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หตุผลละความจ าป็น 
 

กำรจัดท ำผนพัฒนำทຌองถิไนสีไปี ิพ.ศ. 2561-2564)  พิไมติม ฉบับทีไ แ ละผนพัฒนำทຌองถิไน
สีไปี ิพ.ศ. 2561-2564)  ปลีไยนปลง ครัๅงทีไ แ  ทศบำลต ำบลปรุ฿หญ 

ตำมทีไ ทศบำลต ำบลปรุ฿หญ เดຌอนุมัติละประกำศ฿ชຌผนพัฒนำทຌองถิไนสีไปี ิพ.ศ. 2561-2564) 
มืไอวันทีไ  31 ตุลำคม 2559 พืไอ฿ชຌป็นครืไองมือ฿นกำรปลงนยบำยละยุทธศำสตร์กำรพัฒนำทศบำลต ำบล
ปรุ฿หญเปสูกำรปฏิบัติ ลຌวนัๅน 

 

นืไองจำกทศบำลต ำบลปรุ฿หญ มีควำมตຌองกำรละควำมจ ำป็นรงดวนทีไตຌองด ำนินงำนตำม
ภำรกิจละอ ำนำจหนຌำทีไ  ละพืไอประยชน์ของประชำชน จึงเดຌด ำนินกำรพิไมติมละปลีไยนปลง
ผนพัฒนำทຌองถิไนสีไปี ิพ.ศ. 2561-2564ี ดยพิไมติมครงกำรทีไยังมิเดຌบรรจุอยู฿นผนงำน/ครงกำรของ
ผนพัฒนำของทศบำลต ำบลปรุ฿หญ ละปลีไยนปลงครงกำรทีไมีอยู ดิม฿หຌสำมำรถกຌเขปัญหำควำม
ดือดรຌอนของประชำชน รวมทัๅงพืไอพิไมประสิทธิภำพ฿นกำรบริหำรกิจกำรของทศบำลตำมอ ำนำจหนຌำทีไ 
สำมำรถสนองตอบยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ  ตอบสนองควำมตຌองกำรของประชำชน  สำมำรถ฿หຌกำรบริกำร
สำธำรณะกประชำชน฿นพืๅนทีไเดຌอยำงหมำะสม กิดประสิทธิภำพ  สำมำรถน ำเปสูกำรปฏิบัติทีไทຌจริง  ละ
กำรพิไมติมปลีไยนปลงผนพัฒนำทຌองถิไนสีไปี฿นครัๅงนีๅ จะกิดประยชน์สูงสุดกประชำชนป็นส ำคัญ  

 

ดยถือปฏิบัติตำมระบียบกระทรวงมหำดเทย วำดຌวยกำรจัดท ำผนพัฒนำขององค์กรปกครอง
สวนทຌองถิไน พ.ศ. 2548 ละกຌเขพิไมติมถึง ิฉบับทีไ 2ี พ.ศ. 2559 ขຌอ 4 ผนพัฒนำทຌองถิไนสีไปี 
หมำยควำมวำ ผนพัฒนำขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน ทีไก ำหนด  วิสัยทัศน์ ประดในยุทธศำสตร์ 
ป้ำประสงค์ ตัวชีๅวัด คำป้ำหมำย ละกลยุทธ์ ดยสอดคลຌองกับ ผนพัฒนำจังหวัด ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ
องค์กรปกครองสวนทຌองถิไน฿นขตจังหวัด ผนพัฒนำอ ำภอ ผนพัฒนำต ำบล ผนพัฒนำหมูบຌำนหรือผน
ชุมชน อันมีลักษณะป็นกำรก ำหนดรำยละอียดผนงำน   ครงกำรพัฒนำ  ทีไจัดท ำขึๅนส ำหรับปีงบประมำณ
ตละปี ซึไงมีควำมตอนืไองละป็นผนกຌำวหนຌำ ละ฿หຌหมำยควำมรวมถึงกำรพิไมติมหรือปลีไยนปลง
ผนพัฒนำทຌองถิไนสีไปี  ละขຌอ 22 พืไอประยชน์ของประชำชน องค์กรปกครองสวนทຌองถิไนอำจพิไมติมหรือ
ปลีไยนปลง ผนพัฒนำทຌองถิไนสีไปีเดຌ  ดย฿หຌด ำนินกำรตำมขัๅนตอน ดังนีๅ  

(1ี คณะกรรมกำรสนับสนุนกำรจัดท ำผนพัฒนำทຌองถิไนจัดท ำรำงผนพัฒนำทຌองถิไน  สีไปีทีไ
พิไมติมหรือปลีไยนปลงพรຌอมหตุผลละควำมจ ำป็นสนอคณะกรรมกำรพัฒนำทຌองถิไน  

(2ี คณะกรรมกำรพัฒนำทຌองถิไนละประชำคมทຌองถิไนพิจำรณำรำงผนพัฒนำทຌองถิไนสีไปี ทีไ
พิไมติมหรือปลีไยนปลงพืไอสนอผูຌบริหำรทຌองถิไน  

(3ี ผูຌบริหำรทຌองถิไนพิจำรณำอนุมัติรำงผนพัฒนำทຌองถิไนสีไปีทีไพิไมติมหรือปลีไยนปลงละ 
ประกำศ฿ชຌผนพัฒนำทຌองถิไนสีไปีทีไพิไมติมหรือปลีไยนปลง 
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บัญชีสรุปครงการพัฒนา บบ ผ.07

ผนพัฒนาทຌองถิไนสีไปี (พ.ศ.2561-2564) พิไมติม ฉบับทีไ 1
ทศบาลต าบลปรุใหญ

จ ำนวน
ครงกำร

 งบประมำณ
(บำท)

จ ำนวน
ครงกำร

 งบประมำณ
(บำท)

จ ำนวน
ครงกำร

 งบประมำณ
(บำท)

จ ำนวน
ครงกำร

 งบประมำณ
(บำท)

จ ำนวน
ครงกำร

 งบประมำณ
(บำท)

1 ยุทธศำสตร์ดຌำนกำรรักษำควำมปลอดภัย฿นชีวิตละทรัพย์สิน
1.1 ผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำย฿น 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2 ผนงำนคหะละชุมชน 3 630,000 2 250,000 0 0 1 60,000 6 940,000

1.3 ผนงำนงบกลำง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 630,000 2 250,000 0 0 1 60,000 6 940,000

2 ยุทธศำสตร์กำรสำนตอนวทำงพระรำชด ำริ 
2.1 ผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำย฿น 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.2 ผนงำนคหะละชุมชน 5 1,969,000 1 300,000 0 0 0 0 6 2,269,000

2.3 ผนงำนกำรกษตร 1 50,000 1 50,000 1 50,000 1 50,000 4 200,000

6 2,019,000 2 350,000 1 50,000 1 50,000 10 2,469,000

3 ยุทธศำสตร์ดຌำนกำรพัฒนำครงสรຌำงพืๅนฐำน
3.1 ผนงำนคหะละชุมชน 15 5,365,000 10 9,754,800 9 5,263,000 9 9,333,000 43 29,715,800

15 5,365,000 10 9,754,800 9 5,263,000 9 9,333,000 43 29,715,800

4 ยุทธศำสตร์ดຌำนกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติละสิไงวดลຌอม
4.1 ผนงำนสำธำรณสุข 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4.2 ผนงำนกำรกษตร 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5

5.1 ผนงำนคหะละชุมชน 0 0 0 0 2 1,300,000 0 0 2 1,300,000

5.2 ผนงำนกำรศำสนำ วัฒนธรรม ละนันทนำกำร 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 2 1,300,000 0 0 2 1,300,000

6 ยุทธศำสตร์ดຌำนกำรพัฒนำกำรศึกษำ
6.1 ผนงำนกำรศึกษำ 1 100,000 1 100,000 1 100,000 1 100,000 4 400,000

รวม

รวม

ยุทธศำสตร์ดຌำนกำรพัฒนำกำรทองทีไยว ศำสนำ-วัฒนธรรม
ประพณี ละกีฬำ

ปี  2562 ปี  2564 รวม 4 ปี

รวม

รวม

รวม

ทีไ ยุทธศำสตร์
ปี  2561 ปี 2563

2



จ ำนวน
ครงกำร

 งบประมำณ
(บำท)

จ ำนวน
ครงกำร

 งบประมำณ
(บำท)

จ ำนวน
ครงกำร

 งบประมำณ
(บำท)

จ ำนวน
ครงกำร

 งบประมำณ
(บำท)

จ ำนวน
ครงกำร

 งบประมำณ
(บำท)

ปี  2562 ปี  2564 รวม 4 ปี
ทีไ ยุทธศำสตร์

ปี  2561 ปี 2563

1 100,000 1 100,000 1 100,000 1 100,000 4 400,000

7 ยุทธศำสตร์ดຌำนกำรบริหำรจัดกำรบຌำนมืองทีไดี 
7.1 ผนงำนบริหำรทัไวเป 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7.2 ผนงำนสำธำรณสุข 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7.3 ผนงำนคหะละชุมชน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7.4 ผนงำนสรຌำงควำมขຌมขใงของชุมชน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8 ยุทธศำสตร์ดຌำนกำรพัฒนำสำธำรณสุข
8.1 ผนงำนสำธำรณสุข 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8.2 ผนงำนงบกลำง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9 ยุทธศำสตร์ดຌำนกำรพัฒนำสังคม
9.1 ผนงำนกำรศึกษำ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9.2 ผนงำนสำธำรณสุข 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9.3 ผนงำนสรຌำงควำมขຌมขใงของชุมชน 1 50,000 1 50,000 2 100,000 1 50,000 5 250,000

9.4 ผนงำนงบกลำง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 50,000 1 50,000 2 100,000 1 50,000 5 250,000

10 ยุทธศำสตร์ดຌำนกำรพัฒนำกำรกษตร
10.1 ผนงำนสรຌำงควำมขຌมขใงของชุมชน 0 0 1 500,000 0 0 0 0 1 500,000

10.2 ผนงำนกำรกษตร 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 1 500,000 0 0 0 0 1 500,000

26 8,164,000 17 11,004,800 15 6,813,000 13 9,593,000 71 35,574,800

รวม
รวมทัๅงสิๅน

รวม

รวม

รวม

รวม

3



รายละอียดครงการพัฒนา บบ ผ.01

ผนพัฒนาทຌองถิไนสีไปี (พ.ศ.2561 - 2564) พิไมติม ฉบับทีไ 1
ส าหรับองค์กรปกครองสวนทຌองถิไนด านินการ

ทศบาลต าบลปรุใหญ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 4 การสริมสรຌางความมัไนคงทุกมิติ  พืไอป้องกันสถาบันหลักของชาติ  ละความปลอดภัยในชีวิตละทรัพย์สินของประชาชน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไนในขตจังหวัดทีไ 9 ยุทธศาสตร์ดຌานการรักษาความปลอดภัยในชีวิตละทรัพย์สิน
1. ยุทธศาสตร์ดຌานการรักษาความปลอดภัยในชีวิตละทรัพย์สิน

1.2   

2561 2562 2563 2564

(ผลผลิตของครงกำร) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

1 ครงกำรติดตัๅงกระจกนนู ม.1 พืไอปอ้งกนัละรักษำควำม
ปลอดภยั฿นชีวิตละ
ทรัพย์สินของประชำชน

กระจกนนู พรຌอม
ติดตัๅง จ ำนวน 5 ตัว 
(ตำมบบทศบำล
ก ำหนด)

30,000 - - -  รຌอยละของ
ควำมปลอดภยั
฿นชีวติละ
ทรัพย์สินของ
ประชำชนพิไมขึๅน

ประชำชนมคีวำม
ปลอดภยั฿นชีวิตละ
ทรัพย์สิน

กองชำง

2 ครงกำรติดตัๅงกลຌอง CCTV 

ชุมชนหนองหอย ม.3

พืไอปอ้งกนัละรักษำควำม
ปลอดภยั฿นชีวิตละ
ทรัพย์สินของประชำชน
ละปอ้งกนัอำชญำกรรมทีไ
อำจกดิขึๅน฿นขตทศบำล

ติดตัๅงกลຌอง CCTV 

จ ำนวน 4 ชุด พรຌอม
ปำ้ยครงกำร จ ำนวน
 1 ปำ้ย (นอกตำม
มำตรฐำนกระทรวงดิ
จิตัลศรษฐกจิละ
สังคม )

200,000 - - -  รຌอยละของ
ควำมปลอดภยั
฿นชีวติละ
ทรัพย์สินของ
ประชำชนพิไมขึๅน

ประชำชนมคีวำม
ปลอดภยั฿นชีวิตละ
ทรัพย์สิน

กองชำง

ผนงำนคหะละชุมชน

ทีไ ครงกำร วัตถุประสงค์
ป้ำหมำย

งบประมำณละทีไผำนมำ
 ตัวชีๅวัด
(KPI)

ผลทีไคำดวำจะเดຌรับ หนวยงำน
รับผิดชอบหลัก

4



1. ยุทธศาสตร์ดຌานการรักษาความปลอดภัยในชีวิตละทรัพย์สิน
1.2   

2561 2562 2563 2564

(ผลผลิตของครงกำร) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

ผนงำนคหะละชุมชน

ทีไ ครงกำร วัตถุประสงค์
ป้ำหมำย

งบประมำณละทีไผำนมำ
 ตัวชีๅวัด
(KPI)

ผลทีไคำดวำจะเดຌรับ หนวยงำน
รับผิดชอบหลัก

3 ครงกำรติดตัๅงกลຌอง CCTV 

ม.4

พืไอปอ้งกนัละรักษำควำม
ปลอดภยั฿นชีวิตละ
ทรัพย์สินของประชำชน
ละปอ้งกนัอำชญำกรรมทีไ
อำจกดิขึๅน฿นขตทศบำล

ติดตัๅงกลຌอง CCTV 

จ ำนวน 8 ชุด พรຌอม
ปำ้ยครงกำร จ ำนวน
 1 ปำ้ย (นอกตำม
มำตรฐำนกระทรวงดิ
จิตัลศรษฐกจิละ
สังคม )

400,000 - - -  รຌอยละของ
ควำมปลอดภยั
฿นชีวติละ
ทรัพย์สินของ
ประชำชนพิไมขึๅน

ประชำชนมคีวำม
ปลอดภยั฿นชีวิตละ
ทรัพย์สิน

กองชำง

4 ครงกำรขยำยขตสียงตำมสำยหลัง
รงรียนบຌำนคนชุม 
ชุมชนคนชุม 2 ม.1

พืไอ฿หຌประชำชนเดຌรับ
ขຌอมลูขำวสำรทัไวถึงละ
ครอบคลุม

ขยำยขตสียงตำม
สำย พรຌอมปำ้ย
ครงกำร จ ำนวน 1 

ปำ้ย (ตำมบบ
ทศบำลก ำหนด)

- 150,000  รຌอยละของ
ประชำชนเดຌรับ
ขຌอมูลขำวสำร
พิไมขึๅน

ประชำชนเดຌรับ
ขຌอมลูขำวสำรทัไวถึง
ละครอบคลุม

กองชำง

5 ครงกำรติดตัๅงหอกระจำยขำว 
ชุมชนหนองหอย  ม.3

พืไอ฿หຌประชำชนเดຌรับ
ขຌอมลูขำวสำรทัไวถึงละ
ครอบคลุม

พำววอร์อมปຊ
ภำคขยำย 1,000 

วัตต์ ล ำพง 100 วัตต์
 จ ำนวน 4 ชุด ควำม
สูงหอกระจำยขำว 10

 ม. 

(ตำมบบทศบำล
ก ำหนด)

- 100,000 - -  รຌอยละของ
ประชำชนเดຌรับ
ขຌอมูลขำวสำร
พิไมขึๅน

ประชำชนเดຌรับ
ขຌอมลูขำวสำรทัไวถึง
ละครอบคลุม

กองชำง

5



1. ยุทธศาสตร์ดຌานการรักษาความปลอดภัยในชีวิตละทรัพย์สิน
1.2   

2561 2562 2563 2564

(ผลผลิตของครงกำร) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

ผนงำนคหะละชุมชน

ทีไ ครงกำร วัตถุประสงค์
ป้ำหมำย

งบประมำณละทีไผำนมำ
 ตัวชีๅวัด
(KPI)

ผลทีไคำดวำจะเดຌรับ หนวยงำน
รับผิดชอบหลัก

6 ครงกำรติดตัๅงกระจกนนู 
ชุมชนสนสุข 3 ม.7

พืไอปอ้งกนัละรักษำควำม
ปลอดภยั฿นชีวิตละ
ทรัพย์สินของประชำชน

กระจกนนู พรຌอม
ติดตัๅง จ ำนวน 10 ตัว 
(ตำมบบทศบำล
ก ำหนด)

- - - 60,000  รຌอยละของ
ควำมปลอดภยั
฿นชีวติละ
ทรัพย์สินของ
ประชำชนพิไมขึๅน

ประชำชนมคีวำม
ปลอดภยั฿นชีวิตละ
ทรัพย์สิน

กองชำง

รวม ........6......... ครงการ - - 630,000 250,000 - 60,000 - - -
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รายละอียดครงการพัฒนา บบ ผ.01

ผนพัฒนาทຌองถิไนสีไปี (พ.ศ.2561 - 2564) พิไมติม ฉบับทีไ 1
ส าหรับองค์กรปกครองสวนทຌองถิไนด านินการ

ทศบาลต าบลปรุใหญ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 3 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอมใหຌมีความสมบูรณอ์ยางยัไงยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไนในขตจังหวัดทีไ 1 ยุทธศาสตร์การสานตอนวทางพระราชด าริ
2.ยุทธศาสตร์การสานตอนวทางพระราชด าริ 
 2.2

2561 2562 2563 2564

(ผลผลิตของครงกำร) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

1 ครงกำรขุดลอกคลองกัก
กใบนๅ ำพืไอผลิตนๅ ำประปำผิว
ดินขนำด฿หญมำก ละ
กอสรຌำงถนนคอนกรีตสริม
หลใก สำยลียบคลองกักกใบ
นๅ ำผลิตประปำพธิ่ตีๅย  
ชุมชนคนชุม 3 ม.1

พืไอ฿หຌประชำชนมีนๅ ำ฿ชຌ
พืไออุปภค-บริภคอยำง
ทัไวถึงละเดຌรับควำม
สะดวก฿นกำรสัญจร

ขดุลอกคลอง ขนำดกวຌำงฉลีไย  
14.00 ม. ยำว 300 ม. ลึกฉลีไย 
1.80 ม. ลำดอยีง 1:1 ปริมำตร
ขดุลอกเมนຌอยกวำ 6,588.00 

ลบ.ม. ละขนยຌำยดินรัศมีเมนຌอย
กวำ 1.00 กม. พรຌอมติดตัๅงปำ้ย
ครงกำรจ ำนวน 1 ปำ้ย ละ
กอสรຌำงถนนคอนกรีตสริมหลใก
ลียบคลอง กวຌำง 4.00 ม. ยำว 
100.00 ม. หนำ 0.15 ม. เหล
ทำงหนิคลุกกวຌำงขຌำงละ 0.50 ม. 

หรือพืๅนทีไกอสรຌำงผิวจรำจรเม
นຌอยกวำ 400.00 ตร.ม.  พรຌอม
ติดตัๅงปำ้ยครงกำรจ ำนวน  1  

ปำ้ย  (ตำมบบทศบำลก ำหนด )

700,000 - - - รຌอยละของ
ประชำชนมีนๅ ำ
อุปภค บริภค
ละเดຌรับควำม
สะดวก฿นกำร
สัญจรพิไมขึๅน

ประชำชนมีนๅ ำ฿ชຌพืไอ
อุปภค-บริภคทัไวถึง
ละประชำชนเดຌรับ
ควำมสะดวก฿นกำร
สัญจรพิไมขึๅน

กองชำง

ผนงำนคหะละชุมชน

ทีไ ครงกำร วัตถุประสงค์ ป้ำหมำย
งบประมำณละทีไผำนมำ

 ตัวชีๅวัด
(KPI)

ผลทีไคำดวำจะเดຌรับ หนวยงำน
รับผิดชอบหลัก

7



2.ยุทธศาสตร์การสานตอนวทางพระราชด าริ 
 2.2

2561 2562 2563 2564

(ผลผลิตของครงกำร) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

ผนงำนคหะละชุมชน

ทีไ ครงกำร วัตถุประสงค์ ป้ำหมำย
งบประมำณละทีไผำนมำ

 ตัวชีๅวัด
(KPI)

ผลทีไคำดวำจะเดຌรับ หนวยงำน
รับผิดชอบหลัก

2 ครงกำรปรับปรุงระบบ
กรองนๅ ำประปำ ชุมชน
วิรจนพ์ัฒนำ   ม.4

พืไอ฿หຌประชำชนมีนๅ ำ฿ชຌ
พืไออุปภค-บริภคอยำง
ทัไวถึง

ติดตัๅงถงักรองสนิมหลใก ขนำด 
 0.80 ม. จ ำนวน 1 ถงั ละถงั฿ส
คลอรีน พรຌอมปัຖม จ ำนวน 1 ถงั 
พรຌอมชืไอมตอระบบประปำ
หมูบຌำน (ตำมรูปบบรำยกำร
ละประมำณกำรทีไทศบำล
ก ำหนด)

100,000 - - - รຌอยละของ
ประชำชนมีนๅ ำ
อุปภค บริภค
พิไมขึๅน

ประชำชนมีนๅ ำ฿ชຌพืไอ
อุปภค-บริภคทัไวถึง

กองชำง

3 ครงกำรจำะบอบำดำล  
ชุมชนวิรจนพ์ัฒนำ  ม.4

พืไอ฿หຌประชำชนมีนๅ ำ฿ชຌ
พืไออุปภค-บริภคอยำง
ทัไวถึง

จำะบอบำดำลควำมลึกเมนຌอย
กวำ 70.00 มตร จ ำนวน 2 บอ 
พรຌอมครืไองสูบนๅ ำ฿ตຌดิน (ซับ
มอร์ส)  ขนำด 3 รงมຌำ จ ำนวน 
2 ครืไอง ครืไองสูบนๅ ำหอยขง 5.5

 รงมຌำ จ ำนวน 2 ครืไอง  ปำ้ย
ครงกำรจ ำนวน 1 ปำ้ย (ตำม
รูปบบรำยกำรละประมำณกำร
ทีไทศบำลก ำหนด)

300,000 300,000 - - รຌอยละของ
ประชำชนมีนๅ ำ
อุปภค บริภค
พิไมขึๅน

ประชำชนมีนๅ ำ฿ชຌพืไอ
อุปภค-บริภคทัไวถึง

กองชำง

4 ครงกำรปรับปรุงระบบ
กรองนๅ ำประปำวัดพบสุข 
ชุมชนสนสุข 2 ม.7

พืไอ฿หຌประชำชนมีนๅ ำ฿ชຌ
พืไออุปภค-บริภคอยำง
ทัไวถึง

ปรับปรุงระบบกรองนๅ ำประปำวดั
พบสุข ละถงักรองทรำย จ ำนวน
 1 ถงั พรຌอมติดตัๅงปำ้ยครงกำร 
จ ำนวน 1 ปำ้ย (ตำมรูปบบ
รำยกำรละประมำณกำรทีไ
ทศบำลก ำหนด)

169,000 - - - รຌอยละของ
ประชำชนมีนๅ ำ
อุปภค บริภค
พิไมขึๅน

ประชำชนมีนๅ ำ฿ชຌพืไอ
อุปภค-บริภคทัไวถึง

กองชำง
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2.ยุทธศาสตร์การสานตอนวทางพระราชด าริ 
 2.2

2561 2562 2563 2564

(ผลผลิตของครงกำร) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

ผนงำนคหะละชุมชน

ทีไ ครงกำร วัตถุประสงค์ ป้ำหมำย
งบประมำณละทีไผำนมำ

 ตัวชีๅวัด
(KPI)

ผลทีไคำดวำจะเดຌรับ หนวยงำน
รับผิดชอบหลัก

5 ครงกำรกอสรຌำงหอถังสูง 
(คุຌมสฬส) ชุมชนสนสุข 3
  ม.7

พืไอ฿หຌประชำชนมีนๅ ำ฿ชຌ
พืไออุปภค-บริภคอยำง
ทัไวถึง

หอถงัสูง ขนำด  30  ลบ.ม.  

