาย หญิง รวม อาจารย3ประจําช้ัน 

ป.1 6 4 10 นางสมจิตร  วินทะไชย 

ป.2 2 8 10 นางสมจิตร  วินทะไชย 

ป.3 6 2 8 นายจําลอง   ต้ังชูวงษ3 

ป.4 5 8 13 นางสาวนภัสนันท3   วงษ3วรรณสังข3 

ป.5 9 3 12 นางนิภาพร  เจริญศรี 

ป.6 5 3 8 นางนิภาพร   เจริญศรี 

อ.1 6 3 9 นางสาวกนกวรรณ   รําเพยพล 

อ.2 5 4 9 นางสาวกนกวรรณ   รําเพยพล 

รวม 44 35 79  
 

ศูนย?พัฒนาเด็กเล็กก�อนวัยเรียนตําบลปรุใหญ� 
 ด%วยเทศบาลตําบลปรุใหญ�  ได%เห็นความสําคัญของประชาชนในพ้ืนท่ีเขตเทศบาลตําบลปรุใหญ� ซ่ึงมี
บุตรหลานที่ต%องเข%าเรียนในระดับปฐมวัยเพื่อให%เด็กได%รับการส�งเสริมพัฒนาการท่ีถูกต%องตามหลักวิชาการมี
พัฒนาการท่ีสมบูรณ3ทุกด%านและแบ�งเบาภาระการเล้ียงดูของผู%ปกครอง   เทศบาลตําบลปรุใหญ�จึงได%ต้ังศูนย3
พัฒนาเด็กก�อนวัยเรียนตําบลปรุใหญ�ข้ึน ซ่ึงป<จจุบันมีจํานวน 2  ศูนย3  คือ 

๑. ศูนย3พัฒนาเด็กเล็กนานาชาติปรุใหญ� ต้ังอยู�ท่ี บ%านคนชุม หมู�ที่ 1 ตําบลปรุใหญ� อําเภอเมือง
นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา มีนางสาวจุฑามาศ  กุลวรวานิชวงษ3 ตําแหน�ง หัวหน%าฝCายบริหารการศึกษา 
รักษาการในตําแหน�ง ผู%อํานวยการกองการศึกษา ปฏิบัติหน%าที่ หัวหน%าศูนย3พัฒนาเด็กเล็ก มีเจ%าหน%าทีที่ผู%ดูแล
เด็ก 4 คน และมีเด็กนักเรียนทั้งหมด 38 คน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม (คน) อาจารย3ประจําช้ัน 

เตรียมอนุบาล 
(2 ขวบคร่ึง – 3 ขวบ) 

11 7 18 นางสาวสมประสงค3  พะยอมใหม� 
นางสาวนิตยา   สงบเงียบ 
นางสาวปฏิมาพร  ศรีทอง 

อนุบาล 1 
(3 ขวบ 1 วัน - 4 ขวบ) 

11 9 20 นางศิวศรันญ3  พันธ3วังกุล 
นางสาวนงเยาว3  จินดา 

รวม 22 16 38  
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๒. ศูนย3พัฒนาเด็กเล็กก�อนวัยเรียนประจําตําบลปรุใหญ� ต้ังอยู�ท่ี  บ%านแสนสุข  หมู�ท่ี  7  มีนางวิไลพร  
โสมสา ตําแหน�งครูผู%ดูแลเด็ก ปฏิบัติหน%าที่ หัวหน%าศูนย3พัฒนาเด็กเล็ก  มีเจ%าหน%าที่ผู%ดูแลเด็ก  5  คน  และมี
เด็กนักเรียนท้ังหมด 38 คน  โดยมีรายละเอียดดังนี้  

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม (คน) อาจารย3ประจําช้ัน 

เตรียมอนุบาล 
(2 ขวบคร่ึง – 3 ขวบ) 

9 4 13 นายสยาม  เต็งผักแว�น 
นางนภาภรณ3   อัศวนาวิน 

อนุบาล 1 
(3 ขวบ 1 วัน - 4 ขวบ) 

11 12 23 นางวิไลพร  โสมสา 
นางสาวบังอร  พิมพ3จัตุรัส 

รวม 20 16 36  

ศูนย?การเรียนชุมชนตําบลปรุใหญ�    
ต้ังอยู�ภายในบริเวณวัดคนชุม หมู�ท่ี 1 บ%านคนชุม จัดการเรียนการสอนโดยเป]ดโอกาสให%ผู%ที่ไม�ได%รับ

การศึกษาภาคปกติมีโอกาสศึกษาต�อ เพ่ือเป�นการเพ่ิมความรู%  ซ่ึงเป]ดท้ังทางวิชาการและการฝ^กอาชีพโดยทั่วไป 
ศาสนา 
 ประชาชนในตําบลปรุใหญ� ส�วนใหญ�นับถือศาสนาพุทธ โดยมีศาสนสถาน จํานวน 5 แห�ง คือ 

1.  วัดบ%านคนชุม ต้ังอยู�ท่ี หมู� 1 บ%านคนชุม  
2.  วัดตาลโหรน ต้ังอยู�ท่ี หมู� 2 บ%านตะคองเก�า  
3.  วัดคลองส�งน้ํา ต้ังอยู�ท่ี หมู� 5 บ%านพบสุข  
4.  วัดพบสุข ต้ังอยู�ท่ี หมู� 7 บ%านแสนสุข  
5.  วัดปCาแสงธรรมพรหมรังสี ต้ังอยู�ท่ี หมู� 7 บ%านเสนสุข  

สถานที่ท�องเที่ยว/พักผ�อน 
๑. สวนรุกขชาติปรุใหญ� ต้ังอยู�ที่ หมู� 7 บ%านแสนสุข  
๒. สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ต้ังอยู�ที่ หมู� 7 บ%านแสนสุข       
๓. เข่ือนโพธ์ิเต้ีย ต้ังอยู�ที่ หมู� 1 บ%านคนชุม  
๔. เข่ือนคนชุม ต้ังอยู�ที่ หมู� 2 บ%านตะคองเก�า 

สถานที่ราชการ   
1. เทศบาลตําบลปรุใหญ�    ต้ังอยู�ท่ี  หมู� 1 บ%านคนชุม 
2. โรงเรียนบ%านคนชุม    ต้ังอยู�ท่ี  หมู� 1 บ%านคนชุม 
3. โรงพยาบาลส�งเสริมสุขภาพตําบลหลักร%อย ตําบลปรุใหญ� ต้ังอยู�ท่ี  ตําบลปรุใหญ�  
4. ฝCายส�งน้ําและบํารุงรักษาที ่4 (เข่ือนโพธิ์เต้ีย) ต้ังอยู�ท่ี  หมู� 1 บ%านคนชุม 
5. ศูนย3การเรียนชุมชนตําบลปรุใหญ�  ต้ังอยู�ท่ี  หมู� 1 บ%านคนชุม 
6. ฝCายส�งน้ําและบํารุงรักษาที ่3 (เข่ือนคนชุม) ต้ังอยู�ท่ี  หมู� 1 บ%านคนชุม 
7. ทรัพยากรนํ้าบาดาล ภาค 1   ต้ังอยู�ท่ี  หมู� 4 บ%านวิโรจน3พฒันา 
8. สหกรณ3ออมทรัพย3ครูจังหวัดนครราชสีมา ต้ังอยู�ท่ี  หมู� 5 บ%านพบสุข 
9. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล%อม จ.นม. ต้ังอยู�ท่ี  หมู� 7 บ%านแสนสุข 
10. สํานักงานจัดการทรัพยากรปCาไม%ที่ 8  ต้ังอยู�ท่ี  หมู� 7 บ%านแสนสุข 
11. ศูนย3เพาะชํากล%าไม%นครราชสีมา  ต้ังอยู�ท่ี  หมู� 7 บ%านแสนสุข 
12. ศูนย3ปฏิบัติการไฟปCานครราชสีมา  ต้ังอยู�ท่ี  หมู� 7 บ%านแสนสุข 
13. สถานีตํารวจภูธรโพธ์ิกลาง   ต้ังอยู�ท่ี  หมู� 7 บ%านแสนสุข 
14. สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ต้ังอยู�ที่ หมู� 7 บ%านแสนสุข 
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การสาธารณสุข 
 ตําบลปรุใหญ� มีโรงพยาบาลส�งเสริมสุขภาพตําบล 1 แห�ง คือ โรงพยาบาลส�งเสริมสุขภาพตําบล
หลักร%อย ตําบลปรุใหญ� มีเจ%าหน%าท่ีสาธารณสุขประจําตําบล ดังน้ี    
  1.  นายสุชาติ   สนพะเนาว3  นักวิชาการสาธารณสุข ชาํนาญการ 
  2.  นางสาวสมพิศ  ชอบโนนลาว  นักวิชาการสาธารณสุข ชาํนาญการ 
  3.  นางเพ็ญศรี   ศิริบงกช     นักวิชาการสาธารณสุข ปฎิบัติการ 
  4.  นางสุดคนึง   เหียนขุนทด    นักวิชาการสาธารณสุข ชาํนาญการ 
  5.  นางสาวสุดารัตน3  พรพัชรพิฑูรย3   พยาบาลวิชาชพี  ชํานาญการ 
  6.  นางสาวสุภาภรณ3   หิรัญญะศิริ  ทันตสาธารณสุข 
  7.  นางสาวศิริรัตน3  หงษ3อินทร3  พนักงานช�วยเหลือคนไข% 
  8.  นางสาววรารัตน3  ศรีสันต3  พนักงานช�วยการพยาบาล 
  9.  นางดรุณี  ค%ากําไร    พนักงานช�วยการพยาบาล 
  9.  นางสาวสุภาพันธ3  สายะเสวี  พนักงานบริการ 
  10.นายศุภมาตร  วัดกลาง  พนักงานธุรการ 
  11. นางสาวอาภารัตน3   เชาว3หิรัญ  พยาบาลวิชาชพีปฏิบัติการ 
  12. นางสาวนุชนารถ  พิชัยภูมิ  พยาบาลวิชาชพีปฏิบัติการ 
  13. นางพิศากร   แก%วศัย   พยาบาลวิชาชพีชาํนาญการ 
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2.2 ข�อมูลเก่ียวกับศักยภาพของเทศบาลตําบลปรุใหญ� 
การเมืองและการบริหารงานของเทศบาล 

ประกอบด%วย สภาเทศบาล และนายกเทศมนตรี จากผลการเลือกต้ังสมาชิกสภาเทศบาลและ
นายกเทศมนตรีตําบลปรุใหญ� ท่ีเป�นการเลือกต้ังทั่วไป เม่ือวันที่  27 ตุลาคม 2556 ทําให%เทศบาลตําบลปรุใหญ� 
มีคณะผู%บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลตําบลปรุใหญ� ซ่ึงมาจากการเลือกต้ังโดยตรงของประชาชน ตาม
กฎหมายว�าด%วยการเลือกต้ังสมาชิกสภาท%องถ่ินหรือผู%บริหารท%องถ่ินครบตามจํานวน โดยมีวาระการดํารง
ตําแหน�งคราวละ 4 ปb นับแต�วันเลือกต้ัง ประกอบด%วย  

คณะผู�บริหาร   
1.  นายสุรศักด์ิ  ประสงค3หิงษ3  นายกเทศมนตรีตําบลปรุใหญ� 

  2.  นายจามร  คงกระพันธ3    รองนายกเทศมนตรีตําบลปรุใหญ� 
  3.  นายสุพล  โนใหม�     รองนายกเทศมนตรีตําบลปรุใหญ� 
  4.  พันโทชัยรัตน3  ไวทยกุล     เลขานุการนายกเทศมนตรีตําบลปรุใหญ� 
  5.  นายวิษณุ  ศรีลอง   ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตําบลปรุใหญ� 

สมาชิกสภาเทศบาล 
  1.  นางสุวนิตย3  ครุฑหม่ืนไวย  ประธานสภาเทศบาลตําบลปรุใหญ� 
  2.  นางเพ็ญพยงค3  ประสงค3หิงษ3  รองประธานสภาเทศบาลตําบลปรุใหญ� 
  3.  นายอุดม  สินปรุ   สมาชิกสภาเทศบาลตําบลปรุใหญ�  เขต 1 
  4.  นายณัฐพนธ3  ป]Eนเพ็ชร  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลปรุใหญ�  เขต 1 
  5.  นายประวิทย3  โคมพุดซา  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลปรุใหญ�  เขต 1 
  6.  นายสมาน  วรรณรักษ3   สมาชิกสภาเทศบาลตําบลปรุใหญ�  เขต 1 
  7.  นายวรวิทย3  อภิชาติโยธิน  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลปรุใหญ�  เขต 1 
  8.  นายสุเมธ  พุฒิจีบ   สมาชิกสภาเทศบาลตําบลปรุใหญ�  เขต 2 
  9.  นางธัญพิชชา  ศรีจะบก  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลปรุใหญ�  เขต 2 
  10. นายวิฑูรย3  ศรีทอง   สมาชิกสภาเทศบาลตําบลปรุใหญ�  เขต 2 
  11. นายสอ้ิง   พิมพ3จัตุรัส   สมาชิกสภาเทศบาลตําบลปรุใหญ�  เขต 2 
  12. นายวิสูตร   ตาลพลกรัง  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลปรุใหญ�  เขต 2 
  13. นายสมพงษ3   ตอทองหลาง  เลขานุการสภา ฯ /ปลัดเทศบาลตําบลปรุใหญ� 
 สําหรับการบริหารกิจการของเทศบาลอยู�ในความควบคุมและรับผิดชอบของนายกเทศมนตรี โดยมี
ปลัดเทศบาลเป�นผู%บังคับบัญชารองจากนายกเทศมนตรีรับผิดชอบควบคุมดูแลราชการประจําของเทศบาลให%
เป�นไปตามนโยบายและมีอํานาจหน%าทีอ่ืนท่ีกฎหมายกําหนด    หรือตามที่นายเทศมนตรีมอบหมาย   และมี
รองปลัดเทศบาล จํานวน 1  คน  หัวหน%าสํานักปลัด ผู%อํานวยการกอง ผู%อํานวยการกองช�าง และหัวหน%าฝCาย
เป�นผู%ช�วยเหลือปลัดเทศบาลในการบริหารงาน 
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โครงสร�างการกําหนดส�วนราชการ 
 เทศบาลตําบลปรุใหญ� มีภารกิจ อํานาจหน%าที่ที่จะต%องดําเนินการแก%ไขป<ญหาดังกล�าวภายใต%
อํานาจหน%าที่ท่ีกําหนดไว%ในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอน
การกระจายอํานาจ ให%แก�องค3กรปกครองส�วนท%องถ่ิน พ.ศ. 2542 โดยมีการกําหนดโครงสร%างส�วนราชการ 
(มีฐานะเป�นกอง) ดังนี้  
   1. สํานักปลัดเทศบาล 
   2. กองคลัง 
   3. กองช�าง 
   4. กองการศึกษา 
   5. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล%อม 
   6. หน�วยตรวจสอบภายใน 

จํานวนพนักงานเทศบาล/ลูกจ%างประจํา/พนักงานจ%าง ณ เดือนพฤษภาคม 2557 รวมทั้งสิ้น 77 คน 

การป2องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
   อัตรากําลัง ประกอบด%วย เจ%าหน%าท่ีปKองกันและบรรเทาสาธารณภัย  จาํนวน  6 ราย และอาสาสมัคร
ปKองกันภัยฝCายพลเรือน  จํานวน  17  ราย   

ครุภัณฑ3 อุปกรณ3 เคร่ืองมือที่ใช%ในการปฏิบัติงาน ประกอบด%วย 
  1.  รถดับเพลิง     จํานวน    1   คัน 
  2.  รถยนต3บรรทุกนํ้า    จํานวน    1   คัน 
  3.  รถยนต3บรรทุก ขับเคลื่อน 2 ล%อ  จํานวน    2   คัน 
  4.  เคร่ืองสูบนํ้า     จํานวน    2   เคร่ือง 
  5.  ไดโว�      จํานวน    2   เคร่ือง 
  6.  เลื่อยโซ�ยนต3     จํานวน    2   เคร่ือง 
  7.  เรือพลาสติก     จํานวน    5   ลํา 
  8.  กรวยจราจร     จํานวน    20  อัน 
  9.  ถังดับเพลิง     จํานวน    22  ถัง 
  10.  วิทยุสื่อสาร     จํานวน    27  เคร่ือง 
  11.  ตู%สัญญาณไฟ    จํานวน    1   เคร่ือง 

สถานะทางการคลัง 
 งบประมาณรายจ�ายทั่วไป ปbงบประมาณ พ.ศ. 2556 ณ วันท่ี 30 กันยายน 2556 ประกอบด%วย 

  -  เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น     33,142,.461.51 บาท 
  -  เงินสะสม      18,173,591.04  บาท 
  -  ทุนสาํรองเงินสะสม                 10,590,800.53  บาท 
  -  เงินกู%คงค%าง                47,044,656.64  บาท 

ด�านรายรับ  ในปbงบประมาณ พ.ศ. 2556 มีรายรับจริงทั้งสิ้น 57,279,238.62 บาท  
(รวมเงินอุดหนุนท่ัวไป / เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)  

ด�านรายจ�าย  ในปbงบประมาณ พ.ศ. 2556 มีรายจ�ายทั้งสิน้ 42,139,678.37 บาท   
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ภารกิจ อํานาจหน�าที่ของเทศบาล 
                 พระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป�นเทศบาล พ.ศ. 2542 ประกาศใช%ในราช
กิจจานุเบกษาฉบับกฤษฎีกา เล�ม 116 ตอนท่ี 9 ก วันท่ี 24 กุมภาพันธ3 2542 เป�นผลให%สุขาภิบาลทั่วประเทศ
จํานวน 981 แห�ง เปลี่ยนแปลงฐานะเป�นเทศบาลตําบลทั้งหมด ต้ังแต�วันที่ 25 พฤษภาคม 2542 ทําให%เทศบาล
ต%องปฏิบัติภารกิจตามกฎหมายสําคัญท่ีเก่ียวข%องดังนี้   
                 1. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2596 และท่ีแก%ไขเพ่ิมเติม เป�นอํานาจหน%าที่ตามกฎหมายจัดต้ัง
เทศบาล ซ่ึงกําหนดหน%าที่ของเทศบาลตําบล มี 2 ส�วน คือ อํานาจหน%าที่ท่ีต%องทําและอํานาจหน%าที่ท่ีอาจจะทํา
ได%   
                  2. พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจ ให%แก�องค3กรปกครองส�วน
ท%องถ่ิน  พ.ศ. 2542 มาตรา 35  
                  3. อํานาจหน%าท่ีตามกฎหมายอ่ืน  
                     จากอํานาจหน%าที่ท่ีกําหนดไว%ในกฎหมายที่เก่ียวข%องทั้ง 3 ประเภทนั้น เทศบาลตําบลปรุใหญ� 
จึงกําหนดภารกิจตามอํานาจหน%าที่ ที่จะเข%าไปแก%ป<ญหาในเขตเทศบาล ให%ตรงกับความต%องการของประชาชน 
โดยแบ�งภารกิจออกเป�น 7 ด%าน ดังน้ี 
                 1.  ด�านโครงสร�างพ้ืนฐาน  มีภารกิจที่เก่ียวข�องดังน้ี 
          ( 1 )  การจัดให%มีและบํารุงรักษาทางบกทางน้ํา และทางระบายนํ้า  
          ( 2 )  การสาธารณูปโภคและการก�อสร%างอ่ืน ๆ  
          ( 3 )  การสาธารณูปการ  
          ( 4 )  การผังเมือง 
          ( 5 )  การควบคุมอาคาร 
                 2.  ด�านส�งเสริมคุณภาพชีวิต มีภารกิจที่เก่ียวข�อง  ดังน้ี 
                   ( 1 )  การจัดการศึกษา  
                   ( 2 )  การสังคมสงเคราะห3 และการพฒันาคุณภาพชวีิต เด็ก สตรี คนชรา และ 
                                       ผู%ด%อยโอกาส  
           ( 3 )  การจัดให%มีและบํารุงรักษาสถานที่พักผ�อนหย�อนใจ  
                   ( 4 )  ส�งเสริมกีฬา 
                   ( 5 )  การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล 

