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ส่วนทีไ แ 
บทน า 

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

 ทศบาลต าบลปรุ฿หญ อ าภอมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา เดຌจัดท าผนพัฒนาสามปี   
ิพ.ศ. โ5ๆเ-โ5ๆโี ขึ้นตามระบียบกระทรวงมหาดเทย วาดຌวยการจัดท าผนพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทຌองถิ น 
พ.ศ. โ5ไ่ ดยมีขຌอมูลประกอบ฿นการก าหนดรายละอียดครงการ/กิจกรรมของผนพัฒนาสามปี ิพ.ศ. โ5ๆเ-
โ5ๆโี ภาย฿ตຌยุทธศาสตร์การพัฒนา ละนวทางการพัฒนาของทศบาล คือ 

1. ทบทวนจากผนพัฒนาสามปี ิพ.ศ. โ559-โ561ี ดยน าครงการที ยังมิเดຌด านินการ฿นปี โ559 
ละครงการที จะด านินการ฿นปี โ560 ละปี โ561 มาพิจารณาทบทวน จัดท าดยการก าหนดรายละอียด 
วัตถุประสงค์ ป้าหมาย งบประมาณ หรือจัดล าดับความส าคัญของครงการ฿หม ละพิ มติมครงการส าหรับปี 
โ560 

2. ฿ชຌหลักการมีสวนรวมของประชาชน฿นการจัดท าผนพัฒนาสามปี ดยสนับสนุน฿หຌมีการจัดท าผน
ชุมชน ทั้งหมด 17 ชุมชน฿นขตทศบาล ดยทศบาลต าบลปรุ฿หญเดຌด านินการจัดประชุมประชาคมชุมชน รวมกับ
งานพัฒนาชุมชนด านินการประชุมประชาคมจัดท าผนชุมชน ดยรวบรวมครงการที กินขีดความสามารถของ
ชุมชน/หมูบຌาน สง฿หຌงานผนละงบประมาณ พื อรวบรวมสรุปประดในปัญหาความตຌองการน ามาพิจารณา
จัดล าดับความส าคัญ฿นระดับต าบล ดยผานวทีประชาคมชุมชนต าบล  ละพิจารณาน าครงการที ป็นปัญหาความ
ตຌองการของประชาชนมาบรรจุเวຌ฿นผนพัฒนาสามปี ทั้งนี้ พื อสรຌางกระบวนการมีสวนรวม฿นพ้ืนที  บูรณาการการ
จัดท าผนพัฒนาทຌองถิ น พื อป็นจุดชื อมตอยุทธศาสตร์การพัฒนาของทศบาลกับปัญหาความตຌองการของ
ประชาชน ซึ งจะน าเปสูความหในพຌองตຌองกันละการท างานรวมกันของภาคีการพัฒนาตางโ ฿นพ้ืนที ฿หຌกิดป็น
ผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐเดຌอยางมีประสิทธิภาพ กิดความคุຌมคา ละตอบสนองความตຌองการของประชาชนเดຌ
อยางทຌจริง 

นอกจากนั ้น การจัดท าผนพัฒนาสามปี ิพ.ศ. โ5ๆเ-โ5ๆโี ของทศบาลต าบลปรุ฿หญ          
ป็นเปตามระบียบกระทรวงมหาดเทย วาดຌวยการจัดท าผนพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทຌองถิ น พ.ศ. โ5ไ่ 
ละหนังสือกระทรวงมหาดเทย ดวนที สุด ที  มท เ่แเ.โ/ว เๆเเ ลงวันที  โ้ มกราคม โ55้ รื อง นวทางละ
หลักกณฑ์การจัดท าละประสานผนพัฒนาทຌองถิ นขององค์กรปกครองสวนทຌองถิ น   
แ.แ ลักษณะของผนพัฒนาสามปี   

แ. ป็นผนที ปลงมาจากผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเปสูการปฏิบัติ  ภาย฿ตຌยุทธศาสตร์การพัฒนาหนึ ง โ 
อาจมีหลายนวทางการพัฒนา  

โ. ป็นผนที สดงถึงความชื อมยงกับผนยุทธศาสตร์การพัฒนากับงบประมาณรายจายประจ าปี 
 ใ. ป็นผนที สดงนวทางการพัฒนาที จะด านินการ฿นหຌวงระยะสามปี 
 ไ. ป็นผนที สามารถน าเปปฏิบัติเดຌจริงซึ งสามารถน าเปประสานบูรณาการรวมกับหนวยงานอื น โ เดຌ 
 5. ป็นผนที มีความสอดคลຌองกับผน฿นระดับตาง โ   
 ๆ. ป็นผนที มีหนวยรับผิดชอบชัดจน  ฉพาะจาะจงที ด านินการ 
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 ็. ละยังมีลักษณะป็นผนพัฒนาที สอดคลຌองกับผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ขององค์กรปกครองสวนทຌองถิ น฿นขตจังหวัด ละผนชุมชน อันมีลักษณะป็นการก าหนดรายละอียดผนงาน
ครงการพัฒนาที จัดท าขึ้นส าหรับปีงบประมาณตละปี  ซึ งมีความตอนื องละป็นผนกຌาวหนຌาครอบคลุม
ระยะวลาสามปี  ดยมีการทบทวนพื อปรับปรุงป็นประจ าทุกปี 
 

แ.โ  วัตถุประสงค์ของการจัดท าผนพัฒนาสามปี 
 (แ)  พื อก าหนดสภาพการพัฒนาที พึงประสงค์หรือป้าหมายการพัฒนาของทศบาลตามความตຌองการ
ของประชาชน 
 (โ)  พื อ฿ชຌป็นครื องมือละนวทาง฿นการจัดท างบประมาณรายจายประจ าปีละการจัดท าป็นเปอยาง
รอบคอบละผานกระบวนการมีสวนรวมของประชาชน 
 (ใ)  พื อป็นการชื อมยงผนพัฒนาสามปีกับผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 (ไ)  พื อก าหนดผนงาน  ครงการละกิจกรรมการพัฒนาละกຌเขปัญหาความดือดรຌอนของประชาชน
ละพื อน าเปสูการบรรลุป้าหมายการพัฒนา 
 ิ5ี  พื อสดงนวทางการพัฒนา฿นชวงสามปีที มีความสอดคลຌองกันระหวางผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ละการจัดท างบประมาณประจ าปี 
 ิๆี  พื อป็นการจัดตรียมครงการพัฒนาตาง โ ฿หຌอยู฿นลักษณะที พรຌอมจะบรรจุ฿นอกสารงบประมาณ
ประจ าปี ละน าเปปฏิบัติเดຌทันทีมื อเดຌรับงบประมาณ 
 ิ็ี  พื อ฿หຌป็นกลเก฿นการประสานงาน฿นการวางผนระหวางสวนราชการหรือหนวยงานอื นโ 
 ิ่ี  พื อ฿หຌป็นนวทาง฿นการกระจายความรับผิดชอบ฿นการพัฒนาระหวางต าบลกับสวนราชการละ
หนวยงานอื นโ 

แ.ใ  ขั นตอน฿นการจัดท าผนพัฒนาสามปี 
 หลังจากที เดຌก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาละนวทางการพัฒนาจากผนยุทธศาสตร์การพัฒนาลຌว  
ขั้นตอนตอเป คือ การปลงผนเปสูการปฏิบัติ  ดยการจัดท าผนพัฒนาสามปี 
 ขั้นตอนการด านินการจัดท าผนพัฒนาสามปีของทศบาลต าบลปรุ฿หญ  ดังนี้ 

1. คณะกรรมการพัฒนาทศบาลรวมกับประชาคมต าบล  ก าหนดประดในหลักการพัฒนา฿หຌสอดคลຌองกับ
วิสัยทัศน์  พันธกิจ  ละจุดมุงหมายพื อการพัฒนา฿นผนพัฒนา  รวมทั้งสอดคลຌองกับปัญหา  ความตຌองการของ
ประชาคม ละชุมชน ดย฿หຌน าขຌอมูลพ้ืนฐาน฿นการพัฒนาจากหนวยงานตาง โ  ละขຌอมูลจากผนชุมชนมา
พิจารณาประกอบการจัดท าผนพัฒนาสามปี  

2. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าผนพัฒนาทศบาลรวบรวมประดในหลักการพัฒนาปัญหา  ความ
ตຌองการ  ละขຌอมูลน ามาจัดท ารางผนพัฒนาสามปี  ลຌวสนอคณะกรรมการพัฒนาทศบาล 

3. คณะกรรมการพัฒนาทศบาลพิจารณารางผนพัฒนาสามปีพื อสนอนายกทศมนตรี 
4. นายกทศมนตรีพิจารณาอนุมัติรางผนพัฒนาสามปีละประกาศ฿ชຌผนพัฒนาสามปี 
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ขั นตอนด านินการจัดท าผนพัฒนาสามปี 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แ.ไ  ประยชน์ของการจัดท าผนพัฒนาสามปี 

 แ.  ท า฿หຌทศบาลต าบลปรุ฿หญ มีผนงาน/ครงการ ป็นนวทาง฿นการจัดท างบประมาณ 

2. ท า฿หຌกิดการประสานงานบูรณาการกันระหวางหนวยงานป็นเปอยางชัดจน พื อลดปัญหาความ
ซ้ าซຌอนละความขัดยຌง ตลอดจนประหยัดทรัพยากรทางการบริหาร 

3. ท า฿หຌทศบาลปรุ฿หญ มีผนพัฒนาสามปี สามารถก าหนดทิศทางการบริหารพื อ฿หຌบรรลุป้าหมาย 
กຌเขปัญหาความดือดรຌอน ละตอบสนองความตຌองการของประชาชนละนยบายระดับตาง โ ที กี ยวขຌองตาม
ศักยภาพขีดความสามารถอยางมีประสิทธิภาพ 

4. สามารถน าครงการที รงดวนละมีความจ าป็นตอการพัฒนาทศบาลที มีอยู฿นผนพัฒนาสาม
ปี มาด านินการเดຌอยางรวดรใว พื อกຌเขปัญหา ละกิดประยชน์สูงสุดกประชาชน 

5. ท า฿หຌกิดกระบวนการตรวจสอบ ติดตาม ละควบคุมการด านินการครงการพัฒนาตาง โ 
ป็นเปอยางมีระบบกิดประสิทธิภาพ 

 

ก าหนดประดในการพัฒนา฿หຌ
สอดคลຌองกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ 

ละจุดมุงหมาย 

รวบรวมประดในหลักการ
พัฒนา ปัญหา ความตຌองการ 

ละขຌอมูล 

สนอรางผนพัฒนาสามปี ตอ
คณะกรรมการพัฒนาทຌองถิ น 

พิจารณารางผนพัฒนาสามปี
สนอผูຌบริหาร 

พิจารณาอนุมัติละประกาศ฿ชຌ 

กรรมการพัฒนาทຌองถิ น + 
ประชาคมทຌองถิ น 

คณะกรรมการสนับสนุน
จัดท าผน 

คณะกรรมการพัฒนา
ทຌองถิ น 

ผูຌบริหาร 
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ส่วนทีไ 2 
สรุปผลการพัฒนาทศบาล฿นปีทีไผ่านมา 

---------------------- 
2.1 สรุปสถานการณ์การพัฒนา   

2.1.1 การวิคราะห์ปัญหาละความตຌองการของประชาชน฿นทຌองถิไน 
          แ.ปัญหาศรษฐกิจ 

แ.แ ผลิตผลทางการกษตรตกต  า 
-  ตลาดการสงออกสินคຌาทางดຌานการกษตรกรรมมีปริมาณลดนຌอยลง     
-  ตຌนทุน฿นภาคกษตรสูงขึ้น 
-  เมมีการประกันราคาสินคຌาทางการกษตร 
-  ปลูกพืชชนิดดียวกันมากกินเป 
-  ผลผลิตทางการกษตรคุณภาพตกต  า 
-  เมมีตลาดกลางสินคຌาทางการกษตร 
-  ราคาสินคຌาทางการกษตรตกต  า 
-  เมมีที ดินท ากินป็นของตนอง 
-  ประชาชนยัง฿ชຌวิธีการบบดั้งดิม฿นการผลิต 

แ.โ รายเดຌ 
-  ประชาชนรายเดຌนຌอย 
-  ขาดงินทุนหมุนวียน฿นการประกอบอาชีพ   
-  ตຌนทุนทางการกษตรสูง 
-  งบประมาณ/กองทุนสงสริมอาชีพเมพียงพอ 
-  กิดหนี้สินจากภาคการกษตร 

แ.ใ การรวมกลุมอาชีพ 
-   กลุมอาชีพที มีอยูขาดความขຌมขใง 
-   เมมีหนวยงานหรือบุคลากรสนับสนุนหรือสรຌางความรูຌ฿นการบริหารจัดการกี ยว 
    การกษตร 
-   ขาดการสงสริมอาชีพ 

แ.ไ ความรูຌละทคนิคการพัฒนาอาชีพ 
-   ประชาชนยังขาดความรูຌความขຌา฿จ ละยังขาดผูຌน า฿นการด านินงานพัฒนาปรับปรุง

ผลผลิต฿หຌมีระยะ฿ชຌที นานขึ้น ละพัฒนาคุณภาพ สินคຌา฿หຌดียิ งขึ้น ตามความตຌองการ
ของตลาด   

-   เมมีอุปกรณ์ที ทันสมัย฿นการประกอบอาชีพ 
-   ขาดการบริหารจัดการที ดี 

แ.5 ปัญหาการวางงาน 
-  ประชาชน฿นพื้นที มีอัตราการวางงานพิ มขึ้น 
-  เมมีอาชีพสริมรองรับหลังจากการท าการกษตร 
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          โ.ปัญหาดຌานสังคม 
โ.แ  การป้องกันละบรรทาสาธารณภัย 

-  จ านวนบุคลากรที มีความรูຌดຌานการป้องกันละบรรทาสาธารณภัย  
   ยังเมพียงพอกับจ านวนประชากร฿นต าบล ละยังเมถึงป้าหมายที วางเวຌ  
-  ประชาชนสวน฿หญยังเมมีความรูຌ฿นการที ป้องกันภัย฿นบื้องตຌน 
-  อัตราก าลังที ฿หຌการสนับสนุนเมพียงพอตอประชาชน฿นพ้ืนที ทั้งต าบล 

โ.โ การรักษาความสงบรียบรຌอยของชุมชน 
-  ขาดผนการป้องกันอาชญากรรม 
-  ชุมชนขาดความขຌมขใงละสามัคคี 
-  ขาดงบประมาณละบุคลากร 

โ.ใ ยาสพติด 
-  ยังมียาสพติด฿นพ้ืนที  
-  การ฿หຌความรูຌกี ยวกับยาสพติดยังเมทั วถึง 

โ.ไ การกຌปัญหาสังคมละความยากจน                
-  ประชาชนสวน฿หญมีความยากจน 
-  ภาระหนี้สินป็นจ านวนมาก 
-  ขาดคลนทุนทรัพย์฿นการประกอบอาชีพ 
-  ขาดการรวมกลุม฿นการประกอบอาชีพ 

โ.5 สวัสดิการสังคม 
-  หຌองสมุด ที อานหนังสือพิมพ์ประจ าหมูบຌานยังเมทั วถึง 
-  เมมีทุนการศึกษาส าหรับดใกดຌอยอกาส 
 

ใ.ปัญหาครงสรຌางพื นฐาน 
ใ.แ คมนาคม 

-   สภาพถนนบางหงป็นหลุมป็นบอ การสัญจรเปมาเมสะดวก   
-   ถนนภาย฿นหมูบຌานยังมีจ านวนมากที ยังเมเดຌพัฒนาปรับปรุง฿หຌสัญจรเดຌ 
-   งบประมาณ฿นการด านินการกอสรຌาง ซอมบ ารุง ยังเมพียงพอ 
-   การกอสรຌางภาย฿นต าบลป็นเปอยางลาชຌา 

ใ.โ   เฟฟ้าสาธารณะ 
-  เฟฟ้าสาธารณะ฿นพ้ืนที ต าบลปรุ฿หญ  ยังมีเมพียงพอ  
-  การประสานงานกับการเฟฟ้าป็นเปอยางลาชຌา 
-  เฟฟ้าสงสวางภาย฿นหมูบຌานยังเมพียงพอ 
-  ขาดงบประมาณ 

ใ.ใ ประปา 
-  ขาดงบประมาณจัดสรຌาง  ซอมซม  บ ารุงรักษา 
-  ขาดการบริหารจัดการที ดี 
-  น้ าประปายังเมครอบคลุมทุกพ้ืนที  
-  คุณภาพของน้ ายังเมเดຌมาตรฐาน 
-  กิดภาวะขาดคลนน้ าประปา฿นฤดูลຌง 
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ใ.ไ  ทรคมนาคม 
-  ทรศัพท์สาธารณะ฿นต าบลปรุ฿หญเมพียงพอ   

ใ.5  การระบายน้ า 
-  ขาดการดูลซอมซม฿นบางจุดที มีอยูลຌว   
-  การระบายน้ าป็นเปอยางลาชຌา 
-  กิดน้ าทวมขัง฿นบางพ้ืนที  
-  การกอสรຌางรางระบายน้ าหรือทอระบายน้ ายังเมพียงพอ 

 
ไ.  ปัญหาหล่งน  า 

ไ.แ หลงน้ าพื ออุปภค-บริภค 
-  ฿นขตพ้ืนที ต าบลปรุ฿หญมีหลงน้ าธรรมชาติละน้ าบาดาลซึ งมีสภาพป็นน้ ากรอยคอน 
   ขຌางคใมป็นสวน฿หญมีบางจุดทานั้นที สามารถจาะบอบาดาลนั้นมาผลิตป็นน้ าดื มเดຌ   
-  ปริมาณน้ าเมพียงพอตอการอุปภค – บริภค ดยฉพาะฤดูลຌง 
-  คุณภาพของน้ าส าหรับอุปภค - บริภคยังเมดี  

ไ.โ หลงน้ าพื อการกษตร 
-   หลงน้ าส าหรับการกษตร จะ฿ชຌน้ าจากหลงน้ าธรรมชาติ, ขื อนพธิ์ตี้ยุ ขื อนคนชุม, 

อางกใบน้ าถกิงพล ละน้ าจากบอบาดาลที ขุดจาะขึ้นมา฿ชຌอง ปริมาณที ฿ชຌเมพียงพอ
ตอการท าการกษตร    

-   หลงน้ าธรรมชาติ฿นพ้ืนที ต าบลปรุ฿หญมี ไ หง ตยังขาดการพัฒนาละปรับปรุง
หลงน้ า฿หຌอ้ือละสามารถ฿ชຌสอยเดຌอยางตใมที   

-   สระน้ า บอน้ า ดิม ตื้นขิน 
-   ขาดงบประมาณ฿นการจัดสรຌางหลงน้ าขนาด฿หญ 
 

     5.ปัญหาดຌานสาธารณสุข 
5.แ การบริการดຌานสาธารณสุข 

-  การ฿หຌบริการประชาชน฿นพ้ืนที ของต าบลปรุ฿หญ  ยังเมทั วถึงละพียงพอ 
-  มีจຌาหนຌาที เมพียงพอตอการด านินงาน฿นการ฿หຌความรูຌความขຌา฿จกับประชาชน฿นพื้นที    
-  การผยพรละประชาสัมพันธ์฿หຌความรูຌยังเมทั วถึงละครอบคลุม 
-  วัสดุอุปกรณ์฿นการ฿หຌบริการดຌานสาธารณสุขมีนຌอยละเมทันสมัย 
-  ขาดงบประมาณ฿นการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ 

 
5.โ สวัสดิการดຌานสาธารณสุข 

-  งบประมาณ฿นการ฿หຌบริหารดຌานสาธารณสุขมีเมพียงพอ 
-  หลักประกันสุขภาพเมทั วถึง 

5.ใ  รคติดตอ 
-  ยังมีรคติดตอพรระบาด฿นพื้นที  
-  ประชาชนขาดความรูຌ฿นการป้องกันตัวองจากรคตาง โ 
-  การประชาสัมพันธ์ยังเมทั วถึงละครอบคลุม 
-  ขาดงบประมาณ฿นการป้องกัน 
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6.ปัญหาดຌานการมืองการบริหาร 

ๆ.แ การบริหารงานของทศบาลต าบล 
-  ขาดบุคลากรที มีความช านาญฉพาะดຌาน 
-  การปฏิบัติงาน฿นสวนตาง โ ยังเมสัมฤทธิ์ผลสูงสุด 
-  การ฿หຌบริการประชาชนยังเมทั วถึง 
-  การผยพรประชาสัมพันธ์ขຌอมูลขาวสารยังเมครอบคลุม 
-  การจัดคนท างานยังเมสัมพันธ์กับงาน 

ๆ.โ บทบาทละหนຌาที ของผูຌน า     
-  การขาดการท าความขຌา฿จกับประชาชนรื องบทบาทละหนຌาที ของ 
    การป็นสมาชิกหรือผูຌบริหารของทศบาลต าบล   
-  การประสานงานละความรวมมือระหวางประชาชน , ผูຌน าทຌองถิ น 
   ละสมาชิกยังเมดีทาที ควร   

ๆ.ใ  การมืองการปกครอง   
-  ประชาชนขาดความรูຌ ความขຌา฿จ฿นกฎหมายพ้ืนฐาน 
-  ประชาชนขาดความรูຌความขຌา฿จกี ยวกับรื องสิทธิละบทบาทของตน 
-  การมีสวนรวมของประชาชน฿นการสงสริมประชาธิปเตย฿นระดับ  
    ทຌองถิ น ละระดับชาติมีนຌอย 
-  ประชาชนยังเมกลຌาสดงออกทางการมือง 
-  การประชาสัมพันธ์ยังเมครอบคลุมละทั วถึง 

็. ปัญหาการศึกษา  ศาสนา วัฒนธรรม กีฬา ละนันทนาการ 
็.แ  ดຌานการศึกษา 

-  ขาดคลนบุคลากรที มีคุณวุฒิทางการศึกษาดยตรง 
-  ผูຌปกครองมีคานิยมสงบุตรหลานขຌารียน฿นมือง 
-  ขาดกองทุนละการสงสริม฿หຌดใกศึกษาตอ฿นระดับที สูงขึ้น 
-  ความพรຌอมของสื อการรียนการสอนละหลงรียนรูຌยังเมอยู฿นระดับที ดีที สุด 
-  ระบียบ กฎหมาย เมอ้ือตอการด านินงานดຌานการศึกษา นื องจากมีขຌอจ ากัด 
   ฿นการบิกจายงบประมาณหลายประการ 

็.โ ดຌานศาสนา 
-  ประชาชน฿หຌความส าคัญ฿นการรวมกิจกรรมทางศาสนานຌอยลง 
-  ระบียบ กฎหมาย เมอ้ือตอการด านินงานพื อสงสริมศาสนา นื องจากมีขຌอจ ากัด 
   ฿นการบิกจายงบประมาณหลายประการ 

็.ใ  ดຌานวัฒนธรรม 
-  ยาวชนละประชาชน฿หຌความส าคัญ฿นการขຌารวมกิจกรรมพื อสืบสานวัฒนธรรมนຌอยลง   
-  ยาวชนละประชาชนขาดความภูมิ฿จ฿นความป็นทຌองถิ นละวัฒนธรรมเทย 
-  ยาวชนละประชาชนมีคานิยม฿นการลียนบบวัฒนธรรมตางชาติ 
-  ระบียบ กฎหมาย เมอ้ือตอการด านินงานดຌานวัฒนธรรม นื องจากมีขຌอจ ากัด 
   ฿นการบิกจายงบประมาณหลายประการ 
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็.ไ   ดຌานกีฬาละนันทนาการ 
-  สถานที ฿นการจัดกิจกรรมนันทนาการยังมีเมพียงพอ 
-  อุปกรณ์กีฬายังมีจ านวนเมพียงพอ 
-  ยาวชนละประชาชน฿หຌความสน฿จ฿นการลนกีฬาละขຌารวมกิจกรรมดຌานการศึกษา 
   นຌอยลง 
-  ระบียบ กฎหมาย เมอ้ือตอการด านินงานดຌานกีฬา นื องจากมีขຌอจ ากัด 
   ฿นการบิกจายงบประมาณหลายประการ 
 

่.ปัญหาดຌานทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอม 
่.แ ขยะมูลฝอย 

-  ปริมาณขยะที มีนวนຌมสูงขึ้นเดຌ 
-  ประชาชนทิ้งขยะเมตรงตามภาชนะที รองรับ 
-  ภาชนะ฿นการรองรับยังเมพียงพอละทั วถึง 
-  ขาดสถานที ฿นการทิ้งขยะ 
-  การบริหารจัดการกี ยวกับขยะมูลฝอยยังเมดีทาที ควร 

่.โ ทรัพยากรธรรมชาติ 
-  ทรัพยากรธรรมชาติ฿นพ้ืนที เมเดຌรับการดูลหรือปรับปรุง฿หຌดีขึ้น 
-  ทรัพยากรธรรมชาติ฿นพ้ืนที ทรุดทรม 
-  ประชาชนขาดความรูຌความขຌา฿จละขาดจิตส านึก฿นการอนุรักษ์  
   ป้องกัน  บ ารุงรักษาละฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ 
- ประชาชนสวน฿หญยังขาดการอา฿จ฿สดูล  ละหวงหนธรรมชาติ 

่.ใ สิ งวดลຌอม 
-  กิดมลภาวะป็นพิษ฿นบางพ้ืนที  
-  มีการทิ้งน้ าสียลงคลอง หรือมน้ าสาธารณะ ท า฿หຌน้ านาสีย 
-  เมมีอุปกรณ์ที ทันสมัย฿นการควบคุมหรือป้องกันก าจัดมลภาวะที ป็นพิษ 
-  ขาดบุคคลากรที จะด านินการดຌานนี้ดยตรง 
-  เมมีงบประมาณ฿นการอนุรักษ์ ป้องกัน บ ารุงรักษาละฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ 
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การคัดลือกละจัดล าดับความส าคัญของปัญหา 
 สภาพปัญหาตาง โ ที กิดขึ้น฿นองค์กรปกครองสวนทຌองถิ นมีมากมาย ตคงป็นการยากที จะ
ด านินการกຌเขเดຌทุกดຌานนื องจากขຌอจ ากัด฿นปัจจัยทางการบริหาร ชน งบประมาณเมพียงพอ บุคคลากร
ละวัสดุอุปกรณ์ของทຌองถิ นมีจ ากัด ป็นตຌน ดังนั้นการวางผนพัฒนาจึงจ าป็นจะตຌองมีการคัดลือกละ
จัดล าดับความส าคัญของปัญหา พื อจะทราบวาจะด านินการกຌเขปัญหาเหนกอน-หลัง ฿นการวางผนพัฒนา
ทຌองถิ นตอเป 
ความส าคัญของการคัดลือกละจัดล าดับความส าคัญของปัญหา 
 จากลักษณะของประดในหลัก฿นการพัฒนา ไ ประดในหลัก จะหในเดຌวา ปัญหา ป็นประดในส าคัญ
ละมีขอบขตกวຌางขวางมากกวาประดในอื น โ นื องจากป็นประดในที สามารถสดงถึงลักษณะขอบขต ละ
สาหตุที ดนชัด ดังนั้น จึงจะตຌองน าปัญหาตางโ ดังกลาวมาด านินการคัดลือกละจัดล าดับความส าคัญของ
ปัญหา 
 องค์กรปกครองสวนทຌองถิ น จะตຌองท าการคัดลือกละจัดล าดับความส าคัญของปัญหาพราะ 
 แ.  สิ งที ก าหนดวาป็นปัญหา฿นขั้นรกลຌว อาจเม฿ชปัญหาที ทຌจริงหรืออาจรวมกันป็นปัญหา฿หมที 
฿หຌความหมายเดຌดีกวาปัญหาดิม 
 โ.  ปัญหาตละปัญหาที เดຌมามีความส าคัญเมทากัน 
 ใ.  ทรัพยากร฿นดຌานตางโ มีจ ากัด การกຌเขปัญหาทุกปัญหา฿นคราวดียวกันป็นเปเดຌยาก จึงตຌองมี
การลือกกຌปัญหาตามล าดับความส าคัญของปัญหา  
การคัดลือกละจัดล าดับความส าคัญของปัญหา 
 มื อเดຌวิคราะห์ขຌอมูลละก าหนดป็นปัญหาพรຌอมกับระบุปัญหา ลักษณะ ขอบขต ละสาหตุของ
ปัญหาลຌว฿หຌพิจารณาคัดลือกละจัดล าดับความส าคัญตอเป 
 การคัดลือกละจัดล าดับความส าคัญของปัญหาซึ งองค์กรปกครองสวนทຌองถิ น จะตຌองประชุม
พิจารณาพื อด านินการตอเปนี้ 
 แ.  คัดลือกปัญหา 
  แ.แ พิจารณาทบทวนปัญหาวาตามสภาพขຌอทใจจริงลຌวป็นปัญหาจริงหรือเม ทั้งนี้อาจ
พิจารณาจากขຌอทใจจริง ละลักษณะหรือสภาพวดลຌอมของสิ งนั้นอง 
  แ.โ  พิจารณาปรับปรุงตัวปัญหา  ดยพิจารณาถึงชื อปัญหา ลักษณะหรือสภาพขอบขตละ
สาหตุของปัญหา ดยอาจรวมหลายปัญหาดิมขຌาดຌวยกันป็นปัญหา฿หม 
 
 การคัดลือกปัญหาจะชวย฿หຌเดຌปัญหามีลักษณะป็นปัญหาที ทຌจริง กอนที จะพิจารณาจัดล าดับ
ความส าคัญของปัญหาตอเป 
 โ. จัดล าดับความส าคัญของปัญหา 
  โ.แ ก าหนดหลักกณฑ์฿นการจัดล าดับความส าคัญของปัญหา ตຌองมีการก าหนดตัวกณฑ์
บื้องตຌนป็นพื้นฐาน ลຌวน าตัวกณฑ์นั้น โ มาพิจารณาจัดล าดับความส าคัญของปัญหาตอเป 
  การก าหนดตัวกณฑ์ หมายถึง การก าหนดหลักกณฑ์ส าคัญที จะน ามา฿ชຌวัดตรวจสอบหรือ
พิจารณา฿นรื องนั้น ตัวกณฑ์ส าคัญที ฿ชຌ฿นการพิจารณาจัดล าดับความส าคัญของปัญหามีดังนี้ 
  ิกี  ความรຌายรงละความรงดวนของปัญหา หมายถึง ปัญหาที มีความรຌายรง มีความ
รงดวนที จะตຌองกຌเข ถຌาปลอยทิ้งเวຌจะกิดผลสียหายมากยิ งขึ้น ปัญหาบางปัญหามีความรຌายรง ตเมมี
ความรงดวนที จะตຌองรีบกຌเข หากยังเมกຌเขหรือปลอยเวຌระยะหนึ งคอยกຌเขกใอาจจะเมกิดความสียหาย
มากนัก 



 10 

  ิขี  ขนาดของกลุมชนละพ้ืนที ที ถูกกระทบจากปัญหา หมายถึง ขนาดประชากร฿นชุมชนที 
ถูกกระทบจากปัญหานั้นโ มีจ านวนมากนຌอยพียง฿ด ถຌากลุมชนที ถูกกระทบมีจ านวนมากทา฿ดความส าคัญ
ของปัญหานั้นโ ยอมที เดຌรับการพิจารณาจัดล าดับ฿หຌมีความส าคัญสูงยิ งขึ้น ปัญหานั้นโ กในาจะพิจารณาหา
นวทางกຌเขตอเป 
  ิคี  ขนาดของปัญหา ป็นการพิจารณาวาขนาดของปัญหามีความ฿หญหรือลใก ฿นบางกรณี
ปัญหาขนาดลใก หากปลอยทิ้งเวຌเมด านินการกຌเขลຌวอาจขยายตัวอยางรวดรใวละป็นอันตรายตอชุมชน 
หรืออาจจะท า฿หຌกิดปัญหาอื น โ ตอเปเดຌ 
  ิงี  ความสียหาย฿นงการพัฒนา หมายถึง ความสียหายที กิดจากการพัฒนา หรือที จะ
ตามมากับการพัฒนาปัญหาหลานี้สามารถที จะคาดการณ์ลวงหนຌาเดຌอยางนนอนวาจะกอ฿หຌกิดผลสียหาย
ตอการพัฒนา฿นอนาคต ชน มลพิษ หรือมลภาวะตางโ ที จะตามมากับการพัฒนา 
  ิจี  การยอมรับปัญหารวมกันของชุมชน การพิจารณากณฑ์นี้฿นลักษณะของสัดสวนของ
ชุมชน  ปัญหาที ชุมชนสวน฿หญมีความหในพຌองตຌองกันละตระหนักถึงปัญหานั้นโ ป็นอยางดีถือวาป็นปัญหา
ที มีความดนชัด ฿นทางกลับกันถຌาหากประชาชน฿นชุมชนสวน฿หญเมยอมรับปัญหานั้นป็นปัญหาการจะกຌเข
ปัญหากใคงจะกระท าเดຌเมงายนัก  
  ตัวกณฑ์ดังกลาวขຌางตຌน องค์กรปกครองสวนทຌองถิ นอาจ฿ชຌพียงบางตัวหรือพิ มกณฑ์บางตัว
กใเดຌ ทั้งนี้ขึ้นอยูกับสภาพของปัญหา ภูมิประทศ หตุการณ์ วลาละตัวปรอื น ซึ งตกตางกันออกเป฿นตละ
ทຌองถิ น ต฿นการจัดล าดับความส าคัญของปัญหา จะตຌองมีหลักกณฑ์บื้องตຌนป็นมาตรการประกอบการ
พิจารณา ดยเม฿ชຌความคยชิน ความรูຌสึกหรือสามัญส านักของตนป็นกณฑ์฿นการพิจารณา 
  โ.โ  ฿หຌคะนนน้ าหนักตอปัญหาตาง โ 
 ทศบาลต าบลปรุ฿หญ  ดยคณะผูຌบริหารทຌองถิ น เดຌ฿หຌยึดหลัก ไ ประการ฿นการคัดลือกปัญหาละ
ความตຌองการมาพัฒนาละบริหารจัดการ ซึ งประกอบดຌวย 
 แ.  ความรงดวนของปัญหา ิความรุนรงี 
 โ.  ความถี ของปัญหา 
 ใ.  ความป็นเปเดຌของการกຌปัญหา 
 ไ.  ผลประยชน์กิดกับประชาชนสวน฿หญ 
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จากการวิคราะห์ปัญหาละความตຌองการของชุมชนลຌว ทศบาลต าบลปรุ฿หญ่ จึงเดຌจัดล าดับ
ความส าคัญเดຌดังนี  
ล าดับความส าคัญของ

ปัญหา 
พื นทีไป้าหมาย/ 
กลุ่มป้าหมาย 

นวนຌม฿นอนาคต หมายหตุ 

1.  ปัญหาดຌานหล่งน  า ทุกหมูบຌาน฿นต าบล - การสรຌางระบบบริหารจัดการน้ า    
ถือวาป็นการตรียมรับมือกับปัญหาน้ า
ทวมหรือขาดคลนน้ าเดຌดีที สุด เมวา
จะป็นการสรຌางที กักกใบน้ า การขุด
ลอกคลองที ตื้นขิน การสรຌางระบบ
ระบายน้ า 
-  การพัฒนาละ฿ชຌประยชน์จาก
หลงน้ า  จะชวย฿หຌชุมชนรูຌจักวิธีการ
หารายเดຌ รูຌจักการพึ งตนอง พึ ง
ทรัพยากรที มีอยู ซึ งจะป็นเปตาม
นวทางศรษฐกิจพอพียง 

 

2.  ปัญหาดຌาน 
    ครงสรຌางพื นฐาน 

ทุกหมูบຌานภาย฿นต าบล -  การพัฒนาระบบคมนาคมขนสง฿หຌมี
ความสะดวก฿นการสัญจรป็น 
กระบวนการหนึ งที จะท า฿หຌภาค
ศรษฐกิจขยายตัว 
-  การชื อมตอถนนภาย฿นหมูบຌานละ
ระหวางหมูบຌานละชื อมถนนสายหลัก 
-  อุบัติหตุละอาชญากรรม฿นยาม    
ค  าคืนกอ฿หຌกิดการสูญสีย฿นชีวิตละ
ทรัพย์สินกิดขึ้น การติดตั้งเฟฟ้า
สาธารณะจะสามารถลดปัญหาเดຌ  
ระดับหนึ ง 
-  น้ าพื อการอุปภคบริภค ป็นปัจจัย
ที ส าคัญ฿นการด ารงชีวิต จึงควรหา
มาตรการรองรับ฿นการกຌเขปัญหาการ
ขาดคลนน้ าดยฉพาะฤดูลຌง 
-  การสื อสารป็นเปอยางรวดรใวต
บางคนมีพฤติกรรมที ฿ชຌการสื อสารละ
วิธีสื อสารที เมถูกตຌอง ทคนลยีรุดหนຌา
กຌาวเกล ถຌา฿ชຌ฿หຌกิดประยชน์ 
-  การพัฒนาระบบรางระบายน้ า฿หຌเดຌ
อยางรวดรใวละมีประสิทธิภาพดย   
เมกอ฿หຌกิดการทวมขังจะสงผล฿หຌการ
สัญจรเดຌรับความสะดวกรวดรใวยิ งขึ้น 
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ล าดับความส าคัญของปัญหา พื นทีไป้าหมาย/ 
กลุ่มป้าหมาย 

นวนຌม฿นอนาคต หมายหตุ 

3.  ปัญหาดຌาน
ทรัพยากรธรรมชาติละ
สิไงวดลຌอม 

ทุกหมูบຌาน฿นต าบล -  การปลูกจิตส านึก฿หຌประชาชนรูຌถึง
คุณคาของทรัพยากรธรรมชาติ ฿หຌมี
การรักละหวงหน ละอาจ
ด านินการ฿นรูปบบการทองที ยวชิง
อนุรักษ์฿นพ้ืนที  ซึ งจะสงผล฿หຌมีการ
กระจายรายเดຌเปสูภาคประชาชน
พิ มข้ึน 

 

4.  ปัญหาการศึกษา ศาสนา
ละวัฒนธรรม 

ทุกหมูบຌานภาย฿นต าบล - สื อละอุปกรณ์การรียนรูຌป็นสิ งที    
จ าป็นละส าคัญตอพัฒนาการการ
รียนรูຌของดใกพื อ฿หຌดใกกຌาวทันลก 
-  การศึกษาเมมีที สิ้นสุด การศึกษา
นอกระบบจะป็นอีกนวทางหนึ ง฿น
การสรຌางกระบวนการคิดละการ
รียนรูຌ฿นชุมชน  
-  วัตถุนิยมละคานิยมที ผิดโ ท า฿หຌ
สังคมกิดความวุนวาย ปัญหากิด
นานับประการรอการกຌเข ทางที ดี
ควร฿ชຌศาสนาขຌามา฿หຌกิดการจรรลง
จิต฿จ ละ฿ชຌป็นครื องยึดหนี ยวจิต฿จ 
-  วัฒนธรรมอันดีงามที มีมาตบราณ
ริ มสูญหาย ถຌาเมมีการอนุรักษ์เวຌกใจะ
หายเป฿นที สุด 
-  การสงสริม฿หຌลนกีฬาพื อสุขภาพ
฿นทุกพศทุกวัย ละสนับสนุน฿หຌยึด
การกีฬาป็นอาชีพอีกอาชีพหนึ ง 

 

5.  ปัญหาดຌานการมืองการ
บริหาร 

ทุกหมูบຌาน฿นต าบล -  ทศบาลต าบล ฿นฐานะหนวยงาน
ทຌองถิ นขนาดลใกที ฿กลຌชิดกับ
ประชาชนมากที สุด ควรมีการชี้จง
กี ยวกับสิทธิ หรือบทบาทหนຌาที ของ
ประชาชน฿นการที จะมีสวนรวม฿นการ
บริหารต าบลพื อป็นการสริม
ศักยภาพ฿นต าบล฿หຌมีความขຌมขใง 
ซึ งจะสงผล฿หຌ 
ประทศชาติมีความมั นคงละจริญ
ทัดทียมอารยประทศ 
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ล าดับความส าคัญของปัญหา พื นทีไป้าหมาย/ 
กลุ่มป้าหมาย 

นวนຌม฿นอนาคต หมายหตุ 

5.  ปัญหาดຌานการมืองการ
บริหาร ิต่อี 

 -  การพัฒนาละการกຌเขปัญหาหรือ
การวางผนก าหนดทิศทางการพัฒนา
ทຌองถิ น฿นอนาคต จ าป็นอยางยิ งตຌอง
อาศัยความรวมมือจากทุกองค์กร 
-  การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิ
บาล ป็นหัว฿จ฿นการบริหาร 
-  ภารกิจที พิ มมากข้ึนตามอ านาจ
หนຌาที ละการรองรับภารกิจถายอน 
ท า฿หຌตຌองมีการท าความขຌา฿จกับ
ประชาชน฿นฐานะจຌาของประทศ 

 

6.  ปัญหาดຌานการ
สาธารณสุข 

ทุกหมูบຌาน฿นต าบล -  ฿นปัจจุบันรคตางโมีจ านวนพิ ม 
มากขึ้น ถຌาหากทุกคนละลย฿นการที 
จะ฿ส฿จสุขภาพของตนอง กใอาจป็น        
หยื อของรครຌายเดຌ 
-  หนวยงานตางโ มีสวนที จะสงสริม
สุขภาพพลานามัยของประชาชน฿หຌมี
สุขภาพรางกายขใงรง ดย
ด านินการอยางจริงจังละป็น
รูปธรรมมากขึ้น 
-  การสวงหาความรูຌ ป็นอีกหนทาง
หนึ งที จะท า฿หຌปัญหาดຌานสาธารณสุข 
มีการบรรทาบาบางละป้องกัน
ปัญหาที กิดเดຌ 

 

7.  ปญัหาดຌานสังคม ทุกหมูบຌาน฿นต าบล -  ความหลื อมล้ าทางรายเดຌระหวาง   
คนจนกับคนรวยท า฿หຌกิดตามมาป็น
จ านวนมาก เมวาจะป็นอาชญากรรม 
การพรระบาดของสิ งสพติด ซึ ง
นับวันจะทวีความรุนรงพิ มมากขึ้น 
ซึงถຌาหากเมด านินการจริงจังหรือมี
ผนรองรับการพัฒนาดຌานตางโกใจะ
ป็นเปอยางลาชຌา 
-  ระบบครอบครัวมีนวนຌมป็น  
ครอบครัวดี ยวมากยิ งข้ึน สภาพ
ศรษฐกิจ จะสงผล฿หຌคนหในกตัว
พิ มข้ึน ควร฿หຌความส าคัญกับ
ครอบครัว฿หญพื อป็นการสรຌาง
ภูมิคุຌมกันทางสังคม฿หຌปูຆ ยา ตา ยาย 
เดຌอบรมสั งสอนบุตรหลาน พื อ฿หຌขา
ป็นยาชนที ดีตอเป฿นอนาคต 
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ล าดับความส าคัญของปัญหา พื นทีไป้าหมาย/ 
กลุ่มป้าหมาย 

นวนຌม฿นอนาคต หมายหตุ 

8.  ปัญหาดຌานศรษฐกิจ ทุกหมูบຌาน฿นต าบล -  ความจริญติบตของลก฿นยุค
ลกาภิวัตน์ ท า฿หຌการ฿ชຌชีวิตอยู฿น
ปัจจุบันตຌองมีการวางผน ละ
ปรับปลี ยน    ตัวอง฿หຌทันกับ
หตุการณ์ละ  สถานการณ์ที 
ปลี ยนเป 
-  สภาพอากาศ  ฤดูกาลปรปรวน     
การพึ งพาการกษตรตามฤดูกาลอยาง
ดียวเมพียงพอที จะสรຌางชุมชน        
ขຌมขใง 
-  การด านินชีวิตบบศรษฐกิจ
พอพียงจะท า฿หຌอยูรอดกับ
สภาวการณ์ปัจจุบัน 
-  ระบบการผลิตบบกลุมจะชวยพิ ม
พลัง฿นการตอรองละมีอ านาจ฿นการ
ขงขันกับคูขงเดຌดีกวา ทั้งดຌานตຌนทุน 
รงงานละผลผลิต 
-  การสงสริม฿หຌระบบศรษฐกิจ     
ฐานรากขຌมขใงจะท า฿หຌศรษฐกิจของ
ประทศขຌมขใงละยั งยืน 
-  การสงสริมการรวม฿นการประกอบ
อาชีพจากหนวยงานตางโ จะประสบ
ความส ารใจถຌาชุมชน฿หຌความสน฿จ 
รวมมือ รวม฿จ ฿นการด านินการ 

 

 
2.1.2 การวิคราะห์ศักยภาพทຌองถิไน ดຌวย SWOT 

(1) การวิคราะห์จุดขใง (S : Strength)ป็นการพิจารณาปัจจัยภาย฿น อปท. ดยการ 
ประมินขຌอเดຌปรียบหรือจุดดนของทรัพยากรทางการบริหารการพัฒนา  อปท. ที คาดวาจะสนับสนุน฿หຌการ
ด านินงานบรรลุผลส ารใจ ชน ครงสรຌางการบริหารงาน บุคลากร ครื องมือ/อุปกรณ์ อื นโ จากการวิคราะห์
พบวา ทศบาลต าบลปรุ฿หญมีจุดขใง ดังนี้ 

-    ผูຌบริหารมีวิสัยทัศน์กຌาวเกล 
- ประชาชนมีคุณภาพ 
- ผูຌน าชุมชน฿หຌความรวมมือกัน฿นการปกครองละบริหารการพัฒนา 
- มีทศบาลต าบลที มีศักยภาพพียงพอที จะรองรับการบริการสาธารณะละกຌเข

ปัญหาความดือดรຌอนของประชาชน 
- มีการประสานรวมมือกันระหวางทศบาลต าบลกับสวนราชการ฿นพ้ืนที  



 15 

- มีสຌนทางการคมนาคมระหวางทศบาลต าบลที สะดวกหลายสายละสຌนทาง
การจราจรป็นเปดຌวยความสะดวกอยูหางตัวมืองเมมากนัก 

- มีหลงน้ าสาธารณะที สามารถพัฒนา฿หຌป็นหลงทองที ยวเดຌ 
-    มีอาสาสมัครป้องกันละบรรทาสาธารณภัย ิอปพร.ี /ต ารวจบຌาน  ท า฿หຌ 
     ประชาชนมีความปลอดภัย฿นชีวิตละทรัพย์สิน 
-    มีอุปกรณ์ครื องมือครื อง฿ชຌที ทันสมัย 
-    มีบุคคลากรที มีความรูຌความสามารถ฿นการปฏิบัติงาน 

(โ)  การวิคราะห์จุดอ่อน( W : Weakness ) ป็นการพิจารณาปัจจัยภาย฿น อปท. ดย
การประมินขຌอสียปรียบหรือจุดดຌอยของทรัพยากรทางการบริหารการพัฒนา อปท. ซึ งป็นปัญหาอุปสรรคที 
ขัดขวางมิ฿หຌการด านินงานบรรลุผลส ารใจ ชน ครงสรຌางการบริหารงาน บุคลากร ครื องมือ/อุปกรณ์ จากการ
วิคราะห์จุดออน พบวาทศบาลต าบลปรุ฿หญมีจุดออน ดังนี้ 

- ที อยูอาศัยเมสัมพันธ์กับจ านวนประชากรที มีจ านวนพิ มมากข้ึน 
- ครงสรຌางพื้นฐานยังเมสัมพันธ์กับการจริญติบตของชุมชน 
- ป็นชุมชนกึ งมือง  เมสามารถรวมกลุมกันพื อด านินการดຌานศรษฐกิจของชุมชน

฿นรูปบบของกลุมอาชีพอยางขຌมขใงเดຌ  
- ดใกละยาวชนบางสวนมีพฤติกรรมเมศึกษาตอระดับที สูงขึ้น 
- ดใกละยาวชนบางสวนมีพฤติกรรมที สี ยงตอการสพสารสพติด 
- ปัญหาหนี้สิน ละความปลอดภัย฿นชีวิตละทรัพย์สิน 
- ประชาชนยังขาดความอา฿จ฿สดูลสุขภาพของตน 
- ชุมชนเดຌรับขຌอมูลขาวสารที เมทั วถึง 
- ประชาชนยังมีคานิยมที ฿ชຌสารคมี฿นการพิ มผลผลิตการกษตร 
- ถนนหลายสายขาดการซอมซม 
- ขาดการบริหารการจัดการปຆาเมຌละหลงน้ าที ดี 
- เมมีตลาดที รองรับผลิตผลทางการกษตรรงงานเรຌฝีมือ 
- ขาดการประสานงานที มีประสิทธิภาพ 
- อุปกรณ์ ครื องมือมีเมพียงพอ 
-    ประชาชนบางสวนยังเมคอย฿หຌความรวมมือ฿นกิจกรรมชุมชน 
-    ประชาชนเมขຌา฿จสิทธิหนຌาที ละบทบาทของตนอง฿นการพัฒนา 

 (ใ)  การวิคราะห์อกาส( O : Opportunity )ป็นการพิจารณาปัจจัยภายนอก อปท. 
ดยการประมินอกาสหรืองื อนเขที คาดวาจะอ้ืออ านวยตอการบริหารการพัฒนา อปท. ฿หຌบรรลุผลส ารใจ 
ชน ดຌานศรษฐกิจ ดຌานสังคม ดຌานการมือง ดຌานทคนลยี ดຌานอื นโ จากการวิคราะห์อกาส พบวาทศบาล
ต าบลปรุ฿หญมีอกาสหรืองื อนเขที คาดวาจะอ้ืออ านวยตอการบริหารดังนี้ 

- จังหวัดนครราชสีมาสามารถสนับสนุนงบประมาณ฿หຌทศบาลต าบล 
    ที มีผนงานครงการตามนวทางยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 
- มีสຌนทางการคมนาคมสายหลักชื อมเปสูภาคอีสานหลายจังหวัด ท า฿หຌสามารถ

รองรับการขยายตัวของการลงทุนทางศรษฐกิจ 
- ทศบาลต าบลมีขื อนละสถานที หลายหงที สามารถพัฒนาป็นหลงทองที ยวเดຌ 
- ทศบาลต าบลหมาะส าหรับป็นศูนย์กลางลกปลี ยนสินคຌาประภทตางโ 
- มีการกอสรຌางสนามกีฬาระดับจังหวัดภาย฿นต าบลท า฿หຌสามารถรองรับ

นักทองที ยวที จะดินทางมาทองที ยว฿นอนาคต 
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(4) การวิคราะห์ขຌอจ ากัด( T : Threat)  ป็นการพิจารณาปัจจัยภายนอก อปท. ดย
การประมินภาวะคุกคามหรืองื อนเขที ป็นขຌอจ ากัดตอการบริหารการพัฒนา อปท. ฿หຌบรรลุผลส ารใจ ชน 
ดຌานศรษฐกิจ  ดຌานสังคม  ดຌานการมือง  ดຌานทคนลยี ดຌานอื น โ จากการวิคราะห์พบวาทศบาลต าบลปรุ
฿หญ มีขຌอจ ากัดดังนี้ 

- งบประมาณ฿นตละปีมีคอนขຌางจ ากัด฿นการด านินการพัฒนาต าบล฿หຌมีศักยภาพ 
- ประชาชนมีความตกตาง฿นดຌานฐานะทางศรษฐกิจละฐานะทางสังคมระหวาง

ชุมชนดิมละชุมชนบຌานจัดสรร 
- ประชาชนมาจากหลายชุมชนท า฿หຌมีพ้ืนฐานความรูຌละพ้ืนฐานทางสังคมตกตางกัน 
- มีปัญหานวขตการปกครองระหวางองค์กรปกครองสวนทຌองถิ น 
- ภารกิจที ถายอนมีจ านวนมากตจຌาหนຌาที ยังเมมีความรูຌกี ยวกับภารกิจที 

มอบหมาย 
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2.2  ประมินผลการน าผนพัฒนาเปปฏิบัติ฿นชิงปริมาณ 
 จากการน าครงการจากผนพัฒนาสามปี ิพ.ศ. โ558 – โ560ี ตามยุทธศาสตร์ละนวทางการ
พัฒนาของตละยุทธศาสตร์ จัดสรรงบประมาณ พื อด านินการตามครงการที เดຌกลาวมาขຌางตຌน สามารถ
น ามาสรุปรายละอียดตามตารางบัญชีสรุปครงการที เดຌด านินการ฿นปีงบประมาณ พ.ศ. โ558  ดังนี้ 
1.ผลการด านินงานตามผนพัฒนาปี 2558 

 

ยุทธศาสตร์ 
จ านวนครงการ 

ที สรใจ 

จ านวนครงการ 
ที อยูระหวางด านินการ  

ิกันงินี 

จ านวนครงการ 
ที เมด านินการ 

จ านวนครงการ 
ที อนตั้งจายรายการ

฿หม 

จ านวนครงการ
ทั้งหมด 

จ านวน  รຌอยละ จ านวน  รຌอยละ จ านวน  รຌอยละ จ านวน  รຌอยละ จ านวน  รຌอยละ 
1.ยุทธศาสตร์ดຌานการ
รักษาความปลอดภยั
฿นชีวิตละทรัพย์สิน 

6 35.29 2 11.76 9 52.94 4 8.70 17 100 

2.ยุทธศาสตร์การสาน
ตอนวทาง
พระราชด าร ิ 

1 16.67 4 66.67 1 16.67 2 4.35 6 100 

3.ยุทธศาสตร์ดຌานการ
พัฒนาครงสรຌาง
พื้นฐาน 

11 31.43 21 60 3 8.57 24 52.17 35 100 

4.ยุทธศาสตร์ดຌานการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
ละสิ งวดลຌอม 

1 16.67 0 0 5 83.33 0 0 6 100 

5.ยุทธศาสตร์ดຌานการ
พัฒนาการทองที ยว 
ศาสนา-วัฒนธรรม 
ประพณี ละกีฬา 

15 83.33 2 11.11 1 5.56 4 8.70 18 100 

6.ยุทธศาสตร์ดຌานการ
พัฒนาการศึกษา 

13 68.42 0 0 6 31.58 1 2.17 19 100 

7.ยุทธศาสตร์ดຌานการ
บริหารจัดการ
บຌานมืองที ด ี 

21 47.73 7 15.91 16 36.36 10 21.74 44 100 

8.ยุทธศาสตร์ดຌานการ
พัฒนาสาธารณสุข 

5 71.43 0 0 2 28.57 0 0 7 100 

9.ยทุธศาสตร์ดຌานการ
พัฒนาสังคม 

5 62.50 0 0 3 37.50 1 2.17 8 100 

10.ยุทธศาสตร์ดຌาน
การพัฒนาการกษตร 

0 0 0 0 1 100 0 0 1 100 

รวม 78 48.45 36 22.36 47 29.19 46 100 161 100 

  สรุป ผลการด านินงานตามผนพัฒนา ปี โ55่ รวม แเ ยุทธศาสตร์ จ านวนครงการตามผน มี
ทั้งสิ้น โๆ่  ครงการ จ านวนครงการที น ามาตั้งงบประมาณ จ านวน แๆแ ครงการ  ประกอบดຌวย จ านวน
ครงการที ลຌวสรใจ จ านวน  ็่  ครงการ คิดป็น ไ่.ไ5 ั  จ านวนครงการที อยูระหวางด านินการ   ิกัน
งินี  จ านวน  ใๆ ครงการ คิดป็น โโ.ใๆ% ครงการที เมเดຌด านินการ จ านวน ไ็ ครงการ คิดป็น 
โ้.แ้ั ละครงการที อนตั้งจายรายการ฿หม จ านวน ไๆ  ครงการ  ซึ งตามผลการด านินงานดังกลาว 
สดง฿หຌหในวาการด านินการตามผนยังเมมีประสิทธิภาพทาที ควร นื องจากจ านวนครงการ฿นผนมีมาก
กินเป ละครงการที น ามาจัดตั้งงบประมาณเมสามารถด านินการเดຌ   

   



 18 

2.การบิกจ่ายงบประมาณปี โ558   ิ1 ตุลาคม  โ557 – ใเ  กันยายน  โ558ี 
 

ยุทธศาสตร์ 
งบปกติ อนตั้งจายรายการ

฿หม งินสะสม งินอุดหนุน รวม 

จ านวนงิน รຌอยละ 
จ านวน

งิน 
รຌอยละ 

จ านวน
งิน 

รຌอยละ 
จ านวน

งิน 
รຌอย
ละ 

จ านวนงิน รຌอยละ 

1.ยุทธศาสตร์ดຌาน
การรักษาความ
ปลอดภัย฿นชวีิต
ละทรัพย์สิน 

157,215  84.97  27,800  15.03  0  0  0  0  185,015  1.92  

2.ยุทธศาสตร์การ
สานตอนวทาง
พระราชด าร ิ 

279,000  100  0  0  0  0  0  0  279,000  2.89  

3.ยุทธศาสตร์ดຌาน
การพัฒนา
ครงสรຌางพื้นฐาน 

2,025,235.97  87.64  285,500  12.36  0  0  0  0  2,310,735.97  23.96  

4.ยุทธศาสตร์ดຌาน
การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
ละสิ งวดลຌอม 

19,932  100  0  0  0  0  0  0  19,932  0.21  

5.ยุทธศาสตร์ดຌาน
การพัฒนาการ
ทองที ยว ศาสนา-
วัฒนธรรม 
ประพณี ละกีฬา 

1,623,669.02  90.52  69,999  3.90  0  0  100,000  5.58  1,793,668.02  18.60  

6.ยุทธศาสตร์ดຌาน
การพัฒนา
การศึกษา 

1,572,383.20  100  0  0  0  0  0  0  1,572,383.20  16.30  

7.ยุทธศาสตร์ดຌาน
การบริหารจัดการ
บຌานมืองที ด ี 

1,081,469  93.84  56,000  4.86  0  0  15,000  1.30  1,152,469  11.95  

8.ยุทธศาสตร์ดຌาน
การพัฒนา
สาธารณสุข 

421,950.50  100  0  0  0  0  0  0  421,950.50  4.38  

9.ยุทธศาสตร์ดຌาน
การพัฒนาสังคม 

1,908,696  100  0  0  0  0  0  0  1,908,696  19.79  

10.ยุทธศาสตร์ดຌาน
การพัฒนาการ
กษตร 

0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

รวม 9,089,550.69  94.25  439,299  4.56  0 0  115,000  1.19  9,643,849.69  100  

 

สรุป  การบิกจายงบประมาณ มีการด านินการตามครงการพัฒนา ิเมรวมคา฿ชຌจายประจ า  
คาตอบทน ละคาวัสดุอุปกรณ์ี รวมจ านวนงินที บิกจายทั้งสิ้น 9,643,849.69 บาท ิเมรวมงินอุดหนุน
ฉพาะกิจ/งินอุดหนุนทั วเปี ดังนี้ 

- งบปกต ิ    จ านวนงิน    9,089,550.69   บาท  
- อนตั้งจายรายการ฿หม    จ านวนงิน       439,299    บาท 
- งินสะสม    จ านวนงิน                  -        บาท  
- งินอุดหนุน ิสวนราชการี จ านวนงิน               115,000   บาท 
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3.ครงการทีไเดຌรับงินอุดหนุนฉพาะกิจ/งินอุดหนุนทัไวเป ประจ าปี โ558 
 

ครงการ 
ผลการด านินงาน งบประมาณ 

ด านินการ เม่
ด านินการ 

ยังเม่เดຌ งบประมาณ งบประมาณ 

สรใจลຌว ด านินการ ทีไเดຌรับ ทีไบิกจ่ายเป 
1.  งินอุดหนุนพัฒนา อปท. กรณีรงดวน     - 915,000 915,000 

2.  งินอุดหนุนทั วเป พื อสนับสนุนการบริหารจัดการของ 
อปท. ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประทศ - ครงการกอสรຌางทอ
ระบายน้ าจากศาลากลางบຌานถึงหนຌาอพาร์ทมนท์ซฟวัน หมู 5 
บຌานพบสุข 

   - 1,126,481 665,000 

       
รายจายคຌาง

จาย 
361,000 

3.  งินอุดหนุน – บี้ยยังชีพคนชรา    - 7,314,300 7,314,300 

4.   งินอุดหนุน – บี้ยยังชีพคนพิการ    - 1,208,400 1,208,400 

5.  งินอุดหนุน –  งินดือนครูศูนย์ดใกลใก     - 127,110 127,100 

6.  งินอุดหนุน –  คาจຌางตอบทนครูศูนย์ดใกลใก    - 432,000 432,000 

7.  งินอุดหนุน –  สมทบประกันสังคมครูศูนย์ดใกลใก    - 21,600 21,600 

8.  งินอุดหนุน –  วัสดุการศึกษา    - 127,500 127,500 

9.  งินอุดหนุน –  ครงการป้องกันละกຌเขปัญหายาสพติด -  - 60,000 0 

รวม       11,332,391 11,171,900 

 
สรุป พบวา ทศบาลต าบลปรุ฿หญเดຌรับการจัดสรรงินอุดหนุนฉพาะกิจ / งินอุดหนุนทั วเป ละ

งินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ ประจ าปี โ55่ จ านวน ้ ครงการ ด านินการ   จ านวน  ่  ครงการ   ละเม
ด านินการ     จ านวน แ ครงการ คือ ครงการป้องกันละกຌเขปัญหายาสพติด จ านวนงบประมาณที เดຌรับ 
แแ,ใใโ,ใ้แ บาท  ละบิกจายงบประมาณ  แแ,แ็แ,้เเ บาท   
4.สรุปผลการติดตามละประมินผลผนพัฒนา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. โ558 

จ านวนครงการตามผนพัฒนาสามปี ฿นปี โ558 มีจ านวน 268 ครงการ  ยกป็นตามยุทธศาสตร์
ตาง โ ดังนี้ 
1.ยุทธศาสตรด์ຌานการรักษาความปลอดภัย฿นชีวิตละทรัพยส์ิน ท าเดຌ 6 ครงการ จาก 36 ครงการ 
2.ยุทธศาสตร์การสานตอนวทางพระราชด าร ิ ท าเดຌ 1 ครงการ จาก 12 ครงการ 
3.ยุทธศาสตรด์ຌานการพัฒนาครงสรຌางพื้นฐาน ท าเดຌ 11 ครงการ จาก 79 ครงการ 
4.ยุทธศาสตรด์ຌานการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติละสิ งวดลຌอม ท าเดຌ 1 ครงการ จาก 9 ครงการ 
5.ยุทธศาสตรด์ຌานการพัฒนาการทองที ยว ศาสนา-วัฒนธรรม 
ประพณ ีละกีฬา ท าเดຌ 

15 
ครงการ จาก 

23 
ครงการ 

6.ยุทธศาสตรด์ຌานการพัฒนาการศกึษา ท าเดຌ 13 ครงการ จาก 17 ครงการ 
7.ยุทธศาสตรด์ຌานการบริหารจัดการบຌานมืองที ด ี ท าเดຌ 21 ครงการ จาก 46 ครงการ 
8.ยุทธศาสตรด์ຌานการพัฒนาสาธารณสุข ท าเดຌ 5 ครงการ จาก 18 ครงการ 
9.ยุทธศาสตรด์ຌานการพัฒนาสังคม ท าเดຌ 5 ครงการ จาก 20 ครงการ 
10.ยุทธศาสตรด์ຌานการพัฒนาการกษตร ท าเดຌ 0 ครงการ จาก 8 ครงการ 
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จากจ านวน 10  ยุทธศาสตร์ รวมจ านวนครงการ฿นผนพัฒนาปี 2558 จ านวน 268  ครงการ 
 ผลการด านินงานตามผนที ด านินการเดຌ จ านวน  78  ครงการ  คิดป็น  29.10 ั 
 

5.ระดับผลสัมฤทธิ์฿นการน าครงการจากผนพัฒนาสามปีมาบรรจุลง฿นทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย   
 

ผนพัฒนาสามปี ิพ.ศ. โ55่ – โ5ๆเี มีจ านวน แเ ยุทธศาสตร์ จ านวนครงการ฿นผนพัฒนาสามปี     
ปี โ558  มีจ านวน  โๆ่  ครงการ น ามาบรรจุ฿นทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
โ55่  จ านวน  แๆ1 ครงการ 

ระดับผลสัมฤทธิ์฿นการน าครงการจากผนพัฒนาสามปีมาบรรจุลง฿นทศบัญญัติงบประมาณรายจาย 
ประจ าป ีโ55่  คิดป็นรຌอยละ ๆเ.07 

 

2.3  การประมินประสิทธิผลของผนพัฒนา฿นชิงคุณภาพ 
 การประมนิประสิทธิผลของผนพัฒนาประจ าปีที ผานมาจ านกตามยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

จ านวนครงการตามผนพัฒนาสามปี ิพ.ศ. โ558 – โ560ี ประจ าปี โ558  มีจ านวน  โ68 
ครงการ จ านวนครงการที ปรากฏ฿นทศบัญญัติงบประมาณรายจาย  จ านวน  แๆ1 ครงการ สามารถ
ด านินการเดຌ จ านวน  78  ครงการ  จ านกยกตามยุทธศาสตร์ เดຌดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ดຌานการรักษาความปลอดภัย฿นชีวิตละทรัพย์สิน  
1. ครงการป้องกันละลดอุบัติภัยทางถนนชวงทศกาลสงกรานต์ งบประมาณ 13,806.00   บาท 
2. ครงการป้องกันละกຌเขปัญหาสาธารณภัยตาง โ งบประมาณ 97,525.00   บาท 
3. ครงการฝຄกอบรมละทบทวนกี ยวกับการป้องกันละระงับอัคคีภัย/เฟปຆา฿นชุมชน  
   งบประมาณ 2,000.00   บาท 
4. ครงการป้องกันละลดอุบัติภัยทางถนนชวงทศกาลปี฿หม งบประมาณ 29,520.00   บาท 
5. ครงการจัดซื้อเฟวับวาบ ส าหรับติดรถยนต์  งบประมาณ 22,000.00   บาท 
6. ครงการจัดซื้อกลองสียงเซรน  งบประมาณ 5,800.00   บาท 
ยุทธศาสตร์การสานต่อนวทางพระราชด าริ  
7. ครงการขุดลอกคลองหมืองเสຌเก หนຌาบຌาน นายสุพล น฿หม ม.2 งบประมาณ 149,000.00   บาท 
8. ครงการปลี ยนทอมนประปา จากส านักงานทศบาลต าบลปรุ฿หญ ถึงศาลน้ าดง หมูที  1 บຌานคนชุม 
   งบประมาณ 279,000.00   บาท 
ยุทธศาสตร์ดຌานการพัฒนาครงสรຌางพื นฐาน  
9. ครงการปรับปรุงศาลา SML ม.2  งบประมาณ 98,500.00   บาท 
10. ครงการวางทอระบายน้ า ซอยวิรจน์พัฒนา 3 ฝัດงขวา ม.4 งบประมาณ 100,700.00   บาท 
11. ครงการวางทอระบายน้ า ซอยวิรจน์พัฒนา 4 ทั้งสองฝัດง หมูที  4 บຌานวิรจน์พัฒนา  
   งบประมาณ 353,000.00   บาท 
12. ครงการวางทอระบายน้ า ซอยวิรจน์พัฒนา 6 ทั้งสองฝัດง หมูที  4 บຌานวิรจน์พัฒนา  
   งบประมาณ 348,000.00   บาท 
13. ครงการกอสรຌางถนน คสล. ซอยสนสุข 5/4 (พันอกประภาสี ม.7  
   งบประมาณ 357,000.00   บาท 
14. ครงการกอสรຌางถนน คสล.ลียบล าหมืองตาหนิน ม.2 งบประมาณ 225,000.00   บาท 
15. ครงการกอสรຌางถนน คสล. ขຌางบຌานป้าหนม ม.5  งบประมาณ 77,000.00   บาท 
16. อุดหนุนการเฟฟ้าสวนภูมิภาค  งบประมาณ 17,013.83   บาท 
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17. ครงการวางทอระบายน้ าจากซอยบຌานป้าวนถึงบຌานผูຌ฿หญบຌาน หมูที  5 บຌานพบสุข  
   งบประมาณ 99,000.00   บาท 
18. ครงการกอสรຌางทอระบายน้ า ซอย 13/3 หมูที  5 บຌานพบสุข งบประมาณ 98,500.00   บาท 
19. ครงการกอสรຌางทอระบายน้ า ซอย 14/3 หมูที  5 บຌานพบสุข งบประมาณ 88,000.00   บาท 
ยุทธศาสตร์ดຌานการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอม  
20. ครงการ "ทຌองถิ นเทย รวม฿จภักดิ์ รักษ์พ้ืนที สีขียว งบประมาณ 15,000.00   บาท 
ยุทธศาสตร์ดຌานการพัฒนาการท่องทีไยว ศาสนา-วัฒนธรรม ประพณี ละกีฬา  
21. ครงการจัดงานประพณีสงกรานต์ ละรดน้ าด าหัวผูຌสูงอายุต าบล ปรุ฿หญ  
   งบประมาณ 57,909.00   บาท 
22. ครงการจัดกิจกรรมวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา งบประมาณ 43,080.00   บาท 
23. ครงการประพณีลอยกระทง  งบประมาณ 38,500.00   บาท 
24. ครงการกอสรຌางลานกีฬานนพธิ์ ม.1  งบประมาณ 399,000.00   บาท 
25. ครงการจัดหาครื องออกก าลังกาย ม.4  งบประมาณ 54,000.00   บาท 
26. ครงการจัดหาครื องออกก าลังกาย ม.5  งบประมาณ 54,000.00   บาท 
27. ครงการจัดซื้อครื องออกก าลังกาย ม.1  งบประมาณ 108,000.00   บาท 
28. ครงการจัดซื้อครื องออกก าลังกาย ม.2  งบประมาณ 54,000.00   บาท 
29. ครงการจัดหาครื องออกก าลังกาย ม.6  งบประมาณ 54,000.00   บาท 
30. ครงการจัดหาครื องออกก าลังกาย ม.7  งบประมาณ 54,000.00   บาท 
31. ครงการสงนักกีฬาขຌารวมการขงขันกีฬา  งบประมาณ 49,510.00   บาท 
32. ครงการจัดการขงขันกีฬาต าบลตຌานยาสพติด  งบประมาณ 45,000.00   บาท 
33. ครงการจัดการขงขันกีฬาหมูบຌานตຌานยาสพติด งบประมาณ 34,970.00   บาท 
34. อุดหนุนการกีฬาจังหวัดนครราชสีมาตามครงการจัดการขงขันกีฬาคนพิการหงชาติ ครั้งที  33 (พ.ศ.2558) 
   งบประมาณ 100,000.00   บาท 
35. ครงการสงสริมการลนกีฬาพื อสุขภาพที ดี  งบประมาณ 69,999.00   บาท 
ยุทธศาสตร์ดຌานการพัฒนาการศึกษา  
36. ครงการสนับสนุนคา฿ชຌจายการบริหารสถานศึกษา คาอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาดใกกอนวัยรียน  
   งบประมาณ 137,200.00   บาท 
37. ครงการสนับสนุนคา฿ชຌจายการบริหารสถานศึกษา ครงการพัฒนาผูຌดูลดใก  
   งบประมาณ 16,180.00   บาท 
38. ครงการสนับสนุนคา฿ชຌจายการบริหารสถานศึกษา ครงการปฐมนิทศผูຌปกครองดใกศูนย์พัฒนาดใกลใก 
     ทศบาลต าบลปรุ฿หญ   งบประมาณ 4,500.00   บาท 
39. ครงการสนับสนุนคา฿ชຌจายการบริหารสถานศึกษา ครงการสงสริมการศึกษาพื อรียนรูຌ฿นละนอกหຌองรียน
   งบประมาณ 12,000.00   บาท 
40. ครงการสนับสนุนคา฿ชຌจายการบริหารสถานศึกษา ครงการรับฟ้มผลงานส าหรับนักรียนของศูนย์พัฒนาดใก  
     ลใก   งบประมาณ 46,700.00   บาท 
41. คาอาหารสริม ินมี ส าหรับนักรียนรงรียนบຌานคนชุม งบประมาณ 54,027.20   บาท 
     คาอาหารสริม ินม ี ส าหรับศูนย์พัฒนาดใกลใกต าบลปรุ฿หญ งบประมาณ 95,500.00   บาท 
42. งินอุดหนุนอาหารกลางวันรงรียนบຌานคนชุม  งบประมาณ 160,000.00   บาท 
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43. งินอุดหนุนรงรียนบຌานคนชุมตามครงการศึกษาหลงรียนรูຌนอกสถานที   
   งบประมาณ 50,000.00   บาท 
44. งินอุดหนุนรงรียนบຌานคนชุมตามครงการขຌาคายคุณธรรมจริยธรรม  
   งบประมาณ  15,000.00   บาท 
45. ครงการจัดกิจกรรมวันดใกหงชาติ  งบประมาณ   7,182.00   บาท 
46. ครงการกอสรຌางรั้วศูนย์พัฒนาดใกลใก หมูที  2 บຌานตะคองกา งบประมาณ   416,000.00   บาท 
47. ครงการจัดซื้อครื องผลิตสง อุลตรຌาเวอลใต  งบประมาณ     22,000.00   บาท 
ยุทธศาสตร์ดຌานการบริหารจัดการบຌานมืองทีไดี  
48. ครงการพัฒนาระบบทคนลยีสารสนทศ  งบประมาณ  2,400.00   บาท 
49. ครงการอบรมพิ มพูนประสิทธิภาพ คณะผูຌบริหาร สมาชิกสภาทศบาล พนักงานจຌาหนຌาที  ผูຌน าทຌองที  ผูຌน า 
      ชุมชน ละประชาชนผูຌสน฿จ  งบประมาณ 76,000.00   บาท 
50. ครงการจัดท าผนสามปี ทศบัญญัติ ผนด านินการ ละการประชุมติดตามประมินผลผนพัฒนาสามปีของ 
     ทศบาลต าบลปรุ฿หญ   งบประมาณ   975.00   บาท 
51. ครงการจัดท าผนชุมชน  งบประมาณ 1,750.00   บาท 
52. ครงการประชาคมต าบล  งบประมาณ 2,450.00   บาท 
53. อุดหนุนทศบาลต าบลพธิ์กลาง ตามครงการศูนย์รวมขຌอมูลขาวสารการซื้อหรือการจຌางขององค์การบริหาร 
     สวนต าบลระดับอ าภอละศูนย์บริการขຌอมูลทຌองถิ นขององค์กรปกครองสวนทຌองถิ น  
   งบประมาณ 15,000.00   บาท 
54. ครงการฉลิมพระกียรติสมดใจพระทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ฿นอกาสฉลองพระชนมายุ  
     5 รอบ 2 มษายน 2558  งบประมาณ  19,000.00   บาท 
55. ครงการวันทศบาล   งบประมาณ   5,075.00   บาท 
56. ครงการจัดงานวันฉลิมพระชนมพรรษา ฯ  งบประมาณ   2,550.00   บาท 
57. ครงการประชาสัมพันธ์  งบประมาณ   2,550.00   บาท 
58. ครงการจัดกใบรายเดຌนอกสถานที   งบประมาณ     432.00   บาท 
59. ครงการจัดหาครุภัณฑ์เฟฟ้าละวิทยุ ครื องก านิดเฟฟ้า งบประมาณ 63,000.00   บาท 
60. ครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวตอร์ คอมพิวตอร์ตั้งตຍะ งบประมาณ 59,800.00   บาท 
61. ครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวตอร์ ครื องพิมพ์ชนิดลซอร์/ชนิด LED ขาวด า  
   งบประมาณ 14,600.00   บาท 
62. ครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวตอร์ ครื องส ารองเฟฟ้า งบประมาณ 17,400.00   บาท 
63. ครงการจัดหาครุภัณฑ์การกษตร ครื องสูบน้ า  งบประมาณ 30,000.00   บาท 
64. ครงการจัดหาครุภัณฑ์ส านักงาน ครื องปรับอากาศ ขนาด 36,000 บีทียู  
   งบประมาณ 44,000.00   บาท 
65. ครงการจัดหาครุภัณฑ์ส านักงาน ครื องปรับอากาศ ขนาด 36,000 บีทียู  
   งบประมาณ 44,000.00   บาท 
66. ครงการจัดหาครุภัณฑ์ส ารวจ ครื องหาพิกัดดຌวยสัญญาณดาวทียม  
   งบประมาณ 25,000.00   บาท 
67. ครงการจัดหาปัຖมจุมดูดคลน  งบประมาณ 17,000.00   บาท 
68. ครงการจัดหาครุภัณฑ์ส านักงาน - ครื องปรับอากาศ ขนาด 18,000 บีทียู  
   งบประมาณ 56,000.00   บาท 



 23 

ยุทธศาสตร์ดຌานการพัฒนาสาธารณสุข  
69. อุดหนุนครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน฿นขต ทต.ปรุ฿หญ งบประมาณ 52,500.00   บาท 
70. อุดหนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพหงชาติ฿นพ้ืนที ทศบาลปรุ฿หญ ิกองทุนต าบล 100%)  
   งบประมาณ 178,042.50   บาท 
71. ครงการควบคุมละป้องกันรคเขຌลือดออก  งบประมาณ 46,000.00   บาท 
72. ครงการป้องกันละก าจัดรคระบาด฿นสัตว์  งบประมาณ 4,200.00   บาท 
73. ครงการจัดหาครุภัณฑ์กษตร ครื องพนหมอกควัน งบประมาณ 59,000.00   บาท 
ยุทธศาสตร์ดຌานการพัฒนาสังคม  
74. ครงการฝຄกอบรมละศึกษาดูงานพื อพิ มพูนความรูຌ฿หຌกับคณะกรรมการชุมชน คณะกรรมการอ านวยการ 
     ชุมชน ละสมาชิกชุมชน  งบประมาณ 198,000.00   บาท 
75. ครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต ผูຌสูงอายุ ผูຌพิการ ละผูຌปຆวยรคอดส์ ดยสนับสนุนบี้ยยังชีพ อยางทั วถึงละ 
     ป็นธรรม   งบประมาณ 500   บาท 
76. ครงการสงสริมกิจกรรมผูຌสูงอายุต าบลปรุ฿หญ  งบประมาณ 119,400.00   บาท 
77. ครงการวันสตรีสากลต าบลปรุ฿หญ  งบประมาณ 81,235.00   บาท 
78. ครงการฝຄกอบรมพิ มพูนความรูຌ฿นการประกอบอาชีพ ฿หຌก กลุมอาชีพ กลุมสตรี กลุมมบຌาน ละกุลม 
     องค์กรตาง โ ทัศนศึกษาดูงาน  งบประมาณ 482,100.00   บาท 

2.4 ขຌอมูลสภาพทัไวเป 
ประวัติความป็นมา  
 ต าบลปรุ฿หญ ป็นต าบลหนึ ง฿นต าบลของอ าภอมืองนครราชสีมา ซึ งตดิมต าบลปรุ฿หญมีอาณาขต
กวຌางขวางมาก ตอมาทศบาลมืองนครนครราชสีมา฿นสมัยนั้น  เดຌขยายขตทศบาลท า฿หຌกินพ้ืนที ต าบล   
หนองจะบกละต าบลปรุ฿หญจาก  แ็ หมูบຌาน  หลือ  ็ หมูบຌาน กระทรวงมหาดเทยเดຌประกาศยกฐานะสภา
ต าบลปรุ฿หญ  ป็นองค์การบริหารสวนต าบลปรุ฿หญ มื อวันที  แ มษายน โ5ใ้ ป็นองค์การบริหารสวนต าบล
ขนาดลใก ละกระทรวงมหาดเทยเดຌจัด฿หຌมีการลือกตั้งคณะกรรมการองค์การบริหารสวนต าบลขึ้น฿หม มื อ
วันที  โ่ มษายน  โ5ใ้ ละประชุมคณะกรรมการ มื อวันที  ้ พฤษภาคม โ5ใ้  
 ปัจจุบันเดຌยกฐานะจากองค์การบริหารสวนต าบลปรุ฿หญ ป็นทศบาลต าบลปรุ฿หญ ตั้งตวันที  แ่  
กรกฎาคม โ55แ ตามประกาศกระทรวงมหาดเทย รื อง จัดตั้งองค์การบริหารสวนต าบลปรุ฿หญ อ าภอมือง
นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ป็นทศบาลต าบลปรุ฿หญ ลงวันที  แ5 กรกฎาคม โ55แ  

ทีไตั ง  ลขที  โใ็ หมู แ ต าบลปรุ฿หญ อ าภอมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ดยอยูหาง 
จากอ าภอมืองนครราชสีมา ประมาณ แโ กิลมตร   

ภูมิประทศ  ลักษณะภูมิประทศของพ้ืนที ต าบลปรุ฿หญบงออกป็น โ สวน เดຌก 
ส่วนที่ 1 ประกอบดຌวยหมูบຌาน หมูที  แ, โ, ใ ละ ๆ จะมีลักษณะป็นที ราบลุม มีหลงน้ าตาม

ธรรมชาติเหลผาน คือ ล าปรุ , ล าบริบูรณ์ , ล าตะกุด ละคลองตามือง  ซึ งป็นหลงน้ าที มนุษย์สรຌางขึ้น   
เหลผาน ป็นหลงน้ าที ส าคัญตอการด ารงชีพของราษฎร ซึ งป็นผล฿หຌประชาชนสวน฿หญมีอาชีพกษตรกรรม 

ส่วนที่ 2 ซึ งประกอบดຌวยหมูบຌาน  หมูที  ไ , 5 ละ ็  ลักษณะป็นพื้นที   ราบรียบ  มีปຆาเมຌ คือ สวน
รุกขชาติปรุ฿หญอยูทางตอน฿ตຌของพ้ืนที  ดยมีอาณาขตติดตอกับพ้ืนที ฿กลຌคียงดังนี้ 
 ทิศหนือ ติดตอกับต าบลหนองจะบก ละต าบลพุดซา    
 ทิศตะวันออก ติดตอกับลียบคลองชลประทานฝัດงหนือถนนลาดยางรงรียนสุรนารีวิทยา โ 
 ทิศ฿ตຌ  ติดตอกับต าบลสุรนารี ต าบลหนองจะบก ละต าบลหนองเผลຌอม 
 ทิศตะวันตก    ติดตอกับต าบลสุรนารี ละทศบาลนครนครราชสีมา 
  ติดตอกับต าบลสีมุม ละต าบลพลกรัง   
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รายละอียดการบรรยายนวขต 
ดຌานทิศหนือ ติดตอกับต าบลหนองจะบก ละต าบลพุดซา อ าภอมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 
   จากหลักขตที  แ ริ มตຌนจากคลองบริบูรณ์ บริวณพิกัด SB ่ใ5ๆแ้ ตัด

ตามถนนบຌานของนายประกาย ชื นชม เปตามถนนจนถึงบริวณสามยก ที พิกัด SB  
่ใๆๆแโ ลຌวตัดผานฝายน้ าลຌนบริวณพิกัด SB ่ใ่ๆเ็ ตัดผานบริวณถนนคอนกรีต
ขຌางวัดตาลหรน บริวณพิกัด SB ่ใ่ๆเ5 ตัดผานถนนบายพาสเปจดถนนลาดยางหนຌา
หมูบຌานกรีนลนด์ บริวณพิกัด SB ่ไเๆเใ ลຌวตัดลงมาผานทุงนาละบຌานทรงเทย
บริวณพิกัด SB ่ไแๆเแ ตัดตรงเปถึงบริวณคลองซอยขຌางปั้มน้ ามัน ผานเรศรีทอง  
บริวณพิกัด SB ่ไไ5้้ ตรงเปตามถนนขຌางคลองชลประทาน บริวณรຌานอาหารครัว
กลางสวนจดถนนลาดยาง 

ดຌานทิศตะวันออก    ติดตอกับลียบคลองชลประทานฝัດงหนือ ถนนลาดยางรงรียนสุรนารีวิทยา โ 
   จากหลักขตที  โ บริวณพิกัด SB ่ไ็5้ไ ที ป้ายบอกอาณาขต ตัดลงมา

ทางทิศตะวันตกฉียง฿ตຌ รวมระยะทางประมาณ แ.5 กิลมตร บริวณริมล าตะคองฝัດง
หนือ  

   จากหลักขตที  ใ บริวณพิกัด SB ่ใๆ5่ๆ ผานถนนคอนกรีตขຌางสนาม
กีฬาบຌานลียบที พิกัด SB ่ใแ5็โ ตัดผานล าปรุ ผานถนนมุขมนตรี ผานทางรถเฟ ตัดลง
เปทางทิศ฿ตຌ ระยะทางประมาณ ใ.่ กิลมตร ตามนวขตต าบลปรุ฿หญ 

   จากหลักขตที  ไ บริวณพิกัด SB ่ใ่5ไๆ เปทางทิศ฿ตຌ ตรงตามถนน
คอนกรีตจนถึงสี ยกรຌานคงกระพันธ์ ที พิกัด SB ่ไเ5ใ่ ลຌวลี้ยวขวาเปตามถนน  
ค.ส.ล. จนถึงครงการบຌานมกเมຌ ที พิกัด SB ่ใ้5ใ่ ลຌวตัดตรงถนน ค.ส.ล. หลัง
รงงานสริมสุข เปจนถึงถนนเมตรี โ ที พิกัด SB ่ใ้5ใไ ลຌวตัดฉียงเปทางทิศ฿ตຌ ตาม
นวบงขตต าบลปรุ฿หญ ต าบลหนองจะบก ต าบลหนองเผลຌอม จนสิ้นสุดที สຌนบงขต
บริวณปัຖมน้ ามัน ปตท. 