(รูปทรงถຌวยชมปญ) จ ำนวน  1 

ถงั พรຌอมปำ้ยครงกำรจ ำนวน  1 

 ปำ้ย (ตำมรูปบบรำยกำรละ
ประมำณกำรทีไทศบำลก ำหนด )

700,000 - - - รຌอยละของ
ประชำชนมีนๅ ำ
อุปภค บริภค
พิไมขึๅน

ประชำชนมีนๅ ำ฿ชຌพืไอ
อุปภค-บริภคทัไวถึง

กองชำง

รวม ........5......... ครงการ - - 1,969,000 300,000 - - - - -
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รายละอียดครงการพัฒนา บบ ผ.01

ผนพัฒนาทຌองถิไนสีไปี (พ.ศ.2561 - 2564) พิไมติม ฉบับทีไ 1
ส าหรับองค์กรปกครองสวนทຌองถิไนด านินการ

ทศบาลต าบลปรุใหญ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 3 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอมใหຌมีความสมบูรณอ์ยางยัไงยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไนในขตจังหวัดทีไ 1 ยุทธศาสตร์การสานตอนวทางพระราชด าริ
2.ยุทธศาสตร์การสานตอนวทางพระราชด าริ 
 2.3

2561 2562 2563 2564

(ผลผลิตของครงกำร) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

1 ครงกำรอนุรักษ์พันธุกรรม
พืชอันนืไองมำจำก
พระรำชด ำริ สมดใจพระทพ
รัตนรำชสุดำฯ สยำมบรม
รำชกุมำรี

พืไอสงสริมควำมรวมมือ
ละสรຌำงจิตส ำนึก฿นกำร
อนุรักษ์ทรัพยำกร 
วัฒนธรรม ละภูมิปัญญำ
ทຌองถิไน

ประชำชน฿นขตพืๅนทีไต ำบลปรุ
฿หญ ละหนวยงำนภำครัฐ
ละภำคอกชน ฿นขตพืๅนทีไ
ต ำบลปรุ฿หญ

50,000 50,000 50,000 50,000  ฐำนขຌอมูลของ
ผูຌขຌำรวม
ครงกำร พิไมขึๅน

ต ำบลปรุ฿หญมี
ฐำนขຌอมูลทรัพยำกร 
วัฒนธรรม ละภูมิ
ปัญญำทຌองถิไน

ส ำนัก
ปลัดทศบำล

รวม ........1......... ครงการ - - 50,000 50,000 50,000 50,000 - - -

ผนงำนกำรกษตร

ทีไ ครงกำร วัตถุประสงค์
ป้ำหมำย

งบประมำณละทีไผำนมำ
 ตัวชีๅวัด
(KPI)

ผลทีไคำดวำจะเดຌรับ หนวยงำน
รับผิดชอบหลัก
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รายละอียดครงการพัฒนา บบ ผ.01

ผนพัฒนาทຌองถิไนสีไปี (พ.ศ.2561 - 2564) พิไมติม ฉบับทีไ 1
ส าหรับองค์กรปกครองสวนทຌองถิไนด านินการ

ทศบาลต าบลปรุใหญ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 1 การพัฒนาละพิไมศักยภาพการขงขันศรษฐกิจ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไนในขตจังหวัดทีไ 6 ยุทธศาสตร์ดຌานการพัฒนาครงสรຌางพืๅนฐาน
3. ยุทธศาสตร์ดຌานการพัฒนาครงสรຌางพืๅนฐาน
   3.1

2561 2562 2563 2564

(ผลผลิตของครงกำร) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

1 ครงกำรกอสรຌำงก ำพงกนัดินลียบ
ล ำตะกดุพรຌอมถมดินสริมคันทำง
ลียบล ำตะกดุ ชุมชนคนชุม 1 ม.1

พืไอพัฒนำระบบ
สำธำรณูปภค฿หຌเดຌมำตรฐำน

ก ำพงกนัดินลียบล ำตะกดุพรຌอม
ถมดินสริมคันทำงลียบล ำตะกดุ
กวຌำง 2.50 มตร ควำมยำวนว
สริมคันทำงรวม 90.00 มตร 
พรຌอมปำ้ยครงกำรจ ำนวน  1  

ปำ้ย (ตำมรูปบบรำยกำรละ
ประมำณกำรทีไทศบำลก ำหนด )

- - - 400,000 รຌอยละประชำชน
เดຌรับควำม
สะดวก฿นกำร
สัญจรพิไมขึๅน

ประชำชนเดຌรับควำม
สะดวก฿นกำรสัญจร

กองชำง

2 ครงกำรปรับปรุงถนนหนิคลุกสีไยก
บຌำนปะถงึบຌำนนำยดง ชุมชนคน
ชุม 2 ม.1

พืไอพัฒนำระบบ
สำธำรณูปภค฿หຌเดຌมำตรฐำน

ถนนหนิคลุก กวຌำง 4.00 ม. ยำว 
280.00 ม. หนำ 0.20 ม. หรือ
พืๅนทีได ำนินกำรกอสรຌำงเมนຌอย
กวำ 1,120.00 ตร.ม. พรຌอมปำ้ย
ครงกำรจ ำนวน 1 ปำ้ย (ตำม
รูปบบรำยกำรละประมำณกำรทีไ
ทศบำลก ำหนด)

- - 220,000 - รຌอยละประชำชน
เดຌรับควำม
สะดวก฿นกำร
สัญจรพิไมขึๅน

ประชำชนเดຌรับควำม
สะดวก฿นกำรสัญจร

กองชำง

ผนงำนคหะละชุมชน

ทีไ ครงกำร วัตถุประสงค์ ป้ำหมำย
งบประมำณละทีไผำนมำ

 ตัวชีๅวัด
(KPI)

ผลทีไคำดวำจะเดຌรับ หนวยงำน
รับผิดชอบหลัก
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3. ยุทธศาสตร์ดຌานการพัฒนาครงสรຌางพืๅนฐาน
   3.1

2561 2562 2563 2564

(ผลผลิตของครงกำร) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

ผนงำนคหะละชุมชน

ทีไ ครงกำร วัตถุประสงค์ ป้ำหมำย
งบประมำณละทีไผำนมำ

 ตัวชีๅวัด
(KPI)

ผลทีไคำดวำจะเดຌรับ หนวยงำน
รับผิดชอบหลัก

3 ครงกำรกอสรຌำงรำงระบำยนๅ ำจำก
บຌำนนำยส ำริง - หมืองระก ำ ชุมชน
ตำลหรนนนตำชูพฒันำ ม .2

พืไอพัฒนำระบบ
สำธำรณูปภค฿หຌเดຌมำตรฐำน

รำงระบำยนๅ ำคอนกรีตสริมหลใก 
กวຌำง 0. 50 ม.ยำว 120.00 ม. 

ผนังหนำ 0.125 ม. ฝำรำงระบำย
นๅ ำคอนกรีตสริมหลใก  หนำ 0.15

 ม. ควำมลึก฿นรำงระบำยนๅ ำเม
นຌอยกวำ 0.30 ม.  พรຌอมติดตัๅง
ปำ้ยครงกำร จ ำนวน 1 ปำ้ย 
(ตำมรูปบบรำยกำรละประมำณ
กำรทีไทศบำลก ำหนด)

236,000 - - - รຌอยละประชำชน
เดຌรับควำม
สะดวก฿นกำร
สัญจรพิไมขึๅน

ระบำยนๅ ำเดຌดีละนๅ ำเม
ทวมขัง฿นพืๅนทีไ ประชำชน
เดຌรับควำมสะดวก฿นกำร
สัญจร

กองชำง

4 ครงกำรกอสรຌำงทอระบำยนๅ ำ
จำกศำลตำปูຆ - บຌำนนำงบงัอร 
ชุมชนตำลหรนนนตำชูพัฒนำ
 ม.2

พืไอพัฒนำระบบ
สำธำรณูปภค฿หຌเดຌมำตรฐำน

ทอระบำยนๅ ำคอนกรีตสริมหลใก 
ปำกลิๅนรำง ชัน 3  0.40  ม. 

ควำมยำวทอรวมบอพกั 59.00 ม.

 บอพกั จ ำนวน 6 บอ พรຌอม
ติดตัๅงปำ้ยครงกำร จ ำนวน 1 ปำ้ย
 (ตำมรูปบบรำยกำรละ
ประมำณกำรทีไทศบำลก ำหนด )

- - 165,000 - รຌอยละประชำชน
เดຌรับควำม
สะดวก฿นกำร
สัญจรพิไมขึๅน

ระบำยนๅ ำเดຌดีละนๅ ำเม
ทวมขัง฿นพืๅนทีไ ประชำชน
เดຌรับควำมสะดวก฿นกำร
สัญจร

กองชำง

12



3. ยุทธศาสตร์ดຌานการพัฒนาครงสรຌางพืๅนฐาน
   3.1

2561 2562 2563 2564

(ผลผลิตของครงกำร) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

ผนงำนคหะละชุมชน

ทีไ ครงกำร วัตถุประสงค์ ป้ำหมำย
งบประมำณละทีไผำนมำ

 ตัวชีๅวัด
(KPI)

ผลทีไคำดวำจะเดຌรับ หนวยงำน
รับผิดชอบหลัก

5 ครงกำรปรับปรุงยกระดับพืๅน
ทำง ซอย 9/4   ชุมชนรวม฿จ
พัฒนำตะคองกำ ม.2

พืไอพัฒนำระบบ
สำธำรณูปภค฿หຌเดຌมำตรฐำน

ถนนคอนกรีตสริมหลใกดิมกวຌำง 
 กวຌำง 3 ม.    ยำว 138  ม. หนำ 
0.15 ม. หรือพืๅนทีได ำนินกำร
กอสรຌำงเมนຌอยกวำ 414 ตร.ม. 

ถมดินพรຌอมบดอดัขึๅน 0.40 ม.  

ถนนกวຌำง 3 ม. (ตำมรูปบบ
รำยกำรละประมำณกำรทีไ
ทศบำลก ำหนด)

500,000 - - - รຌอยละประชำชน
เดຌรับควำม
สะดวก฿นกำร
สัญจรพิไมขึๅน

ประชำชนเดຌรับควำม
สะดวก฿นกำรสัญจร

กองชำง

6 ครงกำรปรับปรุงผิวทำงหนิคลุก
สຌนลียบคลองชลประทำนชวง
หนຌำกดังอในอสยูนิทรด ออก
ถนนมติรภำพตอนลีไยงมอืง
นครรำชสีมำ  ชุมชนรวม฿จ
พัฒนำตะคองกำ ม.2

พืไอพัฒนำระบบ
สำธำรณูปภค฿หຌเดຌมำตรฐำน

ปรับปรุงผิวทำงหนิคลุก ปริมำณ
หนิคลุกเมนຌอยกวำ 100.00 ลบ.ม.

 (ตำมรูปบบรำยกำรละ
ประมำณกำรทีไทศบำลก ำหนด )

- - - 60,000 รຌอยละประชำชน
เดຌรับควำม
สะดวก฿นกำร
สัญจรพิไมขึๅน

ประชำชนเดຌรับควำม
สะดวก฿นกำรสัญจร

กองชำง

7 ครงกำรกอสรຌำงทอระบำยนๅ ำ
คอนกรีตสริมหลใก สຌนทำง
บຌำนลุงประกอบถึงถนนสำย
กลำงบຌำน  ชุมชนลูกหลำนปูຆคง
พัฒนำ  ม.2

พืไอพัฒนำระบบ
สำธำรณูปภค฿หຌเดຌมำตรฐำน

ทอระบำยนๅ ำคอนกรีตสริมหลใก 
ปำกลิๅนรำง ชัน 3  0.40  ม. 

ควำมยำวทอรวมบอพกั 100.00 ม.

 บอพกั จ ำนวน 10 บอ พรຌอม
ติดตัๅงปำ้ยครงกำร จ ำนวน 1 ปำ้ย
 (ตำมรูปบบรำยกำรละ
ประมำณกำรทีไทศบำลก ำหนด )

278,000 - - - รຌอยละประชำชน
เดຌรับควำม
สะดวก฿นกำร
สัญจรพิไมขึๅน

ระบำยนๅ ำเดຌดีละนๅ ำเม
ทวมขัง฿นพืๅนทีไ ประชำชน
เดຌรับควำมสะดวก฿นกำร
สัญจร

กองชำง
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3. ยุทธศาสตร์ดຌานการพัฒนาครงสรຌางพืๅนฐาน
   3.1

2561 2562 2563 2564

(ผลผลิตของครงกำร) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

ผนงำนคหะละชุมชน

ทีไ ครงกำร วัตถุประสงค์ ป้ำหมำย
งบประมำณละทีไผำนมำ

 ตัวชีๅวัด
(KPI)

ผลทีไคำดวำจะเดຌรับ หนวยงำน
รับผิดชอบหลัก

8 ครงกำรกอสรຌำงถนนคอนกรีต
สริมหลใกทำงขຌำบຌำน
ผูຌ฿หญบຌำน ชุมชนลูกหลำนปูຆคง
พัฒนำ  ม.2

พืไอพัฒนำระบบ
สำธำรณูปภค฿หຌเดຌมำตรฐำน

ถนนคอนกรีตสริมหลใก  กวຌำง 
3.00 ม.    ยำว 64.00 ม. หนำ 
0.15 ม. หรือพืๅนทีได ำนินกำร
กอสรຌำงเมนຌอยกวำ  192.00  ตร.

ม. (ตำมรูปบบรำยกำรละ
ประมำณกำรทีไทศบำลก ำหนด )

- 125,000 - - รຌอยละประชำชน
เดຌรับควำม
สะดวก฿นกำร
สัญจรพิไมขึๅน

ประชำชนเดຌรับควำม
สะดวก฿นกำรสัญจร

กองชำง

9 ครงกำรปรับปรุงผิวทำงหนิคลุก
สຌนหนຌำครัวกะลำ (ลียบคลอง
ชลประทำนหมอืงดำดซีมนต์) 

 ชุมชนลูกหลำนปูຆคงพัฒนำ ม.2

พืไอพัฒนำระบบ
สำธำรณูปภค฿หຌเดຌมำตรฐำน

ปรับปรุงถนนหนิคลุก กวຌำง 4.00 

ม. ยำว 150.00 ม. หนำ 0.15 ม. 

หรือพืๅนทีได ำนินกำรกอสรຌำงเม
นຌอยกวำ 600.00 ตร.ม.   (ตำม
รูปบบรำยกำรละประมำณกำรทีไ
ทศบำลก ำหนด)

- 92,000 - - รຌอยละประชำชน
เดຌรับควำม
สะดวก฿นกำร
สัญจรพิไมขึๅน

ประชำชนเดຌรับควำม
สะดวก฿นกำรสัญจร

กองชำง

10 ครงกำรกอสรຌำงทอระบำยน ๅำ
คอนกรีตสริมหลใก สຌน
กลำงบຌำนชวงหลังครัวกะลำถึง
ล ำตะคองกำ  ชุมชนลูกหลำน
ปูຆคงพัฒนำ ม.2

พืไอพัฒนำระบบ
สำธำรณูปภค฿หຌเดຌมำตรฐำน

ทอระบำยนๅ ำคอนกรีตสริมหลใก 
ปำกลิๅนรำง ชัน 3  0.40  ม. 

ควำมยำวทอรวมบอพกั 131.00 ม.

 บอพกั จ ำนวน 14 บอ พรຌอม
ติดตัๅงปำ้ยครงกำร จ ำนวน 1 ปำ้ย
 (ตำมรูปบบรำยกำรละ
ประมำณกำรทีไทศบำลก ำหนด )

- - - 373,000 รຌอยละประชำชน
เดຌรับควำม
สะดวก฿นกำร
สัญจรพิไมขึๅน

ระบำยนๅ ำเดຌดีละนๅ ำเม
ทวมขัง฿นพืๅนทีไ ประชำชน
เดຌรับควำมสะดวก฿นกำร
สัญจร

กองชำง

14



3. ยุทธศาสตร์ดຌานการพัฒนาครงสรຌางพืๅนฐาน
   3.1

2561 2562 2563 2564

(ผลผลิตของครงกำร) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

ผนงำนคหะละชุมชน

ทีไ ครงกำร วัตถุประสงค์ ป้ำหมำย
งบประมำณละทีไผำนมำ

 ตัวชีๅวัด
(KPI)

ผลทีไคำดวำจะเดຌรับ หนวยงำน
รับผิดชอบหลัก

11 ครงกำรปรับปรุงผิวทำงบริวณ
บຌำนปำ้พันถึงสุดขตทศบำล
ต ำบลปรุ฿หญ ชุมชนหนองหอย
 ม.3

พืไอพัฒนำระบบ
สำธำรณูปภค฿หຌเดຌมำตรฐำน

ถนนคอนกรีตสริมหลใก  หนำ 
0.15 ม. พืๅนทีได ำนินกำรกอสรຌำง
เมนຌอยกวำ  40.00  ตร.ม. (ตำม
บบทศบำลก ำหนด)

25,000 - - - รຌอยละประชำชน
เดຌรับควำม
สะดวก฿นกำร
สัญจรพิไมขึๅน

ประชำชนเดຌรับควำม
สะดวก฿นกำรสัญจร

กองชำง

12 ครงกำรกอสรຌำงทอระบำยน ๅำ
คอนกรีตสริมหลใก บຌำนวิรจน์
พัฒนำ ซอย 11 ชุมชนวิรจน์
พัฒนำ  ม.4

พืไอพัฒนำระบบ
สำธำรณูปภค฿หຌเดຌมำตรฐำน

ทอระบำยนๅ ำคอนกรีตสริมหลใก 
ปำกลิๅนรำง ชัน 3  0.40  ม. 

ควำมยำวทอรวมบอพกั 38.00 ม.

 บอพกั จ ำนวน 5 บอ พรຌอม
ติดตัๅงปำ้ยครงกำร จ ำนวน 1 ปำ้ย
(ตำมบบทศบำลก ำหนด )

- 115,000 - - รຌอยละประชำชน
เดຌรับควำม
สะดวก฿นกำร
สัญจรพิไมขึๅน

ระบำยนๅ ำเดຌดีละนๅ ำเม
ทวมขัง฿นพืๅนทีไ ประชำชน
เดຌรับควำมสะดวก฿นกำร
สัญจร

กองชำง

13 ครงกำรกอสรຌำงทอระบำยนๅ ำ
คอนกรีตสริมหลใก บຌำนวิรจน์
พัฒนำ ซอย 5 ชุมชนวิรจน์
พัฒนำ  ม.4

พืไอพัฒนำระบบ
สำธำรณูปภค฿หຌเดຌมำตรฐำน

ทอระบำยนๅ ำคอนกรีตสริมหลใก 
ปำกลิๅนรำง ชัๅน 3  0.40  ม. 

ควำมยำวทอรวมบอพกั 38.00 ม.

 บอพกั จ ำนวน 5 บอ พรຌอม
ติดตัๅงปำ้ยครงกำร จ ำนวน 1 ปำ้ย
 (ตำมบบทศบำลก ำหนด )

- - 115,000 - รຌอยละประชำชน
เดຌรับควำม
สะดวก฿นกำร
สัญจรพิไมขึๅน

ระบำยนๅ ำเดຌดีละนๅ ำเม
ทวมขัง฿นพืๅนทีไ ประชำชน
เดຌรับควำมสะดวก฿นกำร
สัญจร

กองชำง

15



3. ยุทธศาสตร์ดຌานการพัฒนาครงสรຌางพืๅนฐาน
   3.1

2561 2562 2563 2564

(ผลผลิตของครงกำร) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

ผนงำนคหะละชุมชน

ทีไ ครงกำร วัตถุประสงค์ ป้ำหมำย
งบประมำณละทีไผำนมำ

 ตัวชีๅวัด
(KPI)

ผลทีไคำดวำจะเดຌรับ หนวยงำน
รับผิดชอบหลัก

14 ครงกำรกอสรຌำงทอระบำยน ๅำ
คอนกรีตสริมหลใก สຌนทำง
ซอยจริญพัฒน ์ชุมชนรวมมติร
พัฒนำ  ม.4

พืไอพัฒนำระบบ
สำธำรณูปภค฿หຌเดຌมำตรฐำน

ทอระบำยนๅ ำคอนกรีตสริมหลใก 
ปำกลิๅนรำง ชัน 3  0.60  ม. 

ควำมยำวทอรวมบอพกั 166.00 ม.

 บอพกั จ ำนวน 17 บอ พรຌอม
ติดตัๅงปำ้ยครงกำร จ ำนวน 1 ปำ้ย
 (ตำมบบทศบำลก ำหนด )

538,000 - - - รຌอยละประชำชน
เดຌรับควำม
สะดวก฿นกำร
สัญจรพิไมขึๅน

ระบำยนๅ ำเดຌดีละนๅ ำเม
ทวมขัง฿นพืๅนทีไ ประชำชน
เดຌรับควำมสะดวก฿นกำร
สัญจร

กองชำง

15 ครงกำรกอสรຌำงทอระบำยนๅ ำ
คอนกรีตสริมหลใก ซอยจริญ
พัฒน ์(ฝัດงซຌำย) ชุมชนรวมมติร
พัฒนำ ม.4

พืไอพัฒนำระบบ
สำธำรณูปภค฿หຌเดຌมำตรฐำน

ทอระบำยนๅ ำคอนกรีตสริมหลใก 
ปำกลิๅนรำง ชัน 3  0.60  ม. 

ควำมยำวทอรวมบอพกั 415.00 ม.

 บอพกั จ ำนวน 42 บอ พรຌอม
ติดตัๅงปำ้ยครงกำร จ ำนวน 1 ปำ้ย
 (ตำมรูปบบรำยกำรละ
ประมำณกำรทีไทศบำลก ำหนด )

- - 1,340,000 - รຌอยละประชำชน
เดຌรับควำม
สะดวก฿นกำร
สัญจรพิไมขึๅน

ระบำยนๅ ำเดຌดีละนๅ ำเม
ทวมขัง฿นพืๅนทีไ ประชำชน
เดຌรับควำมสะดวก฿นกำร
สัญจร

กองชำง

16 ครงกำรกอสรຌำงถนนคอนกรีต
สริมหลใก สำยหนຌำอูบิกๆ 
ชุมชนพบสุข 1  ม.5

พืไอพัฒนำระบบ
สำธำรณูปภค฿หຌเดຌมำตรฐำน

ถนนคอนกรีตสริมหลใก  กวຌำง 
5.00 ม.    ยำว 234.00 ม. หนำ 
0.15 ม. หรือพืๅนทีได ำนินกำร
กอสรຌำงเมนຌอยกวำ  1,170.00  

ตร.ม. พรຌอมเหลทำงหนิคลุกกวຌำง
 0.50 ม. ยำว 234.00 ม. หนำ 
0.15 ม. ทัๅงสองขຌำง  พรຌอมปำ้ย
ครงกำรจ ำนวน 1 ปำ้ย (ตำมบบ
ทศบำลก ำหนด)

- - 760,000 - รຌอยละประชำชน
เดຌรับควำม
สะดวก฿นกำร
สัญจรพิไมขึๅน

ประชำชนเดຌรับควำม
สะดวก฿นกำรสัญจร

กองชำง

16



3. ยุทธศาสตร์ดຌานการพัฒนาครงสรຌางพืๅนฐาน
   3.1

2561 2562 2563 2564

(ผลผลิตของครงกำร) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

ผนงำนคหะละชุมชน

ทีไ ครงกำร วัตถุประสงค์ ป้ำหมำย
งบประมำณละทีไผำนมำ

 ตัวชีๅวัด
(KPI)

ผลทีไคำดวำจะเดຌรับ หนวยงำน
รับผิดชอบหลัก

17 ครงกำรกอสรຌำงถนนคอนกรีต
สริมหลใก ซอย 13/7 ชุมชน
พบสุข 1 ม.5

พืไอพัฒนำระบบ
สำธำรณูปภค฿หຌเดຌมำตรฐำน

ถนนคอนกรีตสริมหลใก  กวຌำง 
4.00 ม.    ยำว 125.00 ม. หนำ 
0.15 ม. หรือพืๅนทีได ำนินกำร
กอสรຌำงเมนຌอยกวำ  500.00  ตร.