3. ด�านการจัดระเบียบชุมชน สังคม  และการรักษาความสงบเรียบร�อย  มีภารกิจที่ 
     เก่ียวข�องดังน้ี 

                    ( 1 )  การจัดให%มีและควบคุมตลาดและที่จอดรถ                                    
                    ( 2 )  การรักษาความสะอาดและความเป�นระเบียบเรียบร%อยของบ%านเมือง 
                    ( 3 )  การรักษาความปลอดภัย ความเป�นระเบียบเรียบร%อยและอนามัย โรงมหรสพ  

        และสาธารณสถานอ่ืนๆ 
                    ( 4 )  การขนส�งและการวิศวกรรมจารจร 
                    ( 5 )  การรักษาความสงบเรียบร%อย การส�งเสริมและสนับสนุนการปKองกันและรักษา 

       ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย3สิน 
                    ( 6 )  การปKองกันและบรรเทาสาธารณภัย              
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4. ด�านการวางแผน การส�งเสรมิการลงทุนพาณิชยกรรมและการท�องเที่ยว  มีภารกิจที่ 
     เก่ียวข�อดังน้ี 

                    ( 1 )  การส�งเสริม การฝ^กและประกอบอาชีพ  
           ( 2 )  การพาณิชย3 และการส�งเสริมการลงทุน 
           ( 3 )  การส�งเสริมการท�องเท่ียว 

5. ด�านการบริหารจัดการและอนุรักษ?ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล�อม  มีภารกิจ 
     เก่ียวข�อง ดังน้ี 

           ( 1 )  การกําจัดมูลฝอย ส่ิงปฏิกูล และนํ้าเสีย 
           ( 2 )  การจัดให%มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน       
                    ( 3 )  การควบคุมการเลี้ยงสัตว3 
           ( 4 )  การจัดให%มีและควบคุมการฆ�าสัตว3 
           ( 5)   การจัดการการบํารุงรักษา และการใช%ประโยชน3จากปCาไม% ที่ดิน  
                   ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล%อม 
           ( 6 )  การดูแลรักษาที่สาธารณะ 
                 6. ด�านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณ ีและภูมิปGญญาท�องถ่ิน   มีภารกิจที่ 
                     เก่ียวข�อง ดังน้ี 
           ( 1 )  บํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิป<ญญาท%องถ่ิน และวัฒนธรรมอันดีของ 

        ท%องถ่ิน  
7. ด�านการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส�วนราชการและองค?กร 

                     ปกครองส�วนท�องถ่ิน มีภารกิจที่เก่ียวข�อง ดังน้ี 
                    ( 1 )  การจัดทาํแผนพัฒนาท%องถ่ิน ของตนเอง 
                    ( 2 )  ส�งเสริมการมีส�วนร�วมของราษฎร ในการพัฒนาท%องถ่ิน 
           ( 3 )  การส�งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาคและสิทธิเสรีภาพของประชาน 
ภารกิจหลักและภารกิจรอง ที่เทศบาลจะดําเนินการ 
ภารกิจหลัก 
              1.  การจัดให%มีและบํารุงรักษาทางบก ทางน้ํา และระบายน้าํ 
              2.  การสาธารณูปโภคและการก�อสร%างอ่ืนๆ 
              3.  การสาธารณูปการ 
              4.  การส�งเสริมการฝ^กและประกอบอาชีพ 
              5.  การกําจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และนํ้าเสีย 
              6.  การสาธารณสขุ การอนามัยครอบครัวและการรักษาพยาบาล 
              7.  การรักษาความสงบเรียบร%อย การส�งเสริมและสนับสนุน 
              8.  การจัดการ การบาํรุงรักษา และการใช%ประโยชน3จากปCาไม%ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและ  
                   ส่ิงแวดล%อม 
              9.  การจัดการศึกษา 
              10. การปKองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
              11. การรักษาความสะอาดและความเป�นระเบียบร%อยของบ%านเมือง 
              12. การจัดทําแผนพัฒนาท%องถ่ิน ของตนเอง            
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ภารกิจรอง 
             1.  การจัดให%มีและควบคุมตลาด และท่ีจอดรถ 
             2.  การพาณิชย3 และการส�งเสริมการลงทุน 
             3.  การส�งเสริมการท�องเท่ียว 
             4.  การสังคมสงเคราะห3 และการพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็กสตรี คนชรา และผู%ด%วยโอกาส 
             5.  การบํารุงรักษาศิลปะ จารีต ประเพณี ภูมิป<ญญาท%องถ่ิน และวัฒนธรรมอันดีของ ท%องถ่ิน 
             6.  การจัดให%มีและบํารุงรักษาสถานที่พักผ�อนหย�อนใจ 
             7.  การส�งเสริมกีฬา   
             8.  การส�งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
             9.  ส�งเสริมการมีส�วนร�วมของราษฎรในการพัฒนาท%องถ่ิน 
             10. การจัดให%มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน 
             11. การควบคุมการเล้ียงสัตว3 
             12. การจัดให%มีและควบคุมการฆ�าสัตว3 
             13. การผังเมือง 
             14. การส�งและการวิศวกรรมจราจร 
             15. การควบคุมอาคาร 
             16. การรักษาความปลอดภัย ความเป�นระเบียนเรียบร%อย และการอนามัยโรงมหรสพ และ 
                  สาธารณสถานอ่ืนๆ 
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ส�วนท่ี 3 
สรุปผลการพัฒนาเทศบาลในป�ท่ีผ�านมา 

---------------------- 
3.1 สรุปสถานการณ�การพัฒนา   

3.1.1 การวิเคราะห�ป$ญหาและความต(องการของประชาชนในท(องถ่ิน 
          1.ป$ญหาเศรษฐกิจ 

1.1 ผลิตผลทางการเกษตรตกตํ่า 
-  ตลาดการส�งออกสินค�าทางด�านการเกษตรกรรมมีปริมาณลดน�อยลง     
-  ผลิตผลท่ีได�มาเกิดภาวะล�นตลาด 
-  ต�นทุนในภาคเกษตรสูงข้ึน 
-  ไม�มีการประกันราคาสินค�าทางการเกษตร 
-  ปลูกพืชชนิดเดียวกันมากเกินไป 
-  ผลผลิตทางการเกษตรคุณภาพตกตํ่า 
-  ไม�มีตลาดกลางสินค�าทางการเกษตร 
-  ราคาสินค�าทางการเกษตรตกตํ่า 
-  ไม�มีท่ีดินทํากินเป-นของตนเอง 
-  ประชาชนยังใช�วิธีการแบบด้ังเดิมในการผลิต 

1.2 รายได� 
-  ประชาชนรายได�น�อย 
-  ขาดเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพ   
-  ต�นทุนทางการเกษตรสูง 
-  งบประมาณ/กองทุนส�งเสริมอาชีพไม�เพียงพอ 
-  แหล�งงบประมาณนอกระบบคิดอัตราดอกเบี้ยสูง 
-  เกิดหนี้สินจากภาคการเกษตร 

1.3 การรวมกลุ�มอาชีพ 
-   กลุ�มอาชีพท่ีมีอยู�ขาดความเข�มแข็ง 
-   ไม�มีหน�วยงานหรือบุคลากรสนับสนุนหรือสร�างความรู�ในการบริหารจัดการเก่ียว 
    การเกษตร 
-   ขาดการส�งเสริมอาชีพ 

1.4 ความรู�และเทคนิคการพฒันาอาชีพ 
-   ประชาชนยังขาดความรู�ความเข�าใจ และยังขาดผู�นาํในการดําเนินงานพัฒนาปรับปรุง

ผลผลิตให�มีระยะใช�ที่นานข้ึน และพัฒนาคุณภาพ สินค�าให�ดียิ่งข้ึน ตามความต�องการ
ของตลาด   

-   ไม�มีอุปกรณ9ท่ีทันสมัยในการประกอบอาชีพ 
-   ขาดการบริหารจัดการท่ีดี 

1.5 ป;ญหาการว�างงาน 
-  ประชาชนในพื้นที่มีอัตราการว�างงานเพ่ิมข้ึน 
-  ไม�มีอาชีพเสริมรองรับหลังจากการทําการเกษตร 
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          2.ป$ญหาด(านสังคม 
2.1  การป>องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

-  จํานวนบุคลากรท่ีมีความรู�ด�านการป>องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
   ยังไม�เพียงพอกับจํานวนประชากรในตําบล และยังไม�ถึงเป>าหมายที่วางไว�  
-  ประชาชนส�วนใหญ�ยังไม�มีความรู�ในการที่ป>องกันภัยในเบื้องต�น 
-  อัตรากําลังท่ีให�การสนับสนุนไม�เพียงพอต�อประชาชนในพ้ืนท่ีทั้งตําบล 

2.2 การรักษาความสงบเรียบร�อยของชุมชน 
-  ขาดแผนการป>องกันอาชญากรรม 
-  ชุมชนขาดความเข�มแข็งและสามัคคี 
-  ขาดงบประมาณและบุคลากร 

2.3 ยาเสพติด 
-  ยังมียาเสพติดในพื้นที ่
-  การให�ความรู�เก่ียวกับยาเสพติดยังไม�ทั่วถึง 

2.4 การแก�ป;ญหาสังคมและความยากจน                
-  ประชาชนส�วนใหญ�มีความยากจน 
-  ภาระหนี้สินเป-นจํานวนมาก 
-  ขาดแคลนทุนทรัพย9ในการประกอบอาชีพ 
-  ขาดการรวมกลุ�มในการประกอบอาชีพ 

2.5 สวัสดิการสังคม 
-  งบประมาณในการจัดสรรเบี้ยยังชีพคนชราและคนพิการยังไม�เพียงพอ 
-  ห�องสมุด ที่อ�านหนังสือพิมพ9ประจําหมู�บ�านยังไม�ทั่วถึง 
-  ไม�มีทุนการศึกษาสําหรับเด็กด�อยโอกาส 
 

3.ป$ญหาโครงสร(างพ้ืนฐาน 
3.1 คมนาคม 

-   ถนนเชื่อมระหว�างหมู�บ�านซ่ึงเป-นถนนดินลูกรัง และบางแห�งถูกนํ้าท�วมทําให�ถนนชํารุด
เสียหาย   

-   สภาพถนนบางแห�งเป-นหลุมเป-นบ�อ การสัญจรไปมาไม�สะดวก   
-   ถนนภายในหมู�บ�านยังมีจํานวนมากที่ยังไม�ได�พัฒนาปรับปรุงให�สัญจรได� 
-   งบประมาณในการดําเนินการก�อสร�าง ซ�อมบํารุง ยังไม�เพียงพอ 
-   การก�อสร�างภายในตําบลเป-นไปอย�างล�าช�า 
-   ไม�มีระบบการวางผังเมือง           

3.2   ไฟฟ>าสาธารณะ 
-  ไฟฟ>าสาธารณะในพ้ืนท่ีตาํบลปรุใหญ�  ยังมีไม�เพียงพอ  
-  การประสานงานกับการไฟฟ>าเป-นไปอย�างล�าช�า 
-  ไฟฟ>าแสงสว�างภายในหมู�บ�านยังไม�เพียงพอ 
-  ขาดงบประมาณ 
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3.3 ประปา 

-  ขาดงบประมาณจัดสร�าง  ซ�อมแซม  บํารุงรักษา 
-  ขาดการบริหารจัดการท่ีดี 
-  น้ําประปาไม�เพียงพอ 
-  คุณภาพของนํ้ายังไม�ได�มาตรฐาน 
-  เกิดภาวะขาดแคลนนํ้าประปาในฤดูแล�ง 

3.4  โทรคมนาคม 
-  โทรศัพท9สาธารณะในตําบลปรุใหญ�ไม�เพียงพอ   

3.5  การระบายน้าํ 
-  ขาดการดูแลซ�อมแซมในบางจุดท่ีมีอยู�แล�ว   
-  การระบายนํ้าเป-นไปอย�างล�าช�า 
-  เกิดน้ําท�วมขังในบางพื้นที่ 
-  การก�อสร�างรางระบายน้าํหรือท�อระบายนํ้ายังไม�เพียงพอ 

 
4.  ป$ญหาแหล�งนํ้า 

4.1 แหล�งนํ้าเพ่ืออุปโภค-บริโภค 
-  ในเขตพื้นที่ตําบลปรุใหญ�มีแหล�งน้ําธรรมชาติและนํ้าบาดาลซ่ึงมีสภาพเป-นน้าํกร�อยค�อน 
   ข�างเค็มเป-นส�วนใหญ�มีบางจุดเท�านั้นที่สามารถเจาะบ�อบาดาลนั้นมาผลิตเป-นน้ําด่ืมได�   
-  ปริมาณน้ําไม�เพียงพอต�อการอุปโภค – บริโภค โดยเฉพาะฤดูแล�ง 
-  คุณภาพของนํ้าสําหรับอุปโภค - บริโภคยังไม�ดี  

4.2 แหล�งนํ้าเพ่ือการเกษตร 
-   แหล�งนํ้าสําหรับการเกษตร จะใช�น้าํจากแหล�งน้ําธรรมชาติ, เข่ือนโพธ์ิเต้ีย, เข่ือนคนชุม, 

อ�างเก็บน้ําเถกิงพล และน้ําจากบ�อบาดาลที่ขุดเจาะข้ึนมาใช�เอง ปริมาณท่ีใช�ไม�เพียงพอ
ต�อการทําการเกษตร    

-   แหล�งนํ้าธรรมชาติในพ้ืนท่ีตําบลปรุใหญ�มี 4 แห�ง แต�ยังขาดการพัฒนาและปรับปรุง
แหล�งนํ้าให�เอ้ือและสามารถใช�สอยได�อย�างเต็มที่  

-   สระน้ํา บ�อน้ํา เดิม ต้ืนเขิน 
-   ขาดงบประมาณในการจัดสร�างแหล�งน้ําขนาดใหญ� 
 

     5.ป$ญหาด(านสาธารณสุข 
5.1 การบริการด�านสาธารณสขุ 

-  การให�บริการประชาชนในพื้นที่ของตําบลปรุใหญ�  ยังไม�ทั่วถึงและเพียงพอ 
-  มีเจ�าหน�าท่ีไม�เพียงพอต�อการดําเนินงานในการให�ความรู�ความเข�าใจกับประชาชนในพ้ืนที่   
-  ขาดบุคลากรด�านสาธารณสุข 
-  การเผยแพร�และประชาสัมพันธ9ให�ความรู�ยังไม�ทั่วถึงและครอบคลุม 
-  วัสดุอุปกรณ9ในการให�บริการด�านสาธารณสุขมีน�อยและไม�ทันสมัย 
-  ขาดงบประมาณในการจัดหาวัสดุอุปกรณ9 
-  สถานที่ในการให�บริการไม�เพียงพอ คับแคบ 
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5.2 สวัสดิการด�านสาธารณสขุ 

-  งบประมาณในการให�บริหารด�านสาธารณสุขมีไม�เพียงพอ 
-  หลักประกันสุขภาพไม�ท่ัวถึง 

5.3  โรคติดต�อ 
-  ยังมีโรคติดต�อแพร�ระบาดในพ้ืนท่ี 
-  ประชาชนขาดความรู�ในการป>องกันตัวเองจากโรคต�าง ๆ 
-  การประชาสัมพันธ9ยังไม�ทั่วถึงและครอบคลุม 
-  ขาดงบประมาณในการป>องกัน 
 

6.ป$ญหาด(านการเมืองการบริหาร 
6.1 การบริหารงานของเทศบาลตําบล 

-  สถานที่ติดต�องานราชการคับแคบ 
-  ไม�มีท่ีพักคอยสําหรับผู�ติดต�อราชการ 
-  ขาดบุคลากรท่ีมีความชํานาญเฉพาะด�าน 
-  ขาดวัสดุอุปกรณ9 และเคร่ืองมือที่ทันสมัยในการบริหารจัดการ 
-  การปฏิบัติงานในส�วนต�าง ๆ ยังไม�สัมฤทธิ์ผลสูงสุด 
-  การให�บริการประชาชนยังไม�ทั่วถึง 
-  การเผยแพร�ประชาสัมพันธ9ข�อมูลข�าวสารยังไม�ครอบคลุม 
-  การจัดคนทํางานยังไม�สัมพันธ9กับงาน 
-  โครงสร�างภายในองค9กรยังไม�ชัดเจน 
-  ข้ันตอนในการให�บริการยังไม�ชัดเจน ยุ�งยาก  
-  กระบวนการให�บริการล�าช�า 
-  สภาพภูมิทัศน9บริเวณรอบเทศบาลตําบลยังไม�ดี 
-  สิ่งอํานวยความสะดวกให�แก�ประชาชนยังไม�เพียงพอ 

6.2 บทบาทและหน�าท่ีของผู�นํา     
-  การขาดการทําความเข�าใจกับประชาชนเร่ืองบทบาทและหน�าที่ของ 
    การเป-นสมาชิกหรือผู�บริหารของเทศบาลตําบล   
-  การประสานงานและความร�วมมือระหว�างประชาชน , ผู�นําท�องถ่ิน 
   และสมาชิกยังไม�ดีเท�าที่ควร   
-  ขาดความสามัคคีภายในหมู�บ�าน 

6.3  การเมืองการปกครอง   
-  ประชาชนขาดความรู� ความเข�าใจในกฎหมายพื้นฐาน 
-  ประชาชนขาดความรู�ความเข�าใจเก่ียวกับเร่ืองสิทธิและบทบาทของตน 
-  การมีส�วนร�วมของประชาชนในการส�งเสริมประชาธิปไตยในระดับ  
    ท�องถ่ิน และระดับชาติมีน�อย 
-  ประชาชนยังไม�กล�าแสดงออกทางการเมือง 
-  การประชาสัมพันธ9ยังไม�ครอบคลุมและท่ัวถึง 
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7. ป$ญหาการศึกษา , ศาสนา และวัฒนธรรม 