   จากหลักขตที  5 ที พิกัด SB ่ใ็5โไ หนຌาปัຖมน้ ามัน ปตท. ตัดผานถนนราช
สีมา – ปักธงชัย ที พิกัด SB ่ไแ5แใ ตัดตามถนนสวนปຆารุกขชาติ จนถึงสามยกดช
ณรงค์ ที พิกัด SB ่ใๆ5แโ ลยเปตามถนนดชณรงค์ ประมาณ 5เเ มตร ที พิกัด SB  
่ใ็5เ้ ลຌวตัดฉียงเปทางทิศตะวันออกฉียง฿ตຌ ผานพิกัด SB ่ใไ5เๆ บริวณตຌนเมຌ
฿หญตามถนนจนถึงบอน้ าที พิกัด SB ่ใโ5เไ ลຌวเปสิ้นสุดที จุดตัดระหวางขตต าบล   
ปรุ฿หญ ต าบลหนองจะบก ต าบลสุรนารี บริวณสามยก 

 

ดຌานทิศ฿ตຌ ติดตอกับต าบลสุรนารี  ต าบลหนองจะบก ละต าบลหนองเผลຌอมอ าภอมือง
นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 

   จากหลักขตที  ๆ ที พิกัด SB ่โๆ5เ5 ริ มจากจุดตัดระหวางขตต าบล     
ปรุ฿หญ ต าบลหนองจะบก บริวณสามยกถนนดินละตัดกับต าบลสุรนารี บริวณพิกัด  
SB ่โ55เ้ ตัดขึ้นเปตามถนนสนามกีฬา บริวณพิกัด SB ่โใ5โไ ลຌวตัดตามนวของ
ถนนสนามกีฬาถึงหนຌาประตูหลังสนามกีฬา บริวณพิกัด SB ่โโ5แ5 ลຌวตัดเปตามทิศ
ตะวันออก ประมาณ โเเ มตร ที พิกัด SB ่โๆ5โ5 บริวณศูนย์ดใกลใกทศบาลต าบล
ปรุ฿หญ ตัดขึ้นเปตามทิศหนือ ที พิกัด SB ่โ55โ็ ตัดตามถนนดินจนถึงสามยกถนน
ซอยพันทส าอาง ที พิกัด SB ่โโ5ใ5 ลຌวตัดตามถนนดินหลังหมูบຌานคียงคหะ  จนถึง
ถนนคอนกรีตขຌางวัดคลองสงน้ า ที พิกัด SB ่โ55ใ้ วิ งตามถนนคอนกรีตเปทางทิศ
หนือจนถึงจุดตัดระหวางต าบลปรุ฿หญ ต าบลสุรนารี ทศบาลนครนครราชสีมา ที พิกัด 
SB  ่โไ5ไไ รวมระยะทางประมาณ ใ.้ กิลมตร 
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ดຌานทิศตะวันตก      ติดตอกับต าบลสุรนารี ละทศบาลนครนครราชสีมา 

   จากหลักขตที  ็ บริวณพิกัด SB ่โไ5ไไ เปตามนวถนนมิตรภาพ พิกัด 
SB ่โไ55ไ ลຌวลี้ยวขวาเปทางสามยกปักธงชัย ที พิกัด SB ่โ่555 ตัดตรงขึ้นเปทาง
ทิศหนือ รวมระยะทางประมาณ โ.5 กิลมตร 

   จากหลักขตที  ่ บริวณพิกัด SB ่โ่5ๆๆ ที ป้ายอาณาขต เปทางทิศหนือ
ตามนวขตระหวางต าบลบຌาน฿หมกับต าบลปรุ฿หญ ผานพิกัด SB ่โ้5็ไ จนจดคลอง
สงน้ าชลประทานฝัດงขวา บริวณพิกัด SB ่โ้5็้ จากนั้นเปทางทิศตะวันตกฉียงหนือ
เปตามคลองชลประทานจนถึงสะพานขาว ค.ส.ล. ที พิกัด SB ่แ้5็่ ตัดตามนวขต
ต าบลปรุ฿หญกับต าบลสีมุมที พิกัด SB ่แเ5่ๆ ลຌวลี้ยวขวาตัดตามถนนลาดยาง
ชลประทาน รวมระยะทางประมาณ โ.เเ กิลมตร 

 

ดຌานทิศตะวันตก      ติดตอกับต าบลสีมุม ละต าบลพลกรัง อ าภอมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 
   จากหลักขตที  ้ ตั้งอยูบริวณคลองสงน้ าชลประทาน บริวณป้ายบอก

อาณาขตทศบาลต าบลปรุ฿หญ ตรงบຌานปຈะ บริวณพิกัด SB ่แใ5่็ เปทางทิศ
ตะวันออกฉียงหนือ ผานคลองสงน้ าชลประทานฝัດงซຌาย ลຌวตัดผานถนนยธา ต าบลพล
กรัง บริวณล าหมืองพิกัด SB ่แ55้่ ลຌวตัดตรงมาที บริวณพิกัด SB ่แๆ5้่        
ที บริวณถนนสายบຌานลียบ – พุดซา ลຌวตัดตรงขึ้นทิศหนือจนถึงป้ายบอกอาณาขต
ทศบาลต าบลปรุ฿หญ บริวณพิกัด SB ่โเๆเแ ตามนวสຌนบงขตดนระหวางต าบล
พุดซากับต าบลปรุ฿หญ จนสิ้นสุดที คลองบริบูรณ์ จรดกับหลักขตที  แ ที บริวณพิกัด SB 
่ใ5ๆแ้    

  
หมายหตุ  ทั้งนี้เมรวมนวขตทศบาลนครนครราชสีมา 
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ผนทีไต าบลปรุ฿หญ ่
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นื อทีไ   
ต าบลปรุ฿หญ มีพ้ืนที ต าบลตามประกาศกระทรวงมหาดเทยประมาณ แเุใ้ใ.็5 เร หรือ แๆ.ๆใ 

ตารางกิลมตร ป็นต าบลคอนขຌางลใก ดยมีนื้อที ยกป็นรายหมูบຌานดังนี้  
 

หมู่ บຌาน นื อทีไ ิเร่ี คิดป็น ิตร.กม.ี อันดับ 
แ คนชุม โ,แใเ ใ.ไเ่ โ 
โ ตะคองกา โ,ใเเ ใ.ๆ่เ แ 
ใ หนองหอย ่โเ แ.ใแโ ็ 
ไ วิรจน์พัฒนา แ,โ5เ โ.เเเ 5 
5 พบสุข แ,ไเเ โ.โไเ ไ 
ๆ ลียบ ้่เ แ.5ๆ่ ๆ 
็ สนสุข แ,5แใ.็5 โ.ไโโ ใ 

             
การคมนาคม 
 การคมนาคมของต าบลปรุ฿หญ มีทางหลวงผนดินหมายลข ใเไ สะดวก฿นการดินทางขຌาตัวมือง
ละการดินทางติดตอระหวางหมูบຌาน ดยอยูหางอ าภอมืองนครราชสีมา ประมาณ แโ กิลมตร  
การเฟฟ้า 
 ขตต าบลปรุ฿หญ  ป็นชุมชนกึ งมืองกึ งชนบท ระบบการเฟฟ้าขยายทั วถึงทั้งต าบล ประชากรมีเฟฟ้า
฿ชຌครบทุกครัวรือนท า฿หຌประชาชนมีสิ งอ านวยความสะดวก คือ มีครื อง฿ชຌเฟฟ้าตาง โ กือบครบทุกครัวรือน 
ระบบประปา 
 ประชาชน฿นต าบลปรุ฿หญ สวน฿หญเดຌรับการบริการดຌานการประปาจากการประปาของทศบาล
ต าบลปรุ฿หญ เดຌก หมูที  แุไุ5ุๆุ็ ละประปาหมูบຌาน เดຌก หมูที  โ ละมีบางสวนเดຌรับการบริการจากการ
ประปาทศบาลนครนครราชสีมา  
การสืไอสาร 
  ตูຌทรศัพท์                  แ้ ตูຌ 
  สถานีวิทยุ/วิทยุชุมชน       แ      หง 
  สถานที บริการอินตอร์นใตต าบล ิทศบาลต าบลี          แ     หง 
อุตสาหกรรม 

฿นขตทศบาลต าบลปรุ฿หญ ประกอบดຌวย บริษัท สริมสุข จ ากัด ิมหาชนี หมูที  ไ บຌานวิรจน์พัฒนา  
ต าบลปรุ฿หญ อ าภอมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา  
ประชากรละหลังคารือน 

จ านวนประชากรละหลังคารือน  ขຌอมูลจากทะบียนราษฎร  ณ  ดือน กุมภาพันธ์ โ559 มีจ านวน
ทั้งสิ้น ้,683  คน  จ านกป็นชาย ไ,ๆ59 คน  ป็นหญิง 5,เ24  คน  มีความหนานนฉลี ย  582  คนตอ
ตารางกิลมตร  ละมีจ านวนหลังคารือนทั้งสิ้น  ไุ596  หลังคารือน  ซึ งจะดูเดຌจากตารางปรียบทียบ 
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จ านวนประชากรละหลังคารือนจ านกรายหมูบຌาน 
     

 

สถิติการลือกตั งทีไผ่านมา 
จ านวนผูຌมีสิทธิลือกตั้งนายกทศมนตรีละสมาชิกสภาทศบาลต าบลปรุ฿หญ ิครั้งลาสุดี  มื อวันที   

โ็ ตุลาคม โ55ๆ  รวมทั้งสิ้น ็ุเใ5 คน มา฿ชຌสิทธิลือกตั้งจ านวน 5,โเเ คน ยกป็น 

 -  จ านวนบัตรลือกตั้งที ป็นคะนน฿หຌผูຌสมัครรับลือกตั้ง    จ านวน  ไุ่แแ  บัตร   
-  จ านวนบัตรลือกตั้งที ท าครื องหมาย฿นชองเมลงคะนน  จ านวน     แโโ  บัตร  
-  จ านวนบัตรสีย        จ านวน     โๆ็  บัตร   

การปกครอง    
ต าบลปรุ฿หญ มีหมูบຌาน จ านวน ็ หมูบຌาน 17 ชุมชน ประกอบดຌวย 

  หมูที  แ บຌานคนชุม  ประกอบดຌวย 
   แ. ชุมชนคนชุม แ   ประธานชุมชน นางสมฤทัย  ฤทธิ์เธสง 

โ. ชุมชนคนชุม โ  ประธานชุมชน ร.ต.ช านาญ  ธีรกาญจนา 
ใ. ชุมชนคนชุม ใ  ประธานชุมชน นายธานัท  ปณชัยจารุดา 

  หมูที  โ บຌานตะคองกา    ประกอบดຌวย 
   1.ชุมชนตาลหรนนนตาชูพัฒนา ประธานชุมชน นางบังอร  วรรณรักษ์ 

2. ชุมชนรวม฿จพัฒนาตะคองกา ประธานชุมชน นายประสริฐ  บุญหลือ 
3. ชุมชนลูกหลานปูຆคงพัฒนา ประธานชุมชน นายรวม  ราศรี 

  หมูที  ใ บຌานหนองหอย   ประกอบดຌวย 
   1. ชุมชนบຌานหนองหอย ประธานชุมชน นางละมุล  เชยมงคล 
  หมูที  ไ บຌานวิรจน์พัฒนา  ประกอบดຌวย  
   1. ชุมชนรวมมิตรพัฒนา ประธานชุมชน นายชาญวิทย์  บัว฿จบุญ 

2. ชุมชนวิรจน์พัฒนา ประธานชุมชน นายประคอง  ศรีงิน 
3. ชุมชนเมตรีพัฒนา ประธานชุมชน นางสุนิสา  ถิ นอุดม 

 

หมูท่ีไ ชืไอหมู่บຌาน 
ประชากร ิคนี จ านวน 

หลังคารือน ชาย หญิง รวม 

แ คนชุม 824 880 1,704 638 

โ ตะคองกา 653 631 1,284 545 

ใ หนองหอย 68 108 176 86 

ไ วิรจน์พัฒนา 696 765 1,461 866 

5 พบสุข 1,330 1,436 2,766 1,521 

ๆ ลียบ 114 111 225 103 

็ สนสุข 974 1,093 2,067 837 

รวม 4,659 5,046 9,683 4,596 
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  หมูที  5 บຌานพบสุข   ประกอบดຌวย  
   1. ชุมชนพบสุข แ ประธานชุมชน นางพิมลพรรณ  ศิริปรุ 

2. ชุมชนพบสุข โ ประธานชุมชน นายถนอม  กลกลาง 
ใ. ชุมชนพบสุข ใ ประธานชุมชน รืออากาศตรีบรรพต  รุงสวาง 

  หมูที  ๆ บຌานลียบ   ประกอบดຌวย  
   แ. ชุมชนบຌานลียบ ประธานชุมชน นายบัญชา  สินธุ์เพฑูรย์ 
  หมูที  ็ บຌานสนสุข    ประกอบดຌวย  
   แ. ชุมชนสนสุข  แ ประธานชุมชน นายสมภชน์  ดงมา 

2. ชุมชนสนสุข  โ ประธานชุมชน นาย฿ส  อินทร์จันทร์ 
3. ชุมชนสนสุข  ใ ประธานชุมชน นางกสิญ์ณา  สงยใน 
 

การศึกษา 
 ฿นพ้ืนที ต าบลปรุ฿หญ  มีรงรียน฿นพื้นที ระดับประถมศึกษา จ านวน  แ  หง  คือ รงรียนบຌานคนชุม  
ดยมีบุคลากรครู/อาจารย์ ชาย  แ คน หญิง 8  คน รวม 9 คน ภาย฿ตຌการบริหารงานดย นายมานะ อุนารัตน์  
ผูຌอ านวยการรงรียนบຌานคนชุม  ประกอบดຌวยจ านวนบุคลากรละนักรียน ดังนี้  
ขຌอมูล ณ ดือนพฤษภาคม 2559 
  

ชั้น ชาย หญิง รวม อาจารย์ประจ าชัน้ 

ป.แ 8 3 11 นางสงอรุณ   ฿หมพธิ์กลาง 
ป.โ 5 2 7 นางสมจิตร  วินทะเชย 

ป.ใ 11 5 16 นายจ าลอง   ตั้งชูวงษ ์

ป.ไ 7 - 7 นางสาวนภัสนนัท์   วงษ์วรรณสงัข์ 
ป.5 3 7 10 นางสาวปัญธิญา   ดาวศร ี
ป.ๆ 4 3 7 นางสาวนิภาพร   ผองสภณ 

อ.แ 15 9 24 นางสาวศิริญา   ขาวศรี 
อ.โ 5 5 10 นางสาวกนกวรรณ   ร าพยพล 

รวม 58 34 92  
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ศูนย์พัฒนาดใกลใกก่อนวัยรียนต าบลปรุ฿หญ่ 
1. ศูนย์พัฒนาดใกลใกบຌานคนชุม ตั้งอยูที  บຌานคนชุม หมูที  แ ต าบลปรุ฿หญ อ าภอมืองนครราชสีมา 

จังหวัดนครราชสีมา มีนางสาวมลัลิกา  จิตรมาส ต าหนง นักบริการงานศึกษา รักษาราชการทน ผูຌอ านวยการ
กองการศึกษา ปฏิบัติหนຌาที  หัวหนຌาศูนย์พัฒนาดใกลใก ละมีจຌาหนຌาทีที ผูຌดูลดใก ไ คน ละมีดใกนักรียน
ทั้งหมด 32 คน ดยมีรายละอียดดังนี้   

ิขຌอมูล ณ ดือนพฤษภาคม 2559ี 
ระดับชัน้ ชาย หญงิ รวม ิคนี อาจารย์ประจ าชัน้ 

ตรียมอนุบาล 

  
8 7 15 นางสาวนงยาว์  จนิดา 

นางสาวสมประสงค์  พะยอม฿หม 
อนุบาล แ 

  
7 10 17 นางศิวศรันญ์  พันธ์วงักุล 

นางเพรินทร์   กฤษณสุวรรณ 

รวม 15 17 32  

 
2. ศูนย์พัฒนาดใกลใกกอนวัยรียนประจ าต าบลปรุ฿หญ ตั้งอยูที   บຌานสนสุข  หมูที   ็  มีนางสาว

มัลลิกา  จิตรมาส ต าหนง นักบริหารงานศึกษา รักษาราชการทน ผูຌอ านวยการกองการศึกษา ปฏิบัติหนຌาที  
หัวหนຌาศูนย์พัฒนาดใกลใก ละมีจຌาหนຌาที ผูຌดูลดใก  4  คน  ละมีดใกนักรียนทั้งหมด 26 คน  ดยมี
รายละอียดดังนี้  

ิขຌอมูล ณ ดือนพฤษภาคม 2559ี 
ระดับชัน้ ชาย หญิง รวม ิคนี อาจารย์ประจ าชัน้ 

ตรียมอนุบาล 
 

6 7 13 นางนภาภรณ์   อัศวนาวิน 
นาวสาวปฏิมาพร  ศรีทอง 

อนุบาล แ 
 

8 5 13 นายสยาม  ตใงผักวน 
นางสาวนิตยา   สงบงียบ 

รวม 14 12 26  

 
ศูนย์การรียนชุมชนต าบลปรุ฿หญ่    

ตั้งอยูภาย฿นบริวณวัดคนชุม หมูที  แ บຌานคนชุม จัดการรียนการสอนดยปຂดอกาส฿หຌผูຌที เมเดຌรับ
การศึกษาภาคปกติมีอกาสศึกษาตอ พื อป็นการพิ มความรูຌ  ซึ งปຂดทั้งทางวิชาการละการฝຄกอาชีพดยทั วเป 
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ผูຌสูงอายุ คนพิการ ละผูຌปຆวยอดส์ ิขຌอมูล ณ ดือนพฤษภาคม 2559ี 
 

ศาสนา 
 ประชาชน฿นต าบลปรุ฿หญ สวน฿หญนับถือศาสนาพุทธ ดยมีศาสนสถาน จ านวน 5 หง คือ 

แ.  วัดบຌานคนชุม ตั้งอยูที  หมู แ บຌานคนชุม  
โ.  วัดตาลหรน ตั้งอยูที  หมู โ บຌานตะคองกา  
ใ.  วัดคลองสงน้ า ตั้งอยูที  หมู 5 บຌานพบสุข  
ไ.  วัดพบสุข ตั้งอยูที  หมู ็ บຌานสนสุข  
5.  วัดปຆาสงธรรมพรหมรังสี ตั้งอยูที  หมู ็ บຌานสนสุข  
 

สถานทีไท่องทีไยว/พักผ่อน 
1. สวนรุกขชาติปรุ฿หญ ตั้งอยูที  หมู ็ บຌานสนสุข  
2. สนามกีฬาฉลิมพระกียรติ ่เ พรรษา 5 ธันวาคม โ55เ ตั้งอยูที  หมู ็ บຌานสนสุข       
3. ขื อนพธิ์ตี้ย ตั้งอยูที  หมู แ บຌานคนชุม  
4. ขื อนคนชุม ตั้งอยูที  หมู โ บຌานตะคองกา 

 
สถานทีไราชการ   

แ. ทศบาลต าบลปรุ฿หญ    ตั้งอยูที   หมู แ บຌานคนชุม 
โ. รงรียนบຌานคนชุม    ตั้งอยูที   หมู แ บຌานคนชุม 
ใ. รงพยาบาลสงสริมสุขภาพต าบลหลักรຌอย ต าบลปรุ฿หญ ตั้งอยูที   ต าบลปรุ฿หญ  
ไ. ฝຆายสงน้ าละบ ารุงรักษาที  ไ ิขื อนพธิ์ตี้ยี ตั้งอยูที   หมู แ บຌานคนชุม 
5. ศูนย์การรียนชุมชนต าบลปรุ฿หญ  ตั้งอยูที   หมู แ บຌานคนชุม 
ๆ. ฝຆายสงน้ าละบ ารุงรักษาที  ใ ิขื อนคนชุมี ตั้งอยูที   หมู แ บຌานคนชุม 
็. ทรัพยากรน้ าบาดาล ภาค แ   ตั้งอยูที   หมู ไ บຌานวิรจน์พัฒนา 
่. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูจังหวัดนครราชสีมา ตั้งอยูที   หมู 5 บຌานพบสุข 
้. ทรัพยากรธรรมชาติละสิ งวดลຌอม จ.นม. ตั้งอยูที   หมู ็ บຌานสนสุข 

หมูท่ีไ ชืไอหมู่บຌาน 

จ านวน 

ผูຌสูงอายุ คนพิการ ละผูຌปຆวยอดส์ 
ิคนี 

 

รวมทั งสิ น 

 ิคนี 
ผูຌสูงอายุ คนพิการ ผูຌปຆวยอดส์ 

แ คนชุม 175 30 - 205 

โ ตะคองกา 113 23 - 136 

ใ หนองหอย 35 3 - 38 

ไ วิรจน์พัฒนา 184 18 - 202 

5 พบสุข 261 24 1 286 

ๆ ลียบ 25 5 - 30 

็ สนสุข 167 27 - 194 

รวม 960 130 1 1,091 
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แเ. ส านักงานจัดการทรัพยากรปຆาเมຌที  ่  ตั้งอยูที   หมู ็ บຌานสนสุข 
แแ. ศูนย์พาะช ากลຌาเมຌนครราชสีมา  ตั้งอยูที   หมู ็ บຌานสนสุข 
แโ. ศูนย์ปฏิบัติการเฟปຆานครราชสีมา  ตั้งอยูที   หมู ็ บຌานสนสุข 
แใ. สถานีต ารวจภูธรพธิ์กลาง   ตั้งอยูที   หมู ็ บຌานสนสุข 
แไ. สนามกีฬาฉลิมพระกียรติ ่เ พรรษา 5 ธันวาคม โ55เ ตั้งอยูที  หมู ็ บຌานสนสุข 
 

การสาธารณสุข 
 ต าบลปรุ฿หญ มีรงพยาบาลสงสริมสุขภาพต าบล แ หง คือ รงพยาบาลสงสริมสุขภาพต าบล
หลักรຌอย ต าบลปรุ฿หญ ดยมี นายสุชาติ   สนพะนาว์   นกัวิชาการสาธารณสุขช านาญการ ป็น
ผูຌอ านวยการ 
 
การมืองละการบริหารงานของทศบาล 

ประกอบดຌวย สภาทศบาล ละนายกทศมนตรี จากผลการลือกตั้งสมาชิกสภาทศบาลละ
นายกทศมนตรีต าบลปรุ฿หญ ที ป็นการลือกตั้งทั วเป มื อวันที   โ็ ตุลาคม โ55ๆ ท า฿หຌทศบาลต าบลปรุ฿หญ 
มีคณะผูຌบริหารละสมาชิกสภาทศบาลต าบลปรุ฿หญ ซึ งมาจากการลือกตั้งดยตรงของประชาชน ตาม
กฎหมายวาดຌวยการลือกตั้งสมาชิกสภาทຌองถิ นหรือผูຌบริหารทຌองถิ นครบตามจ านวน ดยมีวาระการด ารง
ต าหนงคราวละ ไ ปี นับตวันลือกตั้ง ประกอบดຌวย  

คณะผูຌบริหาร   
แ.  นายสุรศักดิ์  ประสงค์หิงษ์  นายกทศมนตรีต าบลปรุ฿หญ 

  โ.  นายจามร  คงกระพันธ์    รองนายกทศมนตรีต าบลปรุ฿หญ 
  ใ.  นายสุพล  น฿หม     รองนายกทศมนตรีต าบลปรุ฿หญ 
  ไ.  นายจตุรทพ  ศรษฐทวียสกุล   ลขานุการนายกทศมนตรีต าบลปรุ฿หญ 
  5.  นายวิษณุ  ศรีลอง   ที ปรึกษานายกทศมนตรีต าบลปรุ฿หญ 

สมาชิกสภาทศบาล 

  แ.  นางสุวนิตย์  ครุฑหมื นเวย  ประธานสภาทศบาลต าบลปรุ฿หญ 
  โ.  นางพใญพยงค์  ประสงค์หิงษ์  รองประธานสภาทศบาลต าบลปรุ฿หญ 
  ใ.  นายอุดม  สินปรุ   สมาชิกสภาทศบาลต าบลปรุ฿หญ  ขต แ 

  ไ.  นายณัฐพนธ์  ปຂດนพใชร  สมาชิกสภาทศบาลต าบลปรุ฿หญ  ขต แ 

  5.  นายประวิทย์  คมพุดซา  สมาชิกสภาทศบาลต าบลปรุ฿หญ  ขต แ 

  ๆ.  นายสมาน  วรรณรักษ์   สมาชิกสภาทศบาลต าบลปรุ฿หญ  ขต แ 

  ็.  นายวรวิทย์  อภิชาติยธิน  สมาชิกสภาทศบาลต าบลปรุ฿หญ  ขต แ 

  ่.  นายสุมธ  พุฒิจีบ   สมาชิกสภาทศบาลต าบลปรุ฿หญ  ขต โ 

  ้.  นางพยาว์  ศรีจะบก   สมาชิกสภาทศบาลต าบลปรุ฿หญ  ขต โ 

  แเ. นายวิฑูรย์  ศรีทอง   สมาชิกสภาทศบาลต าบลปรุ฿หญ  ขต โ 

  แแ. นายสอิ้ง   พิมพ์จัตุรัส   สมาชิกสภาทศบาลต าบลปรุ฿หญ  ขต โ 

  แโ. นายวิสูตร   ตาลพลกรัง  สมาชิกสภาทศบาลต าบลปรุ฿หญ  ขต โ 

  แใ. นายพลชวทย์   ชติสถิตย์ธนากุล ลขานุการสภา ฯ /ปลัดทศบาลต าบลปรุ฿หญ 
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 ส าหรับการบริหารกิจการของทศบาลอยู฿นความควบคุมละรับผิดชอบของนายกทศมนตรี ดยมี
ปลัดทศบาลป็นผูຌบังคับบัญชารองจากนายกทศมนตรีรับผิดชอบควบคุมดูลราชการประจ าของทศบาล฿หຌ
ป็นเปตามนยบายละมีอ านาจหนຌาทีอื นที กฎหมายก าหนด    หรือตามที นายทศมนตรีมอบหมาย   ละมี
รองปลัดทศบาล จ านวน แ  คน  หัวหนຌาส านักปลัด ผูຌอ านวยการกอง ผูຌอ านวยการกองชาง ละหัวหนຌาฝຆาย
ป็นผูຌชวยหลือปลัดทศบาล฿นการบริหารงาน 
 
ครงสรຌางการก าหนดส่วนราชการ 
 ทศบาลต าบลปรุ฿หญ มีภารกิจ อ านาจหนຌาที ที จะตຌองด านินการกຌเขปัญหาดังกลาวภาย฿ตຌ
อ านาจหนຌาที ที ก าหนดเวຌ฿นพระราชบัญญัติทศบาล พ.ศ. โไ้ๆ พระราชบัญญัติก าหนดผนละขั้นตอน
การกระจายอ านาจ ฿หຌกองค์กรปกครองสวนทຌองถิ น พ.ศ. โ5ไโ ดยมีการก าหนดครงสรຌางสวนราชการ 
ิมีฐานะป็นกองี ดังนี้  
   แ. ส านักปลัดทศบาล 
   โ. กองคลัง 
   ใ. กองชาง 
   ไ. กองการศึกษา 
   5. กองสาธารณสุขละสิ งวดลຌอม 
   ๆ. หนวยตรวจสอบภาย฿น 

 

จ านวนพนักงานทศบาล/ลูกจຌางประจ า/พนักงานจຌาง ณ ดือนพฤษภาคม โ559 รวมทั้งสิ้น 87 คน 
ประกอบดຌวย 

- ขຌาราชการ  26 คน 
- ลูกจຌางประจ า  1 คน 
- พนักงานจຌางภารกิจ  15 คน 
- พนักงานจຌางทั วเป 45 คน  

การป้องกันละบรรทาสาธารณภัย 
   อัตราก าลัง ประกอบดຌวย จຌาหนຌาที ป้องกันละบรรทาสาธารณภัย  จ านวน  ๆ ราย ละอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝຆายพลรือน  จ านวน  51  ราย   

ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ ครื องมือที ฿ชຌ฿นการปฏิบัติงาน ประกอบดຌวย 
  แ.  รถดับพลิง     จ านวน    แ   คัน 
  โ.  รถยนต์บรรทุกน้ า    จ านวน    แ   คัน 
  ใ.  รถยนต์บรรทุก ขับคลื อน โ ลຌอ  จ านวน    1   คัน 
  ไ.  ครื องสูบน้ า     จ านวน    โ   ครื อง 
  5.  เดว      จ านวน    1   ครื อง 
  ๆ.  ลื อยซยนต์     จ านวน    โ   ครื อง 
  ็.  รือพลาสติก     จ านวน    5   ล า 
  ่.  กรวยจราจร     จ านวน    6เ  อัน 
  ้.  ถังดับพลิง     จ านวน    โโ  ถัง 
  แเ.  วิทยุสื อสาร     จ านวน    โ5  ครื อง 
  แแ.  ตูຌสัญญาณเฟ    จ านวน    แ   ครื อง 
  แ2.  ปั้มจุมดูดคลน    จ านวน    2   ครื อง 



 34 

  แ3.  ครื องสูบน้ า ิบนซินี   จ านวน    2   ครื อง 
  แ4.  ครื องสูบน้ า ิดีซลี    จ านวน    แ   ครื อง 
  แ5.  ผงกั้นจราจรชนิดลຌอลื อน   จ านวน    6   อัน 
  แ6.  ครื องจียร     จ านวน    แ   ครื อง 
  แ7.  ครื องปຆาลม    จ านวน    แ   ครื อง 

 
สถานะทางการคลัง 
 งบประมาณรายจายทั วเป ปีงบประมาณ พ.ศ. โ558 ณ วันที  ใเ กันยายน โ558 ประกอบดຌวย 

  -  งินฝากธนาคารทั้งสิ้น     51,292,245.31  บาท 
  -  งินสะสม      35,302,919.87  บาท 
  -  ทุนส ารองงินสะสม                 13,989,175.04  บาท 
  -  งินกูຌคงคຌาง               41,480,557.94  บาท 

ดຌานรายรับ  ฿นปีงบประมาณ พ.ศ. โ558  มีรายรับจริงทั้งสิ้น 63,027,336.20  บาท  
ิรวมงินอุดหนุนทั วเป / งินอุดหนุนฉพาะกิจี  

ดຌานรายจ่าย  ฿นปีงบประมาณ พ.ศ. โ558  มีรายจายทั้งสิ้น  59,017,235.85 บาท   
 

ภารกิจ อ านาจหนຌาทีไของทศบาล 
                 พระราชบัญญัติปลี ยนปลงฐานะของสุขาภิบาลป็นทศบาล พ.ศ. โ5ไโ ประกาศ฿ชຌ฿นราช
กิจจานุบกษาฉบับกฤษฎีกา ลม แแๆ ตอนที  ้ ก วันที  โไ กุมภาพันธ์ โ5ไโ ป็นผล฿หຌสุขาภิบาลทั วประทศ
จ านวน ้่แ หง ปลี ยนปลงฐานะป็นทศบาลต าบลทั้งหมด ตั้งตวันที  โ5 พฤษภาคม โ5ไโ ท า฿หຌทศบาล
ตຌองปฏิบัติภารกิจตามกฎหมายส าคัญที กี ยวขຌองดังนี้   
                 แ. พระราชบัญญัติทศบาล พ.ศ. โ5้ๆ ละที กຌเขพิ มติม ป็นอ านาจหนຌาที ตามกฎหมายจัดตั้ง
ทศบาล ซึ งก าหนดหนຌาที ของทศบาลต าบล มี โ สวน คือ อ านาจหนຌาที ที ตຌองท าละอ านาจหนຌาที ที อาจจะท า
เดຌ   
                  โ. พระราชบัญญัติก าหนดผนละขั้นตอนการกระจายอ านาจ ฿หຌกองค์กรปกครองสวน
ทຌองถิ น  พ.ศ. โ5ไโ มาตรา ใ5  
                  ใ. อ านาจหนຌาที ตามกฎหมายอื น  
                     จากอ านาจหนຌาที ที ก าหนดเวຌ฿นกฎหมายที กี ยวขຌองทั้ง ใ ประภทนั้น ทศบาลต าบลปรุ฿หญ 
จึงก าหนดภารกิจตามอ านาจหนຌาที  ที จะขຌาเปกຌปัญหาความดือดรຌอน฿นขตทศบาล ฿หຌตรงกับความตຌองการ
ของประชาชน ดยบงภารกิจออกป็น ็ ดຌาน ดังนี้ 
                 แ.  ดຌานครงสรຌางพื นฐาน  มีภารกิจทีไกีไยวขຌองดังนี  
          ( แ )  การจัด฿หຌมีละบ ารุงรักษาทางบกทางน้ า ละทางระบายน้ า  
          ( โ )  การสาธารณูปภคละการกอสรຌางอื น โ  
          ( ใ )  การสาธารณูปการ  
          ( ไ )  การผังมือง 
          ( 5 )  การควบคุมอาคาร 
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                 โ.  ดຌานส่งสริมคุณภาพชีวิต มีภารกิจทีไกีไยวขຌอง  ดังนี  
                   ( แ )  การจัดการศึกษา  
                   ( โ )  การสังคมสงคราะห์ ละการพัฒนาคุณภาพชีวิต ดใก สตรี คนชรา ละ 
                                       ผูຌดຌอยอกาส  
           ( ใ )  การจัด฿หຌมีละบ ารุงรักษาสถานที พักผอนหยอน฿จ  
                   ( ไ )  สงสริมกีฬา 
                   ( 5 )  การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว ละการรักษาพยาบาล 

3. ดຌานการจัดระบียบชุมชน สังคม  ละการรักษาความสงบรียบรຌอย  มีภารกิจทีไ 
     กีไยวขຌองดังนี  

                    ( แ )  การจัด฿หຌมีละควบคุมตลาดละที จอดรถ                                    
                    ( โ )  การรักษาความสะอาดละความป็นระบียบรียบรຌอยของบຌานมือง 
                    ( ใ )  การรักษาความปลอดภัย ความป็นระบียบรียบรຌอยละอนามัย รงมหรสพ  

        ละสาธารณสถานอื นโ 
                    ิ ไ )  การขนสงละการวิศวกรรมจารจร 
                    ( 5 )  การรักษาความสงบรียบรຌอย การสงสริมละสนับสนุนการป้องกันละรักษา 

       ความปลอดภัย฿นชีวิตละทรัพย์สิน 
                    ( ๆ )  การป้องกันละบรรทาสาธารณภัย              

4. ดຌานการวางผน การส่งสริมการลงทุนพาณิชยกรรมละการท่องทีไยว  มีภารกิจทีไ 
     กีไยวขຌอดังนี  

                    ( แ )  การสงสริม การฝຄกละประกอบอาชีพ  
           ( โ )  การพาณิชย์ ละการสงสริมการลงทุน 
           ( ใ )  การสงสริมการทองที ยว 

5. ดຌานการบริหารจัดการละอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอม  มีภารกิจ 
     กีไยวขຌอง ดังนี  

           ( แ )  การก าจัดมูลฝอย สิ งปฏิกูล ละน้ าสีย 
           ( โ )  การจัด฿หຌมีละควบคุมสุสานละฌาปนสถาน       
                    ( ใ )  การควบคุมการลี้ยงสัตว์ 
           ( ไ )  การจัด฿หຌมีละควบคุมการฆาสัตว์ 
           ( 5)   การจัดการการบ ารุงรักษา ละการ฿ชຌประยชน์จากปຆาเมຌ ที ดิน  
                   ทรัพยากรธรรมชาติละสิ งวดลຌอม 
           ( ๆ )  การดูลรักษาที สาธารณะ 
                 6. ดຌานการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประพณี ละภูมิปัญญาทຌองถิไน   มีภารกิจทีไ 
                     กีไยวขຌอง ดังนี  
           ( แ )  บ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประพณี ภูมิปัญญาทຌองถิ น ละวัฒนธรรมอันดีของทຌองถิ น  

็. ดຌานการบริหารจัดการละการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการละองค์กร 
                     ปกครองส่วนทຌองถิไน มีภารกิจทีไกีไยวขຌอง ดังนี  
                    ( แ )  การจัดท าผนพัฒนาทຌองถิ น ของตนอง 
                    ( โ )  สงสริมการมีสวนรวมของราษฎร ฿นการพัฒนาทຌองถิ น 
           ( ใ )  การสงสริมประชาธิปเตย ความสมอภาคละสิทธิสรีภาพของประชาน 

                   



 36 

ภารกิจหลักละภารกิจรอง ทีไทศบาลจะด านินการ 
ภารกิจหลัก 
              แ.  การจัด฿หຌมีละบ ารุงรักษาทางบก ทางน้ า ละระบายน้ า 
              โ.  การสาธารณูปภคละการกอสรຌางอื นโ 
              ใ.  การสาธารณูปการ 
              ไ.  การสงสริมการฝຄกละประกอบอาชีพ 
              5.  การก าจัดมูลฝอย สิ งปฏิกูล ละน้ าสีย 
              ๆ.  การสาธารณสขุ การอนามัยครอบครัวละการรักษาพยาบาล 
              ็.  การรักษาความสงบรียบรຌอย การสงสริมละสนับสนุน 
              ่.  การจัดการ การบ ารุงรักษา ละการ฿ชຌประยชน์จากปຆาเมຌที ดิน ทรัพยากรธรรมชาติละ  
                   สิ งวดลຌอม 
              ้.  การจัดการศึกษา 
              แเ. การป้องกันละบรรทาสาธารณภัย 
              แแ. การรักษาความสะอาดละความป็นระบียบรຌอยของบຌานมือง 
              แโ. การจัดท าผนพัฒนาทຌองถิ น ของตนอง            
ภารกิจรอง 
             แ.  การจัด฿หຌมีละควบคุมตลาด ละที จอดรถ 
             โ.  การพาณิชย์ ละการสงสริมการลงทุน 
             ใ.  การสงสริมการทองที ยว 
             ไ.  การสังคมสงคราะห์ ละการพัฒนาคุณภาพชีวิต ดใกสตรี คนชรา ละผูຌดຌวยอกาส 
             5.  การบ ารุงรักษาศิลปะ จารีต ประพณี ภูมิปัญญาทຌองถิ น ละวัฒนธรรมอันดีของ ทຌองถิ น 
             ๆ.  การจัด฿หຌมีละบ ารุงรักษาสถานที พักผอนหยอน฿จ 
             ็.  การสงสริมกีฬา   
             ่.  การสงสริมประชาธิปเตย ความสมอภาค ละสิทธิสรีภาพของประชาชน 
             ้.  สงสริมการมีสวนรวมของราษฎร฿นการพัฒนาทຌองถิ น 
             แเ. การจัด฿หຌมีละควบคุมสุสานละฌาปนสถาน 
             แแ. การควบคุมการลี้ยงสัตว์ 
             แโ. การจัด฿หຌมีละควบคุมการฆาสัตว์ 
             แใ. การผังมือง 
             แไ. การสงละการวิศวกรรมจราจร 
             แ5. การควบคุมอาคาร 
             แๆ. การรักษาความปลอดภัย ความป็นระบียบรียบรຌอย ละการอนามัยรงมหรสพ ละ 
                  สาธารณสถานอื นโ 
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ส่วนทีไ  3 

การน าผนพัฒนาสามปีเปสู่การปฏิบัติ 
------------------- 

 
3.1 นวทางการพัฒนาหรือกลยุทธ์ตามผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
  ยุทธศาสตร์ละนวทางการพัฒนา฿นชวงสามปี ระหวางปี พ.ศ. โ560 – โ5ๆ2  ของทศบาล
ต าบลปรุ฿หญ ซึ งเดຌก าหนดยุทธศาสตร์฿นการพัฒนาพื อ฿หຌวิสัยทัศน์ประสบความส ารใจ ดย฿หຌความส าคัญ฿น
การพัฒนาควบคูกันเปทุกดຌาน ตการพัฒนา฿นรื องของครงสรຌางพ้ืนฐานจะมีสัดสวนมากกวาดຌานอื น 
นื องจากป็นผลจากการประชาคมที สนอความตຌองการขຌามาป็นจ านวนมาก ตการพัฒนา฿นดຌานอื นกใจะมี
การพัฒนา฿หຌพิ มข้ึนละ฿หຌครบทุกดຌาน 
 
 

วิสัยทัศน์฿นการพัฒนาทຌองถิไน ิVISIONี 
 

 “ประตูสู่อีสาน  บริการเลิศล ้า  ล้าน ้าธรรมชาติ  พื นที่ราบเกษตรกรรม  ชั นน้าสนาม
ซีเกมส”์ 

 

พันธกิจ (MISSION) 
 

                   พันธกิจทีไ แ   พัฒนาระบบครงสรຌางพื้นฐาน ระบบสาธารณูปภคละสาธารณูปการ฿หຌเดຌ 
                                   มาตรฐาน ละทั วถึง  
                    พันธกิจทีไ โ   พัฒนาละสงสริมคุณภาพชีวิต ดใก ยาวชน สตรี คนพิการ ผูຌสูงอายุ ละคน 
                                     ดຌอยอกาส 
                   พันธกิจทีไ ใ   สงสริมละสนับสนุนดຌานการศึกษากดใก ยาวชน ประชาชน ทุกระดับ฿หຌ 
                                     พัฒนาการรียนรูຌตลอดวลา  
                   พันธกิจทีไ 4   จัด฿หຌมีการป้องกันละระงับรคติดตอละละพัฒนาการบริการดຌาน 

      สาธารณสุข ฿หຌครอบคลุมละทั วถึง 
  พันธกิจทีไ 5   สงสริมการบริหารจัดการละการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติละสิ งวดลຌอม  
  พันธกิจทีไ 6   สงสริมศรษฐกิจ  พัฒนากลุมอาชีพ ฿หຌด านินชีวิตตามนวปรัชญาศรษฐกิจ 
                                      พอพียง  
  พันธกิจทีไ ็   สงสริมศิลปวัฒนธรรมจารีตประพณี ละภูมิปัญญาทຌองถิ น 
  พันธกิจทีไ ่   ยึดหลักการบริหารจัดการบຌานมืองที ดี ิธรรมาภิบาลี 
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จุดมุ่งหมายพืไอการพัฒนา ิGoalsี 
1. การคมนาคมขนสงทางบก  สาธารณูปภคละสาธารณูปการ฿นขตทศบาลมีความสะดวกสบาย 

ทั วถึง  รองรับการขยายตัวของชุมชน 
2. สงสริมการศึกษา฿หຌป็นการศึกษาตลอดชีวิต 
3. ศิลปวัฒนธรรม  จารีตประพณีละภูมิปัญญาทຌองถิ นด ารงอยูคูทຌองถิ น 
4. คุณภาพชีวิตของประชาชน฿นขตทศบาลดี มีอาชีพละรายเดຌที พียงพอตอการด ารงชีวิตตาม

ปรัชญาศรษฐกิจพอพียง 
5.   ประชาชนมีสวนรวม฿นทุกข้ันตอน฿นการพัฒนาชุมชนละตนอง 
ๆ.   ศรษฐกิจ฿นชุมชนเดຌรับการสงสริม฿หຌมีความขຌมขใง ประชาชนมีอาชีพละรายเดຌพียงพอ   
     ยกระดับความป็นอยู฿หຌดีขึ้นละสามารถพึ งตนองเดຌอยางยั งยืน 
7. การบริหารจัดการทຌองถิ น ฿ชຌหลัก ความปรง฿ส  หลักนิติธรรม  หลักคุณธรรม  หลักความมีสวน

รวม หลักความรับผิดชอบ  ละความคุຌมคา 
8. ประชาชนมีสุขภาพพลานามัยดีถຌวนหนຌา 
9. ประชาชนอุน฿จมีความปลอดภัย฿นชีวิตละทรัพย์สิน 
1เ. ทศบาลมีความขຌมขใง฿นทุกโ ดຌาน 
แ1. การบริหารจัดการสิ งวดลຌอมดี เมมีมลพิษ  มีระบบการจัดการทรัพยากรที กิดประยชน์สูงสุดตอ 
     ทຌองถิ น 
แ3. พัฒนาหลงทองที ยวดิม วางผนการพัฒนาหลงทองที ยว฿หมบบบูรณาการ 
แ4. ประชาชนเดຌรับการบริการอยางสะดวก รวดรใว ละป็นธรรม 

 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 

ผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา ระยะ ไ ปี 
ิพ.ศ. โ55่ – โ56แ ฉบับทบทวนี 

วิสัยทัศน์ คราช มืองหลวงห่งภาคอีสาน 
ินิยาม มืองหลวง หมายถึง มืองรองรับการจริญติบตทางศรษฐกิจ การทองที ยว ศูนย์กลาง Logistic 
อุตสาหกรรม กษตรปรรูปอาหาร มันส าปะหลัง ละพลังงานส าคัญของประทศ ละสรຌางสังคมสิ งวดลຌอมที 
มีคุณภาพ฿หຌคราชป็นมืองนาอยูรองรับประชาคมอาซียนี 
ป้าประสงค์รวม 

1. พื อพิ มขีดความสามารถการขงขันทางศรษฐกิจ ดยชื อมยงอุตสาหกรรมละผลผลิตทางกษตร
บบครบวงจร สงสริมการพัฒนาพลังงานทดทน การทองที ยว ละ OTOP 

2. พื อลดความหลื อมล้ าทางสังคมละคุณภาพชีวิต ดยพิ มรายเดຌกระจายอกาส฿หຌคนจน สงสริม
พัฒนาดຌานการศึกษา ละสาธารณสุขอยางมีคุณภาพ฿หຌครอบคลุมละทาทียมทุกกลุม 

3. พื ออนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติละสิ งวดลຌอมละกຌเขปัญหามลภาวะ 
4. พื อพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ฿หຌมีประสิทธิภาพ 

ประดในยุทธศาสตร์ 
1. พัฒนากษตรอุตสาหกรรมครบวงจรพื อป็นครัวของลก ิFood Valleyี 
2. ลดความหลื อมล้ าทางสังคมละพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน 
3. พัฒนาคราชมืองนาอยูที ป็นมิตรกับสิ งวดลຌอม 
4. การบริหารราชการบบบูรณาการตามหลักธรรมาภิบาล 
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ยุทธศาสตร์ทีไ แ พัฒนาอุตสาหกรรมการกษตรบบครบวงจรพืไอป็นครัวของลก 
 ป้าประสงค์ชิงยุทธศาสตร์ 

1. พื อสงสริมพัฒนาสินคຌากษตรอุตสาหกรรมป็น Food Valley 
2. พื อผลิตพลังงานทดทนชวยลดตຌนทุนการผลิต 
3. พื อพิ มรายเดຌจากการทองที ยวละจ าหนายสินคຌา OTOP 
นวทางการพัฒนา 
1. พัฒนาปัจจัยวดลຌอมการผลิตสินคຌากษตร ิProduct champion) การคมนาคมขนสง ละระบบ  

ลจิสติกส์ เปสูภูมิภาคอินดจีน 
2. ชื อมยงกระบวนการผลิตละพิ มศักยภาพกษตรกร ผูຌประกอบการ SMEs ละผูຌบริภค฿นอาซียน 
3. ปรรูปสินคຌากษตรป็นพลังงานทดทนพื อลดตຌนทุนการผลิต 
4. พิ มมูลคาการทองที ยวสีขียวละ OTOP กับนิคมอุตสาหกรรมอาหาร ิF.V.ี 

 
ยุทธศาสตร์ทีไ โ ลดความหลืไอมล  าทางสังคมละพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน 

 ป้าประสงค์ชิงยุทธศาสตร์ 
1. พื อกຌเขปัญหาความยากจน 
2. พื อพัฒนาคุณภาพชีวิตดຌานการศึกษา สุขภาพ รงงาน ละความมั นคงปลอดภัย 
นวทางการพัฒนา 
1. พัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางมีคุณภาพ ครอบคลุมละทาทียม 
2. สงสริมคุณภาพชีวิตละมาตรฐานการบริการสุขภาพทุกกลุมอายุ 
3. ดูลผูຌสูงอายุ ดใก สตรี ละผูຌดຌอยอกาส 
4. สรຌางการจຌางงาน รายเดຌ ละการขຌาถึงหลงทุนพื อพัฒนาศักยภาพทางศรษฐกิจ฿หຌกรงงาน 
5. รักษาความปลอดภัยละความมั นคงทางสังคม ิยาสพติด รงงานตางดຌาว อาชญากรรม คุຌมครองสิทธิ

สรีภาพละความยุติธรรม 
 

ยุทธศาสตร์ทีไ ใ พัฒนาคราชมืองน่าอยู่ทีไป็นมิตรกับสิไงวดลຌอม 
 ป้าประสงค์ชิงยุทธศาสตร์ 

1. พื ออนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติละสิ งวดลຌอม 
2. พื อป้องกันละกຌเขปัญหามลภาวะ 
3. พื อตรียมความพรຌอมรองรับสาธารณภัยตาง โ 
นวทางการพัฒนา 
1. การจัดการมืองนาอยูบบบูรณาการ 
2. ฟ้ืนฟูละพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติละสิ งวดลຌอมสรຌางมืองสีขียว 
3. การจัดการมลภาวะทางสิ งวดลຌอม 

 
ยุทธศาสตร์ทีไ ไ การบริหารราชการบบบูรณาการตามหลักธรรมาภิบาล 
 ป้าประสงค์ชิงยุทธศาสตร์ 

1. พื อจัดบริการภาครัฐอยางมีคุณภาพละทาทียม 
2. พื อกຌเขปัญหาละลดผลกระทบจากความดือดรຌอนของประชาชน 
3. พื อควบคุมก ากับละติดตามผลการปฏิบัติราชการ฿หຌมีประสิทธิภาพ 
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นวทางการพัฒนา 
1. พัฒนาระบบการบริการละอ านวยการ กຌเขปัญหาความดือดรຌอนของประชาชน 
2. พิ มศักยภาพบุคลากร ทคนลยี฿หຌมีสมรรถนะสูงทันสมัยพื อตรียมความพรຌอมขຌาสูประชาคม

อาซียน 
3. พิ มประสิทธิภาพระบบบริหารงานจังหวัดการวางผนยุทธศาสตร์ละงบประมาณ 

 

กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทຌองถิไน฿นขตจังหวัด ิพ.ศ.โ560–โ562ี 
ยุทธศาสตร์ทีไ  1.  ยุทธศาสตร์การสานต่อนวทางพระราชด าริ  
 นวทางการพัฒนา 

1.แ ประสานละบริหารการจัดการน้ า ตามพระราชด ารัสของพระบาทสมดใจพระจຌาอยูหัวฯ มื อปี 
โ5ใ่ พื อกຌเขละป้องกันปัญหาอุทกภัยอยางป็นระบบ 

1.โ พัฒนาขุดลอก คูคลองละจัดสรຌางหลงน้ า สงวนละกใบกักน้ าพื อการกษตร พื อการอุปภค
ละบริภค รวมทั้งวางครงการพื อกຌเขปัญหาน้ าทวมละน้ าลຌง 

1.ใ พัฒนาชุมชนละสังคมตามนวทางปรัชญาศรษฐกิจพอพียง 
 

ยุทธศาสตร์ทีไ  2.  ยุทธศาสตร์ดຌานการพัฒนาการศึกษา  
  นวทางการพัฒนา 

2.แ สงสริมละพัฒนาระบบการศึกษา ฿หຌป็นเปตามมาตรฐานการศึกษา  
2.โ พัฒนาละตรียมบุคลากรดຌานการศึกษา ิครู บุคลากรทางการศึกษา นักรียนี ฿หຌป็นผูຌมีคุณภาพ

มีทักษะละศักยภาพตามมาตรฐานสากล รองรับประชาคมอาซียน 
2.ใ สนับสนุน฿หຌมีการน าระบบทคนลยีสารสนทศมา฿ชຌป็นครื องมือละประกอบการศึกษา ป็น

ครื องมือของชุมชนละประชาชนทั วเป 
2.4 สงสริม฿หຌประชาชนเดຌตรียมความพรຌอมละตระหนักถึงความส าคัญของการขຌาสูประชาคม

อาซียน฿นทุกดຌาน 
2.5 สงสริมการศึกษา฿นระบบ นอกระบบ ละการศึกษาตามอัธยาศัย 

 

ยุทธศาสตร์ทีไ  3.  ยุทธศาสตร์ดຌานการพัฒนาการกษตร  
 นวทางการพัฒนา 

3.แ พัฒนา ปรับปรุงพันธุ์พืชละมลใดพันธุ์พืชที ดีมีคุณภาพ สงสริม฿หຌกิดกษตรอุตสาหกรรม กิด
พันธุ์พืช฿หมโ ที มีคุณภาพสูงขึ้น ดยอาศัยทคนลยีที ทันสมัย ดยขอความรวมมือละ฿หຌความรวมมือกับ
หนวยงานทั้งภาครัฐละอกชน 

3.โ ลดตຌนทุนการผลิตละพิ มมูลคาผลผลิตทางการกษตร ปรับปรุงผลิตผล฿หຌมีคุณภาพ มี
มาตรฐานสากลดยการรวมมือละ฿หຌความรวมมือกับหนวยงานทั้งภาครัฐละอกชน 

3.ใ สงสริมละพัฒนาครือขายผูຌน าการกษตร อาสาสมัครการกษตร 
3.4 สงสริมสนับสนุนการถนอมละปรรูปสินคຌาทางการกษตร ละพิ มชองทางตลาด 
3.5 สนับสนุนการท ากษตรทางลือกตามนยบายศรษฐกิจพอพียง 
3.6 สงสริมประชาชน฿นทຌองถิ น฿หຌมีการลี้ยงสัตว์ศรษฐกิจ พื อการบริภค พื อจ าหนายละพื อการ

อนุรักษ ์
 

ยุทธศาสตร์ทีไ 4.  ยุทธศาสตร์ดຌานการพัฒนาสังคม 
 นวทางการพัฒนา 

4.แ สงสริมละพัฒนาบทบาทของผูຌน าชุมชน คณะกรรมการหมูบຌาน ละชุมชน฿หຌขຌมขใง 
4.โ สงสริมความขຌมขใงชุมชน 
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4.ใ สงสริม พัฒนาบทบาทละคุณภาพชีวิตของดใก ยาวชน สตรี ผูຌสูงอายุ ผูຌพิการ ดຌอยอกาส 
ประชาชน ละคุຌมครองสิทธิสรีภาพของประชาชน  

4.4 สงสริมพัฒนาคุณภาพละศักยภาพตามความสามารถของรงงาน฿นทຌองถิ น 
4.5 ป้องกันละกຌเขปัญหาการสพ การผลิตละการจ าหนายยาสพติด฿นทุกระดับ 
4.6 ด านินการครงการ พื อ฿หຌบริการประชาชน ละรับทราบปัญหา อุปสรรค ละความตຌองการของ

ประชาชน฿นพื้นที  
4.7 สงสริมละประกาศกียรติคุณผูຌที ป็นบบอยางที ดี ละสรຌางคุณประยชน์ตอสังคม สรຌาง

ชื อสียง฿หຌกับจังหวัดนครราชสีมา 
 

ยุทธศาสตร์ทีไ 5.  ยุทธศาสตร์ดຌานการพัฒนาสาธารณสุข  
 นวทางการพัฒนา 

5.แ พัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขหมูบຌาน ิอสม.ี 
5.โ สงสริมละสนับสนุน฿หຌการรักษาพยาบาลประชาชน฿นระดับ฿หຌมีคุณภาพละมาตรฐาน ดย

รวมมือกับรงพยาบาลสงสริมสุขภาพต าบล ละหนวยงาน หรือองค์กรที กี ยวขຌอง 
5.ใ สงสริมสุขภาพละอนามัยของประชาชน฿นระดับ ฿หຌมีสุขภาพขใงรง ดย฿หຌการรียนรูຌการดูล

สุขภาพ การออกก าลังกาย การป้องกันรค การ฿ชຌยาอยางถูกตຌอง การรับประทานอาหารที มีประยชน์ละการ
ขຌารับการตรวจสุขภาพหรือการรับบริการดຌานสาธารณสุขตามข้ันตอนละวิธีการทางการพทย์ 

 
ยุทธศาสตร์ทีไ  6.  ยุทธศาสตร์ดຌานการพัฒนาครงสรຌางพื นฐาน 
 นวทางการพัฒนา 

6.แ สงสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาดຌานครงสรຌางคุณภาพชีวิตพ้ืนฐาน ฿หຌสอดคลຌองกับ
ความจ าป็นละความตຌองการของประชาชน 

6.โ กอสรຌาง ปรับปรุงสຌนทางการคมนาคมอยางทั วถึง 
 6.ใ ประสาน สนับสนุน รวมมือกับสวนราชการ ละองค์กรปกครองสวนทຌองถิ นอื น โ พื อสนับสนุน

ครื องมือ ครื องจักรกล ตลอดจนผูຌปฏิบัติงานที มีความช านาญ฿นการพัฒนาครงสรຌางพื้นฐาน 
6.ไ ประสาน฿นการกຌเขปัญหาความดือดรຌอนของประชาชน฿นดຌานสาธารณูปภค ละสงสริม฿หຌ

ประชาชนขຌา฿จ฿นการ฿ชຌละรักษาสาธารณูปภคอยางคุຌมคา 
6.5 ด านินการปรับปรุงระบบขนสง฿นจังหวัดนครราชสีมา พื อกຌเขปัญหาการจราจร ความปลอดภัย

ละความป็นระบียบ฿นการ฿หຌบริการกประชาชน 
 

ยุทธศาสตร์ทีไ 7.  ยุทธศาสตร์ดຌานการพัฒนาการท่องทีไยว ศาสนา-วัฒนธรรม ประพณี ละกีฬา  
 นวทางการพัฒนา 

7.แ พัฒนาฟื้นฟูละสงสริมกิจกรรมดຌานศาสนา ศิลปวัฒนธรรมละประพณีของชุมชนทຌองถิ นคราช 
พื อการอนุรักษ์สืบสานตอละชื อมยงสูกิจกรรมการทองที ยว 

7.โ พัฒนาละฟ้ืนฟูหลงทองที ยวดิม สรຌางหลงทองที ยว฿หม รวมทั้งกิจกรรมดຌานการทองที ยว 
ละสิ งอ านวยความสะดวกตางโ พื อกระตุຌนศรษฐกิจ ละสรຌางรายเดຌจากการทองที ยวของจังหวัด
นครราชสีมาพิ มขึ้น 

7.3 สนับสนุนละสงสริมความสามารถของผูຌประกอบการธุรกิจทองที ยว ละสรຌางครือขาย พัฒนา
คุณภาพสินคຌาละบริการ ดยการจับคูธุรกิจพัฒนาคุณภาพสินคຌาละขยายตลาดสินคຌาทั้งภาย฿นละ
ตางประทศ 

7.4 สงสริมละสนับสนุนกิจกรรมลานกีฬา ละจัดการขงขันกีฬาประภทตางโ รวมถึงการสรຌาง
ความป็นลิศทางดຌานกีฬา 
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ยุทธศาสตร์ทีไ 8.  ยุทธศาสตร์การบริหารราชการ฿หຌมีประสิทธิภาพคุณภาพ  
 นวทางการพัฒนา 

8.แ ปรับปรุงครงสรຌางการบริหารงาน พื อ฿หຌรองรับการปฏิบัติภารกิจหนຌาที  ตามที กฎหมายก าหนด
อยางมีประสิทธิภาพ  

8.โ น าระบบสารสนทศมา฿ชຌ฿นการบริหารงานภาย฿นองค์กร   
8.ใ สนับสนุนบุคลากร฿นสังกัด ฿หຌเดຌรับการศึกษา อบรม การท าวิจัย พิ มพูนความรูຌ พื อยกระดับ

ประสิทธิภาพ การท างาน฿หຌกิดประสิทธิผล฿นการบริการประชาชน ละ฿นการสื อสารละร วมมือกับ
ประชาคมอาซียน 

8.ไ บูรณาการการจัดท าผนพัฒนาทຌองถิ น รวมกันระหวางหนวยงานภาครัฐ ละอกชน องค์กร
ปกครองสวนทຌองถิ น พื อพัฒนาทຌองถิ น สรຌางประยชน์สูงสุด กประชาชน฿นจังหวัดนครราชสีมา 

8.5 ปຂดอกาส฿หຌประชาชนเดຌขຌามีสวนรวม฿นการก าหนดนยบายละความตຌองการของประชาชน฿น
การพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา 

8.ๆ พิ มประสิทธิภาพ฿นการปฏิบัติราชการ   

 

ยุทธศาสตร์ทีไ  9.  ยุทธศาสตร์ดຌานความมัไนคงปลอดภัย฿นชีวิตละทรัพย์สิน  
 นวทางการพัฒนา 

9.แ สงสริมละสนับสนุนการติดตั้งระบบตือนภัยธรรมชาติ ละภัยพิบัติตางโ  
9.โ สงสริม สนับสนุนละรวมมือกับสวนราชการ หนวยงาน มูลนิธิการกุศลละองค์กรที กี ยวขຌอง ฿น

การตรียมความพรຌอม฿นการป้องกันภัย ละการชวยหลือผูຌประสบภัย 
9.ใ สงสริม ละสนับสนุนการติดตั้งระบบกลຌองวงจรปຂด฿นขตชุมชน ละสถานที ส าคัญ ดยสรຌาง

ความอบอุน฿จ ละความปลอดภัย฿นชีวิตละทรัพย์สินของประชาชน 
9.ไ สนับสนุนการฝຄกอบรมจัดตั้งละอบรมฟ้ืนฟูต ารวจบຌาน ละอาสาสมัครป้องกันภัยฝຆายพลรือน

(อปพร.ี ละดูลรักษาความปลอดภัยละการจราจร 
 

ยุทธศาสตร์ทีไ 10.  ยุทธศาสตร์ดຌานการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอม 
 นวทางการพัฒนา 

10.แ พัฒนาฟื้นฟูละอนุรักษ์ธรรมชาติ สิ งวดลຌอม หลงน้ า ลุมน้ าล าคลอง ละปຆาเมຌ฿หຌมีความอุดม
สมบูรณ์ 

10.โ รณรงค์สรຌางจิตส านึก พื อป้องกันละกຌเขปัญหามลพิษละปัญหาสิ งวดลຌอมของชุมชน
ทຌองถิ นทุกระดับ 
  10.ใ จัดท าระบบก าจัดขยะรวม พื อจัดการขยะมูลฝอยละสิ งปฏิกูล 
 

นยบายการพัฒนาของผูຌบริหารทຌองถิไน 
แ.  นยบายดຌานการพัฒนาครงสรຌางพื นฐาน 
ทศบาลต าบลปรุ฿หญ พรຌอมพัฒนา ปรับปรุง ละบ ารุงรักษาครงสรຌางพ้ืนฐานสาธารณูปภค฿หຌก

ประชาชนอยางทั วถึง ดຌวยความหมาะสมละป็นธรรม ตามศักยภาพละทรัพยากรที มี พื ออ านวยความ
สะดวกสบายละ฿หຌประยชน์กสวนรวม ทั้งสามารถชื อมยงกับทຌองถิ นขຌางคียงเดຌอยางมี คุณภาพ 

โ.  นยบายดຌานการปกครอง 
การบริหารทศบาลฯ จะพัฒนาเดຌตามวิสัยทัศน์ นั้น จะน าหลักธรรมาภิบาล มาป็นนวทางตามความ

หมาะสมกอกาสละรื องนั้น โ เดຌก 
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-  หลักคุณธรรมยึดมั นความถูกตຌอง ดีงาม มีจรรยาบรรณตามระบบคุณธรรม ไ หลักคือ  
ความสามารถุ ความสมอภาคุ ความมั นคง฿นต าหนงุ ความป็นกลางทางการมือง ดยค านึงถึงความ
หมาะสมตามอกาสละกรณ ี

-  หลักนิติธรรมยึดมั น ปฏิบัติตามกฎหมาย ป็นธรรม สมอภาค ทาทียม เมลือกปฏิบัติ 
-  หลักความคุຌมคายึดมั นการ฿ชຌทรัพยากรอยางคุຌมคา ฿หຌกิดประยชน์สูงสุด 
-  หลักความปรง฿สสามารถตรวจสอบเดຌ มีหตุผลพียงพอ ฿หຌประชานสามารถขຌาถึงขຌอมูล ดยเม