ม. พรຌอมเหลทำงหนิคลุกกวຌำง 
0.50 ม. ยำว 125.00 ม. หนำ 
0.15 ม. ทัๅงสองขຌำง  พรຌอมปำ้ย
ครงกำรจ ำนวน 1 ปำ้ย (ตำมบบ
ทศบำลก ำหนด)

- - - 320,000 รຌอยละประชำชน
เดຌรับควำม
สะดวก฿นกำร
สัญจรพิไมขึๅน

ประชำชนเดຌรับควำม
สะดวก฿นกำรสัญจร

กองชำง

18 ครงกำรกอสรຌำงทอระบำยนๅ ำ 
ซอย 14/4 บຌำนปำ้วรัญชลี 
ชุมชนพบสุข 3 ม.5

พืไอพัฒนำระบบ
สำธำรณูปภค฿หຌเดຌมำตรฐำน

ขดุวำงทอระบำยนๅ ำคอนกรีตสริม
หลใก ปำกลิๅนรำง ชัๅน 3 ขนำด
สຌนผำศูนยก์ลำง 0.40  ม. ควำม
ยำวทอรวมบอพกั 180 ม. บอพกั 
จ ำนวน 19 บอ พรຌอมคืนผิว
จรำจรคอนกรีตสริมหลใก กวຌำง 1
 ม. ยำว 180 ม. หนำ 0.15 ม. 

หรือพืๅนทีไคืนผิวจรำจรรวมฝำบอ
พกัเมนຌอยกวำ 180 ตร.ม. พรຌอม
ติดตัๅงปำ้ยครงกำร จ ำนวน 1 ปำ้ย
 (ตำมรูปบบรำยกำรละ
ประมำณกำรทีไทศบำลก ำหนด )

500,000 - - - รຌอยละประชำชน
เดຌรับควำม
สะดวก฿นกำร
สัญจรพิไมขึๅน

ระบำยนๅ ำเดຌดีละนๅ ำเม
ทวมขัง฿นพืๅนทีไ ประชำชน
เดຌรับควำมสะดวก฿นกำร
สัญจร

กองชำง

17



3. ยุทธศาสตร์ดຌานการพัฒนาครงสรຌางพืๅนฐาน
   3.1

2561 2562 2563 2564

(ผลผลิตของครงกำร) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

ผนงำนคหะละชุมชน

ทีไ ครงกำร วัตถุประสงค์ ป้ำหมำย
งบประมำณละทีไผำนมำ

 ตัวชีๅวัด
(KPI)

ผลทีไคำดวำจะเดຌรับ หนวยงำน
รับผิดชอบหลัก

19 ครงกำรกอสรຌำงทอระบำยนๅ ำ 
ซอย 14/5 ชุมชนพบสุข 3 ม.5

พืไอพัฒนำระบบ
สำธำรณูปภค฿หຌเดຌมำตรฐำน

ขดุวำงทอระบำยนๅ ำคอนกรีตสริม
หลใก ปำกลิๅนรำง ชัๅน 3 ขนำด
สຌนผำศูนยก์ลำง 0.40  ม. ควำม
ยำวทอรวมบอพกั 180 ม. บอพกั 
จ ำนวน 19 บอ พรຌอมคืนผิว
จรำจรคอนกรีตสริมหลใก กวຌำง 1
 ม. ยำว 180 ม. หนำ 0.15 ม. 

หรือพืๅนทีไคืนผิวจรำจรรวมฝำบอ
พกัเมนຌอยกวำ 180 ตร.ม. พรຌอม
ติดตัๅงปำ้ยครงกำร จ ำนวน 1 ปำ้ย
(ตำมบบทศบำลก ำหนด )

500,000 - - - รຌอยละประชำชน
เดຌรับควำม
สะดวก฿นกำร
สัญจรพิไมขึๅน

ระบำยนๅ ำเดຌดีละนๅ ำเม
ทวมขัง฿นพืๅนทีไ ประชำชน
เดຌรับควำมสะดวก฿นกำร
สัญจร

กองชำง

20 ครงกำรกอสรຌำงถนนคอนกรีต
สริมหลใก ซอยบຌำนยำยสงวน 
 ม.5

พืไอพัฒนำระบบ
สำธำรณูปภค฿หຌเดຌมำตรฐำน

ถนนคอนกรีตสริมหลใก  กวຌำง 
3.00 ม. ยำว 61.00 ม. หนำ 0.15

 ม. หรือพืๅนทีได ำนินกำรกอสรຌำง
เมนຌอยกวำ  183.00  ตร.ม. 

พรຌอมติดตัๅงปำ้ยครงกำร จ ำนวน 
1 ปำ้ย (ตำมรูปบบรำยกำรละ
ประมำณกำรทีไทศบำลก ำหนด )

- - - 120,000 รຌอยละประชำชน
เดຌรับควำม
สะดวก฿นกำร
สัญจรพิไมขึๅน

ประชำชนเดຌรับควำม
สะดวก฿นกำรสัญจร

กองชำง

18



3. ยุทธศาสตร์ดຌานการพัฒนาครงสรຌางพืๅนฐาน
   3.1

2561 2562 2563 2564

(ผลผลิตของครงกำร) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

ผนงำนคหะละชุมชน

ทีไ ครงกำร วัตถุประสงค์ ป้ำหมำย
งบประมำณละทีไผำนมำ

 ตัวชีๅวัด
(KPI)

ผลทีไคำดวำจะเดຌรับ หนวยงำน
รับผิดชอบหลัก

21 ครงกำรกอสรຌำงถนนคอนกรีต
สริมหลใกคຌง฿ตຌหลຌำสุดขต
ทศบำล หมูทีไ 6 ชุมชนบຌำน
ลียบ ม.6

พืไอพัฒนำระบบ
สำธำรณูปภค฿หຌเดຌมำตรฐำน

ถนนคอนกรีตสริมหลใก  กวຌำง 4 

ม. ยำว 50 ม. หนำ 0.15 ม. 

พรຌอมลงหนิคลุกเหลทำงกวຌำง 
0.50 ม. ทัๅงสองขຌำง ยำวตลอด
สຌนทำง หนำ 0.15 ม.  หรือพืๅนทีไ
ด ำนินกำรกอสรຌำงเมนຌอยกวำ  
200  ตร.ม. พรຌอมปำ้ยครงกำร
จ ำนวน 1 ปำ้ย (ตำมบบทศบำล
ก ำหนด)

128,000 - - - รຌอยละประชำชน
เดຌรับควำม
สะดวก฿นกำร
สัญจรพิไมขึๅน

ประชำชนเดຌรับควำม
สะดวก฿นกำรสัญจร

กองชำง

22 ครงกำรกอสรຌำงทอระบำยนๅ ำ 
ซอยสนสุข 5/2 ชุมชนสนสุข
 1 ม.7

พืไอพัฒนำระบบ
สำธำรณูปภค฿หຌเดຌมำตรฐำน

ทอระบำยนๅ ำคอนกรีตสริมหลใก 
ปำกลิๅนรำง ชัน 3  0.40  ม. 

ควำมยำวทอรวมบอพกั 115.00 ม.

 บอพกั จ ำนวน 12 บอ พรຌอม
ติดตัๅงปำ้ยครงกำร จ ำนวน 1 ปำ้ย
 (ตำมรูปบบรำยกำรละ
ประมำณกำรทีไทศบำลก ำหนด )

320,000 - - - รຌอยละประชำชน
เดຌรับควำม
สะดวก฿นกำร
สัญจรพิไมขึๅน

ระบำยนๅ ำเดຌดีละนๅ ำเม
ทวมขัง฿นพืๅนทีไ ประชำชน
เดຌรับควำมสะดวก฿นกำร
สัญจร

กองชำง

23 ครงกำรกอสรຌำงรำงระบำยนๅ ำ
บริวณหนຌำรຌำนกຎวยต็ียวชืไอม
บอพຌกซอยรำชครู  ชุมชนสน
สุข 1 ม.7

พืไอพัฒนำระบบ
สำธำรณูปภค฿หຌเดຌมำตรฐำน

รำงระบำยนๅ ำคอนกรีตสริมหลใก 
ขนำดกวຌำง 0.40 ม. ลึก 0.60 ม. 

ยำวรวม 29 ม.พรຌอมปำ้ยครงกำร
จ ำนวน  1 ปำ้ย (ตำมบบ
ทศบำลก ำหนด)

- 210,000 - - รຌอยละประชำชน
เดຌรับควำม
สะดวก฿นกำร
สัญจรพิไมขึๅน

ระบำยนๅ ำเดຌดีละนๅ ำเม
ทวมขัง฿นพืๅนทีไ ประชำชน
เดຌรับควำมสะดวก฿นกำร
สัญจร

กองชำง

19



3. ยุทธศาสตร์ดຌานการพัฒนาครงสรຌางพืๅนฐาน
   3.1

2561 2562 2563 2564

(ผลผลิตของครงกำร) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

ผนงำนคหะละชุมชน

ทีไ ครงกำร วัตถุประสงค์ ป้ำหมำย
งบประมำณละทีไผำนมำ

 ตัวชีๅวัด
(KPI)

ผลทีไคำดวำจะเดຌรับ หนวยงำน
รับผิดชอบหลัก

24 ครงกำรกอสรຌำงรำงระบำยนๅ ำ 
ซอย 3/12 ถึงหนຌำต็ิวมนิมิำร์ท 
ชุมชนสนสุข 2 ม.7

พืไอพัฒนำระบบ
สำธำรณูปภค฿หຌเดຌมำตรฐำน

รำงระบำยนๅ ำคอนกรีตสริมหลใก 
กวຌำง 0.25 ม. ลึกเมนຌอยกวำ 0.40

 ม. ยำว 115.00 ม. พรຌอมฝำปຂด 
พรຌอมติดตัๅงปำ้ยครงกำร จ ำนวน 
1 ปำ้ย (ตำมบบทศบำลก ำหนด )

- 290,000 - - รຌอยละประชำชน
เดຌรับควำม
สะดวก฿นกำร
สัญจรพิไมขึๅน

ระบำยนๅ ำเดຌดีละนๅ ำเม
ทวมขัง฿นพืๅนทีไ ประชำชน
เดຌรับควำมสะดวก฿นกำร
สัญจร

กองชำง

25 ครงกำรกอสรຌำงถนนคอนกรีต
สริมหลใก ซอย 3/22 ถึงหนຌำ
ศูนย์พัฒนำดใกลใกหมูทีไ 7  

ชุมชนสนสุข 2 ม.7

พืไอพัฒนำระบบ
สำธำรณูปภค฿หຌเดຌมำตรฐำน

ถนนคอนกรีตสริมหลใก  กวຌำง 
4.00 ม.    ยำว 112.00 ม. หนำ 
0.15 ม. หรือพืๅนทีได ำนินกำร
กอสรຌำงเมนຌอยกวำ  448.00  ตร.

ม. พรຌอมปำ้ยครงกำรจ ำนวน 1 

ปำ้ย (ตำมบบทศบำลก ำหนด )

- - 285,000 - รຌอยละประชำชน
เดຌรับควำม
สะดวก฿นกำร
สัญจรพิไมขึๅน

ประชำชนเดຌรับควำม
สะดวก฿นกำรสัญจร

กองชำง

26 ครงกำรกอสรຌำงถนนคอนกรีต
สริมหลใก ซอยปลำรຌำ ชุมชน
สนสุข 3   ม.7

พืไอพัฒนำระบบ
สำธำรณูปภค฿หຌเดຌมำตรฐำน

ถนนคอนกรีตสริมหลใก  กวຌำง 
4.00 ม.    ยำว 330.00 ม. หนำ 
0.15 ม. หรือพืๅนทีได ำนินกำร
กอสรຌำงเมนຌอยกวำ  1,320.00  

ตร.ม. พรຌอมเหลทำงหนิคลุกกวຌำง
 0.50 ม. ยำว 330.00 ม. หนำ 
0.15 ม. ทัๅงสองขຌำง  พรຌอมปำ้ย
ครงกำรจ ำนวน 1 ปำ้ย (ตำม
รูปบบรำยกำรละประมำณกำรทีไ
ทศบำลก ำหนด)

- 840,000 - - รຌอยละประชำชน
เดຌรับควำม
สะดวก฿นกำร
สัญจรพิไมขึๅน

ประชำชนเดຌรับควำม
สะดวก฿นกำรสัญจร

กองชำง

20



3. ยุทธศาสตร์ดຌานการพัฒนาครงสรຌางพืๅนฐาน
   3.1

2561 2562 2563 2564

(ผลผลิตของครงกำร) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

ผนงำนคหะละชุมชน

ทีไ ครงกำร วัตถุประสงค์ ป้ำหมำย
งบประมำณละทีไผำนมำ

 ตัวชีๅวัด
(KPI)

ผลทีไคำดวำจะเดຌรับ หนวยงำน
รับผิดชอบหลัก

27 ครงกำรกอสรຌำงถนนคอนกรีต
สริมหลใก สำยทำงหลังสนำม
กฬีำฉลิมพระกยีรติฯ 80 

พรรษำ  ชุมชนสนสุข 3  ม.7

พืไอพัฒนำระบบ
สำธำรณูปภค฿หຌเดຌมำตรฐำน

ถนนคอนกรีตสริมหลใก  กวຌำง 
5.00 ม.    ยำว 299.00 ม. หนำ 
0.15 ม. หรือพืๅนทีได ำนินกำร
กอสรຌำงเมนຌอยกวำ  1,495.00  

ตร.ม. พรຌอมเหลทำงหนิคลุกกวຌำง
 0.50 ม. ยำว 299.00 ม. หนำ 
0.15 ม. ทัๅงสองขຌำง  พรຌอมปำ้ย
ครงกำรจ ำนวน 1 ปำ้ย (ตำมบบ
ทศบำลก ำหนด)

- - 970,000 - รຌอยละประชำชน
เดຌรับควำม
สะดวก฿นกำร
สัญจรพิไมขึๅน

ประชำชนเดຌรับควำม
สะดวก฿นกำรสัญจร

กองชำง

28 ครงกำรกอสรຌำงถนนคอนกรีต
สริมหลใก สำยทำงขຌำงสนำม
กฬีำ 80 พรรษำฝัດงทิศตะวันตก
 ชุมชนสนสุข 3  ม.7

พืไอพัฒนำระบบ
สำธำรณูปภค฿หຌเดຌมำตรฐำน

ถนนคอนกรีตสริมหลใก  กวຌำง 
5.00 ม.    ยำว 300.00 ม. หนำ 
0.15 ม. หรือพืๅนทีได ำนินกำร
กอสรຌำงเมนຌอยกวำ  1,500.00  

ตร.ม. พรຌอมเหลทำงหนิคลุกกวຌำง
 0.50 ม. ยำว 300.00 ม. หนำ 
0.15 ม. ทัๅงสองขຌำง  พรຌอมปำ้ย
ครงกำรจ ำนวน 1 ปำ้ย (ตำม
รูปบบรำยกำรละประมำณกำรทีไ
ทศบำลก ำหนด)

- - 973,000 - รຌอยละประชำชน
เดຌรับควำม
สะดวก฿นกำร
สัญจรพิไมขึๅน

ประชำชนเดຌรับควำม
สะดวก฿นกำรสัญจร

กองชำง
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3. ยุทธศาสตร์ดຌานการพัฒนาครงสรຌางพืๅนฐาน
   3.1

2561 2562 2563 2564

(ผลผลิตของครงกำร) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

ผนงำนคหะละชุมชน

ทีไ ครงกำร วัตถุประสงค์ ป้ำหมำย
งบประมำณละทีไผำนมำ

 ตัวชีๅวัด
(KPI)

ผลทีไคำดวำจะเดຌรับ หนวยงำน
รับผิดชอบหลัก

29 ครงกำรกอสรຌำงถนนคอนกรีต
สริมหลใก ซอยยอดสิงห ์ชุมชน
สนสุข 3  ม.7

พืไอพัฒนำระบบ
สำธำรณูปภค฿หຌเดຌมำตรฐำน

ถนนคอนกรีตสริมหลใก  กวຌำง 
4.00 ม.    ยำว 171.00 ม. หนำ 
0.15 ม. หรือพืๅนทีได ำนินกำร
กอสรຌำงเมนຌอยกวำ  684.00  ตร.

ม. พรຌอมเหลทำงหนิคลุกกวຌำง 
0.50 ม. ยำว 171.00 ม. หนำ 
0.15 ม. ทัๅงสองขຌำง  พรຌอมปำ้ย
ครงกำรจ ำนวน 1 ปำ้ย (ตำม
รูปบบรำยกำรละประมำณกำรทีไ
ทศบำลก ำหนด)

- - 435,000 - รຌอยละประชำชน
เดຌรับควำม
สะดวก฿นกำร
สัญจรพิไมขึๅน

ประชำชนเดຌรับควำม
สะดวก฿นกำรสัญจร

กองชำง

30 ครงกำรกอสรຌำงถนนคอนกรีต
สริมหลใก สำยทำงขຌำงวัดปຆำ
สงธรรมพรหมรังสีฝัດงทิศ
ตะวันตก ชุมชนสนสุข 3   ม.7

พืไอพัฒนำระบบ
สำธำรณูปภค฿หຌเดຌมำตรฐำน

ถนนคอนกรีตสริมหลใก  กวຌำง 
5.00 ม.    ยำว 235.00 ม. หนำ 
0.15 ม. หรือพืๅนทีได ำนินกำร
กอสรຌำงเมนຌอยกวำ  1,175.00  

ตร.ม. พรຌอมเหลทำงหนิคลุกกวຌำง
 0.50 ม. ยำว 235.00 ม. หนำ 
0.15 ม. ทัๅงสองขຌำง  พรຌอมปำ้ย
ครงกำรจ ำนวน 1 ปำ้ย (ตำมบบ
ทศบำลก ำหนด)

- - - 762,000 รຌอยละประชำชน
เดຌรับควำม
สะดวก฿นกำร
สัญจรพิไมขึๅน

ประชำชนเดຌรับควำม
สะดวก฿นกำรสัญจร

กองชำง
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3. ยุทธศาสตร์ดຌานการพัฒนาครงสรຌางพืๅนฐาน
   3.1

2561 2562 2563 2564

(ผลผลิตของครงกำร) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

ผนงำนคหะละชุมชน

ทีไ ครงกำร วัตถุประสงค์ ป้ำหมำย
งบประมำณละทีไผำนมำ

 ตัวชีๅวัด
(KPI)

ผลทีไคำดวำจะเดຌรับ หนวยงำน
รับผิดชอบหลัก

31 ครงกำรกอสรຌำงถนนหนิคลุก
หลังบຌำนก ำนนันพดล  ศรีจะบก
 ชุมชนสนสุข 3 ม.7

พืไอพัฒนำระบบ
สำธำรณูปภค฿หຌเดຌมำตรฐำน

ถนนหนิคลุก กวຌำง 5.00 ม. ยำว 
300.00 ม. หนำ 0.15 ม. หรือ
พืๅนทีได ำนินกำรกอสรຌำงเมนຌอย
กวำ 1,500.00 ตร.ม. พรຌอมปำ้ย
ครงกำรจ ำนวน 1 ปำ้ย (ตำม
รูปบบรำยกำรละประมำณกำรทีไ
ทศบำลก ำหนด)

- - - 223,000 รຌอยละประชำชน
เดຌรับควำม
สะดวก฿นกำร
สัญจรพิไมขึๅน

ประชำชนเดຌรับควำม
สะดวก฿นกำรสัญจร

กองชำง

32 ครงกำรกอสรຌำงทอระบำยนๅ ำ 
พรຌอมรำงระบำยนๅ ำคอนกรีต
สริมหลใก จำกพธิ่กลำงวิลลำ
ออกซอยรำชครู   ม.7

พืไอพัฒนำระบบ
สำธำรณูปภค฿หຌเดຌมำตรฐำน

ขดุวำงทอคอนกรีตสริมหลใก 
ปำกลิๅนรำง ชัๅน 3 สຌนผำศูนยก์ลำง
 0.40 ม. ควำมยำวรวมบอพกั 
118.00 ม. บอพกัคอนกรีตสริม
หลใก จ ำนวน 13 บอ พรຌอมคืนผิว
จรำจร หนำ 0.15 ม. พืๅนทีไเมนຌอย
กวำ 118.00 ตร.ม. ละกอสรຌำง
รำงระบำยนๅ ำคอนกรีตสริมหลใก 
ขนำดกวຌำง 0.60 ม. ยำว 242 ม. 