7.1  ด�านการศึกษา 
-  ขาดแคลนบุคลากรที่มีคุณวุฒิทางการศึกษาโดยตรง 
-  ขาดงบประมาณและสื่อการเรียนการสอน 
-  ผู�ปกครองมีค�านิยมส�งบุตรหลานเข�าเรียนในเมือง 
-  ขาดกองทุนและการส�งเสริมให�เด็กศึกษาต�อในระดับที่สูงข้ึน 
-  เด็กมีแนวโน�มไม�ศึกษาต�อหลังจากจบภาคบังคับแล�ว 

7.2 ด�านศาสนา 
-  ประชาชนไม�ค�อยให�ความร�วมมือในการจัดกิจกรรมทางศาสนา 
-  ศาสนสถานชาํรุดทรุดโทรม 
-  ขาดการทาํนุบาํรุงศาสนา 
-  ประชาชนห�างเหินการเข�าวัดฟ;งธรรม 
-  ขาดงบประมาณในการบูรณะซ�อมแซมวัด 

7.3  ด�านวัฒนธรรม 
-  ขาดการส�งเสริมประเพณี ศิลปะ  วัฒนธรรม  การแสดงพ้ืนบ�านและภูมิป;ญญาท�องถ่ิน   
-  อิทธิพลของวัฒนธรรมต�างประเทศเข�ามามีอิทธิพลต�อเยาวชนมากข้ึน 
-  เยาชนขาดจิตสาํนึกในการอนุรักษ9และรักษาวัฒนธรรมไทย 

7.4   ด�านนันทนาการ 
-  ขาดสถานท่ีพักผ�อนหย�อนใจ  เช�น สวนสาธารณะ สวนหย�อม 
-  ขาดการส�งเสริมการท�องเท่ียวในพื้นที่ 
-  ประชาชนไม�ค�อยให�ความสนใจในการจัดกิจกรรมกีฬาภายในตําบล 
 

8.ป$ญหาด(านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล(อม 
8.1 ขยะมูลฝอย 

-  ปริมาณขยะที่มีแนวโน�มสูงข้ึนได� 
-  ประชาชนทิ้งขยะไม�ตรงตามภาชนะท่ีรองรับ 
-  ภาชนะในการรองรับยังไม�เพียงพอและท่ัวถึง 
-  ขาดสถานท่ีในการท้ิงขยะ 
-  การบริหารจัดการเก่ียวกับขยะมูลฝอยยังไม�ดีเท�าท่ีควร 

8.2 ทรัพยากรธรรมชาติ 
-  ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นทีไ่ม�ได�รับการดูแลหรือปรับปรุงให�ดีข้ึน 
-  ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นทีท่รุดโทรม 
-  ประชาชนขาดความรู�ความเข�าใจและขาดจิตสาํนึกในการอนุรักษ9  
   ป>องกัน  บํารุงรักษาและฟRSนฟูทรัพยากรธรรมชาติ 
- ประชาชนส�วนใหญ�ยังขาดการเอาใจใส�ดูแล  และหวงแหนธรรมชาติ 
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8.3 สิ่งแวดล�อม 

-  เกิดมลภาวะเป-นพษิในบางพ้ืนท่ี 
-  มีการท้ิงน้ําเสียลงคลอง หรือแม�น้ําสาธารณะ ทาํให�น้ําเน�าเสีย 
-  ไม�มีอุปกรณ9ที่ทันสมัยในการควบคุมหรือป>องกันกําจัดมลภาวะที่เป-นพิษ 
-  ขาดบุคคลากรท่ีจะดําเนินการด�านนี้โดยตรง 
-  ขาดความรู�ความเข�าใจในการที่ป>องกันป;ญหาที่เกิดข้ึน 
-  ไม�มีงบประมาณในการอนุรักษ9 ป>องกัน บํารุงรักษาและฟRSนฟูทรัพยากรธรรมชาติ 

 
การคัดเลือกและจัดลําดับความสําคัญของป$ญหา 
 สภาพป;ญหาต�าง ๆ ที่เกิดข้ึนในองค9กรปกครองส�วนท�องถ่ินมีมากมาย แต�คงเป-นการยากท่ีจะ
ดําเนินการแก�ไขได�ทุกด�านเนื่องจากข�อจํากัดในป;จจัยทางการบริหาร เช�น งบประมาณไม�เพียงพอ บุคคลากร
และวัสดุอุปกรณ9ของท�องถ่ินมีจํากัด เป-นต�น ดังน้ันการวางแผนพัฒนาจึงจําเป-นจะต�องมีการคัดเลือกและ
จัดลําดับความสําคัญของป;ญหา เพื่อจะทราบว�าจะดําเนินการแก�ไขป;ญหาไหนก�อน-หลัง ในการวางแผนพัฒนา
ท�องถ่ินต�อไป 
 
ความสําคัญของการคัดเลือกและจัดลําดับความสําคัญของป$ญหา 
 จากลักษณะของประเด็นหลักในการพัฒนา 4 ประเด็นหลัก จะเห็นได�ว�า “ป;ญหา” เป-นประเด็นสําคัญ
และมีขอบเขตกว�างขวางมากกว�าประเด็นอ่ืน ๆ เนื่องจากเป-นประเด็นที่สามารถแสดงถึงลักษณะขอบเขต และ
สาเหตุที่เด�นชัด ดังน้ัน จึงจะต�องนําป;ญหาต�างๆ ดังกล�าวมาดําเนินการคัดเลือกและจัดลําดับความสําคัญของ
ป;ญหา 
 องค9กรปกครองส�วนท�องถ่ิน จะต�องทําการคัดเลือกและจัดลําดับความสาํคัญของป;ญหาเพราะ 
 1.  สิ่งที่กําหนดว�าเป-นป;ญหาในข้ันแรกแล�ว อาจไม�ใช�ป;ญหาที่แท�จริงหรืออาจรวมกันเป-นป;ญหาใหม�ที่
ให�ความหมายได�ดีกว�าป;ญหาเดิม 
 2.  ป;ญหาแต�ละป;ญหาท่ีได�มามีความสําคัญไม�เท�ากัน 
 3.  ทรัพยากรในด�านต�างๆ มีจํากัด การแก�ไขป;ญหาทุกป;ญหาในคราวเดียวกันเป-นไปได�ยาก จึงต�องมี
การเลือกแก�ป;ญหาตามลําดับความสําคัญของป;ญหา 
  
การคัดเลือกและจัดลําดับความสําคัญของป$ญหา 
 เม่ือได�วิเคราะห9ข�อมูลและกําหนดเป-นป;ญหาพร�อมกับระบุป;ญหา ลักษณะ ขอบเขต และสาเหตุของ
ป;ญหาแล�วให�พิจารณาคัดเลือกและจัดลําดับความสําคัญต�อไป 
 การคัดเลือกและจัดลําดับความสําคัญของป;ญหาซ่ึงองค9กรปกครองส�วนท�องถ่ิน จะต�องประชุม
พิจารณาเพื่อดําเนินการต�อไปน้ี 
 1.  คัดเลือกป;ญหา 
  1.1 พิจารณาทบทวนป;ญหาว�าตามสภาพข�อเท็จจริงแล�วเป-นป;ญหาจริงหรือไม� ทั้งนี้อาจ
พิจารณาจากข�อเท็จจริง และลักษณะหรือสภาพแวดล�อมของสิ่งนั้นเอง 
  1.2  พิจารณาปรับปรุงตัวป;ญหา  โดยพิจารณาถึงชื่อป;ญหา ลักษณะหรือสภาพขอบเขตและ
สาเหตุของป;ญหา โดยอาจรวมหลายป;ญหาเดิมเข�าด�วยกันเป-นป;ญหาใหม� 
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 การคัดเลือกป;ญหาจะช�วยให�ได�ป;ญหามีลักษณะเป-นป;ญหาที่แท�จริง ก�อนที่จะพิจารณาจัดลําดับ
ความสําคัญของป;ญหาต�อไป 
 2. จัดลําดับความสาํคัญของป;ญหา 
  2.1 กําหนดหลักเกณฑ9ในการจัดลําดับความสําคัญของป;ญหา ต�องมีการกําหนดตัวเกณฑ9
เบ้ืองต�นเป-นพ้ืนฐาน แล�วนําตัวเกณฑ9นั้น ๆ มาพิจารณาจัดลําดับความสําคัญของป;ญหาต�อไป 
  การกําหนดตัวเกณฑ9 หมายถึง การกําหนดหลักเกณฑ9สําคัญท่ีจะนํามาใช�วัดตรวจสอบหรือ
พิจารณาในเร่ืองนั้น ตัวเกณฑ9สําคัญที่ใช�ในการพิจารณาจัดลําดับความสําคัญของป;ญหามีดังนี้ 
  (ก)  ความร�ายแรงและความเร�งด�วนของป;ญหา หมายถึง ป;ญหาที่มีความร�ายแรง มีความ
เร�งด�วนท่ีจะต�องแก�ไข ถ�าปล�อยท้ิงไว�จะเกิดผลเสียหายมากย่ิงข้ึน ป;ญหาบางป;ญหามีความร�ายแรง แต�ไม�มี
ความเร�งด�วนที่จะต�องรีบแก�ไข หากยังไม�แก�ไขหรือปล�อยไว�ระยะหน่ึงค�อยแก�ไขก็อาจจะไม�เกิดความเสียหาย
มากนัก 
  (ข)  ขนาดของกลุ�มชนและพื้นที่ท่ีถูกกระทบจากป;ญหา หมายถึง ขนาดประชากรในชุมชนที่
ถูกกระทบจากป;ญหานั้นๆ มีจํานวนมากน�อยเพียงใด ถ�ากลุ�มชนท่ีถูกกระทบมีจํานวนมากเท�าใดความสําคัญ
ของป;ญหาน้ันๆ ย�อมที่ได�รับการพิจารณาจัดลําดับให�มีความสําคัญสูงย่ิงข้ึน ป;ญหานั้นๆ ก็น�าจะพิจารณาหา
แนวทางแก�ไขต�อไป 
  (ค)  ขนาดของป;ญหา เป-นการพิจารณาว�าขนาดของป;ญหามีความใหญ�หรือเล็ก ในบางกรณี
ป;ญหาขนาดเล็ก หากปล�อยทิ้งไว�ไม�ดําเนินการแก�ไขแล�วอาจขยายตัวอย�างรวดเร็วและเป-นอันตรายต�อชุมชน 
หรืออาจจะทําให�เกิดป;ญหาอ่ืน ๆ ต�อไปได� 
  (ง)  ความเสียหายในแง�การพัฒนา หมายถึง ความเสียหายท่ีเกิดจากการพัฒนา หรือที่จะ
ตามมากับการพัฒนาป;ญหาเหล�านี้สามารถท่ีจะคาดการณ9ล�วงหน�าได�อย�างแน�นอนว�าจะก�อให�เกิดผลเสียหาย
ต�อการพัฒนาในอนาคต เช�น มลพิษ หรือมลภาวะต�างๆ ที่จะตามมากับการพัฒนา 
  (จ)  การยอมรับป;ญหาร�วมกันของชุมชน การพิจารณาเกณฑ9นี้ในลักษณะของสัดส�วนของ
ชุมชน  ป;ญหาท่ีชุมชนส�วนใหญ�มีความเห็นพ�องต�องกันและตระหนักถึงป;ญหานั้นๆ เป-นอย�างดีถือว�าเป-นป;ญหา
ที่มีความเด�นชัด ในทางกลับกันถ�าหากประชาชนในชุมชนส�วนใหญ�ไม�ยอมรับป;ญหานั้นเป-นป;ญหาการจะแก�ไข
ป;ญหาก็คงจะกระทําได�ไม�ง�ายนัก  
  ตัวเกณฑ9ดังกล�าวข�างต�น องค9กรปกครองส�วนท�องถ่ินอาจใช�เพียงบางตัวหรือเพ่ิมเกณฑ9บางตัว
ก็ได� ท้ังน้ีข้ึนอยู�กับสภาพของป;ญหา ภูมิประเทศ เหตุการณ9 เวลาและตัวแปรอ่ืน ซ่ึงแตกต�างกันออกไปในแต�ละ
ท�องถ่ิน แต�ในการจัดลําดับความสําคัญของป;ญหา จะต�องมีหลักเกณฑ9เบ้ืองต�นเป-นมาตรการประกอบการ
พิจารณา โดยไม�ใช�ความเคยชิน ความรู�สึกหรือสามัญสํานักของตนเป-นเกณฑ9ในการพิจารณา 
  2.2  ให�คะแนนนํ้าหนักต�อป;ญหาต�าง ๆ 
 เทศบาลตําบลปรุใหญ�  โดยคณะผู�บริหารท�องถ่ิน ได�ให�ยึดหลัก 4 ประการในการคัดเลือกป;ญหาและ
ความต�องการมาพัฒนาและบริหารจัดการ ซ่ึงประกอบด�วย 
 1.  ความเร�งด�วนของป;ญหา (ความรุนแรง) 
 2.  ความถ่ีของป;ญหา 
 3.  ความเป-นไปได�ของการแก�ป;ญหา 
 4.  ผลประโยชน9เกิดกับประชาชนส�วนใหญ� 
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จากการวิเคราะห�ป$ญหาและความต(องการของชุมชนแล(ว เทศบาลตําบลปรุใหญ� จึงได(จัดลําดับ
ความสําคัญได(ดังน้ี 
ลําดับความสําคัญของ

ป$ญหา 
พื้นที่เป@าหมาย/ 
กลุ�มเป@าหมาย 

แนวโน(มในอนาคต หมายเหต ุ

1.  ป$ญหาด(าน 
    โครงสร(างพ้ืนฐาน 

ทุกหมู�บ�านภายในตําบล -  การพฒันาระบบคมนาคมขนส�งให�มี
ความสะดวกในการสัญจรเป-น 
กระบวนการหนึ่งท่ีจะทําให�ภาค
เศรษฐกิจขยายตัว 
-  การเชื่อมต�อถนนภายในหมู�บ�านและ
ระหว�างหมู�บ�านและเชื่อมถนนสายหลัก 
-  อุบัติเหตุและอาชญากรรมในยาม    
คํ่าคืนก�อให�เกิดการสูญเสียในชีวิตและ
ทรัพย9สินเกิดข้ึน การติดต้ังไฟฟ>า
สาธารณะจะสามารถลดป;ญหาได�  
ระดับหนึ่ง 
-  นํ้าเพ่ือการอุปโภคบริโภค เป-นป;จจัย
ท่ีสําคัญในการดํารงชวีิต จึงควรหา
มาตรการรองรับในการแก�ไขป;ญหาการ
ขาดแคลนนํ้าโดยเฉพาะฤดูแล�ง 
-  การสื่อสารเป-นไปอย�างรวดเร็วแต�
บางคนมีพฤติกรรมท่ีใช�การสื่อสารและ
วิธีสื่อสารทีไ่ม�ถูกต�อง เทคโนโลยีรุดหน�า
ก�าวไกล ถ�าใช�ให�เกิดประโยชน9 
-  การพฒันาระบบรางระบายนํ้าให�ได�
อย�างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพโดย   
ไม�ก�อให�เกิดการท�วมขังจะส�งผลให�การ
สัญจรได�รับความสะดวกรวดเร็วย่ิงข้ึน 
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ลําดับความสําคัญของป$ญหา พ้ืนที่เป@าหมาย/ 
กลุ�มเป@าหมาย 

แนวโน(มในอนาคต หมายเหต ุ

2.  ป$ญหาด(านเศรษฐกิจ ทุกหมู�บ�านในตําบล -  ความเจริญเติบโตของโลกในยุค
โลกาภิวัตน9 ทําให�การใช�ชีวิตอยู�ใน
ป;จจุบันต�องมีการวางแผน และ
ปรับเปลี่ยน    ตัวเองให�ทันกับ
เหตุการณ9และ  สถานการณ9ท่ี
เปลี่ยนไป 
-  สภาพอากาศ  ฤดูกาลแปรปรวน     
การพ่ึงพาการเกษตรตามฤดูกาลอย�าง
เดียวไม�เพียงพอที่จะสร�างชุมชน        
เข�มแข็ง 
-  การดําเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจ
พอเพียงจะทําให�อยู�รอดกับ
สภาวการณ9ป;จจุบัน 
-  ระบบการผลิตแบบกลุ�มจะช�วยเพ่ิม
พลังในการต�อรองและมีอํานาจในการ
แข�งขันกับคู�แข�งได�ดีกว�า ทั้งด�านต�นทุน 
แรงงานและผลผลิต 
-  การส�งเสริมให�ระบบเศรษฐกิจ     
ฐานรากเข�มแข็งจะทําให�เศรษฐกิจของ
ประเทศเข�มแข็งและย่ังยืน 
-  การส�งเสริมการรวมในการประกอบ
อาชีพจากหน�วยงานต�างๆ จะประสบ
ความสาํเร็จถ�าชุมชนให�ความสนใจ 
ร�วมมือ ร�วมใจ ในการดําเนินการ 

 

3.  ป$ญหาด(านแหล�งนํ้า ทุกหมู�บ�านในตําบล - การสร�างระบบบริหารจัดการน้ํา    
ถือว�าเป-นการเตรียมรับมือกับป;ญหา
น้ําท�วมหรือขาดแคลนนํ้าได�ดีท่ีสุด ไม�
ว�าจะเป-นการสร�างที่กักเก็บน้ํา การขุด
ลอกคลองที่ตื้นเขิน การสร�างระบบ
ระบายนํ้า 
-  การพัฒนาและใช�ประโยชน9จาก
แหล�งน้ํา  จะช�วยให�ชุมชนรู�จักวิธีการ
หารายได� รู�จักการพ่ึงตนเอง พึ่ง
ทรัพยากรที่มีอยู� ซ่ึงจะเป-นไปตาม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

 



 27

ลําดับความสําคัญของป$ญหา พ้ืนที่เป@าหมาย/ 
กลุ�มเป@าหมาย 

แนวโน(มในอนาคต หมายเหต ุ

4.  ป$ญหาด(านสังคม ทุกหมู�บ�านในตําบล -  ความเหลื่อมล้ําทางรายได�ระหว�าง   
คนจนกับคนรวยทําให�เกิดตามมาเป-น
จํานวนมาก ไม�ว�าจะเป-นอาชญากรรม 
การแพร�ระบาดของสิ่งเสพติด ซ่ึง
นับวันจะทวีความรุนแรงเพิ่มมากข้ึน 
ซึงถ�าหากไม�ดําเนินการจริงจังหรือมี
แผนรองรับ การพัฒนาด�านต�างๆก็จะ
เป-นไปอย�างล�าช�า 
-  ระบบครอบครัวมีแนวโน�มเป-น  
ครอบครัวเด่ียวมากย่ิงข้ึน สภาพ
เศรษฐกิจ จะส�งผลให�คนเห็นแก�ตัว
เพ่ิมข้ึน ควรให�ความสําคัญกับ
ครอบครัวใหญ�เพ่ือเป-นการสร�าง
ภูมิคุ�มกันทางสังคม ให�ปูY ย�า ตา ยาย 
ได�อบรมสั่งสอนบุตรหลาน เพ่ือให�เขา
เป-นเยาชนที่ดีต�อไปในอนาคต 