สงผลกระทบทางลบตอทศบาลฯ 
-  หลักการมีสวนรวมปຂดอกาส฿หຌทุกภาคสวน สามารถสดงความคิดหใน รับฟังความคิดหใน ต ขอ

สงวนสิทธิ์ที จะปฏิบัติตาม พึงอຌางอิงถึงประยชน์ของสวนรวม 
-  หลักความรับผิดชอบรวมกันยึดมั นติดตามผลของการท างาน พรຌอมกຌเขละชี้จง  
 
ใ.  นยบายดຌานศรษฐกิจละสังคม 
สงสริมละพัฒนาอาชีพของประชาชน ดยจัดฝຄกอบรม฿หຌความรูຌสรຌางอาชีพตามความตຌองการละ

ความถนดัของประชาชนอยางยั งยืน ตามศักยภาพของ ทศบาลฯ พื อสรຌางรายเดຌละพัฒนาคุณภาพชีวิต฿หຌดี
ขึ้น ทันความปลี ยนปลงของบຌานมืองละสอดคลຌองกับประชาคมอาซียน ฿นภายภาคหนຌาละสงสริมการ
รียนรูຌ ละการ฿ชຌทคนลยีอยางหมาะสม฿หຌกทุกพศทุกวัย ภาย฿ตຌพระราชด ารัสของพระบาทสมดใจพระ
จຌาอยูหัว ฯ รื อง ศรษฐกิจพอพียง   

ิภาย฿ตຌกรอบนวคิดพอประมาณ มีหตุผลละมีภูมิคุຌมกัน บนงื อนเขความสมดุลยั งยืน ละความรูຌคู
คุณธรรมี 

สริมสรຌางความรักความขຌา฿จตอกัน฿นรื อง รูຌรักสามัคคี ฿หຌกประชาชนละทุกภาคสวน พื อ฿หຌมี
ทัศนคตทิี ดีตอการอยูรวมกัน รวมกันพัฒนา฿หຌดีขึ้น ฿หຌขຌา฿จความคิดตาง ตเมตกยกความสามัคคี ยอมรับ
กติกาของสังคม บนพ้ืนฐานความป็นเทย ความป็นคนปรุ฿หญ มีความรักความขຌา฿จ ดั งครอบครัวดียวกัน 
ทศบาล ฯ จะ฿หຌการดูลละพัฒนา ดใกละยาวชน ผูຌสูงอายุ ผูຌพิการ ละผูຌดຌอยอกาส ดຌวยความหวง฿ย  
อา฿จ฿สละอ้ืออาทร พื อ฿หຌปรุ฿หญป็นสังคมที นาอยู ละป็นการบงบาภาระของครอบครัว ฿หຌความ
ป็นอยูที ดีข้ึน 

 
ไ.  นยบายดຌานการมือง 
การบริหารทศบาล ฯ จะสงสริมการปกครองระบอบประชาธิปเตย  อันมีพระมหากษัตริย์ทรงป็น

ประมุขของประทศ  ฿หຌกประชาชน  พื อ฿หຌประชาชนมีสวนรวม฿นการพัฒนา ดยนຌนการมีสวนรวม ฿หຌกิด
ความขຌา฿จ ขຌาถึงปัญหาละความตຌองการ ภาย฿ตຌความป็นเปเดຌจากทรัพยากรที มี  ดຌวยนวคิด ดย
ประชาชน  พืไอประชาชน  ป็นของประชาชน 

สรຌางผูຌน าชุมชนละ฿หຌป็นบบอยางที ดีกชุมชน ภาย฿ตຌลักษณะอันพึงประสงค์ พื อ฿หຌสอดรับกับ
นยบายดຌานอื นโ ดຌวยตระหนักถึงภาระหนຌาที  พื อรวมกันพัฒนา ปรุ฿หญ฿หຌป็นมืองนาอยู เดຌอยางมี 
ประสิทธิภาพละประสิทธิผล 

 
5.  นยบายดຌานสาธารณสุขละสิไงวดลຌอม 
ทศบาลฯ สงสริม฿หຌประชาชนตระหนักถึงการดูลสุขภาพของตนองละคน฿นครอบครัว ดยนຌน

การสรຌางภูมิคุຌมกันป็นหลัก ละการกຌเขรักษาควบคูกัน ฿หຌความส าคัญกับการออกก าลังอยางสม  าสมอ รูຌจัก
ป้องกันตนองละครอบครัวจากรคภัยเขຌจใบ ละ฿หຌความรูຌกี ยวกับรคที จะมาจากประชาคมอาซียน ชน          
รคทຌาชຌาง 



44 

 

ประชาชนจะเดຌรับทราบขຌอมูลขาวสารที ทຌจริงของปัญหาสิ งวดลຌอม ของทศบาลฯละสิ งวดลຌอม
อื นโที จะ฿หຌผลกระทบตอชีวิตความป็นอยู฿นปัจจุบันละ฿นอนาคต พื อรวมระดมความคิด ตรียมการวางผน
กຌเข รับมือละป้องกันปัญหาที จะกิดขึ้น ภาย฿ตຌการยอมรับของสวนรวม ดยยึดหลัก ปรุ฿หญ่น่าอยู่ 

 
6.  นยบายดຌานการ฿หຌบริการ 
สงสริม฿หຌชุมชนมีความขຌมขใงความสามัคคี สรຌางครือขายสามารถกระจายขาวสารจากทศบาลฯ   

สูชุมชนละป็นตัวกลางสงความตຌองการของประชาชนสูทศบาลฯ อยางถูกตຌองละรวดรใว 
ประชาชนจะสามารถขຌาถึงบริการตางโของทศบาลฯ เดຌอยางสมอภาค ละมื อผูຌรับบริการมีปัญหา

฿ดโ ทศบาลฯจะรวมกຌเขปัญหาตาง โ พื อหานวทางที กิดประยชน์กทุกฝຆายที กี ยวขຌองมากที สุด ภาย฿ตຌ
นวคิดทศบาลปรุ฿หญ ห่วง฿ย รับ฿ชຌประชาชน 

จะน าทคนลยีที ทันสมัยละหมาะสมกการพัฒนาพื อประชาชนชาวปรุ฿หญมา฿ชຌ ฿หຌกิดความ
สะดวก รวดรใว ลดขั้นตอน ปรง฿ส ตรวจสอบเดຌละประหยัดทั้งวลาละคา฿ชຌจาย สอดคลຌองกับระบียบละ
กฎหมาย 

 
็.  นยบายดຌานความปลอดภัย฿นชีวิตละทรัพย์สิน 
ทศบาลฯ จะนຌนความปลอดภัย฿นชีวิตละทรัพย์สินของประชาชนทุกคน พื อความอยูดี รูຌสึกอบอุน

ละเวຌวาง฿จ จะประสานงานละ฿หຌความรวมมือกับทุกฝຆายที มีหนຌาที รับผิดชอบ สรຌางจิตส านึกดຌานความป็น
สังคมที ดี การอยูรวมกันบบชุมชนที อ้ืออาทรกัน จัดอบรม฿หຌความรูຌ ความขຌา฿จ ปรับทัศนคติกยาวชนละ
ประชาชนทั วเป สรຌางอาสาสมัคร จิตสาธารณะ ฿หຌมีสวนรวม฿นการฝ้าระวัง ป้องกันดูลความปลอดภัย฿นชีวิต
ละทรัพย์สินของประชาชนทุกคน ท า฿หຌปรุ฿หญป็น ขตความปลอดภัย 

 
่.  นยบายดຌานการศึกษา 
สงสริมการศึกษาทุกระดับ ปลูกฝังการ฿ฝຆรูຌ ตั้งตระดับอนุบาลจนถึงผูຌสูงอายุ สนับสนุนการศึกษา

ทางลือก ฿หຌความรวมมือละสรຌางกิจกรรมรวม  กับรงรียนตางโ฿นขตทศบาล ฯ ละรงรียนอื น โ ที รຌอง
ขอความรวมมือ สนับสนุนการรียนรูຌ กี ยวกับภูมิปัญญาทຌองถิ น การอนุรักษ์ทຌองถิ น ฿หຌสอดคลຌองกับ
ประวัติศาสตร์ทຌองถิ น วัฒนธรรมละประพณี ชน ดนตรีุ ศิลปะุ กีฬาละประพณีตางโ สงสริม฿หຌ
ประชาชนกิดการรียนรูຌตลอดชีวิต ิlong life learningี ปลูกจิตส านึกที ดีตอบຌานปรุ฿หญ สรຌางจิตสาธารณะ 
ปลูกฝังการสียสละพื อสวนรวม ละสนับสนุนการศึกษา ฿หຌสอดคลຌองกับนยบายของรัฐบาล  ทะนุบ ารุง
ศาสนาละหลงรียนรูຌตางโ ฿หຌความรวมมืออยางดีกับ วัดละหลงยึดหนี ยวจิต฿จของคน฿นชุมชน ตามหลัก 
บวร บຌาน วัด รงรียน 

 
9.  นยบายดຌานการบริหารจัดการ  
ดຌานการบริหารจัดการจะยึดป้าหมายจากค าวา ปรุ฿หญนาอยู ป็นหลักบริหาร฿หຌกิดความตอนื อง 

ดยจะบงออกป็น โ ดຌาน คือ การจัดการภาย฿น ละการจัดการภายนอก ดยจะค านึงถึงผลกระทบ ที ยึด
ประยชน์สวนรวมป็นหลักดຌวยลักษณะอันพึงประสงค์ ประตูสู่อีสาน บริการลิศล  า ล าน  าธรรมชาติ พื นทีไ
ราบกษตรกรรม ชั นน าสนามซีกมส์  

การจัดการภาย฿น จะป็นการจัดการองค์กร ที อยูภาย฿ตຌกฎหมายที กี ยวขຌอง ตามระบียบวิธีปฏิบัติที 
ก าหนดเวຌ ภาย฿ตຌอ านาจของผูຌบริหารทຌองถิ น ที สามารถสั งการเดຌ ฿หຌความดีความชอบเดຌ ลงทษเดຌ พื อ฿หຌ
ด านินการตามวิสัยทัศน์ที เดຌสนอเวຌ ละพรหมวิหาร ไ ิมตตา กรุณา มุทิตาละอุบกขาี ดยสอดคลຌองกับ
นยบายของภาครัฐละรวมมือกับสภาทศบาล 
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การจัดการภายนอก จะป็นการน านยบายของคณะผูຌบริหารละนยบายภาครัฐ ตลอดจนการ
ตอบสนองความตຌองการตางโของประชาชน สูการปฏิบัติ฿หຌกิดรูปธรรม สงผลกระทบชิงบวกตอประชาชน
สวน฿หญ ดยนຌนการมีสวนรวม ความปรง฿ส มีคุณธรรม ซื อสัตย์ มตตา สรຌางสรรค์ละทันตอหตุการณ์  
ดยยึดหลัก ขຌาราชการทีไดี ิขຌา คือผูຌรับ฿ชຌุราชคือพระราชาุการคืองานุดี คือ฿หຌกิดประยชน์ ที ชอบ       
ที ถูกี....คือคนของพระราชาที ท างาน฿หຌกิดประยชน์ตอบຌานมือง ละจะสนับสนุน฿หຌมีการประมิน฿นทุก โ 
กิจกรรมที หในควร พื อป็นขຌอมูลอຌางอิงละตรวจสอบ 
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กรอบยุทธศาสตร์ละนวทางการพัฒนาทศบาลต าบลปรุ฿หญ่  
ยุทธศาสตร์ละนวทางการพัฒนาทศบาลต าบลปรุ฿หญ ฿นการจัดท าผนพัฒนาสามปี ิพ.ศ. โ560-

โ562ี  พื อน าเปสูการบรรลุวิสัยทัศน์ของทศบาลต าบลปรุ฿หญ มียุทธศาสตร์หลักที จะด านินการ฿หຌประสบ
ความส ารใจรวม แเ ยุทธศาสตร์ ละมีนวทางการพัฒนาทศบาลต าบลปรุ฿หญ จ านวน 27  นวทาง ซึ งป็น
การสนับสนุนกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด฿หຌบรรลุวัตถุประสงค์ มีรายละอียดดังนี้  
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา นวทางการพัฒนา 
แ. ยุทธศาสตร์ดຌานการ
รักษาความปลอดภัย฿น
ชีวิตละทรัพย์สิน 
 
 

แ.แ สงสริมละสนับสนุนการติดตั้งระบบตือนภัยธรรมชาติ ละภัยพิบัติ
ตางโ รวมทั้งการป้องกันละบรรทาสาธารณภัย ละความมั นคงความปลอดภัย฿น
ชีวิตละทรัพย์สิน ลดอุบัติหตุทางบก/ทางน้ า 

แ.โ สงสริม สนับสนุนละรวมมือกับสวนราชการ หนวยงาน มูลนิธิการกุศล
ละองค์กรที กี ยวขຌอง ฿นการตรียมความพรຌอม฿นการป้องกันภัย ละการชวยหลือ
ผูຌประสบภัย 

แ.ใ สงสริม ละสนับสนุนการติดตั้งระบบกลຌองวงจรปຂด฿นขตชุมชน ละ
สถานที ส าคัญ พื อสรຌางความอบอุน฿จ ละความปลอดภัย฿นชีวิตละทรัพย์สินของ
ประชาชน 

แ.ไ สนับสนุนการฝຄกอบรมจัดตั้งละอบรมฟ้ืนฟูต ารวจบຌาน ละอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝຆายพลรือน(อปพร.ี พื อป็นก าลังสนับสนุนจຌาหนຌาที รัฐ ละดูลรักษา
ความปลอดภัยละการจราจร฿นชุมชน หมูบຌาน 

โ. ยุทธศาสตร์การสาน
ต่อนวทางพระราชด าริ  

  

โ.แ พัฒนาขุดลอก คูคลองละจัดสรຌางหลงน้ า สงวนละกใบกักน้ าพื อ
การกษตร พื อการอุปภคละบริภค รวมทั้งวางครงการพื อกຌเขปัญหาน้ าทวม
ละน้ าลຌง 

ใ. ยุทธศาสตร์ดຌานการ
พัฒนาครงสรຌาง
พื นฐาน 

 
 

ใ.แ สงสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาดຌานครงสรຌางคุณภาพชีวิต
พ้ืนฐาน ฿หຌสอดคลຌองกับความจ าป็นละความตຌองการของประชาชน฿นการด ารงชีวิต
อยางพอพียง 

ใ.โ กอสรຌาง ปรับปรุงสຌนทางการคมนาคมอยางทั วถึง฿หຌสามารถตอบสนอง
ความตຌองการ ละกຌเขปัญหาความดือดรຌอนของประชาชน ดยฉพาะสຌนทางการ
ขนสงผลผลิตทางการกษตร หลงทองที ยวละพ้ืนที   อื น โ ที กี ยวขຌองกับการ
ด ารงชีวิตของประชาชน 

ใ.ใ ประสาน฿นการกຌเขปัญหาความดือดรຌอนของประชาชน฿นดຌาน
สาธารณูปภค ละสงสริม฿หຌประชาชนขຌา฿จ฿นการ฿ชຌละรักษาสาธารณูปภคอยาง
คุຌมคา 

ไ. ยุทธศาสตร์ดຌานการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
ละสิไงวดลຌอม 
 

ไ.แ สงสริม สนับสนุนละรวมมือกับสวนราชการองค์กรปกครองสวน
ทຌองถิ น ภาคอกชน ฿นการพัฒนาฟื้นฟูละอนุรักษ์ธรรมชาติ สิ งวดลຌอม หลงน้ า 
ลุมน้ าล าคลอง ละปຆาเมຌ฿หຌมีความอุดมสมบูรณ์ 

ไ.2 สงสริม สนับสนุนละสรຌางความรวมมือกับสวนราชการที กี ยวขຌอง 
องค์กรปกครองสวนทຌองถิ น฿นการจัดท าระบบก าจัดขยะรวม พื อจัดการขยะมูลฝอย
ละสิ งปฏิกูลอยางป็นระบบ 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา นวทางการพัฒนา 
5. ยุทธศาสตร์ดຌานการ
พัฒนาการท่องทีไยว 
ศาสนา-วัฒนธรรม 
ประพณี ละกีฬา 

 

5.แ พัฒนาฟื้นฟูละสงสริมกิจกรรมดຌานศาสนา ศิลปวัฒนธรรมละ
ประพณีของชุมชนทຌองถิ นคราช พื อการอนุรักษ์สืบสานตอละชื อมยงสู
กิจกรรมการทองที ยว 

5.โ สงสริมละสนับสนุนกิจกรรมลานกีฬาชุมชน ละจัดการขงขัน
กีฬาประภทตางโ ตั้งตระดับหมูบຌานจนถึงระดับจังหวัด รวมถึงการสรຌางความ
ป็นลิศทางดຌานกีฬาสูกีฬาอาชีพ฿นระดับชาติละนานาชาติ 

5.3 พัฒนาละฟ้ืนฟูหลงทองที ยวดิม สรຌางหลงทองที ยว฿หม 
รวมทั้งกิจกรรมดຌานการทองที ยว ละสิ งอ านวยความสะดวกตางโ พื อกระตุຌน
ศรษฐกิจ ละสรຌางรายเดຌจากการทองที ยวของจังหวัดนครราชสีมาพิ มขึ้น 

 
6. ยุทธศาสตร์ดຌานการ
พัฒนาการศึกษา 

 

ๆ.แ พัฒนาละตรียมบุคลากรดຌานการศึกษา ิครู บุคลากรทางการ
ศึกษา นักรียนี ฿หຌป็นผูຌมีคุณภาพมีทักษะละศักยภาพตามมาตรฐานสากล 
รองรับประชาคมอาซียน 

ๆ.โ สงสริมการศึกษา฿นระบบ นอกระบบ ละการศึกษาตามอัธยาศัย 
 

็. ยุทธศาสตร์ดຌานการ
บริหารจัดการบຌานมือง
ทีไดี  
 

็.แ น าระบบสารสนทศมา฿ชຌ฿นการบริหารงานภาย฿นองค์กร  พื อ
฿หຌบริการกับประชาชน฿หຌสะดวก รวดรใว มนย า ดยยึดถือประยชน์สูงสุดของ
ประชาชน ผูຌรับบริการป็นส าคัญ 

็.โ สนับสนุนบุคลากร฿นสังกัด ฿หຌเดຌรับการศึกษา อบรม การท าวิจัย 
พิ มพูนความรูຌ พื อยกระดับประสิทธิภาพ การท างาน฿หຌกิดประสิทธิผล฿นการ
บริการประชาชน ละ฿นการสื อสารละรวมมือกับประชาคมอาซียน 

็.ใ บูรณาการการจัดท าผนพัฒนาทຌองถิ น รวมกันระหวางหนวยงาน
ภาครัฐ ละอกชน องค์กรปกครองสวนทຌองถิ น พื อพัฒนาทຌองถิ น สรຌาง
ประยชน์สูงสุด กประชาชน 

็.ไ ปຂดอกาส฿หຌประชาชนเดຌขຌามีสวนรวม฿นการก าหนดนยบายละ
ความตຌองการของประชาชน 

็.5 พิ มประสิทธิภาพ฿นการปฏิบัติราชการ ละสงสริมศักยภาพ
ทຌองถิ น฿นทุกโ ดຌาน 

 
่. ยุทธศาสตร์ดຌานการ
พัฒนาสาธารณสุข 

 

่.แ สนับสนุนการจัดตั้งกองทุน ละพิ มสวัสดิการพื อพัฒนาศักยภาพ
ของอาสาสมัครสาธารณสุขหมูบຌาน ิอสม.ี 

่.2 สงสริมสุขภาพละอนามัยของประชาชน฿นระดับหมูบຌานละชุมชน 
฿หຌมีสุขภาพขใงรง ดย฿หຌการรียนรูຌการดูลสุขภาพ การออกก าลังกาย การ
ป้องกันรคการ฿ชຌยาอยางถูกตຌอง การรับประทานอาหารที มีประยชน์ละการขຌา
รับการตรวจสุขภาพหรือการรับบริการดຌานสาธารณสุขตามขั้นตอนละวิธีการ
ทางการพทย์ 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา นวทางการพัฒนา 
9. ยุทธศาสตร์ดຌานการ
พัฒนาสังคม 
 

้.แ สงสริมละพัฒนาบทบาทของผูຌน าชุมชน คณะกรรมการหมูบຌาน 
ละชุมชน฿หຌขຌมขใงพื อป็นผูຌน าการพัฒนาชุมชนละทຌองถิ นที มีคุณภาพ 

้.โ สงสริม พัฒนาบทบาทละคุณภาพชีวิตของดใก ยาวชน สตรี 
ผูຌสูงอายุ ผูຌพิการ ละดຌอยอกาส ดยการจัดกิจกรรมที หมาะสมละด านินการ
฿หຌกิดกองทุน หรือจัดหางบประมาณพื อด านินการพัฒนาบทบาทละคุณภาพ
ชีวิตอยางตอนื อง รวมตลอดถึงการพัฒนา฿หຌมีความรูຌความช านาญ฿นวิชาชีพที 
หมาะสม พื อพึ งตนอง ลี้ยงตนองละครอบครัวเดຌอยางมีกียรติละศักดิ์ศรี
ทัดทียมกับบุคคลทั วเป 

้.ใ ด านินการสนับสนุน ละประสานรัฐบาล องค์กรปกครองสวน
ทຌองถิ นทุกระดับ พื อป้องกันละ฿หຌมีการปราบปรามละกຌเขปัญหาการสพ 
การผลิต ละการจ าหนายยาสพติด฿นทุกระดับ 

 
แเ. ยุทธศาสตร์ดຌาน
การพัฒนาการกษตร 
 

แเ.แ ลดตຌนทุนการผลิตละพิ มมูลคาผลผลิตทางการกษตร ปรับปรุง
ผลิตผล฿หຌมีคุณภาพ มีมาตรฐานสากลดยการรวมมือละ฿หຌความรวมมือกับ
หนวยงานทั้งภาครัฐละอกชน 

แเ.โ สนับสนุนการท าการกษตรทางลือก พื อพิ มคุณภาพละ
ประสิทธิภาพของนยบายศรษฐกิจพอพียงดยอาศัยทคนลยีที ทันสมัย ดย
ขอความรวมมือละ฿หຌความรวมมือกับหนวยงานทั้งภาครัฐละอกชน 
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ความชืไอมยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของทศบาลต าบลปรุ฿หญ่ 

ครงสรຌางความชืไอมยงผนยุทธศาสตร์การพัฒนาทศบาลต าบลปรุ฿หญ่ ิพ.ศ. โ55่-โ56โี 

              
 

 

ยุทธศาสตร์
จังหวัด 

นครราชสมีา 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ทศบาลปรุ฿หญ 

ยุทธศาสตร ์
การพัฒนาของ
องค์กรปกครอง 

สวนทຌองถิ น 
฿นขตจังหวัด 

ํ พัฒนาอุตสาหกรรมการกษตรบบ
ครบวงจรพื อป็นครัวของลก 

๎ ลดความหลื อมล้ าทางสังคมละ
พัฒนาคุณภาพชวีิตประชาชน 

 

๏ พัฒนาคราชมืองนาอยูที ป็น
มิตรกับสิ งวดลຌอม 

 

๐ การบริหารราชการบบบูรณาการตามหลัก 
ธรรมาภิบาล 

ํ. 
ยุทธศาสตร์
การสานตอ
นวทาง
พระราชด าริ 

๎. 
ยุทธศาสตร์
ดຌานการ
พัฒนา
การศึกษา 

 

๏. 
ยุทธศาสตร์
ดຌานการ
พัฒนาการ
กษตร 

 

๐. 
ยุทธศาสตร์
ดຌานการ
พัฒนาสังคม 
 

๑. 
ยุทธศาสตร์
ดຌานการ
พัฒนา
สาธารณสุข 

 

๒. 
ยุทธศาสตร์
ดຌานการ
พัฒนา
ครงสรຌาง
พื้นฐาน 

 

๓. 
ยุทธศาสตร์
ดຌานการ
พัฒนาการ
ทองที ยว 
ศาสนา-
วัฒนธรรม 
ประพณี 
ละ
กีฬา
 

๔. 
ยุทธศาสตร์
ดຌานการ
บริหาร
จัดการ
บຌานมืองที ดี  
 

๕. 
ยุทธศาสตร์
ดຌานการ
รักษาความ
ปลอดภัย฿น
ชีวิตละ
ทรัพย์สิน 
 

ํ์. 
ยุทธศาสตร์
ดຌานการ
อนุรักษ์
ทรัพยากร 
ธรรมชาติ
ละ
สิ งวดลຌอม 
 

๎. 
ยุทธศาสตร์
การสานตอ
นวทาง
พระราชด าริ 

๒. 
ยุทธศาสตร์
ดຌานการ
พัฒนา
การศึกษา 

 

ํ์. 
ยุทธศาสตร์
ดຌานการ
พัฒนาการ
กษตร 

 

๕. 
ยุทธศาสตร์
ดຌานการ
พัฒนาสังคม 
 

๔. 
ยุทธศาสตร์
ดຌานการ
พัฒนา
สาธารณสุข 

 

๏. 
ยุทธศาสตร์
ดຌานการ
พัฒนา
ครงสรຌาง
พื้นฐาน 

 

๑. 
ยุทธศาสตร์
ดຌานการ
พัฒนาการ
ทองที ยว 
ศาสนา-
วัฒนธรรม 
ประพณี 
ละ
กีฬา
 

๓. 
ยุทธศาสตร์
ดຌานการ
บริหาร
จัดการ
บຌานมืองที ดี  
 

ํ. 
ยุทธศาสตร์
ดຌานการ
รักษาความ
ปลอดภัย฿น
ชีวิตละ
ทรัพย์สิน 
 

๐. 
ยุทธศาสตร์
ดຌานการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธร
รมชาติละ
สิ งวดลຌอม 
 

น๑ น๒ 

น๓ น๔ 

น๕ 

น๑ น๒ 

น๓ น๔ 

น๕ น๖ 

น๑ น๒ 

น๓ น๔ 

น๕ น๖ 

น๑ น๒ 

น๓ 

น๑ น๒ 

น๓ น๔ 

น๕ 

น๑ น๒ 

น๓ น๔ 

น๑ น๒ 

น๓ น๔ 

น๕ น๖ 

น๑ น๒ 

น๓ น๔ 

น๑ น๒ 

น๓ 

น๑ น๒ 

น๓ 

น๗ 

น๑ น๒ 

น๓ น๔ 

น๑ น๑ น๒ 

น๓ 

น๑ น๒ น๑ น๒ น๑ น๒ 
น๑ น๒ 

น๓ น๔ 

น๕ 

น๑ น๒ 
น๑ น๒ 

น๓ 

น๑ น๒ นวทางการ
พัฒนา 

นวทางการ
พัฒนา 

น๓ 
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ผนทีไยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาทศบาลต าบลปรุ฿หญ่ 

Strategy  Map 

วิสัยทัศน์ “ประตูสู่อีสาน  บริการเลิศล ้า  ล้าน ้าธรรมชาติ  พื นท่ีราบเกษตรกรรม  ชั นน้าสนามซีเกมส์” 

 
 

พันธกิจ 

ป้าประสงค ์

พันธกิจที  ํ   พัฒนาระบบครงสรຌางพื้นฐาน ระบบสาธารณูปภค
ละสาธารณูปการ฿หຌเดຌมาตรฐานละทั วถึง  
พันธกิจที  ๎   พัฒนาละสงสริมคุณภาพชีวิตที ดีของประชาชน 
ดยฉพาะดใก ยาวชน สตรี ผูຌพิการ ผูຌสูงอายุ ละกลุมดຌอยอกาส 
สรຌางหลักประกันความมั นคงทางสังคม ความปลอดภัย฿นชีวิตละ
ทรัพย์สิน 
พันธกิจที  ๏  สงสริมละสนับสนุนดຌานการศึกษากดใก ยาวชน 
ประชาชน ทุกระดับ฿หຌพัฒนาการรียนรูຌตลอดวลา 

1. การคมนาคมขนสงทางบก สาธารณูปภคละสาธารณูปการ฿นขต
ทศบาลมีความสะดวกสบาย ทั วถึง  รองรับการขยายตัวของชุมชน 

2. สงสริมการศึกษา฿หຌป็นการศึกษาตลอดชีวิต 
3. ศิลปวัฒนธรรม  จารีตประพณีละภูมิปัญญาทຌองถิ นด ารงอยูคู

ทຌองถิ น 
4. คุณภาพชีวิตของประชาชน฿นขตทศบาลดี มีอาชีพละรายเดຌที 

พียงพอตอการด ารงชีวิตตามปรัชญาศรษฐกิจพอพียง 
๑. ประชาชนมีสวนรวม฿นทุกข้ันตอน฿นการพัฒนาชุมชนละตนอง 
 

ยุทธศาสตร ์

พันธกิจที  ๐   จัด฿หຌมีการป้องกันละระงับรคติดตอละพัฒนาการบริการดຌานสาธารณสุข฿หຌครอบคลุม
ละทั วถึง 
พันธกิจที  ๑   สงสริมการบริหารจัดการละการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติละสิ งวดลຌอม  
พันธกิจทีไ ๒   สงสริมละสนับสนุนการประกอบอาชีพ ศรษฐกิจ พัฒนากลุมอาชีพ พิ มมูลคาการผลิต
ละด านินชีวิตตามนวปรัชญาศรษฐกิจพอพียง 

๒.  ศรษฐกิจ฿นชุมชนเดຌรับการสงสริม฿หຌมีความขຌมขใง ประชาชนมีอาชีพละรายเดຌพียงพอ   
     ยกระดับความป็นอยู฿หຌดีข้ึนละสามารถพึ งตนองเดຌอยางยั งยืน 
๓.  การบริหารจัดการทຌองถิ น ฿ชຌหลัก ความปรง฿ส หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความมีสวนรวม      
     หลักความรับผิดชอบ  ละความคุຌมคา 
๔.  ประชาชนมีสุขภาพพลานามัยดีถຌวนหนຌา 
๕.  ประชาชนอุน฿จมีความปลอดภัย฿นชีวิตละทรัพย์สิน 
ํ์.  ทศบาลมีความขຌมขใง฿นทุกโ ดຌาน 

 

พันธกิจทีไ ๓   สงสริมละสนับสนุนการกีฬา การศาสนา การอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรม จารีตประพณี ละภูมิปัญญาทຌองถิ น 
พันธกิจทีไ ๔   พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการของทศบาล ดยยึด
หลักการบริหารจัดการบຌานมืองที ดี ิธรรมาภิบาลี 

ํํ.  การบริหารจัดการสิ งวดลຌอมดี เมมีมลพิษ มีระบบการจัดการทรัพยากร 
       ที กิดประยชน์สูงสุดตอทຌองถิ น 
ํ๎.  ประชาชนเดຌรับการบริการอยางสะดวก รวดรใว ละป็นธรรม 

 

๎. 
ยุทธศาสตร์
การสานตอ
นวทาง
พระราชด าริ 

๒. 
ยุทธศาสตร์
ดຌานการ
พัฒนา
การศึกษา 

 

ํ์. 
ยุทธศาสตร์
ดຌานการ
พัฒนาการ
กษตร 

 

๕. 
ยุทธศาสตร์
ดຌานการ
พัฒนาสังคม 
 

๔. 
ยุทธศาสตร์
ดຌานการ
พัฒนา
สาธารณสุข 

 

๏. 
ยุทธศาสตร์
ดຌานการ
พัฒนา
ครงสรຌาง
พื้นฐาน 

 

๑. 
ยุทธศาสตร์
ดຌานการ
พัฒนาการ
ทองที ยว 
ศาสนา-
วัฒนธรรม 
ประพณี 
ละ
กีฬา
 

๓. 
ยุทธศาสตร์
ดຌานการ
บริหาร
จัดการ
บຌานมืองที ดี  
 

ํ. 
ยุทธศาสตร์
ดຌานการ
รักษาความ
ปลอดภัย฿น
ชีวิตละ
ทรัพย์สิน 
 

๐. 
ยุทธศาสตร์
ดຌานการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธร
รมชาติละ
สิ งวดลຌอม 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาทศบาลต าบลปรุ฿หญ่ ิต่อี 
 

ยุทธศาสตร ์

ํ.ํ สงสริมละสนับสนุน
การติดตั้งระบบตือนภยั
ธรรมชาติ ละภยัพิบตัิ
ตางโ รวมทั้งการป้องกัน
ละบรรทาสาธารณภยั 
ละความมั นคงความ
ปลอดภยั฿นชีวิตละ
ทรัพย์สิน ลดอุบัติหตุทาง
บก/ทางน้ า 
ํ.๎ สงสริม สนับสนุน
ละรวมมือกับสวนราชการ 
หนวยงาน มูลนิธิการกุศล
ละองค์กรที กี ยวขຌอง ฿น
การตรียมความพรຌอม฿น
การป้องกันภัย ละการ
ชวยหลือผูຌประสบภยั 
ํ.๏ สงสริม ละ
สนับสนุนการติดตั้งระบบ
กลຌองวงจรปຂด฿นขตชุมชน 
ละสถานที ส าคัญ พื อ
สรຌางความอบอุน฿จ ละ
ความปลอดภยั฿นชีวิตละ
ทรัพย์สินของประชาชน 
ํ.๐ สนับสนุนการ
ฝຄกอบรมจัดตัง้ละอบรม
ฟื้นฟูต ารวจบຌาน ละ
อาสาสมัครป้องกันภัยฝຆาย
พลรือน(อปพร.ี พื อป็น
ก าลังสนับสนุนจຌาหนຌาที รัฐ 
ละดูลรักษาความ
ปลอดภยัละการจราจร฿น
ชุมชน หมูบຌาน 

๎. 
ยุทธศาสตร์
การสานตอ
นวทาง
พระราชด าริ 

๒. 
ยุทธศาสตร์
ดຌานการ
พัฒนา
การศึกษา 

 

ํ์. 
ยุทธศาสตร์
ดຌานการ
พัฒนาการ
กษตร 

 

๕. 
ยุทธศาสตร์
ดຌานการ
พัฒนาสังคม 
 

๔. 
ยุทธศาสตร์
ดຌานการ
พัฒนา
สาธารณสุข 

 

๏. 
ยุทธศาสตร์
ดຌานการ
พัฒนา
ครงสรຌาง
พื้นฐาน 

 

๑. 
ยุทธศาสตร์
ดຌานการ
พัฒนาการ
ทองที ยว 
ศาสนา-
วัฒนธรรม 
ประพณี 
ละ
กีฬา
 

๓. 
ยุทธศาสตร์
ดຌานการ
บริหาร
จัดการ
บຌานมืองที ดี  
 

ํ. 
ยุทธศาสตร์
ดຌานการ
รักษาความ
ปลอดภัย฿น
ชีวิตละ
ทรัพย์สิน 
 

๐. 
ยุทธศาสตร์
ดຌานการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธร
รมชาติละ
สิ งวดลຌอม 
 

นวทางการ
พัฒนา 

๎.ํ พัฒนาขุดลอก คู
คลองละจัดสรຌางหลง
น้ า สงวนละกใบกกัน้ า
พื อการกษตร พื อการ
อุปภคละบริภค 
รวมทั้งวางครงการพื อ
กຌเขปัญหาน้ าทวมละ
น้ าลຌง 

 

๏.ํ สงสริมสนับสนุนการ
วางระบบการพฒันาดຌาน
ครงสรຌางคณุภาพชีวิต
พื้นฐาน ฿หຌสอดคลຌองกับ
ความจ าป็นละความ
ตຌองการของประชาชน฿น
การด ารงชีวิตอยางพอพียง 
๏.๎ กอสรຌาง ปรับปรุง
สຌนทางการคมนาคมอยาง
ทั วถึง฿หຌสามารถตอบสนอง
ความตຌองการ ละกຌเข
ปัญหาความดือดรຌอนของ
ประชาชน ดยฉพาะ
สຌนทางการขนสงผลผลิต
ทางการกษตร หลง
ทองที ยว ละพื้นที อื น โ 
ที กี ยวขຌองกับการ
ด ารงชีวิตของประชาชน 
๏.๏ ประสาน฿นการกຌเข
ปัญหาความดือดรຌอนของ
ประชาชน฿นดຌาน
สาธารณูปภค ละ
สงสริม฿หຌประชาชนขຌา฿จ
฿นการ฿ชຌละรักษา
สาธารณูปภคอยางคุຌมคา 

 

๐.ํ สงสริม สนบัสนุน
ละรวมมือกับสวน
ราชการองค์กรปกครอง
สวนทຌองถิ น ภาคอกชน 
฿นการพัฒนาฟื้นฟูละ
อนุรักษ์ธรรมชาติ 
สิ งวดลຌอม หลงน้ า ลุม
น้ าล าคลอง ละปຆาเมຌ฿หຌ
มีความอุดมสมบูรณ์ 
๐.๎ สงสริม สนบัสนุน
ละสรຌางความรวมมือกบั
สวนราชการที กี ยวขຌอง 
องค์กรปกครองสวน
ทຌองถิ น฿นการจัดท า
ระบบก าจัดขยะรวม พื อ
จัดการขยะมูลฝอยละ
สิ งปฏิกลูอยางป็นระบบ 

๑.ํ พัฒนาฟื้นฟูละ
สงสริมกจิกรรมดຌาน
ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
ละประพณีของชุมชน
ทຌองถิ นคราช พื อการ
อนุรักษ์สบืสานตอละ
ชื อมยงสูกจิกรรมการ
ทองที ยว 
๑.๎ สงสริมละ
สนับสนุนกิจกรรมลาน
กีฬาชุมชน ละจัดการ
ขงขันกีฬาประภท
ตางโ ตั้งตระดบั
หมูบຌานจนถึงระดับ
จังหวัด รวมถึงการสรຌาง
ความป็นลิศทางดຌาน
กีฬาสูกีฬาอาชีพ฿น
ระดับชาติละนานาชาติ 
๑.๏ พัฒนาละฟื้นฟู
หลงทองที ยวดมิ สรຌาง
หลงทองที ยว฿หม 
รวมทั้งกิจกรรมดຌานการ
ทองที ยว ละสิ งอ านวย
ความสะดวกตางโ พื อ
กระตุຌนศรษฐกิจ ละ
สรຌางรายเดຌจากการ
ทองที ยวของจงัหวัด
นครราชสีมาพิ มข้ึน 

๒.ํ พัฒนาละตรียม
บุคลากรดຌานการศึกษา 
ิครู บุคลากรทางการ
ศึกษา นักรียนี ฿หຌป็นผูຌ
มีคุณภาพมีทักษะละ
ศักยภาพตาม
มาตรฐานสากล รองรบั
ประชาคมอาซียน 
๒.๎ สงสริมการศึกษา฿น
ระบบ นอกระบบ ละ
การศึกษาตามอัธยาศัย 

๓.ํ น าระบบสารสนทศ
มา฿ชຌ฿นการบรหิารงาน
ภาย฿นองค์กร  พื อ
฿หຌบรกิารกบัประชาชน฿หຌ
สะดวก รวดรใว มนย า 
ดยยึดถือประยชนส์ูงสุด
ของประชาชน 
ผูຌรบับริการป็นส าคัญ 
๓.๎ สนับสนุนบุคลากร
฿นสังกัด ฿หຌเดຌรบั
การศึกษา อบรม การท า
วิจัย พิ มพูนความรูຌ พื อ
ยกระดับประสทิธิภาพ 
การท างาน฿หຌกิด
ประสิทธิผล฿นการบริการ
ประชาชน ละ฿นการ
สื อสารละรวมมอืกับ
ประชาคมอาซียน 
๓.๏ บูรณาการการจัดท า
ผนพัฒนาทຌองถิ น 
รวมกันระหวางหนวยงาน
ภาครัฐ ละอกชน 
องค์กรปกครองสวน
ทຌองถิ น พื อพฒันา
ทຌองถิ น สรຌางประยชน์
สูงสุด กประชาชน 
๓.๐ ปຂดอกาส฿หຌ
ประชาชนเดຌขຌามีสวน
รวม฿นการก าหนด
นยบายละความ
ตຌองการ ของประชาชน 
๓.๑ พิ มประสิทธิภาพ฿น
การปฏิบัตริาชการ ละ
สงสริมศักยภาพทຌองถิ น
฿นทุกโ ดຌาน 

๔.ํ สนับสนุนการจัดต้ัง
กองทุน ละพิ ม
สวัสดิการพื อพัฒนา
ศักยภาพของอาสาสมัคร
สาธารณสุขหมูบຌาน   
ิอสม.ี 
๔.๎ สงสริมสุขภาพละ
อนามัยของประชาชน฿น
ระดับหมูบຌานละชุมชน 
฿หຌมีสุขภาพขใงรง ดย
฿หຌการรียนรูຌการดูล
สุขภาพ การออกกาลัง
กาย การป้องกันรคการ
฿ชຌยาอยางถูกตຌอง การ
รับประทานอาหารที มี
ประยชน์ละการขຌารบั
การตรวจสุขภาพหรือการ
รับบริการดຌาน
สาธารณสุขตามขั้นตอน
ละวิธีการทางการพทย ์

๕.ํ สงสริมละพัฒนา
บทบาทของผูຌน าชุมชน 
คณะกรรมการหมูบຌาน 
ละชุมชน฿หຌขຌมขใงพื อ
ป็นผูຌน าการพฒันาชุมชน
ละทຌองถิ นที มีคุณภาพ 
๕.๎ สงสริม พัฒนา
บทบาทละคุณภาพชีวิต
ของดใก ยาวชน สตรี 
ผูຌสงูอายุ ผูຌพิการ ละ
ดຌอยอกาส ดยการจัด
กิจกรรมที หมาะสมละ
ด านินการ฿หຌกิดกองทุน 
หรือจัดหางบประมาณ
พื อด านินการพฒันา
บทบาทละคุณภาพชีวิต
อยางตอนื อง รวมตลอด
ถึงการพฒันา฿หຌมีความรูຌ
ความช านาญ฿นวิชาชีพที 
หมาะสม พื อพึ งตนอง 
ลี้ยงตนองละ
ครอบครัวเดຌอยางมี
กียรติละศักดิ์ศรี
ทัดทียมกับบุคคลทั วเป 
๕.๏ ด านินการสนับสนุน 
ละประสานรัฐบาล 
องค์กรปกครองสวน
ทຌองถิ นทุกระดับ พื อ
ป้องกันละ฿หຌมีการ
ปราบปรามละกຌเข
ปัญหาการสพ การผลิต 
ละการจ าหนายยาสพ
ติด฿นทุกระดับ 

ํ์.ํ ลดตຌนทุนการผลิต
ละพิ มมลูคาผลผลิต
ทางการกษตร ปรับปรงุ
ผลิตผล฿หຌมีคุณภาพ มี
มาตรฐานสากลดยการ
รวมมือละ฿หຌความ
รวมมือกบัหนวยงานทั้ง
ภาครัฐละอกชน 
ํ์.๎ สนับสนุนการท า
การกษตรทางลอืก พื อ
พิ มคุณภาพละ
ประสิทธิภาพของ
นยบายศรษฐกิจ
พอพียงดยอาศัย
ทคนลยีที ทันสมัย ดย
ขอความรวมมือละ฿หຌ
ความรวมมือกบั
หนวยงานทั้งภาครัฐละ
อกชน 



 
3.2  บัญชีครงการพัฒนา ละบัญชีประสานครงการพัฒนา 
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รายละอียดครงการพัฒนา บบ ผ.01

ผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ.2560 ถึง 2562)

ทศบาลต าบลปรุ฿หญ่
ยทุธศาสตร์จงัหวัดทีไ 3 พัฒนาคราชมอืงน่าอยูท่ีไปน็มติรกับสิไงวดลຌอม
 - ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นทຌองถิไน฿นขตจงัหวัดทีไ 9 ยทุธศาสตร์ดຌานการรักษาความปลอดภยั฿นชวีิตละทรัพยส์นิ
1. ยทุธศาสตร์ดຌานการรักษาความปลอดภยั฿นชวีิตละทรัพยส์นิ

1.1   

พิกดัทางภมูศิาสตร์ 2560 2561 2562

(ผลผลิตของครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)
1 ครงการขยายขตสียงตามสายละ

ปรับปรุงหอกระจายขาวหมูบຌาน 
ชุมชนพบสุข 2 ม.5

พื อ฿หຌประชาชน
เดຌรับขຌอมลูขาวสาร
ทั วถึงละครอบคลุม

ครื องขยายสียงพรຌอม
สาสัญญาณ

N1653973
E182664

100,000 - -  รຌอยละของ
ประชาชนเดຌรับ
ขຌอมูลขาวสาร
พิ มขึน้

ประชาชนเดຌรับขຌอมลู
ขาวสารทั วถึงละ
ครอบคลุม

กองชาง

2 ครงการขยายขตสียงตามสายละ
ปรับปรุงหอกระจายขาว ชุมชนตาล
หรนนนตาชู ม.2

พื อ฿หຌประชาชน
เดຌรับขຌอมลูขาวสาร
ทั วถึงละครอบคลุม

ครื องขยายสียงพรຌอม
สาสัญญาณ

N1660527
E183295

100,000 - -  รຌอยละของ
ประชาชนเดຌรับ
ขຌอมูลขาวสาร
พิ มขึน้

ประชาชนเดຌรับขຌอมลู
ขาวสารทั วถึงละ
ครอบคลุม

กองชาง

3 ครงการสียงตามสายชุมชนรวมมติร
พัฒนา ม.4

พื อ฿หຌประชาชน
เดຌรับขຌอมลูขาวสาร
ทั วถึงละครอบคลุม

ครื องขยายสียงพรຌอม
สาสัญญาณ

N1654528
E183329

100,000 - -  รຌอยละของ
ประชาชนเดຌรับ
ขຌอมูลขาวสาร
พิ มขึน้

ประชาชนเดຌรับขຌอมลู
ขาวสารทั วถึงละ
ครอบคลุม

กองชาง

4 ครงการติดต้ังสัญญาณเฟกระพริบ
ปากซอยวิรจนพ์ัฒนา ชุมชนวิรจน์
พัฒนา ม.4

พื อรักษาความ
ปลอดภยั฿หຌกบั
ประชาชน

สัญญาณเฟกระพริบ 
จ านวน 1 จุด

N1654133
E183121

25,000 - -  รຌอยละของ
ความปลอดภยั
฿นชีวิตละ
ทรัพย์สินพิ มขึน้

ประชาชนมคีวาม
ปลอดภยั฿นชีวิตละ
ทรัพย์สิน

กองชาง

5 ครงการขยายขตสียงตามสายละ
ปรับปรุงหอกระจายขาว ชุมชนเมตรี
พัฒนา ม.4

พื อ฿หຌประชาชน
เดຌรับขຌอมลูขาวสาร
ทั วถึงละครอบคลุม

ครื องขยายสียงพรຌอม
สาสัญญาณ

N1653806
E183265

100,000 - -  รຌอยละของ
ประชาชนเดຌรับ
ขຌอมูลขาวสาร
พิ มขึน้

ประชาชนเดຌรับขຌอมลู
ขาวสารทั วถึงละ
ครอบคลุม

กองชาง

ที 
ปา้หมาย

สงสริมละสนบัสนนุการติดต้ังระบบตือนภยัธรรมชาติ ละภยัพิบติัตางโ รวมทั้งการปอ้งกนัละบรรทาสาธารณภยั ละความมั นคงความปลอดภยั฿นชีวิตละทรัพย์สิน
 ลดอบุติัหตุทางบก/ทางน้ า

งบประมาณละที ผานมา หนวยงานที 
รับผิดชอบ
หนวยงานที 
รับผิดชอบครงการ/กจิกรรม ผลที คาดวาจะเดຌรับวัตถุประสงค์  ตัวชีว้ัด

(KPI)
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1. ยทุธศาสตร์ดຌานการรักษาความปลอดภยั฿นชวีิตละทรัพยส์นิ
1.1   

พิกดัทางภมูศิาสตร์ 2560 2561 2562

(ผลผลิตของครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

ที 
ปา้หมาย

สงสริมละสนบัสนนุการติดต้ังระบบตือนภยัธรรมชาติ ละภยัพิบติัตางโ รวมทั้งการปอ้งกนัละบรรทาสาธารณภยั ละความมั นคงความปลอดภยั฿นชีวิตละทรัพย์สิน
 ลดอบุติัหตุทางบก/ทางน้ า

งบประมาณละที ผานมา หนวยงานที 
รับผิดชอบ
หนวยงานที 
รับผิดชอบครงการ/กจิกรรม ผลที คาดวาจะเดຌรับวัตถุประสงค์  ตัวชีว้ัด

(KPI)

6 ครงการปรับปรุงหอกระจายขาว 
ชุมชนสนสุข 3 ม.7

พื อ฿หຌประชาชน
เดຌรับขຌอมลูขาวสาร
ทั วถึงละครอบคลุม

ครื องขยายสียงพรຌอม
สาสัญญาณ

N1651281
E182932

100,000 - -  รຌอยละของ
ประชาชนเดຌรับ
ขຌอมูลขาวสาร
พิ มขึน้

ประชาชนเดຌรับขຌอมลู
ขาวสารทั วถึงละ
ครอบคลุม

กองชาง

7 ครงการขยายขตสียงตามสายละ
ปรับปรุงหอกระจายขาวหมูบຌาน 
ชุมชนลูกหลานปูຆคงพัฒนา ม.2

พื อ฿หຌประชาชน
เดຌรับขຌอมลูขาวสาร
ทั วถึงละครอบคลุม

พิ มล าพง หนຌา 12" 
จ านวน 7 จุด พรຌอม
ลูกลาย ละปลี ยนสาย
 2,000 มตร

N1659620
E183646

- 100,000 -  รຌอยละของ
ประชาชนเดຌรับ
ขຌอมูลขาวสาร
พิ มขึน้

ประชาชนเดຌรับขຌอมลู
ขาวสารทั วถึงละ
ครอบคลุม

กองชาง

8 ครงการติดต้ังสัญญาณเฟกระพริบสี 
ยกพรຌอมปา้ยหຌามจอด ชุมชนเมตรี
พัฒนา ม.4

พื อรักษาความ
ปลอดภยั฿หຌกบั
ประชาชน

สัญญาณเฟกระพริบสี 
ยก  จ านวน  4 ชุด
พรຌอมปา้ยหຌามจอด

N1653788
E183312

- 100,000 -  รຌอยละของ
ความปลอดภยั
฿นชีวิตละ
ทรัพย์สินพิ มขึน้

ประชาชนมคีวาม
ปลอดภยั฿นชีวิตละ
ทรัพย์สิน

กองชาง

9 ครงการขยายขตสียงตามสายละ
ปรับปรุงหอกระจายขาวหมูบຌาน 
ชุมชนพบสุข 1 ม.5

พื อ฿หຌประชาชน
เดຌรับขຌอมลูขาวสาร
ทั วถึงละครอบคลุม

ครื องขยายสียงพรຌอม
สาสัญญาณ

N1654163
E182552

- 100,000 -  รຌอยละของ
ประชาชนเดຌรับ
ขຌอมูลขาวสาร
พิ มขึน้

ประชาชนเดຌรับขຌอมลู
ขาวสารทั วถึงละ
ครอบคลุม

กองชาง

10 ครงการสียงตามสาย ชุมชนพบสุข 3
 ม.5

พื อ฿หຌประชาชน
เดຌรับขຌอมลูขาวสาร
ทั วถึงละครอบคลุม

สียงตามสายพรຌอม
สาสัญญาณ

- 100,000 -  รຌอยละของ
ประชาชนเดຌรับ
ขຌอมูลขาวสาร
พิ มขึน้

ประชาชนเดຌรับขຌอมลู
ขาวสารทั วถึงละ
ครอบคลุม

กองชาง

11 ครงการขยายขตสียงตามสาย ละ
ปรับปรุงหอกระจายขาว ชุมชนสน
สุข 1 ม.7

พื อ฿หຌประชาชน
เดຌรับขຌอมลูขาวสาร
ทั วถึงละครอบคลุม

ครื องขยายสียงพรຌอม
สาสัญญาณ

- 100,000 -  รຌอยละของ
ประชาชนเดຌรับ
ขຌอมูลขาวสาร
พิ มขึน้

ประชาชนเดຌรับขຌอมลู
ขาวสารทั วถึงละ
ครอบคลุม

กองชาง
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รายละอียดครงการพัฒนา บบ ผ.01

ผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ.2560 ถึง 2562)

ทศบาลต าบลปรุ฿หญ่
ยทุธศาสตร์จงัหวัดทีไ 3 พัฒนาคราชมอืงน่าอยูท่ีไปน็มติรกับสิไงวดลຌอม
 - ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นทຌองถิไน฿นขตจงัหวัดทีไ 9 ยทุธศาสตร์ดຌานการรักษาความปลอดภยั฿นชวีิตละทรัพยส์นิ
1. ยทุธศาสตร์ดຌานการรักษาความปลอดภยั฿นชวีิตละทรัพยส์นิ

1.2

2560 2561 2562

(ผลผลิตของครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)
1 ครงการติดต้ังครื องดังพลิงคมีหຌง

พรຌอมถังดับพลิง ชุมชนวิรจนพ์ัฒนา 
ม.4

พื อตรียมความพรຌอม฿นการ
ชวยหลือผูຌประสบภยั

ครื องดังพลิงคมีหຌง
พรຌอมถังดับพลิง

30,000 - -  รຌอยละของ
ความปลอดภยั
฿นชีวิตละ
ทรัพย์สินพิ มขึน้

฿หຌความชวยหลืออยาง
ทันทวงที

ส านกั
ปลัดทศบาล

2 ครงการติดต้ังตูຌกใบครื องดับพลิงคมี
หຌงพรຌอมถังดับพลิง฿นขตชุมชนบຌาน
ลียบ ม.6

พื อตรียมความพรຌอม฿นการ
ชวยหลือผูຌประสบภยั

ตูຌกใบครื องดับพลิงคมี
หຌงพรຌอมถังดับพลิง

30,000 - -  รຌอยละของ
ความปลอดภยั
฿นชีวิตละ
ทรัพย์สินพิ มขึน้

฿หຌความชวยหลืออยาง
ทันทวงที

ส านกั
ปลัดทศบาล

3 ครงการติดต้ังหวัจายดับพลิง ฿น
ชุมชนคนชุม 1   ม.1

พื อตรียมความพรຌอม฿นการ
ชวยหลือผูຌประสบภยั

ติดต้ังหวัจายดับพลิง 30,000 - -  รຌอยละของ
ความปลอดภยั
฿นชีวิตละ
ทรัพย์สินพิ มขึน้

฿หຌความชวยหลืออยาง
ทันทวงที

ส านกั
ปลัดทศบาล

4 ครงการติดต้ังตูຌกใบครื องดับพลิงคมี
หຌงพรຌอมถังดับพลิง฿นขตทศบาล
ต าบลปรุ฿หญ ชุมชนเมตรีพัฒนา ม.4

พื อตรียมความพรຌอม฿นการ
ชวยหลือผูຌประสบภยั

ตูຌกใบครื องดับพลิงคมี
หຌงพรຌอมถังดับพลิง

- 30,000 -  รຌอยละของ
ความปลอดภยั
฿นชีวิตละ
ทรัพย์สินพิ มขึน้

฿หຌความชวยหลืออยาง
ทันทวงที

ส านกั
ปลัดทศบาล

5 ครงการติดต้ังหวัจายดับพลิง ฿น
ชุมชนสนสุข 3   ม.7

พื อตรียมความพรຌอม฿นการ
ชวยหลือผูຌประสบภยั

ติดต้ังหวัจายดับพลิง  
จ านวน 2 จุด

- 60,000 -  รຌอยละของ
ความปลอดภยั
฿นชีวิตละ
ทรัพย์สินพิ มขึน้

฿หຌความชวยหลืออยาง
ทันทวงที

ส านกั
ปลัดทศบาล

ที ครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์
ปา้หมาย  ตัวชีว้ัด

(KPI)

สงสริม สนบัสนนุละรวมมอืกบัสวนราชการ หนวยงาน มลูนธิิการกศุลละองค์กรที กี ยวขຌอง ฿นการตรียมความพรຌอม฿นการปอ้งกนัภยั ละการชวยหลือผูຌประสบภยั
งบประมาณละที ผานมา

ผลที คาดวาจะเดຌรับ หนวยงานที 
รับผิดชอบ
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1. ยทุธศาสตร์ดຌานการรักษาความปลอดภยั฿นชวีิตละทรัพยส์นิ
1.2

2560 2561 2562

(ผลผลิตของครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

ที ครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์
ปา้หมาย  ตัวชีว้ัด

(KPI)

สงสริม สนบัสนนุละรวมมอืกบัสวนราชการ หนวยงาน มลูนธิิการกศุลละองค์กรที กี ยวขຌอง ฿นการตรียมความพรຌอม฿นการปอ้งกนัภยั ละการชวยหลือผูຌประสบภยั
งบประมาณละที ผานมา

ผลที คาดวาจะเดຌรับ หนวยงานที 
รับผิดชอบ

6 ครงการติดต้ังตูຌกใบครื องดับพลิงคมี
หຌงพรຌอมถังดับพลิง฿นขตทศบาล
ต าบลปรุ฿หญ

พื อตรียมความพรຌอม฿นการ
ชวยหลือผูຌประสบภยั

ติดต้ังตูຌกใบครื องดับพลิง
คมีหຌง บบถังคู พรຌอมถัง
ดับพลิง ฿นขตทศบาล
ต าบลปรุ฿หญ 
จ านวน  17 ชุด

300,000 - -  รຌอยละของ
ความปลอดภยั
฿นชีวิตละ
ทรัพย์สินพิ มขึน้

฿หຌความชวยหลืออยาง
ทันทวงที

ส านกั
ปลัดทศบาล

7 ครงการบริการประชาชนละฝ้าระวัง
หตุสาธารณภยัภาย฿นขตทศบาล
ต าบลปรุ฿หญ

พื อชวยหลือประชาชนที 
เดຌรับความดือดรຌอนจากหตุ
สาธารณภยั

การบริการชวยหลือ
ประชาชน฿นขตทศบาล 
ชน การตัดตຌนเมຌ กิ งเมຌ 
ภยัพิบติัตางโ การจัด
กจิกรรมของหมูบຌาน ฯลฯ

50,000 50,000 50,000  รຌอยละของ
ความปลอดภยั
฿นชีวิตละ
ทรัพย์สินพิ มขึน้

ชวยบรรทาความ
ดือดรຌอนของประชาชน
฿นบือ้งตຌน

ส านกั
ปลัดทศบาล

8 ครงการชวยหลือราษฎรที ประสบภยั
ลຌง

พื อปอ้งกนัละบรรทา
ผลกระทบตอชีวิตละ
ทรัพย์สินของประชาชนที กดิ
จากภยัลຌง

ประชาชนที เดຌรับความ
ดือดรຌอน฿นพื้นที ขต
ทศบาลต าบลปรุ฿หญ

50,000 50,000 50,000  รຌอยละของ
ความปลอดภยั
฿นชีวิตละ
ทรัพย์สินพิ มขึน้

฿หຌความชวยหลืออยาง
ทันทวงที

ส านกั
ปลัดทศบาล

9 ครงการปอ้งกนัละลดอบุติัภยัทาง
ถนนชวงทศกาลสงกรานต์

พื อพิ มความปลอดภยั฿นชีวิต
ละทรัพย์สินของผูຌ฿ชຌถนน
฿นชวงทศกาล

ต้ังจุดบริการประชาชน
ต าบลปรุ฿หญ

50,000 50,000 50,000  รຌอยละของ
ความปลอดภยั
฿นชีวิตละ
ทรัพย์สินพิ มขึน้

ผูຌ฿ชຌรถ฿ชຌถนน฿นชง
ทศกาลมคีวาม
ปลอดภยั฿นชีวิตละ
ทรัพย์สิน

ส านกั
ปลัดทศบาล

10 ครงการปอ้งกนัละลดอบุติัภยัทาง
ถนนชวงทศกาลป฿ีหม

พื อพิ มความปลอดภยั฿นชีวิต
ละทรัพย์สินของผูຌ฿ชຌถนน
฿นชวงทศกาล

ต้ังจุดบริการประชาชน
ต าบลปรุ฿หญ

50,000 50,000 50,000  รຌอยละของ
ความปลอดภยั
฿นชีวิตละ
ทรัพย์สินพิ มขึน้

ผูຌ฿ชຌรถ฿ชຌถนน฿นชง
ทศกาลมคีวาม
ปลอดภยั฿นชีวิตละ
ทรัพย์สิน

ส านกั
ปลัดทศบาล
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1. ยทุธศาสตร์ดຌานการรักษาความปลอดภยั฿นชวีิตละทรัพยส์นิ
1.2

2560 2561 2562

(ผลผลิตของครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

ที ครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์
ปา้หมาย  ตัวชีว้ัด

(KPI)

สงสริม สนบัสนนุละรวมมอืกบัสวนราชการ หนวยงาน มลูนธิิการกศุลละองค์กรที กี ยวขຌอง ฿นการตรียมความพรຌอม฿นการปอ้งกนัภยั ละการชวยหลือผูຌประสบภยั
งบประมาณละที ผานมา

ผลที คาดวาจะเดຌรับ หนวยงานที 
รับผิดชอบ

11 ครงการปอ้งกนัละกຌเขปญัหา
สาธารณภยัตาง โ

พื อปอ้งกนัละกຌเขปญัหา
สาธารณภยัตาง โ ชน ภยั
ลຌง อคัคีภยั อทุกภยั ฯลฯ

ต าบลปรุ฿หญ 900,000 900,000 900,000  รຌอยละของ
ความปลอดภยั
฿นชีวิตละ
ทรัพย์สินพิ มขึน้

สาธารณภยัตาง โ 
เดຌรับการปอ้งกนัละ
กຌเขเดຌอยางทันทวงที

ส านกั
ปลัดทศบาล

12 ครงการฝຄกอบรมละทบทวนกี ยวกบั
การปอ้งกนัละระงับอคัคีภยั/เฟปຆา฿น
ชุมชน

พื อ฿หຌคณะผูຌบริหาร สมาชิก
สภาทศบาล พนกังาน
ทศบาล ลูกจຌาง ผูຌน าชุมชน มี
ทักษะความรูຌกี ยวกบัการ
ปอ้งกนัละระงับอคัคีภยั/เฟ
ปຆา฿นชุมชน

ฝຄกอบรมคณะผูຌบริหาร 
สมาชิกสภาทศบาล 
พนกังานทศบาล ลูกจຌาง 
ผูຌน าชุมชนละประชาชน
ต าบลปรุ฿หญ

50,000 50,000 50,000  รຌอยละของ
ความปลอดภยั
฿นชีวิตละ
ทรัพย์สินพิ มขึน้

มทีีมกูຌภยัทีมคุีณภาพ
ภาย฿นต าบล

ส านกั
ปลัดทศบาล

13 ครงการฝຄกทักษะการอาชีวิตรอดจาก
การจมน้ า

พื อ฿หຌมทีักษะดຌานความ
ปลอดภยัตอชีวิตกี ยวกบั
กจิกรรมทางน้ า

ฝຄกอบรมนกัรียนรงรียน
บຌานคนชุมละตัวทน
ชุมชน จ านวน 17 ชุมชน

 50,000  50,000  50,000  จ านวนนักรียน
ละตัวทน
ชุมชนมีทักษา
ดຌานความ
ปลอดภยัตอชีวิต
กี ยวกับ
กิจกรรมทางน้ า
พิ มขึน้

นกัรียนรงรียนบຌาน
คนชุมละตัวทน
ชุมชน จ านวน 17 
ชุมชน สามารถ
ชวยหลือตนองเดຌ 
มื อมภียักี ยวกบั
กจิกรรมทางน้ า

ส านกั
ปลัดทศบาล

14 อดุหนนุอ าภอมอืงนครราชสีมาตาม
ครงการรักษาความสงบรียบรຌอยละ
รักษาความปลอดภยัของประชาชน 
อ าภอมอืงนครราชสีมา จังหวัด
นครราชสีมา

พื อรักษาความปลอดภยั
฿หຌกบัประชาชน

อดุหนนุอ าภอมอืง
นครราชสีมา

30,000 30,000 30,000  รຌอยละของ
ความปลอดภยั
฿นชีวิตละ
ทรัพย์สินพิ มขึน้

ประชาชนมคีวาม
ปลอดภยั฿นชีวิตละ
ทรัพย์สิน

ส านกั
ปลัดทศบาล 
/อ าภอมอืง
นครราชสีมา
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รายละอียดครงการพัฒนา บบ ผ.01

ผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ.2560 ถึง 2562)

ทศบาลต าบลปรุ฿หญ่
ยทุธศาสตร์จงัหวัดทีไ 3 พัฒนาคราชมอืงน่าอยูท่ีไปน็มติรกับสิไงวดลຌอม
 - ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นทຌองถิไน฿นขตจงัหวัดทีไ 9 ยทุธศาสตร์ดຌานการรักษาความปลอดภยั฿นชวีิตละทรัพยส์นิ
1.ยทุธศาสตร์ดຌานการรักษาความปลอดภยั฿นชวีิตละทรัพยส์นิ
   1.3

พิกดัทางภมูศิาสตร์ 2560 2561 2562

(ผลผลิตของครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)
1 ครงการติดต้ังกลຌอง CCTV

ชุมชนพบสุข 2  ม.5
พื อปอ้งกนัละรักษาความ
ปลอดภยั฿นชีวิตละทรัพย์สิน
ของประชาชนละปอ้งกนั
อาชญากรรมที อาจกดิขึน้฿น
ขตทศบาล

ติดต้ังกลຌอง CCTV 
(ตามบบทศบาลก าหนด)

100,000 - -  รຌอยละของ
ความปลอดภยั
฿นชีวิตละ
ทรัพย์สินของ
ประชาชนพิ มขึน้

ประชาชนมคีวาม
ปลอดภยั฿นชีวิตละ
ทรัพย์สิน

กองชาง

2 ครงการติดต้ังกลຌอง CCTV 
ชุมชนสนสุข 1 ม.7

พื อปอ้งกนัละรักษาความ
ปลอดภยั฿นชีวิตละทรัพย์สิน
ของประชาชนละปอ้งกนั
อาชญากรรมที อาจกดิขึน้฿น
ขตทศบาล

ติดต้ังกลຌอง CCTV 
(ตามบบทศบาลก าหนด)

100,000 - -  รຌอยละของ
ความปลอดภยั
฿นชีวิตละ
ทรัพย์สินของ
ประชาชนพิ มขึน้

ประชาชนมคีวาม
ปลอดภยั฿นชีวิตละ
ทรัพย์สิน

กองชาง

3 ครงการติดต้ังกลຌอง CCTV 
ชุมชนคนชุม 1  ม.1

พื อปอ้งกนัละรักษาความ
ปลอดภยั฿นชีวิตละทรัพย์สิน
ของประชาชนละปอ้งกนั
อาชญากรรมที อาจกดิขึน้฿น
ขตทศบาล

ติดต้ังกลຌอง CCTV จ านวน 
9 ตัว (ตามบบทศบาล
ก าหนด)

160,000 - -  รຌอยละของ
ความปลอดภยั
฿นชีวิตละ
ทรัพย์สินของ
ประชาชนพิ มขึน้

ประชาชนมคีวาม
ปลอดภยั฿นชีวิตละ
ทรัพย์สิน

กองชาง

สงสริม ละสนบัสนนุการติดต้ังระบบกลຌองวงจรปຂด฿นขตชุมชน ละสถานที ส าคัญ พื อสรຌางความอบอุน฿จ ละความปลอดภยั฿นชีวิตละทรัพย์สินของประชาชน

ที วัตถุประสงค์ครงการ/กจิกรรม  ตัวชีว้ัด
(KPI)

ปา้หมาย งบประมาณละที ผานมา
ผลที คาดวาจะเดຌรับ หนวยงานที 

รับผิดชอบ
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1.ยทุธศาสตร์ดຌานการรักษาความปลอดภยั฿นชวีิตละทรัพยส์นิ
   1.3

พิกดัทางภมูศิาสตร์ 2560 2561 2562

(ผลผลิตของครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

สงสริม ละสนบัสนนุการติดต้ังระบบกลຌองวงจรปຂด฿นขตชุมชน ละสถานที ส าคัญ พื อสรຌางความอบอุน฿จ ละความปลอดภยั฿นชีวิตละทรัพย์สินของประชาชน

ที วัตถุประสงค์ครงการ/กจิกรรม  ตัวชีว้ัด
(KPI)

ปา้หมาย งบประมาณละที ผานมา
ผลที คาดวาจะเดຌรับ หนวยงานที 

รับผิดชอบ

4 ครงการติดต้ังกลຌอง CCTV 
ชุมชนพบสุข 1 ม.5

พื อปอ้งกนัละรักษาความ
ปลอดภยั฿นชีวิตละทรัพย์สิน
ของประชาชนละปอ้งกนั
อาชญากรรมที อาจกดิขึน้฿น
ขตทศบาล

ติดต้ังกลຌอง CCTV 
(ตามบบทศบาลก าหนด)

100,000 - -  รຌอยละของ
ความปลอดภยั
฿นชีวิตละ
ทรัพย์สินของ
ประชาชนพิ มขึน้

ประชาชนมคีวาม
ปลอดภยั฿นชีวิตละ
ทรัพย์สิน

กองชาง

5 ครงการติดต้ังกลຌอง CCTV 
ชุมชนสนสุข 2 ม.7

พื อปอ้งกนัละรักษาความ
ปลอดภยั฿นชีวิตละทรัพย์สิน
ของประชาชนละปอ้งกนั
อาชญากรรมที อาจกดิขึน้฿น
ขตทศบาล

ติดต้ังกลຌอง CCTV 
(ตามบบทศบาลก าหนด)

- 100,000 -  รຌอยละของ
ความปลอดภยั
฿นชีวิตละ
ทรัพย์สินของ
ประชาชนพิ มขึน้

ประชาชนมคีวาม
ปลอดภยั฿นชีวิตละ
ทรัพย์สิน

กองชาง

6 ครงการติดต้ังกลຌอง CCTV 
ชุมชนสนสุข 3 ม.7

พื อปอ้งกนัละรักษาความ
ปลอดภยั฿นชีวิตละทรัพย์สิน
ของประชาชนละปอ้งกนั
อาชญากรรมที อาจกดิขึน้฿น
ขตทศบาล

ติดต้ังกลຌอง CCTV 
(ตามบบทศบาลก าหนด)

- 100,000 -  รຌอยละของ
ความปลอดภยั
฿นชีวิตละ
ทรัพย์สินของ
ประชาชนพิ มขึน้

ประชาชนมคีวาม
ปลอดภยั฿นชีวิตละ
ทรัพย์สิน

กองชาง
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รายละอียดครงการพัฒนา บบ ผ.01

ผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ.2560 ถึง 2562)

ทศบาลต าบลปรุ฿หญ่
ยทุธศาสตร์จงัหวัดทีไ 3 พัฒนาคราชมอืงน่าอยูท่ีไปน็มติรกับสิไงวดลຌอม
 - ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นทຌองถิไน฿นขตจงัหวัดทีไ 9 ยทุธศาสตร์ดຌานการรักษาความปลอดภยั฿นชวีิตละทรัพยส์นิ
1. ยทุธศาสตร์ดຌานการรักษาความปลอดภยั฿นชวีิตละทรัพยส์นิ

1.4

2560 2561 2562

(ผลผลิตของครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)
1 ครงการฝຄกอบรมอาสาสมคัร

ปอ้งกนัภยัฝຆายพลรือน
ทศบาลต าบลปรุ฿หญ

พื อพัฒนามาตรฐานการ ปอ้งกนั
ละกຌเขปญัหา สาธารณภยั฿น
พื้นที ทศบาลต าบลปรุ฿หญ

ฝຄกอบรมอาสาสมคัร
ปอ้งกนัภยัฝຆายพลรือน
ทศบาลต าบลปรุ฿หญ 
ปลีะ 1 คร้ัง

100,000 100,000 100,000  จ านวน
อาสาสมัคร
ป้องกันภยัฝຆาย
พลรือนพิ มขึน้

ประชาชนเดຌรับความ
ปลอดภยั฿นชีวิตละทรัพย์สิน
จากจຌาหนຌาที ที มคีวามช านาญ
฿นการปอ้งกนัสาธารณภยั

ส านกั
ปลัดทศบาล

2 ครงการฝຄกทบทวน
อาสาสมคัรปอ้งกนัภยัฝຆายพล
รือนทศบาลต าบลปรุ฿หญ

พื อพัฒนามาตรฐานการ ปอ้งกนั
ละกຌเขปญัหา สาธารณภยั฿น
พื้นที ทศบาลต าบลปรุ฿หญ

ฝຄกทบทวนอาสาสมคัร
ปอ้งกนัภยัฝຆายพลรือน
ทศบาลต าบลปรุ฿หญ
ปลีะ 1 คร้ัง

200,000 200,000 200,000  จ านวน
อาสาสมัคร
ป้องกันภยัฝຆาย
พลรือนมีความรูຌ
พิ มขึน้

ประชาชนเดຌรับความ
ปลอดภยั฿นชีวิตละทรัพย์สิน
จากจຌาหนຌาที ที มคีวามช านาญ
฿นการปอ้งกนัสาธารณภยั

ส านกั
ปลัดทศบาล

3 ครงการรณรงค์ปอ้งกนั
อบุติัหตุ ดຌานการจราจรทาง
ถนนประชาชน฿นขตทศบาล

พื อ฿หຌประชาชนตื นตัว฿นการ฿ชຌรถ
฿ชຌถนนอยางปลอดภยั

 ฝຄกอบรม฿หຌความรูຌ 
อปพร. ปลีะ 1 คร้ัง

30,000 30,000 30,000  จ านวน
อาสาสมัคร
ป้องกันภยัฝຆาย
พลรือนมีความรูຌ
พิ มขึน้

 ท า฿หຌประชาชนเดຌมคีวาม
ตระหนกัละมสีวนรวม฿นการ
฿ชຌรถ฿ชຌถนนอยางปลอดภยั

ส านกั
ปลัดทศบาล

สนบัสนนุการฝຄกอบรมจัดต้ังละอบรมฟื้นฟูต ารวจบຌาน ละอาสาสมคัรปอ้งกนัภยัฝຆายพลรือน (อปพร.) พื อปน็ก าลังสนบัสนนุจຌาหนຌาที รัฐ ละดูลรักษาความปลอดภยัละการจราจร
฿นชุมชน หมูบຌาน฿นชุมชน หมูบຌาน

งบประมาณละที ผานมา
ผลที คาดวาจะเดຌรับ หนวยงานที 

รับผิดชอบที ครงการ/กจิกรรม  ตัวชีว้ัด
(KPI)

วัตถุประสงค์
ปา้หมาย
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1. ยทุธศาสตร์ดຌานการรักษาความปลอดภยั฿นชวีิตละทรัพยส์นิ
1.4

2560 2561 2562

(ผลผลิตของครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

สนบัสนนุการฝຄกอบรมจัดต้ังละอบรมฟื้นฟูต ารวจบຌาน ละอาสาสมคัรปอ้งกนัภยัฝຆายพลรือน (อปพร.) พื อปน็ก าลังสนบัสนนุจຌาหนຌาที รัฐ ละดูลรักษาความปลอดภยัละการจราจร
฿นชุมชน หมูบຌาน฿นชุมชน หมูบຌาน

งบประมาณละที ผานมา
ผลที คาดวาจะเดຌรับ หนวยงานที 

รับผิดชอบที ครงการ/กจิกรรม  ตัวชีว้ัด
(KPI)

วัตถุประสงค์
ปา้หมาย

4 ครงการจัดงานวัน อปพร. พื อปน็การชิดชูกยีรติกสมาชิก
 ละสรຌางขวัญ ก าลัง฿จ฿หຌก 
สมาชิก อปพร.