ฝำรำงหนำ 0.15 ม. พรຌอมปำ้ย
ประชำสัมพนัธ์ครงกำร จ ำนวน  1
 ปำ้ย (ตำมบบทศบำลก ำหนด )

929,000 - - - รຌอยละประชำชน
เดຌรับควำม
สะดวก฿นกำร
สัญจรพิไมขึๅน

ระบำยนๅ ำเดຌดีละนๅ ำเม
ทวมขัง฿นพืๅนทีไ ประชำชน
เดຌรับควำมสะดวก฿นกำร
สัญจร

กองชำง

23



3. ยุทธศาสตร์ดຌานการพัฒนาครงสรຌางพืๅนฐาน
   3.1

2561 2562 2563 2564

(ผลผลิตของครงกำร) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

ผนงำนคหะละชุมชน

ทีไ ครงกำร วัตถุประสงค์ ป้ำหมำย
งบประมำณละทีไผำนมำ

 ตัวชีๅวัด
(KPI)

ผลทีไคำดวำจะเดຌรับ หนวยงำน
รับผิดชอบหลัก

33 ครงกำรกอสรຌำงทอระบำยนๅ ำ
ซอยจ ำรัสชืไอมทอระบำยนๅ ำดิม
สຌนหนຌำรຌำนต็ิวมนิมิำร์ท ม.7

พืไอพัฒนำระบบ
สำธำรณูปภค฿หຌเดຌมำตรฐำน

ขดุวำงทอคอนกรีตสริมหลใก 
ปำกลิๅนรำง ชัๅน 3 สຌนผำศูนยก์ลำง
 0.60 ม. ควำมยำวรวมบอพกั 
275.00 ม. บอพกัคอนกรีตสริม
หลใก จ ำนวน 27 บอ พรຌอมคืนผิว
จรำจรคอนกรีตสริมหลใก กวຌำง 
1.00 ม. ยำว 275.00 ม. หนำ 
0.15 ม. หรือพืๅนทีไคืนผิวจรำจร
รวมฝำบอพกัเมนຌอยกวำ 275.00 

ตร.ม. ปรับปรุงทอละบอพกัดิม 
20.00 ม. พรຌอมปำ้ย
ประชำสัมพนัธ์ครงกำร จ ำนวน  1
 ปำ้ย (ตำมบบทศบำลก ำหนด )

941,000 - - - รຌอยละประชำชน
เดຌรับควำม
สะดวก฿นกำร
สัญจรพิไมขึๅน

ระบำยนๅ ำเดຌดีละนๅ ำเม
ทวมขัง฿นพืๅนทีไ ประชำชน
เดຌรับควำมสะดวก฿นกำร
สัญจร

กองชำง

รวม ........33........ ครงการ - - 4,895,000 1,672,000 5,263,000 2,258,000 - - -
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รายละอียดครงการพัฒนา บบ ผ.01

ผนพัฒนาทຌองถิไนสีไปี (พ.ศ.2561 - 2564) พิไมติม ฉบับทีไ 1
ส าหรับองค์กรปกครองสวนทຌองถิไนด านินการ

ทศบาลต าบลปรุใหญ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 2 ยกระดับสังคมใหຌป็นมืองนาอยู
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไนในขตจังหวัดทีไ 7 ยุทธศาสตร์ดຌานการพัฒนาการทองทีไยว ศาสนา-วัฒนธรรม ประพณ ีละกีฬา
5. ยุทธศาสตร์ดຌานการพัฒนาการทองทีไยว ศาสนา-วัฒนธรรม ประพณ ีละกีฬา
   5.1

2561 2562 2563 2564

(ผลผลิตของครงกำร) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

1 ครงกำรปรับปรุงภมูทิัศน์
สวนสุขภำพรอบสระศูนย์
พัฒนำดใกลใก  ชุมชน
ลูกหลำนปูຆคงพัฒนำ  ม.2

พืไอพัฒนำพืๅนทีไ
สำธำรณะประยชน์฿หຌเดຌ
มำตรฐำน

ปรับปรุงภมูิทัศน์สวนสุขภำพ 
ละกอสรຌำงทำงดินคอนกรีต
สริมหลใกรอบสระนๅ ำ ละ
ติดตัๅงเฟฟำ้สงสวำง พรຌอม
ติดตัๅงปำ้ยครงกำร จ ำนวน 1 

ปำ้ย (ตำมรูปบบรำยกำรละ
ประมำณกำรทีไทศบำลก ำหนด )

- - 800,000 - จ ำนวนสถำนทีไ
พกัผอนหยอน฿จ
ละออกก ำลัง
กำยส ำหรับ
ประชำชนพิไมขึๅน
 1 หง

ประชำชนมีสถำนทีไพักผอน
หยอน฿จละมีสถำนทีไออก
ก ำลังกำยพิไมขึๅน

กองชำง

2 ครงกำรจัดหำครืไองออก
ก ำลังกำย ชุมชนพบสุข 2 ม.5

พืไอ฿หຌประชำชนมี
สถำนทีไออกก ำลังกำยทีไ
เดຌมำตรฐำน

ครืไองออกก ำลังกำย พรຌอม
ติดตัๅงปำ้ยครงกำร จ ำนวน 1 

ปำ้ย (ตำมรูปบบรำยกำรละ
ประมำณกำรทีไทศบำลก ำหนด )

- - 500,000 - รຌอยละของ
ประชำชนมี
สุขภำพขใงรง
พิไมขึๅน

ประชำชน฿นพืๅนทีไต ำบลปรุ
฿หญมีสุขภำพสมบูรณ์ ขใงรง

กองชำง

รวม ...........2...... ครงการ - - - - 1,300,000 - - - -

ผนงำนคหะชุมชน

ทีไ ครงกำร วัตถุประสงค์ ป้ำหมำย งบประมำณละทีไผำนมำ  ตัวชีๅวัด
(KPI)

ผลทีไคำดวำจะเดຌรับ หนวยงำน
รับผิดชอบหลัก
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รายละอียดครงการพัฒนา บบ ผ.01

ผนพัฒนาทຌองถิไนสีไปี (พ.ศ.2561 - 2564)  พิไมติม ฉบับทีไ 1
ส าหรับองค์กรปกครองสวนทຌองถิไนด านินการ

ทศบาลต าบลปรุใหญ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 2 ยกระดับสังคมใหຌป็นมืองนาอยู
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไนในขตจังหวัดทีไ 2 ยุทธศาสตร์ดຌานการพัฒนาการศึกษา
6. ยุทธศาสตร์ดຌานการพัฒนาการศึกษา
   6.1

2561 2562 2563 2564

(ผลผลิตของครงกำร) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

1 ครงกำรปรับปรุงศูนย์พัฒนำดใกลใก
สังกัดทศบำลต ำบลปรุ฿หญ

พืไอ฿หຌศูนย์พัฒนำดใกลใกมี
ควำมพรຌอม฿นกำรจัดกำรรียน
กำรสอน

ปรับปรุงศูนย์พัฒนำดใกลใก
ทศบำลต ำบลปรุ฿หญ

100,000 100,000 100,000 100,000  รຌอยละ 90 ของ
ศูนย์พฒันำดใก
ลใกมีควำม
พรຌอมตอกำร
จัดกำรรียนกำร
สอน

ศูนย์พัฒนำดใกลใกมีควำม
พรຌอม฿นกำรจัดกำรรียนกำร
สอน

กองกำรศึกษำ

รวม ..........1....... ครงการ - - 100,000    100,000    100,000    100,000    - - -

ผนงำนกำรศึกษำ

ทีไ ครงกำร วัตถุประสงค์ ป้ำหมำย งบประมำณละทีไผำนมำ  ตัวชีๅวัด
(KPI)

ผลทีไคำดวำจะเดຌรับ หนวยงำน
รับผิดชอบหลัก
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รายละอียดครงการพัฒนา บบ ผ.01

ผนพัฒนาทຌองถิไนสีไปี (พ.ศ.2561 - 2564) พิไมติม ฉบับทีไ 1
ส าหรับองค์กรปกครองสวนทຌองถิไนด านินการ

ทศบาลต าบลปรุใหญ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 2 ยกระดับสังคมใหຌป็นมืองนาอยู
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไนในขตจังหวัดทีไ 4 ยุทธศาสตร์ดຌานการพัฒนาสังคม
9.ยุทธศาสตร์ดຌานการพัฒนาสังคม
   9.3

2561 2562 2563 2564

(ผลผลิตของครงกำร) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

1 ครงกำรสงสริมอำชีพกลุมกระปຉำ
สำนสຌนพลำสติก ชุมชนเมตรี
พัฒนำ ม.4

พืไอสงสริมประชำชน฿นพืๅนทีไมี
อำชีพละป็นกำรพิไมรำยเดຌ

ฝຄกอบรมสงสริมอำชีพกลุม
กระปຉำสำนสຌนพลำสติก ชุมชน
เมตรีพฒันำ

- - 50,000 - จ ำนวนประชำชน
เดຌรับกำรสงสริม
อำชีพพิไมขึๅน

ประชำชนมีคุณภำพชีวิตดีขึๅน
ละมีรำยเดຌพิไมขึๅน

ส ำนัก
ปลัดทศบำล

2 ครงกำร฿หຌควำมรูຌละสนบัสนนุ
กำรด ำนนิงำนสภำดใกละยำวชน
ทศบำลต ำบลปรุ฿หญ

พืไอสงสริม฿หຌดใกละยำวชน
฿นพืๅนทีไ เดຌรับกำรพัฒนำทัๅงทำง
รำงกำย อำรมณ์ สังคมตใมตำม
ศักยภำพ

ดใกละยำวชน฿นพืๅนทีไต ำบลปรุ
฿หญ

50,000 50,000 50,000 50,000 จ ำนวนดใกละ
ยำวชน฿นพืๅนทีไ
ขຌำรวมครงกำร
เมนຌอยกวำรຌอย
ละ 20

ดใกละยำวชน฿นพืๅนทีไมี
ควำมพรຌอมทัๅงทำงดຌำน
รำงกำย จิต฿จ สังคม อำรมณ์ 
สติปัญญำพรຌอมติบตป็น
ผูຌ฿หญทีไดี฿นอนำคต

ส ำนัก
ปลัดทศบำล

รวม .......2......... ครงการ - - 50,000      50,000      100,000    50,000      - - -

ผนงำนสรຌำงควำมขຌมขใงของชุมชน

ทีไ ครงกำร วัตถุประสงค์ ป้ำหมำย งบประมำณละทีไผำนมำ  ตัวชีๅวัด
(KPI)

ผลทีไคำดวำจะเดຌรับ หนวยงำน
รับผิดชอบหลัก
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รายละอียดครงการพัฒนา บบ ผ.01

ผนพัฒนาทຌองถิไนสีไปี (พ.ศ.2561 - 2564)  พิไมติม ฉบับทีไ 1
ส าหรับองค์กรปกครองสวนทຌองถิไนด านินการ

ทศบาลต าบลปรุใหญ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 1 การพัฒนาละพิไมศักยภาพการขงขันศรษฐกิจ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไนในขตจังหวัดทีไ 3 ยุทธศาสตร์ดຌานการพัฒนาการกษตร
10. ยุทธศาสตร์ดຌานการพัฒนาการกษตร
 10.1

2561 2562 2563 2564

(ผลผลิตของครงกำร) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

1 ครงกำรกอสรຌำงศูนย์รียนรูຌปรัชญำ
ศรษฐกจิพอพียงตำมนว
พระรำชด ำริ ระยะทีไ 1 บริวณนน
สลัก฿ด ม.1

พืไอสงสริม฿หຌประชำชน฿น
พืๅนทีไมีควำมรูຌควำมขຌำ฿จ
กีไยวกับปรัชญำศรษฐกิจ
พอพียงตำมนวพระรำชด ำริ

กอสรຌำงศูนย์รียนรูຌปรัชญำ
ศรษฐกจิพอพยีงตำมนว
พระรำชด ำริ ระยะทีไ 1 

บริวณนนสลัก฿ด ม.1

- 500,000 - - จ ำนวนสถำนทีไ
฿หຌควำมรูຌ
กีไยวกับปรัชญำ
ศรษฐกิจ
พอพยีงพิไมขึๅน 
1 หง

ประชำชน฿นพืๅนทีไมีควำมรูຌ
ควำมขຌำ฿จกีไยวกับปรัชญำ
ศรษฐกิจพอพียงตำมนว
พระรำชด ำริ

 ส ำนัก
ปลัดทศบำล

รวม ........1......... ครงการ - - -           500,000    -           -           - - -

ผนงำนสรຌำงควำมขຌมขใงของชุมชน

ทีไ ครงกำร วัตถุประสงค์ ป้ำหมำย งบประมำณละทีไผำนมำ  ตัวชีๅวัด
(KPI)

ผลทีไคำดวำจะเดຌรับ หนวยงำน
รับผิดชอบหลัก
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รายละอียดครงการพัฒนา บบ ผ.02

ผนพัฒนาทຌองถิไนสีไปี (พ.ศ.2561 - 2564) พิไมติม ฉบับทีไ 1
ส าหรับอุดหนุนองค์กรปกครองสวนทຌองถิไน สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน

ทศบาลต าบลปรุใหญ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 1 การพัฒนาละพิไมศักยภาพการขงขันศรษฐกิจ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไนในขตจังหวัดทีไ 6 ยุทธศาสตร์ดຌานการพัฒนาครงสรຌางพืๅนฐาน
3. ยุทธศาสตร์ดຌานการพัฒนาครงสรຌางพืๅนฐาน
   3.1

2561 2562 2563 2564

(ผลผลิตของครงกำร) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

1 ครงกำรขยำยขตเฟฟ้ำขຌำ
ประปำผิวดินขนำด฿หญมำก
บริวณขืไอนพธิ่ตีๅย ชุมชนคนชุม
 3  ม.1

พืไอพัฒนำระบบ
สำธำรณูปภคเดຌอยำง
มำตรฐำนละทัไวถึง

ขยำยขตเฟฟ้ำ 1 ฟส พรຌอม
หมຌอปลง 30 Kva

120,000  -  -  -  รຌอยละของ
ประชำชนมีนๅ ำ฿ชຌ
พืไอกำรอุปภค
บริภคพิไมขึๅน

ระบบประปำมี
กระสเฟฟ้ำส ำหรับ
฿ชຌ฿นกำรผลิต
นๅ ำประปำพืไอ฿ชຌ฿น
กำรอุปภค บริภค
ของประชำชนอยำง
ทัไวถึง

กองชำง กำรเฟฟ้ำสวน
ภูมิภำค
จังหวัด

นครรำชสีมำ

2 ครงกำรขยำยขตเฟฟ้ำ ซอย
วิรจนพ์ัฒนำ 20  ชุมชนวิรจน์
พัฒนำ   ม.4

พืไอพัฒนำระบบ
สำธำรณูปภคเดຌอยำง
มำตรฐำนละทัไวถึง

ขยำยขตเฟฟำ้ ควำมยำว 
50.00 ม.

- - - 75,000  รຌอยละของ
ควำมปลอดภยั
฿นชีวติละ
ทรัพย์สินพิไมขึๅน

ประชำชนมีควำม
ปลอดภัย฿นชีวิตละ
ทรัพย์สิน

กองชำง กำรเฟฟ้ำสวน
ภูมิภำค
จังหวัด

นครรำชสีมำ
3 ครงกำรขยำยขตเฟฟ้ำซอย

รวมมติร 2 ชุมชนรวมมติร
พัฒนำ  ม.4

พืไอพัฒนำระบบ
สำธำรณูปภคเดຌอยำง
มำตรฐำนละทัไวถึง

ขยำยขตเฟฟำ้ ควำมยำว 120 

 ม.

- 180,000 - -  รຌอยละของ
ควำมปลอดภยั
฿นชีวติละ
ทรัพย์สินพิไมขึๅน

ประชำชนมีควำม
ปลอดภัย฿นชีวิตละ
ทรัพย์สิน

กองชำง กำรเฟฟ้ำสวน
ภูมิภำค
จังหวัด

นครรำชสีมำ

ผนงำนคหะละชุมชน

ทีไ ครงกำร วัตถุประสงค์
ป้ำหมำย งบประมำณละทีไผำนมำ  ตัวชีๅวัด

(KPI)
ผลทีไคำดวำจะเดຌรับ

หนวยงำนทีไ
ขอรับงิน
อุดหนุน

หนวยงำน
รับผิดชอบหลัก
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3. ยุทธศาสตร์ดຌานการพัฒนาครงสรຌางพืๅนฐาน
   3.1

2561 2562 2563 2564

(ผลผลิตของครงกำร) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

ผนงำนคหะละชุมชน

ทีไ ครงกำร วัตถุประสงค์
ป้ำหมำย งบประมำณละทีไผำนมำ  ตัวชีๅวัด

(KPI)
ผลทีไคำดวำจะเดຌรับ

หนวยงำนทีไ
ขอรับงิน
อุดหนุน

หนวยงำน
รับผิดชอบหลัก

4 ครงกำรขยำยขตเฟฟ้ำ
สำธำรณะ ซอย 13/7 ชุมชน
พบสุข 1 ม.5

พืไอพัฒนำระบบ
สำธำรณูปภคเดຌอยำง
มำตรฐำนละทัไวถึง

ขยำยขตเฟฟำ้ ควำมยำว 
125.00 ม.

- 190,000 - -  รຌอยละของ
ควำมปลอดภยั
฿นชีวติละ
ทรัพย์สินพิไมขึๅน

ประชำชนมีควำม
ปลอดภัย฿นชีวิตละ
ทรัพย์สิน

กองชำง กำรเฟฟ้ำสวน
ภูมิภำค
จังหวัด

นครรำชสีมำ
5 ครงกำรขยำยขตเฟฟ้ำสง

สวำงจำกบຌำนนำงสมศรีถึงสุด
ซอย ชุมชนพบสุข 2 ม.5

พืไอพัฒนำระบบ
สำธำรณูปภคเดຌอยำง
มำตรฐำนละทัไวถึง

ดินสำยเฟ พรຌอมติดตัๅงดวงคม
เฟสงสวำง ยำว 300.00 ม. 

พรຌอมติดตัๅงปำ้ยครงกำร 
จ ำนวน 1 ปำ้ย (ตำมรูปบบ
รำยกำรละประมำณกำรทีไ
ทศบำลก ำหนด)

150,000 - - -  รຌอยละของ
ควำมปลอดภยั
฿นชีวติละ
ทรัพย์สินพิไมขึๅน

ประชำชนมีควำม
ปลอดภัย฿นชีวิตละ
ทรัพย์สิน

กองชำง กำรเฟฟ้ำสวน
ภูมิภำค
จังหวัด

นครรำชสีมำ

6 ครงกำรขยำยขตเฟฟ้ำ ซอยสน
สุข 1/7 ชุมชนสนสุข  3  ม.7

พืไอพัฒนำระบบ
สำธำรณูปภคเดຌอยำง
มำตรฐำนละทัไวถึง

ขยำยขตเฟฟ้ำ ควำมยำว  
250  มตร

80,000  -  -  -  รຌอยละของ
ควำมปลอดภยั
฿นชีวติละ
ทรัพย์สินพิไมขึๅน

ประชำชนมีควำม
ปลอดภัย฿นชีวิตละ
ทรัพย์สิน

กองชำง กำรเฟฟ้ำสวน
ภูมิภำค
จังหวัด

นครรำชสีมำ
7 ครงกำรขยำยขตเฟฟ้ำขຌำ

ประปำบำดำลขนำด฿หญ บริวณ
คุຌมสฬส ชุมชนสนสุข  3  ม.7

พืไอพัฒนำระบบ
สำธำรณูปภคเดຌอยำง
มำตรฐำนละทัไวถึง

ขยำยขตเฟฟ้ำ 1 ฟส พรຌอม
หมຌอปลง 30 Kva

120,000  -  -  -  รຌอยละของ
ประชำชนมีนๅ ำ฿ชຌ
พืไอกำรอุปภค
บริภคพิไมขึๅน

ระบบประปำมี
กระสเฟฟ้ำส ำหรับ
฿ชຌ฿นกำรผลิต
นๅ ำประปำพืไอ฿ชຌ฿น
กำรอุปภค บริภค
ของประชำชนอยำง
ทัไวถึง

กองชำง กำรเฟฟ้ำสวน
ภูมิภำค
จังหวัด

นครรำชสีมำ

รวม ........7........ ครงการ - - 470,000 370,000 - 75,000 - - -
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รายละอียดครงการพัฒนา บบ ผ.03

ผนพัฒนาทຌองถิไนสีไปี (พ.ศ.2561 - 2564) พิไมติม ฉบับทีไ 1
ส าหรับ ประสานครงการพัฒนาองค์การบริหารสวนจังหวัด

ทศบาลต าบลปรุใหญ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 1 การพัฒนาละพิไมศักยภาพการขงขันศรษฐกิจ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไนในขตจังหวัดทีไ 6 ยุทธศาสตร์ดຌานการพัฒนาครงสรຌางพืๅนฐาน
3. ยุทธศาสตร์ดຌานการพัฒนาครงสรຌางพืๅนฐาน
   3.1

2561 2562 2563 2564

(ผลผลิตของครงกำร) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

1 ครงกำรกอสรຌำงถนนคอนกรีต
สริมหลใกสำยบຌำนลียบ-พุดซำ  
บริวณหนຌำส ำนักงำนทศบำล
ต ำบลปรุ฿หญหงกำ ถึงสีไยก
บຌำนปะ หมูทีไ 1 บຌำนคนชุม 
อ ำภอมืองนครรำชสีมำ จังหวัด
นครรรำชสีมำ

พืไอพัฒนำระบบ
สำธำรณูปภค฿หຌเดຌ
มำตรฐำน

ถนนคอนกรีตสริมหลใก ขนำดกวຌำง 
6.00 มตร  ยำว 600.00  มตร หนำ
 0.15 มตร  พืๅนทีได ำนินกำรกอสรຌำง
เมนຌอยกวำ 3,600.00 ตำรำงมตร   
พรຌอมป้ำยประชำสัมพันธ์ครงกำร 
จ ำนวน 1 ป้ำย  (ตำมรูปบบละ
รำยกำรประมำณกำรทีไทศบำลต ำบล
ปรุ฿หญก ำหนด)

- 2,530,000 - รຌอยละประชำชน
เดຌรับควำม
สะดวก฿นกำร
สัญจรพิไมขึๅน

ประชำชนเดຌรับควำม
สะดวก฿นกำรสัญจร

กองชำง
ทต.ปรุ฿หญ

รวม ...........1...... ครงการ - - - 2,530,000 - - - - -

ผนงำนคหะละชุมชน

ทีไ ครงกำร วัตถุประสงค์
ป้ำหมำย

งบประมำณละทีไผำนมำ
 ตัวชีๅวัด
(KPI)

ผลทีไคำดวำจะเดຌรับ หนวยงำน
รับผิดชอบหลัก
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รายละอียดครงการพัฒนา บบ ผ.05

ผนพัฒนาทຌองถิไนสีไปี (พ.ศ.2561 - 2564)  พิไมติม ฉบับทีไ 1
ส าหรับ ประสานครงการพัฒนาจังหวัด

ทศบาลต าบลปรุใหญ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 1 การพัฒนาละพิไมศักยภาพการขงขันศรษฐกิจ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไนในขตจังหวัดทีไ 6 ยุทธศาสตร์ดຌานการพัฒนาครงสรຌางพืๅนฐาน
3. ยุทธศาสตร์ดຌานการพัฒนาครงสรຌางพืๅนฐาน
   3.1

2561 2562 2563 2564

(ผลผลิตของครงกำร) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

1 ครงกำรกอสรຌำงถนนคอนกรีต
สริมหลใกสำยลียบคลองสงนๅ ำ
ชลประทำนชวงหนຌำขืไอนพธิ่ตีๅย
 ถึงทำงหลวงผนดินหมำยลข 2 

ตอนลีไยงมืองบำยพำส 
นครรำชสีมำ หมูทีไ  1 บຌำนคนชุม 
ต ำบลปรุ฿หญ อ ำภอมือง
นครรำชสีมำ  จังหวัดนครรำชสีมำ

พืไอพัฒนำระบบ
สำธำรณูปภค฿หຌเดຌ
มำตรฐำน

ถนนคอนกรีตสริมหลใก ขนำดกวຌำง 
6.00 มตร ยำว 1,234.00 มตร หนำ
 0.15 มตร พืๅนทีได ำนินกำรกอสรຌำง
เมนຌอยกวำ 7,404.00  ตำรำงมตร  
พรຌอมป้ำยประชำสัมพันธ์ครงกำร 
จ ำนวน 1 ป้ำย  (ตำมรูปบบละ
รำยกำรประมำณกำรทีไทศบำลต ำบล
ปรุ฿หญก ำหนด)

- 5,182,800 - - รຌอยละประชำชน
เดຌรับควำม
สะดวก฿นกำร
สัญจรพิไมขึๅน

ประชำชนเดຌรับควำม
สะดวก฿นกำรสัญจร

กองชำง
ทต.ปรุ฿หญ

2 ครงกำรกอสรຌำงสะพำนลอยคน
ดินขຌำม บริวณถนนบำยพำส 
ชุมชนบຌำนลียบ ม.6

พืไอพัฒนำระบบ
สำธำรณูปภค฿หຌเดຌ
มำตรฐำน

กอสรຌำงสะพำนลอยคนดินขຌำม
บริวณถนนบำยพำส
 จ ำนวน  1 หง

- - - 7,000,000 รຌอยละประชำชน
เดຌรับควำม
สะดวกละ
ควำมปลอดภยั
฿นชีวติ฿นกำร
สัญจรพิไมขึๅน

ประชำชนเดຌรับควำม
สะดวกละควำมปลอดภัย
฿นชีวิต฿นกำรสัญจร

กองชำง
ทต.ปรุ฿หญ

รวม .........2........ ครงการ - - - 5,182,800 - 7,000,000 - - -

ผนงำนคหะละชุมชน

ทีไ ครงกำร วัตถุประสงค์ ป้ำหมำย
งบประมำณละทีไผำนมำ

 ตัวชีๅวัด
(KPI)

ผลทีไคำดวำจะเดຌรับ หนวยงำน
รับผิดชอบหลัก
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บัญชคีรภุณัฑ์ บบ ผ.08

ผนพัฒนาทຌองถิไนสีไปี (พ.ศ.2561 - 2564) พิไมติม ฉบับทีไ 1
ทศบาลต าบลปรุใหญ

2561 2562 2563 2564

(ผลผลิตของครงกำร) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

1 ผนงำนบริหำรทัไวเป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวตอร์

พืไอจัดหำครืไอง
คอมพิวตอร์
นຌตบุຍก ส ำหรับ
งำนส ำนักงำน 
ส ำหรับ฿ชຌ฿น
ส ำนักงำน

ครืไองคอมพิวตอร์นຌตบุຍก
 ส ำหรับงำนส ำนักงำน 
จ ำนวน 1 ครืไอง โ ละ 
16,000 บำท  (ตำม
มำตรฐำนกระทรวงดิจิทัล
พืไอศรษฐกิจละสังคม)