 

5.  ป$ญหาด(านการ
สาธารณสุข 

ทุกหมู�บ�านในตําบล -  ในป;จจุบันโรคต�างๆมีจํานวนเพิ่ม 
มากข้ึน ถ�าหากทุกคนละเลยในการท่ี
จะใส�ใจสุขภาพของตนเอง ก็อาจเป-น        
เหย่ือของโรคร�ายได� 
-  หน�วยงานต�างๆ มีส�วนที่จะส�งเสริม
สุขภาพพลานามัยของประชาชนให�มี
สุขภาพร�างกายแข็งแรง โดย
ดําเนินการอย�างจริงจังและเป-น
รูปธรรมมากข้ึน 
-  การแสวงหาความรู� เป-นอีกหนทาง
หน่ึงที่จะทําให�ป;ญหาด�านสาธารณสุข 
มีการบรรเทาเบาบางและป>องกัน
ป;ญหาท่ีเกิดได� 

 

6.  ป$ญหาด(านการเมืองการ
บริหาร 

ทุกหมู�บ�านในตําบล -  เทศบาลตําบล ในฐานะหน�วยงาน
ท�องถ่ินขนาดเล็กที่ใกล�ชิดกับ
ประชาชนมากท่ีสุด ควรมีการชี้แจง
เก่ียวกับสิทธิ หรือบทบาทหน�าท่ีของ
ประชาชนในการท่ีจะมีส�วนร�วมในการ
บริหารตําบลเพ่ือเป-นการเสริม
ศักยภาพในตําบลให�มีความเข�มแข็ง 
ซ่ึงจะสงผลให� 
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ลําดับความสําคัญของป$ญหา พ้ืนที่เป@าหมาย/ 
กลุ�มเป@าหมาย 

แนวโน(มในอนาคต หมายเหต ุ

6.  ป$ญหาด(านการเมืองการ
บริหาร (ต�อ) 

ทุกหมู�บ�านในตําบล ประเทศชาติมีความม่ันคงและเจริญ
ทัดเทียมอารยประเทศ 
-  การพัฒนาและการแก�ไขป;ญหาหรือ
การวางแผนกําหนดทิศทางการพัฒนา
ท�องถ่ินในอนาคต จําเป-นอย�างย่ิงต�อง
อาศัยความร�วมมือจากทุกองค9กร 
-  การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิ
บาล เป-นหัวใจในการบริหาร 
-  ภารกิจท่ีเพิ่มมากข้ึนตามอํานาจ
หน�าท่ีและการรองรับภารกิจถ�ายโอน 
ทําให�ต�องมีการทําความเข�าใจกับ
ประชาชนในฐานะเจ�าของประเทศ 

 

7.  ป$ญหาการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

ทุกหมู�บ�านภายในตําบล - สื่อและอุปกรณ9การเรียนรู�เป-นสิ่งที่   
จําเป-นและสาํคัญต�อพัฒนาการการ
เรียนรู�ของเด็กเพื่อให�เด็กก�าวทันโลก 
-  การศึกษาไม�มีที่สิ้นสุด การศึกษา
นอกระบบจะเป-นอีกแนวทางหนึ่งใน
การสร�างกระบวนการคิดและการ
เรียนรู�ในชุมชน  
-  วัตถุนิยมและค�านิยมที่ผิดๆ ทําให�
สังคมเกิดความวุ�นวาย ป;ญหาเกิด
นานับประการรอการแก�ไข ทางที่ดี
ควรใช�ศาสนาเข�ามาให�เกิดการจรรโลง
จิตใจ และใช�เป-นเคร่ืองยึดเหนี่ยวจิตใจ 
-  วัฒนธรรมอันดีงามที่มีมาแต�โบราณ
เร่ิมสูญหาย ถ�าไม�มีการอนุรักษ9ไว�ก็จะ
หายไปในท่ีสุด 
-  การส�งเสริมให�เล�นกีฬาเพ่ือสุขภาพ
ในทุกเพศทุกวัย และสนับสนุนให�ยึด
การกีฬาเป-นอาชีพอีกอาชีพหนึ่ง 

 

8.  ป$ญหาด(าน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล(อม 

ทุกหมู�บ�านในตําบล -  การปลูกจิตสํานึกให�ประชาชนรู�ถึง
คุณค�าของทรัพยากรธรรมชาติ ให�มี
การรักและหวงแหน และอาจ
ดําเนินการในรูปแบบการท�องเที่ยวเชิง
อนุรักษ9ในพื้นที่ ซ่ึงจะส�งผลให�มีการ
กระจายรายได�ไปสู�ภาคประชาชน
เพ่ิมข้ึน 
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3.1.2 การวิเคราะห�ศักยภาพท(องถ่ิน ด(วย SWOT 
(๑) การวิเคราะห�จุดแข็ง (S : Strength)เป-นการพิจารณาป;จจัยภายใน อปท. โดยการ 

ประเมินข�อได�เปรียบหรือจุดเด�นของทรัพยากรทางการบริหารการพัฒนา  อปท. ท่ีคาดว�าจะสนับสนุนให�การ
ดําเนินงานบรรลุผลสําเร็จ เช�น โครงสร�างการบริหารงาน บุคลากร เคร่ืองมือ/อุปกรณ9 อ่ืนๆ จากการวิเคราะห9
พบว�า เทศบาลตําบลปรุใหญ�มีจุดแข็ง ดังน้ี 

-    ผู�บริหารมีวิสัยทัศน9ก�าวไกล 
- ประชาชนมีคุณภาพ 
- ผู�นําชุมชนให�ความร�วมมือกันในการปกครองและบริหารการพัฒนา 
- มีเทศบาลตําบลท่ีมีศักยภาพเพียงพอที่จะรองรับการบริการสาธารณะและแก�ไข

ป;ญหาความเดือดร�อนของประชาชน 
- มีการประสานร�วมมือกันระหว�างเทศบาลตําบลกับส�วนราชการในพ้ืนที่ 
- มีเส�นทางการคมนาคมระหว�างเทศบาลตําบลที่สะดวกหลายสายและเส�นทาง

การจราจรเป-นไปด�วยความสะดวกอยู�ห�างตัวเมืองไม�มากนัก 
- มีแหล�งน้ําสาธารณะท่ีสามารถพัฒนาให�เป-นแหล�งท�องเท่ียวได� 
-    มีอาสาสมัครเพ่ือป>องกันและบรรเทาสาธารณภัย (อปพร.) /ตํารวจบ�าน  ทาํให� 
     ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย9สิน 
-    มีอุปกรณ9เครื่องมือเครื่องใช�ที่ทันสมัย 
-    มีบุคคลากรท่ีมีความรู�ความสามารถในการปฏิบัติงาน 

(2)  การวิเคราะห�จุดอ�อน( W : Weakness ) เป-นการพิจารณาป;จจัยภายใน อปท. โดย
การประเมินข�อเสียเปรียบหรือจุดด�อยของทรัพยากรทางการบริหารการพัฒนา อปท. ซ่ึงเป-นป;ญหาอุปสรรคที่
ขัดขวางมิให�การดําเนินงานบรรลุผลสําเร็จ เช�น โครงสร�างการบริหารงาน บุคลากร เคร่ืองมือ/อุปกรณ9 จากการ
วิเคราะห9จุดอ�อน พบว�าเทศบาลตําบลปรุใหญ�มีจุดอ�อน ดังนี้ 

- ที่อยู�อาศัยไม�สัมพันธ9กับจํานวนประชากรท่ีมีจํานวนเพิ่มมากข้ึน 
- ขาดระบบการจัดการด�านการวางผังเมืองท่ีได�มาตรฐาน  
- โครงสร�างพ้ืนฐานยังไม�สัมพันธ9กับการเจริญเติบโตของชุมชน 
- เป-นชุมชนก่ึงเมือง  ไม�สามารถรวมกลุ�มกันเพื่อดําเนินการด�านเศรษฐกิจของชุมชน

ในรูปแบบของกลุ�มอาชีพอย�างเข�มแข็งได�และการว�างงานหลังฤดูเก็บเก่ียว 
- เด็กและเยาวชนบางส�วนมีพฤติกรรมไม�ศึกษาต�อระดับที่สูงข้ึน 
- เด็กและเยาวชนบางส�วนมีพฤติกรรมท่ีเสี่ยงต�อการเสพสารเสพติด 
- ป;ญหาหน้ีสิน และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย9สิน 
- ประชาชนยังขาดความเอาใจใส�ดูแลสุขภาพของตน 
- ชุมชนได�รับข�อมูลข�าวสารท่ีไม�ทั่วถึง 
- ประชาชนยังมีค�านิยมท่ีใช�สารเคมีในการเพิ่มผลผลิตการเกษตร 
- ถนนหลายสายขาดการซ�อมแซม 
- ขาดการบริหารการจัดการปYาไม�และแหล�งนํ้าท่ีดี 
- ไม�มีตลาดที่รองรับผลิตผลทางการเกษตรแรงงานไร�ฝ[มือ 
- ขาดการประสานงานที่มีประสิทธิภาพ 
- อุปกรณ9 เครื่องมือมีไม�เพียงพอ 
-    ประชาชนบางส�วนยังไม�ค�อยให�ความร�วมมือในกิจกรรมชุมชน 
-    ประชาชนไม�เข�าใจสิทธิหน�าที่และบทบาทของตนเองในการพัฒนา 
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 (3)  การวิเคราะห�โอกาส( O : Opportunity )เป-นการพิจารณาป;จจัยภายนอก อปท. 
โดยการประเมินโอกาสหรือเง่ือนไขที่คาดว�าจะเอ้ืออํานวยต�อการบริหารการพัฒนา อปท. ให�บรรลุผลสําเร็จ 
เช�น ด�านเศรษฐกิจ ด�านสังคม ด�านการเมือง ด�านเทคโนโลยี ด�านอ่ืนๆ จากการวิเคราะห9โอกาส พบว�าเทศบาล
ตําบลปรุใหญ�มีโอกาสหรือเงื่อนไขท่ีคาดว�าจะเอ้ืออํานวยต�อการบริหารดังนี้ 

- จังหวัดนครราชสีมาสามารถสนับสนุนงบประมาณให�เทศบาลตําบล 
    ที่มีแผนงานโครงการตามแนวทางยุทธศาสตร9การพัฒนาจังหวัด 
- มีเส�นทางการคมนาคมสายหลักเชื่อมไปสู�ภาคอีสานหลายจังหวัด ทําให�สามารถ

รองรับการขยายตัวของการลงทุนทางเศรษฐกิจ 
- เทศบาลตําบลมีอ�างกักเก็บนํ้าและสถานท่ีหลายแห�งท่ีสามารถพัฒนาเป-นแหล�ง

ท�องเท่ียวได� 
- เทศบาลตําบลเหมาะสาํหรับเป-นศูนย9กลางแลกเปลี่ยนสินค�าประเภทต�างๆ 
- มีการก�อสร�างสนามกีฬาระดับจังหวัดภายในตําบลทําให�สามารถรองรับ

นักท�องเที่ยวที่จะเดินทางมาท�องเที่ยวในอนาคต 
(๔) การวิเคราะห�ข(อจํากัด( T : Threat)  เป-นการพิจารณาป;จจัยภายนอก อปท. โดย

การประเมินภาวะคุกคามหรือเงื่อนไขท่ีเป-นข�อจํากัดต�อการบริหารการพัฒนา อปท. ให�บรรลุผลสําเร็จ เช�น 
ด�านเศรษฐกิจ  ด�านสังคม  ด�านการเมือง  ด�านเทคโนโลยี ด�านอ่ืน ๆ จากการวิเคราะห9พบว�าเทศบาลตําบลปรุ
ใหญ� มีข�อจํากัดดังน้ี 

- งบประมาณในแต�ละป[มีค�อนข�างจํากัดในการดําเนินการพัฒนาตําบลให�มีศักยภาพ 
- ประชาชนมีความแตกต�างในด�านฐานะทางเศรษฐกิจและฐานะทางสังคมระหว�าง

ชุมชนเดิมและชุมชนบ�านจัดสรร 
- ประชาชนมาจากหลายชุมชนทําให�มีพื้นฐานความรู�และพื้นฐานทางสังคมแตกต�างกัน 
- ไม�มีพื้นที่สาธารณะที่จะดําเนินการจัดทําสวนสาธารณะและนันทนาการ 
- มีป;ญหาแนวเขตการปกครองระหว�างองค9กรปกครองส�วนท�องถ่ิน 
- ภารกิจท่ีถ�ายโอนมีจํานวนมากแต�เจ�าหน�าที่ยังไม�มีความรู�เก่ียวกับภารกิจที่

มอบหมาย 
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3.2  ประเมินผลการนําแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 
 จากการนําโครงการจากแผนพัฒนาสามป[ (พ.ศ. 2556 – 2558) ตามยุทธศาสตร9และแนวทางการ
พัฒนาของแต�ละยุทธศาสตร9 จัดสรรงบประมาณ เพ่ือดําเนินการตามโครงการที่ได�กล�าวมาข�างต�น สามารถ
นํามาสรุปรายละเอียดตามตารางบัญชีสรุปโครงการท่ีได�ดําเนินการในป[งบประมาณ พ.ศ. 2556  ดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร� จํานวน
โครงการใน
แผนพัฒนา
ประจําป[ 

จํานวน
โครงการ

ดําเนินการ
จริง 

ร�อยละ จํานวน
งบประมาณ

ในแผนพัฒนา
ประจําป[ 

จํานวน
งบประมาณที่
ดําเนินการ 

ร�อยละ 

 1. ยุทธศาสตร9ด�านความ
ม่ันคงปลอดภยัในชีวิตและ
ทรัพย9สิน 

16 2 1.23 3,940,000 67,200 0.08 

 2. ยุทธศาสตร9โครงสร�าง
พ้ืนฐาน 

49 4 2.45 37,861,815 1,880,550 2.34 

 3. ยุทธศาสตร9การพัฒนา
ทรัพยากรและส่ิงแวดล�อม  

6 - 0 410,000 - 0 

 4. ยุทธศาสตร9การกีฬาและ
นันทนาการ  

3 - 0 330,000 - 0 

 5. ยุทธศาสตร9การพัฒนา
ด�านการศึกษา 

7 2 1.23 3,920,600 320,977 0.40 

 6. ยุทธศาสตร9ส�งเสริม
ศาสนาและวัฒนธรรม 

6 - 0 1,000,000 - 0 

 7. ยุทธศาสตร9การบริหาร
ราชการให�ม ี
ประสิทธิภาพคุณภาพ 

50 13 7.97 11,221,300 1,510,287.34 1.88 

 8. ยุทธศาสตร9พัฒนาการ
ท�องเท่ียวและบริการ 

- - - - - - 

 9. ยุทธศาสตร9การพัฒนา
ด�านสาธารณสขุ 

7 3 1.84 445,000 138,971 0.17 

 10.ยุทธศาสตร9การพัฒนา
ด�านสวสัดิการสังคม 

6 1 0.62 221,000 6,000 0.007 

 11.ยุทธศาสตร9ด�าน
เกษตรกรรม 

10 - 0 638,730 - 
0 

12.ยุทธศาสตร9การพัฒนา
ด�านเศรษฐกิจ   
พาณิชยกรรมอุตสาหกรรม 

3 - 0 20,445,000 - 
 
0 

รวม 163 25 15.34 80,433,445 3,923,985.34 4.88 
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3.3  การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพ 
 การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาประจําป[ท่ีผ�านมาจําแนกตามยุทธศาสตร9 ดังน้ี 
 

ยุทธศาสตร�ที่ 1 ด(านความม่ันคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย�สิน 

ลําดับท่ี โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ  

(บาท) 
1 โครงการตามมาตรการป>องกันและแก�ไขป;ญหาอุบัติเหตุทางถนนวันสงกรานต9 

ประจําป[ 2556  
33,600 

2 โครงการตามมาตรการป>องกันและแก�ไขป;ญหาอุบัติเหตุทางถนนวันป[ใหม� 
ประจําป[ 2556  

33,600 

รวม  67,200 
 

 

ยุทธศาสตร�ที่ 2 โครงสร(างพ้ืนฐาน 

ลําดับท่ี โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ  

(บาท) 
1 โครงการก�อสร�างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยหน�าสนามยิงปRน BB GUN 

ชุมชนพบสุข 3 หมู�ท่ี 5 บ�านพบสุข 
223,315 

2 โครงการก�อสร�างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กต�อจากบ�านกุมาร – บ�านนาย
ไกรสร ชุมชนคนชุม 2 หมู�ที่ 1 บ�านคนชุม 

149,200 

3 โครงการก�อสร�างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคุ�มโสฬส หมู�ท่ี 7 บ�านแสนสุข 809,200 
4 โครงการก�อสร�างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายอู�บิ๊กทางวิรัตน9รีไซเคิล หมู�ท่ี 5 

บ�านพบสุข 
698,835 

รวม  1,880,550 
 
ยุทธศาสตร�ที่ 3 ด(านการพัฒนาทรัพยากรและส่ิงแวดล(อม 
                              - 
 
ยุทธศาสตร�ที่ 4 ด(านการกีฬาและนันทนาการ 
                              - 

 

ยุทธศาสตร�ที่ 5 ด(านการศึกษา 

ลําดับท่ี โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ  

(บาท) 
1 โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห�งชาติ 70,000 
2 โครงการพัฒนาผู�ดูแลเด็กเล็ก 18,940 
3 โครงการอาหารกลางวันศูนย9พัฒนาเด็กก�อนวัยเรียน 212,537 
4 โครงการปฐมนิเทศน9ผู�ปกครองเด็กศูนย9พัฒนาเด็กเล็ก 4,600 
5 โครงการจัดงานวันเด็กแห�งชาติศูนย9พัฒนาเด็กเล็กตําบลปรใุหญ� 14,900 

รวม 320,977 
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ยุทธศาสตร�ที่ 6 ด(านการส�งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม 
                             - 
 

ยุทธศาสตร�ที่ 7 การบริหารราชการให(ม่ีประสิทธิภาพคุณภาพ 

ลําดับท่ี โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ  

(บาท) 
1 โครงการดําเนินการประชาคมหมู�บ�าน/ตําบลสัญจร    8,581 
2 โครงการประชาสัมพันธ9 20,193.04 
3 โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 2,400 
4 โครงการจัดทําแผนพัฒนาสามป[ แผนดําเนินงาน และการประชุมติดตาม

ประเมินผลแผนพัฒนาสามป[ของเทศบาลตําบลปรุใหญ� 
12,840 

5 โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา ฯ 119,860.13 
6 ทุนปริญญาตรี 