สมาชิก อปพร. ทศบาล
ต าบลปรุ฿หญ

30,000 30,000 30,000  รຌอยละของ อป
พร. ขຌากิจกรรม

สมาชิก อปพร. เดຌบ าพใญประ
ยนต์อสวนรวม ละหใน
ความส าคัญของ อปพร.

ส านกั
ปลัดทศบาล

5  ครงการปกปอ้งสถาบนัส าคัญ
ของชาติ

พื อสงสริม฿หຌประชาชน฿นพื้นที เดຌ
มสีวนรวม฿นการด านนิกจิกรรม
การปกปอ้งสถาบนัส าคัญของชาติ 
ดยฉพาะสถาบนัพระมหากษตัริย์
พื อความสามคัคีของคน฿นชาติ

 ผูຌบริหาร  สมาชิกสภา
ทศบาล  ผูຌน าชุมชนก านนั 
ผูຌ฿หญบຌาน  พนกังาน
ทศบาล ละ ลูกจຌาง  ฿น
ทศบาลต าบลปรุ฿หญ รวม
ท ากจิกรรม ฿นวันส าคัญ
ของชาติ

30,000 30,000 30,000  รຌอยละของ
ผูຌขຌารวมกิจกรรม

ประชาชนมคีวามรักความ
ความสามคัคีกนั ตลอดจน
การการปกปอ้งสถาบนัส าคัญ
ของชาติ

ส านกั
ปลัดทศบาล
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รายละอียดครงการพัฒนา บบ ผ.01

ผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 ถึง 2562)

ทศบาลต าบลปรุ฿หญ่
ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 3 พัฒนาคราชมืองน่าอยู่ทีไป็นมิตรกับสิไงวดลຌอม
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทຌองถิไน฿นขตจังหวัดทีไ 1 ยุทธศาสตร์การสานต่อนวทางพระราชด าริ
2.ยุทธศาสตร์การสานต่อนวทางพระราชด าริ 
 2.1

พิกัดทางภูมิศาสตร์ 2560 2561 2562

(ผลผลิตของครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)
1 ครงการขุดลอกล าปรุถึงขต

ทศบาลต าบลบຌาน฿หม ละ
ทศบาลนครนครราชสีมา 
ชุมชนหนองหอย ม.3

พื อ฿หຌประชาชนมีน้ า฿ชຌพื อ
อุปภค-บริภคอยางทั วถึง

ขุดลอก  กวຌาง 1.5 มตร ระยะทาง 
360 มตร ลึก 0.50 มตร ปริมาตร 
540 ลูกบาศก์มตร (ตามบบทศบาล
ก าหนด)

N1657219
E182280
N1657170
E182628

50,000 - - รຌอยละของการ
ระบายน้ าดีขึ้น

ประชาชนมีน้ า฿ชຌพื อ
อุปภค-บริภคทั วถึง

กองชาง

2 ครงการปรับปรุงระบบ
ประปา ชุมชนคนชุม 1  ม.1

พื อ฿หຌประชาชนมีน้ า฿ชຌพื อ
อุปภค-บริภคอยางทั วถึง

ปรับปรุงระบบกรองน้ าประปา (ตาม
บบทศบาลก าหนด)

N1658835
E182362

500,000 - - รຌอยละของ
ประชาชนมีน้ า
อุปภค บริภค
พิ มขึ้น

ประชาชนมีน้ า฿ชຌพื อ
อุปภค-บริภคทั วถึง

กองชาง

3 ครงการขุดลอกคลอง
บริวณหนຌาประปาหมูบຌาน 
ชุมชนลูกหลานปูຆคงพัฒนา 
ม.2

พื อ฿หຌประชาชนมีน้ า฿ชຌพื อ
อุปภค-บริภคอยางทั วถึง

ขุดลอก ปริมาตรดินขุดเมนຌอยกวา 
2,000 ลบ.ม.  (ตามบบทศบาล
ก าหนด)

N1659766
E183320

100,000 - - รຌอยละของ
ประชาชนมีน้ า
อุปภค บริภค
พิ มขึ้น

ประชาชนมีน้ า฿ชຌพื อ
อุปภค-บริภคทั วถึง

กองชาง

4 ครงการจาะบอบาดาล 
ชุมชนหนองหอย ม.3

พื อ฿หຌประชาชนมีน้ า฿ชຌพื อ
อุปภค-บริภคอยางทั วถึง

จาะบอบาดาล ขนาด  6" ลึกเม
นຌอยกวา 60 ม. พรຌอมปั้มสูบบบ
จมน้ า (Submergdible) ขนาด 3 
รงมຌา พรຌอมป้ายครงการ จ านวน 1 
ป้าย (ตามบบทศบาลก าหนด)

N1657194
E182454

- 200,000 - รຌอยละของ
ประชาชนมีน้ า
อุปภค บริภค
พิ มขึ้น

ประชาชนมีน้ า฿ชຌพื อ
อุปภค-บริภคทั วถึง

กองชาง

พัฒนาขุดลอก คูคลองละจัดสรຌางหลงน้ า สงวนละกใบกักน้ าพื อการกษตร พื อการอุปภคละบริภค รวมทั้งวางครงการพื อกຌเขปัญหาน้ าทวมละน้ าลຌง

ที 
งบประมาณละที ผานมา

ผลที คาดวาจะเดຌรับ หนวยงานที 
รับผิดชอบวัตถุประสงค์  ตัวชี้วัด

(KPI)

ป้าหมาย
ครงการ/กิจกรรม
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2.ยุทธศาสตร์การสานต่อนวทางพระราชด าริ 
 2.1

พิกัดทางภูมิศาสตร์ 2560 2561 2562

(ผลผลิตของครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

พัฒนาขุดลอก คูคลองละจัดสรຌางหลงน้ า สงวนละกใบกักน้ าพื อการกษตร พื อการอุปภคละบริภค รวมทั้งวางครงการพื อกຌเขปัญหาน้ าทวมละน้ าลຌง

ที 
งบประมาณละที ผานมา

ผลที คาดวาจะเดຌรับ หนวยงานที 
รับผิดชอบวัตถุประสงค์  ตัวชี้วัด

(KPI)

ป้าหมาย
ครงการ/กิจกรรม

5 ครงการขยายขตน้ าประปา
หลังสนามกีฬา 80 พรรษา 
ซอยจ าปาทอง ชุมชนสนสุข
 3 ม.7

พื อ฿หຌประชาชนมีน้ า฿ชຌพื อ
อุปภค-บริภคอยางทั วถึง

ขุดจาะบอบาดาล ขนาด  6" ลึกเม
นຌอยกวา 75 ม. พรຌอมปั้มสูบน้ าบาดาล
 ขนาด 3 รงมຌา ถังกใบน้ าขนาด 100 
ลบ.ม. ละหอถังสูง พรຌอมป้าย
ครงการ จ านวน 1 ป้าย (ตามบบ
ทศบาลก าหนด)

N1651532
E182309

- 1,200,000 - รຌอยละของ
ประชาชนมีน้ า
อุปภค บริภค
พิ มขึ้น

ประชาชนมีน้ า฿ชຌพื อ
อุปภค-บริภคทั วถึง

กองชาง
ทต.ปรุ฿หญ
 /ขอรับการ
สนับสนุน

6 ครงการวางทอมนประปา
ตามนวถนน ซอยสนสุข 
1/1-1/3 ม.7

พื อ฿หຌประชาชนมีน้ า฿ชຌพื อ
อุปภค-บริภคอยางทั วถึง

ทอมน PVC ชั้น 13.5 หนา 3 นิ้ว 
ความยาว 270 ม. (ตามบบทศบาล
ก าหนด)

N1651601
E183280
N1651442
E183062

- 50,000 - รຌอยละของ
ประชาชนมีน้ า
อุปภค บริภค
พิ มขึ้น

ประชาชนมีน้ า฿ชຌพื อ
อุปภค-บริภคทั วถึง

กองชาง
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รายละอียดครงการพัฒนา บบ ผ.01

ผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 ถึง 2562)

ทศบาลต าบลปรุ฿หญ่
(กินศักยภาพตຌองขอรับการสนับสนุน)

ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 3 พัฒนาคราชมืองน่าอยู่ทีไป็นมิตรกับสิไงวดลຌอม
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทຌองถิไน฿นขตจังหวัดทีไ 1 ยุทธศาสตร์การสานต่อนวทางพระราชด าริ
2.ยุทธศาสตร์การสานต่อนวทางพระราชด าริ 
 2.1

พิกัดทางภูมิศาสตร์ 2560 2561 2562

(ผลผลิตของครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)
1 ครงการขยายขตน้ าประปา

หลังสนามกีฬา 80 พรรษา 
ซอยจ าปาทอง ชุมชนสนสุข
 3 ม.7

พื อ฿หຌประชาชนมีน้ า฿ชຌพื อ
อุปภค-บริภคอยางทั วถึง

ขุดจาะบอบาดาล ขนาด  6" ลึกเม
นຌอยกวา 75 ม. พรຌอมปั้มสูบน้ าบาดาล
 ขนาด 3 รงมຌา ถังกใบน้ าขนาด 100 
ลบ.ม. ละหอถังสูง พรຌอมป้าย
ครงการ จ านวน 1 ป้าย (ตามบบ
ทศบาลก าหนด)

N1651532
E182309

- 1,200,000 - รຌอยละของ
ประชาชนมีน้ า
อุปภค บริภค
พิ มขึ้น

ประชาชนมีน้ า฿ชຌพื อ
อุปภค-บริภคทั วถึง

กองชาง
ทต.ปรุ฿หญ
 /ขอรับการ
สนับสนุน

พัฒนาขุดลอก คูคลองละจัดสรຌางหลงน้ า สงวนละกใบกักน้ าพื อการกษตร พื อการอุปภคละบริภค รวมทั้งวางครงการพื อกຌเขปัญหาน้ าทวมละน้ าลຌง

ที ครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
ป้าหมาย งบประมาณละที ผานมา  ตัวชี้วัด

(KPI)
ผลที คาดวาจะเดຌรับ หนวยงานที 

รับผิดชอบ
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รายละอียดครงการพัฒนา บบ ผ.01

ผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 ถึง 2562)

ทศบาลต าบลปรุ฿หญ่
ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 3 พัฒนาคราชมืองน่าอยู่ทีไป็นมิตรกับสิไงวดลຌอม
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทຌองถิไน฿นขตจังหวัดทีไ 6  ยุทธศาสตร์ดຌานการพัฒนาครงสรຌางพื นฐาน 
3. ยุทธศาสตร์ดຌานการพัฒนาครงสรຌางพื นฐาน
   3.1

พิกัดทางภูมิศาสตร์ 2560 2561 2562

(ผลผลิตของครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)
1 ครงการจัดท าป้ายชุมชนรวมมิตร

พัฒนา ม.4
พื อสดงที ต้ังละอาณาขต
ของพื้นที ชุมชน

ป้ายชุมชน จ านวน 1 ป้าย 50,000 - - รຌอยละ
ประชาชนเดຌรับ
ความสะดวก฿น
การสัญจรพิ มขึ้น

ประชาชนเดຌรับความสะดวก
฿นการสัญจร

กองชาง

2 ครงการจัดท าป้ายชื อชุมชนคนชุม 1 
 ม.1

พื อสดงที ต้ังละอาณาขต
ของพื้นที ชุมชน

ป้ายชุมชน จ านวน 1 ป้าย - 50,000 - รຌอยละ
ประชาชนเดຌรับ
ความสะดวก฿น
การสัญจรพิ มขึ้น

ประชาชนเดຌรับความสะดวก
฿นการสัญจร

กองชาง

3 ครงการจัดท าป้ายชื อชุมชนคนชุม 2
 ม. 1

พื อสดงที ต้ังละอาณาขต
ของพื้นที ชุมชน

ป้ายชุมชน จ านวน 1 ป้าย - 50,000 - รຌอยละ
ประชาชนเดຌรับ
ความสะดวก฿น
การสัญจรพิ มขึ้น

ประชาชนเดຌรับความสะดวก
฿นการสัญจร

กองชาง

4 ครงการจัดท าป้ายชื อชุมชนตาล
หรนนนตาชูพัฒนา ม.2

พื อสดงที ต้ังละอาณาขต
ของพื้นที ชุมชน

ป้ายชุมชน จ านวน 1 ป้าย - 50,000 - รຌอยละ
ประชาชนเดຌรับ
ความสะดวก฿น
การสัญจรพิ มขึ้น

ประชาชนเดຌรับความสะดวก
฿นการสัญจร

กองชาง

5 ครงการจัดท าป้ายชื อชุมชนเมตรี
พัฒนา ม.4

พื อสดงที ต้ังละอาณาขต
ของพื้นที ชุมชน

ป้ายชุมชน จ านวน 1 ป้าย - 50,000 - รຌอยละ
ประชาชนเดຌรับ
ความสะดวก฿น
การสัญจรพิ มขึ้น

ประชาชนเดຌรับความสะดวก
฿นการสัญจร

กองชาง

สงสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาดຌานครงสรຌางคุณภาพชีวิตพื้นฐาน ฿หຌสอดคลຌองกับความจ าป็นละความตຌองการของประชาชน฿นการด ารงชีวิตอยางพอพียง
งบประมาณละที ผานมา

ผลที คาดวาจะเดຌรับ หนวยงานที 
รับผิดชอบที ครงการ/กิจกรรม  ตัวชี้วัด

(KPI)
วัตถุประสงค์

ป้าหมาย
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รายละอียดครงการพัฒนา บบ ผ.01

ผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 ถึง 2562)

ทศบาลต าบลปรุ฿หญ่
ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 3 พัฒนาคราชมืองน่าอยูท่ีไป็นมิตรกับสิไงวดลຌอม
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทຌองถิไน฿นขตจังหวัดทีไ 6  ยุทธศาสตร์ดຌานการพัฒนาครงสรຌางพื นฐาน 
3. ยุทธศาสตร์ดຌานการพัฒนาครงสรຌางพื นฐาน
   3.2

พิกัดทางภูมิศาสตร์ 2560 2561 2562

(ผลผลิตของครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

1 ครงการวางทอระบายน้ า (ฝัດงขวา) 
ซอยเมตรีพัฒนา ชุมชนเมตรีพัฒนาม.4

พื อพัฒนาระบบสาธารณูปภค
฿หຌเดຌมาตรฐาน

ทอระบายน้ าคอนกรีตสริมหลใก ชัน้ 3 

ขนาด  0.40  ม. ความยาวทอรวมบอ
พัก 387 ม. บอพัก จ านวน 39 บอ 
พรຌอมป้ายครงการจ านวน  1 ป้าย 
(ตามบบทศบาลก าหนด)

N1653794
E183119
N1653787
E183508

850,000 - - รຌอยละประชาชน
เดຌรับความ
สะดวก฿นการ
สัญจรพิ มขึ้น

ระบายน้ าเดຌดี
ละน้ าเมทวมขัง
฿นพืน้ที 

 กองชาง

2 ครงการวางทอระบายน้ า ซอยพบสุข
 6 ชุมชนพบสุข 1 ม.5

พื อพัฒนาระบบสาธารณูปภค
฿หຌเดຌมาตรฐาน

ทอระบายน้ าคอนกรีตสริมหลใก ชัน้ 3 

ขนาด  0.40  ม .ความยาวทอรวม
รวมบอพัก 290 ม. บอพัก จ านวน 30 
บอ พรຌอมคืนผิวจราจรกวຌาง 0.80 ม. 
หนา 0.15 ม. ยาวรวม 260 ม. พรຌอม
ป้ายครงการ จ านวน 1 ป้าย (ตามบบ
ทศบาลก าหนด)

N1654273
E183042
N1654245
E182749

725,000 - - รຌอยละประชาชน
เดຌรับความ
สะดวก฿นการ
สัญจรพิ มขึ้น

ระบายน้ าเดຌดี
ละน้ าเมทวมขัง
฿นพืน้ที 

 กองชาง

3 ครงการวางทอระบายน้ าออกจาก
ครงการพธิก์ลางวิลลา ชุมชนสน
สุข 1 ม.7

พื อพัฒนาระบบสาธารณูปภค
฿หຌเดຌมาตรฐาน

ทอระบายน้ าคอนกรีตสริมหลใก ชัน้ 3 

ขนาด  0.60  ม. ความยาวทอรวม
รวมบอพัก 156 ม. บอพัก จ านวน 16 
บอ  พรຌอมป้ายครงการ จ านวน 1 ป้าย 
 (ตามบบทศบาลก าหนด)

N1653163
E182663
N1653229
E182570

450,000 - - รຌอยละประชาชน
เดຌรับความ
สะดวก฿นการ
สัญจรพิ มขึ้น

ระบายน้ าเดຌดี
ละน้ าเมทวมขัง
฿นพืน้ที 

 กองชาง

ที วัตถุประสงค์
ป้าหมาย

กอสรຌาง ปรับปรุงสຌนทางการคมนาคมอยางทั วถึง฿หຌสามารถตอบสนองความตຌองการ ละกຌเขปัญหาความดือดรຌอนของประชาชน ดยฉพาะสຌนทางการขนสงผลผลิตทางการกษตร หลงทองที ยวละพืน้ที   อื น โ ที กี ยวขຌองกับการ
ด ารงชีวิตของประชาชน

หนวยงานที 
รับผิดชอบ

งบประมาณละที ผานมา ผลที คาดวาจะ
เดຌรับ

 ตัวชีว้ัด
(KPI)

ครงการ/กิจกรรม
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3. ยุทธศาสตร์ดຌานการพัฒนาครงสรຌางพื นฐาน
   3.2

พิกัดทางภูมิศาสตร์ 2560 2561 2562

(ผลผลิตของครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

ที วัตถุประสงค์
ป้าหมาย

กอสรຌาง ปรับปรุงสຌนทางการคมนาคมอยางทั วถึง฿หຌสามารถตอบสนองความตຌองการ ละกຌเขปัญหาความดือดรຌอนของประชาชน ดยฉพาะสຌนทางการขนสงผลผลิตทางการกษตร หลงทองที ยวละพืน้ที   อื น โ ที กี ยวขຌองกับการ
ด ารงชีวิตของประชาชน

หนวยงานที 
รับผิดชอบ

งบประมาณละที ผานมา ผลที คาดวาจะ
เดຌรับ

 ตัวชีว้ัด
(KPI)

ครงการ/กิจกรรม

4 ครงการวางทอระบายน้ าซอยตาปูຆ –
 สุดซอย ชุมชนตาลหรนนนตาชู
พัฒนา ม.2

พื อพัฒนาระบบสาธารณูปภค
฿หຌเดຌมาตรฐาน

ทอระบายน้ าคอนกรีตสริมหลใก ชัน้ 3 

ขนาด  0.30  ม .ความยาวทอรวม
รวมบอพัก 59 ม. บอพัก จ านวน 5 บอ
(ตามบบทศบาลก าหนด)

N1660592
E183267
N1660533
E183256

100,000 - - รຌอยละประชาชน
เดຌรับความ
สะดวก฿นการ
สัญจรพิ มขึ้น

ระบายน้ าเดຌดี
ละน้ าเมทวมขัง
฿นพืน้ที 

 กองชาง

5 ครงการวางทอระบายน้ าขຌามล าตา
มือง สุดซอยหลังรຌานวังมัจฉา ชุมชน
ลูกหลานปูຆคงพัฒนา ม.2

พื อพัฒนาระบบสาธารณูปภค
฿หຌเดຌมาตรฐาน

ทอระบายน้ าคอนกรีตสริมหลใก ชัน้ 3 

ขนาด  1.00  ม. ยาว 6 ม. จ านวน 2 
ถว พรຌอมคืนผิวจราจรหินคลุก กวຌาง 4
 ม. ยาว 12 ม. หนา 0.15 ม. (ตามบบ
ทศบาลก าหนด)

N1659197
E183466

50,000 - - รຌอยละประชาชน
เดຌรับความ
สะดวก฿นการ
สัญจรพิ มขึ้น

ระบายน้ าเดຌดี
ละน้ าเมทวมขัง
฿นพืน้ที 

 กองชาง

6 ครงการกอสรຌางถนนคอนกรีตสริม
หลใกซอยตรงขຌามบຌานก านัน ชุมชน
สนสุข 3 ม.7

พื อพัฒนาระบบสาธารณูปภค
฿หຌเดຌมาตรฐาน

ถนนคอนกรีตสริมหลใก กวຌาง 3 ม. ยาว
 130 ม. หนา 0.15 ม. หรือพืน้ที 
ด านินการเมนຌอยกวา 390 ตร.ม. พรຌอม
ลงเหลทางหินคลุกกวຌาง 0.50 ม. ยาว 
130 ม. หนา 0.15 ม. ทั้งสองขຌาง พรຌอม
ป้ายครงการ จ านวน  1 ป้าย (ตามบบ
ทศบาลก าหนด)

N1652743
E182960
N1652629
E182849

230,000 - - รຌอยละประชาชน
เดຌรับความ
สะดวก฿นการ
สัญจรพิ มขึ้น

ประชาชนเดຌรับ
ความสะดวก฿น
การสัญจร

 กองชาง

7 ครงการขยายถนน ซอย 9/2 ชุมชน
รวม฿จพัฒนาตะคองกา ม.2

พื อพัฒนาระบบสาธารณูปภค
฿หຌเดຌมาตรฐาน

ถนนคอนกรีตสริมหลใก กวຌาง 2 ม. ยาว
 89 ม. หนา 0.15 ม. หรือพืน้ที 
ด านินการเมนຌอยกวา 178 ตร.ม. . 
(ตามบบทศบาลก าหนด)

N1659903
E183733
N1659907
E183822

100,000 - - รຌอยละประชาชน
เดຌรับความ
สะดวก฿นการ
สัญจรพิ มขึ้น

ประชาชนเดຌรับ
ความสะดวก฿น
การสัญจร

 กองชาง

8 ครงการปรับปรุงถนนทางลงบຌาน
หนือ ชุมชนคนชุม 2 ม. 1

พื อพัฒนาระบบสาธารณูปภค
฿หຌเดຌมาตรฐาน

ถนนคอนกรีตสริมหลใก กวຌาง 4 ม. ยาว
 22 ม. หนา 0.15 ม. พรຌอมลงเหลทาง
หินคลุก ทั้งสองขຌาง กวຌางขຌางละ 0.50 ม.
 ยาว 22 ม. หนา 0.15 ม. (ตามบบ
ทศบาลก าหนด)

N1659020
E182296
N1659008
E182284

80,000 - - รຌอยละประชาชน
เดຌรับความ
สะดวก฿นการ
สัญจรพิ มขึ้น

ประชาชนเดຌรับ
ความสะดวก฿น
การสัญจร

 กองชาง
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3. ยุทธศาสตร์ดຌานการพัฒนาครงสรຌางพื นฐาน
   3.2

พิกัดทางภูมิศาสตร์ 2560 2561 2562

(ผลผลิตของครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

ที วัตถุประสงค์
ป้าหมาย

กอสรຌาง ปรับปรุงสຌนทางการคมนาคมอยางทั วถึง฿หຌสามารถตอบสนองความตຌองการ ละกຌเขปัญหาความดือดรຌอนของประชาชน ดยฉพาะสຌนทางการขนสงผลผลิตทางการกษตร หลงทองที ยวละพืน้ที   อื น โ ที กี ยวขຌองกับการ
ด ารงชีวิตของประชาชน

หนวยงานที 
รับผิดชอบ

งบประมาณละที ผานมา ผลที คาดวาจะ
เดຌรับ

 ตัวชีว้ัด
(KPI)

ครงการ/กิจกรรม

9 ครงการกอสรຌางถนนคอนกรีตสริม
หลใก บຌานนายสัมฤทธิ ์ ทะยอม฿หม 
ชุมชนสนสุข 2 ม.7

พื อพัฒนาระบบสาธารณูปภค
฿หຌเดຌมาตรฐาน

ถนนคอนกรีตสริมหลใก กวຌาง 3 ม. ยาว
 140 ม. หนา 0.15 ม. หรือพืน้ที 
ด านินการเมนຌอยกวา 420 ตร.ม. พรຌอม
ป้ายครงการ จ านวน 1 ป้าย  (ตามบบ
ทศบาลก าหนด)

N1653138
E182268
N1653275
E182244

240,000 - - รຌอยละประชาชน
เดຌรับความ
สะดวก฿นการ
สัญจรพิ มขึ้น

ประชาชนเดຌรับ
ความสะดวก฿น
การสัญจร

 กองชาง

10 ครงการขยายผิวจราจรถนนคอนกรีต
สริมหลใกสายตะกุดบริวณรง
น้ าขใงกิจวารี - บายพาส ชุมชนคน
ชุม 1  ม.1

พื อพัฒนาระบบสาธารณูปภค
฿หຌเดຌมาตรฐาน

ถนนคอนกรีตสริมหลใก กวຌาง 5 ม. ยาว
 193 ม. หนา 0.15 ม. หรือพืน้ที 
ด านินการเมนຌอยกวา 965 ตร.ม. พรຌอม
ป้ายครงการ จ านวน  1 ป้าย (ตามบบ
ทศบาลก าหนด)

N1659397
E182855
N1659394
E183047

540,000 - - รຌอยละประชาชน
เดຌรับความ
สะดวก฿นการ
สัญจรพิ มขึ้น

ประชาชนเดຌรับ
ความสะดวก฿น
การสัญจร

 กองชาง

11 ครงการวางทอระบายน้ าซอยจริญ
พัฒน์ (ฝัດงซຌาย) ชุมชนรวมมิตรพัฒนา
 ม.4

พื อพัฒนาระบบสาธารณูปภค
฿หຌเดຌมาตรฐาน

ทอระบายน้ าคอนกรีตสริมหลใก ชัน้ 3 

ขนาด  0.40  ม .ความยาวทอรวม
รวมบอพัก 388 ม. บอพัก จ านวน 39 
บอ พรຌอมคืนผิวจราจรกวຌาง 0.60 ม. 
หนา 0.15 ม. ยาวรวม 349 ม. หรือ
พืน้ที คืนผิวจราจรเมนຌอยกวา 209.40 
ตร.ม. พรຌอมป้ายครงการ จ านวน 1 
ป้าย (ตามบบทศบาลก าหนด)

N1654295
E183508
N1654303
E183119

970,000 - - รຌอยละประชาชน
เดຌรับความ
สะดวก฿นการ
สัญจรพิ มขึ้น

ระบายน้ าเดຌดี
ละน้ าเมทวมขัง
฿นพืน้ที 

 กองชาง

12 ครงการปรับปรุงทางลงบຌาน
นายกทศมนตรีต าบลปรุ฿หญ ชุมชน
คนชุม 2  ม. 1

พื อพัฒนาระบบสาธารณูปภค
฿หຌเดຌมาตรฐาน

ถนนคอนกรีตสริมหลใก กวຌาง 4 ม. ยาว
 26 ม. หนา 0.15 ม. หรือพืน้ที 
ด านินการเมนຌอยกวา 104 ตร.ม.  (ตาม
บบทศบาลก าหนด)

N1658711
E182548
N1658733
E182535

80,000 - - รຌอยละประชาชน
เดຌรับความ
สะดวก฿นการ
สัญจรพิ มขึ้น

ประชาชนเดຌรับ
ความสะดวก฿น
การสัญจร

 กองชาง
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3. ยุทธศาสตร์ดຌานการพัฒนาครงสรຌางพื นฐาน
   3.2

พิกัดทางภูมิศาสตร์ 2560 2561 2562

(ผลผลิตของครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

ที วัตถุประสงค์
ป้าหมาย

กอสรຌาง ปรับปรุงสຌนทางการคมนาคมอยางทั วถึง฿หຌสามารถตอบสนองความตຌองการ ละกຌเขปัญหาความดือดรຌอนของประชาชน ดยฉพาะสຌนทางการขนสงผลผลิตทางการกษตร หลงทองที ยวละพืน้ที   อื น โ ที กี ยวขຌองกับการ
ด ารงชีวิตของประชาชน

หนวยงานที 
รับผิดชอบ

งบประมาณละที ผานมา ผลที คาดวาจะ
เดຌรับ

 ตัวชีว้ัด
(KPI)

ครงการ/กิจกรรม

13 ครงการปรับปรุงฝาบอพักริมถนนมุข
มนตรี (ฝัດงขวา) ชุมชนหนองหอย ม.3

พื อพัฒนาระบบสาธารณูปภค
฿หຌเดຌมาตรฐาน

ฝาบอพัก จ านวน 8 ฝา (ตามบบ
ทศบาลก าหนด)

N1656984
E182464
N1656985
E182390

50,000 - - รຌอยละประชาชน
เดຌรับความ
สะดวก฿นการ
สัญจรพิ มขึ้น

ประชาชนเดຌรับ
ความสะดวก฿น
การสัญจร

 กองชาง

14 ครงการกอสรຌางถนนคอนกรีตสริม
หลใกพรຌอมวางทอระบายน้ า ซอย
บຌานป้าวน ชุมชนพบสุข 1 ม.5

พื อพัฒนาระบบสาธารณูปภค
฿หຌเดຌมาตรฐาน

ถนนคอนกรีตสริมหลใก กวຌาง 4 ม. ยาว
 85 ม. หนา 0.15 ม. พรຌอมวางทอ
ระบายน้ าคอนกรีตสริมหลใก ชัน้ 3 

ขนาด  0.40  ม .ความยาวทอรวม
รวมบอพัก 85 ม. บอพัก จ านวน 9 บอ 
พรຌอมป้ายครงการ จ านวน 1 ป้าย 
(ตามบบทศบาลก าหนด)

N1654116
E182667
N1654124
E182752

360,000 - - รຌอยละประชาชน
เดຌรับความ
สะดวก฿นการ
สัญจรพิ มขึ้น

ประชาชนเดຌรับ
ความสะดวก฿น
การสัญจร

 กองชาง

15 ครงการวางทอระบายน้ า ซอย 13/5
 ชุมชนพบสุข 3 ม.5

พื อพัฒนาระบบสาธารณูปภค
฿หຌเดຌมาตรฐาน

ทอระบายน้ าคอนกรีตสริมหลใก ชัน้ 3 

ขนาด  0.40  ม. ความยาวทอรวม
รวมบอพัก 85 ม. บอพัก จ านวน 9 บอ 
 พรຌอมป้ายครงการ จ านวน 1 ป้าย  
(ตามบบทศบาลก าหนด)

N1654603
E182424
N1654598
E182359

190,000 - - รຌอยละประชาชน
เดຌรับความ
สะดวก฿นการ
สัญจรพิ มขึ้น

ระบายน้ าเดຌดี
ละน้ าเมทวมขัง
฿นพืน้ที 

 กองชาง

16 ครงการวางทอระบายน้ า บຌานยาย
มีย้น – บຌานยายนຌอย ชุมชนตาล
หรนนนตาชูพัฒนา ม.2

พื อพัฒนาระบบสาธารณูปภค
฿หຌเดຌมาตรฐาน

ทอระบายน้ าคอนกรีตสริมหลใก ชัน้ 3 

ขนาด  0.30  ม .ความยาวทอรวม
รวมบอพัก 30 ม. บอพัก จ านวน 3 บอ
(ตามบบทศบาลก าหนด)

N1660595
E183342
N1660588
E183310

55,000 - - รຌอยละประชาชน
เดຌรับความ
สะดวก฿นการ
สัญจรพิ มขึ้น

ระบายน้ าเดຌดี
ละน้ าเมทวมขัง
฿นพืน้ที 

 กองชาง

17 ครงการซอมซมถนนคอนกรีตสริม
หลใกทางขຌาประปาหมูบຌาน ชุมชน
ลูกหลานปูຆคงพัฒนา ม.2

พื อพัฒนาระบบสาธารณูปภค
฿หຌเดຌมาตรฐาน

ถนนคอนกรีตสริมหลใก กวຌาง 3 ม. ยาว
 25 ม. หนา 0.15 ม. หรือพืน้ที 
ด านินการเมนຌอยกวา 75 ตร.ม. . (ตาม
บบทศบาลก าหนด)

N1659760
E183364
N1659758
E183338

65,000 - - รຌอยละประชาชน
เดຌรับความ
สะดวก฿นการ
สัญจรพิ มขึ้น

ประชาชนเดຌรับ
ความสะดวก฿น
การสัญจร

 กองชาง

68



3. ยุทธศาสตร์ดຌานการพัฒนาครงสรຌางพื นฐาน
   3.2

พิกัดทางภูมิศาสตร์ 2560 2561 2562

(ผลผลิตของครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

ที วัตถุประสงค์
ป้าหมาย

กอสรຌาง ปรับปรุงสຌนทางการคมนาคมอยางทั วถึง฿หຌสามารถตอบสนองความตຌองการ ละกຌเขปัญหาความดือดรຌอนของประชาชน ดยฉพาะสຌนทางการขนสงผลผลิตทางการกษตร หลงทองที ยวละพืน้ที   อื น โ ที กี ยวขຌองกับการ
ด ารงชีวิตของประชาชน

หนวยงานที 
รับผิดชอบ

งบประมาณละที ผานมา ผลที คาดวาจะ
เดຌรับ

 ตัวชีว้ัด
(KPI)

ครงการ/กิจกรรม

18 ครงการวางทอระบายน้ าริมถนนมุข
มนตรี (ฝัດงซຌาย) ชุมชนหนองหอย ม.3

พื อพัฒนาระบบสาธารณูปภค
฿หຌเดຌมาตรฐาน

ทอระบายน้ าคอนกรีตสริมหลใก ชัน้ 3 

ขนาด  0.40  ม. ยาว 165 ม.  พรຌอม
ป้ายครงการ จ านวน  1 ป้าย(ตามบบ
ทศบาลก าหนด)

N1656972
E182551
N1656979
E182387

420,000 - - รຌอยละประชาชน
เดຌรับความ
สะดวก฿นการ
สัญจรพิ มขึ้น

ระบายน้ าเดຌดี
ละน้ าเมทวมขัง
฿นพืน้ที 

 กองชาง

19 ครงการวางทอระบายน้ าพรຌอมฝา
ตะกรง ซอย 16 ชุมชนวิรจน์พัฒนา
 ม.4

พื อพัฒนาระบบสาธารณูปภค
฿หຌเดຌมาตรฐาน

ทอระบายน้ าคอนกรีตสริมหลใก ชัน้ 3 

ขนาด  0.40  ม. ความยาวทอรวม
รวมบอพัก 79 ม. บอพัก จ านวน 9 บอ 
ฝัດงขวา พรຌอมป้ายครงการ จ านวน  1 
ป้าย (ตามบบทศบาลก าหนด)

N1654060
E183489
N1654139
E183489

170,000 - - รຌอยละประชาชน
เดຌรับความ
สะดวก฿นการ
สัญจรพิ มขึ้น

ระบายน้ าเดຌดี
ละน้ าเมทวมขัง
฿นพืน้ที 

 กองชาง

20 ครงการขยายผิวจราจรถนนคอนกรีต
สริมหลใกทั้งสองฝัດง ซอยเมตรีพัฒนา
 ชุมชนเมตรีพัฒนา ม.4

พื อพัฒนาระบบสาธารณูปภค
฿หຌเดຌมาตรฐาน

ขยายผิวจราจรคอนกรีตสริมหลใก กวຌาง
 1 ม. ยาว 380 ม. หนา 0.15 ม. ทั้งสอง
ขຌาง พรຌอมป้ายครงการ จ านวน  1 ป้าย 
(ตามบบทศบาลก าหนด)

N1653793
E183508
N1653799
E183123

420,000 - - รຌอยละประชาชน
เดຌรับความ
สะดวก฿นการ
สัญจรพิ มขึ้น

ประชาชนเดຌรับ
ความสะดวก฿น
การสัญจร

 กองชาง

21 ครงการวางทอระบายน้ า ซอย 13/4
 ชุมชนพบสุข 3 ม.5

พื อพัฒนาระบบสาธารณูปภค
฿หຌเดຌมาตรฐาน

ทอระบายน้ าคอนกรีตสริมหลใก  ขนาด 
 Ø 0.40  ม.  ความยาวทอรวมบอพัก  
149 ม.  บอพัก จ านวน  15 บอ พรຌอม
คืนผิวจราจร   กวຌาง  1  ม.  ยาว 149  
มตร หนา 0.15 มตร หรือพืน้ที 
ด านินการเมนຌอยกวา 149 ตร.ม. พรຌอม
ป้ายครงการจ านวน  1  ป้าย  (ตามบบ
ทศบาลก าหนด)

N1654656
E182450
N1654635
E182298

410,000 - - รຌอยละประชาชน
เดຌรับความ
สะดวก฿นการ
สัญจรพิ มขึ้น

ระบายน้ าเดຌดี
ละน้ าเมทวมขัง
฿นพืน้ที 

 กองชาง
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3. ยุทธศาสตร์ดຌานการพัฒนาครงสรຌางพื นฐาน
   3.2

พิกัดทางภูมิศาสตร์ 2560 2561 2562

(ผลผลิตของครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

ที วัตถุประสงค์
ป้าหมาย

กอสรຌาง ปรับปรุงสຌนทางการคมนาคมอยางทั วถึง฿หຌสามารถตอบสนองความตຌองการ ละกຌเขปัญหาความดือดรຌอนของประชาชน ดยฉพาะสຌนทางการขนสงผลผลิตทางการกษตร หลงทองที ยวละพืน้ที   อื น โ ที กี ยวขຌองกับการ
ด ารงชีวิตของประชาชน

หนวยงานที 
รับผิดชอบ

งบประมาณละที ผานมา ผลที คาดวาจะ
เดຌรับ

 ตัวชีว้ัด
(KPI)

ครงการ/กิจกรรม

22 ครงการวางทอระบายน้ าถนน
บายพาส ชุมชนบຌานลียบ ม.6

พื อพัฒนาระบบสาธารณูปภค
฿หຌเดຌมาตรฐาน

ทอระบายน้ าคอนกรีตสริมหลใก ชัน้ 3 

ขนาด  1.00  ม. ความยาวทอรวม
รวมบอพัก 500 ม. บอพัก จ านวน 51 
บอ  พรຌอมป้ายครงการ จ านวน 1 ป้าย 
 (ตามบบทศบาลก าหนด)

N1657767
E182868
N1658264
E182914

3,000,000 - - รຌอยละประชาชน
เดຌรับความ
สะดวก฿นการ
สัญจรพิ มขึ้น

ระบายน้ าเดຌดี
ละน้ าเมทวมขัง
฿นพืน้ที 

 กองชาง 
ทต.ปรุ฿หญ
 / ขอรับ

การสนับสนุน

23 ครงการปรับปรุงถนนหนຌารงน้ า 
ซอยบຌานนายสุรพันธ์ ซอย 8/2 
ชุมชนสนสุข 1 ม.7

พื อพัฒนาระบบสาธารณูปภค
฿หຌเดຌมาตรฐาน

ปรับปรุงผิวจราจรอสฟัสท์ติกคอนกรีต 
กวຌาง 4 ม. ยาวรวม 360 ม. หนา 0.05 
ม. พรຌอมป้ายครงการ จ านวน 1 ป้าย 
(ตามบบทศบาลก าหนด)

N1653696
E182819
N1653348
E182905

510,000 - - รຌอยละประชาชน
เดຌรับความ
สะดวก฿นการ
สัญจรพิ มขึ้น

ประชาชนเดຌรับ
ความสะดวก฿น
การสัญจร

 กองชาง

24 ครงการวางทอระบายน้ า ซอยสน
สุข 3/13 ชุมชนสนสุข 2 ม.7

พื อพัฒนาระบบสาธารณูปภค
฿หຌเดຌมาตรฐาน

ทอระบายน้ าคอนกรีตสริมหลใก ชัน้ 3 

ขนาด  0.80  ม. ความยาวทอรวม
รวมบอพัก 247 ม. บอพัก จ านวน 25 
บอ  พรຌอมป้ายครงการ จ านวน 1 ป้าย 
 (ตามบบทศบาลก าหนด)

N1653051
E182699
N1652975
E182463

1,150,000 - - รຌอยละประชาชน
เดຌรับความ
สะดวก฿นการ
สัญจรพิ มขึ้น

ระบายน้ าเดຌดี
ละน้ าเมทวมขัง
฿นพืน้ที 

 กองชาง 
ทต.ปรุ฿หญ
 / ขอรับ

การสนับสนุน

25 ครงการกอสรຌางถนนคอนกรีตสริม
หลใก (พิ มติม)  ซอยบຌานยายมีย้น
 – บຌานยายนຌอย ชุมชนตาลหรนนน
ตาชูพัฒนา ม.2

พื อพัฒนาระบบสาธารณูปภค
฿หຌเดຌมาตรฐาน

ถนนคอนกรีตสริมหลใก กวຌาง 2 ม. ยาว
 15 ม. หนา 0.15 ม. หรือพืน้ที 
ด านินการเมนຌอยกวา 30 ตร.ม.  (ตาม
บบทศบาลก าหนด)

N1660589
E183319
N1660588
E183309

- 36,000 - รຌอยละประชาชน
เดຌรับความ
สะดวก฿นการ
สัญจรพิ มขึ้น

ประชาชนเดຌรับ
ความสะดวก฿น
การสัญจร

 กองชาง

26 ครงการวางทอระบายน้ า (ฝัດงซຌาย) 
ซอยรวมมิตร ชุมชนรวมมิตรพัฒนา 
ม.4

พื อพัฒนาระบบสาธารณูปภค
฿หຌเดຌมาตรฐาน

ทอระบายน้ าคอนกรีตสริมหลใก ชัน้ 3 

ขนาด  0.40  ม .ความยาวทอรวม
รวมบอพัก 214 ม. บอพัก จ านวน 22 
บอ พรຌอมป้ายครงการ จ านวน  1 ป้าย 
(ตามบบทศบาลก าหนด)

N1653787
E183335
N1653797
E183119

- 428,000 - รຌอยละประชาชน
เดຌรับความ
สะดวก฿นการ
สัญจรพิ มขึ้น

ระบายน้ าเดຌดี
ละน้ าเมทวมขัง
฿นพืน้ที 

 กองชาง

70



3. ยุทธศาสตร์ดຌานการพัฒนาครงสรຌางพื นฐาน
   3.2

พิกัดทางภูมิศาสตร์ 2560 2561 2562

(ผลผลิตของครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

ที วัตถุประสงค์
ป้าหมาย

กอสรຌาง ปรับปรุงสຌนทางการคมนาคมอยางทั วถึง฿หຌสามารถตอบสนองความตຌองการ ละกຌเขปัญหาความดือดรຌอนของประชาชน ดยฉพาะสຌนทางการขนสงผลผลิตทางการกษตร หลงทองที ยวละพืน้ที   อื น โ ที กี ยวขຌองกับการ
ด ารงชีวิตของประชาชน

หนวยงานที 
รับผิดชอบ

งบประมาณละที ผานมา ผลที คาดวาจะ
เดຌรับ

 ตัวชีว้ัด
(KPI)

ครงการ/กิจกรรม

27 ครงการกอสรຌางถนนคอนกรีตสริม
หลใกซอยจริญพัฒน์ 1/1 ชุมชนรวม
มิตรพัฒนา ม.4

พื อพัฒนาระบบสาธารณูปภค
฿หຌเดຌมาตรฐาน

ถนนคอนกรีตสริมหลใก กวຌาง 4 ม. ยาว
 73 ม. หนา 0.15 ม. หรือพืน้ที 
ด านินการเมนຌอยกวา 292 ตร.ม. พรຌอม
ป้ายครงการ จ านวน  1 ป้าย (ตามบบ
ทศบาลก าหนด)

N1654297
E183442
N1654368
E183444

- 170,800 - รຌอยละประชาชน
เดຌรับความ
สะดวก฿นการ
สัญจรพิ มขึ้น

ประชาชนเดຌรับ
ความสะดวก฿น
การสัญจร

 กองชาง

28 ครงการวางทอระบายน้ าพรຌอมฝา
ตะกรง ซอย 11 ชุมชนวิรจน์พัฒนา
 ม.4

พื อพัฒนาระบบสาธารณูปภค
฿หຌเดຌมาตรฐาน

ทอระบายน้ าคอนกรีตสริมหลใก ชัน้ 3 

ขนาด  0.40  ม. ความยาวทอรวม
รวมบอพัก 38 ม. บอพัก จ านวน 5 บอ 
(ตามบบทศบาลก าหนด)

N1654145
E183397
N1654173
E183397

- 100,000 - รຌอยละประชาชน
เดຌรับความ
สะดวก฿นการ
สัญจรพิ มขึ้น

ระบายน้ าเดຌดี
ละน้ าเมทวมขัง
฿นพืน้ที 

 กองชาง

29 ครงการวางทอระบายน้ าพรຌอมฝา
ตะกรง ซอย 5 ชุมชนวิรจน์พัฒนา 
ม.4

พื อพัฒนาระบบสาธารณูปภค
฿หຌเดຌมาตรฐาน

ทอระบายน้ าคอนกรีตสริมหลใก ชัน้ 3 

ขนาด  0.40  ม. ความยาวทอรวม
รวมบอพัก 68 ม. บอพัก จ านวน 8 บอ 
รวมสองฝัດง พรຌอมป้ายครงการ จ านวน 
1 ป้าย  (ตามบบทศบาลก าหนด)

N1654142
E183259
N1654176
E183256

- 170,000 - รຌอยละประชาชน
เดຌรับความ
สะดวก฿นการ
สัญจรพิ มขึ้น

ระบายน้ าเดຌดี
ละน้ าเมทวมขัง
฿นพืน้ที 

 กองชาง

30 ครงการวางทอระบายน้ าพรຌอมฝา
ตะกรง ซอย 9 ชุมชนวิรจน์พัฒนา 
ม.4

พื อพัฒนาระบบสาธารณูปภค
฿หຌเดຌมาตรฐาน

ทอระบายน้ าคอนกรีตสริมหลใก ชัน้ 3 

ขนาด  0.40  ม. ความยาวทอรวม
รวมบอพัก 60 ม. บอพัก จ านวน 8 บอ 
รวมสองฝัດง พรຌอมป้ายครงการ จ านวน 
1 ป้าย  (ตามบบทศบาลก าหนด)

N1654144
E183350
N1654174
E183349

- 150,000 - รຌอยละประชาชน
เดຌรับความ
สะดวก฿นการ
สัญจรพิ มขึ้น

ระบายน้ าเดຌดี
ละน้ าเมทวมขัง
฿นพืน้ที 

 กองชาง

31 ครงการกอสรຌางทางทຌาหนຌารຌาน
กຎวยต็ียวมืององ ชุมชนเมตรีพัฒนา
 ม.4

พื อพัฒนาระบบสาธารณูปภค
฿หຌเดຌมาตรฐาน

ทางทຌา กวຌาง 1 ม. ยาวรวม 200 ม. 
หรือพืน้ที ด านินการเมนຌอยกวา 200 
ตร.ม.

N1653859
E183314
N1653852
E183130

- 100,000 - รຌอยละประชาชน
เดຌรับความ
สะดวก฿นการ
สัญจรพิ มขึ้น

ประชาชนเดຌรับ
ความสะดวก฿น
การสัญจร

 กองชาง

71



3. ยุทธศาสตร์ดຌานการพัฒนาครงสรຌางพื นฐาน
   3.2

พิกัดทางภูมิศาสตร์ 2560 2561 2562

(ผลผลิตของครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

ที วัตถุประสงค์
ป้าหมาย

กอสรຌาง ปรับปรุงสຌนทางการคมนาคมอยางทั วถึง฿หຌสามารถตอบสนองความตຌองการ ละกຌเขปัญหาความดือดรຌอนของประชาชน ดยฉพาะสຌนทางการขนสงผลผลิตทางการกษตร หลงทองที ยวละพืน้ที   อื น โ ที กี ยวขຌองกับการ
ด ารงชีวิตของประชาชน

หนวยงานที 
รับผิดชอบ

งบประมาณละที ผานมา ผลที คาดวาจะ
เดຌรับ

 ตัวชีว้ัด
(KPI)

ครงการ/กิจกรรม

32 ครงการปรับปรุงซอมซม
ถนนลาดยางอสฟัสท์ติกคอนกรีต
หนຌารຌานกຎวยต็ียวมืององ ชุมชน
เมตรีพัฒนา ม.4

พื อพัฒนาระบบสาธารณูปภค
฿หຌเดຌมาตรฐาน

ถนนลาดยางอสฟัสท์ติกคอนกรีต กวຌาง
 5 ม. ยาวรวม 380 ม. หนา 0.05 ม. 
หรือพืน้ที ด านินการเมนຌอยกวา 1,900 
ตร.ม. พรຌอมป้ายครงการ จ านวน 1 
ป้าย (ตามบบทศบาลก าหนด)

N1653856
E183130

- 570,000 - รຌอยละประชาชน
เดຌรับความ
สะดวก฿นการ
สัญจรพิ มขึ้น

ประชาชนเดຌรับ
ความสะดวก฿น
การสัญจร

 กองชาง

33 ครงการกอสรຌางถนนคอนกรีตสริม
หลใก ซอยหลังบຌานป้าวี ชุมชนพบสุข
 1 ม.5

พื อพัฒนาระบบสาธารณูปภค
฿หຌเดຌมาตรฐาน

ถนนคอนกรีตสริมหลใก กวຌาง 3 ม. ยาว
 59 ม. หนา 0.15 ม. หรือพืน้ที 
ด านินการเมนຌอยกวา 177 ตร.ม. พรຌอม
ลงเหลทางหินคลุกกวຌาง 0.50 ม. ยาว 59
 ม. หนา 0.15 ม. ทั้งสองขຌาง (ตามบบ
ทศบาลก าหนด)

- 100,000 - รຌอยละประชาชน
เดຌรับความ
สะดวก฿นการ
สัญจรพิ มขึ้น

ประชาชนเดຌรับ
ความสะดวก฿น
การสัญจร

 กองชาง

34 ครงการกอสรຌางถนนคอนกรีตสริม
หลใก ซอยพบสุข 12/5 ชุมชนพบสุข 
1 ม.5

พื อพัฒนาระบบสาธารณูปภค
฿หຌเดຌมาตรฐาน

ถนนคอนกรีตสริมหลใก กวຌาง 5 ม. ยาว
 249 ม. หนา 0.15 ม. หรือพืน้ที 
ด านินการเมนຌอยกวา  1,245 ตร.ม.  
พรຌอมเหลทางหินคลุก กวຌาง 0.50 ม. 
ยาว 249 ม.  หนา 0.15 ม. ทั้งสองขຌาง 
 พรຌอมป้ายครงการจ านวน 1 ป้าย 
(ตามบบทศบาลก าหนด)

N 1654436
E 182619

- 700,000 - รຌอยละประชาชน
เดຌรับความ
สะดวก฿นการ
สัญจรพิ มขึ้น

ประชาชนเดຌรับ
ความสะดวก฿น
การสัญจร

 กองชาง

35 ครงการวางทอระบายน้ า ซอยพบสุข
 12/6 - 6  ชุมชนพบสุข 1 ม.5

พื อพัฒนาระบบสาธารณูปภค
฿หຌเดຌมาตรฐาน

ทอระบายน้ าคอนกรีตสริมหลใก ชัน้ 3  
ขนาด  Ø 0.40  ม.  ความยาวทอรวม
บอพัก  160  ม.  บอพัก จ านวน  16 บอ
 พรຌอมคืนผิวจราจร  กวຌาง  0.80  ม.  
ยาว  160  ม. หนา 0.15 ม.  พรຌอมป้าย
ครงการจ านวน  1  ป้าย  (ตามบบ
ทศบาลก าหนด)

N1654179
E182483
N1654183
E182321

- 470,000 - รຌอยละประชาชน
เดຌรับความ
สะดวก฿นการ
สัญจรพิ มขึ้น

ระบายน้ าเดຌดี
ละน้ าเมทวมขัง
฿นพืน้ที 

 กองชาง

72



3. ยุทธศาสตร์ดຌานการพัฒนาครงสรຌางพื นฐาน
   3.2

พิกัดทางภูมิศาสตร์ 2560 2561 2562

(ผลผลิตของครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

ที วัตถุประสงค์
ป้าหมาย

กอสรຌาง ปรับปรุงสຌนทางการคมนาคมอยางทั วถึง฿หຌสามารถตอบสนองความตຌองการ ละกຌเขปัญหาความดือดรຌอนของประชาชน ดยฉพาะสຌนทางการขนสงผลผลิตทางการกษตร หลงทองที ยวละพืน้ที   อื น โ ที กี ยวขຌองกับการ
ด ารงชีวิตของประชาชน

หนวยงานที 
รับผิดชอบ

งบประมาณละที ผานมา ผลที คาดวาจะ
เดຌรับ

 ตัวชีว้ัด
(KPI)

ครงการ/กิจกรรม

36 ครงการวางทอระบายน้ า ซอย 13/3
 ตอจากบຌานยายจริญ  ชุมชนพบสุข 
3 ม.5

พื อพัฒนาระบบสาธารณูปภค
฿หຌเดຌมาตรฐาน

ทอระบายน้ าคอนกรีตสริมหลใก ชัน้ 3 

ขนาด  0.40  ม. ความยาวทอรวม
รวมบอพัก 97 ม. บอพัก จ านวน 10 บอ 
 พรຌอมป้ายครงการ จ านวน 1 ป้าย  
(ตามบบทศบาลก าหนด)

N1654688
E182388
N1654682
E182291

- 240,000 - รຌอยละประชาชน
เดຌรับความ
สะดวก฿นการ
สัญจรพิ มขึ้น

ระบายน้ าเดຌดี
ละน้ าเมทวมขัง
฿นพืน้ที 

 กองชาง

37 ครงการวางทอระบายน้ าซอยหอพัก
อตรูม ถึงบຌานป้าตຎว  ชุมชนสนสุข
 1 ม.7

พื อพัฒนาระบบสาธารณูปภค
฿หຌเดຌมาตรฐาน

ทอระบายน้ าคอนกรีตสริมหลใก ชัน้ 3 

ขนาด  0.40  ม. ความยาวทอรวม
รวมบอพัก 370 ม. บอพัก จ านวน 38บอ
  พรຌอมป้ายครงการ จ านวน 1 ป้าย  
(ตามบบทศบาลก าหนด)

N1653317
E182903
N1653284
E182564

- 930,000 - รຌอยละประชาชน
เดຌรับความ
สะดวก฿นการ
สัญจรพิ มขึ้น

ระบายน้ าเดຌดี
ละน้ าเมทวมขัง
฿นพืน้ที 

กองชาง 
ทต.ปรุ฿หญ
 /ขอรับการ
สนับสนุน

38 ครงการวางทอระบายน้ า ซอยสน
สุข 8/2 ชุมชนสนสุข 1 ม.7

พื อพัฒนาระบบสาธารณูปภค
฿หຌเดຌมาตรฐาน

ทอระบายน้ าคอนกรีตสริมหลใก ชัน้ 3 

ขนาด  0.40  ม. ความยาวทอรวม
รวมบอพัก 360 ม. บอพัก จ านวน 37บอ
  พรຌอมป้ายครงการ จ านวน 1 ป้าย  
(ตามบบทศบาลก าหนด)

N1653696
E182819
N1653548
E182905

- 900,000 - รຌอยละประชาชน
เดຌรับความ
สะดวก฿นการ
สัญจรพิ มขึ้น

ระบายน้ าเดຌดี
ละน้ าเมทวมขัง
฿นพืน้ที 

กองชาง 
ทต.ปรุ฿หญ
 /ขอรับการ
สนับสนุน

39 ครงการวางทอระบายน้ าซอยหนຌา
บຌานนายรุง ลาว์ดีพะนาว์ ชุมชน
สนสุข 2 ม.7

พื อพัฒนาระบบสาธารณูปภค
฿หຌเดຌมาตรฐาน

ทอระบายน้ าคอนกรีตสริมหลใก  ขนาด 
 Ø 0.40  ม.  ความยาวทอรวมบอพัก  
136 ม.  บอพัก จ านวน  4 บอ พรຌอม
คืนผิวจราจร   กวຌาง  0.60  ม.  ยาวรวม
 132  มตร หรือพืน้ที ด านินการเมนຌอย
กวา 792 ตร.ม. พรຌอมป้ายครงการ
จ านวน  1  ป้าย  (ตามบบทศบาล
ก าหนด)

N1653666
E183346
N1653666
E182322

- 340,000 - รຌอยละประชาชน
เดຌรับความ
สะดวก฿นการ
สัญจรพิ มขึ้น

ระบายน้ าเดຌดี
ละน้ าเมทวมขัง
฿นพืน้ที 

 กองชาง

73



3. ยุทธศาสตร์ดຌานการพัฒนาครงสรຌางพื นฐาน
   3.2

พิกัดทางภูมิศาสตร์ 2560 2561 2562

(ผลผลิตของครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

ที วัตถุประสงค์
ป้าหมาย

กอสรຌาง ปรับปรุงสຌนทางการคมนาคมอยางทั วถึง฿หຌสามารถตอบสนองความตຌองการ ละกຌเขปัญหาความดือดรຌอนของประชาชน ดยฉพาะสຌนทางการขนสงผลผลิตทางการกษตร หลงทองที ยวละพืน้ที   อื น โ ที กี ยวขຌองกับการ
ด ารงชีวิตของประชาชน

หนวยงานที 
รับผิดชอบ

งบประมาณละที ผานมา ผลที คาดวาจะ
เดຌรับ

 ตัวชีว้ัด
(KPI)

ครงการ/กิจกรรม

40 ครงการกอสรຌางถนนหินคลุก สຌน
บຌานป้าสภาเปถึงถนนหนຌาศาลา
กลางหมูบຌาน ชุมชนสนสุข 2 ม.7

พื อพัฒนาระบบสาธารณูปภค
฿หຌเดຌมาตรฐาน

ถนนหินคลุก กวຌาง 4 ม. ยาว 100 ม. 
หนา 0.15 ม. หรือปริมาตรหินคลุกเม
นຌอยกวา 60 ลบ.ม. (ตามบบทศบาล
ก าหนด)

N1653013
E182256
N1652915
E182295

- 60,000 - รຌอยละประชาชน
เดຌรับความ
สะดวก฿นการ
สัญจรพิ มขึ้น

ประชาชนเดຌรับ
ความสะดวก฿น
การสัญจร

 กองชาง

41 ครงการวางทอระบายน้ า ซอยบຌาน
นายสัมฤทธิถ์ึงบอวัดพบสุข ชุมชน
สนสุข 2 ม.7

พื อพัฒนาระบบสาธารณูปภค
฿หຌเดຌมาตรฐาน

ทอระบายน้ าคอนกรีตสริมหลใก ชัน้ 3 

ขนาด  1.00  ม .ความยาวทอรวม
รวมบอพัก 72 ม. บอพัก จ านวน 8 บอ 
พรຌอมป้ายครงการ จ านวน 1 ป้าย 
(ตามบบทศบาลก าหนด)

N1653277
E182245
N1653303
E182313

- 400,000 - รຌอยละประชาชน
เดຌรับความ
สะดวก฿นการ
สัญจรพิ มขึ้น

ระบายน้ าเดຌดี
ละน้ าเมทวมขัง
฿นพืน้ที 

 กองชาง

42 ครงการวางทอระบายน้ าหนຌาศาลา
คุຌมสฬส (ขຌางบຌานยายพาบ) ชุมชน
สนสุข 3 ม.7

พื อพัฒนาระบบสาธารณูปภค
฿หຌเดຌมาตรฐาน

ทอระบายน้ าคอนกรีตสริมหลใก ชัน้ 3 

ขนาด  0.40  ม .ความยาวทอรวม
รวมบอพัก 75 ม. บอพัก จ านวน 8 บอ 
พรຌอมป้ายครงการ จ านวน 1 ป้าย 
(ตามบบทศบาลก าหนด)

N1651254
E182918
N1651244
E182994

- 250,000 - รຌอยละประชาชน
เดຌรับความ
สะดวก฿นการ
สัญจรพิ มขึ้น

ระบายน้ าเดຌดี
ละน้ าเมทวมขัง
฿นพืน้ที 

 กองชาง

43 ครงการกอสรຌางถนนคอนกรีตสริม
หลใกทางเปบຌาน น.ส.วิเลลักษณ์ 
ชุมชนสนสุข 3 ม.7

พื อพัฒนาระบบสาธารณูปภค
฿หຌเดຌมาตรฐาน

ถนนคอนกรีตสริมหลใก กวຌาง 3 ม. ยาว
 240 ม. หนา 0.15 ม. หรือพืน้ที 
ด านินการเมนຌอยกวา 720 ตร.ม.  
พรຌอมป้ายครงการ จ านวน 1 ป้าย  
(ตามบบทศบาลก าหนด)

N1651084
E182896
N1650845
E182860

- 400,000 - รຌอยละประชาชน
เดຌรับความ
สะดวก฿นการ
สัญจรพิ มขึ้น

ประชาชนเดຌรับ
ความสะดวก฿น
การสัญจร

 กองชาง

44 ครงการกอสรຌางถนนหินคลุกหลัง
ส านักงานทศบาลต าบลปรุ฿หญ หง
฿หม ชุมชนสนสุข 3 ม.7

พื อพัฒนาระบบสาธารณูปภค
฿หຌเดຌมาตรฐาน

ถนนหินคลุก กวຌาง 4 ม. ยาว 480 ม. 
หนา 0.15 ม. พรຌอมป้ายครงการ 
จ านวน 1 ป้าย   (ตามบบทศบาล
ก าหนด)

N1652875
E182858
N1652869
E182370

- 230,000 - รຌอยละประชาชน
เดຌรับความ
สะดวก฿นการ
สัญจรพิ มขึ้น

ประชาชนเดຌรับ
ความสะดวก฿น
การสัญจร

 กองชาง

74



3. ยุทธศาสตร์ดຌานการพัฒนาครงสรຌางพื นฐาน
   3.2

พิกัดทางภูมิศาสตร์ 2560 2561 2562

(ผลผลิตของครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

ที วัตถุประสงค์
ป้าหมาย

กอสรຌาง ปรับปรุงสຌนทางการคมนาคมอยางทั วถึง฿หຌสามารถตอบสนองความตຌองการ ละกຌเขปัญหาความดือดรຌอนของประชาชน ดยฉพาะสຌนทางการขนสงผลผลิตทางการกษตร หลงทองที ยวละพืน้ที   อื น โ ที กี ยวขຌองกับการ
ด ารงชีวิตของประชาชน

หนวยงานที 
รับผิดชอบ

งบประมาณละที ผานมา ผลที คาดวาจะ
เดຌรับ

 ตัวชีว้ัด
(KPI)

ครงการ/กิจกรรม

45 ครงการกอสรຌางถนนคอนกรีตสริม
หลใกทางดຌานทิศตะวันตกขຌางหลวงปูຆ
ทวด ชุมชนสนสุข 3 ม.7

พื อพัฒนาระบบสาธารณูปภค
฿หຌเดຌมาตรฐาน

ถนนคอนกรีตสริมหลใก กวຌาง 3 ม. ยาว
 225 ม. หนา 0.15 ม. หรือพืน้ที 
ด านินการเมนຌอยกวา 675 ตร.ม. พรຌอม
ลงเหลทางหินคลุกกวຌาง 0.50 ม. ยาว 
225 ม. หนา 0.15 ม. ทั้งสองขຌาง พรຌอม
ป้ายครงการ จ านวน  1 ป้าย (ตามบบ
ทศบาลก าหนด)

N1651284
E182504
N1651058
E182535

- 340,000 - รຌอยละประชาชน
เดຌรับความ
สะดวก฿นการ
สัญจรพิ มขึ้น

ประชาชนเดຌรับ
ความสะดวก฿น
การสัญจร

 กองชาง

46 ครงการกอสรຌางถนนคอนกรีตสริม
หลใกหลังบຌานก านันนพดล  ศรีจะบก
 ชุมชนสนสุข 3 ม.7

พื อพัฒนาระบบสาธารณูปภค
฿หຌเดຌมาตรฐาน

ถนนคอนกรีตสริมหลใก กวຌาง 4 ม. ยาว
 313 ม. หนา 0.15 ม. หรือพืน้ที 
ด านินการเมนຌอยกวา 1,252 ตร.ม. 
พรຌอมลงเหลทางหินคลุกกวຌาง 0.50 ม. 
ยาว 313 ม. หนา 0.15 ม. ทั้งสองขຌาง 
พรຌอมป้ายครงการ จ านวน  1 ป้าย 
(ตามบบทศบาลก าหนด)

N1652821
E183090
N1652854
E183225

- 700,000 - รຌอยละประชาชน
เดຌรับความ
สะดวก฿นการ
สัญจรพิ มขึ้น

ประชาชนเดຌรับ
ความสะดวก฿น
การสัญจร

 กองชาง

47 ครงการกอสรຌางถนนคอนกรีตสริม
หลใกซอยดวนพี ป้า ชุมชนสนสุข 3
 ม.7

พื อพัฒนาระบบสาธารณูปภค
฿หຌเดຌมาตรฐาน

ถนนคอนกรีตสริมหลใก กวຌาง 4 ม. ยาว
 140 ม. หนา 0.15 ม. หรือพืน้ที 
ด านินการเมนຌอยกวา 560 ตร.ม. พรຌอม
ลงเหลทางหินคลุกกวຌาง 0.50 ม. ยาว 
140 ม. หนา 0.15 ม. ทั้งสองขຌาง พรຌอม
ป้ายครงการ จ านวน  1 ป้าย (ตามบบ
ทศบาลก าหนด)

N1652851
E183224
N1652821
E183090

- 320,000 - รຌอยละประชาชน
เดຌรับความ
สะดวก฿นการ
สัญจรพิ มขึ้น

ประชาชนเดຌรับ
ความสะดวก฿น
การสัญจร

 กองชาง

75



3. ยุทธศาสตร์ดຌานการพัฒนาครงสรຌางพื นฐาน
   3.2

พิกัดทางภูมิศาสตร์ 2560 2561 2562

(ผลผลิตของครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

ที วัตถุประสงค์
ป้าหมาย

กอสรຌาง ปรับปรุงสຌนทางการคมนาคมอยางทั วถึง฿หຌสามารถตอบสนองความตຌองการ ละกຌเขปัญหาความดือดรຌอนของประชาชน ดยฉพาะสຌนทางการขนสงผลผลิตทางการกษตร หลงทองที ยวละพืน้ที   อื น โ ที กี ยวขຌองกับการ
ด ารงชีวิตของประชาชน

หนวยงานที 
รับผิดชอบ

งบประมาณละที ผานมา ผลที คาดวาจะ
เดຌรับ

 ตัวชีว้ัด
(KPI)

ครงการ/กิจกรรม

48 ครงการกอสรຌางถนนคอนกรีตสริม
หลใก ซอยมนตรี ชุมชนสนสุข 3 ม.7

พื อพัฒนาระบบสาธารณูปภค
฿หຌเดຌมาตรฐาน

ถนนคอนกรีตสริมหลใก กวຌาง 4 ม. ยาว
 173.50 ม. หนา 0.15 ม. หรือพืน้ที 
ด านินการเมนຌอยกวา  694 ตร.ม. (รวม
หูชຌาง)  พรຌอมเหลทางหินคลุก กวຌาง 
0.50 ม. ยาว 173.50 ม.  หนา 0.15 ม. 
ทั้งสองขຌาง  พรຌอมป้ายครงการจ านวน 
1 ป้าย (ตามบบทศบาลก าหนด)

N1651313
E183061

- 380,000 - รຌอยละประชาชน
เดຌรับความ
สะดวก฿นการ
สัญจรพิ มขึ้น

ประชาชนเดຌรับ
ความสะดวก฿น
การสัญจร

 กองชาง

49 ครงการกอสรຌางถนนคอนกรีตสริม
หลใก  สຌนลียบคลองล าบริบูรณ์หนຌา
ขื อนพธิ์ต้ีย   ม.1

พื อพัฒนาระบบสาธารณูปภค
฿หຌเดຌมาตรฐาน

ขนาดผิวจราจรคอนกรีตสริมหลใก  
กวຌาง  5 มตร  ยาว  127 ม.  หนา  
0.15 ม.  หรือพืน้ที ด านินการเมนຌอยกวา
  635 ตร.ม.  พรຌอมลงหินคลุกเหลทาง  
กวຌาง  0.50  มตร  ยาว  127  ม.    
หนา  0.15 ม.  ทั้งสองขຌาง  พรຌอมป้าย
ครงการ จ านวน  1  ป้าย  (ตามบบ
ทศบาลก าหนด)

E 181946
N 1659944

-  350,000 - รຌอยละประชาชน
เดຌรับความ
สะดวก฿นการ
สัญจรพิ มขึ้น

ประชาชนเดຌรับ
ความสะดวก฿น
การสัญจร

กองชาง

50 ครงการกอสรຌางถนนคอนกรีตสริม
หลใก  สຌนลียบคลองล าตะกุด  
 ม.1

พื อพัฒนาระบบสาธารณูปภค
฿หຌเดຌมาตรฐาน

ขนาดผิวจราจรคอนกรีตสริมหลใก  
กวຌาง  4  มตร  ยาว  208 มตร  หนา  
0.15  มตร  หรือพืน้ที ด านินการเม
นຌอยกวา  832  ตารางมตร  พรຌอมลง
หินคลุกเหลทาง  กวຌาง  0.50  มตร  
ยาว  208  มตร  ยาว  0.15 มตร   ทั้ง
สองขຌาง  พรຌอมป้ายครงการ จ านวน  1 
 ป้าย(ตามบบทศบาลก าหนด)

E 182652
N 1659523

-  465,000 - รຌอยละประชาชน
เดຌรับความ
สะดวก฿นการ
สัญจรพิ มขึ้น

ประชาชนเดຌรับ
ความสะดวก฿น
การสัญจร

กองชาง

76



3. ยุทธศาสตร์ดຌานการพัฒนาครงสรຌางพื นฐาน
   3.2

พิกัดทางภูมิศาสตร์ 2560 2561 2562

(ผลผลิตของครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

ที วัตถุประสงค์
ป้าหมาย

กอสรຌาง ปรับปรุงสຌนทางการคมนาคมอยางทั วถึง฿หຌสามารถตอบสนองความตຌองการ ละกຌเขปัญหาความดือดรຌอนของประชาชน ดยฉพาะสຌนทางการขนสงผลผลิตทางการกษตร หลงทองที ยวละพืน้ที   อื น โ ที กี ยวขຌองกับการ
ด ารงชีวิตของประชาชน

หนวยงานที 
รับผิดชอบ

งบประมาณละที ผานมา ผลที คาดวาจะ
เดຌรับ

 ตัวชีว้ัด
(KPI)

ครงการ/กิจกรรม

51 ครงการวางทอระบายน้ ารงน้ าขใง
กิจวารีถึงถนนบายพาส ม. 1

พื อพัฒนาระบบสาธารณูปภค
฿หຌเดຌมาตรฐาน

ทอระบายน้ าคอนกรีตสริมหลใก ชัน้ 3  
ขนาด  Ø 0.40  มตร  ความยาวทอ
รวมบอพัก  207  มตร  บอพักจ านวน  
21  บอ พรຌอมคืนผิวจราจร      กวຌาง  
0.80 มตร  ยาว  207  มตร  หนา 0.15
 มตร  หรือพืน้ที ด านินการเมนຌอยกวา 
165.60 ตารางมตร พรຌอมป้ายครงการ
จ านวน  1  ป้าย  (ตามบบทศบาล
ก าหนด)

N  1659398
E  182829

- 540,000 - รຌอยละประชาชน
เดຌรับความ
สะดวก฿นการ
สัญจรพิ มขึ้น

ระบายน้ าเดຌดี
ละน้ าเมทวมขัง
฿นพืน้ที 

 กองชาง

52  ครงการวางทอชื อมหมืองระบาย
น้ า ซอยบຌานลุงจม ม.2

พื อพัฒนาระบบสาธารณูปภค
฿หຌเดຌมาตรฐาน

ทอระบายน้ าคอนกรีตสริมหลใก ชัน้ 3  
ขนาด  Ø 1  มตร  จ านวน  4 ทอน  
(ตามบบทศบาลก าหนด)

N  1659824
E  182794

- 20,000 - รຌอยละประชาชน
เดຌรับความ
สะดวก฿นการ
สัญจรพิ มขึ้น

ระบายน้ าเดຌดี
ละน้ าเมทวมขัง
฿นพืน้ที 

 กองชาง

53 ครงการกอสรຌางถนนคอนกรีตสริม
หลใก ซอยจอมปลวก ม.4

พื อพัฒนาระบบสาธารณูปภค
฿หຌเดຌมาตรฐาน

ถนนคอนกรีตสริมหลใก กวຌาง  2.50  ม.
 ยาว  78  ม. หนา  0.15  ม. พืน้ที 
ด านินการเมนຌอยกวา  195.00  ตร.ม.  
ลงลูกรังเหลทางสองขຌางทางกวຌางขຌางละ 
 0.50  ม. หนา  0.15  ม.  ยาวขຌางละ  
78  วางทอลอดคอนกรีตสริมหลใก 1  
จุด ขนาด  Ø  0.60  ม.  จ านวน  4  
ทอน พรຌอมป้ายครงการจ านวน  1  
ป้าย (ตามบบ  ทต.ก าหนด)

 - 110,000  - รຌอยละประชาชน
เดຌรับความ
สะดวก฿นการ
สัญจรพิ มขึ้น

ประชาชนเดຌรับ
ความสะดวก฿น
การสัญจร

กองชาง

77



3. ยุทธศาสตร์ดຌานการพัฒนาครงสรຌางพื นฐาน
   3.2

พิกัดทางภูมิศาสตร์ 2560 2561 2562

(ผลผลิตของครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

ที วัตถุประสงค์
ป้าหมาย

กอสรຌาง ปรับปรุงสຌนทางการคมนาคมอยางทั วถึง฿หຌสามารถตอบสนองความตຌองการ ละกຌเขปัญหาความดือดรຌอนของประชาชน ดยฉพาะสຌนทางการขนสงผลผลิตทางการกษตร หลงทองที ยวละพืน้ที   อื น โ ที กี ยวขຌองกับการ
ด ารงชีวิตของประชาชน

หนวยงานที 
รับผิดชอบ

งบประมาณละที ผานมา ผลที คาดวาจะ
เดຌรับ

 ตัวชีว้ัด
(KPI)

ครงการ/กิจกรรม

54 ครงการกอสรຌางถนนคอนกรีตสริม
หลใก จากซอยต็ีเดนามชื อมซอย
ดาบกียรติ  ม.7

พื อพัฒนาระบบสาธารณูปภค
฿หຌเดຌมาตรฐาน

ถนนคอนกรีตสริมหลใก กวຌาง  3  มตร 
 ยาว 33  มตร  หนา  0.15 มตร  หรือ
พืน้ที ด านินการเมนຌอยกวา  99 ตาราง
มตร  พรຌอมลงหินคลุกเหลทาง กวຌาง 
0.50 มตร ยาว 33 มตร หนา 0.15 
มตร ทั้งสองขຌาง  (ตามบบทศบาล
ก าหนด)

E 182923
N 1653559

E 182925
N 1653525

 -  55,000 - รຌอยละประชาชน
เดຌรับความ
สะดวก฿นการ
สัญจรพิ มขึ้น

ประชาชนเดຌรับ
ความสะดวก฿น
การสัญจร

กองชาง

55 ครงการกอสรຌางถนนคอนกรีตสริม
หลใกถึงประตู 4 สนามกีฬา 80 
พรรษา ม.7

พื อพัฒนาระบบสาธารณูปภค
฿หຌเดຌมาตรฐาน

ถนนคอนกรีตสริมหลใก กวຌาง 5 มตร 
ยาว 300 มตร หนา 0.15 มตร หรือ
พืน้ที ด านินการเมนຌอยกวา  1,500  
ตารางมตร  พรຌอมเหลทางหินคลุก 
กวຌาง 0.50 มตร ยาว 300 มตร  หนา 
0.15 มตร ทั้งสองขຌาง  พรຌอมป้าย
ครงการ จ านวน 1 ป้าย (ตามบบ
ทศบาลก าหนด)

N1651911
E181807
N1651653
E181964

- 840,000 - รຌอยละประชาชน
เดຌรับความ
สะดวก฿นการ
สัญจรพิ มขึ้น

ประชาชนเดຌรับ
ความสะดวก฿น
การสัญจร

กองชาง 
ทต.ปรุ฿หญ
 /ขอรับการ
สนับสนุน

56 ครงการกอสรຌางถนนคอนกรีตสริม
หลใก  สายบຌานลียบ-พุดซา ชวงที  1
 กม.ที  0+635 ถึง กม.ที  0+826 ม.1

พื อพัฒนาระบบสาธารณูปภค
฿หຌเดຌมาตรฐาน

ถนนคอนกรีตสริมหลใก กวຌาง 5 มตร  
ยาว 191 มตร  หนา 0.15 มตร  หรือ
พืน้ที ด านินการ  เมนຌอยกวา 255 ตาราง
มตร  พรຌอมเหลทางหินคลุกขຌางละ 
0.50 มตร ยาว 191 มตร ยาว 0.15 
มตร ทั้งสองขຌาง  พรຌอมป้ายครงการ 
จ านวน 1 ป้าย

N  1658510
E  182651
N  1659372
E  181978

540,000 - - รຌอยละประชาชน
เดຌรับความ
สะดวก฿นการ
สัญจรพิ มขึ้น

ประชาชนเดຌรับ
ความสะดวก฿น
การสัญจร

กองชาง 
ทต.ปรุ฿หญ
 /ขอรับการ
สนับสนุน 

อบจ.