16,000 - - - ส ำนักปลัดทศบำล

2 ผนงำนรักษำควำมสงบภำย฿น ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวตอร์

พืไอจัดหำครืไอง
ส ำรองเฟ 
ส ำหรับ฿ชຌ฿นงำน
ป้องกันละ
บรรทำสำธำรณภัย

ครืไองส ำรองเฟ ขนำด 800

 VA จ ำนวน 2 ครืไอง โ 
ละ 2,800 บำท (ตำม
มำตรฐำนกระทรวงดิจิทัล
พืไอศรษฐกิจละสังคม)

5,600 - - - ส ำนักปลัดทศบำล

3 ผนงำนรักษำควำมสงบภำย฿น ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส ำนักงำน พืไอจัดหำตูຌหลใก 2
 บำนลืไอน (กระจก)

ส ำหรับ฿ชຌ฿น฿น
งำนป้องกันละ
บรรทำสำธำรณภัย

 ตูຌหลใก 2 บำนลืไอน 
(กระจก) จ ำนวน 4 หลัง โ
 ละ 5,000 บำท

10,000 - 10,000 - ส ำนักปลัดทศบำล

งบประมำณละทีไผำนมำ หนวยงำน
รับผิดชอบหลักทีไ ผนงำน หมวด ประภท วัตถุประสงค์ ป้ำหมำย
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2561 2562 2563 2564

(ผลผลิตของครงกำร) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

งบประมำณละทีไผำนมำ หนวยงำน
รับผิดชอบหลักทีไ ผนงำน หมวด ประภท วัตถุประสงค์ ป้ำหมำย

4 ผนงำนรักษำควำมสงบภำย฿น ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์รงงำน พืไอจัดหำลืไอยซ
ยนต์ ขนำด
ครืไองยนต์ 2 

รงมຌำ ผนบังคับ
ซ 18 นิๅว 
ส ำหรับ฿ชຌ฿นงำน
ป้องกันละ
บรรทำสำธำรณภัย

ลืไอยซยนต์ ขนำด
ครืไองยนต์ 2 รงมຌำ ผน
บังคับซ 18 นิๅว จ ำนวน 1 

ครืไอง โ ละ 25,000 บำท

25,000 - - - ส ำนักปลัดทศบำล

5 ผนงำนรักษำควำมสงบภำย฿น ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ครืไอง
ดับพลิง

พืไอจัดหำตูຌกใบถัง
ดับพลิงคมีหຌง
พรຌอมถังคมี
ดับพลิงคมีหຌง
ส ำหรับ฿ชຌ฿นงำน
ป้องกันละ
บรรทำสำธำรณภัย

ตูຌกใบถังดับพลิงคมีหຌง
พรຌอมถังคมีดับพลิงคมี
หຌง

30,000 - 330,000 60,000 ส ำนักปลัดทศบำล

6 ผนงำนบริหำรทัไวเป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวตอร์

พืไอจัดหำ
ครืไองพิมพ์ 
Multifunction 

ชนิดลซอร์ / ชนิด
 LED ขำวด ำ
ส ำหรับ฿ชຌ฿น
ส ำนักงำน

ครืไองพิมพ์ 
Multifunction ชนิด
ลซอร์ / ชนิด LED ขำว
ด ำ จ ำนวน 1 ครืไอง โ ละ
 9,000 บำท   (ตำม
มำตรฐำนกระทรวงดิจิทัล
พืไอศรษฐกิจละสังคม)

9,000 - - - กองคลัง
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2561 2562 2563 2564

(ผลผลิตของครงกำร) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

งบประมำณละทีไผำนมำ หนวยงำน
รับผิดชอบหลักทีไ ผนงำน หมวด ประภท วัตถุประสงค์ ป้ำหมำย

7 ผนงำนคหะละชุมชน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์อืไน พืไอจดัหำ
Submersible 1.5 

รง 220 วลต์  
ส ำหรับ฿ชຌ฿นกจิกำร
ประปำของทศบำล

Submersible 1.5 รง 220 

วลต์ จ ำนวน 4 ตัว โ ละ 18,000

 บำท

18,000 18,000 18,000 18,000 กองชำง

8 ผนงำนคหะละชุมชน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์อืไน พืไอจดัหำ
Submersible 5 

รง 380 วลต์  
ส ำหรับ฿ชຌ฿นกจิกำร
ประปำของทศบำล

Submersible 5 รง 380 วลต์ 
จ ำนวน 5 ตัว โ ละ 50,000 บำท

100,000 50,000 50,000 50,000 กองชำง

9 ผนงำนคหะละชุมชน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์อืไน พืไอจดัหำปัຕมหอย
ขง ขนำด 5.5 รง 
380 วลต์ ส ำหรับ฿ชຌ
฿นกำรปฏบิติังำน
กจิกำรประปำ

ปัຕมหอยขง ขนำด 5.5 รง 380 

วลต์ จ ำนวน 5 ตัว โ ละ 29,500

 บำท

88,500 29,500 29,500 29,500 กองชำง

10 ผนงำนคหะละชุมชน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ฆษณำ
ละผยพร

พืไอจดัหำกลຌอง 
CCTV

กลຌอง CCTV จ ำนวน 30 ชุด  
(นอกตำมมำตรฐำนกระทรวงดิ
จิตัลศรษฐกิจละสังคม )

900,000 200,000 - 400,000 กองชำง

11 ผนงำนคหะละชุมชน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์เฟฟ้ำละ
วิทยุ

พืไอจดัหำพำววอร์
อมปຊภำคขยำย 
1,000 วตัต์ ล ำพง 
100 วตัต์  ละหอ
กระจำยขำวสูง 10 ม.

พำววอร์อมปຊภำคขยำย 1,000 

วตัต์ ล ำพง 100 วตัต์ ละหอ
กระจำยขำวสูง 10 ม. จ ำนวน  20

 ชุด

300,000 200,000 - - กองชำง
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2561 2562 2563 2564

(ผลผลิตของครงกำร) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

งบประมำณละทีไผำนมำ หนวยงำน
รับผิดชอบหลักทีไ ผนงำน หมวด ประภท วัตถุประสงค์ ป้ำหมำย

12 ผนงำนกำรศึกษำ ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส ำนักงำน พืไอจัดหำพัดลม
คจรส ำหรับ฿ชຌ฿น
ศูนย์พัฒนำดใกลใก
ทศบำลต ำบลปรุ
฿หญ

พัดลมคจร ขนำดเมนຌอย
กวำ 16 นิๅว จ ำนวน 10 

ตัว โ ละ 2,000 บำท

20,000 - - - กองกำรศึกษำ

13 ผนงำนสำธำรณสุข ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวตอร์

พืไอจัดหำ
ครืไองพิมพ์บบ
ฉีดหมึกพรຌอม
ติดตัๅงถังหมึกพิมพ์
ส ำหรับ฿ชຌ฿น
ส ำนักงำน

ครืไองพิมพ์บบฉีดหมึก
พรຌอมติดตัๅงถังหมึกพิมพ์
จ ำนวน 1 ครืไอง โ ละ 
4,300 บำท   (ตำม
มำตรฐำนกระทรวงดิจิทัล
พืไอศรษฐกิจละสังคม)

4,300 - - - กองสำธำรณสุขฯ

14 ผนงำนคหะละชุมชน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์กีฬำ พืไอจัดหำครืไอง
ออกก ำลังกำย
ส ำหรับดใก

ครืไองออกก ำลังกำย
ส ำหรับดใก จ ำนวน  1 ชุด

- 500,000 - - กองชำง

1,526,400 997,500 437,500 557,500 รวม
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บัญชีสรุปครงการพัฒนา บบ ผ.07

ผนพัฒนาทຌองถิไนสีไปี (พ.ศ.2561-2564) ปลีไยนปลง ครัๅงทีไ 1
ทศบาลต าบลปรุใหญ

จ ำนวน
ครงกำร

 งบประมำณ
(บำท)

จ ำนวน
ครงกำร

 งบประมำณ
(บำท)

จ ำนวน
ครงกำร

 งบประมำณ
(บำท)

จ ำนวน
ครงกำร

 งบประมำณ
(บำท)

จ ำนวน
ครงกำร

 งบประมำณ
(บำท)

1 ยุทธศำสตร์ดຌำนกำรรักษำควำมปลอดภัย฿นชีวิตละทรัพย์สิน
1.1 ผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำย฿น 1 30,000 0 0 2 330,000 1 60,000 4 420,000

1.2 ผนงำนคหะละชุมชน 4 600,000 2 300,000 0 0 2 400,000 8 1,300,000

1.3 ผนงำนงบกลำง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 630,000 2 300,000 2 330,000 3 460,000 12 1,720,000

2 ยุทธศำสตร์กำรสำนตอนวทำงพระรำชด ำริ 
2.1 ผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำย฿น 1 150,000 1 150,000 1 150,000 1 150,000 4 600,000

2.2 ผนงำนคหะละชุมชน 0 0 1 1,500,000 1 300,000 0 0 2 1,800,000

2.3 ผนงำนกำรกษตร 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 150,000 2 1,650,000 2 450,000 1 150,000 6 2,400,000

3 ยุทธศำสตร์ดຌำนกำรพัฒนำครงสรຌำงพืๅนฐำน
3.1 ผนงำนคหะละชุมชน 16 5,081,500 14 4,080,000 8 1,233,000 17 6,410,800 55 16,805,300

16 5,081,500 14 4,080,000 8 1,233,000 17 6,410,800 55 16,805,300

4 ยุทธศำสตร์ดຌำนกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติละสิไงวดลຌอม
4.1 ผนงำนสำธำรณสุข 1 500,000 0 0 0 0 0 0 1 500,000

4.2 ผนงำนกำรกษตร 1 50,000 1 50,000 1 50,000 1 50,000 4 200,000

2 550,000 1 50,000 1 50,000 1 50,000 5 700,000

5

5.1 ผนงำนคหะละชุมชน 1 500,000 1 500,000 0 0 1 3,500,000 3 4,500,000

5.2 ผนงำนกำรศำสนำ วัฒนธรรม ละนันทนำกำร 1 50,000 1 50,000 1 50,000 1 50,000 4 200,000

2 550,000 2 550,000 1 50,000 2 3,550,000 7 4,700,000

6 ยุทธศำสตร์ดຌำนกำรพัฒนำกำรศึกษำ
6.1 ผนงำนกำรศึกษำ 5 1,444,946 5 1,586,864 5 1,731,864 5 1,876,864 20 6,640,538

5 1,444,946 5 1,586,864 5 1,731,864 5 1,876,864 20 6,640,538

รวม

รวม

รวม
ยุทธศำสตร์ดຌำนกำรพัฒนำกำรทองทีไยว ศำสนำ-วัฒนธรรม
ประพณี ละกีฬำ

รวม

รวม

รวม 4 ปี

รวม

ทีไ ยุทธศำสตร์
ปี  2561 ปี  2562 ปี 2563 ปี  2564
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จ ำนวน
ครงกำร

 งบประมำณ
(บำท)

จ ำนวน
ครงกำร

 งบประมำณ
(บำท)

จ ำนวน
ครงกำร

 งบประมำณ
(บำท)

จ ำนวน
ครงกำร

 งบประมำณ
(บำท)

จ ำนวน
ครงกำร

 งบประมำณ
(บำท)

รวม 4 ปี
ทีไ ยุทธศำสตร์

ปี  2561 ปี  2562 ปี 2563 ปี  2564

7 ยุทธศำสตร์ดຌำนกำรบริหำรจัดกำรบຌำนมืองทีไดี 
7.1 ผนงำนบริหำรทัไวเป 9 4,050,000 8 1,550,000 8 1,250,000 8 1,250,000 33 8,100,000

7.2 ผนงำนสำธำรณสุข 1 950,000 1 2,400,000 0 0 0 0 2 3,350,000

7.3 ผนงำนคหะละชุมชน 1 500,000 1 500,000 1 500,000 1 500,000 4 2,000,000

7.4 ผนงำนสรຌำงควำมขຌมขใงของชุมชน 1 50,000 1 50,000 1 50,000 1 50,000 4 200,000

12 5,550,000 11 4,500,000 10 1,800,000 10 1,800,000 43 13,650,000

8 ยุทธศำสตร์ดຌำนกำรพัฒนำสำธำรณสุข
8.1 ผนงำนสำธำรณสุข 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8.2 ผนงำนงบกลำง 1 220,000 1 230,000 1 240,000 1 250,000 4 940,000

1 220,000 1 230,000 1 240,000 1 250,000 4 940,000

9 ยุทธศำสตร์ดຌำนกำรพัฒนำสังคม
9.1 ผนงำนกำรศึกษำ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9.2 ผนงำนสำธำรณสุข 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9.3 ผนงำนสรຌำงควำมขຌมขใงของชุมชน 2 120,000 2 120,000 2 120,000 2 120,000 8 480,000

9.4 ผนงำนงบกลำง 1 9,500,000 1 10,000,000 1 11,000,000 1 12,000,000 4 42,500,000

3 9,620,000 3 10,120,000 3 11,120,000 3 12,120,000 12 42,980,000

10 ยุทธศำสตร์ดຌำนกำรพัฒนำกำรกษตร
10.1 ผนงำนสรຌำงควำมขຌมขใงของชุมชน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10.2 ผนงำนกำรกษตร 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

47 23,796,446 41 23,066,864 33 17,004,864 43 26,667,664 164 90,535,838รวมทัๅงสิๅน
รวม

รวม

รวม

รวม
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รายละอียดครงการพัฒนา บบ ผ.01

ผนพัฒนาทຌองถิไนสีไป ี(พ.ศ.2561 - 2564) ปลีไยนปลง ครัๅงทีไ 1
ส าหรับองค์กรปกครองสวนทຌองถิไนด านินการ

ทศบาลต าบลปรุใหญ
ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดทีไ 4 การสริมสรຌางความมัไนคงทกุมติ ิ พืไอปอ้งกันสถาบนัหลกัของชาต ิ ละความปลอดภยัในชวีิตละทรัพยส์นิของประชาชน
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไนในขตจงัหวัดทีไ 9 ยทุธศาสตร์ดຌานการรักษาความปลอดภยัในชวีิตละทรัพยส์นิ
1. ยทุธศาสตร์ดຌานการรักษาความปลอดภยัในชวีิตละทรัพยส์นิ

1.1   

2561 2562 2563 2564

(ผลผลิตของครงกำร) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

1 ครงกำรติดตัๅงตูຌกใบถังดับพลิงคมี
หຌงพรຌอมถังดับพลิงคมีหຌง ชุมชน
คนชุม 1 ม.1

พืไอตรียมควำมพรຌอม
฿นกำรชวยหลือ
ผูຌประสบภยั

ติดตัๅงตูຌกใบถังดับพลิง
คมีหຌงพรຌอมถัง
ดับพลิงคมีหຌง

30,000 - - -  รຌอยละของ
ควำมปลอดภยั
฿นชีวิตละ
ทรัพย์สินพิไมขึๅน

฿หຌควำมชวยหลือ
อยำงทันทวงที

ส ำนักปลัดทศบำล
ป็นรำยกำร

ปลีไยนปลงจำก
ผนพฒันำทຌองถิไนสีไปี 
(พ.ศ. 2561-2564) 

ล ำดับ 1  หนຌำ 89

2 ครงกำรติดตัๅงตูຌกใบถังดับพลิงคมี
หຌงพรຌอมถังดับพลิงคมีหຌง ชุมชน
เมตรีพัฒนำ ม.4

พืไอตรียมควำมพรຌอม
฿นกำรชวยหลือ
ผูຌประสบภยั

ติดตัๅงตูຌกใบถังดับพลิง
คมีหຌงพรຌอมถัง
ดับพลิงคมีหຌง

- - 30,000 -  รຌอยละของ
ควำมปลอดภยั
฿นชีวิตละ
ทรัพย์สินพิไมขึๅน

฿หຌควำมชวยหลือ
อยำงทันทวงที

ส ำนักปลัดทศบำล
ป็นรำยกำร

ปลีไยนปลงจำก
ผนพฒันำทຌองถิไนสีไปี 
(พ.ศ. 2561-2564) 

ล ำดับ 2  หนຌำ 89

3 ครงกำรติดตัๅงตูຌกใบถังดับพลิงคมี
หຌงพรຌอมถังดับพลิงคมีหຌง ชุมชน
สนสุข 3   ม.7

พืไอตรียมควำมพรຌอม
฿นกำรชวยหลือ
ผูຌประสบภยั

ติดตัๅงตูຌกใบถังดับพลิง
คมีหຌงพรຌอมถัง
ดับพลิงคมีหຌง

- - - 60,000  รຌอยละของ
ควำมปลอดภยั
฿นชีวิตละ
ทรัพย์สินพิไมขึๅน

฿หຌควำมชวยหลือ
อยำงทันทวงที

ส ำนักปลัดทศบำล
ป็นรำยกำร

ปลีไยนปลงจำก
ผนพฒันำทຌองถิไนสีไปี 
(พ.ศ. 2561-2564) 

ล ำดับ 3  หนຌำ 89

ผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำย฿น

ทีไ ครงกำร วัตถุประสงค์ ปำ้หมำย งบประมำณละทีไผำนมำ  ตัวชีๅวัด
(KPI)

ผลทีไคำดวำจะเดຌรับ หนวยงำน
รับผิดชอบหลัก
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1. ยทุธศาสตร์ดຌานการรักษาความปลอดภยัในชวีิตละทรัพยส์นิ
1.1   

2561 2562 2563 2564

(ผลผลิตของครงกำร) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

ผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำย฿น

ทีไ ครงกำร วัตถุประสงค์ ปำ้หมำย งบประมำณละทีไผำนมำ  ตัวชีๅวัด
(KPI)

ผลทีไคำดวำจะเดຌรับ หนวยงำน
รับผิดชอบหลัก

4 ครงกำรติดตัๅงตูຌกใบถังดับพลิงคมี
หຌงพรຌอมถังดับพลิงคมีหຌง ฿นขต
ทศบำลต ำบลปรุ฿หญ

พืไอตรียมควำมพรຌอม
฿นกำรชวยหลือ
ผูຌประสบภยั

ติดตัๅงตูຌกใบถังดับพลิง
คมีหຌงพรຌอมถัง
ดับพลิงคมีหຌง ฿น
ขตทศบำลต ำบลปรุ
฿หญ 

- - 300,000 -  รຌอยละของ
ควำมปลอดภยั
฿นชีวิตละ
ทรัพย์สินพิไมขึๅน

฿หຌควำมชวยหลือ
อยำงทันทวงที

ส ำนักปลัดทศบำล
ป็นรำยกำร

ปลีไยนปลงจำก
ผนพฒันำทຌองถิไนสีไปี 
(พ.ศ. 2561-2564) 

ล ำดับ 4   หนຌำ 90

รวม .......4.......... ครงการ - - 30,000 - 330,000 60,000 - - -
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รายละอียดครงการพัฒนา บบ ผ.01

ผนพัฒนาทຌองถิไนสีไปี (พ.ศ.2561 - 2564) ปลีไยนปลง ครัๅงทีไ 1
ส าหรับองค์กรปกครองสวนทຌองถิไนด านินการ

ทศบาลต าบลปรุใหญ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 4 การสริมสรຌางความมัไนคงทุกมิติ  พืไอป้องกันสถาบันหลักของชาติ  ละความปลอดภัยในชีวิตละทรัพย์สินของประชาชน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไนในขตจังหวัดทีไ 9 ยุทธศาสตร์ดຌานการรักษาความปลอดภัยในชีวิตละทรัพย์สิน
1. ยุทธศาสตร์ดຌานการรักษาความปลอดภัยในชีวิตละทรัพย์สิน

1.2   

2561 2562 2563 2564

(ผลผลิตของครงกำร) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

1 ครงกำรติดตัๅงหอกระจำยขำว 
ชุมชนลูกหลำนปูຆคงพัฒนำ ม.2

พืไอ฿หຌประชำชนเดຌรับขຌอมูล
ขำวสำรทัไวถึงละครอบคลุม

พำววอร์อมปຊ
ภำคขยำย 1,000 วัตต์
 ล ำพง 100 วัตต์ 
จ ำนวน 4 ชุด ควำมสูง
หอกระจำยขำว 10 ม. 

(ตำมบบทศบำล
ก ำหนด)

100,000 - - -  รຌอยละของ
ประชำชนเดຌรับ
ขຌอมูลขำวสำร
พิไมขึๅน

ประชำชนเดຌรับขຌอมูล
ขำวสำรทัไวถึงละ
ครอบคลุม

กองชำง
ปน็รำยกำร

ปลีไยนปลงจำก
ผนพฒันำทຌองถิไนสีไป ี
(พ.ศ. 2561-2564) 

ล ำดับ  1 หนຌำ 94

2 ครงกำรติดตัๅงหอกระจำยขำว 
ชุมชนพบสุข 1 ม.5

พืไอ฿หຌประชำชนเดຌรับขຌอมูล
ขำวสำรทัไวถึงละครอบคลุม

พำววอร์อมปຊ
ภำคขยำย 1,000 วัตต์
 ล ำพง 100 วัตต์ 
จ ำนวน 4 ชุด ควำมสูง
หอกระจำยขำว 10 ม. 

(ตำมบบทศบำล
ก ำหนด)

100,000 - - -  รຌอยละของ
ประชำชนเดຌรับ
ขຌอมูลขำวสำร
พิไมขึๅน

ประชำชนเดຌรับขຌอมูล
ขำวสำรทัไวถึงละ
ครอบคลุม

กองชำง
ปน็รำยกำร

ปลีไยนปลงจำก
ผนพฒันำทຌองถิไนสีไป ี
(พ.ศ. 2561-2564) 

ล ำดับ 2  หนຌำ 94

ผนงำนคหะละชุมชน

ทีไ ครงกำร วัตถุประสงค์
ป้ำหมำย

งบประมำณละทีไผำนมำ
 ตัวชีๅวัด
(KPI)

ผลทีไคำดวำจะเดຌรับ หนวยงำน
รับผิดชอบหลัก
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1. ยุทธศาสตร์ดຌานการรักษาความปลอดภัยในชีวิตละทรัพย์สิน
1.2   

2561 2562 2563 2564

(ผลผลิตของครงกำร) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

ผนงำนคหะละชุมชน

ทีไ ครงกำร วัตถุประสงค์
ป้ำหมำย

งบประมำณละทีไผำนมำ
 ตัวชีๅวัด
(KPI)

ผลทีไคำดวำจะเดຌรับ หนวยงำน
รับผิดชอบหลัก

3 ครงกำรติดตัๅงหอกระจำยขำว
ชุมชนพบสุข 3 ม.5

พืไอ฿หຌประชำชนเดຌรับขຌอมูล
ขำวสำรทัไวถึงละครอบคลุม

พำววอร์อมปຊ
ภำคขยำย 1,000 วัตต์
 ล ำพง 100 วัตต์ 
จ ำนวน 4 ชุด ควำมสูง
หอกระจำยขำว 10 ม. 

(ตำมบบทศบำล
ก ำหนด)

100,000 - -  รຌอยละของ
ประชำชนเดຌรับ
ขຌอมูลขำวสำร
พิไมขึๅน

ประชำชนเดຌรับขຌอมูล
ขำวสำรทัไวถึงละ
ครอบคลุม

กองชำง
ปน็รำยกำร

ปลีไยนปลงจำก
ผนพฒันำทຌองถิไนสีไป ี
(พ.ศ. 2561-2564) 

ล ำดับ 3  หนຌำ 95

4 ครงกำรติดตัๅงหอกระจำยขำว
ชุมชนสนสุข 1 ม.7

พืไอ฿หຌประชำชนเดຌรับขຌอมูล
ขำวสำรทัไวถึงละครอบคลุม

พำววอร์อมปຊ
ภำคขยำย 1,000 วัตต์
 ล ำพง 100 วัตต์ 
จ ำนวน 4 ชุด ควำมสูง
หอกระจำยขำว 10 ม. 