ทุนปริญญาโท 
142,650 

7 โครงการเลือกต้ัง 449,628 
8 โครงการชดใช�เงินคืนเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน (บัญชีท่ี 2) 61,270 
9 โครงการจัดหาผ�าม�าน 98,000 
10 โครงการจัดหานั่งร�าน 32,000 
11 โครงการจัดหาอาหารเสริม (นม) โรงเรียนบ�านคนชุมและศูนย9พัฒนาเด็กเล็ก

ตําบลปรุใหญ� 
270,946.17 

12 อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรยีนบ�านคนชุม 200,200 
13 โครงการอบรมเพิ่มพูนประสิทธิภาพคณะผู�บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล 

พนักงานเจ�าหน�าท่ี ผู�นาํท�องท่ี ผู�นําชุมชน และประชาชนผู�สนใจ 
91,719 

รวม 1,510,287.34 
 
ยุทธศาสตร�ที่ 8 ด(านการพัฒนาการท�องเที่ยวและบริการ 
                           - 
 

ยุทธศาสตร�ที่ 9 การพัฒนาด(านสาธารณสุข 

ลําดับท่ี โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ  

(บาท) 
1 อุดหนุนโครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในเขตเทศบาลตําบลปรุใหญ� 70,000 
2 ค�าใช�จ�ายในโครงการป>องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ�า 29,212 
3 โครงการควบคุมและป>องกันโรคไข�เลือดออก 39,850 

รวม 138,971 
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ยุทธศาสตร�ที่ 10 การพัฒนาด(านสวัสดิการสังคม 

ลําดับท่ี โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ  

(บาท) 
1 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู�สูงอายุ ผู�พิการ และผู�ปYวยโรคเอดส9 โดย

สนับสนุนเบี้ยยังชีพอย�างท่ัวถึงและเป-นธรรม 
6,000 

รวม 6,000 
 

 

ยุทธศาสตร�ที่ 11 ด(านเกษตรกรรม 
                      - 
 
ยุทธศาสตร�ที่ 12 ด(านการพัฒนาด(านเศรษฐกิจ พาณิชยกรรม อุตสาหกรรม 
                      - 

 
 

รวมทั้งส้ิน  25  โครงการ  งบประมาณ  3,923,985.34  บาท 
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ส�วนท่ี  4 

ยุทธศาสตร�และแนวทางการพฒันาในช�วงสามป� 
------------------- 

  ยุทธศาสตร�และแนวทางการพัฒนาในช�วงสามป� ระหว�างป� พ.ศ. 2558 – 2560  ของเทศบาล
ตําบลปรุใหญ� ซ่ึงได0กําหนดยุทธศาสตร�ในการพัฒนาเพื่อให0วิสัยทัศน�ประสบความสําเร็จ โดยให0ความสําคัญใน
การพัฒนาควบคู�กันไปทุกด0าน แต�การพัฒนาในเร่ืองของโครงสร0างพื้นฐานจะมีสัดส�วนมากกว�าด0านอ่ืน 
เน่ืองจากเป;นผลจากการประชาคมท่ีเสนอความต0องการเข0ามาเป;นจํานวนมาก แต�การพัฒนาในด0านอ่ืนก็จะมี
การพัฒนาให0เพิ่มข้ึนและให0ครบทุกด0าน 
 

4.1  วิสัยทัศน�ในการพัฒนาท"องถ่ิน (VISION) 
    วิสัยทัศน� หมายถึง สภาพการณ�ที่เราปรารถนาให"เกิดข้ึนในอนาคต (ต"องการเป5นอะไร)  

วิสัยทัศน�ที่ดี 
- ต0องไม�ใช�สภาพการณ�ในอดีตและบรรลุได0แล0วในป?จจุบัน  
- ไม�อาจบรรลุได0ด0วยการปฏิบัติงานประจาํตามปกติ 
- มีความเป;นไปได0 ท0าทาย เร0าใจ 
- สะท0อนถึงโฉมหน0าใหม�ของท0องถ่ินในอนาคต เห็นพ0องต0องกันทุกฝDาย 
- เป;นเสมือนเข็มทิศ 
- เป;นข0อความง�าย ๆ  
- ตรวจสอบและวัดผลสาํเร็จได0 
- สอดคล0องกับวัฒนธรรมขององค�กร 

 เทศบาลตําบลปรุใหญ� ได0กําหนดวิสัยทัศน� (Vision) เพ่ือเป;นสภาพการณ�ในอุดมคติซ่ึงเป;นจุดหมาย
และปรารถนา คาดหวังที่จะให0เกิดข้ึนหรือบรรลุผลในอนาคตข0างหน0า ตําบลปรุใหญ�เป;นตําบลขนาดเล็กที่มี
ประชาชนส�วนใหญ�พักอาศัยอยู�หนาแน�นและสงบสุข และคาดการณ�ว�าในอนาคตต0องเป;นชุมชนที่สงบสุขน�าอยู�
อาศัยและมีทัศนียภาพและสิ่งแวดล0อมดี จึงได0กําหนดวิสัยทัศน�คาดหวังที่จะให0เกิดข้ึนในอนาคตดังนี้ 

 “ประตูสู�อีสาน  บริการเลิศลํ้า  ลํานํ้าธรรมชาติ  พ้ืนที่ราบเกษตรกรรม  ชั้นนําสนาม
ซีเกมส�” 

4.2 พันธกิจ (MISSION) 
 พันธกิจ หมายถึง ขอบเขตของบทบาทหน"าทีห่ลักของ อปท. ที่จําเป5นต�อการบรรลุวิสัยทัศน� 
(ต"องทําอะไรถึงจะบรรลุวิสัยทัศน�) 
  พันธกิจที่ดี 

- สอดคล0องกับนโยบาย ระเบียบ กฎหมาย 
- ไม�ขัดแย0งต�อบทบาทหน0าที่ความรับผิดชอบตามกฎหมาย 
- ระบุถึงบทบาทหน0าท่ีต�อการบรรลุวิสัยทัศน� 
- สะท0อนถึงคุณค�าหลักหรือขอบเขตกิจกรรมท่ีมุ�งเน0น 
- ต0องสนับสนุนและนําไปสู�การบรรลุวิสัยทัศน�ท่ีกําหนด 
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เทศบาลตําบลปรุใหญ�  จึงกําหนดพันธกิจไว"ดังน้ี 
                   พันธกิจที่ 1   พัฒนาระบบโครงสร0างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให0ได0 
                                   มาตรฐาน และท่ัวถึง  
                    พันธกิจที่ 2   พัฒนาและส�งเสริมคุณภาพชีวิต เด็ก เยาวชน สตรี คนพกิาร ผู0สูงอายุ และคน 
                                     ด0อยโอกาส 
                   พันธกิจที่ 3   ส�งเสริมและสนับสนุนด0านการศึกษาแก�เด็ก เยาวชน ประชาชน ทุกระดับให0 
                                     พัฒนาการเรียนรู0ตลอดเวลา  
                   พันธกิจที่ 4   จัดให0มีการปJองกันและระงับโรคติดต�อและและพัฒนาการบริการด0าน 

      สาธารณสุข ให0ครอบคลุมและท่ัวถึง 
  พันธกิจที่ 5   ส�งเสริมการบริหารจัดการและการอนุรักษ�ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล0อม  
  พันธกิจที่ 6   ส�งเสริมเศรษฐกิจ  พัฒนากลุ�มอาชพี ให0ดําเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ 
                                      พอเพียง  
  พันธกิจที่ 7   ส�งเสริมศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณี และภูมิป?ญญาท0องถ่ิน 
  พันธกิจที่ 8   ยึดหลักการบริหารจัดการบ0านเมืองที่ดี (ธรรมาภิบาล) 
    
4.3 จุดมุ�งหมายเพือ่การพัฒนา (Goals) 
 หมายถึง  การระบุสภาพการให"สําเร็จ (ทําเพ่ือให"เกิดอะไร ถึงจะบรรลุวิสัยทัศน�) 
  จุดมุ�งหมายที่ดี 

-  ต0องระบุถึงขอบเขตหรือประเภทของกิจกรรมท่ีสนับสนุนและนําไปสู�พันธกิจและบรรลุ 
วิสัยทัศน�ได0อย�างครอบคลุมทุกด0าน 

-  มีความเป;นไปได0ในทางปฏิบัติ 
 เทศบาลตําบลปรุใหญ�ได"กําหนดจุดมุ�งหมายเพ่ือการพัฒนาไว"ดังน้ี 

1. การคมนาคมขนส�งทางบก  สาธารณูปโภคและสาธารณูปการในเขตเทศบาลมีความสะดวกสบาย 
ทั่วถึง  รองรับการขยายตัวของชุมชน 

2. ส�งเสริมการศึกษาให0เป;นการศึกษาตลอดชีวิต 
3. ศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิป?ญญาท0องถ่ินดํารงอยู�คู�ท0องถ่ิน 
4. คุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตเทศบาลดี มีอาชีพและรายได0ที่เพียงพอต�อการดํารงชีวติตาม

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
5.   ประชาชนมีส�วนร�วมในทุกข้ันตอนในการพัฒนาชุมชนและตนเอง 
6.   เศรษฐกิจในชุมชนได0รับการส�งเสริมให0มีความเข0มแข็ง ประชาชนมีอาชพีและรายได0เพียงพอ   
     ยกระดับ 

ความเป;นอยู�ให0ดีข้ึนและสามารถพ่ึงตนเองได0อย�างย่ังยืน 
7. การบริหารจัดการท0องถ่ิน ใช0หลัก ความโปร�งใส  หลักนิติธรรม  หลักคุณธรรม  หลักความมีส�วน

ร�วม หลักความรับผิดชอบ  และความคุ0มค�า 
8. ประชาชนมีสุขภาพพลานามัยดีถ0วนหน0า 
9. ประชาชนอุ�นใจมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย�สิน 
10. เทศบาลมีความเข0มแข็งในทุกๆ ด0าน 
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11. การบริหารจัดการสิ่งแวดล0อมดี ไม�มีมลพิษ  มีระบบการจัดการทรัพยากรที่เกิดประโยชน�สูงสุดต�อ 
     ท0องถ่ิน 
13. พัฒนาแหล�งท�องเที่ยวเดิม วางแผนการพัฒนาแหล�งท�องเที่ยวใหม�แบบบูรณาการ 
14. ประชาชนได0รับการบริการอย�างสะดวก รวดเร็ว และเป;นธรรม 

 
4.4 ยุทธศาสตร�การพัฒนาจังหวัด 

แผนยุทธศาสตร�การพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา ระยะ 4 ป� 
(พ.ศ. 2558 – 2561 ฉบับทบทวน) 

วิสัยทัศน� “โคราช เมืองหลวงแห�งภาคอีสาน” 
(นิยาม เมืองหลวง หมายถึง เมืองรองรับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ การท�องเที่ยว ศูนย�กลาง Logistic 
อุตสาหกรรม เกษตรแปรรูปอาหาร มันสาํปะหลัง และพลังงานสาํคัญของประเทศ และสร0างสังคมสิ่งแวดล0อมที่
มีคุณภาพให0โคราชเป;นเมืองน�าอยู�รองรับประชาคมอาเซียน) 
เปQาประสงค�รวม 

1. เพ่ือเพิ่มขีดความสามารถการแข�งขันทางเศรษฐกิจ โดยเชื่อมโยงอุตสาหกรรมและผลผลิตทางเกษตร
แบบครบวงจร ส�งเสริมการพัฒนาพลังงานทดแทน การท�องเที่ยว และ OTOP 

2. เพ่ือลดความเหลื่อมล้ําทางสังคมและคุณภาพชีวิต โดยเพ่ิมรายได0กระจายโอกาสให0คนจน ส�งเสริม
พัฒนาด0านการศึกษา และสาธารณสุขอย�างมีคุณภาพให0ครอบคลุมและเท�าเทียมทุกกลุ�ม 

3. เพ่ืออนุรักษ�ฟ[\นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล0อมและแก0ไขป?ญหามลภาวะ 
4. เพ่ือพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐให0มีประสิทธิภาพ 

ประเด็นยุทธศาสตร� 
1. พัฒนาเกษตรอุตสาหกรรมครบวงจรเพ่ือเป;นครัวของโลก (Food Valley) 
2. ลดความเหลื่อมล้ําทางสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน 
3. พัฒนาโคราชเมืองน�าอยู�ที่เป;นมิตรกับสิ่งแวดล0อม 
4. การบริหารราชการแบบบูรณาการตามหลักธรรมาภิบาล 

ยุทธศาสตร�ที่ 1 พัฒนาอุตสาหกรรมการเกษตรแบบครบวงจรเพื่อเป5นครัวของโลก 
 เปQาประสงค�เชิงยุทธศาสตร� 

1. เพ่ือส�งเสริมพัฒนาสินค0าเกษตรอุตสาหกรรมเป;น Food Valley 
2. เพ่ือผลิตพลังงานทดแทนช�วยลดต0นทุนการผลิต 
3. เพ่ือเพ่ิมรายได0จากการท�องเที่ยวและจําหน�ายสินค0า OTOP 
แนวทางการพัฒนา 
1. พัฒนาป?จจัยแวดล0อมการผลิตสินค0าเกษตร (Product champion) การคมนาคมขนส�ง และระบบ  

โลจิสติกส� ไปสู�ภูมิภาคอินโดจีน 
2. เชื่อมโยงกระบวนการผลิตและเพิ่มศักยภาพเกษตรกร ผู0ประกอบการ SMEs และผู0บริโภคในอาเซียน 
3. แปรรูปสินค0าเกษตรเป;นพลังงานทดแทนเพ่ือลดต0นทุนการผลิต 
4. เพ่ิมมูลค�าการท�องเที่ยวสีเขียวและ OTOP กับนิคมอุตสาหกรรมอาหาร (F.V.) 

ยุทธศาสตร�ที่ 2 ลดความเหล่ือมลํ้าทางสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน 
 เปQาประสงค�เชิงยุทธศาสตร� 

1. เพ่ือแก0ไขป?ญหาความยากจน 
2. เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตด0านการศึกษา สุขภาพ แรงงาน และความม่ันคงปลอดภัย 
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แนวทางการพัฒนา 
1. พัฒนาคุณภาพการศึกษาอย�างมีคุณภาพ ครอบคลุมและเท�าเทียม 
2. ส�งเสริมคุณภาพชีวิตและมาตรฐานการบริการสุขภาพทุกกลุ�มอายุ 
3. ดูแลผู0สูงอายุ เด็ก สตรี และผู0ด0อยโอกาส 
4. สร0างการจ0างงาน รายได0 และการเข0าถึงแหล�งทุนเพ่ือพัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจให0แก�แรงงาน 
5. รักษาความปลอดภัยและความม่ันคงทางสังคม (ยาเสพติด แรงงานต�างด0าว อาชญากรรม คุ0มครองสิทธิ

เสรีภาพและความยุติธรรม 
ยุทธศาสตร�ที่ 3 พัฒนาโคราชเมืองน�าอยู�ที่เป5นมิตรกับส่ิงแวดล"อม 
 เปQาประสงค�เชิงยุทธศาสตร� 

1. เพ่ืออนุรักษ�ฟ[\นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล0อม 
2. เพ่ือปJองกันและแก0ไขป?ญหามลภาวะ 
3. เพ่ือเตรียมความพร0อมรองรับสาธารณภัยต�าง ๆ 
แนวทางการพัฒนา 
1. การจัดการเมืองน�าอยู�แบบบูรณาการ 
2. ฟ[\นฟูและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล0อมสร0างเมืองสีเขียว 
3. การจัดการมลภาวะทางสิ่งแวดล0อม 

ยุทธศาสตร�ที่ 4 การบริหารราชการแบบบรูณาการตามหลักธรรมาภิบาล 
 เปQาประสงค�เชิงยุทธศาสตร� 

1. เพ่ือจัดบริการภาครัฐอย�างมีคุณภาพและเท�าเทียม 
2. เพ่ือแก0ไขป?ญหาและลดผลกระทบจากความเดือดร0อนของประชาชน 
3. เพ่ือควบคุมกํากับและติดตามผลการปฏิบัติราชการให0มีประสิทธิภาพ 
แนวทางการพัฒนา 
1. พัฒนาระบบการบริการและอํานวยการ แก0ไขป?ญหาความเดือดร0อนของประชาชน 
2. เพ่ิมศักยภาพบุคลากร เทคโนโลยีให0มีสมรรถนะสูงทันสมัยเพื่อเตรียมความพร0อมเข0าสู�ประชาคม

อาเซียน 
3. เพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารงานจังหวัดการวางแผนยุทธศาสตร�และงบประมาณ 

 

4.5 กรอบยุทธศาสตร�การพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท"องถิ่นในเขตจังหวัด  
     (พ.ศ. 2558 – 2560) 
ยุทธศาสตร�ที่  1.  ยุทธศาสตร�ด"านความม่ันคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย�สิน  
 แนวทางการพัฒนา 

1.1 ส�งเสริมและสนับสนุนการติดต้ังระบบเตือนภัยธรรมชาติ และภัยพิบัติต�างๆ รวมท้ังการปJองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย และความม่ันคงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย�สิน ลดอุบัติเหตุทางบก/ทางน้ํา 

1.2 ส�งเสริม สนับสนุนและร�วมมือกับส�วนราชการ หน�วยงาน มูลนิธิการกุศลและองค�กรท่ีเก่ียวข0อง ใน
การเตรียมความพร0อมในการปJองกันภัย และการช�วยเหลือผู0ประสบภัย 

1.3 ส�งเสริม และสนับสนุนการติดต้ังระบบกล0องวงจรปnดในเขตชุมชน และสถานที่สําคัญ เพื่อสร0าง
ความอบอุ�นใจ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย�สินของประชาชน 

1.4 สนับสนุนการฝoกอบรมจัดต้ังและอบรมฟ[\นฟูตํารวจบ0าน และอาสาสมัครปJองกันภัยฝDายพลเรือน
(อปพร.) เพ่ือเป;นกําลังสนับสนุนเจ0าหน0าท่ีรัฐ และดูแลรักษาความปลอดภัยและการจราจรในชุมชน หมู�บ0าน 
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ยุทธศาสตร�ที่  2.  ยุทธศาสตร�การสานต�อแนวทางพระราชดําริ  
 แนวทางการพัฒนา 

2.1 ประสานและบริหารการจัดการนํ้า ตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ0าอยู�หัวฯ เม่ือป� 
2538 เพื่อแก0ไขและปJองกันป?ญหาอุทกภัยอย�างเป;นระบบ 

2.2 พัฒนาขุดลอก คูคลองและจัดสร0างแหล�งน้ํา สงวนและเก็บกักน้ําเพื่อการเกษตร เพื่อการอุปโภค
และบริโภค รวมท้ังวางโครงการเพ่ือแก0ไขป?ญหาน้ําท�วมและน้ําแล0ง 

2.3 พัฒนาชุมชนและสังคมตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตร�ที่  3.  ยุทธศาสตร�ด"านการพัฒนาโครงสร"างพ้ืนฐาน 
 แนวทางการพัฒนา 

3.1 ส�งเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาด0านโครงสร0างคุณภาพชีวิตพ้ืนฐาน ให0สอดคล0องกับ
ความจําเป;นและความต0องการของประชาชนในการดํารงชีวิตอย�างพอเพียง 