78



3. ยุทธศาสตร์ดຌานการพัฒนาครงสรຌางพื นฐาน
   3.2

พิกัดทางภูมิศาสตร์ 2560 2561 2562

(ผลผลิตของครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

ที วัตถุประสงค์
ป้าหมาย

กอสรຌาง ปรับปรุงสຌนทางการคมนาคมอยางทั วถึง฿หຌสามารถตอบสนองความตຌองการ ละกຌเขปัญหาความดือดรຌอนของประชาชน ดยฉพาะสຌนทางการขนสงผลผลิตทางการกษตร หลงทองที ยวละพืน้ที   อื น โ ที กี ยวขຌองกับการ
ด ารงชีวิตของประชาชน

หนวยงานที 
รับผิดชอบ

งบประมาณละที ผานมา ผลที คาดวาจะ
เดຌรับ

 ตัวชีว้ัด
(KPI)

ครงการ/กิจกรรม

57 ครงการกอสรຌางถนนคอนกรีตสริม
หลใกสายบຌานลียบ-พุดซา  บริวณ
หนຌาส านักงานทศบาลต าบลปรุ฿หญ 
ถึง ศาลน้ าดง  ม.1

พื อพัฒนาระบบสาธารณูปภค
฿หຌเดຌมาตรฐาน

ถนนคอนกรีตสริมหลใก กวຌาง 5 มตร  
ความยาวรวม 672 มตร หนา 0.15 
มตร  หรือพืน้ที ด านินการเมนຌอยกวา 
3,460 ตารางมตร  พรຌอมเหลทางหิน
คลุกขຌางละ  0.50 มตร ยาง 672 มตร 
 ยาว 015 มตร ทั้งสองขຌาง  พรຌอมป้าย
ครงการ จ านวน 1 ป้าย

N  1658857
E  182403
N  1659372
E  181978

1,930,000 - - รຌอยละประชาชน
เดຌรับความ
สะดวก฿นการ
สัญจรพิ มขึ้น

ประชาชนเดຌรับ
ความสะดวก฿น
การสัญจร

กองชาง 
ทต.ปรุ฿หญ
 /ขอรับการ
สนับสนุน 

อบจ.

58 ครงการกอสรຌางถนนคอนกรีตสริม
หลใก จากบຌานทรงเทยถึงบຌานกรีน  
ม. 2 ต าบลปรุ฿หญ ชื อมต าบลหนอง
จะบก

พื อพัฒนาระบบสาธารณูปภค
฿หຌเดຌมาตรฐาน

ถนนคอนกรีตสริมหลใก กวຌาง 5 มตร  
ยาว 276 มตร หนา 0.15 มตร  หรือ
พืน้ที ด านินการเมนຌอยกวา 1,380 
ตารางมตร พรຌอมลงลูกรังเหลทาง กวຌาง
 0.50 มตร  ยาว 276 มตร  หนา 0.15 
มตร ทั้งสองขຌาง พรຌอมป้ายครงการ 
จ านวน 1 ป้าย (ตามบบทศบาล
ก าหนด)

N1660379
E183687
N1660648
E183625

780,000 - - รຌอยละประชาชน
เดຌรับความ
สะดวก฿นการ
สัญจรพิ มขึ้น

ประชาชนเดຌรับ
ความสะดวก฿น
การสัญจร

กองชาง 
ทต.ปรุ฿หญ
 /ขอรับการ
สนับสนุน 

อบจ.

59 ครงการกอสรຌางถนนคอนกรีตสริม
หลใกสายประตูระบายน้ าพธิ์ต้ียถึง
บายพาส  ม. 1

พื อพัฒนาระบบสาธารณูปภค
฿หຌเดຌมาตรฐาน

ถนนคอนกรีตสริมหลใก กวຌาง 5 ม. ยาว
 2,605 ม. หนา 0.15 ม.  หรือพืน้ที 
ด านินการเมนຌอยกวา 13,025  ตร.ม.  
พรຌอมลงหินคลุกเหลทาง  กวຌาง 0.50 
มตร ยาว 2,605 ม. หนา 0.15 ม. ทั้ง
สองขຌาง  พรຌอมป้ายครงการ จ านวน 1 
ป้าย  (ตามบบทศบาลก าหนด)

N  1660169
E  183248
N  1660047
E  182025

7,300,000 - - รຌอยละประชาชน
เดຌรับความ
สะดวก฿นการ
สัญจรพิ มขึ้น

ประชาชนเดຌรับ
ความสะดวก฿น
การสัญจร

กองชาง 
ทต.ปรุ

฿หญ/ขอรับ
สนับสนุน
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3. ยุทธศาสตร์ดຌานการพัฒนาครงสรຌางพื นฐาน
   3.2

พิกัดทางภูมิศาสตร์ 2560 2561 2562

(ผลผลิตของครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

ที วัตถุประสงค์
ป้าหมาย

กอสรຌาง ปรับปรุงสຌนทางการคมนาคมอยางทั วถึง฿หຌสามารถตอบสนองความตຌองการ ละกຌเขปัญหาความดือดรຌอนของประชาชน ดยฉพาะสຌนทางการขนสงผลผลิตทางการกษตร หลงทองที ยวละพืน้ที   อื น โ ที กี ยวขຌองกับการ
ด ารงชีวิตของประชาชน

หนวยงานที 
รับผิดชอบ

งบประมาณละที ผานมา ผลที คาดวาจะ
เดຌรับ

 ตัวชีว้ัด
(KPI)

ครงการ/กิจกรรม

60 ครงการกอสรຌางถนนคอนกรีตสริม
หลใกจาก หมูที   6 บຌานลียบ ต าบล
ปรุ฿หญ ชื อมขตทศบาลนคร
นครราชสีมา

พื อพัฒนาระบบสาธารณูปภค
฿หຌเดຌมาตรฐาน

ถนนคอนกรีตสริมหลใก กวຌาง  5  ม.  
ยาว  255  ม.  หนา  0.15 ม.  หรือ
พืน้ที ด านินการเมนຌอยกวา  1,275 ตร.
ม.  พรຌอมหินคลุกเหลทางทั้ง 2 ขຌาง ขຌาง
ละ 0.50 ม. ยาว 255 ม. พรຌอมป้าย
ครงการจ านวน  1  ป้าย (ตามบบ
ทศบาลก าหนด)     

E 182600
N 1657719

E 182593
N 1657476

-  1,000,000 - รຌอยละประชาชน
เดຌรับความ
สะดวก฿นการ
สัญจรพิ มขึ้น

ประชาชนเดຌรับ
ความสะดวก฿น
การสัญจร

กองชาง ทต.

ปรุ฿หญ/
ขอรับ

สนับสนุน

61 ครงการปรับปรุงซอมซมผิวจราจร
อสฟัลท์ติกคอนกรีตลียบคลอง
ชลประทานสายคอกหมู หมูที   1  
บຌานคนชุม ต าบลปรุ฿หญ ชื อมตอ
ต าบลพลกรัง

พื อพัฒนาระบบสาธารณูปภค
฿หຌเดຌมาตรฐาน

ผิวจราจรอสฟัลท์ติกคอนกรีต กวຌาง  4
 ม. ยาว 1,000 ม. หนา 0.05 ม.  พรຌอม
ร้ือผิวจราจรดิมบดอัดลงหินคลุก฿หม 
กวຌาง 4 ม.  ยาว 1,000 ม. หนา 0.10 ม. 
 พรຌอมป้ายครงการจ านวน 1 ป้าย 
(ตามบบทศบาลก าหนด)

N  1659974
E  181711
N  1659831
E  180718

1,990,000 - - รຌอยละประชาชน
เดຌรับความ
สะดวก฿นการ
สัญจรพิ มขึ้น

ประชาชนเดຌรับ
ความสะดวก฿น
การสัญจร

กองชาง ทต.

ปรุ฿หญ/
ขอรับ

สนับสนุน

62 ครงการปรับปรุงผิวจราจรอสฟัลท์
ติคคอนกรีต ถนนมุขมนตรี  ขต
ทศบาลนครนครราชสีมา ชวงทาง
ยกบຌานหนองหอย – สุดขต
ทศบาลต าบลปรุ฿หญ  หมูที  3 บຌาน
หนองหอย ชื อมต าบลบຌาน฿หม

พื อพัฒนาระบบสาธารณูปภค
฿หຌเดຌมาตรฐาน

ผิวจราจรอสฟัลท์ติคคอนกรีต กวຌาง 11
  ม.  ยาวรวม 116  ม. หรือพืน้ที 
ด านินการเมนຌอยกวา  1,276 ตร.ม. 
พรຌอมป้ายครงการจ านวน  1  ป้าย 
(ตามบบทศบาลก าหนด)     

E 182507
N 1656988

E 182391
N 1656989

 595,000  -  - รຌอยละประชาชน
เดຌรับความ
สะดวก฿นการ
สัญจรพิ มขึ้น

ประชาชนเดຌรับ
ความสะดวก฿น
การสัญจร

กองชาง ทต.

ปรุ฿หญ/
ขอรับ

สนับสนุน

80



3. ยุทธศาสตร์ดຌานการพัฒนาครงสรຌางพื นฐาน
   3.2

พิกัดทางภูมิศาสตร์ 2560 2561 2562

(ผลผลิตของครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

ที วัตถุประสงค์
ป้าหมาย

กอสรຌาง ปรับปรุงสຌนทางการคมนาคมอยางทั วถึง฿หຌสามารถตอบสนองความตຌองการ ละกຌเขปัญหาความดือดรຌอนของประชาชน ดยฉพาะสຌนทางการขนสงผลผลิตทางการกษตร หลงทองที ยวละพืน้ที   อื น โ ที กี ยวขຌองกับการ
ด ารงชีวิตของประชาชน

หนวยงานที 
รับผิดชอบ

งบประมาณละที ผานมา ผลที คาดวาจะ
เดຌรับ

 ตัวชีว้ัด
(KPI)

ครงการ/กิจกรรม

63 ครงการกอสรຌางถนนคอนกรีตสริม
หลใก ซอยรัด฿จ หมูที  4 บຌานวิรจน์
พัฒนา ต าบลปรุ฿หญ ชื อมขต
ทศบาลนครนครราชสีมา

พื อพัฒนาระบบสาธารณูปภค
฿หຌเดຌมาตรฐาน

ถนนคอนกรีตสริมหลใก กวຌาง 5 ม. ยาว
 400 ม. หนา 0.15 ม.  หรือพืน้ที 
ด านินการเมนຌอยกวา  2,000  ตร.ม.  
พรຌอมเหลทางหินคลุกกวຌาง 0.50 ม. ยาว
 400 ม.  หนา 0.15 ม. ทั้งสองขຌาง  
พรຌอมป้ายครงการจ านวน 1 ป้าย (ตาม
บบทศบาลก าหนด)

N1654593
E183086
N1654919
E183459

1,040,000  -  - รຌอยละประชาชน
เดຌรับความ
สะดวก฿นการ
สัญจรพิ มขึ้น

ประชาชนเดຌรับ
ความสะดวก฿น
การสัญจร

กองชาง ทต.

ปรุ฿หญ/
ขอรับ

สนับสนุน

64 ครงการวางทอระบายน้ าคอนกรีต
สริมหลใก สายยกสูทบุญติม ถึง
คลองสงน้ า จากหมูที  4 บຌานวิรจน์
พัฒนา ต าบลปรุ฿หญ  ชื อมขต
ทศบาลนครนครราชสีมา

พื อพัฒนาระบบสาธารณูปภค
฿หຌเดຌมาตรฐาน

ทอระบายน้ าคอนกรีตสริมหลใก  ชัน้ 3 
ขนาด Ø  0.60 ม.  ความยาวรวมบอพัก
 330 ม. พรຌอมบอพักจ านวน  34 บอ  
ละคืนผิวจราจร กวຌาง 1.2 ม.  ยาว 330
 ม. หนา 0.15 ม.  หรือพืน้ที ด านินการ
เมนຌอยกวา 396  ตร.ม. พรຌอมป้าย
ครงการ จ านวน  1  ป้าย  (ตามบบ
ทศบาลก าหนด)

N 1654535
E 183573
N 1654917
E 183461

1,200,000  -  - รຌอยละประชาชน
เดຌรับความ
สะดวก฿นการ
สัญจรพิ มขึ้น

ระบายน้ าเดຌดี
ละน้ าเมทวมขัง
฿นพืน้ที 

กองชาง ทต.

ปรุ฿หญ/
ขอรับ

สนับสนุน

65 ครงการวางทอลอดหลี ยมคอนกรีต
สริมหลใก หมูที  5 บຌานพบสุข ต าบล
ปรุ฿หญ ชื อมขตทศบาลนคร
นครราชสีมา

พื อพัฒนาระบบสาธารณูปภค
฿หຌเดຌมาตรฐาน

ทอลอดหลี ยมคอนกรีตสริมหลใก  
ขนาดกวຌาง 1.50 ม.  สูง  1.50 ม.  
ความยาวทอรวมบอพัก 605 ม.  บอพัก 
จ านวน 61 บอ  พรຌอมคืนผิวจราจรอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต  กวຌาง  2.50 ม. ยาว 
605 ม. หนา 0.05 ม.  หรือพืน้ที 
ด านินการเมนຌอยกวา  1,512.50 ตร.ม.
 พรຌอมป้ายครงการจ านวน 1 ป้าย 
(ตามบบทศบาลก าหนด)

N1654788
E182491
N1654602
E183036

6,200,000 - - รຌอยละประชาชน
เดຌรับความ
สะดวก฿นการ
สัญจรพิ มขึ้น

ระบายน้ าเดຌดี
ละน้ าเมทวมขัง
฿นพืน้ที 

กองชาง ทต.

ปรุ฿หญ/
ขอรับ

สนับสนุน

81



3. ยุทธศาสตร์ดຌานการพัฒนาครงสรຌางพื นฐาน
   3.2

พิกัดทางภูมิศาสตร์ 2560 2561 2562

(ผลผลิตของครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

ที วัตถุประสงค์
ป้าหมาย

กอสรຌาง ปรับปรุงสຌนทางการคมนาคมอยางทั วถึง฿หຌสามารถตอบสนองความตຌองการ ละกຌเขปัญหาความดือดรຌอนของประชาชน ดยฉพาะสຌนทางการขนสงผลผลิตทางการกษตร หลงทองที ยวละพืน้ที   อื น โ ที กี ยวขຌองกับการ
ด ารงชีวิตของประชาชน

หนวยงานที 
รับผิดชอบ

งบประมาณละที ผานมา ผลที คาดวาจะ
เดຌรับ

 ตัวชีว้ัด
(KPI)

ครงการ/กิจกรรม

66 ครงการวางทอระบายน้ าคอนกรีต
สริมหลใกจากสันอางกใบน้ าสนาม
กีฬาฉลิมพระกียรติ 80 พรรษา ฯ 
ชื อมซอยราชครู หมูที  7 บຌานสนสุข
 ต าบลปรุ฿หญ ชื อมตอทอระบายน้ า
ขององค์การบริหารสวนจังหวัด
นครราชสีมา สายทางวัดพบสุข-คลอง
สงน้ า ชื อมตอขตทศบาลนคร
นครราชสีมา

พื อพัฒนาระบบสาธารณูปภค
฿หຌเดຌมาตรฐาน

ทอระบายน้ าคอนกรีตสริมหลใก ชัน้ 3 
ขนาดสຌนผานศูนย์กลาง  1  ม.  ยาว 
382 ม.   พรຌอมป้ายครงการ จ านวน  1 
 ป้าย (ตามบบทศบาลก าหนด)

E 182455
N 1652812

E 182462
N 1652950

 1,800,000 - - รຌอยละประชาชน
เดຌรับความ
สะดวก฿นการ
สัญจรพิ มขึ้น

ระบายน้ าเดຌดี
ละน้ าเมทวมขัง
฿นพืน้ที 

กองชาง ทต.

ปรุ฿หญ/
ขอรับ

สนับสนุน
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รายละอียดครงการพัฒนา บบ ผ.01

ผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 ถึง 2562)

ทศบาลต าบลปรุ฿หญ่
(กินศักยภาพตຌองขอรับการสนับสนุน)

ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 3 พัฒนาคราชมืองน่าอยู่ทีไป็นมิตรกับสิไงวดลຌอม
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทຌองถิไน฿นขตจังหวัดทีไ 6  ยุทธศาสตร์ดຌานการพัฒนาครงสรຌางพื นฐาน 
3. ยุทธศาสตร์ดຌานการพัฒนาครงสรຌางพื นฐาน
   3.2

พิกัดทางภูมิศาสตร์ 2560 2561 2562

(ผลผลิตของครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)
1 ครงการวางทอระบายน้ าถนน

บายพาส ชุมชนบຌานลียบ ม.6
พื อพัฒนาระบบสาธารณูปภค
฿หຌเดຌมาตรฐาน

ทอระบายน้ าคอนกรีตสริมหลใก ชั้น 3 

ขนาด  1.00  ม. ความยาวทอรวม
รวมบอพัก 500 ม. บอพัก จ านวน 51 
บอ  พรຌอมป้ายครงการ จ านวน 1 ป้าย 
 (ตามบบทศบาลก าหนด)

N1657767
E182868
N1658264
E182914

3,000,000 - - รຌอยละ
ประชาชนเดຌรับ
ความสะดวก฿น
การสัญจรพิ มขึ้น

ระบายน้ าเดຌดี
ละน้ าเมทวมขัง
฿นพื้นที 

 กองชาง 
ทต.ปรุ฿หญ
 / ขอรับ

การสนับสนุน

2 ครงการวางทอระบายน้ า ซอยสน
สุข 3/13 ชุมชนสนสุข 2 ม.7

พื อพัฒนาระบบสาธารณูปภค
฿หຌเดຌมาตรฐาน

ทอระบายน้ าคอนกรีตสริมหลใก ชั้น 3 

ขนาด  0.80  ม. ความยาวทอรวม
รวมบอพัก 247 ม. บอพัก จ านวน 25 
บอ  พรຌอมป้ายครงการ จ านวน 1 ป้าย 
 (ตามบบทศบาลก าหนด)

N1653051
E182699
N1652975
E182463

1,150,000 - - รຌอยละ
ประชาชนเดຌรับ
ความสะดวก฿น
การสัญจรพิ มขึ้น

ระบายน้ าเดຌดี
ละน้ าเมทวมขัง
฿นพื้นที 

 กองชาง 
ทต.ปรุ฿หญ
 / ขอรับ

การสนับสนุน

3 ครงการวางทอระบายน้ าซอยหอพัก
อตรูม ถึงบຌานป้าตຎว  ชุมชนสน
สุข 1 ม.7

พื อพัฒนาระบบสาธารณูปภค
฿หຌเดຌมาตรฐาน

ทอระบายน้ าคอนกรีตสริมหลใก ชั้น 3 

ขนาด  0.40  ม. ความยาวทอรวม
รวมบอพัก 370 ม. บอพัก จ านวน 38
บอ  พรຌอมป้ายครงการ จ านวน 1 ป้าย 
 (ตามบบทศบาลก าหนด)

N1653317
E182903
N1653284
E182564

- 930,000 - รຌอยละ
ประชาชนเดຌรับ
ความสะดวก฿น
การสัญจรพิ มขึ้น

ระบายน้ าเดຌดี
ละน้ าเมทวมขัง
฿นพื้นที 

กองชาง 
ทต.ปรุ฿หญ
 /ขอรับการ
สนับสนุน

กอสรຌาง ปรับปรุงสຌนทางการคมนาคมอยางทั วถึง฿หຌสามารถตอบสนองความตຌองการ ละกຌเขปัญหาความดือดรຌอนของประชาชน ดยฉพาะสຌนทางการขนสงผลผลิตทางการกษตร หลงทองที ยวละพื้นที   อื น โ ที กี ยวขຌองกับ
การด ารงชีวิตของประชาชน

ที ครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
ป้าหมาย งบประมาณละที ผานมา  ตัวชี้วัด

(KPI)
ผลที คาดวาจะ

เดຌรับ
หนวยงานที 
รับผิดชอบ
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3. ยุทธศาสตร์ดຌานการพัฒนาครงสรຌางพื นฐาน
   3.2

พิกัดทางภูมิศาสตร์ 2560 2561 2562

(ผลผลิตของครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

กอสรຌาง ปรับปรุงสຌนทางการคมนาคมอยางทั วถึง฿หຌสามารถตอบสนองความตຌองการ ละกຌเขปัญหาความดือดรຌอนของประชาชน ดยฉพาะสຌนทางการขนสงผลผลิตทางการกษตร หลงทองที ยวละพื้นที   อื น โ ที กี ยวขຌองกับ
การด ารงชีวิตของประชาชน

ที ครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
ป้าหมาย งบประมาณละที ผานมา  ตัวชี้วัด

(KPI)
ผลที คาดวาจะ

เดຌรับ
หนวยงานที 
รับผิดชอบ

4 ครงการวางทอระบายน้ า ซอยสน
สุข 8/2 ชุมชนสนสุข 1 ม.7

พื อพัฒนาระบบสาธารณูปภค
฿หຌเดຌมาตรฐาน

ทอระบายน้ าคอนกรีตสริมหลใก ชั้น 3 

ขนาด  0.40  ม. ความยาวทอรวม
รวมบอพัก 360 ม. บอพัก จ านวน 37
บอ  พรຌอมป้ายครงการ จ านวน 1 ป้าย 
 (ตามบบทศบาลก าหนด)

N1653696
E182819
N1653548
E182905

- 900,000 - รຌอยละ
ประชาชนเดຌรับ
ความสะดวก฿น
การสัญจรพิ มขึ้น

ระบายน้ าเดຌดี
ละน้ าเมทวมขัง
฿นพื้นที 

กองชาง 
ทต.ปรุ฿หญ
 /ขอรับการ
สนับสนุน

5 ครงการกอสรຌางถนนคอนกรีตสริม
หลใกถึงประตู 4 สนามกีฬา 80 
พรรษา ม.7

พื อพัฒนาระบบสาธารณูปภค
฿หຌเดຌมาตรฐาน

ถนนคอนกรีตสริมหลใก กวຌาง 5 มตร 
ยาว 300 มตร หนา 0.15 มตร หรือ
พื้นที ด านินการเมนຌอยกวา  1,500  
ตารางมตร  พรຌอมเหลทางหินคลุก 
กวຌาง 0.50 มตร ยาว 300 มตร  หนา 
0.15 มตร ทั้งสองขຌาง  พรຌอมป้าย
ครงการ จ านวน 1 ป้าย (ตามบบ
ทศบาลก าหนด)

N1651911
E181807
N1651653
E181964

- 840,000 - รຌอยละ
ประชาชนเดຌรับ
ความสะดวก฿น
การสัญจรพิ มขึ้น

ประชาชนเดຌรับ
ความสะดวก฿น
การสัญจร

กองชาง 
ทต.ปรุ฿หญ
 /ขอรับการ
สนับสนุน

6 ครงการกอสรຌางถนนคอนกรีตสริม
หลใก  สายบຌานลียบ-พุดซา ชวงที  1
 กม.ที  0+635 ถึง กม.ที  0+826 ม.1

พื อพัฒนาระบบสาธารณูปภค
฿หຌเดຌมาตรฐาน

ถนนคอนกรีตสริมหลใก กวຌาง 5 มตร  
ยาว 191 มตร  หนา 0.15 มตร  หรือ
พื้นที ด านินการ  เมนຌอยกวา 255 
ตารางมตร  พรຌอมเหลทางหินคลุกขຌาง
ละ 0.50 มตร ยาว 191 มตร ยาว 
0.15 มตร ทั้งสองขຌาง  พรຌอมป้าย
ครงการ จ านวน 1 ป้าย

N  1658510
E  182651
N  1659372
E  181978

540,000 - - รຌอยละ
ประชาชนเดຌรับ
ความสะดวก฿น
การสัญจรพิ มขึ้น

ประชาชนเดຌรับ
ความสะดวก฿น
การสัญจร

กองชาง 
ทต.ปรุ฿หญ
 /ขอรับการ
สนับสนุน 

อบจ.
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3. ยุทธศาสตร์ดຌานการพัฒนาครงสรຌางพื นฐาน
   3.2

พิกัดทางภูมิศาสตร์ 2560 2561 2562

(ผลผลิตของครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

กอสรຌาง ปรับปรุงสຌนทางการคมนาคมอยางทั วถึง฿หຌสามารถตอบสนองความตຌองการ ละกຌเขปัญหาความดือดรຌอนของประชาชน ดยฉพาะสຌนทางการขนสงผลผลิตทางการกษตร หลงทองที ยวละพื้นที   อื น โ ที กี ยวขຌองกับ
การด ารงชีวิตของประชาชน

ที ครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
ป้าหมาย งบประมาณละที ผานมา  ตัวชี้วัด

(KPI)
ผลที คาดวาจะ

เดຌรับ
หนวยงานที 
รับผิดชอบ

7 ครงการกอสรຌางถนนคอนกรีตสริม
หลใกสายบຌานลียบ-พุดซา  บริวณ
หนຌาส านักงานทศบาลต าบลปรุ฿หญ 
ถึง ศาลน้ าดง  ม.1

พื อพัฒนาระบบสาธารณูปภค
฿หຌเดຌมาตรฐาน

ถนนคอนกรีตสริมหลใก กวຌาง 5 มตร  
ความยาวรวม 672 มตร หนา 0.15 
มตร  หรือพื้นที ด านินการเมนຌอยกวา 
3,460 ตารางมตร  พรຌอมเหลทางหิน
คลุกขຌางละ  0.50 มตร ยาง 672 มตร 
 ยาว 015 มตร ทั้งสองขຌาง  พรຌอมป้าย
ครงการ จ านวน 1 ป้าย

N  1658857
E  182403
N  1659372
E  181978

1,930,000 - - รຌอยละ
ประชาชนเดຌรับ
ความสะดวก฿น
การสัญจรพิ มขึ้น

ประชาชนเดຌรับ
ความสะดวก฿น
การสัญจร

กองชาง 
ทต.ปรุ฿หญ
 /ขอรับการ
สนับสนุน 

อบจ.

8 ครงการกอสรຌางถนนคอนกรีตสริม
หลใก จากบຌานทรงเทยถึงบຌานกรีน  
ม. 2 ต าบลปรุ฿หญ ชื อมต าบลหนอง
จะบก

พื อพัฒนาระบบสาธารณูปภค
฿หຌเดຌมาตรฐาน

ถนนคอนกรีตสริมหลใก กวຌาง 5 มตร  
ยาว 276 มตร หนา 0.15 มตร  หรือ
พื้นที ด านินการเมนຌอยกวา 1,380 
ตารางมตร พรຌอมลงลูกรังเหลทาง กวຌาง
 0.50 มตร  ยาว 276 มตร  หนา 0.15
 มตร ทั้งสองขຌาง พรຌอมป้ายครงการ 
จ านวน 1 ป้าย (ตามบบทศบาล
ก าหนด)

N1660379
E183687
N1660648
E183625

780,000 - - รຌอยละ
ประชาชนเดຌรับ
ความสะดวก฿น
การสัญจรพิ มขึ้น

ประชาชนเดຌรับ
ความสะดวก฿น
การสัญจร

กองชาง 
ทต.ปรุ฿หญ
 /ขอรับการ
สนับสนุน 

อบจ.

9 ครงการกอสรຌางถนนคอนกรีตสริม
หลใกสายประตูระบายน้ าพธิ์ต้ียถึง
บายพาส  ม. 1

พื อพัฒนาระบบสาธารณูปภค
฿หຌเดຌมาตรฐาน

ถนนคอนกรีตสริมหลใก กวຌาง 5 ม. ยาว
 2,605 ม. หนา 0.15 ม.  หรือพื้นที 
ด านินการเมนຌอยกวา 13,025  ตร.ม.  
พรຌอมลงหินคลุกเหลทาง  กวຌาง 0.50 
มตร ยาว 2,605 ม. หนา 0.15 ม. ทั้ง
สองขຌาง  พรຌอมป้ายครงการ จ านวน 1
 ป้าย  (ตามบบทศบาลก าหนด)

N  1660169
E  183248
N  1660047
E  182025

7,300,000 - - รຌอยละ
ประชาชนเดຌรับ
ความสะดวก฿น
การสัญจรพิ มขึ้น

ประชาชนเดຌรับ
ความสะดวก฿น
การสัญจร

กองชาง 
ทต.ปรุ

฿หญ/ขอรับ
สนับสนุน

67



3. ยุทธศาสตร์ดຌานการพัฒนาครงสรຌางพื นฐาน
   3.2

พิกัดทางภูมิศาสตร์ 2560 2561 2562

(ผลผลิตของครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

กอสรຌาง ปรับปรุงสຌนทางการคมนาคมอยางทั วถึง฿หຌสามารถตอบสนองความตຌองการ ละกຌเขปัญหาความดือดรຌอนของประชาชน ดยฉพาะสຌนทางการขนสงผลผลิตทางการกษตร หลงทองที ยวละพื้นที   อื น โ ที กี ยวขຌองกับ
การด ารงชีวิตของประชาชน

ที ครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
ป้าหมาย งบประมาณละที ผานมา  ตัวชี้วัด

(KPI)
ผลที คาดวาจะ

เดຌรับ
หนวยงานที 
รับผิดชอบ

10 ครงการกอสรຌางถนนคอนกรีตสริม
หลใกจาก หมูที   6 บຌานลียบ ต าบล
ปรุ฿หญ ชื อมขตทศบาลนคร
นครราชสีมา

พื อพัฒนาระบบสาธารณูปภค
฿หຌเดຌมาตรฐาน

ถนนคอนกรีตสริมหลใก กวຌาง  5  ม.  
ยาว  255  ม.  หนา  0.15 ม.  หรือ
พื้นที ด านินการเมนຌอยกวา  1,275 ตร.
ม.  พรຌอมหินคลุกเหลทางทั้ง 2 ขຌาง 
ขຌางละ 0.50 ม. ยาว 255 ม. พรຌอมป้าย
ครงการจ านวน  1  ป้าย (ตามบบ
ทศบาลก าหนด)     

E 182600
N 1657719

E 182593
N 1657476

-  1,000,000 - รຌอยละ
ประชาชนเดຌรับ
ความสะดวก฿น
การสัญจรพิ มขึ้น

ประชาชนเดຌรับ
ความสะดวก฿น
การสัญจร

กองชาง ทต.

ปรุ฿หญ/
ขอรับ

สนับสนุน

11 ครงการปรับปรุงซอมซมผิวจราจร
อสฟัลท์ติกคอนกรีตลียบคลอง
ชลประทานสายคอกหมู หมูที   1  
บຌานคนชุม ต าบลปรุ฿หญ ชื อมตอ
ต าบลพลกรัง

พื อพัฒนาระบบสาธารณูปภค
฿หຌเดຌมาตรฐาน

ผิวจราจรอสฟัลท์ติกคอนกรีต กวຌาง  4
 ม. ยาว 1,000 ม. หนา 0.05 ม.  พรຌอม
ร้ือผิวจราจรดิมบดอัดลงหินคลุก฿หม 
กวຌาง 4 ม.  ยาว 1,000 ม. หนา 0.10 ม.
  พรຌอมป้ายครงการจ านวน 1 ป้าย 
(ตามบบทศบาลก าหนด)

N  1659974
E  181711
N  1659831
E  180718

1,990,000 - - รຌอยละ
ประชาชนเดຌรับ
ความสะดวก฿น
การสัญจรพิ มขึ้น

ประชาชนเดຌรับ
ความสะดวก฿น
การสัญจร

กองชาง ทต.

ปรุ฿หญ/
ขอรับ

สนับสนุน

12 ครงการปรับปรุงผิวจราจรอสฟัลท์
ติคคอนกรีต ถนนมุขมนตรี  ขต
ทศบาลนครนครราชสีมา ชวงทาง
ยกบຌานหนองหอย – สุดขต
ทศบาลต าบลปรุ฿หญ  หมูที  3 บຌาน
หนองหอย ชื อมต าบลบຌาน฿หม

พื อพัฒนาระบบสาธารณูปภค
฿หຌเดຌมาตรฐาน

ผิวจราจรอสฟัลท์ติคคอนกรีต กวຌาง 11
  ม.  ยาวรวม 116  ม. หรือพื้นที 
ด านินการเมนຌอยกวา  1,276 ตร.ม. 
พรຌอมป้ายครงการจ านวน  1  ป้าย 
(ตามบบทศบาลก าหนด)     

E 182507
N 1656988

E 182391
N 1656989

 595,000  -  - รຌอยละ
ประชาชนเดຌรับ
ความสะดวก฿น
การสัญจรพิ มขึ้น

ประชาชนเดຌรับ
ความสะดวก฿น
การสัญจร

กองชาง ทต.

ปรุ฿หญ/
ขอรับ

สนับสนุน
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3. ยุทธศาสตร์ดຌานการพัฒนาครงสรຌางพื นฐาน
   3.2

พิกัดทางภูมิศาสตร์ 2560 2561 2562

(ผลผลิตของครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

กอสรຌาง ปรับปรุงสຌนทางการคมนาคมอยางทั วถึง฿หຌสามารถตอบสนองความตຌองการ ละกຌเขปัญหาความดือดรຌอนของประชาชน ดยฉพาะสຌนทางการขนสงผลผลิตทางการกษตร หลงทองที ยวละพื้นที   อื น โ ที กี ยวขຌองกับ
การด ารงชีวิตของประชาชน

ที ครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
ป้าหมาย งบประมาณละที ผานมา  ตัวชี้วัด

(KPI)
ผลที คาดวาจะ

เดຌรับ
หนวยงานที 
รับผิดชอบ

13 ครงการกอสรຌางถนนคอนกรีตสริม
หลใก ซอยรัด฿จ หมูที  4 บຌานวิรจน์
พัฒนา ต าบลปรุ฿หญ ชื อมขต
ทศบาลนครนครราชสีมา

พื อพัฒนาระบบสาธารณูปภค
฿หຌเดຌมาตรฐาน

ถนนคอนกรีตสริมหลใก กวຌาง 5 ม. ยาว
 400 ม. หนา 0.15 ม.  หรือพื้นที 
ด านินการเมนຌอยกวา  2,000  ตร.ม.  
พรຌอมเหลทางหินคลุกกวຌาง 0.50 ม. ยาว
 400 ม.  หนา 0.15 ม. ทั้งสองขຌาง  
พรຌอมป้ายครงการจ านวน 1 ป้าย (ตาม
บบทศบาลก าหนด)

N1654593
E183086
N1654919
E183459

1,040,000  -  - รຌอยละ
ประชาชนเดຌรับ
ความสะดวก฿น
การสัญจรพิ มขึ้น

ประชาชนเดຌรับ
ความสะดวก฿น
การสัญจร

กองชาง ทต.

ปรุ฿หญ/
ขอรับ

สนับสนุน

14 ครงการวางทอระบายน้ าคอนกรีต
สริมหลใก สายยกสูทบุญติม ถึง
คลองสงน้ า จากหมูที  4 บຌานวิรจน์
พัฒนา ต าบลปรุ฿หญ  ชื อมขต
ทศบาลนครนครราชสีมา

พื อพัฒนาระบบสาธารณูปภค
฿หຌเดຌมาตรฐาน

ทอระบายน้ าคอนกรีตสริมหลใก  ชั้น 3
 ขนาด Ø  0.60 ม.  ความยาวรวมบอ
พัก 330 ม. พรຌอมบอพักจ านวน  34 บอ
  ละคืนผิวจราจร กวຌาง 1.2 ม.  ยาว 
330 ม. หนา 0.15 ม.  หรือพื้นที 
ด านินการเมนຌอยกวา 396  ตร.ม. 
พรຌอมป้ายครงการ จ านวน  1  ป้าย  
(ตามบบทศบาลก าหนด)

N 1654535
E 183573
N 1654917
E 183461

1,200,000  -  - รຌอยละ
ประชาชนเดຌรับ
ความสะดวก฿น
การสัญจรพิ มขึ้น

ระบายน้ าเดຌดี
ละน้ าเมทวมขัง
฿นพื้นที 

กองชาง ทต.

ปรุ฿หญ/
ขอรับ

สนับสนุน

15 ครงการวางทอลอดหลี ยมคอนกรีต
สริมหลใก หมูที  5 บຌานพบสุข ต าบล
ปรุ฿หญ ชื อมขตทศบาลนคร
นครราชสีมา

พื อพัฒนาระบบสาธารณูปภค
฿หຌเดຌมาตรฐาน

ทอลอดหลี ยมคอนกรีตสริมหลใก  
ขนาดกวຌาง 1.50 ม.  สูง  1.50 ม.  
ความยาวทอรวมบอพัก 605 ม.  บอพัก
 จ านวน 61 บอ  พรຌอมคืนผิวจราจร
อสฟัลท์ติกคอนกรีต  กวຌาง  2.50 ม. 
ยาว 605 ม. หนา 0.05 ม.  หรือพื้นที 
ด านินการเมนຌอยกวา  1,512.50 ตร.ม.
 พรຌอมป้ายครงการจ านวน 1 ป้าย 
(ตามบบทศบาลก าหนด)

N1654788
E182491
N1654602
E183036

6,200,000 - - รຌอยละ
ประชาชนเดຌรับ
ความสะดวก฿น
การสัญจรพิ มขึ้น

ระบายน้ าเดຌดี
ละน้ าเมทวมขัง
฿นพื้นที 

กองชาง ทต.

ปรุ฿หญ/
ขอรับ

สนับสนุน
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3. ยุทธศาสตร์ดຌานการพัฒนาครงสรຌางพื นฐาน
   3.2

พิกัดทางภูมิศาสตร์ 2560 2561 2562

(ผลผลิตของครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

กอสรຌาง ปรับปรุงสຌนทางการคมนาคมอยางทั วถึง฿หຌสามารถตอบสนองความตຌองการ ละกຌเขปัญหาความดือดรຌอนของประชาชน ดยฉพาะสຌนทางการขนสงผลผลิตทางการกษตร หลงทองที ยวละพื้นที   อื น โ ที กี ยวขຌองกับ
การด ารงชีวิตของประชาชน

ที ครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
ป้าหมาย งบประมาณละที ผานมา  ตัวชี้วัด

(KPI)
ผลที คาดวาจะ

เดຌรับ
หนวยงานที 
รับผิดชอบ

16 ครงการวางทอระบายน้ าคอนกรีต
สริมหลใกจากสันอางกใบน้ าสนาม
กีฬาฉลิมพระกียรติ 80 พรรษา ฯ 
ชื อมซอยราชครู หมูที  7 บຌานสนสุข
 ต าบลปรุ฿หญ ชื อมตอทอระบายน้ า
ขององค์การบริหารสวนจังหวัด
นครราชสีมา สายทางวัดพบสุข-
คลองสงน้ า ชื อมตอขตทศบาลนคร
นครราชสีมา

พื อพัฒนาระบบสาธารณูปภค
฿หຌเดຌมาตรฐาน

ทอระบายน้ าคอนกรีตสริมหลใก ชั้น 3 
ขนาดสຌนผานศูนย์กลาง  1  ม.  ยาว 
382 ม.   พรຌอมป้ายครงการ จ านวน  1
  ป้าย (ตามบบทศบาลก าหนด)

E 182455
N 1652812

E 182462
N 1652950

 1,800,000 - - รຌอยละ
ประชาชนเดຌรับ
ความสะดวก฿น
การสัญจรพิ มขึ้น

ระบายน้ าเดຌดี
ละน้ าเมทวมขัง
฿นพื้นที 

กองชาง ทต.

ปรุ฿หญ/
ขอรับ

สนับสนุน

( นายสุรศักด์ิ   ประสงค์หิงษ์ )
นายกทศมนตรีต าบลปรุ฿หญ
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รายละอียดครงการพัฒนา บบ ผ.01

ผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 ถึง 2562)

ทศบาลต าบลปรุ฿หญ่
ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 3 พัฒนาคราชมืองน่าอยูท่ีไป็นมิตรกับสิไงวดลຌอม
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทຌองถิไน฿นขตจังหวัดทีไ 6  ยุทธศาสตร์ดຌานการพัฒนาครงสรຌางพื นฐาน 
3. ยุทธศาสตร์ดຌานการพัฒนาครงสรຌางพื นฐาน
   3.3

พิกัดทางภูมิศาสตร์ 2560 2561 2562

(ผลผลิตของครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

1 ครงการขยายขตเฟฟ้าสาธารณะจาก
สะพานพธิ์ต้ียถึงสุดขตทศบาลต าบล
ปรุ฿หญ ชุมชนคนชุม 3 ม.1

พื อพัฒนาระบบสาธารณูปภคเดຌ
อยางมาตรฐานละทั วถึง

ขยายขตเฟฟ้าสาธารณะ 
ความยาว 580 ม.

N1659974
E181727
N1660551
E181663

290,000  -  -  รຌอยละของ
ความปลอดภยั
฿นชีวติละ
ทรัพย์สินพิ มขึ้น

ประชาชนมีความ
ปลอดภัย฿นชีวิต
ละทรัพย์สิน

กองชาง

2 ครงการขยายขตเฟฟ้าสาธารณะ ซอย 
13 ชุมชนพบสุข 3 ม.5

พื อพัฒนาระบบสาธารณูปภคเดຌ
อยางมาตรฐานละทั วถึง

ขยายขตเฟฟ้าสาธารณะ 
ความยาว80 ม.

N1654698
E182475
N1654778
E182499

40,000  -  -  รຌอยละของ
ความปลอดภยั
฿นชีวติละ
ทรัพย์สินพิ มขึ้น

ประชาชนมีความ
ปลอดภัย฿นชีวิต
ละทรัพย์สิน

กองชาง

3 ครงการขยายขตเฟฟ้าสาธารณะซอย
ฟาร์มหมู ถึงสุดขตทศบาลต าบลปรุ฿หญ
 ชุมชนคนชุม 3 ม.1

พื อพัฒนาระบบสาธารณูปภคเดຌ
อยางมาตรฐานละทั วถึง

ขยายขตเฟฟ้าสาธารณะ 
ความยาว 800 ม.

N1660050
E181685
N1660365
E180981

400,000  -  -  รຌอยละของ
ความปลอดภยั
฿นชีวติละ
ทรัพย์สินพิ มขึ้น

ประชาชนมีความ
ปลอดภัย฿นชีวิต
ละทรัพย์สิน

กองชาง

4 ครงการขยายขตเฟฟ้าสาธารณะซอย
บຌานนายมานิตย์ ซอย 7/2 ชุมชนรวม฿จ
พัฒนาตะคองกา ม.2

พื อพัฒนาระบบสาธารณูปภคเดຌ
อยางมาตรฐานละทั วถึง

ขยายขตเฟฟ้าสาธารณะ 
ความยาว 87 ม.

N1659951
E183516
N1660034
E183547

44,000  -  -  รຌอยละของ
ความปลอดภยั
฿นชีวติละ
ทรัพย์สินพิ มขึ้น

ประชาชนมีความ
ปลอดภัย฿นชีวิต
ละทรัพย์สิน

กองชาง

5 ครงการขยายขตเฟฟ้าสาธารณะ ซอย
บຌานผูຌชวยทวี ชุมชนบຌานลียบ ม.6

พื อพัฒนาระบบสาธารณูปภคเดຌ
อยางมาตรฐานละทั วถึง

ขยายขตเฟฟ้าสาธารณะ 
ความยาว 80 ม.

40,000  -  -  รຌอยละของ
ความปลอดภยั
฿นชีวติละ
ทรัพย์สินพิ มขึ้น

ประชาชนมีความ
ปลอดภัย฿นชีวิต
ละทรัพย์สิน

กองชาง

ครงการ/กิจกรรม

ประสาน฿นการกຌเขปัญหาความดือดรຌอนของประชาชน฿นดຌานสาธารณูปภค ละสงสริม฿หຌประชาชนขຌา฿จ฿นการ฿ชຌละรักษาสาธารณูปภคอยางคุຌมคา

ที วัตถุประสงค์  ตัวชีว้ัด
(KPI)

ป้าหมาย งบประมาณละที ผานมา
ผลที คาดวาจะเดຌรับ หนวยงานที 

รับผิดชอบ
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3. ยุทธศาสตร์ดຌานการพัฒนาครงสรຌางพื นฐาน
   3.3

พิกัดทางภูมิศาสตร์ 2560 2561 2562

(ผลผลิตของครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

ครงการ/กิจกรรม

ประสาน฿นการกຌเขปัญหาความดือดรຌอนของประชาชน฿นดຌานสาธารณูปภค ละสงสริม฿หຌประชาชนขຌา฿จ฿นการ฿ชຌละรักษาสาธารณูปภคอยางคุຌมคา

ที วัตถุประสงค์  ตัวชีว้ัด
(KPI)

ป้าหมาย งบประมาณละที ผานมา
ผลที คาดวาจะเดຌรับ หนวยงานที 

รับผิดชอบ

6 ครงการขยายขตเฟฟ้าสาธารณะ ซอย
สนสุข 3/23 ชุมชนสนสุข 2 ม.7

พื อพัฒนาระบบสาธารณูปภคเดຌ
อยางมาตรฐานละทั วถึง

ขยายขตเฟฟ้าสาธารณะ 
ความยาว 370 ม.

N1652881
E182193
N1653230
E182070

200,000  -  -  รຌอยละของ
ความปลอดภยั
฿นชีวติละ
ทรัพย์สินพิ มขึ้น

ประชาชนมีความ
ปลอดภัย฿นชีวิต
ละทรัพย์สิน

กองชาง

7 ครงการขยายขตเฟฟ้าสาธารณะหลัง
รงรียนบຌานคนชุม ชุมชนคนชุม 2 ม.1

พื อพัฒนาระบบสาธารณูปภคเดຌ
อยางมาตรฐานละทั วถึง

ขยายขตเฟฟ้าสาธารณะ 
ความยาว 109 ม. ติดเฟ
สาธารณะ จ านวน 3 ดวง

N1658801
E182422
N1658737
E182384

55,500  -  -  รຌอยละของ
ความปลอดภยั
฿นชีวติละ
ทรัพย์สินพิ มขึ้น

ประชาชนมีความ
ปลอดภัย฿นชีวิต
ละทรัพย์สิน

กองชาง

8 ครงการขยายขตเฟฟ้าสาธารณะจาก
หมูบຌานพรทวา ถึงขื อนพธิ์ต้ีย ชุมชน
คนชุม 3 ม.1

พื อพัฒนาระบบสาธารณูปภคเดຌ
อยางมาตรฐานละทั วถึง

ขยายขตเฟฟ้า  ความยาว 
260 ม.

N1660094
E182282
N1660050
E182032

130,000  -  -  รຌอยละของ
ความปลอดภยั
฿นชีวติละ
ทรัพย์สินพิ มขึ้น

ประชาชนมีความ
ปลอดภัย฿นชีวิต
ละทรัพย์สิน

กองชาง

9 ครงการขยายขตเฟฟ้าสาธารณะ ซอย
บຌาน ส.ท.สมาน  วรรณรักษ์ ชุมชนรวม
฿จพัฒนาตะคองกา ม.2

พื อพัฒนาระบบสาธารณูปภคเดຌ
อยางมาตรฐานละทั วถึง

ขยายขตเฟฟ้าสาธารณะ 
ความยาว 70 ม.

N1660233
E183893
N1660224
E183821

50,000  -  -  รຌอยละของ
ความปลอดภยั
฿นชีวติละ
ทรัพย์สินพิ มขึ้น

ประชาชนมีความ
ปลอดภัย฿นชีวิต
ละทรัพย์สิน

กองชาง

10 ครงการขยายขตเฟฟ้าสาธารณะ ซอย
ปลารຌา ชุมชนสนสุข 3 ม.7

พื อพัฒนาระบบสาธารณูปภคเดຌ
อยางมาตรฐานละทั วถึง

ขยายขตเฟฟ้าสาธารณะ 
ความยาว 274 ม.

N1651366
E182930
N1651424
E182725

140,000  -  -  รຌอยละของ
ความปลอดภยั
฿นชีวติละ
ทรัพย์สินพิ มขึ้น

ประชาชนมีความ
ปลอดภัย฿นชีวิต
ละทรัพย์สิน

กองชาง

11 ครงการขยายขตเฟฟ้าสาธารณะลียบ
ล าตะกุด ชุมชนตาลหรนนนตาชูพัฒนา
 ม.2

พื อพัฒนาระบบสาธารณูปภคเดຌ
อยางมาตรฐานละทั วถึง

ขยายขตเฟฟ้าสาธารณะ 
ความยาว 600 ม.

N1659411
E182543
N1659753
E182739

 - 300,000  -  รຌอยละของ
ความปลอดภยั
฿นชีวติละ
ทรัพย์สินพิ มขึ้น

ประชาชนมีความ
ปลอดภัย฿นชีวิต
ละทรัพย์สิน

กองชาง

84



3. ยุทธศาสตร์ดຌานการพัฒนาครงสรຌางพื นฐาน
   3.3

พิกัดทางภูมิศาสตร์ 2560 2561 2562

(ผลผลิตของครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

ครงการ/กิจกรรม

ประสาน฿นการกຌเขปัญหาความดือดรຌอนของประชาชน฿นดຌานสาธารณูปภค ละสงสริม฿หຌประชาชนขຌา฿จ฿นการ฿ชຌละรักษาสาธารณูปภคอยางคุຌมคา

ที วัตถุประสงค์  ตัวชีว้ัด
(KPI)

ป้าหมาย งบประมาณละที ผานมา
ผลที คาดวาจะเดຌรับ หนวยงานที 

รับผิดชอบ

12 ครงการขยายขตเฟฟ้าสาธารณะหลัง
วียนนา ชุมชนตาลหรนนนตาชูพัฒนา 
 ม.2

พื อพัฒนาระบบสาธารณูปภคเดຌ
อยางมาตรฐานละทั วถึง

ขยายขตเฟฟ้าสาธารณะ 
ความยาว  240 ม.

N1660910
E182578
N1661038
E182785

 - 120,000  -  รຌอยละของ
ความปลอดภยั
฿นชีวติละ
ทรัพย์สินพิ มขึ้น

ประชาชนมีความ
ปลอดภัย฿นชีวิต
ละทรัพย์สิน

กองชาง

13 ครงการขยายขตเฟฟ้าสาธารณะซอย
รวมมิตร 2 จากบຌาน อาจารย์รงรียน
อัสสัมชัญ ถึงคลองสงน้ า (ซอยขຌางอูกือ้)
 ชุมชนรวมมิตรพัฒนา ม.4

พื อพัฒนาระบบสาธารณูปภคเดຌ
อยางมาตรฐานละทั วถึง

ขยายขตเฟฟ้าสาธารณะ 
ความยาว  132 ม.

N1654696
E183438
N1654829
E183393

 - 66,000  -  รຌอยละของ
ความปลอดภยั
฿นชีวติละ
ทรัพย์สินพิ มขึ้น

ประชาชนมีความ
ปลอดภัย฿นชีวิต
ละทรัพย์สิน

กองชาง

14 ครงการขยายขตเฟฟ้าสาธารณะหลัง
สนามกีฬา 80 พรรษา  ซอยจ าปาทอง  
ชุมชนสนสุข 3 ม.7

พื อพัฒนาระบบสาธารณูปภคเดຌ
อยางมาตรฐานละทั วถึง

ขยายขตเฟฟ้าสาธารณะ 
ความยาว  800 ม.

 - 400,000  -  รຌอยละของ
ความปลอดภยั
฿นชีวติละ
ทรัพย์สินพิ มขึ้น

ประชาชนมีความ
ปลอดภัย฿นชีวิต
ละทรัพย์สิน

กองชาง

15 ครงการขยายขตเฟฟ้าสาธารณะหลัง
ประตู 4 สนามกีฬา 80 พรรษา ชุมชน
สนสุข 3  ม.7

พื อพัฒนาระบบสาธารณูปภคเดຌ
อยางมาตรฐานละทั วถึง

ขยายขตเฟฟ้าสาธารณะ 
ความยาว  300 ม.

 - 150,000  -  รຌอยละของ
ความปลอดภยั
฿นชีวติละ
ทรัพย์สินพิ มขึ้น

ประชาชนมีความ
ปลอดภัย฿นชีวิต
ละทรัพย์สิน

กองชาง

16 ครงการขยายขตเฟฟ้าสาธารณะทาง
เปบຌาน น.ส.วิเลลักษณ์ ชุมชนสนสุข 3 
 ม.7

พื อพัฒนาระบบสาธารณูปภคเดຌ
อยางมาตรฐานละทั วถึง

ขยายขตเฟฟ้าสาธารณะ 
ความยาว  240 ม.

N1651084
E182896
N1650845
E182860

 - 120,000  -  รຌอยละของ
ความปลอดภยั
฿นชีวติละ
ทรัพย์สินพิ มขึ้น

ประชาชนมีความ
ปลอดภัย฿นชีวิต
ละทรัพย์สิน

กองชาง

17 ครงการขยายขตเฟฟ้าสาธารณะ ซอย
ขຌาเปศาลากลางหมูบຌานขຌางวัดปຆาสง
ธรรมพรมรังสี ชุมชนสนสุข 3  ม.7

พื อพัฒนาระบบสาธารณูปภคเดຌ
อยางมาตรฐานละทั วถึง

 - 150,000  -  รຌอยละของ
ความปลอดภยั
฿นชีวติละ
ทรัพย์สินพิ มขึ้น

ประชาชนมีความ
ปลอดภัย฿นชีวิต
ละทรัพย์สิน

กองชาง

85



3. ยุทธศาสตร์ดຌานการพัฒนาครงสรຌางพื นฐาน
   3.3

พิกัดทางภูมิศาสตร์ 2560 2561 2562

(ผลผลิตของครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

ครงการ/กิจกรรม

ประสาน฿นการกຌเขปัญหาความดือดรຌอนของประชาชน฿นดຌานสาธารณูปภค ละสงสริม฿หຌประชาชนขຌา฿จ฿นการ฿ชຌละรักษาสาธารณูปภคอยางคุຌมคา

ที วัตถุประสงค์  ตัวชีว้ัด
(KPI)

ป้าหมาย งบประมาณละที ผานมา
ผลที คาดวาจะเดຌรับ หนวยงานที 

รับผิดชอบ

18 ครงการติดต้ังเฟฟ้าสงสวาง บริวณสี 
ยกบຌานเปปะ ม. 1

พื อพัฒนาระบบสาธารณูปภคเดຌ
อยางมาตรฐานละทั วถึง

ติดต้ังเฟฟ้าสงสวาง  (ตาม
บบทศบาลก าหนด)

N1659297
E182058

 - 100,000  -  รຌอยละของ
ความปลอดภยั
฿นชีวติละ
ทรัพย์สินพิ มขึ้น

ประชาชนมีความ
ปลอดภัย฿นชีวิต
ละทรัพย์สิน

กองชาง

19 ครงการขยายขตเฟฟ้าสาธารณะ ซอย
บຌานนายปว ม. 1

พื อพัฒนาระบบสาธารณูปภคเดຌ
อยางมาตรฐานละทั วถึง

ขยายขตเฟฟ้าพรຌอมเฟฟ้า
สงสวาง ยาว 100มตร 
(ตามบบทศบาลก าหนด)

N1659072
E182708
N1659071
E182610

 - 50,000  -  รຌอยละของ
ความปลอดภยั
฿นชีวติละ
ทรัพย์สินพิ มขึ้น

ประชาชนมีความ
ปลอดภัย฿นชีวิต
ละทรัพย์สิน

กองชาง

20 ครงการขยายขตเฟฟ้าสาธารณะ จาก
บຌานผูຌ฿หญคຌยถึงนนพล ม. 2

พื อพัฒนาระบบสาธารณูปภคเดຌ
อยางมาตรฐานละทั วถึง

ขยายขตเฟฟ้าพรຌอมเฟฟ้า
สงสวาง 137 มตร
(ตามบบทศบาลก าหนด)

N1659414
E183655
N1659284
E183622

 - 80,000  -  รຌอยละของ
ความปลอดภยั
฿นชีวติละ
ทรัพย์สินพิ มขึ้น

ประชาชนมีความ
ปลอดภัย฿นชีวิต
ละทรัพย์สิน

กองชาง

21 ครงการขยายขตเฟฟ้าสาธารณะ 
ซอยศุภลักษณ์ ม.6

พื อพัฒนาระบบสาธารณูปภคเดຌ
อยางมาตรฐานละทั วถึง

ขยายขตเฟฟ้าพรຌอมเฟฟ้า
สงสวาง 30 มตร
(ตามบบทศบาลก าหนด)

N1657850
E182876
N1657852
E182847

 - 20,000  -  รຌอยละของ
ความปลอดภยั
฿นชีวติละ
ทรัพย์สินพิ มขึ้น

ประชาชนมีความ
ปลอดภัย฿นชีวิต
ละทรัพย์สิน

กองชาง

22 อุดหนุนการเฟฟ้าสวนภูมิภาค พื อพัฒนาระบบสาธารณูปภคเดຌ
อยางมาตรฐานละทั วถึง

ภาย฿นขตทศบาลต าบลปรุ
฿หญ

500,000 500,000 500,000  รຌอยละของ
ความปลอดภยั
฿นชีวติละ
ทรัพย์สินพิ มขึ้น

ประชาชนมีความ
ปลอดภัย฿นชีวิต
ละทรัพย์สิน

กองชาง
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รายละอียดครงการพัฒนา บบ ผ.01

ผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 ถึง 2562)

ทศบาลต าบลปรุ฿หญ่
ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 3 พัฒนาคราชมืองน่าอยูท่ีไป็นมิตรกับสิไงวดลຌอม
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทຌองถิไน฿นขตจังหวัดทีไ 10  ยุทธศาสตร์ดຌานการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอม
4.ยุทธศาสตร์ดຌานการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอม
   4.1

2560 2561 2562

(ผลผลิตของครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

1 ครงการ "ทຌองถิ นเทย รวม฿จภักด์ิ 
รักษ์พืน้ที สีขียว

พื อพิ มพืน้ที สีขียวละลดภาวะ
ลกรຌอน

ต าบลปรุ฿หญ 20,000 20,000 20,000  รຌอยละของ
พืน้ที สีขียว
พิ มขึ้น

พืน้ที สีขียวพิ มขึน้ ละลด
ภาวะลกรຌอน

ส านัก
ปลัดทศบาล

2 ครงการรักษ์หลงน้ า พื อตรียมความพรຌอม฿นการกัก
กใบน้ า฿นชวงกอนภัยลຌง

หลงน้ า฿นขตพืน้ที ต าบล
ปรุ฿หญ

50,000      50,000      50,000       จ านวนหลงน้ า
เดຌรับการพฒันา
พิ มขึ้น

หลงน้ าเดຌรับการดูลละ
ประชาชนมีน้ า฿ชຌ฿นชวงฤดู
ลຌงอยางพียงพอ

ส านัก
ปลัดทศบาล

3 ครงการคลองสวยน้ า฿สต าบลปรุ฿หญ พื อสรຌางจิตส านึก฿หຌประชาชน
ต าบลปรุ฿หญมีสวนรวม฿นการ
อนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติ 
มน้ าล าคลอง

ประชาชนต าบลปรุ฿หญ 30,000 30,000 30,000 รຌอยละของ
ประชาชน
อนุรักษ์
ทรัพยากร 
ธรรมชาติ มน้ า
ล าคลองพิ มขึ้น

ทรัพยากรธรรมชาติละมน้ า
ล าคลองยังคงด ารงอยูตอเป

กอง
สาธารณสุข ฯ

4 ครงการชุมชนนาอยูหมูบຌานนามอง พื อป็นการพัฒนาหมูบຌาน฿หຌ
สะอาด นาอยู

ต าบลปรุ฿หญ 100,000    100,000    100,000     จ านวนหมูบຌาน
มีความสะอาด
พิ มขึ้น

หมูบຌาน฿นขตพืน้ที สะอาด 
นาอยู

กอง
สาธารณสุข ฯ

ที ครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์  ตัวชีว้ัด
(KPI)

ป้าหมาย

สงสริม สนับสนุนละรวมมือกับสวนราชการองค์กรปกครองสวนทຌองถิ น ภาคอกชน ฿นการพัฒนาฟืน้ฟูละอนุรักษ์ธรรมชาติ สิ งวดลຌอม หลงน้ า ลุมน้ าล าคลอง ละปຆาเมຌ฿หຌมีความ
อุดมสมบูรณ์

งบประมาณละที ผานมา
ผลที คาดวาจะเดຌรับ หนวยงานที 

รับผิดชอบ

87



รายละอียดครงการพัฒนา บบ ผ.01

ผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 ถึง 2562)

ทศบาลต าบลปรุ฿หญ่
ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 3 พัฒนาคราชมืองน่าอยูท่ีไป็นมิตรกับสิไงวดลຌอม
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทຌองถิไน฿นขตจังหวัดทีไ 10  ยุทธศาสตร์ดຌานการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอม
4. ยุทธศาสตร์ดຌานการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอม
   4.2

2560 2561 2562

(ผลผลิตของครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

1 ครงการของหลือ฿ชຌเมเรຌคาสูการ
พัฒนาชุมชนปลอดขยะ

 - พื อสรຌางจิตส านึกละความ
ตระหนัก฿นการจัดการขยะมูล
ฝอยที ถูกตຌองกประชาชน฿น
ชุมชนละน าขยะมูลฝอยเป฿ชຌ
฿หຌกิดประยชน์
 - พื อ฿หຌประชาชนต าบลปรุ
฿หญมีความรูຌความขຌา฿จละ฿หຌ
ความรวมมือ฿นการลดปริมาณ
ขยะมูลฝอย

อบรม฿หຌความรูຌรื องจัดการ
ขยะมูลฝอย การ฿ชຌ
ประยชน์จากขยะมูลฝอย 
ละณรงค์การคัดยกขยะ
มูลฝอยอันตรายละสารพิษ
฿นครัวรือน กประชาชน
ต าบลปรุ฿หญ

100,000 100,000 100,000 รຌอยละของ
ปริมาณขยะ
ลดลง

 - ประชาชน฿นชุมชนมี
จิตส านึกละความตระหนัก
฿นการจัดการขยะมูลฝอยที 
ถูกตຌองละเดຌรับประยชน์
จากขยะมูลฝอย
 - ปริมาณขยะที ถูกน าเป
ก าจัดมีปริมาณลดลง

กอง
สาธารณสุขฯ

2 ครงการกอสรຌางอาคารผลิตปุย๋หมัก
จากขยะครัวรือน

พื อ฿ชຌป็นสถานที ด านินการ
คัดยกขยะอินทรีย์น าเปผลิต
ปุย๋หมักชีวภาพ

อาคารผลิตปุย๋หมัก จ านวน
 1 หง

200,000 200,000 200,000 มีจ านวน
อาคารสถานที 
ละวสัดุ
จ าปน็พิ มขึ้น

ทศบาลต าบลปรุ฿หญ
สามารถบริหารจัดการขยะ
อินทรีย์เดຌอยางถูกหลัก
สุขาภิบาล

กอง
สาธารณสุขฯ

ที ครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
ป้าหมาย  ตัวชีว้ัด

(KPI)

สงสริม สนับสนุนละสรຌางความรวมมือกับสวนราชการที กี ยวขຌอง องค์กรปกครองสวนทຌองถิ น฿นการจัดท าระบบก าจัดขยะรวม พื อจัดการขยะมูลฝอยละสิ งปฏิกูลอยางป็นระบบ
งบประมาณละที ผานมา

ผลที คาดวาจะเดຌรับ หนวยงานที 
รับผิดชอบ
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4. ยุทธศาสตร์ดຌานการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอม
   4.2

2560 2561 2562

(ผลผลิตของครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

ที ครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
ป้าหมาย  ตัวชีว้ัด

(KPI)

สงสริม สนับสนุนละสรຌางความรวมมือกับสวนราชการที กี ยวขຌอง องค์กรปกครองสวนทຌองถิ น฿นการจัดท าระบบก าจัดขยะรวม พื อจัดการขยะมูลฝอยละสิ งปฏิกูลอยางป็นระบบ
งบประมาณละที ผานมา

ผลที คาดวาจะเดຌรับ หนวยงานที 
รับผิดชอบ

3 ครงการศึกษาความหมาะสมละ
ออกบบรายละอียดระบบรวบรวม
ละบ าบัดน้ าสียชุมชน

 - พื อจัดตรียมขຌอมูลของการ
น าน้ าทิ้งจากชุมชนเปบ าบัด
อยางถูกตຌอง
 - พื อกຌเขปัญหาน้ าทิ้งจาก
ชุมชนเมมีหลงระบายที สงผล
กระทบตอสิ งวดลຌอม

ส ารวจ วิคราะห์ ศึกษา
รายละอียดละออกบบ
ระบบรวบรวมละบ าบัดน้ า
สียชุมชน

2,000,000 - - มีผล
การศึกษา
ออกบบ
ระบบรวมรวม
ละบ าบดัน้ า
สีย

ทศบาลต าบปรุ฿หญมีผล
การศึกษาออกบบระบบรวม
รวมละบ าบัดน้ าสียพื อ
น าเปสูการกຌเขปัญหาดຌาน
สิ งวดลຌอมของพืน้ที ฿นอนาคต

กอง
สาธารณสุขฯ
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รายละอียดครงการพัฒนา บบ ผ.01

ผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 ถึง 2562)

ทศบาลต าบลปรุ฿หญ่
ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 2 ลดความหลืไอมล  าทางสังคมละพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทຌองถิไน฿นขตจังหวัดทีไ 7 ยุทธศาสตร์ดຌานการพัฒนาการท่องทีไยว ศาสนา-วัฒนธรรม ประพณ ีละกีฬา
5. ยุทธศาสตร์ดຌานการพัฒนาการท่องทีไยว ศาสนา-วัฒนธรรม ประพณ ีละกีฬา
   5.1

2560 2561 2562

(ผลผลิตของครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

1 ครงการจัดงานประพณีสงกรานต์ 
ละรดน้ าด าหัวผูຌสูงอายุต าบล
ปรุ฿หญ

พื อป็นขวัญละก าลัง฿จก
ผูຌสูงอายุ
พื อสืบสานประพณีเทย฿หຌอยู
สืบเป

ยาวชน ประชาชนละ
ผูຌสูงอายุต าบลปรุ฿หญ

400,000 400,000 400,000 รຌอยละของ
ประชาชนมีสวน
รวม฿นกิจกรรม

ยาวชนละประชาชนเดຌรวม
สืบสานประพณีเทยละ
ผูຌสูงอายุมีคุณภาพชีวิตที ดีขึน้

 กองการศึกษา

2 ครงการสนับสนุนการด านินงาน
ทางดຌานประพณีวัฒนธรรมภูมิ
ปัญญาทຌองถิ นของสภาวัฒนธรรม
ต าบลปรุ฿หญ

พื อสนับสนุนการด านินงาน
ทางดຌานประพณีวัฒนธรรมภูมิ
ปัญญาทຌองถิ นของสภา
วัฒนธรรมต าบลปรุ฿หญ

วันขึน้ปี฿หม, งานประพณี
วัฒนธรรม ภูมิปัญญา
ทຌองถิ น฿นต าบลปรุ฿หญ

50,000 50,000 50,000 รຌอยละของ
ประชาชนมีสวน
รวม฿นกิจกรรม

สภาวัฒนธรรมหมูบຌานมีการ
บริหารจัดการที ดี

 กองการศึกษา

3 ครงการจัดกิจกรรมพื อสงสริม
พระพุทธศาสนา

พื อ฿หຌดใก ยาวชน ประชาชน
฿นต าบลปรุ฿หญ เดຌรวมกิจกรรม
พื อท านุบ ารุงศาสนา

 ยาวชน ประชาชน฿น
ต าบลปรุ฿หญ

100,000 100,000 100,000 รຌอยละของ
ประชาชนมีสวน
รวม฿นกิจกรรม

ดใก ยาวชน ประชาชน฿น
ต าบลปรุ฿หญ เดຌมีสวนรวม฿น
การท านุบ ารุงศาสนา

 กองการศึกษา

4 ครงการจัดงานประพณีลอยกระทง พื อ฿หຌดใก ยาวชน ประชาชน
฿นต าบลปรุ฿หญ เดຌมีสวนรวม
฿นการสืบสานประพณีของเทย
฿หຌคงอยูตอเป

ดใก ยาวชน ประชาชน฿น
ต าบลปรุ฿หญ ต าบลปรุ฿หญ

300,000 300,000 300,000 รຌอยละของ
ประชาชนมีสวน
รวม฿นกิจกรรม

ดใก ยาวชน ประชาชน฿น
ต าบลปรุ฿หญ เดຌมีสวนรวม฿น
การสืบสานประพณีของเทย
฿หຌคงอยูตอเป

 กองการศึกษา

พัฒนาฟืน้ฟูละสงสริมกิจกรรมดຌานศาสนา ศิลปวัฒนธรรมละประพณีของชุมชนทຌองถิ นคราช พื อการอนุรักษ์สืบสานตอละชื อมยงสูกิจกรรมการทองที ยว
งบประมาณละที ผานมา

ผลที คาดวาจะเดຌรับ หนวยงานที 
รับผิดชอบที ครงการ/กิจกรรม  ตัวชีว้ัด

(KPI)
วัตถุประสงค์

ป้าหมาย
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รายละอียดครงการพัฒนา บบ ผ.01

ผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 ถึง 2562)

ทศบาลต าบลปรุ฿หญ่
ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 2 ลดความหลืไอมล  าทางสังคมละพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทຌองถิไน฿นขตจังหวัดทีไ 7  ยุทธศาสตร์ดຌานการพัฒนาการท่องทีไยว ศาสนา-วัฒนธรรม ประพณ ีละกีฬา
5. ยุทธศาสตร์ดຌานการพัฒนาการท่องทีไยว ศาสนา-วัฒนธรรม ประพณ ีละกีฬา
   5.2

พิกัดทางภูมิศาสตร์ 2560 2561 2562

(ผลผลิตของครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

1 ครงการจัดหาครื องออกก าลังกาย
ส าหรับดใก ม.5

พื อ฿หຌดใกมีสถานที ออก
ก าลังกายที เดຌมาตรฐาน

ครื องออกก าลังกาย
ส าหรับดใก
(ตามบบทศบาลก าหนด)

N1653977
E182662

500,000 500,000 500,000 รຌอยละของ
ดใกมีสุขภาพ
ขใงรงพิ มขึ้น

ดใก฿นพืน้ที ต าบลปรุ฿หญมี
สุขภาพสมบูรณ์ ขใงรง

กองชาง

2 ครงการท าร้ัวสนามกีฬา ม.6 พื อ฿หຌประชาชนมีสถานที 
ออกก าลังกายที เดຌมาตรฐาน

ร้ัวสนามกีฬา สูง 1.5 ม. 
ยาว 130 ม. พรຌอมป้าย
ครงการ จ านวน 1 ป้าย
(ตามบบทศบาลก าหนด)

N1657618
E182725
N1657652
E182597

360,000 - - จ านวน
สถานที ออก
ก าลังเดຌ
มาตรฐานพิ ม
มากขึ้น

ประชาชนมีสถานที ออกก าลัง
กายที เดຌมาตรฐาน

กองชาง

3 ครงการจัดการขงขันกีฬาต าบล
ตຌานยาสพติด

พื อจัดการขงขันกีฬา
฿หຌกับดใกยาวชน 
ประชาชน฿นต าบลปรุ฿หญ 
ละสงสริม฿หຌเดຌ฿ชຌวลาวาง
฿นการออกก าลังกาย

ยาวชนละประชาชน฿น
ขตพืน้ที ต าบลปรุ฿หญ

200,000 200,000 200,000 รຌอยละของ
ประชาชนมี
สุขภาพ
ขใงรงพิ มขึ้น

ประชาชน฿นต าบลปรุ฿หญ มี
ความรักสามัคคี สุขภาพ
ขใงรง ละหางเกลยาสพติด

กองการศึกษา

ที ครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์  ตัวชีว้ัด
(KPI)