(ตำมบบทศบำล
ก ำหนด)

- 100,000 - -  รຌอยละของ
ประชำชนเดຌรับ
ขຌอมูลขำวสำร
พิไมขึๅน

ประชำชนเดຌรับขຌอมูล
ขำวสำรทัไวถึงละ
ครอบคลุม

กองชำง
ปน็รำยกำร

ปลีไยนปลงจำก
ผนพฒันำทຌองถิไนสีไป ี
(พ.ศ. 2561-2564) 

ล ำดับ 4  หนຌำ 95

5 ครงกำรติดตัๅงกลຌอง CCTV 

ชุมชนวิรจน์พัฒนำ ม.4

พืไอป้องกันละรักษำควำม
ปลอดภัย฿นชีวิตละ
ทรัพย์สินของประชำชนละ
ป้องกันอำชญำกรรมทีไอำจ
กิดขึๅน฿นขตทศบำล

ติดตัๅงกลຌอง CCTV  

จ ำนวน  4  ชุด พรຌอม
ป้ำยครงกำร 1 ป้ำย  
(นอกตำมมำตรฐำน
กระทรวงดิจิตัล
ศรษฐกิจละสังคม )

- 200,000 - -  รຌอยละของ
ควำมปลอดภยั
฿นชีวติละ
ทรัพย์สินของ
ประชำชนพิไมขึๅน

ประชำชนมีควำม
ปลอดภัย฿นชีวิตละ
ทรัพย์สิน

กองชำง
ปน็รำยกำร

ปลีไยนปลงจำก
ผนพฒันำทຌองถิไนสีไป ี
(พ.ศ. 2561-2564) 

ล ำดับ  6 หนຌำ 95

42



1. ยุทธศาสตร์ดຌานการรักษาความปลอดภัยในชีวิตละทรัพย์สิน
1.2   

2561 2562 2563 2564

(ผลผลิตของครงกำร) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

ผนงำนคหะละชุมชน

ทีไ ครงกำร วัตถุประสงค์
ป้ำหมำย

งบประมำณละทีไผำนมำ
 ตัวชีๅวัด
(KPI)

ผลทีไคำดวำจะเดຌรับ หนวยงำน
รับผิดชอบหลัก

6 ครงกำรติดตัๅงกลຌอง CCTV 

ม.5

พืไอป้องกันละรักษำควำม
ปลอดภัย฿นชีวิตละ
ทรัพย์สินของประชำชนละ
ป้องกันอำชญำกรรมทีไอำจ
กิดขึๅน฿นขตทศบำล

ติดตัๅงกลຌอง CCTV 

จ ำนวน 6 ชุด พรຌอม
ป้ำยครงกำร 1 ป้ำย 
(นอกมำตรฐำน
กระทรวงดิจิตัล
ศรษฐกิจละสังคม)

300,000 - - -  รຌอยละของ
ควำมปลอดภยั
฿นชีวติละ
ทรัพย์สินของ
ประชำชนพิไมขึๅน

ประชำชนมีควำม
ปลอดภัย฿นชีวิตละ
ทรัพย์สิน

กองชำง
ปน็รำยกำร

ปลีไยนปลงจำก
ผนพฒันำทຌองถิไนสีไป ี
(พ.ศ. 2561-2564) 

ล ำดับ 7  หนຌำ 96

7 ครงกำรติดตัๅงกลຌอง CCTV 

ชุมชนสนสุข 2 ม.7

พืไอป้องกันละรักษำควำม
ปลอดภัย฿นชีวิตละ
ทรัพย์สินของประชำชนละ
ป้องกันอำชญำกรรมทีไอำจ
กิดขึๅน฿นขตทศบำล

ติดตัๅงกลຌอง CCTV 

จ ำนวน 4 ชุด พรຌอม
ป้ำยครงกำร 1 ป้ำย 
(นอกมำตรฐำน
กระทรวงดิจิตัล
ศรษฐกิจละสังคม )

- - - 200,000  รຌอยละของ
ควำมปลอดภยั
฿นชีวติละ
ทรัพย์สินของ
ประชำชนพิไมขึๅน

ประชำชนมีควำม
ปลอดภัย฿นชีวิตละ
ทรัพย์สิน

กองชำง
ปน็รำยกำร

ปลีไยนปลงจำก
ผนพฒันำทຌองถิไนสีไป ี
(พ.ศ. 2561-2564) 

ล ำดับ 8  หนຌำ  96

8 ครงกำรติดตัๅงกลຌอง CCTV 

ชุมชนสนสุข 3 ม.7

พืไอป้องกันละรักษำควำม
ปลอดภัย฿นชีวิตละ
ทรัพย์สินของประชำชนละ
ป้องกันอำชญำกรรมทีไอำจ
กิดขึๅน฿นขตทศบำล

ติดตัๅงกลຌอง CCTV 

จ ำนวน 4 ชุด พรຌอม
ป้ำยครงกำร 1 ป้ำย 
(นอกมำตรฐำน
กระทรวงดิจิตัล
ศรษฐกิจละสังคม )

- - - 200,000  รຌอยละของ
ควำมปลอดภยั
฿นชีวติละ
ทรัพย์สินของ
ประชำชนพิไมขึๅน

ประชำชนมีควำม
ปลอดภัย฿นชีวิตละ
ทรัพย์สิน

กองชำง
ปน็รำยกำร

ปลีไยนปลงจำก
ผนพฒันำทຌองถิไนสีไป ี
(พ.ศ. 2561-2564) 

ล ำดับ 9  หนຌำ 96

รวม ........8......... ครงการ - - 600,000 300,000 - 400,000 - - -
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รายละอียดครงการพัฒนา บบ ผ.01

ผนพัฒนาทຌองถิไนสีไปี (พ.ศ.2561 - 2564) ปลีไยนปลง ครัๅงทีไ 1
ส าหรับองค์กรปกครองสวนทຌองถิไนด านินการ

ทศบาลต าบลปรุใหญ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 3 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอมใหຌมีความสมบูรณอ์ยางยัไงยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไนในขตจังหวัดทีไ 1 ยุทธศาสตร์การสานตอนวทางพระราชด าริ
2.ยุทธศาสตร์การสานตอนวทางพระราชด าริ 
 2.1

2561 2562 2563 2564

(ผลผลิตของครงกำร) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

1 ครงกำรพัฒนำหลงนๅ ำพืไอ
กำรอุปภค-บริภค

พืไอป้องกันละบรรทำ
ผลกระทบจำกปัญหำภัย
ลຌง฿หຌกประชำชน

พัฒนำหลงนๅ ำพืไอกำร
อุปภค-บริภค ฿นขตพืๅนทีไ
ต ำบลปรุ฿หญ

150,000 150,000 150,000 150,000  รຌอยละของ
ประชำชนเดຌรับ
กำรชวยหลือ
พิไมขึๅน

ประชำชนทีไเดຌรับควำม
ดือดรຌอน฿นพืๅนทีไขต
ทศบำลต ำบลปรุ฿หญ
เดຌรับกำรชวยหลือ
จำกปัญหำภัยลຌง

ส ำนักปลัดทศบำล
ปน็รำยกำร

ปลีไยนปลงจำก
ผนพฒันำทຌองถิไนสีไป ี
(พ.ศ. 2561-2564) 

ล ำดับ 1  หนຌำ 98

รวม ........1......... ครงการ - - 150,000 150,000 150,000 150,000 - - -

ผนงำนรักษำควำมสงบภำย฿น

ทีไ ครงกำร วัตถุประสงค์
ป้ำหมำย

งบประมำณละทีไผำนมำ
 ตัวชีๅวัด
(KPI)

ผลทีไคำดวำจะเดຌรับ หนวยงำน
รับผิดชอบหลัก
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รายละอียดครงการพัฒนา บบ ผ.01

ผนพัฒนาทຌองถิไนสีไปี (พ.ศ.2561 - 2564) ปลีไยนปลง ครัๅงทีไ 1
ส าหรับองค์กรปกครองสวนทຌองถิไนด านินการ

ทศบาลต าบลปรุใหญ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 3 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอมใหຌมีความสมบูรณอ์ยางยัไงยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไนในขตจังหวัดทีไ 1 ยุทธศาสตร์การสานตอนวทางพระราชด าริ
2.ยุทธศาสตร์การสานตอนวทางพระราชด าริ 
 2.2

2561 2562 2563 2564

(ผลผลิตของครงกำร) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

1 ครงกำรจำะบอบำดำล 
ชุมชนหนองหอย ม.3

พืไอ฿หຌประชำชนมีนๅ ำ฿ชຌ
พืไออุปภค-บริภคอยำง
ทัไวถึง

จำะบอบำดำลควำมลึกเมนຌอย
กวำ 60.00 มตร จ ำนวน 1 บอ 
พรຌอมครืไองสูบนๅ ำ฿ตຌดิน (ซับ
มอร์ส)  ขนำด 3 รงมຌำ จ ำนวน 
1 ครืไอง ครืไองสูบนๅ ำหอยขง 5.5

 รงมຌำ จ ำนวน 1 ครืไอง  ปำ้ย
ครงกำรจ ำนวน 1 ปำ้ย (ตำม
รูปบบรำยกำรละประมำณกำร
ทีไทศบำลก ำหนด)

- - 300,000 - รຌอยละของ
ประชำชนมีนๅ ำ
อุปภค บริภค
พิไมขึๅน

ประชำชนมีนๅ ำ฿ชຌพืไอ
อุปภค-บริภคทัไวถึง

กองชำง
ปน็รำยกำร

ปลีไยนปลงจำก
ผนพฒันำทຌองถิไนสีไป ี
(พ.ศ. 2561-2564) 

ล ำดับ 1  หนຌำ 99

2 ครงกำรขยำยขตนๅ ำประปำ
หลังสนำมกีฬำ 80 พรรษำ 
ซอยจ ำปำทอง ชุมชนสนสุข
 3 ม.7

พืไอ฿หຌประชำชนมีนๅ ำ฿ชຌ
พืไออุปภค-บริภคอยำง
ทัไวถึง

หอถังสูงละถังกใบนๅ ำขนำด 100.00

 ลบ.ม.  ขุดจำะบอบำดำล ขนำด 
6" ลึกเมนຌอยกวำ 75.00 ม. พรຌอม
ปัຕมสูบนๅ ำบำดำล ขนำด 3 รงมຌำ 
พรຌอมป้ำยครงกำร จ ำนวน 1 ป้ำย 
(ตำมบบทศบำลก ำหนด)

- 1,500,000 - - รຌอยละของ
ประชำชนมีนๅ ำ
อุปภค บริภค
พิไมขึๅน

ประชำชนมีนๅ ำ฿ชຌพืไอ
อุปภค-บริภคทัไวถึง

กองชำง
ปน็รำยกำร

ปลีไยนปลงจำก
ผนพฒันำทຌองถิไนสีไป ี
(พ.ศ. 2561-2564) 

ล ำดับ 2  หนຌำ 99

รวม ........2......... ครงการ - - - 1,500,000 300,000 - - - -

ผนงำนคหะละชุมชน

ทีไ ครงกำร วัตถุประสงค์
ป้ำหมำย

งบประมำณละทีไผำนมำ
 ตัวชีๅวัด
(KPI)

ผลทีไคำดวำจะเดຌรับ หนวยงำน
รับผิดชอบหลัก
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รายละอียดครงการพัฒนา บบ ผ.01

ผนพัฒนาทຌองถิไนสีไปี (พ.ศ.2561 - 2564) ปลีไยนปลง ครัๅงทีไ 1
ส าหรับองค์กรปกครองสวนทຌองถิไนด านินการ

ทศบาลต าบลปรุใหญ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 1 การพัฒนาละพิไมศักยภาพการขงขันศรษฐกิจ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไนในขตจังหวัดทีไ 6 ยุทธศาสตร์ดຌานการพัฒนาครงสรຌางพืๅนฐาน
3. ยุทธศาสตร์ดຌานการพัฒนาครงสรຌางพืๅนฐาน
   3.1

2561 2562 2563 2564

(ผลผลิตของครงกำร) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

1 ครงกำรกอสรຌำงถนนหนิคลุก
บຌำนนำยส ำรำญ  อำจปรุ 
ชุมชนคนชุม 1 ม.1

พืไอพัฒนำระบบ
สำธำรณูปภค฿หຌเดຌมำตรฐำน

ถนนหนิคลุก กวຌำง 3.00 ม. ยำว 
40.00 ม. หนำ 0.20 ม. หรือพืๅนทีไ
ด ำนินกำรกอสรຌำงเมนຌอยกวำ 
120.00 ตร.ม. (ตำมรูปบบ
รำยกำรละประมำณกำรทีไ
ทศบำลก ำหนด)

30,000 - - รຌอยละประชำชน
เดຌรับควำม
สะดวก฿นกำร
สัญจรพิไมขึๅน

ประชำชนเดຌรับควำม
สะดวก฿นกำรสัญจร

 กองชำง
ปน็รำยกำร

ปลีไยนปลงจำก
ผนพฒันำทຌองถิไนสีไป ี
(พ.ศ. 2561-2564) 

ล ำดับ 3  หนຌำ 101

2 ครงกำรกอสรຌำงทอระบำยน ๅำ
พรຌอมขยำยผิวจรำจร คอนกรีต
สริมหลใก  สຌนจำกรงน ๅำขใงกิจ
วำรีถึงบำยพำส ชุมชนคนชุม 1 ม.1

พืไอพัฒนำระบบ
สำธำรณูปภค฿หຌเดຌมำตรฐำน

ทอระบำยนๅ ำคอนกรีตสริมหลใก 
ปำกลิๅนรำง ชัน 3  0.60  ม. 

ควำมยำวทอรวมบอพกั 207.00 ม.

 บอพกั จ ำนวน 21 บอ พรຌอม
ขยำยผิวจรำจรคอนกรีตสริมหลใก
 กวຌำง 1.50 ม. ยำว 150.00 ม. 

หนำ 0.15 ม. หรือพืๅนทีไ
ด ำนินกำรกอสรຌำงเมนຌอยกวำ 
225.00 ตร.ม. พรຌอมติดตัๅงปำ้ย
ครงกำร จ ำนวน 1 ปำ้ย (ตำม
รูปบบรำยกำรละประมำณกำรทีไ
ทศบำลก ำหนด)

- 860,000 - - รຌอยละประชำชน
เดຌรับควำม
สะดวก฿นกำร
สัญจรพิไมขึๅน

ระบำยนๅ ำเดຌดีละนๅ ำเม
ทวมขัง฿นพืๅนทีไ

 กองชำง
ปน็รำยกำร

ปลีไยนปลงจำก
ผนพฒันำทຌองถิไนสีไป ี
(พ.ศ. 2561-2564) 

ล ำดับ  4 หนຌำ 102

ผนงำนคหะละชุมชน

ทีไ ครงกำร วัตถุประสงค์ ป้ำหมำย
งบประมำณละทีไผำนมำ

 ตัวชีๅวัด
(KPI)

ผลทีไคำดวำจะเดຌรับ หนวยงำน
รับผิดชอบหลัก
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3. ยุทธศาสตร์ดຌานการพัฒนาครงสรຌางพืๅนฐาน
   3.1

2561 2562 2563 2564

(ผลผลิตของครงกำร) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

ผนงำนคหะละชุมชน

ทีไ ครงกำร วัตถุประสงค์ ป้ำหมำย
งบประมำณละทีไผำนมำ

 ตัวชีๅวัด
(KPI)

ผลทีไคำดวำจะเดຌรับ หนวยงำน
รับผิดชอบหลัก

3 ครงกำรจัดท ำป้ำยชืไอชุมชนคนชุม
 1  ม.1

พืไอสดงทีไตัๅงละอำณำ
ขตของพืๅนทีไชุมชน

ปำ้ยชุมชน จ ำนวน 1 ปำ้ย (ตำม
รูปบบรำยกำรละประมำณกำรทีไ
ทศบำลก ำหนด)

- 55,000 - - รຌอยละประชำชน
เดຌรับควำม
สะดวก฿นกำร
สัญจรพิไมขึๅน

ประชำชนเดຌรับควำม
สะดวก฿นกำรสัญจร

 กองชำง
ปน็รำยกำร

ปลีไยนปลงจำก
ผนพฒันำทຌองถิไนสีไป ี
(พ.ศ. 2561-2564) 

ล ำดับ  7 หนຌำ 102

4 ครงกำรกอสรຌำงถนนหนิคลุก
สำยตะกดุทำงขຌำบຌำนนำยสำธิต
 ชุมชนคนชุม 1 ม.1

พืไอพัฒนำระบบ
สำธำรณูปภค฿หຌเดຌมำตรฐำน

ถนนหนิคลุก กวຌำง 3.00 ม. ยำว 
50.00 ม. หนำ 0.20 ม. หรือพืๅนทีไ
ด ำนินกำรกอสรຌำงเมนຌอยกวำ 
150.00 ตร.ม. (ตำมรูปบบ
รำยกำรละประมำณกำรทีไ
ทศบำลก ำหนด)

- - 34,000 - รຌอยละประชำชน
เดຌรับควำม
สะดวก฿นกำร
สัญจรพิไมขึๅน

ประชำชนเดຌรับควำม
สะดวก฿นกำรสัญจร

 กองชำง
ปน็รำยกำร

ปลีไยนปลงจำก
ผนพฒันำทຌองถิไนสีไป ี
(พ.ศ. 2561-2564) 

ล ำดับ 1  หนຌำ 101

5 ครงกำรจัดท ำป้ำยชืไอชุมชนคนชุม
 2 ม. 1

พืไอสดงทีไตัๅงละอำณำ
ขตของพืๅนทีไชุมชน

ปำ้ยชุมชน จ ำนวน 1 ปำ้ย (ตำม
รูปบบรำยกำรละประมำณกำรทีไ
ทศบำลก ำหนด)

55,000 - - - รຌอยละประชำชน
เดຌรับควำม
สะดวก฿นกำร
สัญจรพิไมขึๅน

ประชำชนเดຌรับควำม
สะดวก฿นกำรสัญจร

 กองชำง
ปน็รำยกำร

ปลีไยนปลงจำก
ผนพฒันำทຌองถิไนสีไป ี
(พ.ศ. 2561-2564) 

ล ำดับ  8 หนຌำ 103

6 ครงกำรกอสรຌำงทอระบำยนๅ ำตอ
จำกครงกำรดิมถึงบำยพำส
ชุมชนตำลหรนนนตำชูพัฒนำ ม.2

พืไอพัฒนำระบบ
สำธำรณูปภค฿หຌเดຌมำตรฐำน

ทอระบำยนๅ ำคอนกรีตสริม
หลใก ชัๅน 3  ขนำด  Ø 0.40  

มตร  ยำว 166  ม. บอพัก
จ ำนวน 17 บอ พรຌอมป้ำย
ครงกำรจ ำนวน 1 ป้ำย (ตำม
บบทศบำลก ำหนด)

350,000 - - - รຌอยละประชำชน
เดຌรับควำม
สะดวก฿นกำร
สัญจรพิไมขึๅน

ระบำยนๅ ำเดຌดีละนๅ ำเม
ทวมขัง฿นพืๅนทีไ

 กองชำง
ปน็รำยกำร

ปลีไยนปลงจำก
ผนพฒันำทຌองถิไนสีไป ี
(พ.ศ. 2561-2564) 

ล ำดับ 17 หนຌำ 105
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3. ยุทธศาสตร์ดຌานการพัฒนาครงสรຌางพืๅนฐาน
   3.1

2561 2562 2563 2564

(ผลผลิตของครงกำร) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

ผนงำนคหะละชุมชน

ทีไ ครงกำร วัตถุประสงค์ ป้ำหมำย
งบประมำณละทีไผำนมำ

 ตัวชีๅวัด
(KPI)

ผลทีไคำดวำจะเดຌรับ หนวยงำน
รับผิดชอบหลัก

7 ครงกำรขยำยถนนสำยบຌำน
นำยประยงค์  ขใมทอง คลอง
ชลประทำนถึงตำลหรน ชุมชน
ตำลหรนนนตำชูพัฒนำ ม.2

พืไอพัฒนำระบบ
สำธำรณูปภค฿หຌเดຌมำตรฐำน

ถนนคอนกรีตสริมหลใก  กวຌำง 
3.00 ม.  ยำว 120.00 ม. หนำ 
0.15 ม. หรือพืๅนทีได ำนินกำร
กอสรຌำงเมนຌอยกวำ  360.00  ตร.

ม. พรຌอมปำ้ยครงกำรจ ำนวน 1 

ปำ้ย (ตำมรูปบบรำยกำรละ
ประมำณกำรทีไทศบำลก ำหนด )

- 235,000 - - รຌอยละประชำชน
เดຌรับควำม
สะดวก฿นกำร
สัญจรพิไมขึๅน

ประชำชนเดຌรับควำม
สะดวก฿นกำรสัญจร

 กองชำง
ปน็รำยกำร

ปลีไยนปลงจำก
ผนพฒันำทຌองถิไนสีไป ี
(พ.ศ. 2561-2564) 

ล ำดับ 14 หนຌำ 104

8 ครงกำรกอสรຌำงถนนคอนกรีต
สริมหลใก ซอยบຌำนยำยมีๅยน – 
บຌำนยำยนຌอย ชุมชนตำลหรน
นนตำชูพัฒนำ ม.2

พืไอพัฒนำระบบ
สำธำรณูปภค฿หຌเดຌมำตรฐำน

ถนนคอนกรีตสริมหลใก  กวຌำง 
2.00 ม.  ยำว 15.00 ม. หนำ 0.15

 ม. หรือพืๅนทีได ำนินกำรกอสรຌำง
เมนຌอยกวำ  30.00  ตร.ม. (ตำม
รูปบบรำยกำรละประมำณกำรทีไ
ทศบำลก ำหนด)

- - 20,000 - รຌอยละประชำชน
เดຌรับควำม
สะดวก฿นกำร
สัญจรพิไมขึๅน

ประชำชนเดຌรับควำม
สะดวก฿นกำรสัญจร

 กองชำง
ปน็รำยกำร

ปลีไยนปลงจำก
ผนพฒันำทຌองถิไนสีไป ี
(พ.ศ. 2561-2564) 

ล ำดับ 21  หนຌำ 106

9 ครงกำรจัดท ำป้ำยชืไอชุมชนตำล
หรนนนตำชูพัฒนำ ม.2

พืไอสดงทีไตัๅงละอำณำ
ขตของพืๅนทีไชุมชน

ป้ำยชุมชน จ ำนวน 1 ป้ำย
 (ตำมบบทศบำลก ำหนด)

- - 55,000 - รຌอยละประชำชน
เดຌรับควำม
สะดวก฿นกำร
สัญจรพิไมขึๅน

ประชำชนเดຌรับควำม
สะดวก฿นกำรสัญจร

 กองชำง
ปน็รำยกำร

ปลีไยนปลงจำก
ผนพฒันำทຌองถิไนสีไป ี
(พ.ศ. 2561-2564) 

ล ำดับ 22 หนຌำ 106
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3. ยุทธศาสตร์ดຌานการพัฒนาครงสรຌางพืๅนฐาน
   3.1

2561 2562 2563 2564

(ผลผลิตของครงกำร) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

ผนงำนคหะละชุมชน

ทีไ ครงกำร วัตถุประสงค์ ป้ำหมำย
งบประมำณละทีไผำนมำ

 ตัวชีๅวัด
(KPI)

ผลทีไคำดวำจะเดຌรับ หนวยงำน
รับผิดชอบหลัก

10 ครงกำรกอสรຌำงทอระบำยนๅ ำ
สำยบຌำนนำยประยงค์    ขใม
ทอง คลองชลประทำนถึงตำล
หรน ชุมชนตำลหรนนนตำชู
พัฒนำม.2

พืไอพัฒนำระบบ
สำธำรณูปภค฿หຌเดຌมำตรฐำน

ทอระบำยนๅ ำคอนกรีตสริม
หลใก ชัๅน 3  ขนำด  Ø 0.40  

มตร  ยำว 120 ม. บอพัก
จ ำนวน 12 บอ พรຌอมป้ำย
ครงกำรจ ำนวน 1 ป้ำย (ตำม
บบทศบำลก ำหนด)

- - - 250,000 รຌอยละประชำชน
เดຌรับควำม
สะดวก฿นกำร
สัญจรพิไมขึๅน

ระบำยนๅ ำเดຌดีละนๅ ำเม
ทวมขัง฿นพืๅนทีไ

 กองชำง
ปน็รำยกำร

ปลีไยนปลงจำก
ผนพฒันำทຌองถิไนสีไป ี
(พ.ศ. 2561-2564) 

ล ำดับ 15 หนຌำ 105

11 ครงกำรปรับปรุงถนน ซอย  7 

กลำงบຌำนตะคองกำ ชุมชน
ลูกหลำนปูຆคงพัฒนำ ม.2

พืไอพัฒนำระบบ
สำธำรณูปภค฿หຌเดຌมำตรฐำน

ปรับปรุงถนนคอนกรีตสริมหลใก  กวຌำง
 4.00 ม.    ยำว 100.00 ม. หนำ 0.15 

ม. หรือพืๅนทีได ำนินกำรกอสรຌำงเมนຌอย
กวำ  400.00  ตร.ม. พรຌอมเหลทำงหนิ
คลุกกวຌำง 0.50 ม. ยำว 100.00 ม. หนำ
 0.15 ม. ทัๅงสองขຌำง  พรຌอมปำ้ย
ครงกำรจ ำนวน 1 ปำ้ย (ตำมรูปบบ
รำยกำรละประมำณกำรทีไทศบำล
ก ำหนด)

- - - 300,000 รຌอยละประชำชน
เดຌรับควำม
สะดวก฿นกำร
สัญจรพิไมขึๅน

ประชำชนเดຌรับควำม
สะดวก฿นกำรสัญจร

 กองชำง
ปน็รำยกำร

ปลีไยนปลงจำก
ผนพฒันำทຌองถิไนสีไป ี
(พ.ศ. 2561-2564) 

ล ำดับ 13  หนຌำ 104

12 ครงกำรกอสรຌำงทอระบำยนๅ ำ
หลังศุภชคคຌำเมຌถึงหอพักบຌำน
ยำยผัด ชุมชนลูกหลำนปูຆคง
พัฒนำ ม.2

พืไอพัฒนำระบบ
สำธำรณูปภค฿หຌเดຌมำตรฐำน

ทอระบำยนๅ ำคอนกรีตสริมหลใก 
ปำกลิๅนรำง ชัๅน 3  0.40  ม. 