3.2 ก�อสร0าง ปรับปรุงเส0นทางการคมนาคมอย�างทั่วถึงให0สามารถตอบสนองความต0องการ และแก0ไข
ป?ญหาความเดือดร0อนของประชาชน โดยเฉพาะเส0นทางการขนส�งผลผลิตทางการเกษตร แหล�งท�องเท่ียว และ
พื้นที่อ่ืน ๆ ที่เก่ียวข0องกับการดํารงชีวิตของประชาชน 

3.3 ประสาน สนับสนุน ร�วมมือกับส�วนราชการ และองค�กรปกครองส�วนท0องถ่ินอ่ืน ๆ เพื่อสนับสนุน
เคร่ืองมือ เคร่ืองจักรกล ตลอดจนผู0ปฏิบัติงานที่มีความชํานาญในการก�อสร0าง ปรับปรุง เส0นทางคมนาคม 

3.4 ประสานในการแก0ไขป?ญหาความเดือดร0อนของประชาชนในด0านสาธารณูปโภค และส�งเสริมให0
ประชาชนเข0าใจในการใช0และรักษาสาธารณูปโภคอย�างคุ0มค�า 
ยุทธศาสตร�ที่ 4.  ยุทธศาสตร�ด"านการอนุรักษ�ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล"อม 
 แนวทางการพัฒนา 

4.1 ส�งเสริม สนับสนุนและร�วมมือกับส�วนราชการองค�กรปกครองส�วนท0องถ่ิน ภาคเอกชน ในการ
พัฒนาฟ[\นฟูและอนุรักษ�ธรรมชาติ สิ่งแวดล0อม แหล�งน้ํา ลุ�มน้ําลําคลอง และปDาไม0ให0มีความอุดมสมบูรณ� 

4.2 ส�งเสริม สนับสนุนและร�วมมือกับส�วนราชการ องค�กรปกครองส�วนท0องถ่ินและภาคเอกชน ในการ
รณรงค�สร0างจิตสํานึก เพื่อปJองกันและแก0ไขป?ญหามลพิษและป?ญหาสิ่งแวดล0อมของชุมชนท0องถ่ินทุกระดับ 
  4.3 ส�งเสริม สนับสนุนและสร0างความร�วมมือกับส�วนราชการท่ีเก่ียวข0อง องค�กรปกครองส�วนท0องถ่ิน
ในการจัดทําระบบกําจัดขยะรวม เพื่อจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลอย�างเป;นระบบ 
ยุทธศาสตร�ที่ 5.  ยุทธศาสตร�ด"านการพัฒนาการท�องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรม ประเพณี และกีฬา  
 แนวทางการพัฒนา 

5.1 พัฒนาฟ[\นฟูและส�งเสริมกิจกรรมด0านศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชนท0องถ่ินโคราช 
เพ่ือการอนุรักษ�สืบสานต�อและเชื่อมโยงสู�กิจกรรมการท�องเที่ยว 

5.2 พัฒนาและฟ[\นฟูแหล�งท�องเท่ียวเดิม สร0างแหล�งท�องเท่ียวใหม� รวมทั้งกิจกรรมด0านการท�องเที่ยว 
และสิ่งอํานวยความสะดวกต�างๆ เพ่ือกระตุ0นเศรษฐกิจ และสร0างรายได0จากการท�องเท่ียวของจังหวัด
นครราชสีมาเพ่ิมข้ึน 

5.4 ส�งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมลานกีฬาชุมชน และจัดการแข�งขันกีฬาประเภทต�างๆ ต้ังแต�ระดับ
หมู�บ0านจนถึงระดับจังหวัด รวมถึงการสร0างความเป;นเลิศทางด0านกีฬาสู�กีฬาอาชีพในระดับชาติและนานาชาติ 
ยุทธศาสตร�ที่  6.  ยุทธศาสตร�ด"านการพัฒนาการศึกษา  
  แนวทางการพัฒนา 

6.1 ส�งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษา ให0เป;นไปตามมาตรฐานการศึกษา  
6.2 พัฒนาและเตรียมบุคลากรด0านการศึกษา (ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน) ให0เป;นผู0มีคุณภาพ

มีทักษะและศักยภาพตามมาตรฐานสากล รองรับประชาคมอาเซียน 
6.3 สนับสนุนให0มีการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช0เป;นเคร่ืองมือและประกอบการศึกษา เป;น

เคร่ืองมือของชุมชนและประชาชนท่ัวไป 
6.5 ส�งเสริมการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 
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ยุทธศาสตร�ที่ 7.  ยุทธศาสตร�การบริหารราชการให"มีประสิทธิภาพคุณภาพ  
 แนวทางการพัฒนา 

7.1 ปรับปรุงโครงสร0างการบริหารงาน เพ่ือให0รองรับการปฏิบัติภารกิจหน0าที่ ตามท่ีกฎหมายกําหนด
อย�างมีประสิทธิภาพ และเพื่อรองรับการเข0าสู�ประชาคมอาเซียน ทั้งนี้  รวมถึงการสร0างความสัมพันธ�และ
แลกเปลี่ยนความรู0และทัศนคติในด0านต�างๆ กับองค�กรปกครองท0องถ่ินในประชาคมอาเซียนและของประเทศ
ต�างๆ ในโลก 

7.2 นําระบบสารสนเทศมาใช0ในการบริหารงานภายในองค�กร  เพ่ือให0บริการกับประชาชนให0สะดวก 
รวดเร็ว แม�นยํา โดยยึดถือประโยชน�สูงสุดของประชาชน ผู0รับบริการเป;นสําคัญ 

7.3 สนับสนุนบุคลากรในสังกัด ให0ได0รับการศึกษา อบรม การทําวิจัย เพ่ิมพูนความรู0 เพื่อยกระดับ
ประสิทธิภาพ การทํางานให0เกิดประสิทธิผลในการบริการประชาชน และในการสื่อสารและร�วมมือกับ
ประชาคมอาเซียน 

7.4 บูรณาการการจัดทําแผนพัฒนาท0องถ่ิน ร�วมกันระหว�างหน�วยงานภาครัฐ และเอกชน องค�กร
ปกครองส�วนท0องถ่ิน เพ่ือพัฒนาท0องถ่ิน สร0างประโยชน�สูงสุด แก�ประชาชน 

7.5 เปnดโอกาสให0ประชาชนได0เข0ามีส�วนร�วมในการกําหนดนโยบายและความต0องการของประชาชน 
7.6 เพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ และส�งเสริมศักยภาพท0องถ่ินในทุกๆ ด0าน 

ยุทธศาสตร�ที่ 8.  ยุทธศาสตร�ด"านการพัฒนาสาธารณสุข  
 แนวทางการพัฒนา 

8.1 สนับสนุนการจัดต้ังกองทุน และเพ่ิมสวัสดิการเพ่ือพัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุข
หมู�บ0าน (อสม.) 

8.2 ส�งเสริมและสนับสนุนให0การรักษาพยาบาลประชาชนในระดับตําบล หมู�บ0านและชุมชนท่ีมี
คุณภาพและมาตรฐานเพื่อให0ประชาชนได0รับบริการที่ดี ท่ัวถึง และทันเหตุการณ� โดยร�วมมือกับโรงพยาบาล
ส�งเสริมสุขภาพตําบล และหน�วยงาน หรือองค�กรท่ีเก่ียวข0อง 

8.3 ส�งเสริมสุขภาพและอนามัยของประชาชนในระดับหมู�บ0านและชุมชน ให0มีสุขภาพแข็งแรง โดยให0
การเรียนรู0การดูแลสุขภาพ การออกกาลังกาย การปJองกันโรคการใช0ยาอย�างถูกต0อง การรับประทานอาหารที่มี
ประโยชน�และการเข0ารับการตรวจสุขภาพหรือการรับบริการด0านสาธารณสุขตามข้ันตอนและวิธีการทางการ
แพทย� 
ยุทธศาสตร�ที่ 9.  ยุทธศาสตร�ด"านการพัฒนาสังคม 
 แนวทางการพัฒนา 

9.1 ส�งเสริมและพัฒนาบทบาทของผู0นําชุมชน คณะกรรมการหมู�บ0าน และชุมชนให0เข0มแข็งเพ่ือเป;น
ผู0นําการพัฒนาชุมชนและท0องถ่ินท่ีมีคุณภาพ 

9.2 ส�งเสริมโครงการพัฒนาระดับหมู�บ0านให0พึ่งตนเองได0 ให0ประชาชนมีฐานะดีข้ึน มีสาธารณูปโภคที่ดี
และเข0าถึงทุกชุมชน 

9.3 ส�งเสริม พัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน สตรี ผู0สูงอายุ ผู0พิการ และด0อยโอกาส 
โดยการจัดกิจกรรมที่เหมาะสมและดําเนินการให0เกิดกองทุน หรือจัดหางบประมาณเพ่ือดําเนินการพัฒนา
บทบาทและคุณภาพชีวิตอย�างต�อเนื่อง รวมตลอดถึงการพัฒนาให0มีความรู0ความชํานาญในวิชาชีพที่เหมาะสม 
เพ่ือพึ่งตนเอง เลี้ยงตนเองและครอบครัวได0อย�างมีเกียรติและศักด์ิศรีทัดเทียมกับบุคคลทั่วไป 

9.5 ดําเนินการสนับสนุน และประสานรัฐบาล องค�กรปกครองส�วนท0องถ่ินทุกระดับ เพื่อปJองกันและ
ให0มีการปราบปรามและแก0ไขป?ญหาการเสพ การผลิต และการจําหน�ายยาเสพติดในทุกระดับ 
ยุทธศาสตร�ที่  10.  ยุทธศาสตร�ด"านการพัฒนาการเกษตร  
 แนวทางการพัฒนา 

10.1 พัฒนา ปรับปรุงพันธุ�พืชและเมล็ดพันธุ�พืชที่ดีมีคุณภาพ ส�งเสริมให0เกิดเกษตรอุตสาหกรรม เกิด
พันธุ�พืชใหม�ๆ ที่มีคุณภาพสูงข้ึน โดยอาศัยเทคโนโลยีที่ทันสมัย โดยขอความร�วมมือและให0ความร�วมมือกับ
หน�วยงานท้ังภาครัฐและเอกชน 
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10.2 ลดต0นทุนการผลิตและเพ่ิมมูลค�าผลผลิตทางการเกษตร ปรับปรุงผลิตผลให0มีคุณภาพ มี
มาตรฐานสากลโดยการร�วมมือและให0ความร�วมมือกับหน�วยงานท้ังภาครัฐและเอกชน 

10.3 สนับสนุนการจัดต้ังกองทุนเพ่ือเกษตรกรในหมู�บ0าน (อกม.) หารูปแบบใหม�ๆ ปรับปรุงรูปแบบ
เก�าให0มีคุณภาพและประสิทธิภาพมากข้ึน 

10.5 สนับสนุนการทําการเกษตรทางเลือก เพื่อเพ่ิมคุณภาพและประสิทธิภาพของนโยบายเศรษฐกิจ
พอเพียงโดยอาศัยเทคโนโลยีที่ทันสมัย โดยขอความร�วมมือและให0ความร�วมมือกับหน�วยงานทั้งภาครัฐและ
เอกชน 

4.6 นโยบายการพัฒนาของผู"บริหารท"องถ่ิน 
1.  นโยบายด"านการพัฒนาโครงสร"างพ้ืนฐาน 
เทศบาลตําบลปรุใหญ� พร0อมพัฒนา ปรับปรุง และบํารุงรักษาโครงสร0างพ้ืนฐานสาธารณูปโภคให0แก�

ประชาชนอย�างท่ัวถึง ด0วยความเหมาะสมและเป;นธรรม ตามศักยภาพและทรัพยากรท่ีมี เพื่ออํานวยความ
สะดวกสบายและให0ประโยชน�แก�ส�วนรวม ท้ังสามารถเชื่อมโยงกับท0องถ่ินข0างเคียงได0อย�างมี “คุณภาพ” 

2.  นโยบายด"านการปกครอง 
การบริหารเทศบาลฯ จะพัฒนาได0ตามวิสัยทัศน� น้ัน จะนําหลักธรรมาภิบาล มาเป;นแนวทางตามความ

เหมาะสมแก�โอกาสและเรื่องนั้น ๆ ได0แก� 
-  หลักคุณธรรมยึดม่ันความถูกต0อง ดีงาม มีจรรยาบรรณตามระบบคุณธรรม 4 หลักคือ  

ความสามารถ, ความเสมอภาค, ความม่ันคงในตําแหน�ง, ความเป;นกลางทางการเมือง โดยคํานึงถึงความ
เหมาะสมตามโอกาสและกรณี 

-  หลักนิติธรรมยึดม่ัน ปฏิบัติตามกฎหมาย เป;นธรรม เสมอภาค เท�าเทียม ไม�เลือกปฏิบัติ 
-  หลักความคุ0มค�ายึดม่ันการใช0ทรัพยากรอย�างคุ0มค�า ให0เกิดประโยชน�สูงสุด 
-  หลักความโปร�งใสสามารถตรวจสอบได0 มีเหตุผลเพียงพอ ให0ประชานสามารถเข0าถึงข0อมูล โดยไม�

ส�งผลกระทบทางลบต�อเทศบาลฯ 
-  หลักการมีส�วนร�วมเปnดโอกาสให0ทุกภาคส�วน สามารถแสดงความคิดเห็น รับฟ?งความคิดเห็น ต�ขอ

สงวนสิทธิ์ท่ีจะปฏิบัติตาม พึงอ0างอิงถึงประโยชน�ของส�วนรวม 
-  หลักความรับผิดชอบร�วมกันยึดม่ันติดตามผลของการทํางาน พร0อมแก0ไขและชี้แจง  
3.  นโยบายด"านเศรษฐกิจและสังคม 
ส�งเสริมและพัฒนาอาชีพของประชาชน โดยจัดฝoกอบรมให0ความรู0สร0างอาชีพตามความต0องการและ

ความถนัดของประชาชนอย�างย่ังยืน ตามศักยภาพของ เทศบาลฯ เพ่ือสร0างรายได0และพัฒนาคุณภาพชีวิตให0ดี
ข้ึน ทันความเปลี่ยนแปลงของบ0านเมืองและสอดคล0องกับประชาคมอาเซียน ในภายภาคหน0าและส�งเสริมการ
เรียนรู0 และการใช0เทคโนโลยีอย�างเหมาะสมให0แก�ทุกเพศทุกวัย ภายใต0พระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระ
เจ0าอยู�หัว ฯ เร่ือง “เศรษฐกิจพอเพียง”   

(ภายใต0กรอบแนวคิดพอประมาณ มีเหตุผลและมีภูมิคุ0มกัน บนเง่ือนไขความสมดุลย่ังยืน และความรู0คู�
คุณธรรม) 

เสริมสร0างความรักความเข0าใจต�อกันในเร่ือง “รู"รักสามัคคี” ให0แก�ประชาชนและทุกภาคส�วน เพ่ือให0มี
ทัศนคติที่ดีต�อการอยู�ร�วมกัน ร�วมกันพัฒนาให0ดีข้ึน ให0เข0าใจความคิดต�าง แต�ไม�แตกแยกความสามัคคี ยอมรับ
กติกาของสังคม บนพื้นฐานความเป;นไทย ความเป;นคนปรุใหญ� มีความรักความเข0าใจ ด่ังครอบครัวเดียวกัน 
เทศบาล ฯ จะให0การดูแลและพัฒนา เด็กและเยาวชน ผู0สูงอายุ ผู0พิการ และผู0ด0อยโอกาส ด0วยความห�วงใย  
เอาใจใส�และเอ้ืออาทร เพ่ือให0ปรุใหญ�เป;นสังคมที่น�าอยู� และเป;นการแบ�งเบาภาระของครอบครัว ให0ความ
เป;นอยู�ที่ดีข้ึน 
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4.  นโยบายด"านการเมือง 
การบริหารเทศบาล ฯ จะส�งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย  อันมีพระมหากษัตริย�ทรงเป;น

ประมุขของประเทศ  ให0แก�ประชาชน  เพ่ือให0ประชาชนมีส�วนร�วมในการพัฒนา โดยเน0นการมีส�วนร�วม ให0เกิด
ความเข0าใจ เข0าถึงป?ญหาและความต0องการ ภายใต0ความเป;นไปได0จากทรัพยากรที่มี  ด0วยแนวคิด “โดย
ประชาชน  เพื่อประชาชน  เป5นของประชาชน” 

สร0างผู0นําชุมชนและให0เป;นแบบอย�างท่ีดีแก�ชุมชน ภายใต0ลักษณะอันพึงประสงค� เพ่ือให0สอดรับกับ
นโยบายด0านอ่ืนๆ ด0วยตระหนักถึงภาระหน0าที่ เพื่อร�วมกันพัฒนา ปรุใหญ�ให0เป;นเมืองน�าอยู� ได0อย�างมี 
“ประสิทธิภาพและประสิทธิผล” 

5.  นโยบายด"านสาธารณสุขและส่ิงแวดล"อม 
เทศบาลฯ ส�งเสริมให0ประชาชนตระหนักถึงการดูแลสุขภาพของตนเองและคนในครอบครัว โดยเน0น

การสร0างภูมิคุ0มกันเป;นหลัก และการแก0ไขรักษาควบคู�กัน ให0ความสําคัญกับการออกกําลังอย�างสมํ่าเสมอ รู0จัก
ปJองกันตนเองและครอบครัวจากโรคภัยไข0เจ็บ และให0ความรู0เก่ียวกับโรคท่ีจะมาจากประชาคมอาเซียน เช�น          
โรคเท0าช0าง 

ประชาชนจะได0รับทราบข0อมูลข�าวสารที่แท0จริงของป?ญหาสิ่งแวดล0อม ของเทศบาลฯและสิ่งแวดล0อม
อ่ืนๆท่ีจะให0ผลกระทบต�อชีวิตความเป;นอยู�ในป?จจุบันและในอนาคต เพ่ือร�วมระดมความคิด เตรียมการวางแผน
แก0ไข รับมือและปJองกันป?ญหาท่ีจะเกิดข้ึน ภายใต0การยอมรับของส�วนรวม โดยยึดหลัก “ปรุใหญ�น�าอยู�” 

6.  นโยบายด"านการให"บริการ 
ส�งเสริมให0ชุมชนมีความเข0มแข็งความสามัคคี สร0างเครือข�ายสามารถกระจายข�าวสารจากเทศบาลฯ   

สู�ชุมชนและเป;นตัวกลางส�งความต0องการของประชาชนสู�เทศบาลฯ อย�างถูกต0องและรวดเร็ว 
ประชาชนจะสามารถเข0าถึงบริการต�างๆของเทศบาลฯ ได0อย�างเสมอภาค และเม่ือผู0รับบริการมีป?ญหา