ป้าหมาย

สงสริมละสนับสนุนกิจกรรมลานกีฬาชุมชน ละจัดการขงขันกีฬาประภทตางโ ต้ังตระดับหมูบຌานจนถึงระดับจังหวัด รวมถึงการสรຌางความป็นลิศทางดຌานกีฬาสูกีฬาอาชีพ
฿นระดับชาติละนานาชาติ

งบประมาณละที ผานมา
ผลที คาดวาจะเดຌรับ หนวยงานที 

รับผิดชอบ
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5. ยุทธศาสตร์ดຌานการพัฒนาการท่องทีไยว ศาสนา-วัฒนธรรม ประพณ ีละกีฬา
   5.2

พิกัดทางภูมิศาสตร์ 2560 2561 2562

(ผลผลิตของครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

ที ครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์  ตัวชีว้ัด
(KPI)

ป้าหมาย

สงสริมละสนับสนุนกิจกรรมลานกีฬาชุมชน ละจัดการขงขันกีฬาประภทตางโ ต้ังตระดับหมูบຌานจนถึงระดับจังหวัด รวมถึงการสรຌางความป็นลิศทางดຌานกีฬาสูกีฬาอาชีพ
฿นระดับชาติละนานาชาติ

งบประมาณละที ผานมา
ผลที คาดวาจะเดຌรับ หนวยงานที 

รับผิดชอบ

4 ครงการสงนักกีฬาขຌารวมการ
ขงขันกีฬา

พื อ฿หຌขຌาราชการ พนักงาน
ทศบาลต าบลปรุ฿หญละ
ดใก ยาวชน ประชาชน฿น
ต าบลปรุ฿หญ รวมการ
ขงขันกีฬากับหนวยงาน
อื น โ ละสริมสรຌางความ
รักความสามัคคี

ขຌาราชการ จຌาหนຌาที  
พนักงาน฿นทศบาลต าบล
ปรุ฿หญ

50,000 50,000 50,000 รຌอยละของ
ขຌาราชการ 
จຌาหนຌาที  
พนักงานมี
สุขภาพ
ขใงรงพิ มขึ้น

ขຌาราชการ พนักงานทศบาล
ต าบลปรุ฿หญ ละดใก 
ยาวชน ประชาชน฿นต าบลปรุ
฿หญ รวมการขงขันกีฬากับ
หนวยงานอื น โ ละมีความ
รักความสามัคคี

กองการศึกษา

5 ครงการจัดการขงขันกีฬาหมูบຌาน
ตຌานยาสพติด

พื อจัดการขงขันกีฬา
฿หຌกับดใกยาวชน 
ประชาชน฿นต าบลปรุ฿หญ 
ละเดຌ฿ชຌวลาวาง฿นการ
ออกก าลังกาย

ดใก ยาวชน ประชาชน
ต าบลปรุ฿หญ

80,000 80,000 80,000 รຌอยละของ
ประชาชนมี
สุขภาพ
ขใงรงพิ มขึ้น

ดใก ยาวชน ประชาชน฿น
ต าบลปรุ฿หญ มีความรัก
สามัคคี สุขภาพขใงรง ละ
หางเกลยาสพติด

 กองการศึกษา

6 ครงการสงสริมการลนกีฬาพื อ
สุขภาพที ดี

พื อสงสริม฿หຌดใก ยาวชน
 ประชาชนต าบลปรุ฿หญ 
ลนกีฬาพื อสุขภาพที ดี

ประชาชนต าบลปรุ฿หญ 70,000 70,000 70,000 รຌอยละของ
ประชาชนมี
สุขภาพ
ขใงรงพิ มขึ้น

ดใก ยาวชน ประชาชนต าบล
ปรุ฿หญ มีสุขภาพที ดีขึน้

 กองการศึกษา
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รายละอียดครงการพัฒนา บบ ผ.01

ผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 ถึง 2562)

ทศบาลต าบลปรุ฿หญ่
ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 2 ลดความหลืไอมล  าทางสังคมละพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทຌองถิไน฿นขตจังหวัดทีไ 7  ยุทธศาสตร์ดຌานการพัฒนาการท่องทีไยว ศาสนา-วัฒนธรรม ประพณ ีละกีฬา
5. ยุทธศาสตร์ดຌานการพัฒนาการท่องทีไยว ศาสนา-วัฒนธรรม ประพณ ีละกีฬา
   5.3

พิกัดทางภูมิศาสตร์ 2560 2561 2562

(ผลผลิตของครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

1 ครงการกอสรຌางตลาดน้ าพธิ์ต้ีย ม. 1 พื อสงสริมการทองที ยวละ
รายเดຌของประชาชน

ตลาดน้ าพธิ์ต้ีย N1660015
E182045

- 20,000,000  - รຌอยละของ
ประชาชนมี
รายเดຌพิ มขึ้น

ประชาชนมีรายเดຌละ
คุณภาพชีวิตที ดีขึน้

กองชาง 
ทต.ปรุ฿หญ / 

ขอรับการ
สนับสนุน

พัฒนาละฟืน้ฟูหลงทองที ยวดิม สรຌางหลงทองที ยว฿หม รวมทั้งกิจกรรมดຌานการทองที ยว ละสิ งอ านวยความสะดวกตางโ พื อกระตุຌนศรษฐกิจ ละสรຌางรายเดຌจากการทองที ยวของจังหวัดนครราชสีมาพิ มขึน้

ที ครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
ป้าหมาย งบประมาณละที ผานมา  ตัวชีว้ัด

(KPI)
ผลที คาดวาจะเดຌรับ หนวยงานที 

รับผิดชอบ
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รายละอียดครงการพัฒนา บบ ผ.01

ผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 ถึง 2562)

ทศบาลต าบลปรุ฿หญ่
(กินศักยภาพตຌองขอรับการสนับสนุน)

ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 2 ลดความหลืไอมล  าทางสังคมละพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทຌองถิไน฿นขตจังหวัดทีไ 7  ยุทธศาสตร์ดຌานการพัฒนาการท่องทีไยว ศาสนา-วัฒนธรรม ประพณ ีละกีฬา
5. ยุทธศาสตร์ดຌานการพัฒนาการท่องทีไยว ศาสนา-วัฒนธรรม ประพณ ีละกีฬา
   5.3

พิกัดทางภูมิศาสตร์ 2560 2561 2562

(ผลผลิตของครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

1 ครงการกอสรຌางตลาดน้ าพธิ์ต้ีย ม. 1 พื อสงสริมการทองที ยวละ
รายเดຌของประชาชน

ตลาดน้ าพธิ์ต้ีย N1660015
E182045

- 20,000,000  - รຌอยละของ
ประชาชนมี
รายเดຌพิ มขึ้น

ประชาชนมีรายเดຌละ
คุณภาพชีวิตที ดีขึน้

กองชาง 
ทต.ปรุ฿หญ / 

ขอรับการ
สนับสนุน

พัฒนาละฟืน้ฟูหลงทองที ยวดิม สรຌางหลงทองที ยว฿หม รวมทั้งกิจกรรมดຌานการทองที ยว ละสิ งอ านวยความสะดวกตางโ พื อกระตุຌนศรษฐกิจ ละสรຌางรายเดຌจากการทองที ยวของจังหวัดนครราชสีมาพิ มขึน้

ที ครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
ป้าหมาย งบประมาณละที ผานมา  ตัวชีว้ัด

(KPI)
ผลที คาดวาจะเดຌรับ หนวยงานที 

รับผิดชอบ
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รายละอียดครงการพัฒนา บบ ผ.01

ผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 ถึง 2562)

ทศบาลต าบลปรุ฿หญ่
ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 2 ลดความหลืไอมล  าทางสังคมละพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทຌองถิไน฿นขตจังหวัดทีไ 2  ยุทธศาสตร์ดຌานการพัฒนาการศึกษา
6. ยุทธศาสตร์ดຌานการพัฒนาการศึกษา
   6.1

2560 2561 2562

(ผลผลิตของครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

1 ครงการพัฒนาศักยภาพครูผูຌดูลดใก
ละจຌาหนຌาที รับผิดชอบงานดຌาน
การศึกษา

พื อสงสริม฿หຌครูผูຌดูลดใกละ
จຌาหนຌาที  โ รับผิดชอบงาน
การศึกษาเดຌมีความรูຌ
ความสามารถพิ มขึน้

ครูผูຌดูลดใกละจຌาหนຌาที 
รับผิดชอบงานดຌานการศึกษา

50,000 50,000 50,000  บคุลากร
ทางการศึกษามี
ความรูຌพิ มขึ้น

ครูผูຌดูลดใกละจຌาหนຌาที  โ 
รับผิดชอบงานการศึกษาเดຌมี
ความรูຌความสามารถพิ มขึน้

 กองการศึกษา

ที ครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
ป้าหมาย

พัฒนาละตรียมบุคลากรดຌานการศึกษา (ครู บุคลากรทางการศึกษา นักรียน) ฿หຌป็นผูຌมีคุณภาพมีทักษะละศักยภาพตามมาตรฐานสากล รองรับประชาคมอาซียน
งบประมาณละที ผานมา  ตัวชีว้ัด

(KPI)
ผลที คาดวาจะเดຌรับ หนวยงานที 

รับผิดชอบ
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รายละอียดครงการพัฒนา บบ ผ.01

ผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 ถึง 2562)

ทศบาลต าบลปรุ฿หญ่
ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 2 ลดความหลืไอมล  าทางสังคมละพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทຌองถิไน฿นขตจังหวัดทีไ 2  ยุทธศาสตร์ดຌานการพัฒนาการศึกษา
6. ยุทธศาสตร์ดຌานการพัฒนาการศึกษา
   6.2

2560 2561 2562

(ผลผลิตของครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

1 ครงการสนับสนุนคา฿ชຌจายการ
บริหารสถานศึกษา 
  - คาอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาดใก
ลใกทศบาลต าบลปรุ฿หญ

พื อ฿หຌการบริหารจัดการศูนย์
พัฒนาดใกลใก฿นสังกัดทศบาล
ต าบลปรุ฿หญ ป็นเปอยาง
ถูกตຌองละมีอกภาพ

คาอาหารกลางวันศูนย์
พัฒนาดใกลใกทศบาล
ต าบลปรุ฿หญ

360,000 360,000 360,000  จ านวนดใก
เดຌรับการ
พฒันาพิ มขึ้น

ศูนย์พัฒนาดใกลใก฿นสังกัด
ทศบาลต าบลปรุ฿หญ มี
บริหารจัดการอยางถูกตຌอง
ละมีอกภาพ

 กองการศึกษา

2 ครงการสนับสนุนคา฿ชຌจายการ
บริหารสถานศึกษา 
   - ครงการพัฒนาผูຌดูลดใก

พื อ฿หຌการบริหารจัดการศูนย์
พัฒนาดใกลใก฿นสังกัดทศบาล
ต าบลปรุ฿หญ ป็นเปอยาง
ถูกตຌองละมีอกภาพ

พัฒนาผูຌดูลดใก จ านวน  5
  คน

10,000 10,000 10,000  จ านวนครู
ผูຌดูลดใก
เดຌรับการ
พฒันาพิ มขึ้น

ศูนย์พัฒนาดใกลใก฿นสังกัด
ทศบาลต าบลปรุ฿หญ มี
บริหารจัดการอยางถูกตຌอง
ละมีอกภาพ

 กองการศึกษา

3 ครงการปฐมนิทศผูຌปกครองดใก
ศูนย์พัฒนาดใกลใกทศบาลต าบลปรุ
฿หญ

พื อ฿หຌการบริหารจัดการศูนย์
พัฒนาดใกลใก฿นสังกัดทศบาล
ต าบลปรุ฿หญ ป็นเปอยาง
ถูกตຌองละมีอกภาพ

ปฐมนิทศผูຌปกครองดใก
ศูนย์พัฒนาดใกลใกทศบาล
ต าบลปรุ฿หญ  ทั้ง 2 หง 
จ านวน 1 คร้ังตอปี

15,000 15,000 15,000  จ านวน
ผูຌปกครองขຌา
รับการ
ปฐมนิทศ

ศูนย์พัฒนาดใกลใก฿นสังกัด
ทศบาลต าบลปรุ฿หญ มี
บริหารจัดการอยางถูกตຌอง
ละมีอกภาพ

 กองการศึกษา

สงสริมการศึกษา฿นระบบ นอกระบบ ละการศึกษาตามอัธยาศัย
งบประมาณละที ผานมา

ที ครงการ/กิจกรรม  ตัวชีว้ัด
(KPI)

ผลที คาดวาจะเดຌรับ หนวยงานที 
รับผิดชอบวัตถุประสงค์

ป้าหมาย
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6. ยุทธศาสตร์ดຌานการพัฒนาการศึกษา
   6.2

2560 2561 2562

(ผลผลิตของครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

สงสริมการศึกษา฿นระบบ นอกระบบ ละการศึกษาตามอัธยาศัย
งบประมาณละที ผานมา

ที ครงการ/กิจกรรม  ตัวชีว้ัด
(KPI)

ผลที คาดวาจะเดຌรับ หนวยงานที 
รับผิดชอบวัตถุประสงค์

ป้าหมาย

4 ครงการสงสริมการศึกษาพื อรียนรูຌ
฿นละนอกหຌองรียน

พื อ฿หຌการบริหารจัดการศูนย์
พัฒนาดใกลใก฿นสังกัดทศบาล
ต าบลปรุ฿หญ ป็นเปอยาง
ถูกตຌองละมีอกภาพ

สงสริมการศึกษาพื อรียนรูຌ
฿นละนอกหຌองรียน 
จ านวน   1 คร้ังตอปี

100,000 100,000 100,000  จ านวนดใก
นักรียนเดຌรับ
ความรูຌพิ มขึ้น

ศูนย์พัฒนาดใกลใก฿นสังกัด
ทศบาลต าบลปรุ฿หญ มี
บริหารจัดการอยางถูกตຌอง
ละมีอกภาพ

 กองการศึกษา

5 ครงการสรຌางจิตส านึกพื อระลึกบุญ
คุณครู

พื อ฿หຌการบริหารจัดการศูนย์
พัฒนาดใกลใก฿นสังกัดทศบาล
ต าบลปรุ฿หญ ป็นเปอยาง
ถูกตຌองละมีอกภาพ

สรຌางจิตส านึกพื อระลึกบุญ
คุณครู  จ านวน 1 คร้ังตอปี

5,000 5,000 5,000  จ านวนดใก
นักรียนมี
จิตส านึกบญุ
คุณครูพิ มขึ้น

ศูนย์พัฒนาดใกลใก฿นสังกัด
ทศบาลต าบลปรุ฿หญ มี
บริหารจัดการอยางถูกตຌอง
ละมีอกภาพ

 กองการศึกษา

6 ครงการจัดนิทรรศการผลงาน
นักรียนศูนย์พัฒนาดใกลใกทศบาล
ต าบลปรุ฿หญ

พื อ฿หຌการบริหารจัดการศูนย์
พัฒนาดใกลใก฿นสังกัดทศบาล
ต าบลปรุ฿หญ ป็นเปอยาง
ถูกตຌองละมีอกภาพ

ศูนย์พัฒนาดใกลใก ทั้ง 2 
หง

100,000 100,000 100,000  จ านวนดใก
นักรียนเดຌรับ
การศึกษา
พิ มขึ้น

ศูนย์พัฒนาดใกลใก฿นสังกัด
ทศบาลต าบลปรุ฿หญ มี
บริหารจัดการอยางถูกตຌอง
ละมีอกภาพ

 กองการศึกษา

7 ครงการจัดกิจกรรมวันดใกหงชาติ พื อสงสริม฿หຌดใก ยาวชน ฿น
ต าบลปรุ฿หญซึ งป็นอนาคตของ
ชาติเดຌรวมกิจกรรมละรูຌจัก
หนຌาที ของตนอง

ดใก฿นขตต าบลปรุ฿หญ 150,000 150,000 150,000  จ านวนดใก
นักรียนรวม
กิจจกรรม
พิ มขึ้น

ดใก ยาวชน ฿นต าบลปรุ฿หญ
ซึ งป็นอนาคตของชาติเดຌรวม
กิจกรรมละรูຌจักหนຌาที ของ
ตนอง

 กองการศึกษา
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6. ยุทธศาสตร์ดຌานการพัฒนาการศึกษา
   6.2

2560 2561 2562

(ผลผลิตของครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

สงสริมการศึกษา฿นระบบ นอกระบบ ละการศึกษาตามอัธยาศัย
งบประมาณละที ผานมา

ที ครงการ/กิจกรรม  ตัวชีว้ัด
(KPI)

ผลที คาดวาจะเดຌรับ หนวยงานที 
รับผิดชอบวัตถุประสงค์

ป้าหมาย

8 คาอาหารสริม (นม)  ส าหรับนักรียน
รงรียนบຌานคนชุม

พื อสงสริม฿หຌดใกนักรียน
รงรียนบຌานคนชุมเดຌรับอาหาร
สริมที มีคุณภาพ

จัดซ้ืออาหารสริม (นม) 
ส าหรับนักรียนรงรียน
บຌานคนชุม ระดับชัน้
อนุบาลถึงระดับชัน้
ประถมศึกษาปีที  6

193,154 193,154 193,154  จ านวนดใก
นักรียนเดຌรับ
การพฒันา
พิ มขึ้น

ดใกนักรียนรงรียนบຌานคน
ชุมเดຌรับอาหารสริมที มี
คุณภาพ

กองการศึกษา

9 คาอาหารสริม (นม) ส าหรับศูนย์
พัฒนาดใกลใกต าบลปรุ฿หญ

พื อสงสริม฿หຌดใกนักรียน
รงรียนบຌานคนชุมเดຌรับอาหาร
สริมที มีคุณภาพ

จัดซ้ืออาหารสริม (นม) 
ส าหรับศูนย์พัฒนาดใกลใก
ต าบลปรุ฿หญ

197,064 197,064 197,064  จ านวนดใก
นักรียนเดຌรับ
การพฒันา
พิ มขึ้น

ดใกนักรียนรงรียนบຌานคน
ชุมเดຌรับอาหารสริมที มี
คุณภาพ

กองการศึกษา

10 งินอุดหนุนอาหารกลางวันรงรียน
บຌานคนชุม

พื อสงสริม฿หຌดใกนักรียน
รงรียนบຌานคนชุมเดຌรับอาหาร
กลางวันที มีคุณภาพ

ดใกนักรียนรงรียนบຌาน
คนชุม อนุบาล- ป.6

380,000 380,000 380,000  จ านวนดใก
นักรียนเดຌรับ
การพฒันา
พิ มขึ้น

ดใกนักรียนรงรียนบຌานคน
ชุมเดຌรับอาหารกลางวันที มี
คุณภาพ

กองการศึกษา

11 งินอุดหนุนรงรียนบຌานคนชุมตาม
ครงการศึกษาหลงรียนรูຌนอก
สถานที 

พื อสงสริม฿หຌดใกนักรียน
รงรียนบຌานคนชุมเดຌรับความรูຌ
พิ มติม

ดใกนักรียนรงรียนบຌาน
คนชุม

50,000 50,000 50,000  จ านวน
นักรียนเดຌรับ
ความรูຌพิ มขึ้น

ดใกนักรียนรงรียนบຌานคน
ชุมมีความรูຌพิ มขึน้

กองการศึกษา
 / รงรียน
บຌานคนชุม

12 งินอุดหนุนรงรียนบຌานคนชุมตาม
ครงการขຌาคายคุณธรรมจริยธรรม

พื อสงสริม฿หຌนักรียนมี
คุณธรรมจริยธรรม

ดใกนักรียนรงรียนบຌาน
คนชุม

15,000 15,000 15,000  จ านวน
นักรียนมี
คุณธรรม
จริยธรรม
พิ มขึ้น

ดใกนักรียนรงรียนบຌานคน
ชุมมีคุณธรรมจริยธรรม

กองการศึกษา
 / รงรียน
บຌานคนชุม
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รายละอียดครงการพัฒนา บบ ผ.01

ผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 ถึง 2562)

ทศบาลต าบลปรุ฿หญ่
ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 4 การบริหารราชการบบบูรณาการตามหลักธรรมาภิบาล 
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทຌองถิไน฿นขตจังหวัดทีไ 8   ยุทธศาสตร์ดຌานการบริหารจัดการบຌานมืองทีไดี
7. ยุทธศาสตร์ดຌานการบริหารจัดการบຌานมืองทีไดี 
   7.1

2560 2561 2562

(ผลผลิตของครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

1 ครงการพัฒนาระบบทคนลยี
สารสนทศ

พื อป็นการพิ มประสิทธิภาพ
฿นการบริหารจัดการ฿หຌมีความ
รวดรใวละประชาชนเดຌรับ
ความสะดวกพิ มมากขึน้

พัฒนาระบบสารสนทศของ
ทศบาลต าบลปรุ฿หญ

50,000      50,000      50,000       จ านวนระบบ
สารสนทศเดຌ
มาตรฐานพิ มขึ้น

ระบบสารสนทศมีการพัฒนา
฿หຌมีความสะดวกละรวดรใว
ยิ งขึน้

 ส านัก
ปลัดทศบาล

2 ครงการจัดท าวใบเซต์ทศบาลต าบล
ปรุ฿หญ

พื อประชาสัมพันธ์ละผยพร
ขຌอมูลขาวสารของทศบาล
ต าบลปรุ฿หญ

วใบเซต์ทศบาลต าบลปรุ฿หญ 50,000      50,000      50,000       จ านวน
ประชาชนเดຌรับ
ขຌอมูลขาวสาร
พิ มขึ้น

ประชาชนเดຌรับขຌอมูลขาวสาร
ทั วถึง สะดวก รวดรใว

 ส านัก
ปลัดทศบาล

3 ครงการปรับปรุงระบบผนที ภาษี
ละทะบียนทรัพย์สิน

พื อพิ มประสิทธิภาพ฿นการ
ท างานของระบบผนที ภาษี
ละทะบียนทรัพย์สิน฿หຌดียิ งขึน้

ปรับปรุงระบบผนที ภาษีละ
ทะบียนทรัพย์สิน

50,000      50,000      50,000       จ านวนระบบ
สารสนทศเดຌ
มาตรฐานพิ มขึ้น

ระบบผนที ภาษีละ
ทะบียนทรัพย์สินมี
ประสิทธิภาพยิ งขึน้

 กองคลัง

ที ครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์  ตัวชีว้ัด
(KPI)

ป้าหมาย

น าระบบสารสนทศมา฿ชຌ฿นการบริหารงานภาย฿นองค์กร  พื อ฿หຌบริการกับประชาชน฿หຌสะดวก รวดรใว มนย า ดยยึดถือประยชน์สูงสุดของประชาชน ผูຌรับบริการป็นส าคัญ
งบประมาณละที ผานมา

ผลที คาดวาจะเดຌรับ หนวยงานที 
รับผิดชอบ
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รายละอียดครงการพัฒนา บบ ผ.01

ผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 ถึง 2562)

ทศบาลต าบลปรุ฿หญ่
ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 4 การบริหารราชการบบบูรณาการตามหลักธรรมาภิบาล 
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทຌองถิไน฿นขตจังหวัดทีไ 8   ยุทธศาสตร์ดຌานการบริหารจัดการบຌานมืองทีไดี
7. ยุทธศาสตร์ดຌานการบริหารจัดการบຌานมืองทีไดี 
   7.2

2560 2561 2562

(ผลผลิตของครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

1 ครงการฝຄกอบรมพื อพิ ม
ประสิทธิภาพการบริหารงานละการ
ปฏิบัติงาน ส าหรับคณะผูຌบริหาร
ทຌองถิ น  สมาชิกสภาทຌองถิ น พนักงาน
ทศบาล  ละพนักงานจຌาง

พื อน าความรูຌที เดຌมาพัฒนาการ
ท างาน฿หຌดียิ งขึน้

ฝຄกอบรมคณะผูຌบริหารทຌองถิ น 
 สมาชิกสภาทຌองถิ น พนักงาน
ทศบาล  ละพนักงานจຌาง

400,000 400,000 400,000  จ านวนบคุลากร
เดຌรับความรูຌ
พิ มขึ้น

การท างานมีประสิทธิภาพ
ยิ งขึน้

 ส านัก
ปลัดทศบาล

2 ครงการฝຄกอบรมสริมสรຌางคุณธรรม
 จริยธรรม การรักษาวินัย ละความ
ปรง฿ส฿นการท างานของขຌาราชการ
ละจຌาหนຌาที ของรัฐ

พื อน าความรูຌที เดຌมาพัฒนาการ
ท างาน฿หຌดียิ งขึน้

ฝຄกอบรมคณะผูຌบริหารทຌองถิ น 
 สมาชิกสภาทຌองถิ น พนักงาน
ทศบาล  ละพนักงานจຌาง

20,000 20,000 20,000  จ านวนบคุลากร
เดຌรับความรูຌ
พิ มขึ้น

การท างานมีประสิทธิภาพ
ยิ งขึน้

 ส านัก
ปลัดทศบาล

3 ครงการพัฒนาบุคลากรของทศบาล
ต าบลปรุ฿หญ

พื อน าความรูຌที เดຌมาพัฒนาการ
ท างาน฿หຌดียิ งขึน้

ฝຄกอบรมคณะผูຌบริหารทຌองถิ น
 พนักงานทศบาล  ละ
พนักงานจຌาง

100,000 100,000 100,000  จ านวนบคุลากร
เดຌรับความรูຌ
พิ มขึ้น

การท างานมีประสิทธิภาพ
ยิ งขึน้

 ส านัก
ปลัดทศบาล

4 ครงการจัดอบรม/ประชุมชิง
ปฏิบัติการ/สัมมนาพื อพิ ม
ประสิทธิภาพการจัดกใบรายเดຌ

พื อป็นการพิ มประสิทธิภาพ
฿นการจัดกใบรายเดຌ

อบรม/ประชุมชิงปฏิบัติการ/
สัมมนาพนักงานจຌาหนຌาที 
รับผิดชอบงานจัดกใบรายเดຌ

15,000      15,000      15,000       จ านวนบคุลากร
เดຌรับความรูຌ
พิ มขึ้น

ประสิทธิภาพ฿นการจัดกใบ
รายเดຌพิ มขึน้

กองคลัง

งบประมาณละที ผานมา
ผลที คาดวาจะเดຌรับ หนวยงานที 

รับผิดชอบ
 ตัวชีว้ัด
(KPI)

สนับสนุนบุคลากร฿นสังกัด ฿หຌเดຌรับการศึกษา อบรม การท าวิจัย พิ มพูนความรูຌ พื อยกระดับประสิทธิภาพ การท างาน฿หຌกิดประสิทธิผล฿นการบริการประชาชน 

ที ครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
ป้าหมาย
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รายละอียดครงการพัฒนา บบ ผ.01

ผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 ถึง 2562)

ทศบาลต าบลปรุ฿หญ่
ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 4 การบริหารราชการบบบูรณาการตามหลักธรรมาภิบาล 
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทຌองถิไน฿นขตจังหวัดทีไ 8   ยุทธศาสตร์ดຌานการบริหารจัดการบຌานมืองทีไดี
7. ยุทธศาสตร์ดຌานการบริหารจัดการบຌานมืองทีไดี 
   7.3

2560 2561 2562

(ผลผลิตของครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

1 ครงการจัดท าผนสามปี ทศบัญญติั
 ผนด านินการ ละการประชุม
ติดตามประมินผลผนพัฒนาสามปี
ของทศบาลต าบลปรุ฿หญ

พื อทศบาลต าบลปรุ฿หญจะเดຌ
มีผนพัฒนาสามปี ละมีการ
ประมินผลที มีประสิทธิภาพ
สามารถ฿ชຌป็นครื องมือละ
นวทาง ส าหรับการปฏิบัติงาน 
พื อการพัฒนาทศบาลละ
กຌเขปัญหาความดือนรຌอนของ
ประชาชน

จัดท าผนพัฒนาสามป/ี 
ผนพัฒนาสามปีพิ มติม/
ทศบัญญติั/ผน
ด านินการ/รายงานการ
ติดตามละประมินผล
ผนพัฒนาฯ

20,000      20,000      20,000       จ านวน
บคุลากรเดຌรับ
ความรูຌพิ มขึ้น

ทศบาลต าบลปรุ฿หญมี
ผนพัฒนาสามปี ละมีการ
ประมินผลที มีประสิทธิภาพ
สามารถ฿ชຌป็นครื องมือละ
นวทาง ส าหรับการ
ปฏิบัติงาน พื อการพัฒนา
ทศบาลละกຌเขปัญหาความ
ดือนรຌอนของประชาชน

ส านัก
ปลัดทศบาล

งบประมาณละที ผานมา
ผลที คาดวาจะเดຌรับ หนวยงานที 

รับผิดชอบ
 ตัวชีว้ัด
(KPI)

บูรณาการการจัดท าผนพัฒนาทຌองถิ น รวมกันระหวางหนวยงานภาครัฐ ละอกชน องค์กรปกครองสวนทຌองถิ น พื อพัฒนาทຌองถิ น สรຌางประยชน์สูงสุด กประชาชน

ที ครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
ป้าหมาย
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รายละอียดครงการพัฒนา บบ ผ.01

ผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 ถึง 2562)

ทศบาลต าบลปรุ฿หญ่
ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 4 การบริหารราชการบบบูรณาการตามหลักธรรมาภิบาล 
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทຌองถิไน฿นขตจังหวัดทีไ 8   ยุทธศาสตร์ดຌานการบริหารจัดการบຌานมืองทีไดี
7. ยุทธศาสตร์ดຌานการบริหารจัดการบຌานมืองทีไดี 
   7.4

2560 2561 2562

(ผลผลิตของครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

1 ครงการจัดท าผนชุมชนต าบล
ปรุ฿หญ

พื อรับทราบปัญหาละความ
ตຌองการของประชาชน

จัดท าผนชุมชนต าบล
ปรุ฿หญ จ านวน 17 ชุมชน

50,000 50,000 50,000  รຌอยละของ
ประชาชนมี
สวนรวม฿น
การจัดท าผน
ชุมชนพิ มขึ้น

สามารถกຌเขปัญหาเดຌตรง
ตามความตຌองการของ
ประชาชน

ส านัก
ปลัดทศบาล

2 ครงการประชาคมชุมชน/หมูบຌาน พื อรับทราบปัญหาละความ
ตຌองการของประชาชน฿นการ
จัดท าผนพัฒนาทຌองถิ น

จัดประชาคมชุมชน/หมูบຌาน
จ านวน 1 คร้ัง

30,000 30,000 30,000  รຌอยละของ
ประชาชนมี
สวนรวม฿น
การจัดท า
ผนพฒันา
พิ มขึ้น

ประชาชนมีสวนรวม฿นการ
จัดท าผนพัฒนาทຌองถิ น

ส านัก
ปลัดทศบาล

3 ครงการประชาคมชุมชนต าบล พื อรับทราบปัญหาละความ
ตຌองการของประชาชน฿นการ
จัดท าผนพัฒนาทຌองถิ น

จัดประชาคมชุมชนต าบล 
จ านวน 1 คร้ัง

20,000 20,000 20,000  รຌอยละของ
ประชาชนมี
สวนรวม฿น
การจัดท า
ผนพฒันา
พิ มขึ้น

ประชาชนมีสวนรวม฿นการ
จัดท าผนพัฒนาทຌองถิ น

ส านัก
ปลัดทศบาล

ที ครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์  ตัวชีว้ัด
(KPI)

ป้าหมาย

ปຂดอกาส฿หຌประชาชนเดຌขຌามีสวนรวม฿นการก าหนดนยบายละความตຌองการของประชาชน
งบประมาณละที ผานมา

ผลที คาดวาจะเดຌรับ หนวยงานที 
รับผิดชอบ
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รายละอียดครงการพัฒนา บบ ผ.01

ผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 ถึง 2562)

ทศบาลต าบลปรุ฿หญ่
ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 4 การบริหารราชการบบบูรณาการตามหลักธรรมาภิบาล 
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทຌองถิไน฿นขตจังหวัดทีไ 8   ยุทธศาสตร์ดຌานการบริหารจัดการบຌานมืองทีไดี
7. ยุทธศาสตร์ดຌานการบริหารจัดการบຌานมืองทีไดี 
   7.5

2560 2561 2562

(ผลผลิตของครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

1 ครงการวันทศบาล พื อป็นการร าลึกนึกถึงบทบาท
หนຌาที ของทศบาล ละพื อ฿หຌ
บุคลากรของทศบาลกิดความรัก
 ความสามัคคี ละพัฒนาทຌองถิ น
฿หຌรุงรืองยิ งขึน้

คณะผูຌบริหาร สมาชิกสภาทศบาล 
ขຌาราชการ ลูกจຌางประจ าละ
พนักงานจຌาง ทศบาลต าบลปรุ฿หญ

20,000      20,000          20,000       จ านวน
บคุคลากรขຌา
รวมกิจกรรม

ทศบาลมีการพัฒนา
มากยิ งขึน้

ส านัก
ปลัดทศบาล

2 ครงการจัดงานวันฉลิมพระ
ชนมพรรษา ฯ

พื อสดงถึงความจงรักภักดีละ
รวมฉลิมฉลองนื อง฿นอกาส
มหามงคล

ฉลิมพระชนมพรรษา 
พระบาทสมดใจพระจຌาอยูหัวฯ ละ
สมดใจพระบรมราชินีนารถ

300,000    300,000         300,000     จ านวน
ประชาชนขຌา
รวมครงการ

ประชาชนมีสวนรวม
฿นการสดงความ
จงรักภักดี

ส านัก
ปลัดทศบาล

3 ครงการประชาสัมพันธ์ พื อพื อจัดท าวารสารผยพร
ประชาสัมพันธ์ขຌอมูลขาวสารของ
ทศบาลละของหนวยงาน
ราชการ

ประชาชนต าบลปรุ฿หญ
ละสวนราชการ฿นอ าภอมือง
นครราชสีมา

200,000    200,000         200,000     ประชาชนเดຌรับ
ขຌอมูลขาวสาร
พิ มขึ้น

ประชาชนเดຌรับทราบ
ขຌอมูลขาวสารทาง
ราชการอยางทั วถึง

ส านัก
ปลัดทศบาล

4 ครงการลือกต้ัง พื อ฿หຌมีนายกทศมนตรี สมาชิก
สภาทศบาล ตาม
พระราชบัญญติัฯ ก าหนด

ลือกต้ังนายกทศมนตรี ฯ ละ
สมาชิกสภาทศบาลต าบลปรุ฿หญ 
ทนต าหนงวาง

250,000    250,000         250,000    มี
นายกทศมนตรี
 สมาชิกสภา
ทศบาล

การบริหารงาน
ทศบาลกิด
ประสิทธิภาพ

ส านัก
ปลัดทศบาล

ที ครงการ/กิจกรรม

พิ มประสิทธิภาพ฿นการปฏิบัติราชการ ละสงสริมศักยภาพทຌองถิ น฿นทุกโ ดຌาน

หนวยงานที 
รับผิดชอบผลที คาดวาจะเดຌรับ

งบประมาณละที ผานมา  ตัวชีว้ัด
(KPI)

วัตถุประสงค์
ป้าหมาย
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7. ยุทธศาสตร์ดຌานการบริหารจัดการบຌานมืองทีไดี 
   7.5

2560 2561 2562

(ผลผลิตของครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

ที ครงการ/กิจกรรม

พิ มประสิทธิภาพ฿นการปฏิบัติราชการ ละสงสริมศักยภาพทຌองถิ น฿นทุกโ ดຌาน

หนวยงานที 
รับผิดชอบผลที คาดวาจะเดຌรับ

งบประมาณละที ผานมา  ตัวชีว้ัด
(KPI)

วัตถุประสงค์
ป้าหมาย

5 ครงการปຂดอาคารส านักงาน
ทศบาลต าบลปรุ฿หญ หง฿หม

พื อป็นการพิ มประสิทธิภาพ฿น
การบริหารจัดการ฿หຌมีความ
รวดรใวละประชาชนเดຌรับความ
สะดวกพิ มมากขึน้

ทศบาลต าบลปรุ฿หญหง฿หม 500,000  -  -  ประชาชนเดຌรับ
ความสะดวก฿น
การขຌารับ
บริการพิ มขึ้น

ประสิทธิภาพ฿นดຌาน
การบริการสะดวก
รวดรใวยิ งขึน้

ส านัก
ปลัดทศบาล

6 ครงการจัดต้ังศูนย์ยุติธรรมชุมชน
ต าบลปรุ฿หญ

พื อลดขຌอพิพาทละความขัดยຌง
฿นชุมชน สริมสรຌางความ
ยุติธรรมละความสงบสุข฿นชุมชน

ประชาชน฿นพืน้ที ต าบลปรุ฿หญ  -  10,000  -  ปญัหาความ
ขัดยຌง ขຌอ
พพิาทลดลง

ลดขຌอพิพาท฿นชุมชน
ประชาชนมีสวนรวม
฿นกระบวนการ
ยุติธรรมชุมชน

ส านัก
ปลัดทศบาล

7 ครงการสงสริมความรูຌพื อ
สริมสรຌางพลมืองดีวิถีประชาธิปเตย

฿หຌความรูຌขับคลื อนการสรຌาง
พลมืองดี฿นระบอบประชาธิปเตย
 ฿นลักษณะสงสริมความรูຌพื อ
สริมสรຌางพลมืองดีวิถี
ประชาธิปเตย

ประชาชน฿นพืน้ที ต าบลปรุ฿หญ  -  20,000  -  ประชาชนมี
ความรูຌรื อง
ระบอบ
ประชาธปิเตย
พิ มขึ้น

ประชาชนเดຌรับ
ความรูຌตามนวทาง
พลมืองดีวีถี
ประชาธิปเตย

ส านัก
ปลัดทศบาล

8 ครงการรูຌรักสามัคคีต าบลปรุ฿หญ พื อ฿หຌประชาชนต าบลปรุ฿หญมี
ความรัก ความสามัคคี ละมี
ความสุขอยางยั งยืน

ประชาชนต าบลปรุ฿หญ หมูที  1 -7 40,000 40,000 40,000  ประชาชนมี
ความรักสามัคคี
พิ มขึ้น

ประชาชนต าบล
ปรุ฿หญมีความรัก 
ความสามัคคี ละมี 
ความสุขอยางยั งยืน

ส านัก
ปลัดทศบาล

9 ครงการจัดหาครุภัณฑ์เฟฟ้าละวิทยุ
 - ครื องรับสงวิทยุ ชนิดประจ าที 

พื อป็นการพิ มประสิทธิภาพ฿น
การบริหารจัดการ฿หຌมีความ
รวดรใว฿นการบริการประชาชน
เดຌรับความสะดวกพิ มมากขึน้

ครื องรับสงวิทยุ ชนิดประจ าที  40 
วัตต์ จ านวน 1 ครื อง  (ตาม
มาตรฐานครุภัณฑ์ดือนมีนาคม 
2558 )

30,000       -  -  จ านวนครุภณัฑ์
เดຌมาตรฐาน
ละมี
ประสิทธภิาพ
พิ มขึ้น

ประสิทธิภาพ฿นดຌาน
การบริการสะดวก
รวดรใวยิ งขึน้

ส านัก
ปลัดทศบาล
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7. ยุทธศาสตร์ดຌานการบริหารจัดการบຌานมืองทีไดี 
   7.5

2560 2561 2562

(ผลผลิตของครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

ที ครงการ/กิจกรรม

พิ มประสิทธิภาพ฿นการปฏิบัติราชการ ละสงสริมศักยภาพทຌองถิ น฿นทุกโ ดຌาน

หนวยงานที 
รับผิดชอบผลที คาดวาจะเดຌรับ

งบประมาณละที ผานมา  ตัวชีว้ัด
(KPI)

วัตถุประสงค์
ป้าหมาย

10 ครงการจัดหาครุภัณฑ์ยานพาหนะ
ละขนสง - รถบรรทุก (ดีซล) บบ
บรรทุกน้ าอนกประสงค์ ขนาด 6 ตัน
 6 ลຌอ

พื อปน็การพิ มประสิทธภิาพ฿นการ
฿หຌบริการสาธารณะกประชาชนเดຌ
สะดวกรวดรใวพิ มขึน้
พื อ฿ชຌ฿นกจิการงานปอ้งกนัละ
บรรทาสาธารณภยั

รถบรรทุก (ดีซล) บบบรรทุกน้ า
อนกประสงค์ ขนาด 6 ตัน 6 ลຌอ 
ปริมาตรกระบอกสูบ เมต  ากวา 
6,000 ซีซี  จุน้ าเดຌเมนຌอยกวา 6,000
 ลิตร น้ าหนักของรถรวมน้ าหนัก
บรรทุก เมต  ากวา 12,000 กิลกรัม 
จ านวน 1 คัน (ตามมาตรฐาน
ครุภัณฑ์ฉบับดือนมีนาคม 2558)

2,190,000 - -  จ านวนครุภณัฑ์
เดຌมาตรฐาน
ละมี
ประสิทธภิาพ
พิ มขึ้น

ประสิทธภิาพ฿นการ
฿หຌบริการสาธารณะก
ประชาชนละการ
ชวยหลือดຌานสาธารณ
ภยัมีความสะดวก
รวดรใวยิ งขึน้

ส านัก
ปลัดทศบาล

11 ครงการจดัหาหวัฉดีน้ าดับพลิง พื อ฿ชຌงานประจ ารถยนต์ดับพลิง
฿หຌมีประสิทธภิาพ

หวัฉดีน้ าดับพลิง  (บบดຌามปนื) ขนาด
 2.5 นิ้ว ปรับรงดันลใอคเดຌ 4 ระดับ 
จ านวน  2 ชุด โ ละ 26,000 บาท

52,000 - -  จ านวนครุภณัฑ์
เดຌมาตรฐาน
ละมี
ประสิทธภิาพ
พิ มขึ้น

การปฏบิติังานดับพลิง 
เดຌอยางมีประสิทธภิาพ

ส านัก
ปลัดทศบาล

12 ครงการจดัหาชุดดับพลิงภายนอกอาคาร พื อ฿ชຌงานส าหรับการดับพลิงเหมຌ 
ภาย฿นชุมชน

ชุดดับพลิงภายนอกอาคาร ครบชุด
ทั้งตัว ผຌา Fr dell conton ( 2 ชั้น) สี
สຌม จ านวน 3 ชุด โ ละ 35,000 บาท

105,000 - -  จ านวนครุภณัฑ์
เดຌมาตรฐาน
ละมี
ประสิทธภิาพ
พิ มขึ้น

การปฏบิติังานดับพลิง 
เดຌอยางมีประสิทธภิาพ

ส านัก
ปลัดทศบาล

13 ครงการจดัหาปา้ยเฟสามหลี ยมหยดุ
ตรวจ

พื อ฿หຌ อปพร.ปฏบิติังานเดຌอยางมี
ประสิทธภิาพ

ปา้ยเฟสามหลี ยมหยดุตรวจ
กลองเฟนีออนพรຌอมลຌอลื อน 
จ านวน 2 อนั โ ละ 15,000 บาท

30,000 - -  จ านวนครุภณัฑ์
เดຌมาตรฐาน
ละมี
ประสิทธภิาพ
พิ มขึ้น

พิ มประสิทธิภาพ฿น
การปฏิบัติงาน

ส านัก
ปลัดทศบาล
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7. ยุทธศาสตร์ดຌานการบริหารจัดการบຌานมืองทีไดี 
   7.5

2560 2561 2562

(ผลผลิตของครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

ที ครงการ/กิจกรรม

พิ มประสิทธิภาพ฿นการปฏิบัติราชการ ละสงสริมศักยภาพทຌองถิ น฿นทุกโ ดຌาน

หนวยงานที 
รับผิดชอบผลที คาดวาจะเดຌรับ

งบประมาณละที ผานมา  ตัวชีว้ัด
(KPI)

วัตถุประสงค์
ป้าหมาย

14 อุดหนุนองค์การบริหารสวนต าบลจอ
หอตามครงการศูนย์รวมขຌอมูล
ขาวสารการซ้ือหรือการจຌางของ
องค์การบริหารสวนต าบลระดับ
อ าภอละศูนย์บริการขຌอมูลทຌองถิ น
ขององค์กรปกครองสวนทຌองถิ น 
อ าภอมืองนครราชสีมา จังหวัด
นครราชสีมา

พื อ฿หຌการซ้ือหรือการจຌางของ
องค์กรปกครองสวนทຌองถิ นมี
ประสิทธิภาพ ถูกตຌอง ปรง฿ส 
ตรวจสอบเดຌ

อุดหนุนองค์การบริหารสวนต าบลจอ
หอ

5,000 5,000 5,000  จ านวน อปท. 
ขຌา฿ชຌบริการ
ศูนย์ขຌอมูล
ขาวสารพิ มขึ้น

ประสิทธิภาพดຌานการ
ซ้ือหรือการจຌางของ
องค์กรปกครองสวน
ทຌองถิ นมีประสิทธิภาพ

ส านัก
ปลัดทศบาล /
 อบต.จอหอ

15 อุดหนุนกาชาดจังหวัดนครราชสีมา
ตามครงการจัดหารายเดຌพื อจัด
กิจกรรมสาธารณกุศลละ฿หຌความ
ชวยหลือประชาชนตามภารกิจของ
หลากาชาดจังหวัดนครราชสีมา

พื ออุดหนุนกาชาดจังหวัด
นครราชสีมาตามครงการจัดหา
รายเดຌพื อจัดกิจกรรมสาธารณ
กุศลละ฿หຌความชวยหลือ
ประชาชนตามภารกิจของหลา
กาชาดจังหวัดนครราชสีมา

อุดหนุนกาชาดจังหวัดนครราชสีมา 20,000      20,000          20,000       จ านวน
ประชาชนเดຌรับ
ความชวยหลือ
พิ มขึ้น

กาชาดจังหวัด
นครราชสีมามีการ
บริหารจัดการที มี
ประสิทธิภาพ

ส านัก
ปลัดทศบาล 

/ กาชาด
จังหวัด

นครราชสีมา

16 อุดหนุนอ าภอมืองนครราชสีมาตาม
ครงการปรับปลี ยนทัศนคติ ตาม
ปรัชญาศรษฐกิจพอพียง อ าภอ
มืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

พื ออุดหนุนอ าภอมือง
นครราชสีมาตามครงการ
ปรับปลี ยนทัศนคติ ตามปรัชญา
ศรษฐกิจพอพียง อ าภอมือง
นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

อุดหนุนอ าภอมืองนครราชสีมา 20,000      20,000          20,000       จ านวน
ประชาชนมี
ทัศนคติที ดีตาม
ปรัชญา
ศรษฐกิจ
พอพยีงพิ มขึ้น

อ าภอมือง
นครราชสีมามีการ
บริหารจัดการที มี
ประสิทธิภาพ

ส านัก
ปลัดทศบาล 
/ อ าภอมือง
นครราชสีมา
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2560 2561 2562

(ผลผลิตของครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

ที ครงการ/กิจกรรม

พิ มประสิทธิภาพ฿นการปฏิบัติราชการ ละสงสริมศักยภาพทຌองถิ น฿นทุกโ ดຌาน

หนวยงานที 
รับผิดชอบผลที คาดวาจะเดຌรับ

งบประมาณละที ผานมา  ตัวชีว้ัด
(KPI)

วัตถุประสงค์
ป้าหมาย

17 อุดหนุนอ าภอมืองนครราชสีมาตาม
ครงการกຌเขปัญหาความขัดยຌง฿น
ชุมชน/หมูบຌานดยสันติ ละพิ ม
ป้าหมายป็นประชาชนทั วเป

พื อลดความขัดยຌงของประชาชน อุดหนุนอ าภอมืองนครราชสีมา 15,000 15,000 15,000  จ านวนความ
ขัดยຌง฿น
ชุมชน/หมูบຌาน
ลดลง

ประชาชนปรองดอง
สงบสุข

ส านัก
ปลัดทศบาล 
/ อ าภอมือง
นครราชสีมา

18 ครงการจัดหาครุภัณฑ์ส านักงาน - ตูຌ
หลใก 2 บานปຂด

พื อ฿หຌส านักงานเดຌ฿ชຌครุภัณฑ์ที 
หมาะสมละมีคุณภาพ

ตูຌหลใก 2 บานปຂด จ านวน 3 หลัง โ
 ละ 5,000 บาท

15,000      - -  จ านวนครุภณัฑ์
เดຌมาตรฐาน
ละมี
ประสิทธภิาพ
พิ มขึ้น

ส านักงานมีการ
บริหารจัดการที มี
คุณภาพละ
ประสิทธิภาพ

ส านัก
ปลัดทศบาล

19 ครงการจัดหาครุภัณฑ์ส านักงาน - ตูຌ
หลใก 2 บานลื อน (กระจก)

พื อ฿หຌส านักงานเดຌ฿ชຌครุภัณฑ์ที 
หมาะสมละมีคุณภาพ

ตูຌหลใก 2 บานลื อน (กระจก) จ านวน
 2 หลัง โ ละ 5,000 บาท

10,000      - -  จ านวนครุภณัฑ์
เดຌมาตรฐาน
ละมี
ประสิทธภิาพ
พิ มขึ้น

ส านักงานมีการ
บริหารจัดการที มี
คุณภาพละ
ประสิทธิภาพ

ส านัก
ปลัดทศบาล

20 ครงการจัดหาครุภัณฑ์ส านักงาน - ตูຌ
หลใก 2 บานลื อน (ทึบ)

พื อ฿หຌส านักงานเดຌ฿ชຌครุภัณฑ์ที 
หมาะสมละมีคุณภาพ

ตูຌหลใก 2 บานลื อน (ทึบ) จ านวน 1 
หลัง โ ละ 5,000 บาท

5,000        - -  จ านวนครุภณัฑ์
เดຌมาตรฐาน
ละมี
ประสิทธภิาพ
พิ มขึ้น

ส านักงานมีการ
บริหารจัดการที มี
คุณภาพละ
ประสิทธิภาพ

ส านัก
ปลัดทศบาล

21 ครงการ฿หຌความรูຌกประชาชน฿น
การช าระภาษี

พื อ฿หຌประชาชนมีความรูຌความ
ขຌา฿จกี ยวกับการช าระภาษี

ประชาชนต าบลปรุ฿หญ 30,000      30,000          30,000       ประชาชนมี
ความรูຌพิ มขึ้น
รื องการช าระ
ภาษี

ประชาชนมีความรูຌ
ความขຌา฿จกี ยวกับ
การช าระภาษี

กองคลัง

22 ครงการจัดกใบรายเดຌนอกสถานที พื อป็นการบริการประชาชน฿หຌ
เดຌรับความสะดวก฿นการสียภาษี

ต าบลปรุ฿หญ 15,000      15,000          15,000       การจัดกใบ
รายเดຌมี
ประสิทธภิาพ
พิ มขึ้น

ประชาชนเดຌรับความ
สะดวก฿นการช าระภาษี

กองคลัง
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(ผลผลิตของครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

ที ครงการ/กิจกรรม

พิ มประสิทธิภาพ฿นการปฏิบัติราชการ ละสงสริมศักยภาพทຌองถิ น฿นทุกโ ดຌาน

หนวยงานที 
รับผิดชอบผลที คาดวาจะเดຌรับ

งบประมาณละที ผานมา  ตัวชีว้ัด
(KPI)

วัตถุประสงค์
ป้าหมาย

23 ครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวตอร์ -
  คอมพิวตอร์ต้ังตຍะ

พื อป็นการพิ มประสิทธิภาพ฿น
การบริหารจัดการ฿หຌมีความ
รวดรใวละประชาชนเดຌรับความ
สะดวกพิ มมากขึน้

คอมพิวตอร์ต้ังตຍะ จ านวน 2 
ครื อง โ ละ 29,000 บาท
(ตามมาตรฐานกระทรวง ICT 
ประจ าปี พ.ศ. 2559)

58,000       -  -  จ านวนครุภณัฑ์
เดຌมาตรฐาน
ละมี
ประสิทธภิาพ
พิ มขึ้น

ประสิทธิภาพ฿นดຌาน
การบริการสะดวก
รวดรใวยิ งขึน้

กองคลัง

24 ครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวตอร์ -
 ครื องส ารองเฟฟ้า

พื อป็นการพิ มประสิทธิภาพ฿น
การบริหารจัดการ฿หຌมีความ
รวดรใวละประชาชนเดຌรับความ
สะดวกพิ มมากขึน้

ครื องส ารองเฟฟ้า  ขนาด 1 kVA
จ านวน 2 ครื อง โ ละ 5,800 บาท 
(ตามมาตรฐานกระทรวง ICT 
ประจ าปี พ.ศ. 2559)

11,600       -  -  จ านวนครุภณัฑ์
เดຌมาตรฐาน
ละมี
ประสิทธภิาพ
พิ มขึ้น

ประสิทธิภาพ฿นดຌาน
การบริการสะดวก
รวดรใวยิ งขึน้

กองคลัง

25 ครงการจัดหาครุภัณฑ์ส านักงาน - 
ตูຌกใบอกสาร ชนิดรางลื อน ระบบ
พวงมาลัย

พื อ฿หຌส านักงานเดຌ฿ชຌครุภัณฑ์ที มี
คุณภาพละเดຌมาตรฐาน

ตูຌกใบอกสาร ชนิดรางลื อน ระบบ
พวงมาลัย จ านวน 1 หลัง โ ละ 
90,000 บาท

 90,000 - -  จ านวนครุภณัฑ์
เดຌมาตรฐาน
ละมี
ประสิทธภิาพ
พิ มขึ้น

ประสิทธภิาพ฿นการ
ปฎบิติังานละความ
ปลอดภยั฿นการจดักใบ
อกสารพิ มขึน้

กองคลัง

26 ครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวตอร์ -
  คอมพิวตอร์ต้ังตຍะ

พื อป็นการพิ มประสิทธิภาพ฿น
การบริหารจัดการ฿หຌมีความ
รวดรใวละประชาชนเดຌรับความ
สะดวกพิ มมากขึน้

คอมพิวตอร์ต้ังตຍะ จ านวน 3 
ครื อง โ ละ 29,000 บาท
(ตามมาตรฐานกระทรวง ICT 
ประจ าปี พ.ศ. 2559)

87,000       -  -  จ านวนครุภณัฑ์
เดຌมาตรฐาน
ละมี
ประสิทธภิาพ
พิ มขึ้น

ประสิทธิภาพ฿นดຌาน
การบริการสะดวก
รวดรใวยิ งขึน้

กองชาง

27 ครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวตอร์ -
 ครื องส ารองเฟฟ้า

พื อป็นการพิ มประสิทธิภาพ฿น
การบริหารจัดการ฿หຌมีความ
รวดรใวละประชาชนเดຌรับความ
สะดวกพิ มมากขึน้

ครื องส ารองเฟฟ้า  ขนาด 1 kVA
จ านวน 3 ครื อง โ ละ 5,800 บาท 
(ตามมาตรฐานกระทรวง ICT 
ประจ าปี พ.ศ. 2559)

17,400       -  -  จ านวนครุภณัฑ์
เดຌมาตรฐาน
ละมี
ประสิทธภิาพ
พิ มขึ้น

ประสิทธิภาพ฿นดຌาน
การบริการสะดวก
รวดรใวยิ งขึน้

กองชาง

28 ครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวตอร์ -
 ครื องพลอตตอร์ ขนาด 24 นิ้ว

พื อป็นการพิ มประสิทธิภาพ฿น
การบริหารจัดการ฿หຌมีความ
รวดรใวละประชาชนเดຌรับความ
สะดวกพิ มมากขึน้

ครื องพลอตตอร์ ขนาด 24 นิ้ว  
จ านวน 1 ครื อง

50,000       -  -  จ านวนครุภณัฑ์
เดຌมาตรฐาน
ละมี
ประสิทธภิาพ
พิ มขึ้น

ประสิทธิภาพ฿นดຌาน
การบริการสะดวก
รวดรใวยิ งขึน้

กองชาง
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วัตถุประสงค์
ป้าหมาย

29 ครงการจัดหาครุภัณฑ์ส านักงาน - ตูຌ
อกสารสูงลง ลางบานปຂด

พื อพิ มประสิทธิภาพ฿นการ
ปฏิบัติงานละพื อความป็น
ระบียบ รียบรຌอย ความ
ปลอดภัย฿นการจัดกใบอกสาร

ตูຌอกสารสูงลง ลางบานปຂด ขนาด
เมนຌอยกวา  80 ซม. X 40 ซม. X 
168.20 ซม. จ านวน  1 หลัง

 5,000 - -  จ านวนครุภณัฑ์
เดຌมาตรฐาน
ละมี
ประสิทธภิาพ
พิ มขึ้น

ประสิทธิภาพ฿นการ
ปฎิบัติงานละความ
ปลอดภัย฿นการจัดกใบ
อกสารพิ มขึน้

กองชาง

30 ครงการจัดหาครุภัณฑ์รงงาน - 
ลื อยซยนต์

พื อปน็การพิ มประสิทธภิาพ฿น
การบริหารจดัการ฿หຌมีความรวดรใว
ละประชาชนเดຌรับความสะดวก
พิ มมากขึน้

ลื อยซยนต์ ขนาดครื องยนต์ 2 
รงมຌา ผนบังคับซ 18 นิ้ว จ านวน
 1 ครื อง

25,000       -  -  จ านวนครุภณัฑ์
เดຌมาตรฐาน
ละมี
ประสิทธภิาพ
พิ มขึ้น

ประสิทธิภาพ฿นดຌาน
การบริการสะดวก
รวดรใวยิ งขึน้

 กองชาง

31 ครงการจัดหาครุภัณฑ์ส ารวจ -
ครื องวัดระยะลซอร์

พื อป็นการพิ มประสิทธิภาพ฿น
การบริหารจัดการ฿หຌมีความ
รวดรใวละประชาชนเดຌรับความ
สะดวกพิ มมากขึน้

ครื องวัดระยะลซอร์ จ านวน 1 
ครื อง

30,000       -  -  จ านวนครุภณัฑ์
เดຌมาตรฐาน
ละมี
ประสิทธภิาพ
พิ มขึ้น

ประสิทธิภาพ฿นดຌาน
การบริการสะดวก
รวดรใวยิ งขึน้

 กองชาง

32 ครงการจัดหาครุภัณฑ์ส ารวจ -ทปส
ตนลสวัดระยะ

พื อป็นการพิ มประสิทธิภาพ฿น
การบริหารจัดการ฿หຌมีความ
รวดรใวละประชาชนเดຌรับความ
สะดวกพิ มมากขึน้

ทปสตนลสวัดระยะ 50 มตร 
จ านวน 1 ตัว

5,000         -  -  จ านวนครุภณัฑ์
เดຌมาตรฐาน
ละมี
ประสิทธภิาพ
พิ มขึ้น

ประสิทธิภาพ฿นดຌาน
การบริการสะดวก
รวดรใวยิ งขึน้

 กองชาง

33 ครงการจัดหาครุภัณฑ์ส ารวจ - ลຌอ
วัดระยะทาง

พื อป็นการพิ มประสิทธิภาพ฿น
การบริหารจัดการ฿หຌมีความ
รวดรใวละประชาชนเดຌรับความ
สะดวกพิ มมากขึน้

ลຌอวัดระยะทาง จ านวน 1 ตัว 5,000         -  -  จ านวนครุภณัฑ์
เดຌมาตรฐาน
ละมี
ประสิทธภิาพ
พิ มขึ้น

ประสิทธิภาพ฿นดຌาน
การบริการสะดวก
รวดรใวยิ งขึน้

 กองชาง
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พิ มประสิทธิภาพ฿นการปฏิบัติราชการ ละสงสริมศักยภาพทຌองถิ น฿นทุกโ ดຌาน

หนวยงานที 
รับผิดชอบผลที คาดวาจะเดຌรับ

งบประมาณละที ผานมา  ตัวชีว้ัด
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วัตถุประสงค์
ป้าหมาย

34 ครงการปรับปรุง ซอมซมส านักงาน
ทศบาลต าบลปรุ฿หญ

พื อป็นการพิ มประสิทธิภาพ฿น
การบริหารจัดการ฿หຌมีความ
รวดรใวละประชาชนเดຌรับความ
สะดวกพิ มมากขึน้

ทศบาลต าบลปรุ฿หญ 300,000 300,000 300,000  ประชาชนเดຌรับ
ความสะดวก฿น
การขຌารับ
บริการพิ มขึ้น

ประสิทธิภาพ฿นดຌาน
การบริการสะดวก
รวดรใวยิ งขึน้

กองชาง

35 ครงการจัดหาครุภัณฑ์อื น - 
Submersible 3.0 รง 220 วลต์

พื อ฿หຌหนวยงานมีครื องมือ
ครื อง฿ชຌ฿นการปฏิบัติงานอยาง
หมาะสมละพิ มประสิทธิภาพ
฿นการปฏิบัติงาน

Submersible 3.0 รง 220 วลต์ 
จ านวน 3 ตัว โ ละ 39,000 บาท

117,000  -  -  จ านวนครุภณัฑ์
เดຌมาตรฐาน
ละมี
ประสิทธภิาพ
พิ มขึ้น

ประสิทธิภาพ฿นดຌาน
การบริการสะดวก
รวดรใวยิ งขึน้

กองชาง

36 ครงการจัดหาครุภัณฑ์อื น - 
Submersible 3.0 รง 380 วลต์

พื อ฿หຌหนวยงานมีครื องมือ
ครื อง฿ชຌ฿นการปฏิบัติงานอยาง
หมาะสมละพิ มประสิทธิภาพ
฿นการปฏิบัติงาน

Submersible 3.0 รง 380 วลต์ 
จ านวน 3 ตัว โ  ตัวละ 33,000 บาท

99,000  -  -  จ านวนครุภณัฑ์
เดຌมาตรฐาน
ละมี
ประสิทธภิาพ
พิ มขึ้น

ประสิทธิภาพ฿นดຌาน
การบริการสะดวก
รวดรใวยิ งขึน้

กองชาง

37 ครงการจัดหาครุภัณฑ์ส านักงาน - ตูຌ
หลใก 2 บานปຂด

พื อ฿หຌส านักงานเดຌ฿ชຌครุภัณฑ์ที 
หมาะสมละมีคุณภาพ

ตูຌหลใก 2 บานปຂด จ านวน 1 หลัง โ
 ละ 5,000 บาท

5,000         จ านวนครุภณัฑ์
เดຌมาตรฐาน
ละมี
ประสิทธภิาพ
พิ มขึ้น

ส านักงานมีการ
บริหารจัดการที มี
คุณภาพละ
ประสิทธิภาพ

กองการศึกษา

38 ครงการจัดหาครุภัณฑ์ส านักงาน - 
ตຍะวางคอมพิวตอร์

พื อ฿หຌส านักงานเดຌ฿ชຌครุภัณฑ์ที 
หมาะสมละมีคุณภาพ

ตຍะวางคอมพิวตอร์  จ านวน 1 
ตัว โ ละ 5,000 บาท

5,000         จ านวนครุภณัฑ์
เดຌมาตรฐาน
ละมี
ประสิทธภิาพ
พิ มขึ้น

ส านักงานมีการ
บริหารจัดการที มี
คุณภาพละ
ประสิทธิภาพ

กองการศึกษา
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7. ยุทธศาสตร์ดຌานการบริหารจัดการบຌานมืองทีไดี 
   7.5

2560 2561 2562

(ผลผลิตของครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

ที ครงการ/กิจกรรม

พิ มประสิทธิภาพ฿นการปฏิบัติราชการ ละสงสริมศักยภาพทຌองถิ น฿นทุกโ ดຌาน

หนวยงานที 
รับผิดชอบผลที คาดวาจะเดຌรับ

งบประมาณละที ผานมา  ตัวชีว้ัด
(KPI)

วัตถุประสงค์
ป้าหมาย

39 ครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวตอร์ -
 ครื องพิมพ์ Multifunction ชนิด
ลซอร์/ชนิด LED สี

พื อพิ มประสิทธิภาพ฿นการ
ปฏิบัติงาน฿หຌมีความรวดรใวละ
ประชาชนเดຌรับความสะดวกพิ ม
มากขึน้

 ครื องพิมพ์ Multifunction ชนิด
ลซอร์/ชนิด LED สี  จ านวน 1 
ครื อง โ ละ 17,000 บาท (ตาม
มาตรฐานกระทรวง ICT ประจ าปี 
พ.ศ. 2559 )

17,000  -  -  จ านวนครุภณัฑ์
เดຌมาตรฐาน
ละมี
ประสิทธภิาพ
พิ มขึ้น

ประสิทธิภาพ฿นดຌาน
การบริการสะดวก
รวดรใวยิ งขึน้

กองการศึกษา

40 ครงการจัดหาครุภัณฑ์ยานพาหนะ
ละขนสง - รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 
ตัน 6 ลຌอ   บบอัดทຌาย

พื อ฿หຌบริการประชาชนส าหรับ
฿ชຌจัดกใบขยะมูลฝอย฿นชุมชน
ละรองรับปริมาณขยะที พิ มขึน้

รถบรรทุกขยะ  ขนาด 6 ตัน 6 ลຌอ 
ปริมาตรกระบอกสูบเมต  ากวา 6,000
 ซีซี บบอัดทຌาย (ตามบัญชี
มาตรฐานครุภัณฑ์ฉบับดือนมีนาคม 
2558) จ านวน  1 คัน

2,300,000 - -  จ านวนครุภณัฑ์
เดຌมาตรฐาน
ละมี
ประสิทธภิาพ
พิ มขึ้น

สามารถบริหารจดัการ
ขยะ฿นชุมชนเดຌอยางมี
ประสิทธภิาพ เมมีขยะ
ตกคຌาง฿นตละวนั
ละพืน้ที ต าบลปรุ฿หญ
กดิความสะอาดละ
ปน็ระบยีบรียบรຌอย

กอง
สาธารณสุขฯ
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รายละอียดครงการพัฒนา บบ ผ.01

ผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 ถึง 2562)

ทศบาลต าบลปรุ฿หญ่
ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 2 ลดความหลืไอมล  าทางสังคมละพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน  
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทຌองถิไน฿นขตจังหวัดทีไ 5  ยุทธศาสตร์ดຌานการพัฒนาสาธารณสุข
8. ยุทธศาสตร์ดຌานการพัฒนาสาธารณสุข
   8.1

2560 2561 2562

(ผลผลิตของครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

1 อุดหนุนครงการพัฒนางาน
สาธารณสุขมูลฐาน฿นขตทศบาล
ต าบลปรุ฿หญ

พื ออุดหนุนศูนย์สาธารณสุข
มูลฐาน ประจ าหมูบຌาน

ศูนย์สาธารณสุข
มูลฐาน ประจ าหมูบຌาน
จ านวน 7 หมูบຌาน

105,000 105,000 105,000  จ านวนศูนย์
สาธารณสุขมูล
ฐานเดຌรับการ
พฒันาพิ มขึ้น

ศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน
สามารถด านินงานเดຌอยาง
คลองตัว

กอง
สาธารณสุขฯ

2 งินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ
หงชาติ฿นพืน้ที ทศบาลปรุ฿หญ

พื อสนับสนุนการด านินงาน
สรຌางหลักประกันสุขภาพของ
ประชาชน฿นขตทศบาลต าบล
ปรุ฿หญ

กองทุนหลักประกันสุขภาพ
ทศบาลต าบลปรุ฿หญ

200,000 300,000 400,000  จ านวน
ประชาชนมี
สุขภาพดีพิ มขึ้น

ประชาชนมีสุขภาพดีดຌวยการ
บริหารจัดการบบมีสวนรวม
ของภาคประชาชน

 กอง
สาธารณสุขฯ

3 ครงการพัฒนาศักยภาพกนน าดຌาน
สุขภาพระดับต าบล/หมูบຌาน

พื อพัฒนาศักยภาพกนน าดຌาน
สุขภาพระดับต าบล/หมูบຌาน

กนน าดຌานสุขภาพ฿น
ต าบลปรุ฿หญ

50,000 50,000 50,000  จ านวนกนน า
ดຌานสุขภาพ 
เดຌรับการพฒันา
ศักยภาพพิ มขึ้น

มีกนน าดຌานสุขภาพที มี
ประสิทธิภาพส าหรับป็น
ตຌนบบละชวยปฏิบัติงาน
พัฒนาสุขภาพชุมชน

 กอง
สาธารณสุขฯ

สนับสนุนการจัดต้ังกองทุน ละพิ มสวัสดิการพื อพัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขหมูบຌาน (อสม.)

งบประมาณละที ผานมา
ผลที คาดวาจะเดຌรับ หนวยงานที 

รับผิดชอบที ครงการ/กิจกรรม  ตัวชีว้ัด
(KPI)

วัตถุประสงค์
ป้าหมาย
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รายละอียดครงการพัฒนา บบ ผ.01

ผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 ถึง 2562)

ทศบาลต าบลปรุ฿หญ่
ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 2 ลดความหลืไอมล  าทางสังคมละพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน  
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทຌองถิไน฿นขตจังหวัดทีไ 5  ยุทธศาสตร์ดຌานการพัฒนาสาธารณสุข
8. ยุทธศาสตร์ดຌานการพัฒนาสาธารณสุข
   8.2

2560 2561 2562

(ผลผลิตของครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

1 ครงการป้องกันละควบคุมรคพิษ
สุนัขบຌา

พื อ฿หຌประชาชน฿นต าบล
ปลอดภัยจากรคพิษสุนัขบຌา

ฉีดวัคซีนป้องกันรคพิษ
สุนัขบຌาละควบคุม
ประชากรสุนัขละมว฿น
ขตพืน้ที ต าบลปรุ฿หญ

50,000 50,000 50,000  เมกิดรคพษิ
สุนัขบຌา฿นพืน้ที 

ประชาชน฿นต าบลปลอดภัย
จากรคพิษสุนัขบຌา

 กอง
สาธารณสุขฯ

2 ครงการควบคุมละป้องกันรค
เขຌลือดออก

พื อป็นการป้องกันละควบคุม
รคเขຌลือดออกเม฿หຌกิด฿น
ต าบลปรุ฿หญ

รณรงค์ ควบคุมหลง
พาะพันธุย์ุงพื อป้องกันรค
เขຌลือกออก฿นประชาชน
ต าบลปรุ฿หญ

100,000 100,000 100,000  จ านวนรค
เขຌลือดออก
฿นพืน้ที ลดลง

ต าบลปรุ฿หญปลอดภัยจากรค
เขຌลือดออก

 กอง
สาธารณสุขฯ

3 ครงการสงสริมละฟืน้ฟู
สมรรถภาพผูຌสูงอายุ ละผูຌพิการ

พื อ฿หຌผูຌสูงอายุ  ละผูຌพิการ
เดຌรับการสรຌางสริมสุขภาพละ
ดูลฟืน้ฟูสมรรถภาพรางกาย
ละจิต฿จ

จัดต้ังศูนย์พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผูຌสูงอายุละผูຌพิการ
ต าบลปรุ฿หญ

100,000 100,000 100,000  จ านวน
ผูຌสูงอายุละผูຌ
พกิารมี
สุขภาพดี
พิ มขึ้น

ผูຌสูงอายุ ละผูຌพิการ มี
สุขภาพขใงรงตามวัยละมี
อกาสขຌาถึงการบริการดຌาน
การฟืน้ฟูสมรรถภาพรางกาย
ละจิต฿จ

 กอง
สาธารณสุขฯ

4 ครงการป้องกันละก าจัดรคระบาด
จากสัตว์สูคน

พื อป้องกันละก าจัดรค
ระบาดจากสัตว์สูคน

ประชาชน฿นพืน้ที ต าบลปรุ
฿หญ

30,000      30,000      30,000       จ านวนรค
ระบาดจาก
สัตว฿์นพืน้ที 
ลดลง

ต าบลปรุ฿หญปลอดภัยจาก
รคระบาดจากสัตว์สูคน

กอง
สาธารณสุขฯ

ที ครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
ป้าหมาย

สงสริมสุขภาพละอนามัยของประชาชน฿นระดับหมูบຌานละชุมชน ฿หຌมีสุขภาพขใงรง ดย฿หຌการรียนรูຌการดูลสุขภาพ การออกก าลังกาย การป้องกันรคการ฿ชຌยาอยางถูกตຌอง 
การรับประทานอาหารที มีประยชน์ละการขຌารับการตรวจสุขภาพหรือการรับบริการดຌานสาธารณสุขตามขัน้ตอนละวิธีการทางการพทย์

งบประมาณละที ผานมา  ตัวชีว้ัด
(KPI)

ผลที คาดวาจะเดຌรับ หนวยงานที 
รับผิดชอบ
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8. ยุทธศาสตร์ดຌานการพัฒนาสาธารณสุข
   8.2

2560 2561 2562

(ผลผลิตของครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

ที ครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
ป้าหมาย

สงสริมสุขภาพละอนามัยของประชาชน฿นระดับหมูบຌานละชุมชน ฿หຌมีสุขภาพขใงรง ดย฿หຌการรียนรูຌการดูลสุขภาพ การออกก าลังกาย การป้องกันรคการ฿ชຌยาอยางถูกตຌอง 
การรับประทานอาหารที มีประยชน์ละการขຌารับการตรวจสุขภาพหรือการรับบริการดຌานสาธารณสุขตามขัน้ตอนละวิธีการทางการพทย์

งบประมาณละที ผานมา  ตัวชีว้ัด
(KPI)

ผลที คาดวาจะเดຌรับ หนวยงานที 
รับผิดชอบ

5 ครงการรณรงค์ป้องกันละกຌเข
ปัญหารคเมติดตอร้ือรัง

พื อ฿หຌประชาชน฿นต าบลมี
สุขภาพขใงรงปราศจากรคเม
ติดตอร้ือรัง

ประชาชนต าบลปรุ฿หญ 30,000      30,000      30,000       จ านวนรคเม
ติดตอละ
รคติดตอ฿น
พืน้ที ลดลง

ประชาชน฿นต าบลมีสุขภาพ
ขใงรงปราศจากรคเมติดตอ
ร้ือรัง

กอง
สาธารณสุขฯ

6 ครงการสงสริมการป้องกันละ
กຌเขปัญหาอดส์

พื อลดปัญหาอดส์ ประชาชนต าบลปรุ฿หญ 30,000 30,000 30,000  จ านวนปญัหา
อดส์ลดลง

ประชาชนมีความรูຌละกิด
ความตระหนัก฿นการป้องกัน
ละกຌเขปัญหาอดส์

กอง
สาธารณสุขฯ

7 ครงการป้องกันละกຌเขปัญหาการ
ต้ังครรภ์฿นวัยรุน

พื อลดอัตราการต้ังครรภ์อันเม
พึงประสงค์฿นวัยรุน

กลุมยาวชนอายุระหวาง 
12-19 ปี ฿นต าบลปรุ฿หญ

30,000 30,000 30,000  จ านวน
ยาวชน
ต้ังครรภเ์มพงึ
ประสงค์ลดลง

ยาวชนมีความรูຌละกิด
ความตระหนัก฿นการป้องกัน
ละกຌเขปัญหาการต้ังครรภ์
เมพรຌอม

กอง
สาธารณสุขฯ

8 ครงการพัฒนาสุขาภิบาลอาหาร฿น
สถานที จ าหนายอาหาร

 - พื อพื อพัฒนาระบบการฝ้า
ระวังดຌานสุขาภิบาลอาหาร
 - พื อสงสริมสนับสนุน
รຌานอาหารสะอาด รสชาติอรอย
 ผูຌบริภคปลอดภัย

ตรวจฝ้าระวังสถานที 
จ าหนายอาหาร เดຌก 
ตลาดสด รຌานอาหาร ผง
ลอย รงอาหาร มอบป้าย 
Clean food good taste

60,000 60,000 60,000  มีรຌานอาหาร
ผานกณฑ์ 
CFGT เมนຌอย
กวารຌอยละ 30

มีรຌานอาหารที เดຌมาตรฐาน
ดຌานสุขาภิบาลอาหารของ
กระทรวงสาธารณสุข

กอง
สาธารณสุขฯ
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รายละอียดครงการพัฒนา บบ ผ.01

ผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 ถึง 2562)

ทศบาลต าบลปรุ฿หญ่
ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 2 ลดความหลืไอมล  าทางสังคมละพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน  
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทຌองถิไน฿นขตจังหวัดทีไ 4 ยุทธศาสตร์ดຌานการพัฒนาสังคม
9.ยุทธศาสตร์ดຌานการพัฒนาสังคม
   9.1

2560 2561 2562

(ผลผลิตของครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

1 ครงการฝຄกอบรมละศึกษาดูงาน
พื อพิ มพูนความรูຌ฿หຌกบั
คณะกรรมการชุมชน
คณะกรรมการอ านวยการชุมชน 
ละสมาชิกชุมชน

พื อป็นการพิ มประสิทธิภาพ
การท างานของคณะกรรมการ
ชุมชนคณะกรรมการ
อ านวยการชุมชน ละสมาชิก
ชุมชนทศบาลต าบลปรุ฿หญ

คณะกรรมการชุมชน
คณะกรรมการอ านวยการ
ชุมชน ละสมาชิกชุมชน
ต าบลปรุ฿หญ

650,000    650,000    650,000    จ านวน
คณะกรรมการ
ชุมชน เดຌรับ
ความรูຌพิ มขึ้น

คณะกรรมการชุมชน 
คณะกรรมการอ านวยการ
ชุมชน ละสมาชิกชุมชนของ
ทศบาลต าบลปรุ฿หญมี
ประสิทธิภาพ฿นการท างาน
พิ มมากขึน้

ส านัก
ปลัดทศบาล

งบประมาณละที ผานมา
ผลที คาดวาจะเดຌรับ หนวยงานที 

รับผิดชอบ
 ตัวชีว้ัด
(KPI)

สงสริมละพัฒนาบทบาทของผูຌน าชุมชน คณะกรรมการหมูบຌาน ละชุมชน฿หຌขຌมขใงพื อป็นผูຌน าการพัฒนาชุมชนละทຌองถิ นที มีคุณภาพ

ที ครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
ป้าหมาย
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รายละอียดครงการพัฒนา บบ ผ.01

ผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 ถึง 2562)

ทศบาลต าบลปรุ฿หญ่
ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 2 ลดความหลืไอมล  าทางสังคมละพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน  
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทຌองถิไน฿นขตจังหวัดทีไ 4 ยุทธศาสตร์ดຌานการพัฒนาสังคม
9.ยุทธศาสตร์ดຌานการพัฒนาสังคม
   9.2

2560 2561 2562

(ผลผลิตของครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

1 จายบีย้ยังชีพ ผูຌปຆวยรคอดส์ พื อชวยหลือผูຌปຆวยอดส์ ฿หຌมี
รายเดຌพอล้ียงชีพ

ผูຌปຆวยรคอดส์ จ านวน 1 
คน (รวม 12 ดือน โ ละ 
500 บาท)

6,000 6,000 6,000 จ านวนผูຌปຆวย
อดส์เดຌรับการ
ดูลพิ มขึ้น

ผูຌปຆวยอดส์ เดຌรับการดูล
ละมีรายเดຌพอล้ียงชีพ

ส านัก
ปลัดทศบาล

2 ครงการสงสริมกิจกรรมผูຌสูงอายุ
ต าบลปรุ฿หญ

พื อสริมสรຌางขวัญละก าลัง฿จ
ของผูຌสูงอายุ฿นการดูลสุขภาพ
฿หຌขใงรง

ผูຌสูงอายุต าบลปรุ฿หญ 400,000 400,000 400,000 จ านวนผูຌสูงอายุ
เดຌรับการพฒันา
ศักยภาพพิ มขึ้น

ผูຌสูงอายุมีขวัญละก าลัง฿น
การดูลสุขภาพอนามัย฿หຌ
ขใงรง

ส านัก
ปลัดทศบาล

3 ครงการสงสริมพัฒนาสตรี พื อสงสริม฿หຌสตรีท ากิจกรรม
รวมกัน

สตรีต าบลปรุ฿หญ 100,000 100,000 100,000 จ านวนสตรีเดຌรับ
การพฒันา
ศักยภาพพิ มขึ้น

สตรี฿นชุมชนมีศักยภาพที ดี 
ละรูຌจักบทบาทหนຌาที 

ส านัก
ปลัดทศบาล

4 ครงการด านินงานตามศูนย์พัฒนา
ครอบครัว฿นชุมชน (ศพค.)