ควำมยำวทอรวมบอพกั 190.00 ม.

 บอพกั จ ำนวน 19 บอ พรຌอม
ติดตัๅงปำ้ยครงกำร จ ำนวน 1 ปำ้ย
 (ตำมรูปบบรำยกำรละ
ประมำณกำรทีไทศบำลก ำหนด )

- - - 530,000 รຌอยละประชำชน
เดຌรับควำม
สะดวก฿นกำร
สัญจรพิไมขึๅน

ระบำยนๅ ำเดຌดีละนๅ ำเม
ทวมขัง฿นพืๅนทีไ

 กองชำง
ปน็รำยกำร

ปลีไยนปลงจำก
ผนพฒันำทຌองถิไนสีไป ี
(พ.ศ. 2561-2564) 

ล ำดับ 16 หนຌำ 105
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3. ยุทธศาสตร์ดຌานการพัฒนาครงสรຌางพืๅนฐาน
   3.1

2561 2562 2563 2564

(ผลผลิตของครงกำร) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

ผนงำนคหะละชุมชน

ทีไ ครงกำร วัตถุประสงค์ ป้ำหมำย
งบประมำณละทีไผำนมำ

 ตัวชีๅวัด
(KPI)

ผลทีไคำดวำจะเดຌรับ หนวยงำน
รับผิดชอบหลัก

13  ครงกำรกอสรຌำงทอชืไอมหมือง
ระบำยนๅ ำ ซอยบຌำนลุงจม ชุมชน
รวม฿จพัฒนำตะคองกำ ม.2

พืไอพัฒนำระบบ
สำธำรณูปภค฿หຌเดຌมำตรฐำน

ทอระบำยนๅ ำคอนกรีตสริมหลใก 
ปำกลิๅนรำง ชัๅน 3  

สຌนผำศูนยก์ลำง 1.00  ม. จ ำนวน
 4.00 ทอน พรຌอมดำดคอนกรีต
สริมปำกทอ  (ตำมรูปบบ
รำยกำรละประมำณกำรทีไ
ทศบำลก ำหนด)

31,000 - - - รຌอยละประชำชน
เดຌรับควำม
สะดวก฿นกำร
สัญจรพิไมขึๅน

ระบำยนๅ ำเดຌดีละนๅ ำเม
ทวมขัง฿นพืๅนทีไ

 กองชำง
ปน็รำยกำร

ปลีไยนปลงจำก
ผนพฒันำทຌองถิไนสีไป ี
(พ.ศ. 2561-2564) 

ล ำดับ 20 หนຌำ 106

14 ครงกำรกอสรຌำงถนนคอนกรีต
สริมหลใกบຌำนนำยอนนั วอน
สันทียะ ชุมชนรวม฿จพัฒนำตะ
คองกำ ม.2

พืไอพัฒนำระบบ
สำธำรณูปภค฿หຌเดຌมำตรฐำน

ถนนคอนกรีตสริมหลใก  กวຌำง 
3.00 ม.    ยำว 112.00 ม. หนำ 
0.15 ม. หรือพืๅนทีได ำนินกำร
กอสรຌำงเมนຌอยกวำ  336.00  ตร.

ม. (ตำมรูปบบรำยกำรละ
ประมำณกำรทีไทศบำลก ำหนด )

220,000 - - - รຌอยละประชำชน
เดຌรับควำม
สะดวก฿นกำร
สัญจรพิไมขึๅน

ประชำชนเดຌรับควำม
สะดวก฿นกำรสัญจร

 กองชำง
ปน็รำยกำร

ปลีไยนปลงจำก
ผนพฒันำทຌองถิไนสีไป ี
(พ.ศ. 2561-2564) 

ล ำดับ 10 หนຌำ 103

15 ครงกำรกอสรຌำงถนนคอนกรีต
สริมหลใกบຌำนนำงจันจิรำ  กมิ
สูงนนิ ชุมชนรวม฿จพัฒนำตะ
คองกำ ม.2

พืไอพัฒนำระบบ
สำธำรณูปภค฿หຌเดຌมำตรฐำน

ถนนคอนกรีตสริมหลใก  กวຌำง 
3.00 ม.    ยำว 36.00 ม. หนำ 
0.15 ม. หรือพืๅนทีได ำนินกำร
กอสรຌำงเมนຌอยกวำ  108.00  ตร.

ม. (ตำมรูปบบรำยกำรละ
ประมำณกำรทีไทศบำลก ำหนด )

- 70,000 - - รຌอยละประชำชน
เดຌรับควำม
สะดวก฿นกำร
สัญจรพิไมขึๅน

ประชำชนเดຌรับควำม
สะดวก฿นกำรสัญจร

 กองชำง
ปน็รำยกำร

ปลีไยนปลงจำก
ผนพฒันำทຌองถิไนสีไป ี
(พ.ศ. 2561-2564) 

ล ำดับ 11หนຌำ 104

50



3. ยุทธศาสตร์ดຌานการพัฒนาครงสรຌางพืๅนฐาน
   3.1

2561 2562 2563 2564

(ผลผลิตของครงกำร) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

ผนงำนคหะละชุมชน

ทีไ ครงกำร วัตถุประสงค์ ป้ำหมำย
งบประมำณละทีไผำนมำ

 ตัวชีๅวัด
(KPI)

ผลทีไคำดวำจะเดຌรับ หนวยงำน
รับผิดชอบหลัก

16 ครงกำรกอสรຌำงทอระบำยนๅ ำ 
ซอย 9/4 ชุมชนรวม฿จพัฒนำ
ตะคองกำ ม.2

พืไอพัฒนำระบบ
สำธำรณูปภค฿หຌเดຌมำตรฐำน

ทอระบำยนๅ ำคอนกรีตสริมหลใก 
ปำกลิๅนรำง ชัๅน 3  0.40  ม. 

ควำมยำวทอรวมบอพกั 142.00 ม.

 บอพกั จ ำนวน 15 บอ พรຌอม
ติดตัๅงปำ้ยครงกำร จ ำนวน 1 ปำ้ย
 (ตำมรูปบบรำยกำรละ
ประมำณกำรทีไทศบำลก ำหนด )

- 400,000 - - รຌอยละประชำชน
เดຌรับควำม
สะดวก฿นกำร
สัญจรพิไมขึๅน

ระบำยนๅ ำเดຌดีละนๅ ำเม
ทวมขัง฿นพืๅนทีไ

 กองชำง
ปน็รำยกำร

ปลีไยนปลงจำก
ผนพฒันำทຌองถิไนสีไป ี
(พ.ศ. 2561-2564) 

ล ำดับ 18หนຌำ 105

17 ครงกำรกอสรຌำงทอระบำย
นๅ ำหนຌำบຌำนกรีนลนด์ ชุมชน
รวม฿จพัฒนำตะคองกำ  ม.2

พืไอพัฒนำระบบ
สำธำรณูปภค฿หຌเดຌมำตรฐำน

ทอระบำยนๅ ำคอนกรีตสริมหลใก 
ปำกลิๅนรำง ชัๅน 3  0.40  ม. 

ควำมยำวทอรวมบอพกั 193.00 ม.

 บอพกั จ ำนวน 19 บอ พรຌอม
ติดตัๅงปำ้ยครงกำร จ ำนวน 1 ปำ้ย
 (ตำมรูปบบรำยกำรละ
ประมำณกำรทีไทศบำลก ำหนด )

- - - 495,000 รຌอยละประชำชน
เดຌรับควำม
สะดวก฿นกำร
สัญจรพิไมขึๅน

ระบำยนๅ ำเดຌดีละนๅ ำเม
ทวมขัง฿นพืๅนทีไ

 กองชำง
ปน็รำยกำร

ปลีไยนปลงจำก
ผนพฒันำทຌองถิไนสีไป ี
(พ.ศ. 2561-2564) 

ล ำดับ19 หนຌำ 106

18 ครงกำรปรับปรุงผิวทำงบริวณ
บຌำนผูຌ฿หญหมูทีไ 3 ถึงจดขตสุด
ขตทศบำลต ำบลบຌำน฿หม 
ชุมชนหนองหอย ม.3

พืไอพัฒนำระบบ
สำธำรณูปภค฿หຌเดຌมำตรฐำน

ถนนคอนกรีตสริมหลใก หนำ 
0.15 ม. พืๅนทีได ำนินกำรกอสรຌำง
เมนຌอยกวำ  40.00  ตร.ม. (ตำม
รูปบบรำยกำรละประมำณกำรทีไ
ทศบำลก ำหนด)

 25,000  -  -  - รຌอยละประชำชน
เดຌรับควำม
สะดวก฿นกำร
สัญจรพิไมขึๅน

ประชำชนเดຌรับควำม
สะดวก฿นกำรสัญจร

 กองชำง
ปน็รำยกำร

ปลีไยนปลงจำก
ผนพฒันำทຌองถิไนสีไป ี
(พ.ศ. 2561-2564) 

ล ำดับ 23 หนຌำ 107
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3. ยุทธศาสตร์ดຌานการพัฒนาครงสรຌางพืๅนฐาน
   3.1

2561 2562 2563 2564

(ผลผลิตของครงกำร) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

ผนงำนคหะละชุมชน

ทีไ ครงกำร วัตถุประสงค์ ป้ำหมำย
งบประมำณละทีไผำนมำ

 ตัวชีๅวัด
(KPI)

ผลทีไคำดวำจะเดຌรับ หนวยงำน
รับผิดชอบหลัก

19 ครงกำรปรับปรุงฝำรำงระบำย
นๅ ำ ตัๅงตสุดขตทศบำลนคร
นครรำชสีมำชืไอมขตทศบำล
ต ำบลบຌำน฿หม ม.3

พืไอพัฒนำระบบ
สำธำรณูปภค฿หຌเดຌมำตรฐำน

ปรับปรุงฝำรำงระบำยนๅ ำ กวຌำง 
0.80 ม. หนำ 0.15 ม. ยำว 
19.00 ม. (ตำมรูปบบรำยกำร
ละประมำณกำรทีไทศบำล
ก ำหนด)

- - - 22,800 รຌอยละประชำชน
เดຌรับควำม
สะดวก฿นกำร
สัญจรพิไมขึๅน

ประชำชนเดຌรับควำม
สะดวก฿นกำรสัญจร

 กองชำง
ปน็รำยกำร

ปลีไยนปลงจำก
ผนพฒันำทຌองถิไนสีไป ี
(พ.ศ. 2561-2564) 

ล ำดับ24หนຌำ 107

20 ครงกำรกอสรຌำงทอระบำยนๅ ำริม
ถนนมุขมนตรี (ฝัດงซຌำย) ชุมชน
หนองหอย ม.3

พืไอพัฒนำระบบ
สำธำรณูปภค฿หຌเดຌมำตรฐำน

ทอระบำยนๅ ำคอนกรีตสริมหลใก 
ปำกลิๅนรำง ชัน 3  0.40  ม. 

ควำมยำวทอรวมบอพกั 165.00 ม.

 บอพกั จ ำนวน 17 บอ พรຌอม
ติดตัๅงปำ้ยครงกำร จ ำนวน 1 ปำ้ย
 (ตำมรูปบบรำยกำรละ
ประมำณกำรทีไทศบำลก ำหนด )

- - - 464,000 รຌอยละประชำชน
เดຌรับควำม
สะดวก฿นกำร
สัญจรพิไมขึๅน

ระบำยนๅ ำเดຌดีละนๅ ำเม
ทวมขัง฿นพืๅนทีไ

 กองชำง
ปน็รำยกำร

ปลีไยนปลงจำก
ผนพฒันำทຌองถิไนสีไป ี
(พ.ศ. 2561-2564) 

ล ำดับ 25หนຌำ107

21 ครงกำรกอสรຌำงทอระบำยนๅ ำ 
(ฝัດงซຌำย) ซอยรวมมิตร จำกบຌำน
ป้ำประยูรถึงอูกืๅอ ชุมชนรวมมิตร
พัฒนำ ม.4

พืไอพัฒนำระบบ
สำธำรณูปภค฿หຌเดຌมำตรฐำน

ทอระบำยนๅ ำคอนกรีตสริมหลใก 
ปำกลิๅนรำง ชัๅน 3  0.40  ม. 

ควำมยำวทอรวมบอพกั 214.00 ม.

 บอพกั จ ำนวน 22 บอ พรຌอม
ติดตัๅงปำ้ยครงกำร จ ำนวน 1 ปำ้ย
 (ตำมรูปบบรำยกำรละ
ประมำณกำรทีไทศบำลก ำหนด )

600,000 - - - รຌอยละประชำชน
เดຌรับควำม
สะดวก฿นกำร
สัญจรพิไมขึๅน

ระบำยนๅ ำเดຌดีละนๅ ำเม
ทวมขัง฿นพืๅนทีไ

 กองชำง
ปน็รำยกำร

ปลีไยนปลงจำก
ผนพฒันำทຌองถิไนสีไป ี
(พ.ศ. 2561-2564) 

ล ำดับ 29หนຌำ 109
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3. ยุทธศาสตร์ดຌานการพัฒนาครงสรຌางพืๅนฐาน
   3.1

2561 2562 2563 2564

(ผลผลิตของครงกำร) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

ผนงำนคหะละชุมชน

ทีไ ครงกำร วัตถุประสงค์ ป้ำหมำย
งบประมำณละทีไผำนมำ

 ตัวชีๅวัด
(KPI)

ผลทีไคำดวำจะเดຌรับ หนวยงำน
รับผิดชอบหลัก

22 ครงกำรกอสรຌำงถนนหนิคลุก 
ซอยจริญพัฒน ์ซอย 2 ชุมชน
รวมมติรพัฒนำ ม.4

พืไอพัฒนำระบบ
สำธำรณูปภค฿หຌเดຌมำตรฐำน

ถนนหนิคลุก กวຌำง 4.00 ม. ยำว 
76.00 ม. หนำ 0.20 ม. หรือพืๅนทีไ
ด ำนินกำรกอสรຌำงเมนຌอยกวำ 
304.00 ตร.ม.  (ตำมรูปบบ
รำยกำรละประมำณกำรทีไ
ทศบำลก ำหนด)

- - - 60,000 รຌอยละประชำชน
เดຌรับควำม
สะดวก฿นกำร
สัญจรพิไมขึๅน

ประชำชนเดຌรับควำม
สะดวก฿นกำรสัญจร

 กองชำง
ปน็รำยกำร

ปลีไยนปลงจำก
ผนพฒันำทຌองถิไนสีไป ี
(พ.ศ. 2561-2564) 

ล ำดับ 26หนຌำ108

23 ครงกำรกอสรຌำงทอระบำยนๅ ำ 
ซอย 19 ชุมชนวิรจนพ์ัฒนำ ม.4

พืไอพัฒนำระบบ
สำธำรณูปภค฿หຌเดຌมำตรฐำน

ทอระบำยนๅ ำคอนกรีตสริมหลใก 
ปำกลิๅนรำง ชัๅน 3  0.40  ม. 

ควำมยำวทอรวมบอพกั 101.00 ม.

 บอพกั จ ำนวน 10 บอ พรຌอม
ติดตัๅงปำ้ยครงกำร จ ำนวน 1 ปำ้ย
 (ตำมรูปบบรำยกำรละ
ประมำณกำรทีไทศบำลก ำหนด )

- - 280,000 - รຌอยละประชำชน
เดຌรับควำม
สะดวก฿นกำร
สัญจรพิไมขึๅน

ระบำยนๅ ำเดຌดีละนๅ ำเม
ทวมขัง฿นพืๅนทีไ

 กองชำง
ปน็รำยกำร

ปลีไยนปลงจำก
ผนพฒันำทຌองถิไนสีไป ี
(พ.ศ. 2561-2564) 

ล ำดับ 27หนຌำ108

24 ครงกำรกอสรຌำงทอระบำยนๅ ำ
พรຌอมฝำตะกรง ซอย 9 ชุมชน
วิรจน์พัฒนำ ม.4

พืไอพัฒนำระบบ
สำธำรณูปภค฿หຌเดຌมำตรฐำน

ทอระบำยนๅ ำคอนกรีตสริมหลใก 
ปำกลิๅนรำง ชัๅน 3  0.40  ม. 

ควำมยำวทอรวมบอพกั 60.00 ม.

 บอพกั จ ำนวน 8 บอ พรຌอม
ติดตัๅงปำ้ยครงกำร จ ำนวน 1 ปำ้ย
 (ตำมรูปบบรำยกำรละ
ประมำณกำรทีไทศบำลก ำหนด )

- - - 185,000 รຌอยละประชำชน
เดຌรับควำม
สะดวก฿นกำร
สัญจรพิไมขึๅน

ระบำยนๅ ำเดຌดีละนๅ ำเม
ทวมขัง฿นพืๅนทีไ

 กองชำง
ปน็รำยกำร

ปลีไยนปลงจำก
ผนพฒันำทຌองถิไนสีไป ี
(พ.ศ. 2561-2564) 

ล ำดับ 31หนຌำ109
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3. ยุทธศาสตร์ดຌานการพัฒนาครงสรຌางพืๅนฐาน
   3.1

2561 2562 2563 2564

(ผลผลิตของครงกำร) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

ผนงำนคหะละชุมชน

ทีไ ครงกำร วัตถุประสงค์ ป้ำหมำย
งบประมำณละทีไผำนมำ

 ตัวชีๅวัด
(KPI)

ผลทีไคำดวำจะเดຌรับ หนวยงำน
รับผิดชอบหลัก

25 ครงกำรจัดท ำป้ำยชืไอชุมชนเมตรี
พัฒนำ ม.4

พืไอสดงทีไตัๅงละอำณำ
ขตของพืๅนทีไชุมชน

ป้ำยชุมชน จ ำนวน 1 ป้ำย
(ตำมบบทศบำลก ำหนด)

55,000 - - - รຌอยละประชำชน
เดຌรับควำม
สะดวก฿นกำร
สัญจรพิไมขึๅน

ประชำชนเดຌรับควำม
สะดวก฿นกำรสัญจร

 กองชำง
ปน็รำยกำร

ปลีไยนปลงจำก
ผนพฒันำทຌองถิไนสีไป ี
(พ.ศ. 2561-2564) 

ล ำดับ 34 หนຌำ110

26 ครงกำรขยำยผิวจรำจรถนน
คอนกรีตสริมหลใกทัๅงสองฝัດง ซอย
เมตรีพัฒนำ ชุมชนเมตรีพัฒนำ ม.4

พืไอพัฒนำระบบ
สำธำรณูปภค฿หຌเดຌมำตรฐำน

ถนนคอนกรีตสริมหลใก ขนำด
กวຌำงขຌำงละ 1.50 ม. ยำว 373.00

 ม. หนำ 0.15 ม. หรือพืๅนทีไ
ด ำนินกำรขยำยผิวทำงจรำจร
คอนกรีตสริมหลใกทัๅงสองฝัດงรวม
ฝำบอพຌกเมนຌอยกวำ 1,119.00 

ตร.ม. พรຌอมปำ้ยครงกำร จ ำนวน
 1 ปำ้ย (ตำมรูปบบรำยกำรละ
ประมำณกำรทีไทศบำลก ำหนด )

820,000 - - - รຌอยละประชำชน
เดຌรับควำม
สะดวก฿นกำร
สัญจรพิไมขึๅน

ประชำชนเดຌรับควำม
สะดวก฿นกำรสัญจร

 กองชำง
ปน็รำยกำร

ปลีไยนปลงจำก
ผนพฒันำทຌองถิไนสีไป ี
(พ.ศ. 2561-2564) 

ล ำดับ28 หนຌำ108

27 ครงกำรกอสรຌำงทำงทຌำหนຌำรຌำน
กຎวยต็ียวมืององ ชุมชนเมตรี
พัฒนำ ม.4

พืไอพัฒนำระบบ
สำธำรณูปภค฿หຌเดຌมำตรฐำน

ทำงทຌำ กวຌำง 1.00 ม. ยำวรวม 
200.00 ม. หรือพืๅนทีได ำนินกำร
เมนຌอยกวำ 200.00 ตร.ม. พรຌอม
ติดตัๅงปำ้ยครงกำร จ ำนวน 1 ปำ้ย
 (ตำมรูปบบรำยกำรละ
ประมำณกำรทีไทศบำลก ำหนด )

- - - 150,000 รຌอยละประชำชน
เดຌรับควำม
สะดวก฿นกำร
สัญจรพิไมขึๅน

ประชำชนเดຌรับควำม
สะดวก฿นกำรสัญจร

 กองชำง
ปน็รำยกำร

ปลีไยนปลงจำก
ผนพฒันำทຌองถิไนสีไป ี
(พ.ศ. 2561-2564) 

ล ำดับ32หนຌำ110
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3. ยุทธศาสตร์ดຌานการพัฒนาครงสรຌางพืๅนฐาน
   3.1

2561 2562 2563 2564

(ผลผลิตของครงกำร) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

ผนงำนคหะละชุมชน

ทีไ ครงกำร วัตถุประสงค์ ป้ำหมำย
งบประมำณละทีไผำนมำ

 ตัวชีๅวัด
(KPI)