ใดๆ เทศบาลฯจะร�วมแก0ไขป?ญหาต�าง ๆ เพ่ือหาแนวทางที่เกิดประโยชน�แก�ทุกฝDายที่เก่ียวข0องมากท่ีสุด ภายใต0
แนวคิดเทศบาลปรุใหญ� “ห�วงใย รับใช"ประชาชน” 

จะนําเทคโนโลยีท่ีทันสมัยและเหมาะสมแก�การพัฒนาเพื่อประชาชนชาวปรุใหญ�มาใช0 ให0เกิดความ
สะดวก รวดเร็ว ลดข้ันตอน โปร�งใส ตรวจสอบได0และประหยัดท้ังเวลาและค�าใช0จ�าย สอดคล0องกับระเบียบและ
กฎหมาย 

7.  นโยบายด"านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย�สิน 
เทศบาลฯ จะเน0นความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย�สินของประชาชนทุกคน เพื่อความอยู�ดี รู0สึกอบอุ�น

และไว0วางใจ จะประสานงานและให0ความร�วมมือกับทุกฝDายที่มีหน0าที่รับผิดชอบ สร0างจิตสํานึกด0านความเป;น
สังคมท่ีดี การอยู�ร�วมกันแบบชุมชนท่ีเอ้ืออาทรกัน จัดอบรมให0ความรู0 ความเข0าใจ ปรับทัศนคติแก�เยาวชนและ
ประชาชนทั่วไป สร0างอาสาสมัคร จิตสาธารณะ ให0มีส�วนร�วมในการเฝJาระวัง ปJองกันดูแลความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย�สินของประชาชนทุกคน ทําให0ปรุใหญ�เป;น “เขตความปลอดภัย” 

8.  นโยบายด"านการศึกษา 
ส�งเสริมการศึกษาทุกระดับ ปลูกฝ?งการใฝDรู0 ต้ังแต�ระดับอนุบาลจนถึงผู0สูงอายุ สนับสนุนการศึกษา

ทางเลือก ให0ความร�วมมือและสร0างกิจกรรมร�วม  กับโรงเรียนต�างๆในเขตเทศบาล ฯ และโรงเรียนอ่ืน ๆ ที่ร0อง
ขอความร�วมมือ สนับสนุนการเรียนรู0เ ก่ียวกับภูมิป?ญญาท0องถ่ิน การอนุรักษ�ท0องถ่ิน ให0สอดคล0องกับ
ประวัติศาสตร�ท0องถ่ิน วัฒนธรรมและประเพณี เช�น ดนตรี, ศิลปะ, กีฬาและประเพณีต�างๆ ส�งเสริมให0
ประชาชนเกิดการเรียนรู0ตลอดชีวิต (long life learning) ปลูกจิตสํานึกท่ีดีต�อบ0านปรุใหญ� สร0างจิตสาธารณะ 
ปลูกฝ?งการเสียสละเพื่อส�วนรวม และสนับสนุนการศึกษา ให0สอดคล0องกับนโยบายของรัฐบาล ทะนุบํารุง
ศาสนาและแหล�งเรียนรู0ต�างๆ ให0ความร�วมมืออย�างดีกับ วัดและแหล�งยึดเหนี่ยวจิตใจของคนในชุมชน ตามหลัก 
“บวร” บ0าน วัด โรงเรียน 
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9.  นโยบายด"านการบริหารจัดการ  
ด0านการบริหารจัดการจะยึดเปJาหมายจากคําว�า “ปรุใหญ�น�าอยู�” เป;นหลักบริหารให0เกิดความต�อเน่ือง 

โดยจะแบ�งออกเป;น 2 ด0าน คือ การจัดการภายใน และการจัดการภายนอก โดยจะคํานึงถึงผลกระทบ ที่ยึด
ประโยชน�ส�วนรวมเป;นหลักด0วยลักษณะอันพึงประสงค� “ประตูสู�อีสาน บริการเลิศลํ้า ลํานํ้าธรรมชาติ พ้ืนที่
ราบเกษตรกรรม ช้ันนําสนามซีเกมส� ” 

การจัดการภายใน จะเป;นการจัดการองค�กร ท่ีอยู�ภายใต0กฎหมายที่เก่ียวข0อง ตามระเบียบวิธีปฏิบัติที่
กําหนดไว0 ภายใต0อํานาจของผู0บริหารท0องถ่ิน ท่ีสามารถส่ังการได0 ให0ความดีความชอบได0 ลงโทษได0 เพ่ือให0
ดําเนินการตามวิสัยทัศน�ท่ีได0เสนอไว0 และพรหมวิหาร 4 (เมตตา กรุณา มุทิตาและอุเบกขา) โดยสอดคล0องกับ
นโยบายของภาครัฐและร�วมมือกับสภาเทศบาล 

การจัดการภายนอก จะเป;นการนํานโยบายของคณะผู0บริหารและนโยบายภาครัฐ ตลอดจนการ
ตอบสนองความต0องการต�างๆของประชาชน สู�การปฏิบัติให0เกิดรูปธรรม ส�งผลกระทบเชิงบวกต�อประชาชน
ส�วนใหญ� โดยเน0นการมีส�วนร�วม ความโปร�งใส มีคุณธรรม ซ่ือสัตย� เมตตา สร0างสรรค�และทันต�อเหตุการณ�  
โดยยึดหลัก “ข"าราชการที่ดี” (ข0า คือผู0รับใช0,ราชคือพระราชา,การคืองาน,ดี คือให0เกิดประโยชน� ที่ชอบ       
ที่ถูก)....คือคนของพระราชาที่ทํางานให0เกิดประโยชน�ต�อบ0านเมือง และจะสนับสนุนให0มีการประเมินในทุก ๆ 
กิจกรรมที่เห็นควร เพื่อเป;นข0อมูลอ0างอิงและตรวจสอบ 
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4.7 กรอบยุทธศาสตร�และแนวทางการพฒันาในการจัดทําแผนพฒันาสามป�  
     (พ.ศ. 2558-2560) ของเทศบาลตําบลปรุใหญ� 

ยุทธศาสตร�และแนวทางการพัฒนาเพ่ือนําไปสู�การบรรลุวิสัยทัศน�ของเทศบาลตําบลปรุใหญ�            
มียุทธศาสตร�หลักที่จะดําเนินการให0ประสบความสําเร็จรวม 10 ยุทธศาสตร� และมีแนวทางการพัฒนาเทศบาล
ตําบลปรุใหญ� จํานวน 28  แนวทาง ซ่ึงเป;นการสนับสนุนกรอบยุทธศาสตร�การพัฒนาจังหวัดให0บรรลุ
วัตถุประสงค� มีรายละเอียดดังนี้  
 

ยุทธศาสตร�การพัฒนา แนวทางการพัฒนา 
1. ยุทธศาสตร�ด"านการ
รักษาความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย�สิน 
 
 

1.1 ส�งเสริมและสนับสนุนการติดต้ังระบบเตือนภัยธรรมชาติ และภัยพิบัติ
ต�างๆ รวมท้ังการปJองกันและบรรเทาสาธารณภัย และความม่ันคงความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย�สิน ลดอุบัติเหตุทางบก/ทางน้ํา 

1.2 ส�งเสริม สนับสนุนและร�วมมือกับส�วนราชการ หน�วยงาน มูลนิธิการกุศล
และองค�กรท่ีเก่ียวข0อง ในการเตรียมความพร0อมในการปJองกันภัย และการช�วยเหลือ
ผู0ประสบภัย 

1.3 ส�งเสริม และสนับสนุนการติดต้ังระบบกล0องวงจรปnดในเขตชุมชน และ
สถานที่สําคัญ เพื่อสร0างความอบอุ�นใจ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย�สินของ
ประชาชน 

1.4 สนับสนุนการฝoกอบรมจัดต้ังและอบรมฟ[\นฟูตํารวจบ0าน และอาสาสมัคร
ปJองกันภัยฝDายพลเรือน(อปพร.) เพ่ือเป;นกําลังสนับสนุนเจ0าหน0าที่รัฐ และดูแลรักษา
ความปลอดภัยและการจราจรในชุมชน หมู�บ0าน 

2. ยุทธศาสตร�การสาน
ต�อแนวทางพระราชดําริ  

  

2.1 พัฒนาขุดลอก คูคลองและจัดสร0างแหล�งน้ํา สงวนและเก็บกักน้ําเพ่ือ
การเกษตร เพ่ือการอุปโภคและบริโภค รวมทั้งวางโครงการเพ่ือแก0ไขป?ญหานํ้าท�วม
และน้ําแล0ง 

3. ยุทธศาสตร�ด"านการ
พัฒนาโครงสร"าง
พ้ืนฐาน 

 
 

3.1 ส�งเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาด0านโครงสร0างคุณภาพชีวิต
พ้ืนฐาน ให0สอดคล0องกับความจําเป;นและความต0องการของประชาชนในการดํารงชีวิต
อย�างพอเพียง 

3.2 ก�อสร0าง ปรับปรุงเส0นทางการคมนาคมอย�างท่ัวถึงให0สามารถตอบสนอง
ความต0องการ และแก0ไขป?ญหาความเดือดร0อนของประชาชน โดยเฉพาะเส0นทางการ
ขนส�งผลผลิตทางการเกษตร แหล�งท�องเที่ยวและพื้นที่  อ่ืน ๆ ที่เก่ียวข0องกับการ
ดํารงชีวิตของประชาชน 

3.3 ประสานในการแก0ไขป?ญหาความเดือดร0อนของประชาชนในด0าน
สาธารณูปโภค และส�งเสริมให0ประชาชนเข0าใจในการใช0และรักษาสาธารณูปโภคอย�าง
คุ0มค�า 

4. ยุทธศาสตร�ด"านการ
อนุรักษ�
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล"อม 
 

4.1 ส�งเสริม สนับสนุนและร�วมมือกับส�วนราชการองค�กรปกครองส�วน
ท0องถ่ิน ภาคเอกชน ในการพัฒนาฟ[\นฟูและอนุรักษ�ธรรมชาติ สิ่งแวดล0อม แหล�งน้ํา 
ลุ�มนํ้าลาํคลอง และปDาไม0ให0มีความอุดมสมบูรณ� 

4.2 ส�งเสริม สนับสนุนและร�วมมือกับส�วนราชการ องค�กรปกครองส�วน
ท0องถ่ินและภาคเอกชน ในการรณรงค�สร0างจิตสํานึก เพื่อปJองกันและแก0ไขป?ญหา
มลพิษและป?ญหาสิ่งแวดล0อมของชุมชนท0องถ่ินทุกระดับ 

 4.3 ส�งเสริม สนับสนุนและสร0างความร�วมมือกับส�วนราชการท่ีเก่ียวข0อง 
องค�กรปกครองส�วนท0องถ่ินในการจัดทําระบบกําจัดขยะรวม เพ่ือจัดการขยะมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูลอย�างเป;นระบบ 
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ยุทธศาสตร�การพัฒนา แนวทางการพัฒนา 
5. ยุทธศาสตร�ด"านการ
พัฒนาการท�องเที่ยว 
ศาสนา-วัฒนธรรม 
ประเพณี และกีฬา 

 

5.1 พัฒนาฟ[\นฟูและส�งเสริมกิจกรรมด0านศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและ
ประเพณีของชุมชนท0องถ่ินโคราช เพ่ือการอนุรักษ�สืบสานต�อและเชื่อมโยงสู�
กิจกรรมการท�องเท่ียว 

5.2 ส�งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมลานกีฬาชุมชน และจัดการแข�งขัน
กีฬาประเภทต�างๆ ต้ังแต�ระดับหมู�บ0านจนถึงระดับจังหวัด รวมถึงการสร0างความ
เป;นเลิศทางด0านกีฬาสู�กีฬาอาชีพในระดับชาติและนานาชาติ 

 
6. ยุทธศาสตร�ด"านการ
พัฒนาการศึกษา 

 

6.1 พัฒนาและเตรียมบุคลากรด0านการศึกษา (ครู บุคลากรทางการ
ศึกษา นักเรียน) ให0เป;นผู0มีคุณภาพมีทักษะและศักยภาพตามมาตรฐานสากล 
รองรับประชาคมอาเซียน 

6.2 ส�งเสริมการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 
 

7. ยุทธศาสตร�ด"านการ
บริหารจัดการบ"านเมือง
ที่ดี  
 

7.1 นําระบบสารสนเทศมาใช0ในการบริหารงานภายในองค�กร  เพ่ือ
ให0บริการกับประชาชนให0สะดวก รวดเร็ว แม�นยํา โดยยึดถือประโยชน�สูงสุดของ
ประชาชน ผู0รับบริการเป;นสาํคัญ 

7.2 สนับสนุนบุคลากรในสังกัด ให0ได0รับการศึกษา อบรม การทําวิจัย 
เพิ่มพูนความรู0 เพื่อยกระดับประสิทธิภาพ การทํางานให0เกิดประสิทธิผลในการ
บริการประชาชน และในการสื่อสารและร�วมมือกับประชาคมอาเซียน 

7.3 บูรณาการการจัดทําแผนพัฒนาท0องถ่ิน ร�วมกันระหว�างหน�วยงาน
ภาครัฐ และเอกชน องค�กรปกครองส�วนท0องถ่ิน เพื่อพัฒนาท0องถ่ิน สร0าง
ประโยชน�สูงสุด แก�ประชาชน 

7.4 เปnดโอกาสให0ประชาชนได0เข0ามีส�วนร�วมในการกําหนดนโยบายและ
ความต0องการของประชาชน 

7.5 เพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ และส�งเสริมศักยภาพ
ท0องถ่ินในทุกๆ ด0าน 

 
8. ยุทธศาสตร�ด"านการ
พัฒนาสาธารณสุข 

 

8.1 สนับสนุนการจัดต้ังกองทุน และเพิ่มสวัสดิการเพ่ือพัฒนาศักยภาพ
ของอาสาสมัครสาธารณสุขหมู�บ0าน (อสม.) 

8.2 ส�งเสริมและสนับสนุนให0การรักษาพยาบาลประชาชนในระดับ
ตําบล หมู�บ0านและชุมชนท่ีมีคุณภาพและมาตรฐานเพื่อให0ประชาชนได0รับบริการ
ที่ดี ท่ัวถึง และทันเหตุการณ� โดยร�วมมือกับโรงพยาบาลส�งเสริมสุขภาพตําบล 
และหน�วยงาน หรือองค�กรที่เก่ียวข0อง 

8.3 ส�งเสริมสุขภาพและอนามัยของประชาชนในระดับหมู�บ0านและชุมชน 
ให0มีสุขภาพแข็งแรง โดยให0การเรียนรู0การดูแลสุขภาพ การออกกําลังกาย การ
ปJองกันโรคการใช0ยาอย�างถูกต0อง การรับประทานอาหารทีมี่ประโยชน�และการเข0า
รับการตรวจสุขภาพหรือการรับบริการด0านสาธารณสุขตามข้ันตอนและวิธีการ
ทางการแพทย� 
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ยุทธศาสตร�การพัฒนา แนวทางการพัฒนา 
9. ยุทธศาสตร�ด"านการ
พัฒนาสังคม 
 

9.1 ส�งเสริมและพัฒนาบทบาทของผู0นําชุมชน คณะกรรมการหมู�บ0าน 
และชุมชนให0เข0มแข็งเพื่อเป;นผู0นําการพัฒนาชุมชนและท0องถ่ินที่มีคุณภาพ 

9.2 ส�งเสริม พัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน สตรี 
ผู0สูงอายุ ผู0พิการ และด0อยโอกาส โดยการจัดกิจกรรมที่เหมาะสมและดําเนินการ
ให0เกิดกองทุน หรือจัดหางบประมาณเพื่อดําเนินการพัฒนาบทบาทและคุณภาพ
ชีวิตอย�างต�อเนื่อง รวมตลอดถึงการพัฒนาให0มีความรู0ความชํานาญในวิชาชีพท่ี
เหมาะสม เพ่ือพึ่งตนเอง เลี้ยงตนเองและครอบครัวได0อย�างมีเกียรติและศักด์ิศรี
ทัดเทียมกับบุคคลทั่วไป 

9.3 ดําเนินการสนับสนุน และประสานรัฐบาล องค�กรปกครองส�วน
ท0องถ่ินทุกระดับ เพ่ือปJองกันและให0มีการปราบปรามและแก0ไขป?ญหาการเสพ 
การผลิต และการจําหน�ายยาเสพติดในทุกระดับ 

 
10. ยุทธศาสตร�ด"าน
การพัฒนาการเกษตร 
 

10.1 ลดต0นทุนการผลิตและเพ่ิมมูลค�าผลผลิตทางการเกษตร ปรับปรุง
ผลิตผลให0มีคุณภาพ มีมาตรฐานสากลโดยการร�วมมือและให0ความร�วมมือกับ
หน�วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน 

10.2 สนับสนุนการทําการเกษตรทางเลือก เพ่ือเพ่ิมคุณภาพและ
ประสิทธิภาพของนโยบายเศรษฐกิจพอเพียงโดยอาศัยเทคโนโลยีท่ีทันสมัย โดย
ขอความร�วมมือและให0ความร�วมมือกับหน�วยงานท้ังภาครัฐและเอกชน 
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ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร�การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร�การพัฒนาของเทศบาลตาํบลปรุใหญ� 

โครงสร"างความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร�การพัฒนาเทศบาลตําบลปรุใหญ� (พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๒) 

              
 

 

ยุทธศาสตร�
จังหวัด 

นครราชสีมา 

ยุทธศาสตร�การพัฒนา 
เทศบาลปรุใหญ� 

ยุทธศาสตร� 
การพัฒนาของ
องค�กรปกครอง 

ส�วนท0องถิ่น 
ในเขตจังหวัด 

๑ พัฒนาอุตสาหกรรมการเกษตรแบบ
ครบวงจรเพื่อเป;นครัวของโลก 

๒ ลดความเหลื่อมล้ําทางสังคมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน 

 

๓ พัฒนาโคราชเมืองน�าอยู�ที่เป;น
มิตรกับสิ่งแวดล0อม 

 

๔ การบริหารราชการแบบบูรณาการตามหลัก 
ธรรมาภิบาล 

๑. 
ยุทธศาสตร�
การสานต�อ
แนวทาง
พระราชดําริ 

๒. 
ยุทธศาสตร�
ด0านการ
พัฒนา
การศึกษา 

 

๓. 
ยุทธศาสตร�
ด0านการ
พัฒนาการ
เกษตร 

 

๔. 
ยุทธศาสตร�
ด0านการ
พัฒนาสังคม 
 

๕. 
ยุทธศาสตร�
ด0านการ
พัฒนา
สาธารณสุข 

 

๖. 
ยุทธศาสตร�
ด0านการ
พัฒนา
โครงสร0าง
พื้นฐาน 

 

๗. 
ยุทธศาสตร�
ด0านการ
พัฒนาการ
ท�องเที่ยว 
ศาสนา-
วัฒนธรรม 
ประเพณี 
และ

๘. 
ยุทธศาสตร�
ด0านการ
บริหาร
จัดการ
บ0านเมืองที่ดี  

 

๙. 
ยุทธศาสตร�
ด0านการ
รักษาความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย�สิน 
 