พื อพัฒนาสถาบันครอบครัว฿น
ลักษณะบูรณาการรวมกับทุก
ภาคสวน

ครอบครัว฿นพืน้ที 
ต าบลปรุ฿หญ

20,000 20,000 20,000 จ านวน
ครอบครัวมีความ
ขຌมขใงพิ มขึ้น

สถาบันครอบครัวมีความ
ขຌมขใง

ส านัก
ปลัดทศบาล

ที ครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
ป้าหมาย  ตัวชีว้ัด

(KPI)

สงสริม พัฒนาบทบาทละคุณภาพชีวิตของดใก ยาวชน สตรี ผูຌสูงอายุผูຌพิการ ละดຌอยอกาส ดยการจัดกิจกรรมที หมาะสมละด านินการ฿หຌกิดกองทุน หรือจัดหางบประมาณ
พื อด านินการพัฒนาบทบาทละคุณภาพชีวิตอยางตอนื อง รวมตลอดถึงการพัฒนา฿หຌมีความรูຌความช านาญ฿นวิชาชีพที หมาะสม พื อพึ งตนอง ล้ียงตนองละครอบครัว
เดຌอยางมีกียรติละศักด์ิศรีทัดทียมกับบุคคลทั วเป

งบประมาณละที ผานมา
ผลที คาดวาจะเดຌรับ หนวยงานที 

รับผิดชอบ
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9.ยุทธศาสตร์ดຌานการพัฒนาสังคม
   9.2

2560 2561 2562

(ผลผลิตของครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

ที ครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
ป้าหมาย  ตัวชีว้ัด

(KPI)

สงสริม พัฒนาบทบาทละคุณภาพชีวิตของดใก ยาวชน สตรี ผูຌสูงอายุผูຌพิการ ละดຌอยอกาส ดยการจัดกิจกรรมที หมาะสมละด านินการ฿หຌกิดกองทุน หรือจัดหางบประมาณ
พื อด านินการพัฒนาบทบาทละคุณภาพชีวิตอยางตอนื อง รวมตลอดถึงการพัฒนา฿หຌมีความรูຌความช านาญ฿นวิชาชีพที หมาะสม พื อพึ งตนอง ล้ียงตนองละครอบครัว
เดຌอยางมีกียรติละศักด์ิศรีทัดทียมกับบุคคลทั วเป

งบประมาณละที ผานมา
ผลที คาดวาจะเดຌรับ หนวยงานที 

รับผิดชอบ

5 ครงการสงสริมสนับสนุนผลิตภัณฑ์
จากกลุม OTOP

พื อสนับสนุนการผลิตสินคຌา 
OTOP

หมูที  1-7 ต าบลปรุ฿หญ 70,000 70,000 70,000 จ านวนผลิตภณัฑ์
 OTOP เดຌรับ
การสงสริม
พิ มขึ้น

มีสินคຌา OTOP ที มีคุณภาพ
ระดับต าบล

ส านัก
ปลัดทศบาล

6 ครงการสงสริมอาชีพละพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการต าบลปรุ฿หญ

พื อ฿หຌคนพิการมีอาชีพ มีรายเดຌ
 ละมีคุณภาพชีวิตที ดีขึน้

คนพิการ หมูที  1 - 7 ต าบล
ปรุ฿หญ

 20,000  20,000  20,000 จ านวนผูຌพกิารมี
อาชีพละรายเดຌ
พิ มขึ้น

คนพิการมีอาชีพละมี
คุณภาพชีวิตดีขึน้

ส านัก
ปลัดทศบาล

7 ครงการสงสริมการรียนรูຌตลอดชีวิต
ส าหรับผูຌสูงอายุต าบลปรุ฿หญ

พื อพัฒนาศักยภาพละพิ มพูน
ความรูຌ฿หຌผูຌสูงอายุ฿นขตต าบล
ปรุ฿หญ

฿หຌความรูຌดຌานตาง โ ก
ผูຌสูงอายุ฿นขตต าบลปรุ฿หญ
 ชน ฿หຌความรูຌกี ยวกับ
ศรษฐกิจพอพียง การฝຄก

300,000 300,000 300,000 จ านวนผูຌสูงอายุ
มีความรูຌละ
เดຌรับการพฒันา
ศักยภาพพิ มขึ้น

ผูຌสูงอายุ฿นขตต าบลปรุ฿หญมี
ศักยภาพละมีความรูຌพิ ม
มากขึน้

ส านัก
ปลัดทศบาล

8 ครงการสริมสรຌางรายเดຌ฿หຌก
ประชาชนต าบลปรุ฿หญ

1. พื อกระตุຌนศรษฐกิจละ
กระจายรายเดຌ฿หຌกับประชาชน
฿นพืน้ที 
2.สืบทอดภูมิปัญญาชาวบຌาน฿น
การผลิตสินคຌาพืน้บຌาน

1. ประชาชน฿นพืน้ที ต าบล
ปรุ฿หญ
2. กลุมวิสาหกิจชุมชน
3. กลุมสินคຌา OTOP

 200,000  200,000  200,000  รຌอยละของ
ประชาชน฿น
พืน้ที มีรายเดຌ
พิ มขึ้น

ประชาชนมีรายเดຌพิ มขึน้ ส านัก
ปลัดทศบาล

9 ครงการฝຄกอบรมพิ มพูนความรูຌ฿น
การประกอบอาชีพ ฿หຌก กลุมอาชีพ
 กลุมสตรี กลุมมบຌาน ละกุลม
องค์กรตาง โ

พื อป็นการพิ มประสิทธิภาพ
฿นการประกอบอาชีพ฿นกับกลุม
ตาง โ

ฝຄกอบรมพิ มพูนความรูຌ฿น
การประกอบอาชีพ ฿หຌก 
กลุมอาชีพ กลุมสตรี กลุม
มบຌาน ละกุลมองค์กร
ตาง โ

700,000 700,000 700,000 จ านวนกลุม
อาชีพ กลุมสตรี 
กลุมมบຌาน 
เดຌรับการพฒันา
ศักยภาพพิ มขึ้น

กลุมอาชีพละกลุมตาง โ ฿น
พืน้ที มีการประกอบอาชีพที มี
ประสิทธิภาพพิ มมากขึน้

ส านัก
ปลัดทศบาล
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9.ยุทธศาสตร์ดຌานการพัฒนาสังคม
   9.2

2560 2561 2562

(ผลผลิตของครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

ที ครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
ป้าหมาย  ตัวชีว้ัด

(KPI)

สงสริม พัฒนาบทบาทละคุณภาพชีวิตของดใก ยาวชน สตรี ผูຌสูงอายุผูຌพิการ ละดຌอยอกาส ดยการจัดกิจกรรมที หมาะสมละด านินการ฿หຌกิดกองทุน หรือจัดหางบประมาณ
พื อด านินการพัฒนาบทบาทละคุณภาพชีวิตอยางตอนื อง รวมตลอดถึงการพัฒนา฿หຌมีความรูຌความช านาญ฿นวิชาชีพที หมาะสม พื อพึ งตนอง ล้ียงตนองละครอบครัว
เดຌอยางมีกียรติละศักด์ิศรีทัดทียมกับบุคคลทั วเป

งบประมาณละที ผานมา
ผลที คาดวาจะเดຌรับ หนวยงานที 

รับผิดชอบ

10 ครงการฝຄกอบรมละสงสริมการ
รวมกลุมอาชีพ

พื อสงสริมประชาชน฿นพืน้ที มี
อาชีพละป็นการพิ มรายเดຌ

ฝຄกอบรมละสงสริมการ
อาชีพประชาชน฿นต าบลปรุ
฿หญ

50,000      50,000      50,000      จ านวนประชาชน
เดຌรับการ
สงสริมอาชีพ
พิ มขึ้น

กลุมอาชีพละกลุมตาง โ ฿น
พืน้ที มีการประกอบอาชีพที มี
ประสิทธิภาพพิ มมากขึน้

ส านัก
ปลัดทศบาล

11 ครงการสริมสรຌางประสบการณ์การ
ท างานชวงปຂดภาครียน

พื อพัฒนาศักยภาพนักรียน 
นักศึกษา ละมีรายเดຌ฿นชวง
ปຂดภาครียน

นักรียน นักศึกษา ฿นขต
ทศบาลต าบลปรุ฿หญ

 50,000  50,000  50,000 จ านวนนักรียนมี
รายเดຌชวงปຂด
ภาครียนพิ มขึ้น

นักรียน นักศึกษามีศักยภาพ 
ละมีรายเดຌ฿นชวงปืดภาค
รียน

กองการศึกษา

12 ครงการสงสริมการจัดกิจกรรม
นันทนาการพื อดใก ยาวชน ละ
ประชาชน

พื อ฿หຌดใก ยาวชน ละ
ประชาชนเดຌมีสวนรวม฿น
กิจกรรมนันทนาการ

ดใก ยาวชน ละ
ประชาชนต าบลปรุ฿หญ 
ละประชาชนทั วเป

 100,000  100,000  100,000  จ านวนดใก 
ยาวชน ละ
ประชาชนเดຌ
สดง
ความสามารถ
ละมีศักยภาพที 
ดีขึ้น

ดใก ยาวชน ละประชาชน
เดຌมีสวนรวม฿นกิจกรรม
นันทนาการ

กองการศึกษา
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รายละอียดครงการพัฒนา บบ ผ.01

ผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 ถึง 2562)

ทศบาลต าบลปรุ฿หญ่
ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 2 ลดความหลืไอมล  าทางสังคมละพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน  
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทຌองถิไน฿นขตจังหวัดทีไ 4 ยุทธศาสตร์ดຌานการพัฒนาสังคม
9.ยุทธศาสตร์ดຌานการพัฒนาสังคม
   9.3

2560 2561 2562

(ผลผลิตของครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

1 ครงการด านินการกี ยวกับการ
ป้องกันละกຌเขปัญหายาสพติด

พื อป้องกันละกຌเขปัญหายา
สพติดตามมาตรการตาง โ

ประชาชนต าบลปรุ฿หญ 40,000      40,000      40,000      จ านวน
ประชาชนติด
ยาสพติด฿น
พืน้ที ลดลง

ประชาชน฿นต าบลมีสุขภาพ
ขใงรงปราศจากรคเมติดตอ
ละรคติดตอ

 กอง
สาธารณสุขฯ

2 ครงการฝຄกอบรม/จัดกิจกรรม฿นการ
ป้องกันละควบคุมปัญหา
ยาสพติด

พื อฝ้าระวัง ป้องกันละ
ควบคุมปัญหายาสพติด฿นขต
ต าบล

รงรียน ละชุมชน฿นขต
ต าบลปรุ฿หญ

100,000 100,000 100,000 จ านวน
ประชาชน ดใก
 ยาวชน มี
ความรูຌรื อง
การปอ้งกัน
ละกຌเข
ปญัหายาสพ
ติด฿นพืน้ที 
พิ มขึ้น

กิดการฝ้าระวังป้องกันละ
ควบคุมปัญหายาสพติด

กอง
สาธารณสุขฯ

3 อุดหนุนอ าภอมืองนครราชสีมาตาม
ครงการป้องกันการพรระบาดของ
ยาสพติดดยการสริมสรຌางการมี
สวนรวมของชุมชน/ประชาสัมคม 
อ.มืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา

พื ออุดหนุนอ าภอมือง
นครราชสีมาตามครงการ
ป้องกันการพรระบาดของยา
สพติดดยการสริมสรຌางการมี
สวนรวมของชุมชน/ประชาสัม
คม อ.มืองนครราชสีมา จ.
นครราชสีมา

อุดหนุนอ าภอมือง
นครราชสีมา

35,000      35,000      35,000      จ านวนปญัหา
การพร
ระบาดของยา
สพติด฿น
พืน้ที ลดลง

อ าภอมืองนครราชสีมามีการ
บริหารจัดการที มีประสิทธิภาพ

 กอง
สาธารณสุขฯ /
 อ าภอมือง
นครราชสีมา

ที ครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
ป้าหมาย

ด านินการสนับสนุน ละประสานรัฐบาล องค์กรปกครองสวนทຌองถิ นทุกระดับ พื อป้องกันละ฿หຌมีการปราบปรามละกຌเขปัญหาการสพ การผลิต ละการจ าหนายยาสพติด
฿นทุกระดับ

งบประมาณละที ผานมา  ตัวชีว้ัด
(KPI)

ผลที คาดวาจะเดຌรับ หนวยงานที 
รับผิดชอบ
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9.ยุทธศาสตร์ดຌานการพัฒนาสังคม
   9.3

2560 2561 2562

(ผลผลิตของครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

ที ครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
ป้าหมาย

ด านินการสนับสนุน ละประสานรัฐบาล องค์กรปกครองสวนทຌองถิ นทุกระดับ พื อป้องกันละ฿หຌมีการปราบปรามละกຌเขปัญหาการสพ การผลิต ละการจ าหนายยาสพติด
฿นทุกระดับ

งบประมาณละที ผานมา  ตัวชีว้ัด
(KPI)

ผลที คาดวาจะเดຌรับ หนวยงานที 
รับผิดชอบ

4 อุดหนุนศูนย์อ านวยการพลังผนดิน
อาชนะยาสพติดจังหวัด
นครราชสีมาตามครงการป้องกัน
ละกຌเขปัญหายาสพติด

พื ออุดหนุนศูนย์อ านวยการ
พลังผนดินอาชนะยาสพติด
จังหวัดนครราชสีมาตาม
ครงการป้องกันละกຌเข
ปัญหายาสพติด

อุดหนุนศูนย์อ านวยการ
พลังผนดินอาชนะยาสพ
ติดจังหวัดนครราชสีมา

40,000      40,000 40,000 จ านวนปญัหา
ยาสพติด฿น
พืน้ที ลดลง

ศูนย์อ านวยการพลังผนดิน
อาชนะยาสพติดจังหวัด
นครราชสีมามีการบริหาร
จัดการที มีประสิทธิภาพ

 กอง
สาธารณสุขฯ /

 ศูนย์
อ านวยการ
พลังผนดิน
อาชนะยา

สพติดจังหวัด
นครราชสีมา
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รายละอียดครงการพัฒนา บบ ผ.01

ผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 ถึง 2562)

ทศบาลต าบลปรุ฿หญ่
ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 1 พัฒนาอุตสาหกรรมการกษตรบบครบวงจรพืไอป็นครัวของลก   
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทຌองถิไน฿นขตจังหวัดทีไ 3 ยุทธศาสตร์ดຌานการพัฒนาการกษตร   
10. ยุทธศาสตร์ดຌานการพัฒนาการกษตร
 10.1

2560 2561 2562

(ผลผลิตของครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

1 ครงการปลูกผักปลอดสารพิษ฿น
ต าบลปรุ฿หญ

พื อสงสริม฿หຌกษตรกร฿ชຌ
ชีวภาพสารสกัดลดตຌนทุนการ
ผลิต

จัดฝຄกอบรม ฿หຌกกษตรกร
฿นขตต าบลปรุ฿หญ

70,000      70,000      70,000      จ านวน
กษตรกรมี
ความรูຌรื อง
การลดตຌนทุน
การผลิตละ
การพิ มรายเดຌ
พิ มขึ้น

กษตรกรมมีความรูຌ฿นการลด
ตຌนทุนการผลิต ลัพิ มรายเดຌ

 ส านัก
ปลัดทศบาล

ลดตຌนทุนการผลิตละพิ มมูลคาผลผลิตทางการกษตร ปรับปรุงผลิตผล฿หຌมีคุณภาพ มีมาตรฐานสากลดยการรวมมือละ฿หຌความรวมมือกับหนวยงานทั้งภาครัฐละอกชน
งบประมาณละที ผานมา

ผลที คาดวาจะเดຌรับ หนวยงานที 
รับผิดชอบที ครงการ/กิจกรรม  ตัวชีว้ัด

(KPI)
วัตถุประสงค์

ป้าหมาย
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รายละอียดครงการพัฒนา บบ ผ.01

ผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 ถึง 2562)

ทศบาลต าบลปรุ฿หญ่
ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 1 พัฒนาอุตสาหกรรมการกษตรบบครบวงจรพืไอป็นครัวของลก   
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทຌองถิไน฿นขตจังหวัดทีไ 3 ยุทธศาสตร์ดຌานการพัฒนาการกษตร   
10. ยุทธศาสตร์ดຌานการพัฒนาการกษตร
 10.2

2560 2561 2562

(ผลผลิตของครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

1 ครงการศึกษาดูงานศรษฐกิจพอพียง พื อสงสริม฿หຌประชาชน฿น
พืน้ที มีความรูຌความขຌา฿จ
กี ยวกับศรษฐกิจพอพียง

ประชาชน฿นต าบลปรุ฿หญ 50,000 50,000 50,000 จ านวน
ประชาชนมี
ความ ความ
ขຌา฿จกี ยวกับ
ศรษฐกิจ
พอพยีงพิ มขึ้น

ประชาชน฿นพืน้ที มีความรูຌ
ความขຌา฿จกี ยวกับศรษฐกิจ
พอพียง

 ส านัก
ปลัดทศบาล

ที ครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
ป้าหมาย

สนับสนุนการท าการกษตรทางลือก พื อพิ มคุณภาพละประสิทธิภาพของนยบายศรษฐกิจพอพียงดยอาศัยทคนลยีที ทันสมัย ดยขอความรวมมือละ฿หຌความรวมมือ
กับหนวยงานทั้งภาครัฐละอกชน

งบประมาณละที ผานมา  ตัวชีว้ัด
(KPI)

ผลที คาดวาจะเดຌรับ หนวยงานที 
รับผิดชอบ
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10. ยุทธศาสตร์ดຌานการพัฒนาการกษตร
 10.2

2560 2561 2562

(ผลผลิตของครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

ที ครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
ป้าหมาย

สนับสนุนการท าการกษตรทางลือก พื อพิ มคุณภาพละประสิทธิภาพของนยบายศรษฐกิจพอพียงดยอาศัยทคนลยีที ทันสมัย ดยขอความรวมมือละ฿หຌความรวมมือ
กับหนวยงานทั้งภาครัฐละอกชน

งบประมาณละที ผานมา  ตัวชีว้ัด
(KPI)

ผลที คาดวาจะเดຌรับ หนวยงานที 
รับผิดชอบ

2 ครงการสริมสรຌางละพัฒนา
ศักยภาพกษตรทศบาล
ต าบลปรุ฿หญ

พื อสงสริม฿หຌกษตรกรเดຌรับ
องค์ความรูຌควบคูเปปฏิบัติการ
เดຌจริง  รียนรูຌรื องการลด
ตຌนทุนการผลิต  การพิ มมูลคา
ผลผลิตทางการกษตร ละพื อ
สริมสรຌางบทบาทละ
ประชาสัมพันธ์งานทศบาล
ต าบลปรุ฿หญสนับสนุนสงสริม
ดຌานการกษตร  รวมถึง฿หຌ
กษตรกรเดຌขຌามีสวนรวม฿ชຌ
ประยชน์จากประกอบอาชีพ
ตามพระราชด าริ ศรษฐกิจ
พอพียง

ประชาชน฿นขตทศบาล
ต าบลปรุ฿หญ

50,000 50,000 50,000 จ านวน
กษตรกร
เดຌรับความรูຌ 
ละพฒันา
ศักยภาพ
กษตรพิ มขึ้น

กษตรกรเดຌรับองค์ความรูຌ
ควบคูเปปฏิบัติการเดຌจริง  
สามารถลดตຌนทุนการผลิต  
การพิ มมูลคาผลผลิตทาง
การกษตร ละเดຌขຌามีสวน
รวม฿ชຌประยชน์จากประกอบ
อาชีพตามพระราชด าริ 
ศรษฐกิจพอพียง

 ส านัก
ปลัดทศบาล
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บัญชีประสานครงการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนทຌองถิไน บบ ผ. 02

ดย ทศบาลต าบลปรุ฿หญ่
อ าภอมืองนครราชสีมา  จังหวดันครราชสีมา

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 รวม
1 ครงการปรับปรุงซอมซมผิวจราจรอส

ฟัลท์ติกคอนกรีตลียบคลองชลประทาน
สายคอกหม ูม. 1  บຌานคนชุม ต าบลปรุ
฿หญ ชื อมตอต าบลพลกรัง

1,990,000 - - 1,990,000      ทต.ปรุ฿หญ / 
ขอรับสนบัสนนุ

2 ครงการกอสรຌางถนนคอนกรีตสริมหลใก 
ซอยรัด฿จ ม. 4 บຌานวิรจนพ์ัฒนา ต าบลปรุ
฿หญ ชื อมขตทศบาลนครนครราชสีมา

1,040,000 1,040,000      ทต.ปรุ฿หญ / 
ขอรับสนบัสนนุ

3 ครงการวางทอระบายน้ าคอนกรีตสริม
หลใก สายยกสูทบญุติม ถึงคลองสงน้ า 
จาก ม.4 บຌานวิรจนพ์ัฒนา ต าบลปรุ฿หญ  
ชื อมขตทศบาลนครนครราชสีมา

1,200,000 - - 1,200,000      ทต.ปรุ฿หญ / 
ขอรับสนบัสนนุ

4 ครงการวางทอลอดหลี ยมคอนกรีตสริม
หลใก ม. 5 บຌานพบสุข ต าบลปรุ฿หญ ชื อม
ขตทศบาลนครนครราชสีมา

6,200,000 - - 6,200,000      ทต.ปรุ฿หญ / 
ขอรับสนบัสนนุ

5 ครงการปรับปรุงผิวจราจรอสฟัลท์ติค
คอนกรีต ถนนมขุมนตรี  ขตทศบาลนคร
นครราชสีมา ชวงทางยกบຌานหนองหอย
 – สุดขตทศบาลต าบลปรุ฿หญ  หมูที  3 
บຌานหนองหอย ชื อมต าบลบຌาน฿หม

 595,000 - - 595,000        ทต.ปรุ฿หญ / 
ขอรับสนบัสนนุ

6 ครงการวางทอระบายน้ าคอนกรีตสริม
หลใกจากสันอางกใบน้ าสนามกฬีาฉลิม
พระกยีรติ 80 พรรษา ฯ ชื อมซอยราชครู
 หมูที  7 บຌานสนสุข ต าบลปรุ฿หญ 
ชื อมตอทอระบายน้ าขององค์การบริหาร
สวนจังหวัดนครราชสีมา สายทางวัดพบ
สุข-คลองสงน้ า ชื อมตอขตทศบาลนคร
นครราชสีมา

 1,800,000 - - 1,800,000      ทต.ปรุ฿หญ / 
ขอรับสนบัสนนุ

12,825,000 - - 12,825,000

งบประมาณล าดับ
ทีไ ชืไอครงการ หน่วยงานทีไ

ขอประสาน

รวมทั งสิ นจ านวน   6  ครงการ  
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บัญชีประสานครงการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนทຌองถิไน บบ ผ. 02

ดย ทศบาลต าบลปรุ฿หญ่
อ าภอมืองนครราชสีมา  จังหวดันครราชสีมา

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 รวม
1 ครงการปรับปรุงซอมซมผิวจราจรอส

ฟัลท์ติกคอนกรีตลียบคลองชลประทาน
สายคอกหม ูม. 1  บຌานคนชุม ต าบลปรุ
฿หญ ชื อมตอต าบลพลกรัง

1,990,000 - - 1,990,000      ทต.ปรุ฿หญ / 
ขอรับสนบัสนนุ

2 ครงการกอสรຌางถนนคอนกรีตสริมหลใก 
ซอยรัด฿จ ม. 4 บຌานวิรจนพ์ัฒนา ต าบลปรุ
฿หญ ชื อมขตทศบาลนครนครราชสีมา

1,040,000 1,040,000      ทต.ปรุ฿หญ / 
ขอรับสนบัสนนุ

3 ครงการวางทอระบายน้ าคอนกรีตสริม
หลใก สายยกสูทบญุติม ถึงคลองสงน้ า 
จาก ม.4 บຌานวิรจนพ์ัฒนา ต าบลปรุ฿หญ  
ชื อมขตทศบาลนครนครราชสีมา

1,200,000 - - 1,200,000      ทต.ปรุ฿หญ / 
ขอรับสนบัสนนุ

4 ครงการวางทอลอดหลี ยมคอนกรีตสริม
หลใก ม. 5 บຌานพบสุข ต าบลปรุ฿หญ ชื อม
ขตทศบาลนครนครราชสีมา

6,200,000 - - 6,200,000      ทต.ปรุ฿หญ / 
ขอรับสนบัสนนุ

5 ครงการปรับปรุงผิวจราจรอสฟัลท์ติค
คอนกรีต ถนนมขุมนตรี  ขตทศบาลนคร
นครราชสีมา ชวงทางยกบຌานหนองหอย
 – สุดขตทศบาลต าบลปรุ฿หญ  หมูที  3 
บຌานหนองหอย ชื อมต าบลบຌาน฿หม

 595,000 - - 595,000        ทต.ปรุ฿หญ / 
ขอรับสนบัสนนุ

6 ครงการวางทอระบายน้ าคอนกรีตสริม
หลใกจากสันอางกใบน้ าสนามกฬีาฉลิม
พระกยีรติ 80 พรรษา ฯ ชื อมซอยราชครู
 หมูที  7 บຌานสนสุข ต าบลปรุ฿หญ 
ชื อมตอทอระบายน้ าขององค์การบริหาร
สวนจังหวัดนครราชสีมา สายทางวัดพบ
สุข-คลองสงน้ า ชื อมตอขตทศบาลนคร
นครราชสีมา

 1,800,000 - - 1,800,000      ทต.ปรุ฿หญ / 
ขอรับสนบัสนนุ

12,825,000 - - 12,825,000

ล าดับ
ทีไ ชืไอครงการ งบประมาณ หน่วยงานทีไ

ขอประสาน

รวมทั งสิ นจ านวน   6  ครงการ  
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บัญชีสรุปครงการพัฒนา บบ ผ.03

ผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 ถึง 2562)

ทศบาลต าบลปรุ฿หญ่

จ านวน
ครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

จ านวน
ครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

จ านวน
ครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

จ านวน
ครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

1 ยุทธศาสตร์ดຌานการรักษาความปลอดภัย฿นชีวิตละทรัพย์สิน
1.1 สงสริมละสนับสนุนการติดต้ังระบบตือนภัยธรรมชาติ ละภัยพิบัติตางโ 

รวมทั้งการป้องกันละบรรทาสาธารณภัย ละความมั นคงความปลอดภัย฿น
ชีวิตละทรัพย์สิน ลดอุบัติหตุทางบก/ทางน้ า

6 525,000 5 500,000 0 0 11 1,025,000

1.2 สงสริม สนับสนุนละรวมมือกับสวนราชการ หนวยงาน มูลนิธิการกุศลละ
องค์กรที กี ยวขຌอง ฿นการตรียมความพรຌอม฿นการป้องกันภัย ละการ
ชวยหลือผูຌประสบภัย

12 1,620,000 10 1,320,000 8 1,230,000 30 4,170,000

1.3 สงสริม ละสนับสนุนการติดต้ังระบบกลຌองวงจรปຂด฿นขตชุมชน ละสถานที 
ส าคัญ พื อสรຌางความอบอุน฿จ ละความปลอดภัย฿นชีวิตละทรัพย์สินของ
ประชาชน

4 460,000 2 200,000 0 0 6 660,000

1.4 สนับสนุนการฝຄกอบรมจัดต้ังละอบรมฟืน้ฟูต ารวจบຌาน ละอาสาสมัครป้องกัน
ภัยฝຆายพลรือน(อปพร.) พื อป็นก าลังสนับสนุนจຌาหนຌาที รัฐ ละดูลรักษา
ความปลอดภัยละการจราจร฿นชุมชน หมูบຌาน

5 390,000 5 390,000 5 390,000 15 1,170,000

27 2,995,000 22 2,410,000 13 1,620,000 62 7,025,000

2 ยุทธศาสตร์การสานตอนวทางพระราชด าริ 
2.1  พัฒนาขุดลอก คูคลองละจัดสรຌางหลงน้ า สงวนละกใบกักน้ าพื อการกษตร

 พื อการอุปภคละบริภค รวมทั้งวางครงการพื อกຌเขปัญหาน้ าทวมละน้ า
ลຌง

3 650,000 3 1,450,000 0 0 6 2,100,000

3 650,000 3 1,450,000 0 0 6 2,100,000

ปี พ.ศ. 2561 ปี พ.ศ. 2562 รวม 3 ปี

รวม

รวม

ที ยุทธศาสตร์
ปี พ.ศ. 2560
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จ านวน
ครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

จ านวน
ครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

จ านวน
ครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

จ านวน
ครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

ปี พ.ศ. 2561 ปี พ.ศ. 2562 รวม 3 ปี
ที ยุทธศาสตร์

ปี พ.ศ. 2560

3 ยุทธศาสตร์ดຌานการพัฒนาครงสรຌางพืน้ฐาน
3.1 สงสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาดຌานครงสรຌางคุณภาพชีวิตพืน้ฐาน 

฿หຌสอดคลຌองกับความจ าป็นละความตຌองการของประชาชน฿นการด ารงชีวิต
อยางพอพียง

1 50,000 4 200,000 0 0 5 250,000

3.2 กอสรຌาง ปรับปรุงสຌนทางการคมนาคมอยางทั วถึง฿หຌสามารถตอบสนองความ
ตຌองการ ละกຌเขปัญหาความดือดรຌอนของประชาชน ดยฉพาะสຌนทางการ
ขนสงผลผลิตทางการกษตร หลงทองที ยวละพืน้ที   อื น โ ที กี ยวขຌองกับ
การด ารงชีวิตของประชาชน

34 34,590,000 32 11,864,800 0 0 66 46,454,800

3.3 ประสาน฿นการกຌเขปัญหาความดือดรຌอนของประชาชน฿นดຌานสาธารณูปภค
 ละสงสริม฿หຌประชาชนขຌา฿จ฿นการ฿ชຌละรักษาสาธารณูปภคอยางคุຌมคา

11 1,889,500 12 2,056,000 1 500,000 24 4,445,500

46 36,529,500 48 14,120,800 1 500,000 95 51,150,300

4 ยุทธศาสตร์ดຌานการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติละสิ งวดลຌอม
4.1 สงสริม สนับสนุนละรวมมือกับสวนราชการองค์กรปกครองสวนทຌองถิ น 

ภาคอกชน ฿นการพัฒนาฟืน้ฟูละอนุรักษ์ธรรมชาติ สิ งวดลຌอม หลงน้ า ลุม
น้ าล าคลอง ละปຆาเมຌ฿หຌมีความอุดมสมบูรณ์

4 200,000 4 200,000 4 200,000 12 600,000

4.2 สงสริม สนับสนุนละสรຌางความรวมมือกับสวนราชการที กี ยวขຌอง องค์กร
ปกครองสวนทຌองถิ น฿นการจัดท าระบบก าจัดขยะรวม พื อจัดการขยะมูลฝอย
ละสิ งปฏิกูลอยางป็นระบบ

3 2,300,000 2 300,000 2 300,000 7 2,900,000

7 2,500,000 6 500,000 6 500,000 19 3,500,000
รวม

รวม
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จ านวน
ครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

จ านวน
ครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

จ านวน
ครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

จ านวน
ครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

ปี พ.ศ. 2561 ปี พ.ศ. 2562 รวม 3 ปี
ที ยุทธศาสตร์

ปี พ.ศ. 2560

5 ยุทธศาสตร์ดຌานการพัฒนาการทองที ยว ศาสนา-วัฒนธรรม ประพณี ละกีฬา
5.1 พัฒนาฟืน้ฟูละสงสริมกิจกรรมดຌานศาสนา ศิลปวัฒนธรรมละประพณีของ

ชุมชนทຌองถิ นคราช พื อการอนุรักษ์สืบสานตอละชื อมยงสูกิจกรรมการ
ทองที ยว

4 850,000 4 850,000 4 850,000 12 2,550,000

5.2 สงสริมละสนับสนุนกิจกรรมลานกีฬาชุมชน ละจัดการขงขันกีฬาประภท
ตางโ ต้ังตระดับหมูบຌานจนถึงระดับจังหวัด รวมถึงการสรຌางความป็นลิศ
ทางดຌานกีฬาสูกีฬาอาชีพ฿นระดับชาติละนานาชาติ

6 1,260,000 5 900,000 5 900,000 16 3,060,000

5.3 พัฒนาละฟืน้ฟูหลงทองที ยวดิม สรຌางหลงทองที ยว฿หม รวมทั้งกิจกรรม
ดຌานการทองที ยว ละสิ งอ านวยความสะดวกตางโ พื อกระตุຌนศรษฐกิจ ละ
สรຌางรายเดຌจากการทองที ยวของจังหวัดนครราชสีมาพิ มขึน้

0 0 1 20,000,000 0 0 1 20,000,000

10 2,110,000 10 21,750,000 9 1,750,000 29 25,610,000

6 ยุทธศาสตร์ดຌานการพัฒนาการศึกษา
6.1 พัฒนาละตรียมบุคลากรดຌานการศึกษา (ครู บุคลากรทางการศึกษา นักรียน) 

฿หຌป็นผูຌมีคุณภาพมีทักษะละศักยภาพตามมาตรฐานสากล รองรับประชาคม
อาซียน

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

6.2 สงสริมการศึกษา฿นระบบ นอกระบบ ละการศึกษาตามอัธยาศัย 12 1,575,218 12 1,575,218 12 1,575,218 36 4,725,654

13 1,625,218 13 1,625,218 13 1,625,218 39 4,875,654

7 ยุทธศาสตร์ดຌานการบริหารจัดการบຌานมืองที ดี 
7.1 น าระบบสารสนทศมา฿ชຌ฿นการบริหารงานภาย฿นองค์กร  พื อ฿หຌบริการกับ

ประชาชน฿หຌสะดวก รวดรใว มนย า ดยยึดถือประยชน์สูงสุดของประชาชน 
ผูຌรับบริการป็นส าคัญ

3 150,000 3 150,000 3 150,000 9 450,000

7.2 สนับสนุนบุคลากร฿นสังกัด ฿หຌเดຌรับการศึกษา อบรม การท าวิจัย พิ มพูนความรูຌ
 พื อยกระดับประสิทธิภาพ การท างาน฿หຌกิดประสิทธิผล฿นการบริการ
ประชาชน ละ฿นการสื อสารละรวมมือกับประชาคมอาซียน

4 535,000 4 535,000 4 535,000 12 1,605,000

รวม

รวม
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จ านวน
ครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

จ านวน
ครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

จ านวน
ครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

จ านวน
ครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

ปี พ.ศ. 2561 ปี พ.ศ. 2562 รวม 3 ปี
ที ยุทธศาสตร์

ปี พ.ศ. 2560

7.3 บูรณาการการจัดท าผนพัฒนาทຌองถิ น รวมกันระหวางหนวยงานภาครัฐ ละ
อกชน องค์กรปกครองสวนทຌองถิ น พื อพัฒนาทຌองถิ น สรຌางประยชน์สูงสุด 
กประชาชน

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

7.4 ปຂดอกาส฿หຌประชาชนเดຌขຌามีสวนรวม฿นการก าหนดนยบายละความ
ตຌองการของประชาชน

3 100,000 3 100,000 3 100,000 9 300,000

7.5 พิ มประสิทธิภาพ฿นการปฏิบัติราชการ ละสงสริมศักยภาพทຌองถิ น฿นทุกโ 
ดຌาน

38 7,079,000 14 1,245,000 12 1,215,000 64 9,539,000

49 7,884,000 25 2,050,000 23 2,020,000 97 11,954,000

8 ยุทธศาสตร์ดຌานการพัฒนาสาธารณสุข
8.1 สนับสนุนการจัดต้ังกองทุน ละพิ มสวัสดิการพื อพัฒนาศักยภาพของ

อาสาสมัครสาธารณสุขหมูบຌาน (อสม.)
3 355,000 3 455,000 3 555,000 9 1,365,000

8.2 สงสริมสุขภาพละอนามัยของประชาชน฿นระดับหมูบຌานละชุมชน ฿หຌมี
สุขภาพขใงรง ดย฿หຌการรียนรูຌการดูลสุขภาพ การออกก าลังกาย การ
ป้องกันรคการ฿ชຌยาอยางถูกตຌอง การรับประทานอาหารที มีประยชน์ละการ
ขຌารับการตรวจสุขภาพหรือการรับบริการดຌานสาธารณสุขตามขัน้ตอนละ
วิธีการทางการพทย์

8 430,000 8 430,000 8 430,000 24 1,290,000

11 785,000 11 885,000 11 985,000 33 2,655,000

9 ยุทธศาสตร์ดຌานการพัฒนาสังคม
9.1 สงสริมละพัฒนาบทบาทของผูຌน าชุมชน คณะกรรมการหมูบຌาน ละชุมชน฿หຌ

ขຌมขใงพื อป็นผูຌน าการพัฒนาชุมชนละทຌองถิ นที มีคุณภาพ
1 650,000 1 650,000 1 650,000 3 1,950,000

9.2 สงสริม พัฒนาบทบาทละคุณภาพชีวิตของดใก ยาวชน สตรี ผูຌสูงอายุผูຌพิการ
 ละดຌอยอกาส ดยการจัดกิจกรรมที หมาะสมละด านินการ฿หຌกิดกองทุน 
หรือจัดหางบประมาณพื อด านินการพัฒนาบทบาทละคุณภาพชีวิตอยาง
ตอนื อง รวมตลอดถึงการพัฒนา฿หຌมีความรูຌความช านาญ฿นวิชาชีพที หมาะสม 
พื อพึ งตนอง ล้ียงตนองละครอบครัวเดຌอยางมีกียรติละศักด์ิศรีทัดทียม
กับบุคคลทั วเป

12 2,016,000 12 2,016,000 12 2,016,000 36 6,048,000

รวม

รวม
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จ านวน
ครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

จ านวน
ครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

จ านวน
ครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

จ านวน
ครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

ปี พ.ศ. 2561 ปี พ.ศ. 2562 รวม 3 ปี
ที ยุทธศาสตร์

ปี พ.ศ. 2560

9.3 ด านินการสนับสนุน ละประสานรัฐบาล องค์กรปกครองสวนทຌองถิ นทุกระดับ 
พื อป้องกันละ฿หຌมีการปราบปรามละกຌเขปัญหาการสพ การผลิต ละการ
จ าหนายยาสพติด฿นทุกระดับ

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

17 2,881,000 17 2,881,000 17 2,881,000 51 8,643,000

10 ยุทธศาสตร์ดຌานการพัฒนาการกษตร
10.1 ลดตຌนทุนการผลิตละพิ มมูลคาผลผลิตทางการกษตร ปรับปรุงผลิตผล฿หຌมี

คุณภาพ มีมาตรฐานสากลดยการรวมมือละ฿หຌความรวมมือกับหนวยงานทั้ง
ภาครัฐละอกชน

1 70,000 1 70,000 1 70,000 3 210,000

10.2 สนับสนุนการท าการกษตรทางลือก พื อพิ มคุณภาพละประสิทธิภาพของ
นยบายศรษฐกิจพอพียงดยอาศัยทคนลยีที ทันสมัย ดยขอความรวมมือ
ละ฿หຌความรวมมือกับหนวยงานทั้งภาครัฐละอกชน

2 100,000 2 100,000 2 100,000 6 300,000

3 170,000 3 170,000 3 170,000 9 510,000

186 58,129,718 158 47,842,018 96 12,051,218 440 118,022,954

รวม
รวมทั งสิ น

รวม
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บัญชีสรุปครงการพัฒนา บบ ผ.03

ผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 ถึง 2562)

ทศบาลต าบลปรุ฿หญ่

จ านวน
ครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

จ านวน
ครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

จ านวน
ครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

จ านวน
ครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

1 ยุทธศาสตร์ดຌานการรักษาความปลอดภยั฿นชีวิตละทรัพย์สิน 27 2,995,000 22 2,410,000 13 1,620,000 62 7,025,000

2 ยุทธศาสตร์การสานตอนวทางพระราชด าริ 3 650,000 3 1,450,000 0 0 6 2,100,000

3 ยุทธศาสตร์ดຌานการพัฒนาครงสรຌางพื้นฐาน 46 36,529,500 48 14,120,800 1 500,000 95 51,150,300

4 ยุทธศาสตร์ดຌานการอนรัุกษท์รัพยากรธรรมชาติละสิ งวดลຌอม 7 2,500,000 6 500,000 6 500,000 19 3,500,000

5 ยุทธศาสตร์ดຌานการพัฒนาการทองที ยว ศาสนา-วัฒนธรรม ประพณี ละกฬีา 10 2,110,000 10 21,750,000 9 1,750,000 29 25,610,000

6 ยุทธศาสตร์ดຌานการพัฒนาการศึกษา 13 1,625,218 13 1,625,218 13 1,625,218 39 4,875,654

7 ยุทธศาสตร์ดຌานการบริหารจัดการบຌานมอืงที ดี 49 7,884,000 25 2,050,000 23 2,020,000 97 11,954,000

8 ยุทธศาสตร์ดຌานการพัฒนาสาธารณสุข 11 785,000 11 885,000 11 985,000 33 2,655,000

9 ยุทธศาสตร์ดຌานการพัฒนาสังคม 17 2,881,000 17 2,881,000 17 2,881,000 51 8,643,000

10 ยุทธศาสตร์ดຌานการพัฒนาการกษตร 3 170,000 3 170,000 3 170,000 9 510,000

186 58,129,718 158 47,842,018 96 12,051,218 440 118,022,954 

ปี พ.ศ. 2561 ปี พ.ศ. 2562 รวม 3 ปี

รวม

ที ยุทธศาสตร์
ปี พ.ศ. 2560
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ส่วนทีไ 4    
นวทางการติดตามประมินผล 

------------------- 
ไ.แ  กรอบละนวทาง฿นการติดตามละประมินผล 
  จุดมุงหมายส าคัญของการประมินผลผนยุทธศาสตร์นั้น คือ การประมินวามีการน าผน
ยุทธศาสตร์เปปฏิบัติอยางทຌจริงพียง฿ด ละเดຌผลป็นอยางเรพื อที จะสามารถวัดความสัมฤทธิ์ผลของผน
ยุทธศาสตร์เดຌ฿นขณะดียวกันกใสามารถกใบรวบรวมขຌอมูลพื อ฿ชຌป็นสมมุติฐาน฿นการจัดท าผนยุทธศาสตร์
ฉบับตอเปเดຌ  ดังนั้น   การที จะประมินผนยุทธศาสตร์การพัฒนา฿นภาพรวมเดຌ  จ าป็นจะตຌองประมินผล
การปฏิบัติ฿นตละนวทางพัฒนากอน   พื อน าเปสูการวัดความส ารใจของยุทธศาสตร์ซึ งจะสดง฿หຌหในเดຌ
วาการพัฒนาป็นเป฿นนวทาง฿ด  บรรลุวัตถุประสงค์ของการพัฒนาที ยั งยืนละตอบสนองตอวิสัยทัศน์
หรือเม  ดังนั้น฿นขั้นตอนนี้องค์กรปกครองสวนทຌองถิ นจึงตຌองติดตามประมินผลผนพัฒนาสามปี฿หຌเดຌขຌอมูล  
ขຌอทใจจริง  อันจะน ามาสูบทสรุปที เมบิดบือนจากผลปฏิบัติที กิดขึ้น 
นวทางละวิธีการขั นตอน฿นการติดตามละประมินผลผนยุทธศาสตร์การพัฒนาละผนพัฒนาสามปี 
  การติดตาม   ิMonitoringี 
 การติดตามนั้น  จะท า฿หຌราทราบเดຌวาขณะนี้เดຌมีการปฏิบัติตามผนถึงระยะ฿ดลຌว    ซึ งทคนิค
อยางงายที สามารถ฿ชຌป็นครื องมือ฿นการติดตามเดຌ  คือ   Gant   Chart   ที จะท า฿หຌหนวยงานสามารถ
ติดตามเดຌวาการด านินการตามผนยุทธศาสตร์หรือผนพัฒนาสามปี  มีการด านินการ฿นชวง฿ด  ตรงตาม
ก าหนดระยะวลาที ก าหนดเวຌหรือเม  ผนการด านินงานกใจะป็นครื องมือส าคัญ฿นการติดตามผลการ
ด านินงานดังเดຌกลาวมาลຌว 
 การประมินผล   ิEvaluationี 
 การประมินผลผนยุทธศาสตร์  จ าป็นตຌองมีกณฑ์มาตรฐาน  ิStandard  Criteriaี ละตัวชี้วัด  
ิIndicatorsี  พื อ฿ชຌป็นกรอบ฿นการประมินพื อ฿หຌกิดความชัดจน  ป็นระบบ   มีมาตรฐานละป็นที 
ยอมรับดยประกอบดຌวยกณฑ์ที ส าคัญ฿น  โ  ระดับ  คือ  กณฑ์การประมินหนวยงาน  ละกณฑ์การ
ประมินครงการ   ซึ งสรุปเดຌ  ดังนี้ 
 กณฑ์มาตรฐานละตัวชี วัดการประมินผลหน่วยงาน 
 ประกอบดຌวย  ็  กณฑ์   โโ  ตัวชี วัด  ดังนี  
 แ.  กณฑ์สัมฤทธิ์ผลละการบรรลุวัตถุประสงค์ของนยบาย  ิAchievementี    
     ป็นการประมินความส ารใจดยพิจารณาปรียบทียบผลการด านินงานของ  หนวยงานที น า
นยบายเปปฏิบัติ  กับวัตถุประสงค์ที ก าหนดเวຌ฿นนยบาย  ดยป็นการประมินผลขององค์กร  โ  สวน  คือ  
ผล฿นภาพรวมละระดับปฏิบัติการ  ผลการด านินงานจะตຌองปຂดผย฿หຌสาธารณชนทราบอยางกวຌางขวาง  
อยางตอนื องละสม  าสมอ  ละมีการก าหนดระยะวลาที ชัดจน   อาจป็นทุกเตรมาส  หรือผลการ
ด านินงานประจ าปีสัมฤทธิ์ผลรวมถึงการด านินงานที มุงการบรรลุป้าหมายชิงกลยุทธ์฿นระยะยาว   ดยมี
ตัวชี้วัดที ส าคัญ โ  ประการ คือ 
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  แ.แ  ผลผลิต   ิOutputsี  ประกอบดຌวย  โ  ส่วน  คือ 
   ิแี  ผลผลิต฿นภาพรวม  ิoverall  outputsี  ป็นการประมินผลผลิตทียบกับ
ป้าหมายชิงกลยุทธ์   ดยปรียบทียบผลการด านินงานที กิดขึ้นจริงกับป้าหมายรวมขององค์กร฿นสายตา
ของสมาชิกขององค์กร   ละประชาชนผูຌรับบริการ  การประมินผลดังกลาวมีลักษณะที ป็นพลวัตร  
ิDynamicี   ละมีปฏิสัมพันธ์กับสภาวะวดลຌอมภายนอกองค์กร 
   ิโี  ผลผลิตระดับปฏิบัติการ ิOperation   Outputsี   ป็นการประมินผลดย
พิจารณาระดับการบรรลุป้าหมายตามผนด านินงาน   ดยอาจพิจารณาจากผลผลิตตอหนวยก าลังคน  
ระดับการบริการตอหนวยวลา  สัดสวนตຌนทุนละผลตอบทน   สถานภาพทางการงิน   สินทรัพย์ละหนี้
ที เมกอ฿หຌกิดผลตอบทน   ิNon-Per Forming   loanี   คุณภาพผลผลิตลบริการสาธารณะ
ประสิทธิภาพการ฿ชຌทรัพยากรขององค์กร  การประหยัดพลังงานละการรักษาสภาวะวดลຌอม 
  แ.โ  ผลลัพธ์    
 โ.  กณฑ์ความสมอภาคละความป็นธรรม฿นสังคม 
      ประกอบดຌวยตัวชี วัด  ไ  ประการ  คือ 
  ิแี  การขຌาถึง   นຌนความส าคัญ฿นรื องอกาสของประชาชน  ดยฉพาะผูຌดຌอยอกาส฿น
สังคม฿หຌเดຌรับบริการสาธารณะ 
  ิโี   การจัดสรรทรัพยากร  พิจารณาถึงความป็นธรรม฿นการจัดสรรทรัพยากร฿หຌกับ
ประชาชน 
  ิใี   การกระจายผลประยชน์   นຌนความป็นธรรม฿นการกระจายผลประยชน์หรือ
ผลตอบทน฿หຌกสมาชิก฿นสังคม 
  ิไี  ความสมอภาค   นຌนความป็นธรรมพื อ฿หຌหลักประกันรื องสิทธิละอกาส฿นการ
เดຌรับบริการสาธารณะดยปราศจากอคติ   เมบงยกกลุม 
 ใ.   กณฑ์ความสามารถละคุณภาพ฿นการ฿หຌบริการ 
  ประกอบดຌวยตัวชี วัด   ไ  ประการ  คือ 
  ิแี  สมรรถนะของหน่วยงาน  ป็นตัวชี้วัดความสามารถ฿นการ฿หຌบริการละตอบสนอง
ความตຌองการของประชาชนกลุมป้าหมาย 
  ิโี  ความทัไวถึงละพียงพอ  พิจารณาถึงความครอบคลุม  ความพียงพอ  ละความ
ครบถຌวนของการ฿หຌบริการทั้ง฿นดຌานกลุมป้าหมายที รับบริการละระยะวลาที บริการ 
  ิใี  ความถีไ฿นการ฿หຌบริการ  ป็นตัวชี้วัดระดับการบริการตอหนวยวลาวามีความ
สม  าสมอตอภารกิจนั้นหรือเม 
  ิไี  ประสิทธิภาพการ฿หຌบริการ  ป็นการชี้วัดประสิทธิภาพขององค์กรที มุงนຌนการบริการ
ที รวดรใว   ทันวลา   มีการ฿ชຌทรัพยากรที หมาะสม  ซึ ง฿นทางปฏิบัติจ าป็นตຌองก าหนดมาตรฐานการบริการ
เวຌป็นนวทาง 
 ไ.   กณฑ์ความรับผิดชอบต่อหน่วยงาน   
  ประกอบดຌวยตัวชี วัด   ไ  ประการ 

(1) พันธกิจต่อสังคม  ป็นตัวชี้วัดที สดงถึงภารกิจของหนวยงานที มีตอสังคม  พิจารณา
เดຌจากวิสัยทัศน์  นยบาย  ผนงานของหนวยงาน 

(2)  ความรับผิดชอบต่อสาธารณะ  ป็นตัวชี้วัดถึงความรับผิดชอบตอประชากรกลุมป้าหมาย   
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(3) การ฿หຌหลักประกันความสีไยง  ป็นตัวชี้วัดที มีความส าคัญพื อ฿หຌหลักประกันวา
ประชาชนผูຌรับบริการจะเดຌรับความคุຌมครองละ / หรือการชดชยจากหนวยงานหากมีความสียหายที กิดขึ้น
จากการปฏิบัติงานของหนวยงาน 
  ิไี  การยอมรับขຌอผิดพลาด   ป็นตัวชี้วัดถึงความรับผิดชอบของผูຌบริหารระดับสูงละ
จຌาหนຌาที ของหนวยงานที จะยอมรับตอสาธารณชน฿นกรณีกิดความผิดพลาด฿นการบริหารหรือการ
ปฏิบัติงาน 
 5.   กณฑ์การตอบสนองความตຌองการของประชาชน 
  ประกอบดຌวยตัวชี วัด  ไ  ประการ  คือ 
  ิแี  การก าหนดประดในปัญหา  การก าหนดประดินปัญหาที มาจากประชาชนผูຌรับบริการ
ละมีการพิจารณาจัดล าดับความส าคัญ 
  ิโี  การรับฟังความคิดหใน  ป็นการชี้วัดถึงระบบปຂดกวຌาง  ฿นการรับฟังความคิดหใน
ละขຌอสนอนะของประชาชนผูຌรับบริการ 
   ิใี  มาตรการชิงยุทธศาสตร์฿นการกຌปัญหา   ป็นตัวชี้วัดถึงความพรຌอม฿นการ
กຌปัญหา฿หຌกับประชาชนผูຌรับบริการที มีทั้งมาตรการระยะสั้นละระยะยาว  รวมทั้งปຂดกวຌาง฿หຌสาธารณชน
เดຌรับทราบละมีสวนรวม฿นการตรวจสอบ 
  ิไี  ความรวดรใว฿นการกຌเขปัญหา  ป็นตัวชี้วัดที ตอบสนอง฿นการกຌปัญหา  การ฿หຌ
ความส าคัญ ละการก าหนดมาตรการกຌเขปัญหาดຌวยความรวดรใว  มีประสิทธิภาพ  เมละลยพิกฉยตอ
ปัญหา 
 

 6.   กณฑ์ความพึงพอ฿จของประชาชน 
  ประกอบดຌวยตัวชี วัด  โ  ประการ  คือ 
  ิแี  ระดับความพึงพอ฿จ   ป็นตัวชี้วัดความหในของประชาชนที มีตอหนวยงานซึ งกี ยวขຌอง
กับคุณภาพการปฏิบัติงาน 
  ิโี  การยอมรับหรือคัดคຌาน  ป็นตัวชี้วัดระดับการยอมรับมาตรการ  นยบายของ
หนวยงานซึ งพิจารณาจากสัดสวนการยอมรับหรือคัดคຌาน  นื องมาจากผลกระทบจากนยบายของหนวยงาน 
 ็.   กณฑ์ผลสียหายต่อสังคม 
  ประกอบดຌวยตัวชี วัด  โ  ประการ  คือ 
  ิแี  ผลกระทบภายนอก  ป็นตัวชี้วัดวาหนวยงานกอ฿หຌกิดผลกระทบ  ซึ งความสียหาย
จากการด านินงานกประชาชนหรือเม   ดยอาจวัดจากขนาดละความถี จากการสียหายที กิดขึ้น ชน  
การกอสรຌางถนนขวางทางน้ าหลากท า฿หຌกิดปัญหาน้ าทวม  ป็นตຌน 
  ิโี  ตຌนทุนทางสังคม   ป็นตัวชี้วัดผลสียหายที สังคมตຌองบกภาระ  ชน   คา฿ชຌจาย฿น
การฟ้ืนฟูบูรณะความสียหายที กิดขึ้น 
  กณฑ์ละตัวชี้วัดผลการด านินงานจะป็นการพิจารณากณฑ์รวม  ิMultiple  criteria  
and  indicatorsี  ละสามารถ฿ชຌป็นกรอบหรือครื องมือ฿นการประมินผลลัพธ์สุดทຌายละผลกระทบ฿น
การด านินการ฿นภาพรวม  พื อ฿ชຌป็นบรรทัดฐาน฿นการปรียบทียบผลการด านินงานกับระดับการบรรลุผล
ละการสนองตอบความพึงพอ฿จของผูຌรับบริการ หรื อประชากรกลุมป้าหมาย  ส าหรับคาตัวปร  
ิAttributesี  อาจตกตางกันเปข้ึนอยูกับลักษณะกิจกรรมของการด านินงานของหนวยงาน 
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สรุปกณฑ์มาตรฐานละตัวชี วัดการประมินผลของหน่วยงาน 
 

กณฑ์มาตรฐาน 
ิStandardี 

ตัวชี วัด 
ิIndicatorsี 

ตังอย่างกรอบตัวปร 
ิAttributesี 

ิแี  สัมฤทธิ์ผลละการบรรลุ 
วัตถุประสงค์ของนยบาย 

 ผลผลิต 
 ผลลัพธ์ 

 ผลตางระหวางป้าหมายกับ 
     วัตถุประสงค์ที ก าหนดเวຌ 

ิโี  ความสมอภาคละความ
ป็นธรรม฿นสังคม 

 การขຌาถึง 
 การจัดสรรทรัพยากร 
 การกระจายผลประยชน์ 
 ความสมอภาค 

 ปริมาณละคุณภาพ 
      ทรัพยากรที เดຌรับการจัดสรร 
ตอคน 
ผลประยชน์ที ตละกลุมป้าหมาย 
     เดຌรับ฿นตละครั้ง 
 การเมลือกปฏิบัติละ / หรือ 
     การลือกปฏิบัติที ป็นคุณ 

ิใี  ความสามารถละคุณภาพ 
฿นการ฿หຌบริการ 

 สมรรถนะของหนวยงาน 
 ความทั วถึงละพียงพอ 
 ความถี ฿นการ฿หຌบริการ 
 ประสิทธิภาพการ฿หຌบริการ 

 พ้ืนที ป้าหมายละประชากร 
      กลุมป้าหมายที รับบริการ 
 จ านวนครั้ง฿นการ฿หຌบริการ 
 ผลลัพธ์ทียบกับปัจจัยน าขຌา 

ิไี  ความรับผิดชอบของ
หนวยงาน 

 พันธกิจตอสังคม 
 ความรับผิดชอบตอสาธารณะ 
 การ฿หຌหลักประกันความสี ยง 
 การยอมรับขຌอผิดพลาด 

 การจัดล าดับความส าคัญ 
 ภารกิจหลักละภารกิจรอง 
 การตัดสิน฿จที สะทຌอนความรับ 
 ผิดชอบ 

ิ5ี  การตอบสนองความ
ตຌองการของประชาชน 

 การก าหนดประดในปัญหา 
 การรับฟังความคิดหใน 
 มาตรการ/กลยุทธ์฿นการกຌเข

ปัญหา 
  ความรวดรใว฿นการกຌเขปัญหา 

 ระดับการมีสวนรวม 
 การปรึกษาหารือ 
 การส ารวจความตຌองการ 

ิๆี  ความพึงพอ฿จของ
ประชาชน 

 ระดับความพึงพอ฿จ 
 การยอมรับ / คัดคຌาน 

สัดสวนของประชากรกลุมป้าหมาย 
      ที พอ฿จหรือเมพึงพอ฿จ 
 ความคาดหวัง 
 ผลสะทຌอนกลับ 

ิ็ี  ผลสียหายตอสังคม  ผลกระทบภายนอก ิทางบวก/
ทางลบี 

 ตຌนทุนตอสังคม 

 ความสูญสียทางศรษฐกิจ 
 ผลกระทบดຌานสิ งวดลຌอม 
 คาสียอกาส 
 ความขัดยຌงทางสังคม 
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ระดับกณฑ์มาตรฐานละตัวชี วัดการประมินผลครงการ 

 

การประมินผลครงการ จ าป็นตຌองมีกณฑ์ละตัวชี้วัดพื อป็นครื องมือก าหนดกรอบทิศทาง฿นการ
วิคราะห์ละการประมินผลครงการ  ประกอบดຌวยกณฑ์ที ส าคัญ  ่  กณฑ์   คือ 

 

แ.  กณฑ์ความกຌาวหนຌา  ิProgressี 
     ป็นการพิจารณาปรียบทียบผลการด านินกิจกรรมกับป้าหมายที ก าหนด  ตามผนการ

ประมินความกຌาวหนຌามุงที จะตอบค าถามวา   การด านินกิจกรรมตามครงการสอดคลຌองกับวัตถุประสงค์ที 
ก าหนดหรือเม  ป็นเปตามกรอบวลาหรือเม  ละประสบกับปัญหาอุปสรรอะเรบຌาง  ประกอบดຌวยตัวชี้วัด  
ไ  ประการ   คือ 

 ิแี  ผลผลิตปรียบทียบกับป้าหมายรวม฿นชวงวลา  ป็นการดูสัดสวนของผลผลิต  
ิOutputี ของครงการวาบรรลุป้าหมายมากนຌอยพียง฿ด  อาทิ  ความยาวของถนนที สรຌางเดຌ  จ านวนหลง
น้ าขนาดลใก  พื อการกษตร  สัดสวนปริมาณงานการกอสรຌาง   ทียบกับป้าหมายรวม฿นชวงวลาที ก าหนด 
  ิโี  จ านวนกิจกรรมลຌวสรใจ  นื องจากครงการประกอบดຌวยชุดกิจกรรมตางโ  มากมาย
จึงจ าป็นตຌองมีตัวชี้วัดความกຌาวหนຌา  ดยพิจารณาจ านวนกิจกรรมละประภทของกิจกรรมที เดຌด านินการ
เปลຌวทั้งกิจกรรมหลัก  กิจกรรมพ้ืนฐาน  กิจกรรมรอง  ละกิจกรรมสริม ฿นชวงระยะวลา อาจป็นสัปดาห์ 
ดือน เตรมาส  หรือระยะของครงการ  ิPhaseี 
  ิใี  ทรัพยากรที ฿ชຌ฿นชวงวลา  ป็นตัวชี้วัดความกຌาวหนຌาของการ฿ชຌทรัพยากร฿นครงการ  
ซึ งครอบคลุมดຌานงบประมาณครงการ   เดຌก  งบประมาณที ฿ชຌเป   งบประมาณที อยูระหวางผูกพัน  
งินงวด  ละผนการ฿ชຌจายงบประมาณครงการ  ละอัตราการ฿ชຌบุคลากรสัมพันธ์กับวลา   ฿นรูปของคน 
– วัน  ิMan-Dayี  หรือ  คน  -  ดือน  ิMan-Monthี 
  ิไี  ระยะวลาที ฿ชຌเป   ป็นตัวชี้วัดความกຌาวหนຌาพื อดูวาเดຌ฿ชຌวลาเปทา฿ดลຌว  ละ
หลือระยะวลาอีกทา฿ดจึงจะครบก าหนดลຌวสรใจ  ดยสามารถ฿ชຌป็นกณฑ์ประมินละควบคุมกิจกรรม
฿หຌบรรลุตามป้าหมายดຌานวลา   ละพื อทราบถึงระยะวลาที จะตຌอง฿ชຌจริงพื อ฿หຌบรรลุป้าหมาย 
 

 โ.  กณฑ์ประสิทธิภาพ  ิEfficiencyี 
  การประมินประสิทธิภาพป็นการปรียบทียบผลลัพธ์ที เดຌ  กับทรัพยากรที ฿ชຌเป฿นการ
ด านินงาน  ทรัพยากรที ฿ชຌนอกจาก  งบประมาณลຌว  ยังหมายรวมถึงทรัพยากรมนุษย์  ทรัพยากรทางการ
จัดการละวลาที ฿ชຌเป฿นการด านินงาน   ประกอบดຌวยตัวชี้วัด  ไ  ประการ  คือ 
  ิแี  สัดสวนผลผลิตตอคา฿ชຌจาย  ป็นตัวชี้วัดประสิทธิภาพการ฿ชຌทรัพยากรทางการงินของ
ครงการพื อ฿หຌเดຌผลผลิตที หมาะสมละคุຌมคากับการลงทุน  ซึ งจะชวย฿หຌกิดการ฿ชຌจายป็นเปอยางมี
ประสิทธิภาพ  กิดประยชน์  ลดคา฿ชຌจายละประหยัดตຌนทุนการผลิต 
  ิโี   ผลิตภาพตอก าลังคน  ป็นตัวชี้วัดประสิทธิภาพการผลิตตอบุคลากรหรือจຌาหนຌาที 
ครงการซึ งนอกจากจะป็นตัวชี้ถึงประสิทธิภาพการด านินงานลຌว  ยังสดงถึงสมรรถนะละศักยภาพของ
ทรัพยากรบุคคล฿นการด านินครงการ   ละจะป็นนวทาง฿นการปรับขนาดก าลังคนที หมาะสม฿นการ
ด านินกิจกรรม  ละการพิ มขีดความสามรถของบุคลากร฿นระยะยาวอีกดຌวย 
  ิใี  ผลิตภาพตอหนวยวลา  ป็นตัวชี้วัดประสิทธิภาพการผลิต฿นชวงวลา  อาทิ  จ านวน
ครัวรือนที เดຌรับการอบรมอาชีพสริมนอกภาคกษตรตอดือน   จ านวนนักรียนที ขຌารียนตอตามครงการ
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ขยายอกาสทางการศึกษา฿นตละปี    จ านวนผูຌประกอบการรายยอยที เดຌรับการสงสริมการลงทุน฿นตละ
ตละชวงเตรมาส 
  ิไี  การประหยัดทรัพยากรการจัดการ  ป็นตัวชี้วัดความสามารถของครงการ฿นการ
ประหยัดทรัพยากรทางการบริหารจัดการ   อาทิ   การปรับลดคา฿ชຌจายที เมจ าป็น฿นการด านินครงการ  
ตัดทอนขั้นตอนการปฏิบัติซึ งสงผลตอการลดคา฿ชຌจายของครงการ  การประหยัดพลังงาน  ละคา
สาธารณูปการคิดป็นรຌอยละของคา฿ชຌจายรวม 
 ใ.  กณฑ์ประสิทธิผล   ิEffectivenessี 
  การประมินประสิทธิผลป็นกณฑ์พิจารณาระดับการบรรลุวัตถุประสงค์ฉพาะดຌาน  ดยดู
จากผลลัพธ์จากการด านินงาน  ตลอดจนการปลี ยนปลงของประชากรกลุมป้าหมายตามครงการ  
ประกอบดຌวยตัวชี้วัด  ไ  ประการ  คือ 
  ิแี  ระดับการบรรลุป้าหมาย  ป็นตัวชี้วัดวาครงการบรรลุป้าหมายดຌาน฿ดบຌาง  ละการ
บรรลุป้าหมายสงผลตอประชากรป้าหมายอยางเร  ดยสามารถวัดการ ปลี ยนปลง฿นชิงปริมาณละ
คุณภาพของประชากรป้าหมาย  อาทิ  การบรรลุป้าหมายดຌานศรษฐกิจ  สังคม  ป็นตຌน 
  ิโี  ระดับการมีสวนรวม   ป็นตัวชี้วัดความส ารใจดย฿หຌความส าคัญกับมิติการมีสวนรวม
ดยสามารถอธิบายความสัมพันธ์ชิงหตุผลเดຌวาการมีสวนรวมของประชาชนสงผลตอระดับความส ารใจมาก
นຌอยพียง฿ด  ละครงการจะปรับปรุงสงสริมการมีสวนรวมเดຌอยางเร  ระดับการมีสวนรวมสามารถวัดจาก
จ านวนประชากร  ความถี ระดับละกิจกรรม  ซึ งครอบคลุมการรวมตัดสิน฿จ  วางผนละติดตามผล 
  ิใี  ระดับความพึงพอ฿จ  ป็นกณฑ์วัดระดับการยอมรับดยอาจพิจารณาจากสัดสวนของ
ประชากรป้าหมาย  ที พึงพอ฿จกับการบริการของรัฐ  สัดสวนของครัวรือนที พอ฿จการปฏิบัติหนຌาที ของ
จຌาหนຌาที ครงการ  ระดับความพึงพอ฿จ฿นมาตรการตามครงการ 
  ิไี  ความสี ยงของครงการ  ป็นตัวชี้วัดประสิทธิผลพื อดูวาครงการมีความสี ย ง฿นการ
บรรลุป้าหมายดຌาน฿ดดຌานหนึ ง  หรือป้าหมายรวมของครงการหรือเม  ซึ งคาความสี ยงจะประมินจากการ
ปลี ยนปลงสภาวะวดลຌอมของครงการ   ทั้ง฿นดຌานศรษฐกิจ  สังคม  การมืองละสิ งวดลຌอมทั้งระยะ
สั้นละระยะยาว 

 

 ไ.  กณฑ์ผลกระทบ  ิImpactsี 
 ป็นการพิจารณาผลกระทบดยรวมตอประชากรกลุมป้าหมาย  ชุมชน  สังคมละ

หนวยงาน฿นภาพรวม   ป็นกระทบระยะยาว   ผลกระทบอาจมีทั้งที มุงหวัง  ิ Intended   impactsี   ละ
ผลกระทบที เมเดຌมุงหวัง  ิUnintended  impactsี   ซึ งอาจป็นผลดຌานบวกหรือดຌานลบกใเดຌ   
ประกอบดຌวยตัวชี้วัด  ใ  ประการ  คือ 

 ิแี  คุณภาพชีวิต  ป็นตัวชี้วัดผลกระทบตอการพัฒนาหรือยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ประชากรกลุมป้าหมาย  อาทิ  รายเดຌ  ความป็นอยู  อกาสทางการศึกษา   การมีงานท า   สุขอนามัย   
สภาพวดลຌอมของครัวรือนชุมชน   ดยสามารถวัดจากสัดสวนครัวรือนหรือประชากรที เดຌรับการบริการ
จากครงการพัฒนาที สงผลกระทบตอคุณภาพชีวิตที ดี  หรือมาตรฐานการด ารงชีพ 

 ิโี  ทัศนคติละความขຌา฿จ   ป็นตัวชี้วัดผลกระทบดยมุงรื องทัศนคติละความขຌา฿จ
ของประชากรกลุมป้าหมายที มีตอครงการ  ดยสามารถวัดระดับ  ิScaleี  ทั้งชิงบวกละลบตอตัว
ครงการองดยฉพาะวัตถุประสงค์ละมาตรการนยบายผลประยชน์ของครงการ   ความพึงพอ฿จ฿นการ
รับบริการ  ละทัศนคติตอผูຌบริหารละจຌาหนຌาที ครงการ 
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 ิใี  การปลี ยนปลงพฤติกรรม  ป็นตัวชี้วัดผลกระทบดย฿หຌความส าคัญรื องการ
ปลี ยนปลงพฤติกรรมของกลุมป้าหมาย   ดยปรียบทียบระยะกอนละหลังมีครงการ  อาทิ  สัดสวน
ของครัวรือนที ยอมรับทคนลยีการผลิตที รักษาสิ งวดลຌอม  จ านวนกษตรกรที ท าการกษตรบบธรรมชาติ
มากยิ งขึ้น  การ฿ชຌยวดยาน 
พาหนะดยคารพกฎจราจรมากข้ึน  การออกมา฿ชຌสิทธิลือกตั้งมากขึ้น  การลดละลิกพฤติกรรมการซื้อสิทธิ 
ขายสียง   การลดพฤติกรรมการประพฤติมิชอบ฿นการปฏิบัติหนຌาที  
 5.  กณฑ์ความสอดคลຌอง   ิRelevanceี 

 กณฑ์การประมินความสอดคลຌอง  มุงพิจารณาวาวัตถุประสงค์ของครงการสอดคลຌองกับ
ความตຌองการหรือสามารถกຌเขปัญหาตามที ก าหนดเวຌตตຌนหรือเม     ซึ งจ าป็นตຌองมีการประมินความ
ตຌองการที ทຌจริง  ตลอดจนตຌองตอบค าถามดຌวยวา  นวทางละกลยุทธ์ที ฿ชຌ฿นการด านินงานสอดคลຌองกับ
การกຌเขปัญหาที ป็นจริงเดຌหรือเม  ประกอบดຌวยตัวชี้วัด  ใ  ประการ  คือ 
  ิแี  ประดในปัญหาหลัก     ซึ งพิจารณาจ านวนรื องหรือประดในปัญหาละอุปสรรคที 
กิดข้ึน  ทั้งที เดຌรับการกຌเขลຌวละที ยังเมสามารถกຌเขเดຌ  รวมถึงการจัดล าดับความส าคัญของปัญหาตาม
ความรงดวนละความรุนรงของปัญหา 
  ิโี  มาตรการหรือกลยุทธ์฿นการกຌเขปัญหา  ป็นตัวชี้วัดความสอดคลຌองกับการกຌเข
ปัญหา  ซึ งป็นมาตรการทั้งระยะสั้นละระยะยาว  ดยสามารถดูเดຌจากมาตรการที ผูຌบริหารน ามา฿ชຌตลอด
ชวงระยะวลาของการด านินครงกร  ละสอดคลຌองกับปัญหาหลัก 
  ิใี  ความตຌองการหรือขຌอรียกรຌองของประชากรกลุมป้าหมาย  ป็นตัวชี้วัดถึงความ
ตຌองการของผูຌรับบริการ฿นการกຌเขปัญหาที ประสบอยู  อาทิ  ค ารຌองรียน  ขຌอรຌองทุกข์  ที กຌปัญหาพื อ
สนองตอบประชากรกลุมป้าหมายตามครงการที เมเดຌรับผลประยชน์จากการด านินครงการละสนองตอบ
ตอความตຌองการของประชากรกลุมป้าหมาย 
 

 6.  กณฑ์ความยัไงยืน  ิSustainabilityี 
  ป็นกณฑ์การพิจารณาที สืบนื องจากความสอดคลຌอง  ดยพิจารณาระดับความตอนื อง
ของกิจกรรมวาจะสามารถด านินตอเปเดຌดยเมมีการ฿ชຌงบประมาณจากภายนอกครงการ   ความสามารถ฿น
การลี้ยงตนองเดຌ  นอกจากนี้ยังหมายรวมถึงความสามารถ฿นการขยายกิจกรรมเปยังพ้ืนที หง฿หม  
ประกอบดຌวยตัวชี้วัด  ใ  ประการ  คือ 
  ิแี  ความอยูรอดดຌานศรษฐกิจ  ิEconomic  viabilityี    กี ยวขຌองกับการจัดการ
ทรัพยากรทางการงินของครงการ  อาทิ  จ านวนงบประมาณของครงการผนการ฿ชຌจายงบประมาณ  
ภาระผูกพัน  สัดสวนคา฿ชຌจายทียบกับผลผลิตที เดຌ  ปริมาณงินทุนส ารอง  หลงสนับสนุนงบประมาณ  
ปริมาณงบประมาณหรืองินทุนหมุนวียน  จ านวนละขนาดกองทุนด านินครงการ  ซึ งป็นตัวบงชี้ถึงความ
อยูรอดทางศรษฐกิจของครงการ 
  ิโี  สมรรถนะดຌานสถาบัน   ิInstitutionalี    ป็นตัวชี้วัดความสามรถของหนวยงาน฿น
การบริหารครงการ  การพัฒนาองค์กรประชาชน   การมีสวนรวมของหนวยงานที กี ยวขຌอง  ระดับการมีสวน
รวมของประชาชนกลุมป้าหมาย฿นกระบวนการตัดสิน฿จ  การวางผนงานละการบริหารครงการ  การ
ปรับปรุงระบียบวิธีการปฏิบัติที อ้ือตอการด านินครงการ 
  ิใี  ความป็นเปเดຌ฿นการขยายผล   ป็นตัวชี้วัดความยั งยืน  ดยพิจารณาความสามารถ฿น
การพึ งตนอง  อกาสละชองทาง฿นการขยายผลการด านินครงการกรณีครงการประสบผลส ารใจดຌวยดี  
ทั้งการขยายผลตามนวราบ   กลาวคือ  การพิ มกิจกรรมครงการ   การพิ มจ านวนประชากรป้าหมาย   
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การขยายก าลังผลิตของครงการดิม   ละการขยายผล฿นนวดิ ง   เดຌก  การขยายพ้ืนที ครงการ   การ
ขยายครือขายครงการละการยกระดับครงการ 
 

 ็.  กณฑ์ความป็นธรรม   ิEquityี     
  กณฑ์ที มุง฿หຌกิดความป็นธรรม฿นสังคม  ิSocial   equityี    ดยพิจารณาถึงผลลัพธ์ละ
ผลกระทบจากการด านินครงการ   ดยยึดหลักการวาประชากรกลุมป้าหมายจะเดຌรับหลักประกันรื อง
ความป็นธรรม   ความสมอภาค   ความทั วถึง  ฿นการรับบริการ   การจัดสรรคุณคา  ิValuesี   ละการ
กระจายผลตอบทนที สมอภาคทาทียมกัน    ประกอบดຌวยตัวชี้วัด   ใ  ประการ   คือ 
  ิแี  ความป็นธรรมระหวางกลุม   ป็นตัวชี้วัดความป็นธรรม  ดย฿หຌความส าคัญทุกกลุม
ยอย฿นสังคม  อาทิ  ความป็นธรรม฿นการจัดสรรทรัพยากรหลงน้ ากกลุมกษตรละกลุมอาชีพอื น  การ
จัดต าหนง฿หຌกผูຌวางงานละผูຌถูกลิกจຌาง   มาตรการลดผลกระทบทางสังคม  ปัญหาวิกฤติศรษฐกิจที จัด
฿หຌกประชากรทุกสาขาอาชีพ 
  ิโี  ความป็นธรรมระหวางพศ    ป็นตัวชี้วัดความส าคัญรื องความป็นธรรมระหวางพศ
ซึ งป็นตัวชี้วัดที มีความส าคัญมากขึ้น฿นการประมินครงการพัฒนา   ดยดูวาการด านินครงการ฿หຌความ
สมอภาคระหวางพศ   หรือมีการลือกปฏิบัติระหวางพศ   ิGender    discriminationี   หรือเม  ดย
สามารถพิจารณารื องความทาทียม฿นอกาส   บทบาทระหวางชาย / หญิง    การปฏิบัติที คารพสิทธิของ
สตรี 
  ิใี  ความป็นธรรมระหวางชนรุน  ิIntergenerational   equityี   ป็นตัวชี้วัดที นຌน
ความป็นธรรมระหวางชนรุนปัจจุบันละชนรุนอนาคต  ิFuture   generationี    ซึ งอาจกี ยวขຌองกับการ
จัดสรรละ฿ชຌประยชน์ทรัพยากรธรรมชาติ   การจัดหาพลังงาน   ครงการพัฒนาขนาด฿หญ   ครงการที 
อาจกอ฿หຌกิดผลกระทบดຌานสิ งวดลຌอม  ดยค านึงถึงชนรุนอนาคต  ซึ งจะป็นผูຌเดຌรับผลกระทบจากการ
ตัดสินละการด านินครงการปัจจุบัน 
 

 ่.  กณฑ์ความสียหายของครงการ  ิExternalitiesี 
  ป็นกณฑ์ส าคัญ฿นการประมินครงการพื อป็นหลักประกันวา   การด านินครงการจะเม
กอ฿หຌกิดความสียหายหรือผลกระทบดຌานลบตอสังคม   หรือชุมชน    ประกอบดຌวยตัวชี้วัด  ใ  ประการ  
คือ 
  ิแี  ผลกระทบดຌานสิ งวดลຌอม  ป็นตัวชี้วัดความสียหายดຌานสิ งวดลຌอม  ซึ งป็นผลจาก
การด านินครงการ  ดยการวัดละประมินปรียบทียบผลที กิดขึ้นจริงกับการศึกษาผลกระทบดຌาน
สิ งวดลຌอม ิEnvironmental  Impact  Assessment  - EIAี   ฿นชวงกอนท าครงการ  พื อ฿หຌผูຌกี ยวขຌอง
ทุกฝຆายรับผิดชอบละมีการชดชยความสียหายจากผลกระทบ฿นลักษณะที หมาะสม  ละป็นธรรมก
ผูຌสียหายพื อป็นหลักประกันความสี ยง฿หຌกับสังคม  ละป็นมาตรฐานทางจริยธรรมของผูຌอนุมัติละผูຌ
ด านินครงการ 
  ิโี  ผลกระทบดຌานศรษฐกิจ   ป็นตัวชี้วัดดຌานศรษฐกิจหรือความสียหายทางดຌาน
ศรษฐกิจที กิดขึ้นจากครงการพัฒนาของรัฐ   ฿นลักษณะผลกระทบภายนอก  ิExternalitiesี   ซึ งสรຌาง
ภาระ฿หຌกับประชาชนละชุมชนดยรอบที ตຌองบกรับคา฿ชຌจายป็นตຌนทุนทางสังคม  ิSocial   costsี    ที 
ตຌองสียเป  อาทิ  พื้นที การกษตรที ถูกน้ าทวมสียหายจากครงสรຌางขื อน 
  ิใี  ผลกระทบดຌานสังคมละวัฒนธรรม  ป็นตัวชี้วัดความสียหายที กิดจากการด านิน
ครงการละสงผลกระทบดຌานสังคมละวัฒนธรรมของชุมชน  อาทิ  การด านินงานที กอ฿หຌกิดการ
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ปลี ยนปลง  การสูญสียครงสรຌาง   บบผนละวิถีการด านินชีวิตที ดี    ความสื อมถอยของ
ขนบธรรมนียม  ประพณี  ความชื อ  ความอ้ืออาทร  ละความชวยหลือกื้อกูลของชุมชนดังดิม 
 
  กณฑ์ละตัวชี้วัดดังกลาวขຌางตຌน   สามารถ฿ชຌป็นครื องมือ฿นการประมินผลครงการ฿น
ลักษณะที ป็นพลวัตร   ฿นทุกขั้นตอนของกระบวนการครงการ   พื อวัดความส ารใจละความลຌมหลวของ
ครงการพัฒนาดຌานตางโ   ซึ ง฿นทางปฏิบัติจ าป็นตຌองน ามาปรับ฿ชຌ฿หຌหมาะสมกับลักษณะครงการ  ดย
ก าหนดละวัดตัวปรฉพาะพื อประมวลป็นตัวชี้วัดรวม  ิComposit   indicatorsี  ของตละครงการ
ตอเป 
 

สรุปกณฑ์มาตรฐานละตัวชี วัดการประมินผลครงการ 
 

 

กณฑ์มาตรฐาน ิ่ กณฑ์ี 
ิStandard Criteriaี 

 

ตัวชี วัด  ิโ็ ตัวชี วัดี 
ิIndicatorsี 

 

 

ตังอย่างกรอบตัวปร 
ิAttributesี 

แ. กณฑ์ความกຌาวหนຌา 
    ิProgressี 
 

 ผลผลิตที ทียบกับป้าหมายรวม 
฿นชวงวลา 
 
 
 
 จ านวนกิจกรรมลຌวสรใจ 
 
 
 
 
 ทรัพยากรที ฿ชຌเป฿นชวงวลา 
 
 
 
 
 
 
 ระยะวลาที ฿ชຌเป 
 

- ความยาวของถนนที สรຌางเดຌ 
- จ านวนขนาดหลงน้ าขนาดลใก 
- สัดสวนปริมาณการกอสรຌางทียบกับ 
  ป้าหมาย฿นชวงวลา 
 
- จ านวนละประภทกิจกรรมหลัก 
  กิจกรรมพื้นฐาน  กิจกรรมรอง 
  ละกิจกรรมสริม 
- ระยะวลาด านินครงการ 
 
- งบประมาณที ฿ชຌเป 
- งบประมาณที อยูระหวางผูกพัน 
- งินงวดละผนการ฿ชຌจาย 
  งบประมาณครงการ 
- อัตราการ฿ชຌบุคลากรสัมพันธ์กับ 
  วลา ิคน-วันี หรือ ิคน-ดือนี 
 
- การควบคุมกิจกรรมการด านินงาน 
  ตามป้าหมายดย฿ชຌระยะวลาป็นตัว 
  ก าหนด 
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กณฑ์มาตรฐาน ิ่ กณฑ์ี 
ิStandard Criteriaี 

 

ตัวชี วัด  ิโ็ ตัวชี วัดี 
ิIndicatorsี 

 

 

ตังอย่างกรอบตัวปร 
ิAttributesี 

โ. กณฑ์ประสิทธิภาพ 
    ิEfficiencyี 
 

 สัดสวนผลผลิตตอคา฿ชຌจาย 
 
 
 
 ผลิตภาพตอก าลังคน 
 
 
 
 
 
 
 
 ผลิตภาพตอหนวยวลา 
 
 
 
 
 
 
 
 การประหยัดทรัพยากร 
     ละการจัดการ 
 

- การ฿ชຌทรัพยากรอยางหมาะสม 
  ละคุຌมคา 
- การประหยัดตຌนทุนการผลิต 
 
- สมรรถนะละศักยภาพของ 
  บุคลากร  ฿นการด านินงาน 
  ตามครงการ 
- ขนาดก าลังคนที หมาะสม฿นการ 
  ด านินกิจกรรมตามครงการ 
- การพิ มขีดความสามารถ 
  ของบุคลากร฿นระยะยาว 
 
- จ านวนครัวรือนที เดຌรับการอบรม 
  อาชีพสริมของภาคกษตรตอดือน 
- จ านวนนักรียนที ขຌารียนตอ 
  ตามครงการขยายอกาสทาง 
  การศึกษา฿นตละปี 
- จ านวนผูຌประกอบการรายยอยที  
  เดຌรับสงสริมการลงทุน 
 
- การปรับคา฿ชຌจายที เมจ าป็น฿นการ 
  ด านินครงการ 
- การตัดทอนขั้นตอนการปฏิบัติ 
  สงผลตอการลดคา฿ชຌจายของครงการ 
- การประหยัดคาพลังงาน ละคา 
  สาธารณูปการคิดป็นรຌอยละของ 
  คา฿ชຌจายรวม 
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กณฑ์มาตรฐาน ิ่ กณฑ์ี 
ิStandard Criteriaี 

 

ตัวชี วัด  ิโ็ ตัวชี วัดี 
ิIndicatorsี 

 

 

ตังอย่างกรอบตัวปร 
ิAttributesี 

ใ. กณฑ์ประสิทธิผล 
    ิEffectivenessี 
 

 ระดับการบรรลุป้าหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ระดับการมีสวนรวม 
 
 
 
 
 
 
 ระดับความพึงพอ฿จ 
 
 
 
 
 
 
 
ความสี ยงของครงการ 

- การบรรลุป้าหมายตามครงการ 
  ฿นตละดຌาน 
- การบรรลุป้าหมายตามครงการ 
  สงผลตอประชากรอยางเร 
- การวัดการปลี ยนปลงของประชากร   
  ฿นป้าหมาย฿นชิงปริมาณ คุณภาพ    
  อาทิ การบรรลุป้าหมาย ดຌาน 
  ศรษฐกิจสังคม 
 
- การมีสวนรวมของประชาชนสงผล 
  ตอความส ารใจของครงการมากนຌอย 
  พียง฿ด 
- การปรับปรุงสงสริมการมีสวนรวม    
  ของประชาชนเดຌอยางเร 
- จ านวนประชากรที มีสวนรวม 
 
- สัดสวนประชากรที มีความพึงพอ฿จ 
  ฿นการบริการของรัฐ 
- สัดสวนของครัวรือนที พอ฿จ฿นการ   
  ปฏิบัติหนຌาที ของจຌาหนຌาที ครงการ 
- ระดับความพึงพอ฿จ฿นมาตรการตาม 
  ครงการ 
 
 
- สภาวะวดลຌอมที มีผลทางดຌานความ 
  สี ยงของครงการ฿นดຌาน ศรษฐกิจ  
  สังคม การมือง  
- สิ งวดลຌอมที มีผลตอความสี ยง฿นการ 
  ด านินครงการทั้งระยะสั้นละ 
  ระยะ  ยาว 
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กณฑ์มาตรฐาน ิ่ กณฑ์ี 
ิStandard Criteriaี 

 

ตัวชี วัด  ิโ็ ตัวชี วัดี 
ิIndicatorsี 

 

 

ตังอย่างกรอบตัวปร 
ิAttributesี 

ไ.  กณฑ์ผลกระทบ 
     ิImpactsี 
 

 คุณภาพชีวิต 
 
 
 
 
 
 ทัศนคติละความขຌา฿จ 
 
 
 
 
 
 
 
 
การปลี ยนปลงพฤติกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ราย฿ดຌ 
- ความป็นอยู 
- อกาสทางการศึกษา 
- การมีงานท า 
- สุขภาพอนามัย 
 
- ทัศนคติของประชากรกลุมป้าหมาย  
  ที มีตอครงการ฿นชิงบวก/ชิงลบ  
  ฿นดຌาน 

1. วัตถุประสงค์ของครงการ 
2. มาตรการนยบาย 
3. ผลประยนช ์
4. ความพึงพอ฿จ 

     5.  ผูຌบริหาร/จนท.ครงการ 
 
- การปลี ยนปลงกลุมป้าหมาย 
  กอนด านินครงการละหลังด านิน 
  ครงการ อาทิ 

1. สัดสวนของครัวรือนที ยอมรับ
ทคนลยีการผลิตที รักษา
สิ งวดลຌอม 

2. จ านวนกษตรกรที ท า
การกษตร 

3. การปฏิบัติตามกฎจราจร 
4. การออกมา฿ชຌสิทธิ์ลือกตั้ง 
5. การลดละพฤติกรรมการซื้อ

สิทธิขายสียง 
6. การลดพฤติกรรมการประพฤติ

มิชอบ฿นการปฏิบัติหนຌาที  
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กณฑ์มาตรฐาน ิ่ กณฑ์ี 
ิStandard Criteriaี 

 

ตัวชี วัด  ิโ็ ตัวชี วัดี 
ิIndicatorsี 

 

 

ตังอย่างกรอบตัวปร 
ิAttributesี 

5. กณฑ์ความสอดคลຌอง 
    ิRelevanceี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. กณฑ์ความยัไงยืน 
    ิSustainabilityี 
 
 
 
 
 
 

 ประดในปัญหาหลัก 
 
 
 
 
 
  มาตรการหรือกลยุทธ์ 
      ฿นการกຌเขปัญหา 
 
 
 
 
 
  ความตຌองการหรือขຌอรียกรຌอง 
      ของประชากรกลุมป้าหมาย 
 
 
 
 
 ความอยูรอดทางดຌานศรษฐกิจ 
 
 
 

- จ านวนปัญหาละอุปสรรค์ที กิดขึ้น 
  ฿นกลุมป้าหมาย ทั้งที เดຌรับการกຌเข  
  ละยังเมเดຌกຌเข 
- การจัดล าดับความส าคัญของปัญหา   
  ตามความรงดวน/รุนรงของปัญหา 
 
- ความสอดคลຌอง฿นการกຌเขปัญหา 
  ทั้งระยะสั้นละระยะยาว 
- มาตรการที น ามาบริหารครงการ 
  ตลอดชวงวลาของการด านิน 
  ครงการ 
- ความสอดคลຌองกับปัญหาหลัก 
 
- การรຌองรียน ขຌอรຌองทุกข์ที กิดข้ึน  
  นื องจากการด านินครงการที เมตรง  
  กับปัญหาของกลุมป้าหมาย 
- การเดຌรับความสียหายที กิดขึ้นจาก 
  การด านินครงการ 
 
- จ านวนงบประมาณของครงการ 
- ผนการ฿ชຌจายงบประมาณ 
- จ านวนครงการที อยู฿นภาระผูกพัน 
- สัดสวนคา฿ชຌจายทียบกับผลผลิตที เดຌ 
- ปริมาณงินทุนส ารอง 
- หลงสนับสนุนงบประมาณ 
- ปริมาณงบประมาณหรืองินทุน 
  หมุนวียน 
- จ านวนละขนาดกองทุนด านิน 
  ครงการ 
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กณฑ์มาตรฐาน ิ่ กณฑ์ี 
ิStandard Criteriaี 

 

ตัวชี วัด  ิโ็ ตัวชี วัดี 
ิIndicatorsี 

 

 

ตังอย่างกรอบตัวปร 
ิAttributesี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
็. กณฑ์ความป็นธรรม 
         ิEquityี 
 

 สมรรถนะดຌานสถาบัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ความป็นเปเดຌ฿นการขยายผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ความป็นธรรมระหวางกลุมอาชีพ 
 

- ความสามารถของหนวยงาน 
  ฿นการบริหารครงการ 
- การพัฒนาองค์กรประชาชน 
- การมีสวนรวมของหนวยงาน 
  ที กี ยวขຌอง 
- ระดับการมีสวนรวมของประชากร 
  กลุมป้าหมาย฿นกระบวนการ 
  ตัดสิน฿จ 
- การวางผนละบริหารครงการ 
- การปรับปรุงระบียบวิธีการปฏิบัติ 
  ที อ้ือตอการด านินครงการ 
 
- การพึ งตนอง 
- อกาสละชองทาง฿นการขยายผล 
  การด านินครงการ  กรณีครงการ 
  ประสบผลส ารใจ 
- การขยายผลตามนวราบ  ชน 
  การพิ มกิจกรรมครงการ   
  พิ มประชากร  กลุมป้าหมาย 
- การขยายก าลังผลิตของครงการ 
  ละการขยายผล฿นนวดิ ง  คือการ 
  ขยายพ้ืนที ครงการ  ขยายครือขาย 
  ละย าระดับครงการ 
 
- ความป็นธรรม฿นการจัดสรร 
  ทรัพยากร  หลงน้ า  กลุมกษตรกร 
  กลุมอาชีพ 
- การจัดหาต าหนง฿หຌกับผูຌวางงาน 
  ละผูຌถูกลิกจຌาง 
- มาตรการลดผลกระทบทางสังคม 
- ปัญหาวิกฤติศรษฐกิจที จัด฿หຌก 
  ประชากรทุกสาขาอาชีพ 
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กณฑ์มาตรฐาน ิ่ กณฑ์ี 
ิStandard Criteriaี 

 

ตัวชี วัด  ิโ็ ตัวชี วัดี 
ิIndicatorsี 

 

 

ตังอย่างกรอบตัวปร 
ิAttributesี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
่. กณฑ์ความสียหาย 
    ของครงการ 
    ิExternalitiesี 
 

 ความป็นธรรมระหวางพศ 
 
 
 
 
 
 ความป็นธรรมระหวางชนรุน 
 
 
 
 
 
 
 ผลกระทบดຌานสิ งวดลຌอม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ผลกระทบดຌานศรษฐกิจ 

- ความสมอภาคระหวางพศ 
- การลือกปฏิบัติระหวางพศ 
- ความทาทียม฿นอกาส  บทบาท 
  ระหวางชาย / หญิง  การปฏิบัติ 
  ที คารพ  สิทธิ  สตรี 
 
- ผลกระทบ฿นการด านินครงการ 
  ที อาจกิดขึ้นกับชนรุนปัจจุบัน/ 
  อนาคต 
- ผลกระทบดຌานสิ งวดลຌอม  ละ 
  ดຌานสังคมที อาจกอ฿หຌกิดกับชนรุน 
  อนาคต 
 
- การวัดละประมินปรียบทียบ 
  ผลที กิดขึ้นจริงกับการศึกษา 
  ผลกระทบดຌานสิ งวดลຌอม 
  กอนด านินครงการ 
- การรับผิดชอบละวิธีการชดชย 
  ความสียหายจากผลกระทบ฿น 
  ลักษณะที หมาะสมละป็นธรรม 
  กผูຌสียหาย 
- หลักประกันความสี ยง฿หຌกับสังคม 
- มาตรฐานทางจริยธรรมของ 
  ผูຌอนุมัติ  ละผูຌด านินครงการ 
 
- ผลกระทบหรือวามสียหายทางดຌาน 
  ศรษฐกิจที กิดจากการพัฒนาของรัฐ 
- ผลกระทบที ป็นการสรຌางภาระ 
  ฿หຌกับประชาชน  ละชุมชนดยรอบ 
  ที ตຌองบกรับคา฿ชຌจายป็นตຌนทุน 
  ทางสังคมที ตຌองสียเป  อาทิ  พ้ืนที  
  การกษตรที ถูกน้ าทวมสียหาย 
  จากครงการสรຌางขื อน 
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กณฑ์มาตรฐาน ิ่ กณฑ์ี 
ิStandard Criteriaี 

 

ตัวชี วัด  ิโ็ ตัวชี วัดี 
ิIndicatorsี 

 

 

ตังอย่างกรอบตัวปร 
ิAttributesี 

 
 

 ผลกระทบดຌานสังคมละวัฒนธรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ผลกระทบจากการด านินครงการ 
  ดຌานสังคม / วัฒนธรรมของชุมชน 
  อาทิ 
  1. การด านินงานที กอ฿หຌกิด 
      การปลี ยนปลง 
  โ. การสูญสียครงสรຌางบบผน 
      ละวิธีการด านินชีวิตที ดี 
  ใ. ความสื อมถอยของขนบธรรมนียม 
     วัฒนธรรม  ความชื อ  ความ 
      อ้ืออาทร  ความรวมมือ 
      ความชวยหลือ  กื้อกูลของชุมชน 
      ดั้งดิม 
 

 
 
ไ.โ  ระบียบ วิธี฿นการติดตามละประมินผล 
  การจัดท าผนพัฒนาสามปีของทศบาลต าบลปรุ฿หญ  เดຌมีการก าหนดนยบายละปลง
นยบายเปสูการปฏิบัติ    ซึ งสามารถตรวจสอบการด านินงานพัฒนาทຌองถิ นตามภารกิจของทศบาลต าบล
ปรุ฿หญ  ปรากฏตามผนงานครงการ  สวนที   3  การติดตามละประมินผลผนพัฒนาทຌองถิ น  ซึ ง
นวทางการติดตามละประมินผลผนพัฒนา  เดຌก าหนดตามระบียบกระทรวงมหาดเทยวาดຌวยการจัดท า
ผนพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทຌองถิ น  พ.ศ.โ5ไ่  ละคูมือการติดตามละประมินผลการจัดท าละ
ปลงผนเปสูการปฏิบัติขององค์กรปกครองสวนทຌองถิ น  กรมสงสริมการปกครองทຌองถิ น  ซึ งมีระบบการ
ติดตาม  ดังนี้ 
 

  ระบบการติดตามละประมินผล   ระบบการติดตามละประมินผลผนพัฒนาองค์กร
ปกครองสวนทຌองถิ น  มีฐานคิดที วาระบบการติดตามละประมินผลเมอาจยกตัวองออกจากระบบการ
บริหารผนทั้งหมด  ดังนั้น  ระบบอื นโ  ที กิดขึ้นกอนหนຌาที ผนพัฒนาจะด านินการจึงป็นหมือนบริบทที 
ยอมจะสงผลตอการบริหารผน  ละจะสงผลตอการติดตามละประมินผลดຌวยชนกัน 
  

 แ. ความหมายของการติดตามละประมินผล 
แ.แ การติดตาม 

   ป็นขั้นตอน฿นการตรวจสอบผลการด านินการของผนงานครงการ ตามผนพัฒนาสามปี
วาเดຌปฏิบัติตามขั้นตอนกิจกรรมที ก าหนดเวຌ฿นผนงานครงการหรือเมมี  การ฿ชຌทรัพยากรอยางมี
ประสิทธิภาพหรือเมละอยู฿นระยะวลา งบประมาณที ฿ชຌ฿นการด านินการตามที ก าหนดเวຌหรือเมพื อป็น
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ขຌอมูลยຌอนกลับ฿หຌตนอง ผูຌบังคับบัญชา ตลอดจนผูຌรับผิดชอบผนงานครงการทุกระดับ พื อ฿หຌค านะน า
ชวยหลือ กຌเขอ านวยความสะดวก ทั้งนี้พื อ฿หຌการด านินงานตามผนงาน/ครงการ บรรลุป้าหมายที 
ก าหนดเวຌอยางมีประสิทธิภาพ 

แ.โ การประมินผล 
   ป็นขั้นตอนการตรวจสอบความกຌาวหนຌาของผนงานครงการ ตลอดจนการพิจารณา
ผลสัมฤทธิ์ของผนงานครงการวามีมากนຌอยพียง฿ด มื อปรียบทียบกับกณฑ์ที ก าหนดขึ้น การประมินผล
จึงป็นกระบวนการบงชี้ถึงคุณคาของผนงานครงการ วาเดຌผลตามวัตถุประสงค์ของผนงานครงการนั้น
หรือเมพียง฿ด 
 

โ. วัตถุประสงค์ของการติดตามละประมินผลผน 
โ.แ พื อ฿หຌการติดตามละการประมินผลป็นเปอยางมีประสิทธิภาพ 
โ.โ พื อ฿หຌทราบปัญหาละอุปสรรค฿นการปฏิบัติงาน ซึ งจะน าเปสูการปรับปรุงการ

ด านินงาน฿หຌมีประสิทธิภาพมากยิ งขึ้น 
โ.ใ พื อ฿หຌทราบสัมฤทธิผลดยรวมของผนพัฒนาทศบาล ละน าขຌอมูลที เดຌเปป็นขຌอ

ชี้นะกผูຌบริหาร฿นการจัดท าผนพัฒนาปีตอเป 
 

ใ. ความส าคัญของการติดตาม 
การติดตามป็นครื องมือที จ าป็น฿นการปรับปรุงประสิทธิภาพของครงการที 

ด านินการอยูหากเมมีระบบติดตามของครงการลຌว ยอมสงผล฿หຌกิดความลาชຌา฿นการด านินงาน฿หຌลุลวง 
คา฿ชຌจายครงการสูงกินกวาที ก าหนดเวຌ กลุมป้าหมายหลักของครงการเมเดຌรับประยชน์หรือเดຌรับนຌอย
กวาที ควรจะป็น กิดปัญหา฿นการควบคุมคุณภาพของการด านินงาน สียวลา฿นการตรวจสอบความขัดยຌง
฿นการปฏิบัติงานภาย฿นหนวยงานหรือระหวางหนวยงานกับกลุมป้าหมายที เดຌรับประยชน์จากครงการ 
฿นทางตรงกันขຌามหากครงการมีระบบติดตามที ดีลຌวจะกอ฿หຌกิดประสิทธิภาพ฿นการ฿ชຌตຌนทุน  (Cost–
effective) ด านินงานตางโ ยกตัวอยางชนการระบุปัญหาที กิดขึ้น฿นครงการละการสนอนวทาง
กຌปัญหาการติดตามความสามารถ฿นการขຌาถึงครงการของกลุมป้าหมาย การติดตามประสิทธิภาพ฿นการ
ด านินงานของสวนตางโ฿นครงการละการสนอวิธีการปรับปรุงการด านินงาน 

ไ.  ความส าคัญของการประมินผล 
   การประมินผลนั้น ป็นสิ งหนึ งที จ าป็นส าหรับการด านินการ ชนดียวกับการติดตาม 
พราะผลที เดຌจากการประมินจะ฿ชຌ฿นการปรับปรุง กຌเข การขยายขอบขต หรือการยุติการด านินการ ซึ ง
ขึ้นอยูกับวัตถุประสงค์ของการประมิน การประมินผลผนงานจึงป็นสิ งที จะบงชี้วาผนงานที ก าหนดเวຌ เดຌ
มีการปฏิบัติหรือเม อยางเร อันป็นตัวชี้วัดวาผนหรือครงการที เดຌด านินการเปลຌวนั้น ฿หຌผลป็นอยางเร 
น าเปสูความส ารใจตามผนงานที ก าหนดเวຌหรือเม อีกท้ังการติดตามละประมินผลยังป็นการตรวจสอบ วา
มีความสอดคลຌองกับการ฿ชຌทรัพยากร (งบประมาณ) พียง฿ด ซึ งผลที เดຌจากการติดตามละประมินผล ถือ
ป็นขຌอมูลยຌอนกลับ (Feedback) ที สามารถน าเป฿ชຌ฿นการปรับปรุงละการตัดสิน฿จตอเป นอกจากนี้ การ
ประมินผลยังถือป็นกระบวนการตัดสินคุณคา ละการตัดสิน฿จอยางมีหลักกณฑ์ดย฿ชຌขຌอมูลที กใบรวบรวม
อยางป็นระบบมีความที ยงตรง ชื อถือเดຌ 
   กรอบนวคิด฿นการวางระบบติดตามละประมินผล  จุดริ มตຌนของระบบการติดตาม
ริ มจากการเดຌรับทรัพยากรซึ งป็นปัจจัยน าขຌา  เดຌก  ผนปฏิบัติการ / งบประมาณ / บุคลากร  ละ
ทรัพยากรอื นโ  พื อด านินงานดยมุงป็นการติดตามความกຌาวหนຌาของผลการด านินงานมื อทียบกับวลา  
ิInput  monitoringี ละการติดตามความกຌาวหนຌาของผลการดานินงานมื อทียบกับป้าหมายที ก าหนดเวຌ 
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(performance monitoring) การวางระบบติดตาม฿นที นี้จึงป็นการสรຌางระบบพื อที จะนาเปสูการปรับปรุง
กຌเข฿นชิงการบริหารผน พื อ฿หຌงานด านินตอเปจนจบตามวลา ละยังจะมีระบบประมินผลมาประมิน
วามื อผลที กิดขึ้นทั้ง฿นสวนของผลผลิต  (output)  ละผลลัพธ์  (outcome)  วาป็นเปตามที ตั้งป้าหมาย
หรือป็นเปตามวัตถุประสงค์ที ก าหนดเวຌลวงหนຌาพียง฿ด อยางเรกใดี ระบบติดตามละประมินผล จะเดຌรับ
ผลกระทบจากการจัดทาผนปฏิบัติการ นั นคือ ถຌาเดຌผนปฏิบัติการที สอดคลຌองละอ้ือตอการติดตามละ
ประมินผล กใจะท า฿หຌระบบติดตามละประมินผลท าหนຌาที ของระบบเปเดຌ  หากตผนเมอ้ือตอการ
ติดตาม ชน  ขาดความชัดจน หรือมีการปรับกิจกรรมดยเมเดຌยึดผนปฏิบัติการ ฯลฯ กใอาจทา฿หຌระบบ
ติดตามละประมินผลดยรวมมีปัญหาเดຌ 
 

การประมินผลจะด านินการ 3 วิธี คือ  
วิธีการที  แ จะ฿ชຌรูปบบประมินความพึงพอ฿จของประชาชนหรือผูຌที กี ยวขຌองกับครงการ 

พื อ฿หຌทราบผลการด านินงานป็นชนเร ควรมีการปรับปรุงกຌเข฿นกิจกรรม฿ดบຌาง ตามขຌอสนอนะซึ งจะ
ด านินการกับทุกครงการ  

วิธีการที  โ    คือการประมินผลความพึงพอ฿จของประชาชนตอการด านินงานทศบาลต าบล
ปรุ฿หญ ตามบบที กรมสงสริมการปกครองทຌองถิ นก าหนด฿หຌ บงป็น โ บบ คือ  

แี ประมินความพึงพอ฿จ฿นภาพรวม ตามระดับความพึงพอ฿จมาก พอ฿จ ละพอ฿จนຌอย ตาม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาทศบาลต าบลปรุ฿หญ   

โี ประมินความพึงพอ฿จตอการด านินงาน฿นการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ดຌานตางโ ดย฿หຌ
คะนนตั้งต แ ถึง แเ ดยการสุมตัวอยางจากประชากร฿นขตพ้ืนที  สรุปป็นขຌอมูลน าสนอผูຌบริหาร ป็น
ขຌอมูลตัดสิน฿จก าหนดนวทางการพัฒนา นยบาย ผนงานครงการตางโ ตอเป  

วิธีการที  ใ จะป็นการรายงานความกຌาวหนຌาละก าหนด฿นรื องของการ฿ชຌจายงินงบประมาณวา
มีการ฿ชຌจายงินงบประมาณเปทาเร฿นการประชุมทุกครั้ง 

ระยะวลา฿นการติดตามละประมินผล 
การติดตามผลการด านินงาน จะด านินการประมินผลผนพัฒนาทุก 4 ดือนของ

ปีงบประมาณนั้น จะมีการติดตามประมินผล 3 ครั้ง/ปี หรือขณะด านินการพื อประมินสถานการณ์ ปัญหา 
อุปสรรคตาง โ พื อปรับปรุงนวทางการด านินงาน฿หຌป็นเปตามระยะวลาก าหนด บรรลุป้าหมายที วางเวຌ 
ละติดตามครงการหลังลຌวสรใจ พื อสรุปผลส ารใจของครงการ สวนการประมินผลการด านินงานหลังสิ้น
ปีงบประมาณ ทั้งนี้ตຌองลຌวสรใจกอนสิ้นดือนธันวาคม พื อสรุปน าสนอผูຌบริหารทຌองถิ น สภาทศบาลต าบล
ปรุ฿หญ คณะกรรมการพัฒนาทศบาลต าบลปรุ฿หญ ละปຂดประกาศ฿หຌประชาชนทราบ พื อสรຌาง
กระบวนการตรวจสอบ฿หຌกิดความปรง฿ส ตามหลักการบริหารกิจการที ดี฿นที สุด 

การติดตามละประมินผลผนพัฒนาทຌองถิไนมีขั นตอน฿นการด านินการดังนี  
  ขั นตอนทีไ แ   คณะกรรมการติดตามละประมินผลผนพัฒนาทຌองถิ นรวมประชุมพื อก าหนด
กรอบนวทางละวิธีการ฿นการติดตามละประมินผล  ผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  ผนพัฒนาสามปีละ
ประมินผลครงการพัฒนาผนสามปี ดังนี้ 

 แ.แ  การก าหนดกรอบ  นวทาง  ละวิธีการ ฿นการติดตามละประมินผลผนพัฒนาอาจ
ก าหนดนวทาง฿นการติดตามละประมินผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ละผนพัฒนาสามปี ดังนี้ 
       ิแี  ความสอดคลຌอง ิRelevanceี ของยุทธศาสตร์ ผน ละกลยุทธ์ที ก าหนด 

         ิโี  ความพียงพอ ิAdequacyี ของทรัพยากรพื อการด านินกิจกรรมของหนวยงาน  
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ิใี  ความกຌาวหนຌา ิProgressี กิจกรรมที ก าหนดเวຌตามผน ดยมีการติดตามผล 
ิMonitoringี 

ิไี  ประสิทธิภาพ ิEfficiencyี  ป็นการศึกษาความสัมพันธ์ระหวางผลผลิตกับทรัพยากร
ที ฿ชຌดยมีการประมินประสิทธิภาพ ิEfficiency Evaluationี 

ิ5ี  ประสิทธิผล ิEffetivenessี ป็นการศึกษาถึงผลที เดຌรับ ิEffectี 
(6)  ผลลัพธ์ละผลผลิต ิOutcome and Outputี ป็นการประมินผลประยชน์ที กิด

จากการท ากิจกรรมที มีตอกลุมป้าหมายที เดຌรับบริการ ละการประมินผลผลิตที กิดขึ้นจากกิจกรรม  
(7)  การประมินผลกระทบป็นการศึกษาผลที เดຌรับรวมยอด ิOverall Effectี 
คณะกรรมการติดตามละประมินผลผนพัฒนาทຌองถิ น  อาจน านวทางทั้งหมดที 

ก าหนดมา฿ชຌหรืออาจลือก฿ชຌ฿นบางนวทาง฿นการติดตามละประมินผลผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ละผน
สามปีกใเดຌ ดยอยางนຌอยตຌองสามารถประมินความสอดคลຌองละสามารถวัดความส ารใจหรือความกຌาวหนຌา
ของผนยุทธศาสตร์การพัฒนาละผนพัฒนาสามปีเดຌ ทั้งนี้ข้ึนอยูกับคณะกรรมการฯ จะพิจารณา 
   แ.โ  การก าหนดกรอบนวทางละวิธีการ฿นการติดตามละประมินผลครงการพัฒนาตาม
ผนพัฒนาสามปี  อาจก าหนดนวทาง  ดังนี้        
   ิแี การประมินผลกระบวนการ ิProcess Evaluationี หรือ การประมิน
ประสิทธิภาพ ิEfficiency Evaluationี 
   ิโี การประมินผลครงการ ิProject Evaluationี หรือ การประมินประสิทธิผล 
ิEffectiveness Evaluationี 
   ิใี การประมินผลกระทบ ิImpact Evaluationี 
 

  ขั นตอนทีไ โ   คณะกรรมการติดตามละประมินผลผนพัฒนาทຌองถิ นด านินการติดตามละ
ประมินผลผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ละผนพัฒนาสามปี  ตามกรอบนวทางละวิธีการที ก าหนด ดย
สามารถติดตามละประมินผล เดຌตลอดระยะวลาของผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ละผนพัฒนาสามปี ของ
องค์กรปกครองสวนทຌองถิ น 

  ขั นตอนทีไ ใ   คณะกรรมการติดตามละประมินผลผนพัฒนาทຌองถิ นด านินการติดตามละ
ประมินผลครงการพัฒนาตามผนพัฒนาสามปีตามกรอบนวทางละวิธีการที ก าหนด ดยสามารถติดตาม
ละประมินผล เดຌตั้งตกอนริ มครงการพัฒนาตามผนด านินงานจนสิ้นสุดครงการฯ 

  ขั นตอนทีไ ไ   รายงานผลละสนอความหในซึ งเดຌจากการติดตามละประมินผลผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ผนพัฒนาสามปี  ละผลการติดตามละประมินครงการพัฒนาตามผนพัฒนาสาม
ปีตอผูຌบริหารทຌองถิ น   พื อ฿หຌผูຌบริหารทຌองถิ นสนอตอสภาทຌองถิ น   คณะกรรมการพัฒนาทຌองถิ นละ
คณะกรรมการประสานผนพัฒนาทຌองถิ นระดับจังหวัด พรຌอมประกาศผลการติดตามละประมินผล฿หຌ
ประชาชน฿นทຌองถิ นทราบดยทั วกันอยางนຌอยปีละหนึ งครั้ง      
  ขั นตอนทีไ 5   คณะกรรมการติดตามละประมินผลผนพัฒนาทຌองถิ นอาจ฿หຌความหในหรือ
ขຌอสนอนะ฿นรายงานการติดตามละประมินผลผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  ละผนพัฒนาสามปี  ละ
ครงการพัฒนาตอผูຌบริหารทຌองถิ น  พื อ฿หຌผูຌบริหารทຌองถิ นสนอตอสภาทຌองถิ น  คณะกรรมการพัฒนาทຌองถิ น
ละคณะกรรมการประสานผนพัฒนาทຌองถิ นระดับจังหวัดเดຌ 
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 องค์กรรับผิดชอบ฿นการติดตามประมินผล 
                  ระบียบกระทรวงมหาดเทยวาวาดຌวยการจัดท าผนพัฒนาองค์กรปกครองสวนทຌองถิ น  พ.ศ.โ5ไ่  
หมวด  ๆ  การติดตามละประมินผลผนพัฒนา 
 
 ขຌอ  โ่  ฿หຌผูຌบริหารทຌองถิ นตงตั้งคณะกรรมการติดตามละประมินผลผนพัฒนาทຌองถิ น 
ประกอบดຌวย 

(1) สมาชิกสภาทຌองถิ นที สภาทຌองถิ นคัดลือกจ านวนสามคน 
(2) ผูຌทนประชาคมทຌองถิ นที ประชาคมทຌองถิ นคัดลือกจ านวนสองคน 
(3) ผูຌทนหนวยงานที กี ยวขຌองที ผูຌบริหารทຌองถิ นคัดลือกจ านวนสองคน 
(4) หัวหนຌาสวนการบริหารที คัดลือกกันองจ านวนสองคน 
(5) ผูຌทรงคุณวุฒิที ผูຌบริหารทຌองถิ นคัดลือกจ านวนสองคน 

ดย฿หຌคณะกรรมการลือกกรรมการหนึ งคนท าหนຌาที ประธานคณะกรรมการ  ละกรรมการอีกหนึ งคนท า 
หนຌาที ลขานุการของคณะกรรมการ กรรมการตามขຌอ  โ่  ฿หຌมีวาระอยู฿นต าหนงคราวละสองปีลละอาจ
เดຌรับการคัดลือกอีกเดຌ 
 
 ขຌอ  โ้  คณะกรรมการติดตามละประมินผลผนพัฒนาทຌองถิ นมีอ านาจหนຌาที   ดังนี้ 

(1) ก าหนดนวทาง  วิธีการ฿นการติดตามละประมินผลผนพัฒนา 
ิโี  ด านินการติดตามละประมินผลผนพัฒนา 

   ิใี  รายงานผลละสนอความหในซึ งเดຌรับการติดตามละประมินผลผนพัฒนาตอ
ผูຌบริหารทຌองถิ นพื อ฿หຌผูຌบริหารทຌองถิ นสนอตอสภาทຌองถิ น  คณะกรรมการพัฒนาทຌอถิ น  ละประกาศผล
การติดตามละประมินผลผนพัฒนา฿หຌประชาชน฿นทຌองถิ นทราบดยทั วกันอยางนຌอยปีละหนึ งครั้ง  ภาย฿น
ดือนธันวาคมของทุกปีทั้งนี้฿หຌปຂดประกาศดยปຂดผยเมนຌอยกวาสามสิบวัน 
  ิไี  ตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานพื อชวยปฏิบัติงานตามที หในสมควร 
 
 ขຌอ  ใเ  องค์กรปกครองสวนทຌองถิ นอาจมอบ฿หຌหนวยงานหรือบุคคลภายนอกด านินการหรือรวม
ด านินการติดตามละประมินผลผนพัฒนาเดຌดยมีขั้นตอนการด านินการ  ดังนี้ 
           ิแี คณะกรรมการติดตามละประมินผลผนพัฒนาทຌองถิ นจัดท ารางขຌอก าหนด  ขอบขาย
ละรายละอียดของงานที มอบหมาย฿หຌหนวยงานหรือบุคคลภายนอกด านินการ  พื อสนอผูຌบริหารทຌองถิ น 

ิโี ผูຌบริหารทຌองถิ นพิจารณาอนุมัติขຌอก าหนด  ขอบขายละรายละอียดของงาน 
ิใี หนวยงานหรือบุคคลภายนอกด านินการหรือรวมด านินการติดตามละประมินผล 

  ิไี ฿หຌหนวยงานหรือบุคคลภายนอกที ด านินการหรือรวมด านินการติดตามละประมินผล
รายงานผลการด านินการซึ งเดຌจากการติดตามละประมินผลตอคณะกรรมการติดตามละประมินผลพื อ
ประมินผลการรายงานผล  สนอความหในตอผูຌบริหารทຌองถิ น 
   ิ5ี ผูຌบริหารทຌองถิ นสนอผลการติดตามละประมินผลตอสภาทຌองถิ น  คณะกรรมการ
พัฒนาทຌองถิ น  ละประกาศผลการติดตามละประมินผลผนพัฒนา฿หຌประชาชน฿นทຌองถิ นทราบดย
ปຂดผยเมຌนຌอยกวาสามสิบวัน 
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คณะกรรมการติดตามละประมินผลผนพัฒนาทศบาลต าบลปรุ฿หญเดຌก าหนดนวทางละ

วิธีการติดตามละประมินผลผนพัฒนา ดังนี้ 
1. ทศบาลต าบลปรุ฿หญ มีการตงตั้งคณะกรรมการติดตามละประมินผลผนพัฒนา

ทຌองถิ น ตามระบียบกระทรวงมหาดเทย วาดຌวยการจัดท าผนพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทຌองถิ น           
พ.ศ. โ5ไ่ ขຌอ โ่ 

2. ฿หຌทุกสวนราชการรายงานผลการด านินงานติดตามผนงาน / ครงการที ตั้งงบประมาณ
เวຌตามทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจ าปี ป็นรายเตรมาส ก าหนดเวຌ  ไ  เตรมาส  ฿นรอบปี  คือ 
  เตรมาสที  แ  ิตุลาคม – ธันวาคมี 
  เตรมาสที  โ  ิมกราคม – มีนาคมี 
  เตรมาสที  ใ  ิมษายน – มิถุนายนี 
  เตรมาสที  ไ  ิกรกฎาคม – กันยายนี 

3. น าผลการด านินงาน฿นผนพัฒนาทຌองถิ นปีที ด านินการน ามาสรุปครงการที ด านินการ
จริงจากครงการที ตั้งเวຌ฿นผนพัฒนาสามปวีามีการด านินการจริงกี ครงการละคิดป็นรຌอยละทาเร 

4. ฿หຌมีการส ารวจบบประมินความพึงพอ฿จตอผลการด านินงานของประชาชน฿นขต
ทศบาลต าบลปรุ฿หญ ปีละ 1 ครั้ง ดย฿ชຌบบประมินตามคูมือการติดตามละประมินผลการจัดท าละปลง
ผนเปสูการปฏิบัติขององค์กรปกครองสวนทຌองถิ น 

5.  รายงานผลการติดตามละประมินผลผนพัฒนาทศบาลต าบลปรุ฿หญ  ดยรายงานผล
ละสนอความหในซึ งเดຌจากการติดตามละประมินผลผนพัฒนาตอสภาทຌองถิ น ผูຌบริหารทຌองถิ น 
คณะกรรมการพัฒนาทຌองถิ น ละประกาศผลการติดตามละประมินผลผนพัฒนา฿หຌประชาชน฿นทຌองถิ น
ทราบ อยางนຌอยปีละหนึ งครั้งภาย฿นดือนธันวาคมของทุกปี  
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ไ.3  ครืไองมือทีไ฿ชຌ฿นการติดตามละประมินผล 
 

บบการติดตามละประมินผล

ประมินผล  

 
 
 
 
 
 
 
บบการติดตามละประมินผล มีวัตถุประสงค์ ขั้นตอน วิธีการ ละองค์ประกอบตาง โ คือ 

 บบทีไ แ การช่วยก ากับการจัดท าผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนทຌองถิไน 
ป็นครื องมือส าหรับองค์กรปกครองสวนทຌองถิ นประมินตนองละส าหรับองค์การบริหาร 

สวนจังหวัดซึ งป็นหนวยติดตามประมินผล ิMonitoring and Evaluation Unit : M&E Unitี ฿ชຌ฿นการ
ประมินผลการด านินงานขององค์กรปกครองสวนทຌองถิ น฿นตละทຌองถิ นวามีการด านินการป็นเปตาม
ขั้นตอนการจัดท าผนยุทธศาสตร์วามีการด านินการป็นเปตามขั้นตอนการจัดท าผนยุทธศาสตร์ที ถูกตຌอง
หรือเม ดยจะท าการประมินละรายงานทุก โ ครั้ง หลังจากที องค์กรปกครองสวนทຌองถิ นเดຌประกาศ฿ชຌ
ผนยุทธศาสตร์ลຌว 
 

บบรายงาน 

บบติดตามผน ฯ 
ิProcessี 

บบประมินผลผนฯ 
ิOutputี 

บบทีไ แ 
การประมินการจัดท าผนยุทธศาสตร์ 

ขององค์กรปกครองสวนทຌองถิ น 

บบที  โ 
บบติดตามละประมินผลการด านิน 
งานขององค์กรปกครองสวนทຌองถิ น 

บบทีไ ใ/แ 
บบประมินผลการด านินงาน 

ตามผนยุทธศาสตร์ 

บบที  ใ/โ 
บบประมินความพอ฿จตอผลการด านนิงานของ

องค์การปกครองสวนทຌองถิ น฿นภาพรวม 

บบประมินผลผนฯ 
ิInputี 

บบที  ใ/ใ 
บบประมินความพอ฿จตอผลการด านนิงานของ
องค์กรปกครองสวนทຌองถิ น฿นตละยุทธศาสตร์ 
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 บบทีไ โ บบติดตามผลการด านินงานขององค์กรปกครองส่วนทຌองถิไน 
 บบติดตามผลการด านินงานขององค์กรปกครองสวนทຌองถิ นรายเตรมาส ป็นครื องมือหนึ งที องค์กร
ปกครองสวนทຌองถิ น สามารถน าเป฿ชຌ฿นการติดตามความกຌาวหนຌา฿นการด านินงานองค์กรปกครองสวน
ทຌองถิ นตามผนยุทธศาสตร์ที ก าหนด ดยมีประดใน฿นการติดตาม โ ประดใน คือ  

(1) การติดตามผลการด านินงาน ละการบิกจายงบประมาณตามผนปฏิบัติการ ใ ปี  
(2) ผลการด านินงาน ละบิกจายงบประมาณ ตามครงการที เดຌรับงินอุดหนุนฉพาะกิจ 
ผลประยชน์ 
1) ป็นครื องมือส าหรับมืองพัทยา ทศบาล ละองค์การบริหารสวนต าบลที จะน าเป฿ชຌป็น 

ครื องมือ฿นการติดตามความกຌาวหนຌา฿นการด านินงานตามผนปฏิบัติการ ใ ปี ละครงการที เดຌรับงิน
อุดหนุนฉพาะกิจ  พื อ฿หຌรับทราบถึงสถานการณ์฿นการด านินงานวาผนยุทธศาสตร์ที ก าหนด สามารถ
ป็นเปตามป้าหมายที ก าหนดหรือเม 

2) ป็นครื องมือส าหรับองค์การบริหารสวนจังหวัดซึ งป็นหนวยติดตามประมินผล  
ิMonitoring and Evaluation Unit : M&E Unitี พื อ฿ชຌ฿นการติดตามผลการด านินงานขององค์กร
ปกครองสวนทຌองถิ น฿นภาพรวม  
       ระยะวลา฿นการติดตาม 
       รายเตรมาส  ดยริ มตั้งตดือนตุลาคม 
  

 บบทีไ ใ  บบทีไ ใ/แ บบประมินผลการด านินงานตามผนยุทธศาสตร์ 
         บบติดตามผลการด านินงานตามผนยุทธศาสตร์ป็นครื องมือ฿นการประมินผลการด านินงาน
องค์กรปกครองสวนทຌองถิ นตามยุทธศาสตร์ที ก าหนด ดยมีประดใน฿นการประมิน ใ สวน คือ  

1) ความพึงพอ฿จตอผลการด านินงานขององค์กรปกครองสวนทຌองถิ น฿นภาพรวม 
2) ความพึงพอ฿จของผูຌกี ยวขຌอง฿นตละยุทธศาสตร์  
3) การปลี ยนปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที ลือก 
ผลประยชน์ 
1) ป็นครื องมือส าหรับมืองพัทยา ทศบาล ละองค์การบริหารสวนต าบลที จะน าเป฿ชຌป็นครื องมือ

฿นการประมินผลการด านินงานตามผนยุทธศาสตร์ที ก าหนดเวຌ ิOutputี  
2) ป็นครื องมือส าหรับองค์การบริหารสวนจังหวัดซึ งป็นหนวยติดตามประมินผล ิMonitoring and 

Evaluation Unit : M&E Unitี พื อ฿ชຌ฿นการติดตามผลการด านินงานขององค์กรปกครองสวนทຌองถิ น฿น
ภาพรวม ิOutcome and Impactี 
          ระยะวลา฿นการติดตาม 
          รายเตรมาส  ดยริ มตั้งตดือนตุลาคม  
 

 บบทีไ ใ/โ บบประมินความพึงพอ฿จต่อผลการด านินงานขององค์กรปกครองส่วน 
ทຌองถิไน฿นภาพรวม  
         ป็นครื องมือส าหรับ มืองพัทยา ทศบาล องค์การบริหารสวนต าบลที จะน าเป฿ชຌป็นครื องมือ฿นการ
ประมินผลการด านินงานขององค์กร ฿ชຌ฿นการประมินผลความพึงพอ฿จของประชาชนผูຌที กี ยวขຌองตอผล
การด านินงานขององค์กรปกครองสวนทຌองถิ น฿นภาพรวม 
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         ระยะวลา฿นการจัดกใบ 
          กใบขຌอมูลจากประชาชน ละผูຌที กี ยวขຌอง พื อประมินองค์กร฿นตละปี โ กใบขຌอมูลปีละ แ ครั้ง 
หลังสิ้นสุดปีงบประมาณ 
          องค์ประกอบของบบ 
          บบประมินความพึงพอ฿จตอผลการด านินงานขององค์กรปกครองสวนทຌองถิ น฿นภาพรวม 
ประกอบเปดຌวยนื้อหาที ส าคัญ โ สวนคือ 
         ส่วนทีไ แ ขຌอมูลทัไวเป 
         ส่วนทีไ โ  ความพึงพอ฿จต่อผลการด านินงานขององค์กรปกครองส่วนทຌองถิไน฿นภาพรวม 

1) มีการปຂดอกาส฿หຌประชาชนมีสวนรวม฿นครงการ / กิจกรรม 
2) มีการประชาสัมพันธ์฿หຌประชาชนรับรูຌขຌอมูลของครงการ / กิจกรรม 
3) มีการปຂดอกาส฿หຌประชาชนสดงความคิดหใน฿นครงการ / กิจกรรม 
4) มีการรายงานผลการด านินงานของครงการ / กิจกรรมตอสาธารณะ 
5) ความปรง฿ส฿นการด านินครงการ / กิจกรรม 
6) การด านินงานป็นเปตามระยะวลาที ก าหนด 
7) ผลการด านินครงการ / กิจกรรมน าเปสูการกຌเขปัญหา 
8) การกຌเขปัญหา ละการตอบสนองความตຌองการของประชาชน 
9) ผลประยชน์ประชาชนเดຌรับจากการด านินครงการ / กิจกรรม 

     บบทีไ ใ /ใ บบประมินความพึงพอ฿จต่อผลการด านินงานขององค์กรปกครองส่วน 
ทຌองถิไน฿นต่ละยุทธศาสตร์ 
 ป็นครื องมือส าหรับ มืองพัทยา ทศบาล องค์การบริหารสวนต าบลที จะน าเป฿ชຌป็นครื องมือ฿น
การประมินผลการด านินงานขององค์กร฿นตละยุทธศาสตร์ พื อ฿ชຌ฿นการประมินผลความพึงพอ฿จของ
ประชาชน ผูຌที กี ยวขຌองตอผลการด านินงานขององค์กรปกครองสวนทຌองถิ น฿นตละยุทธศาสตร์ 
 ระยะวลา฿นการจัดกใบ 
 กใบขຌอมูลจากประชาชน ละผูຌกี ยวขຌองพื อประมินองค์กร฿นตละปี 
 องค์ประกอบของบบ 
 บบประมินความพึงพอ฿จตอผลการด านินงานขององค์กรปกครองสวนทຌองถิ น฿นตละยุทธศาสตร์
ประกอบเปดຌวยนื้อหาที ส าคัญ โ สวนคือ 
 ส่วนทีไ แ  ขຌอมูลทัไวเป 
 ส่วนทีไ โ  ความพึงพอ฿จต่อผลการด านินงานขององค์กรปกครองส่วนทຌองถิไน 

1) มีการปຂดอกาส฿หຌประชาชนมีสวนรวม฿นครงการ / กิจกรรม 
2) มีการประชาสัมพันธ์฿หຌประชาชนรับรูຌขຌอมูลของครงการ / กิจกรรม 
3) มีการปຂดอกาส฿หຌประชาชนสดงความคิดหใน฿นครงการ / กิจกรรม 
4) มีการรายงานผลการด านินงานของครงการ / กิจกรรม฿หຌประชาชนทราบ 
5) มีการปຂดอกาส฿หຌประชาชนตรวจสอบการด านินครงการ / กิจกรรม 
6) การด านินงานป็นเปตามระยะวลาที ก าหนด 
7) ผลการด านินครงการ / กิจกรรมน าเปสูการกຌเขปัญหาของประชาชน 
8)  ผลประยชน์ที ประชาชนเดຌรับจากการด านินครงการ / กิจกรรม  
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   ละ฿ชຌนวทางการพิจารณาการติดตามละประมินผลผนพัฒนาทຌองถิ น ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดเทย ดวนที สุด ที  มท เ่แเ.โ/ว 0600  ลงวนัที  29 มกราคม 2559  รื อง  นวทางละ
หลักกณฑ์การจัดท าละประสานผนพัฒนาทຌองถิ นขององค์กรปกครองสวนทຌองถิ น  เดຌก นวทางการ
พิจารณาการติดตามละประมินผลครงการ ส าหรับผนพัฒนาสามปีพื อความสอดคลຌองของยุทธศาสตร์
ละครงการด านินการ฿หຌคะนนตามกณฑ์ที ก าหนดเวຌ ซึ งป็นสวนหนึ งของการติดตามละประมินผล
ผนพัฒนา ดยด านินการ฿หຌลຌวสรใจภาย฿นสี สิบหຌาวัน นบัตวันที ประกาศ฿ชຌผนพัฒนาสามปี  
 

นวทางการพิจารณาการติดตามละประมินผลครงการ 
ส าหรับผนพัฒนาสามปีพืไอความสอดคลຌองของยุทธศาสตร์ละครงการ 

 

 
 

ประดในการพิจารณา คะนน 
แ.การสรุปสถานการณ์การพัฒนา แเ 

โ. การประมินผลการน าผนพัฒนาสามปีเปปฏิบัติ฿นชิงปริมาณ แเ 

ใ. การประมินผลการน าผนพัฒนาสามปีเปปฏิบัติ฿นชิงคุณภาพ แเ 

ไ. นวทางการพัฒนาละยุทธศาสตร์การพัฒนา แเ 

5. ครงการพัฒนาประกอบดຌวย  ๆเ 

    5.แ ความชัดจนของชื อครงการ 5 

    5.โ ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคลຌองกับครงการ 5 

    5.ใ จ านวนวัตถุประสงค์มีความหมาะสมกับครงการ ใ 

    5.ไ ป้าหมาย ิผลผลิตของครงการี มีความชัดจนน าเปสูการตั้งงบประมาณเดຌถูกตຌอง 5 

    5.5ป้าหมาย ิผลผลิตของครงการี มีความสอดคลຌอง ตอนื องกับระยะวลาปี ิใ ปีี ใ 

    5.ๆ งบประมาณ มีความสอดคลຌองกับป้าหมาย ิผลผลิตของครงการี ไ 

    5.็ มีการประมาณการราคาถูกตຌองตามหลักวิธีการงบประมาณ 5 

    5.่ มีงบประมาณที ผานมา ใ ปียຌอนหลัง ตามความป็นจริง ใ 

    5.้ ครงการตละครงการครอบคลุมระยะวลา ใ ปี ทุกครงการ 5 

    5.แเ มีการก าหนดตัวชี้วัด ิKPIี ละสอดคลຌองกับวัตถุประสงค์ละผลที คาดวาจะเดຌรับ 5 

    5.แแ ตัวชี้วัด ิKPIี วัดเดຌถูกตຌองตามหลักของการจัดท าครงการ ไ 

    5.แโ ผลที คาดวาจะเดຌรับ สอดคลຌองกับครงการ 5 

    5.แใ ผลที คาดวาจะเดຌรับ สอดคลຌองกับวัตถุประสงค์ 5 

    แ.แไ หนวยงานรับผิดชอบหลักสอบคลຌองกับ บบ ยท. เใ ละ บบ ยท. เไ ใ 

รวม แเเ 
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ประดในการพิจารณา รายละอียดหลักกณฑ ์ คะนนตใม คะนนทีไเดຌ 
แ .ส รุปสถานการณ์การ
พัฒนา 

ป็นการวิคราะห์ดຌวยระบบ SWOT Analysis ป็นการวิคราะห์สภาพการ
พัฒนาทຌองถิ นละองค์กรปกครองสวนทຌองถิ นที ป็นองค์กรหลัก฿นการ
พัฒนาทຌองถิ น พื อคຌนหาจุดขใงจุดออนอกาสละอุปสรรคที อาจสงผลตอ
การด านินงานประดในที ตຌองมีการวิคราะห์เดຌก S-Strength (จุดขใง)W-
Weakness (จุดออน) O-Opportunity (อกาส) ละT-Threat (อุปสรรค)  
หลักการส าคัญกใคือการวิคราะห์ดยการส ารวจจากสภาพการณ์ 2 ดຌานคือ
สภาพการณ์ภาย฿นละสภาพการณ์ภายนอกพื อ฿หຌรูຌจักตนองละรูຌจัก
สภาพวดลຌอม฿นการบริหารละบริการกิจการสาธารณะ 

แเ 
 
 
 
 
 

 

โ. การประมินผลการน า
ผนพัฒนาสามปีเปปฏิบัติ
฿นชิงปริมาณ 

การควบคุมที มีการ฿ชຌตัวลขตางโ พื อน ามา฿ชຌวัดผล฿นชิงปริมาณ ชน 
การวัดจ านวนครงการ กิจกรรม งานตางโ กใคือผลผลิตนั นองวาป็นเป
ตามที ตั้งป้าหมายอาเวຌหรือเมจ านวนที ด านินการจริงตามที เดຌก าหนดเวຌ
ทาเหร จ านวนที เมสามารถด านินการเดຌมีจ านวนทาเหร สามารถอธิบาย
เดຌตามหลักประสิทธิภาพ ิEfficiencyี ของการพัฒนาทຌองถิ นตามอ านาจ
หนຌาที ที เดຌก าหนดเวຌ 

แเ  

ใ. การประมินผลการน า
ผนพัฒนาสามปีเปปฏิบัติ
฿นชิงคุณภาพ 

การประมินประสิทธิผลของผนพัฒนา฿นชิงคุณภาพคือการน าอาทคนิค
ตางโ มา฿ชຌพื อวัดวาภารกิจ ครงการ กิจกรรม งานตางโ ที ด านินการ฿น
พื้นที น้ันโ  ตรงตอความตຌองการของประชาชนหรือเมละป็นเปตาม
อ านาจหนຌาที หรือเม ประชาชนพึงพอ฿จหรือเม สิ งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การ
ด านินการตางโ    มีสภาพหรือลักษณะถูกตຌอง คงทน ถาวร สามารถ฿ชຌ
การเดຌตามวัตถุประสงค์หรือเม  ซึ ง  ป็นเปตามหลักประสิทธิผล 
ิEffectivenessี ผลการปฏิบัติราชการที บรรลุวัตถุประสงค์ละป้าหมาย
ของผนการปฏิบัติราชการตามที เดຌรับงบประมาณมาด านินการ รวมถึง
สามารถทียบคียงกับสวนราชการหรือหนวยงาน 
 

แเ  

ไ. นวทางการพัฒนาละ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

วิคราะห์นวทางการพัฒนาวามีความสอดคลຌองกับยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองสวนทຌองถิ น฿นมิติตางโ จนน าเปสูการจัดท าครงการพัฒนา
ทຌองถิ นดย฿ชຌ SWOT Analysis ละหลักการบูรณาการ ิintegrationี กับ
องค์กรปกครองสวนทຌองถิ นที มีพื้นที ติดตอกัน 

แเ  

5. ครงการพัฒนา 
5.แ ความชัดจนของชื อ
ครงการ 
 
 
 
5.โ ก าหนดวัตถุประสงค์
สอดคลຌองกับครงการ 
 
 
5.ใ จ านวนวัตถุประสงค์มี
ความหมาะสมกับครงการ 

ควรประกอบดຌวยขຌอมูลดังน้ี 
ป็นครงการที มวีัตถุประสงค์สนองตอผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองสวนทຌองถิ นละด านินการพื อ฿หຌการพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์
ขององค์กรปกครองสวนทຌองถิ นที ก าหนดเวຌ ชื อครงการมีความชัดจน มุง
เปรื อง฿ดรื องหนึ ง อานลຌวขຌา฿จเดຌวาจะพัฒนาอะเร฿นอนาคต 

ๆเ 
5 
 
 
 
 

 

มีวัตถุประสงค์ชัดจนิclear  objectiveี ครงการตຌองก าหนดวัตถุประสงค์
สอดคลຌองกับความป็นมาของครงการ สอดคลຌองกับหลักการละหตุผล 
วิธีการด านินงานตຌองสอดคลຌองกับวัตถุประสงค์ มีความป็นเปเดຌชัดจน มี
ลักษณะฉพาะจาะจง  

5 
 
 
 

 

การขียนวัตถุประสงค์ควรตຌองค านึงถึง ิแีมีความป็นเปเดຌละมีความ
ฉพาะจาะจง ฿นการด านินงานตามครงการ ิโี วัดละประมินผลระดับ
ของความส ารใจเดຌ ิใี ระบุสิ งที ตຌองการด านินงานอยางชัดจนละ
ฉพาะจาะจงมากที สุด ละสามารถปฏิบัติเดຌ ิไี ป็นหตุป็นผล  
สอดคลຌองกับความป็นจริง ิ5ี สงผลตอการบงบอกวลาเดຌ 

ใ 
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ประดในการพิจารณา รายละอียดหลักกณฑ์ คะนนตใม คะนนทีไเดຌ 
5.ไ ป้าหมาย ิผลผลิตของ
ครงการี มีความชัดจน
น าเปสูการตั้งงบประมาณเดຌ
ถูกตຌอง 
 
 
 
5.5 ป้าหมาย ิผลผลิตของ
ครงการี มีความสอดคลຌอง 
ตอนื องกับระยะวลาปี ิใ 
ปีี 
5.ๆ งบประมาณ มีความ
สอดคลຌ อ งกั บ ป้ าหมาย 
ิผลผลิตของครงการี 
 
5.็ มีการประมาณการราคา
ถู ก ตຌ อ ง ต ามหลั ก วิ ธี ก า ร
งบประมาณ 
 
5.่ มีงบประมาณที ผานมา 
ใ ปียຌอนหลัง ตามความป็น
จริง 
 
5.้ ครงการตละครงการ
ครอบคลุมระยะวลา ใ ปี 
ทุกครงการ 
 
5.แเ มีการก าหนดตัวชี้วัด 
ิKPIี  ละสอดคลຌอ งกั บ
วัตถุประสงค์ละผลที คาด
วาจะเดຌรับ 
5.แแ ตัวชี้วัด ิKPIี วัดเดຌ
ถูกตຌองตามหลักของการ
จัดท าครงการ 
 
5.แโ ผลที คาดวาจะเดຌรับ 
สอดคลຌองกับครงการ 

สภาพที อยาก฿หຌกิดขึ้น฿นอนาคตป็นทิศทางที ตຌองเป฿หຌถึงป้าหมายตຌอง
ชัดจน  สามารถระบุจ านวนทาเร  กลุมป้าหมายคืออะเร มีผลผลิตอยางเร 
กลุมป้าหมาย  พื้นที ด านินงาน ละระยะวลาด านินงานอธิบาย฿หຌชัดจนวา
ครงการน้ีจะท าที เหน  ริ มตຌน฿นชวงวลา฿ดละจบลงมื อเร  ฿ครคือ
กลุมป้าหมายของครงการ หากกลุมป้าหมายมีหลายกลุม ฿หຌบอกชัดลงเปวา
฿ครคือกลุมป้าหมายหลัก ฿ครคือกลุมป้าหมายรอง 

5 
 
 
 
 
 
 

 

การก าหนดป้าหมายพื อการพัฒนาทຌองถิ นด านินการตอนื องสามปี พื อ฿หຌ
กิดการพัฒนาท้ังชิงปริมาณ (Quantity) ชิงคุณภาพ (Quality)คา฿ชຌจาย 
ิCostีวลา (Time) 

ใ 
 
 
 

 

งบประมาณครงการพัฒนาจะตຌองค านึงถึงหลักส าคัญ5ประการ฿นการจัดท า
ครงการเดຌกแี ความประหยัด (Economy) โี ความมีประสิทธิภาพ 
(Efficiency) 3ี ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) ไี ความยุติธรรม (Equity) 
ละ 5ี ความปรง฿ส ิTransparencyี 

ไ 
 
 
 

 

การประมาณการาคาพื อการพัฒนาตຌอง฿หຌสอดคลຌองกับครงการถูกตຌองตาม
หลักวิชาการทางชาง หลักของราคากลาง ราคากลางทຌองถิ น มีความปรง฿ส
฿นการก าหนดราคาละตรวจสอบเดຌ฿นชิงประจักษ์ 

5 
 
 

 

ตຌองสดงงบประมาณพื อการพัฒนา ใ ปียຌอนหลังตามหลักความป็นจริง 
กรณีมี โ ปี กใ฿หຌสดง โ ปี กรณีมี แ ปี กใ฿หຌสดง แ ปี ครงการดังกลาวป็น
ครงการดียวกันกับครงการที ตั้งขึ้นพื อการพัฒนา฿นอนาคตที ก าหนด
ระยะวลาเวຌ ใ ปี 

ใ 
 
 
 

 

ครงการพัฒนาที เดຌจัดท าเวຌมีระยะวลาละครอบคลุมท้ัง ใ ปี ทุกครงการ 
 
 

5 
 
 
 

 

มีการก าหนดดัชนีชี้วัดผลงาน (Key Performance Indicator : KPI) ที  สามารถ
วัดเดຌ (measurable) ฿ชຌบอกประสิทธิผล ิeffectiveness) ฿ชຌบอก
ประสิทธิภาพิefficiency) เดຌ 
 

5 
 
 
 

 

ตัวชี้วัด ิKPIี ที ก าหนดที กิดจากวัตถุประสงค์ละผลที คาดวาจะเดຌรับ 
ก าหนดการวัดอันป็นครื องมือวาครงการบรรลุวัตถุประสงค์ของครงการ 
อาจป็นรຌอยละ จ านวน ป็นตຌน 

ไ 
 
 

 

ผลที คาดวาจะเดຌรับที กิดขึ้นจากวัตถุประสงค์ที ตอบผลวาด านินการเดຌตาม
ครงการ ผลกิดขึ้นตามชื อของครงการที เดຌต้ังเวຌ 

5 
 

 

5.แใ ผลที คาดวาจะเดຌรับ 
สอดคลຌองกับวัตถุประสงค์ 
 
 
แ.แไ หนวยงานรับผิดชอบ
หลักสอบคลຌองกับ บบ 
ยท. เใ ละ บบ ยท. เไ 

ผลที เดຌรับป็นสิ งที กิดขึ้นเดຌจริงจากการด านินการตามครงการพัฒนา ซึ ง
สอดคลຌองกับวัตถุประสงค์ที ตั้งเวຌ การเดຌผลหรือผลที กิดขึ้นจะตຌองทากับ
วัตถุประสงค์หรือมากกวาวัตถุประสงค์ 

5 
 
 

 

หนวยงานรับผิดชอบหลัก฿น บบ ยท. เใ บบ ยท. เไ ละ บบ ผ. เแ 
จะตຌองถูกตຌอง ตรงกัน ทุกยุทธศาสตร์ นวทางการพัฒนา ครงการของ
องค์กรปกครองสวนทຌองถิ น 

ใ  

 รวมคะนน แเเ  
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