๑๐. 
ยุทธศาสตร�
ด0านการ
อนุรักษ�
ทรัพยากร 
ธรรมชาติ
และ
สิ่งแวดล0อม 
 

๒. 
ยุทธศาสตร�
การสานต�อ
แนวทาง
พระราชดําริ 

๖. 
ยุทธศาสตร�
ด0านการ
พัฒนา
การศึกษา 

 

๑๐. 
ยุทธศาสตร�
ด0านการ
พัฒนาการ
เกษตร 

 

๙. 
ยุทธศาสตร�
ด0านการ
พัฒนาสังคม 
 

๘. 
ยุทธศาสตร�
ด0านการ
พัฒนา
สาธารณสุข 

 

๓. 
ยุทธศาสตร�
ด0านการ
พัฒนา
โครงสร0าง
พื้นฐาน 

 

๕. 
ยุทธศาสตร�
ด0านการ
พัฒนาการ
ท�องเที่ยว 
ศาสนา-
วัฒนธรรม 
ประเพณี 
และ

๗. 
ยุทธศาสตร�
ด0านการ
บริหาร
จัดการ
บ0านเมืองที่ดี  

 

๑. 
ยุทธศาสตร�
ด0านการ
รักษาความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย�สิน 
 

๔. 
ยุทธศาสตร�
ด0านการ
อนุรักษ�
ทรัพยากรธร
รมชาติและ
สิ่งแวดล0อม 
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� �� แนวทางการ
พัฒนา 

แนวทางการ
พัฒนา 
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แผนที่ยุทธศาสตร� 
ยุทธศาสตร�การพัฒนาเทศบาลตําบลปรุใหญ� 

Strategy  Map 

วิสัยทัศน� “ประตูสู�อีสาน  บริการเลิศล้ํา  ลําน้ําธรรมชาติ  พื้นที่ราบเกษตรกรรม  ชั้นนําสนามซีเกมส�” 

 

พันธกิจ 

เปJาประสงค� 

พันธกิจที่ ๑   พัฒนาระบบโครงสร0างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการให0ได0มาตรฐานและทั่วถึง  
พันธกิจที่ ๒   พัฒนาและส�งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 
โดยเฉพาะเด็ก เยาวชน สตรี ผู0พิการ ผู0สูงอายุ และกลุ�มด0อยโอกาส 
สร0างหลักประกันความมั่นคงทางสังคม ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย�สิน 
พันธกิจที่ ๓  ส�งเสริมและสนับสนุนด0านการศึกษาแก�เด็ก เยาวชน 
ประชาชน ทุกระดับให0พัฒนาการเรียนรู0ตลอดเวลา 

1. การคมนาคมขนส�งทางบก สาธารณูปโภคและสาธารณูปการในเขต
เทศบาลมีความสะดวกสบาย ทั่วถึง  รองรับการขยายตัวของชุมชน 

2. ส�งเสริมการศึกษาให0เป;นการศึกษาตลอดชีวิต 
3. ศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิป?ญญาท0องถิ่นดํารงอยู�คู�

ท0องถิ่น 
4. คุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตเทศบาลดี มีอาชีพและรายได0ที่

เพียงพอต�อการดํารงชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
๕. ประชาชนมีส�วนร�วมในทุกขั้นตอนในการพัฒนาชุมชนและตนเอง 

 

ยุทธศาสตร� 

พันธกิจที่ ๔   จัดให0มีการปJองกันและระงับโรคติดต�อและพัฒนาการบริการด0านสาธารณสุขให0ครอบคลุม
และทั่วถึง 
พันธกิจที่ ๕   ส�งเสริมการบริหารจัดการและการอนุรักษ�ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล0อม  
พันธกิจที่ ๖   ส�งเสริมและสนับสนุนการประกอบอาชีพ เศรษฐกิจ พัฒนากลุ�มอาชีพ เพิ่มมูลค�าการผลิต
และดําเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

๖.  เศรษฐกิจในชุมชนได0รับการส�งเสริมให0มีความเข0มแข็ง ประชาชนมีอาชีพและรายได0เพียงพอ   
     ยกระดับความเป;นอยู�ให0ดีขึ้นและสามารถพึ่งตนเองได0อย�างยั่งยืน 
๗.  การบริหารจัดการท0องถิ่น ใช0หลัก ความโปร�งใส หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความมีส�วนร�วม      
     หลักความรับผิดชอบ  และความคุ0มค�า 
๘.  ประชาชนมีสุขภาพพลานามัยดีถ0วนหน0า 
๙.  ประชาชนอุ�นใจมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย�สิน 
๑๐.  เทศบาลมีความเข0มแข็งในทุกๆ ด0าน 

 

พันธกิจที่ ๗   ส�งเสริมและสนับสนุนการกีฬา การศาสนา การอนุรักษ�
ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิป?ญญาท0องถิ่น 
พันธกิจที่ ๘   พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจดัการของเทศบาล โดยยึด
หลักการบริหารจัดการบ0านเมืองที่ดี (ธรรมาภิบาล) 

๑๑.  การบริหารจัดการสิ่งแวดล0อมดี ไม�มีมลพิษ มีระบบการจัดการทรัพยากร 
       ที่เกิดประโยชน�สูงสุดต�อท0องถิ่น 
๑๒.  ประชาชนได0รับการบริการอย�างสะดวก รวดเร็ว และเป;นธรรม 

 

๒. 
ยุทธศาสตร�
การสานต�อ
แนวทาง
พระราชดําร ิ

๖. 
ยุทธศาสตร�
ด0านการ
พัฒนา
การศึกษา 

 

๑๐. 
ยุทธศาสตร�
ด0านการ
พัฒนาการ
เกษตร 

 

๙. 
ยุทธศาสตร�
ด0านการ
พัฒนาสังคม 
 

๘. 
ยุทธศาสตร�
ด0านการ
พัฒนา
สาธารณสุข 

 

๓. 
ยุทธศาสตร�
ด0านการ
พัฒนา
โครงสร0าง
พื้นฐาน 

 

๕. 
ยุทธศาสตร�
ด0านการ
พัฒนาการ
ท�องเที่ยว 
ศาสนา-
วัฒนธรรม 
ประเพณี 
และ

๗. 
ยุทธศาสตร�
ด0านการ
บริหาร
จัดการ
บ0านเมืองที่ดี  

 

๑. 
ยุทธศาสตร�
ด0านการ
รักษาความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย�สิน 
 

๔. 
ยุทธศาสตร�
ด0านการ
อนุรักษ�
ทรัพยากรธร
รมชาติและ
สิ่งแวดล0อม 
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ยุทธศาสตร�การพัฒนาเทศบาลตําบลปรุใหญ� (ต�อ) 
 

ยุทธศาสตร� 

๑.๑ ส�งเสริมและสนับสนุน
การติดตั้งระบบเตือนภัย
ธรรมชาติ และภัยพิบัติ
ต�างๆ รวมทัง้การปJองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย 
และความมัน่คงความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย�สิน ลดอุบัติเหตุทาง
บก/ทางน้ํา 
๑.๒ ส�งเสริม สนับสนนุ
และร�วมมือกับส�วนราชการ 
หน�วยงาน มูลนิธิการกุศล
และองค�กรที่เกี่ยวข0อง ใน
การเตรียมความพร0อมใน
การปJองกันภัย และการ
ช�วยเหลือผู0ประสบภัย 
๑.๓ ส�งเสริม และ
สนับสนุนการติดตั้งระบบ
กล0องวงจรปnดในเขตชุมชน 
และสถานที่สําคัญ เพื่อ
สร0างความอบอุ�นใจ และ
ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย�สินของประชาชน 
๑.๔ สนับสนุนการ
ฝoกอบรมจัดตั้งและอบรม
ฟ[\นฟูตํารวจบ0าน และ
อาสาสมัครปJองกันภัยฝDาย
พลเรือน(อปพร.) เพื่อเป;น
กําลังสนับสนุนเจ0าหน0าที่รัฐ 
และดูแลรักษาความ
ปลอดภัยและการจราจรใน
ชุมชน หมู�บ0าน 

๒. 
ยุทธศาสตร�
การสานต�อ
แนวทาง
พระราชดําร ิ

๖. 
ยุทธศาสตร�
ด0านการ
พัฒนา
การศึกษา 

 

๑๐. 
ยุทธศาสตร�
ด0านการ
พัฒนาการ
เกษตร 

 

๙. 
ยุทธศาสตร�
ด0านการ
พัฒนาสังคม 
 

๘. 
ยุทธศาสตร�
ด0านการ
พัฒนา
สาธารณสุข 

 

๓. 
ยุทธศาสตร�
ด0านการ
พัฒนา
โครงสร0าง
พื้นฐาน 

 

๕. 
ยุทธศาสตร�
ด0านการ
พัฒนาการ
ท�องเที่ยว 
ศาสนา-
วัฒนธรรม 
ประเพณี 
และ

๗. 
ยุทธศาสตร�
ด0านการ
บริหาร
จัดการ
บ0านเมืองที่ดี  

 

๑. 
ยุทธศาสตร�
ด0านการ
รักษาความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย�สิน 
 

๔. 
ยุทธศาสตร�
ด0านการ
อนุรักษ�
ทรัพยากรธร
รมชาติและ
สิ่งแวดล0อม 
 

แนวทางการ
พัฒนา 

๒.๑ พฒันาขดุลอก คู
คลองและจัดสร0างแหล�ง
น้ํา สงวนและเก็บกกัน้ํา
เพื่อการเกษตร เพื่อการ
อุปโภคและบริโภค 
รวมทั้งวางโครงการเพื่อ
แก0ไขป?ญหาน้ําท�วมและ
น้ําแล0ง 

 

๓.๑ ส�งเสริมสนับสนุนการ
วางระบบการพัฒนาด0าน
โครงสร0างคุณภาพชีวิต
พื้นฐาน ให0สอดคล0องกับ
ความจําเป;นและความ
ต0องการของประชาชนใน
การดํารงชีวิตอย�างพอเพียง 
๓.๒ ก�อสร0าง ปรับปรุง
เส0นทางการคมนาคมอย�าง
ทั่วถึงให0สามารถตอบสนอง
ความต0องการ และแก0ไข
ป?ญหาความเดือดร0อนของ
ประชาชน โดยเฉพาะ
เส0นทางการขนส�งผลผลิต
ทางการเกษตร แหล�ง
ท�องเที่ยว และพื้นที่อื่น ๆ 
ที่เกี่ยวข0องกับการ
ดํารงชีวิตของประชาชน 
๓.๓ ประสานในการแก0ไข
ป?ญหาความเดือดร0อนของ
ประชาชนในด0าน
สาธารณูปโภค และ
ส�งเสริมให0ประชาชนเข0าใจ
ในการใช0และรักษา
สาธารณูปโภคอย�างคุ0มค�า 

 

๔.๑ ส�งเสริม สนบัสนุน
และร�วมมือกับส�วน
ราชการองค�กรปกครอง
ส�วนท0องถิ่น ภาคเอกชน 
ในการพัฒนาฟ[\นฟูและ
อนุรักษ�ธรรมชาต ิ
สิ่งแวดล0อม แหล�งน้ํา ลุ�ม
น้ําลําคลอง และปDาไม0ให0
มีความอดุมสมบูรณ� 
๔.๒ ส�งเสริม สนบัสนุน
และร�วมมือกับส�วน
ราชการ องค�กรปกครอง
ส�วนท0องถิ่นและ
ภาคเอกชน ในการ
รณรงค�สร0างจิตสํานึก 
เพื่อปJองกันและแก0ไข
ป?ญหามลพิษและป?ญหา
สิ่งแวดล0อมของชุมชน
ท0องถิ่นทุกระดับ 
 ๔.๓ ส�งเสริม สนับสนุน
และสร0างความร�วมมือกับ
ส�วนราชการที่เกีย่วข0อง 
องค�กรปกครองส�วน
ท0องถิ่นในการจัดทํา
ระบบกําจัดขยะรวม เพื่อ
จัดการขยะมูลฝอยและ
สิ่งปฏิกูลอย�างเป;นระบบ 

๕.๑ พัฒนาฟ[\นฟูและ
ส�งเสริมกิจกรรมด0าน
ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
และประเพณีของชมุชน
ท0องถิ่นโคราช เพื่อการ
อนุรักษ�สบืสานต�อและ
เชื่อมโยงสู�กิจกรรมการ
ท�องเที่ยว 
๕.๒ ส�งเสริมและ
สนับสนุนกิจกรรมลาน
กีฬาชุมชน และจัดการ
แข�งขันกีฬาประเภท
ต�างๆ ตัง้แต�ระดบั
หมู�บ0านจนถึงระดับ
จังหวัด รวมถึงการสร0าง
ความเป;นเลศิทางด0าน
กีฬาสู�กีฬาอาชีพใน
ระดับชาตแิละนานาชาต ิ

๖.๑ พัฒนาและเตรียม
บุคลากรด0านการศึกษา 
(ครู บุคลากรทางการ
ศึกษา นกัเรียน) ให0เป;นผู0
มีคุณภาพมีทักษะและ
ศักยภาพตาม
มาตรฐานสากล รองรับ
ประชาคมอาเซยีน 
๖.๒ ส�งเสริมการศกึษาใน
ระบบ นอกระบบ และ
การศึกษาตามอัธยาศยั 

๗.๑ นําระบบสารสนเทศ
มาใช0ในการบริหารงาน
ภายในองค�กร  เพื่อ
ให0บริการกับประชาชนให0
สะดวก รวดเร็ว แม�นยํา 
โดยยดึถือประโยชน�สูงสุด
ของประชาชน 
ผู0รับบริการเป;นสําคัญ 
๗.๒ สนับสนุนบุคลากร
ในสังกดั ให0ได0รับ
การศึกษา อบรม การทํา
วิจัย เพิ่มพูนความรู0 เพื่อ
ยกระดับประสิทธิภาพ 
การทํางานให0เกิด
ประสิทธิผลในการบริการ
ประชาชน และในการ
สื่อสารและร�วมมือกับ
ประชาคมอาเซียน 
๗.๓ บูรณาการการจัดทํา
แผนพัฒนาท0องถิ่น 
ร�วมกันระหว�างหน�วยงาน
ภาครัฐ และเอกชน 
องค�กรปกครองส�วน
ท0องถิ่น เพื่อพัฒนา
ท0องถิ่น สร0างประโยชน�
สูงสุด แก�ประชาชน 
๗.๔ เปnดโอกาสให0
ประชาชนได0เข0ามีส�วน
ร�วมในการกําหนด
นโยบายและความ
ต0องการ ของประชาชน 
๗.๕ เพิ่มประสิทธิภาพใน
การปฏิบตัิราชการ และ
ส�งเสริมศักยภาพท0องถิ่น
ในทุกๆ ด0าน 

๘.๑ สนับสนุนการจัดตั้ง
กองทุน และเพิ่ม
สวัสดิการเพื่อพัฒนา
ศักยภาพของอาสาสมคัร
สาธารณสุขหมู�บ0าน   
(อสม.) 
๘.๒ ส�งเสริมและ
สนับสนุนให0การ
รักษาพยาบาลประชาชน
ในระดับตําบล หมู�บ0าน
และชมุชนที่มคีุณภาพ
และมาตรฐานเพื่อให0
ประชาชนได0รับบริการที่
ด ีทั่วถงึ และทัน
เหตุการณ� โดยร�วมมือกับ
โรงพยาบาลส�งเสริม
สุขภาพตําบล และ
หน�วยงาน หรือองค�กรที่
เกีย่วข0อง 
๘.๓ ส�งเสริมสุขภาพและ
อนามัยของประชาชนใน
ระดับหมู�บ0านและชุมชน 
ให0มีสขุภาพแข็งแรง โดย
ให0การเรียนรู0การดแูล
สุขภาพ การออกกาลัง
กาย การปJองกันโรคการ
ใช0ยาอย�างถูกต0อง การ
รับประทานอาหารที่มี
ประโยชน�และการเข0ารับ
การตรวจสุขภาพหรือการ
รับบริการด0าน
สาธารณสุขตามขั้นตอน
และวิธีการทางการแพทย� 

๙.๑ ส�งเสริมและพัฒนา
บทบาทของผู0นําชุมชน 
คณะกรรมการหมู�บ0าน 
และชมุชนให0เข0มแข็งเพื่อ
เป;นผู0นําการพัฒนาชุมชน
และท0องถิ่นที่มคีุณภาพ 
๙.๒ ส�งเสริม พัฒนา
บทบาทและคุณภาพชีวิต
ของเด็ก เยาวชน สตรี 
ผู0สงูอายุ ผู0พิการ และ
ด0อยโอกาส โดยการจัด
กิจกรรมที่เหมาะสมและ
ดําเนินการให0เกิดกองทุน 
หรือจัดหางบประมาณ
เพื่อดําเนินการพัฒนา
บทบาทและคุณภาพชีวิต
อย�างต�อเนื่อง รวมตลอด
ถึงการพฒันาให0มีความรู0
ความชํานาญในวิชาชพีที่
เหมาะสม เพื่อพึ่งตนเอง 
เลีย้งตนเองและ
ครอบครัวได0อย�างมี
เกยีรตแิละศักดิศ์รี
ทัดเทียมกับบุคคลทั่วไป 
๙.๓ ดําเนินการสนับสนุน 
และประสานรัฐบาล 
องค�กรปกครองส�วน
ท0องถิ่นทุกระดับ เพื่อ
ปJองกันและให0มีการ
ปราบปรามและแก0ไข
ป?ญหาการเสพ การผลิต 
และการจําหน�ายยาเสพ
ตดิในทุกระดับ 

๑๐.๑ ลดต0นทุนการผลิต
และเพิ่มมลูค�าผลผลิต
ทางการเกษตร ปรับปรุง
ผลติผลให0มีคุณภาพ มี
มาตรฐานสากลโดยการ
ร�วมมือและให0ความ
ร�วมมือกับหน�วยงานทั้ง
ภาครัฐและเอกชน 
๑๐.๒ สนับสนุนการทํา
การเกษตรทางเลือก เพื่อ
เพิ่มคุณภาพและ
ประสิทธิภาพของ
นโยบายเศรษฐกิจ
พอเพียงโดยอาศยั
เทคโนโลยีที่ทันสมัย โดย
ขอความร�วมมือและให0
ความร�วมมือกับ
หน�วยงานทั้งภาครัฐและ
เอกชน 



 
 



การน าแผนพัฒนาสามปไีปสูก่ารปฏบิตัิ
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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

53



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

56



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
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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

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
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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

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

83



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

84



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

85



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

86



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

87



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

92



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

93



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

95



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
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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

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

100



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

101



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

102



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

104



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

118



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
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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

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
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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)

124



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
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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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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

135



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

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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   7.5

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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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

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

138



7. ยทุธศาสตร์ดา้นการบริหารจดัการบา้นเมอืงทีด่ ี
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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
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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

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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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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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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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
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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

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
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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

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

173



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

174



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

179



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

180



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

182



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

183



ภาคผนวก