ผลทีไคำดวำจะเดຌรับ หนวยงำน
รับผิดชอบหลัก

28 ครงกำรปรับปรุงถนนลำดยำง
อสฟัสท์ติกคอนกรีตหนຌำรຌำน
กຎวยต็ียวมืององ ชุมชนเมตรี
พัฒนำ ม.4

พืไอพัฒนำระบบ
สำธำรณูปภค฿หຌเดຌมำตรฐำน

ปรับปรุงถนนลำดยำงอสฟสัท์ติ
กคอนกรีต กวຌำง 5.00 ม. ยำวรวม
 380.00 ม. หนำ 0.05 ม. หรือ
พืๅนทีได ำนินกำรเมนຌอยกวำ 
1,900.00 ตร.ม. พรຌอมปำ้ย
ครงกำร จ ำนวน 1 ปำ้ย (ตำม
รูปบบรำยกำรละประมำณกำรทีไ
ทศบำลก ำหนด)

- - - 900,000 รຌอยละประชำชน
เดຌรับควำม
สะดวก฿นกำร
สัญจรพิไมขึๅน

ประชำชนเดຌรับควำม
สะดวก฿นกำรสัญจร

 กองชำง
ปน็รำยกำร

ปลีไยนปลงจำก
ผนพฒันำทຌองถิไนสีไป ี
(พ.ศ. 2561-2564) 

ล ำดับ 33 หนຌำ110

29 ครงกำรกอสรຌำงถนนคอนกรีต
สริมหลใกพรຌอมวำงทอระบำยนๅ ำ
 ซอยบຌำนป้ำวน ชุมชนพบสุข 1 

ม.5

พืไอพัฒนำระบบ
สำธำรณูปภค฿หຌเดຌมำตรฐำน

ถนนคอนกรีตสริมหลใก  กวຌำง 
4.00 ม.   ยำว 85.00 ม. หนำ 
0.15 ม. พรຌอมวำงทอระบำยนๅ ำ
คอนกรีตสริมหลใก ปำกลิๅนรำง 
ชัน 3 ขนำด 0.40 ม. ควำมยำว
ทอรวมรวมบอพกั 85.00 ม. บอ
พกั จ ำนวน 9 บอ พรຌอมปำ้ย
ครงกำร จ ำนวน 1 ปำ้ย (ตำม
รูปบบรำยกำรละประมำณกำรทีไ
ทศบำลก ำหนด)

- 370,000 - - รຌอยละประชำชน
เดຌรับควำม
สะดวก฿นกำร
สัญจรพิไมขึๅน

ประชำชนเดຌรับควำม
สะดวก฿นกำรสัญจร

 กองชำง
ปน็รำยกำร

ปลีไยนปลงจำก
ผนพฒันำทຌองถิไนสีไป ี
(พ.ศ. 2561-2564) 

ล ำดับ 35 หนຌำ110
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3. ยุทธศาสตร์ดຌานการพัฒนาครงสรຌางพืๅนฐาน
   3.1

2561 2562 2563 2564

(ผลผลิตของครงกำร) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

ผนงำนคหะละชุมชน

ทีไ ครงกำร วัตถุประสงค์ ป้ำหมำย
งบประมำณละทีไผำนมำ

 ตัวชีๅวัด
(KPI)

ผลทีไคำดวำจะเดຌรับ หนวยงำน
รับผิดชอบหลัก

30 ครงกำรกอสรຌำงทอระบำยนๅ ำ 
ซอยพบสุข 12/6 - 6  ชุมชนพบ
สุข 1 ม.5

พืไอพัฒนำระบบ
สำธำรณูปภค฿หຌเดຌมำตรฐำน

ทอระบำยนๅ ำคอนกรีตสริมหลใก 
ปำกลิๅนรำง ชัๅน 3  0.40  ม. 

ควำมยำวทอรวมบอพกั 160.00 ม.

 บอพกั จ ำนวน 16 บอ พรຌอม
ติดตัๅงปำ้ยครงกำร จ ำนวน 1 ปำ้ย
 (ตำมรูปบบรำยกำรละ
ประมำณกำรทีไทศบำลก ำหนด )

- - 440,000 - รຌอยละประชำชน
เดຌรับควำม
สะดวก฿นกำร
สัญจรพิไมขึๅน

ระบำยนๅ ำเดຌดีละนๅ ำเม
ทวมขัง฿นพืๅนทีไ

 กองชำง
ปน็รำยกำร

ปลีไยนปลงจำก
ผนพฒันำทຌองถิไนสีไป ี
(พ.ศ. 2561-2564) 

ล ำดับ 38หนຌำ112

31 ครงกำรกอสรຌำงถนนคอนกรีต
สริมหลใก ซอยพบสุข 12/5 

ชุมชนพบสุข 1 ม.5

พืไอพัฒนำระบบ
สำธำรณูปภค฿หຌเดຌมำตรฐำน

ถนนคอนกรีตสริมหลใก กวຌำง 
5 ม. ยำว 249 ม. หนำ 0.15 ม.

 หรือพืๅนทีได ำนินกำรเมนຌอยกวำ
  1,245 ตร.ม.  พรຌอมเหลทำง
หินคลุก กวຌำง 0.50 ม. ยำว 249

 ม.  หนำ 0.15 ม. ทัๅงสองขຌำง  
พรຌอมป้ำยครงกำรจ ำนวน 1 

ป้ำย (ตำมบบทศบำลก ำหนด)

- - - 700,000 รຌอยละประชำชน
เดຌรับควำม
สะดวก฿นกำร
สัญจรพิไมขึๅน

ประชำชนเดຌรับควำม
สะดวก฿นกำรสัญจร

 กองชำง
ปน็รำยกำร

ปลีไยนปลงจำก
ผนพฒันำทຌองถิไนสีไป ี
(พ.ศ. 2561-2564) 

ล ำดับ 37หนຌำ111

32 ครงกำรกอสรຌำงทอระบำยนๅ ำ 
ซอย 13/3 ตอจำกบຌำนยำยจริญ 
 ชุมชนพบสุข 3 ม.5

พืไอพัฒนำระบบ
สำธำรณูปภค฿หຌเดຌมำตรฐำน

ทอระบำยนๅ ำคอนกรีตสริมหลใก 
ปำกลิๅนรำง ชัๅน 3  0.40  ม. 

ควำมยำวทอรวมบอพกั 97.00 ม.

 บอพกั จ ำนวน 10 บอ พรຌอม
ติดตัๅงปำ้ยครงกำร จ ำนวน 1 ปำ้ย
 (ตำมรูปบบรำยกำรละ
ประมำณกำรทีไทศบำลก ำหนด )

- 270,000 - - รຌอยละประชำชน
เดຌรับควำม
สะดวก฿นกำร
สัญจรพิไมขึๅน

ระบำยนๅ ำเดຌดีละนๅ ำเม
ทวมขัง฿นพืๅนทีไ

 กองชำง
ปน็รำยกำร

ปลีไยนปลงจำก
ผนพฒันำทຌองถิไนสีไป ี
(พ.ศ. 2561-2564) 

ล ำดับ 39หนຌำ112
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3. ยุทธศาสตร์ดຌานการพัฒนาครงสรຌางพืๅนฐาน
   3.1

2561 2562 2563 2564

(ผลผลิตของครงกำร) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

ผนงำนคหะละชุมชน

ทีไ ครงกำร วัตถุประสงค์ ป้ำหมำย
งบประมำณละทีไผำนมำ

 ตัวชีๅวัด
(KPI)

ผลทีไคำดวำจะเดຌรับ หนวยงำน
รับผิดชอบหลัก

33 ครงกำรปรับปรุงถนนหนຌำรงนๅ ำ 
ซอยบຌำนนำยสุรพันธ์ ซอย 8/2 

ชุมชนสนสุข 1 ม.7

พืไอพัฒนำระบบ
สำธำรณูปภค฿หຌเดຌมำตรฐำน

ปรับปรุงผิวจรำจรอสฟสัท์ติกคอ
นกรีต กวຌำง 4 ม. ยำวรวม 360 ม.

 หนำ 0.05 ม. พรຌอมปำ้ยครงกำร
 จ ำนวน 1 ปำ้ย (ตำมรูปบบ
รำยกำรละประมำณกำรทีไ
ทศบำลก ำหนด)

665,000 - - - รຌอยละประชำชน
เดຌรับควำม
สะดวก฿นกำร
สัญจรพิไมขึๅน

ประชำชนเดຌรับควำม
สะดวก฿นกำรสัญจร

 กองชำง
ปน็รำยกำร

ปลีไยนปลงจำก
ผนพฒันำทຌองถิไนสีไป ี
(พ.ศ. 2561-2564) 

ล ำดับ 41  หนຌำ113

34 ครงกำรกอสรຌำงรำงระบำยนๅ ำ
ละทอระบำยนๅ ำบำงสวน ซอย
อตรูม 1 ม.7

พืไอพัฒนำระบบ
สำธำรณูปภค฿หຌเดຌมำตรฐำน

รำงระบำยนๅ ำคอนกรีตสริมหลใก 
กวຌำง 0.50 ม. ยำว 195 ม. ฝำรำง
ระบำยนๅ ำหนำ 0.15 ม. พรຌอมวำง
ทอระบำยนๅ ำซีมนต์฿ยหนิ 
สຌนผำศูนยก์ลำง 8" ควำมยำว
รวมบอพกั 160 ม. พอพกัจ ำนวน 
16 บอ พรຌอมติดตัๅงปำ้ยครงกำร 
จ ำนวน 1 ปำ้ย (ตำมรูปบบ
รำยกำรละประมำณกำรทีไ
ทศบำลก ำหนด)

500,000 - - - รຌอยละประชำชน
เดຌรับควำม
สะดวก฿นกำร
สัญจรพิไมขึๅน

ระบำยนๅ ำเดຌดีละนๅ ำเม
ทวมขัง฿นพืๅนทีไ

 กองชำง
ปน็รำยกำร

ปลีไยนปลงจำก
ผนพฒันำทຌองถิไนสีไป ี
(พ.ศ. 2561-2564) 

ล ำดับ 43 หนຌำ113

35 ครงกำรกอสรຌำงทอระบำยนๅ ำ 
ซอยสนสุข 8/2 ชุมชนสนสุข 1
 ม.7

พืไอพัฒนำระบบ
สำธำรณูปภค฿หຌเดຌมำตรฐำน

ทอระบำยนๅ ำคอนกรีตสริมหลใก 
ปำกลิๅนรำง ชัๅน 3  0.40  ม. 

ควำมยำวทอรวมบอพกั 360.00 ม.

 บอพกั จ ำนวน 37 บอ พรຌอม
ติดตัๅงปำ้ยครงกำร จ ำนวน 1 ปำ้ย
 (ตำมรูปบบรำยกำรละ
ประมำณกำรทีไทศบำลก ำหนด )

1,000,000 - - - รຌอยละประชำชน
เดຌรับควำม
สะดวก฿นกำร
สัญจรพิไมขึๅน

ระบำยนๅ ำเดຌดีละนๅ ำเม
ทวมขัง฿นพืๅนทีไ

 กองชำง
ปน็รำยกำร

ปลีไยนปลงจำก
ผนพฒันำทຌองถิไนสีไป ี
(พ.ศ. 2561-2564) 

ล ำดับ 44 หนຌำ 114
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3. ยุทธศาสตร์ดຌานการพัฒนาครงสรຌางพืๅนฐาน
   3.1

2561 2562 2563 2564

(ผลผลิตของครงกำร) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

ผนงำนคหะละชุมชน

ทีไ ครงกำร วัตถุประสงค์ ป้ำหมำย
งบประมำณละทีไผำนมำ

 ตัวชีๅวัด
(KPI)

ผลทีไคำดวำจะเดຌรับ หนวยงำน
รับผิดชอบหลัก

36 ครงกำรกอสรຌำงทอระบำยนๅ ำ
ซอยหนຌำบຌำนนำยรุง ลำว์ดีพะ
นำว์ ชุมชนสนสุข 2 ม.7

พืไอพัฒนำระบบ
สำธำรณูปภค฿หຌเดຌมำตรฐำน

ทอระบำยนๅ ำคอนกรีตสริมหลใก 
ปำกลิๅนรำง ชัๅน 3  0.40  ม. 

ควำมยำวทอรวมบอพกั 136.00 ม.

 บอพกั จ ำนวน 14 บอ พรຌอม
ติดตัๅงปำ้ยครงกำร จ ำนวน 1 ปำ้ย
 (ตำมรูปบบรำยกำรละ
ประมำณกำรทีไทศบำลก ำหนด )

- - - 382,000 รຌอยละประชำชน
เดຌรับควำม
สะดวก฿นกำร
สัญจรพิไมขึๅน

ระบำยนๅ ำเดຌดีละนๅ ำเม
ทวมขัง฿นพืๅนทีไ

 กองชำง
ปน็รำยกำร

ปลีไยนปลงจำก
ผนพฒันำทຌองถิไนสีไป ี
(พ.ศ. 2561-2564) 

ล ำดับ 45หนຌำ114

37 ครงกำรกอสรຌำงทอระบำยนๅ ำ 
ซอยบຌำนนำยสัมฤทธิถ่ึงบอวัดพบ
สุข ชุมชนสนสุข 2 ม.7

พืไอพัฒนำระบบ
สำธำรณูปภค฿หຌเดຌมำตรฐำน

ทอระบำยนๅ ำคอนกรีตสริมหลใก 
ปำกลิๅนรำง ชัๅน 3  1.00  ม. 

ควำมยำวทอรวมบอพกั 72.00 ม.

 บอพกั จ ำนวน 8 บอ พรຌอม
ติดตัๅงปำ้ยครงกำร จ ำนวน 1 ปำ้ย
 (ตำมรูปบบรำยกำรละ
ประมำณกำรทีไทศบำลก ำหนด )

- 525,000 - - รຌอยละประชำชน
เดຌรับควำม
สะดวก฿นกำร
สัญจรพิไมขึๅน

ระบำยนๅ ำเดຌดีละนๅ ำเม
ทวมขัง฿นพืๅนทีไ

 กองชำง
ปน็รำยกำร

ปลีไยนปลงจำก
ผนพฒันำทຌองถิไนสีไป ี
(พ.ศ. 2561-2564) 

ล ำดับ47 หนຌำ115

38 ครงกำรกอสรຌำงถนนคอนกรีต
สริมหลใก สຌนบຌำนป้ำสภำเปถึง
ถนนหนຌำศำลำกลำงหมูบຌำน 
ชุมชนสนสุข 2 ม.7

พืไอพัฒนำระบบ
สำธำรณูปภค฿หຌเดຌมำตรฐำน

ถนนคอนกรีตสริมหลใก  กวຌำง 
4.00 ม.    ยำว 100.00 ม. หนำ 
0.15 ม. หรือพืๅนทีได ำนินกำร
กอสรຌำงเมนຌอยกวำ  400.00  ตร.

ม. พรຌอมปำ้ยครงกำรจ ำนวน 1 

ปำ้ย (ตำมรูปบบรำยกำรละ
ประมำณกำรทีไทศบำลก ำหนด )

- - 254,000 - รຌอยละประชำชน
เดຌรับควำม
สะดวก฿นกำร
สัญจรพิไมขึๅน

ประชำชนเดຌรับควำม
สะดวก฿นกำรสัญจร

 กองชำง
ปน็รำยกำร

ปลีไยนปลงจำก
ผนพฒันำทຌองถิไนสีไป ี
(พ.ศ. 2561-2564) 

ล ำดับ 46  หนຌำ114
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3. ยุทธศาสตร์ดຌานการพัฒนาครงสรຌางพืๅนฐาน
   3.1

2561 2562 2563 2564

(ผลผลิตของครงกำร) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

ผนงำนคหะละชุมชน

ทีไ ครงกำร วัตถุประสงค์ ป้ำหมำย
งบประมำณละทีไผำนมำ

 ตัวชีๅวัด
(KPI)

ผลทีไคำดวำจะเดຌรับ หนวยงำน
รับผิดชอบหลัก

39 ครงกำรกอสรຌำงทอระบำย
นๅ ำหนຌำศำลำคุຌมสฬส (ขຌำงบຌำน
ยำยภำพ) ชุมชนสนสุข 3 ม.7

พืไอพัฒนำระบบ
สำธำรณูปภค฿หຌเดຌมำตรฐำน

ทอระบำยนๅ ำคอนกรีตสริมหลใก 
ปำกลิๅนรำง ชัๅน 3  0.40  ม. 

ควำมยำวทอรวมบอพกั 75.00 ม.

 บอพกั จ ำนวน 8 บอ พรຌอม
ติดตัๅงปำ้ยครงกำร จ ำนวน 1 ปำ้ย
 (ตำมรูปบบรำยกำรละ
ประมำณกำรทีไทศบำลก ำหนด )

- 215,000 - - รຌอยละประชำชน
เดຌรับควำม
สะดวก฿นกำร
สัญจรพิไมขึๅน

ระบำยนๅ ำเดຌดีละนๅ ำเม
ทวมขัง฿นพืๅนทีไ

 กองชำง
ปน็รำยกำร

ปลีไยนปลงจำก
ผนพฒันำทຌองถิไนสีไป ี
(พ.ศ. 2561-2564) 

ล ำดับ 48  หนຌำ115

40 ครงกำรกอสรຌำงถนนคอนกรีต
สริมหลใกทำงเปบຌำน น.ส.วิเล
ลักษณ์ ชุมชนสนสุข 3 ม.7

พืไอพัฒนำระบบ
สำธำรณูปภค฿หຌเดຌมำตรฐำน

ถนนคอนกรีตสริมหลใก  กวຌำง 
3.00 ม.    ยำว 240.00 ม. หนำ 
0.15 ม. หรือพืๅนทีได ำนินกำร
กอสรຌำงเมนຌอยกวำ  720.00  ตร.

ม.   พรຌอมปำ้ยครงกำรจ ำนวน 1
 ปำ้ย (ตำมรูปบบรำยกำรละ
ประมำณกำรทีไทศบำลก ำหนด )

- - - 470,000 รຌอยละประชำชน
เดຌรับควำม
สะดวก฿นกำร
สัญจรพิไมขึๅน

ประชำชนเดຌรับควำม
สะดวก฿นกำรสัญจร

 กองชำง
ปน็รำยกำร

ปลีไยนปลงจำก
ผนพฒันำทຌองถิไนสีไป ี
(พ.ศ. 2561-2564) 

ล ำดับ 49  หนຌำ115

41 ครงกำรกอสรຌำงถนนหินคลุกหลัง
ส ำนักงำนทศบำลต ำบลปรุ฿หญ 
หง฿หม ชุมชนสนสุข 3 ม.7

พืไอพัฒนำระบบ
สำธำรณูปภค฿หຌเดຌมำตรฐำน

ถนนหนิคลุก กวຌำง 4.00 ม. ยำว 
480.00 ม. หนำ 0.15 ม. หรือ
พืๅนทีได ำนินกำรกอสรຌำงเมนຌอย
กวำ 1,920.00 ตร.ม. พรຌอมปำ้ย
ครงกำรจ ำนวน 1 ปำ้ย (ตำม
รูปบบรำยกำรละประมำณกำรทีไ
ทศบำลก ำหนด)

- - 284,000 รຌอยละประชำชน
เดຌรับควำม
สะดวก฿นกำร
สัญจรพิไมขึๅน

ประชำชนเดຌรับควำม
สะดวก฿นกำรสัญจร

 กองชำง
ปน็รำยกำร

ปลีไยนปลงจำก
ผนพฒันำทຌองถิไนสีไป ี
(พ.ศ. 2561-2564) 

ล ำดับ 50  หนຌำ116

59



3. ยุทธศาสตร์ดຌานการพัฒนาครงสรຌางพืๅนฐาน
   3.1

2561 2562 2563 2564

(ผลผลิตของครงกำร) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

ผนงำนคหะละชุมชน

ทีไ ครงกำร วัตถุประสงค์ ป้ำหมำย
งบประมำณละทีไผำนมำ

 ตัวชีๅวัด
(KPI)

ผลทีไคำดวำจะเดຌรับ หนวยงำน
รับผิดชอบหลัก

42 ครงกำรกอสรຌำงถนนคอนกรีต
สริมหลใกหลังบຌำนก ำนันนพดล  
ศรีจะบก ชุมชนสนสุข 3 ม.7

พืไอพัฒนำระบบ
สำธำรณูปภค฿หຌเดຌมำตรฐำน

ถนนคอนกรีตสริมหลใก  กวຌำง 
4.00 ม.    ยำว 313.00 ม. หนำ 
0.15 ม. หรือพืๅนทีได ำนินกำร
กอสรຌำงเมนຌอยกวำ  1,252.00  

ตร.ม. พรຌอมเหลทำงหนิคลุกกวຌำง
 0.50 ม. ยำว 313.00 ม. หนำ 
0.15 ม. ทัๅงสองขຌำง  พรຌอมปำ้ย
ครงกำรจ ำนวน 1 ปำ้ย (ตำม
รูปบบรำยกำรละประมำณกำรทีไ
ทศบำลก ำหนด)

- - - 797,000 รຌอยละประชำชน
เดຌรับควำม
สะดวก฿นกำร
สัญจรพิไมขึๅน

ประชำชนเดຌรับควำม
สะดวก฿นกำรสัญจร

 กองชำง
ปน็รำยกำร

ปลีไยนปลงจำก
ผนพฒันำทຌองถิไนสีไป ี
(พ.ศ. 2561-2564) 

ล ำดับ 51  หนຌำ116

43 ครงกำรกอสรຌำงถนนคอนกรีต
สริมหลใกซอยดวนพีไป้ำ ชุมชน
สนสุข 3 ม.7

พืไอพัฒนำระบบ
สำธำรณูปภค฿หຌเดຌมำตรฐำน

ถนนคอนกรีตสริมหลใก  กวຌำง 
4.00 ม.    ยำว 140.00 ม. หนำ 
0.15 ม. หรือพืๅนทีได ำนินกำร
กอสรຌำงเมนຌอยกวำ  560.00  ตร.

ม. พรຌอมเหลทำงหนิคลุกกวຌำง 
0.50 ม. ยำว 140.00 ม. หนำ 
0.15 ม. ทัๅงสองขຌำง  พรຌอมปำ้ย
ครงกำรจ ำนวน 1 ปำ้ย (ตำม
รูปบบรำยกำรละประมำณกำรทีไ
ทศบำลก ำหนด)

- - - 355,000 รຌอยละประชำชน
เดຌรับควำม
สะดวก฿นกำร
สัญจรพิไมขึๅน

ประชำชนเดຌรับควำม
สะดวก฿นกำรสัญจร

 กองชำง
ปน็รำยกำร

ปลีไยนปลงจำก
ผนพฒันำทຌองถิไนสีไป ี
(พ.ศ. 2561-2564) 

ล ำดับ 52 หนຌำ116

รวม ......43........... ครงการ - - 4,321,000 3,030,000 1,083,000 6,344,800 - - -
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รายละอียดครงการพัฒนา บบ ผ.01

ผนพัฒนาทຌองถิไนสีไปี (พ.ศ.2561 - 2564) ปลีไยนปลง ครัๅงทีไ 1
ส าหรับองค์กรปกครองสวนทຌองถิไนด านินการ

ทศบาลต าบลปรุใหญ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 3 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอมใหຌมีความสมบูรณอ์ยางยัไงยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไนในขตจังหวัดทีไ 10 ยุทธศาสตร์ดຌานการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ละสิไงวดลຌอม
4.ยุทธศาสตร์ดຌานการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอม
   4.1

2561 2562 2563 2564

(ผลผลิตของครงกำร) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

1 ครงกำรกอสรຌำงสถำนรีวบรวมมลู
ฝอย บริวณนนสลัก฿ด ม.1 ชุมชน
คนชุม 3 ม.1

พืไอ฿ชຌป็นสถำนทีได ำนินกำร
รวบรวมละคัดยกขยะมูลฝอย

สถำนรีรวบรวมมูลผอย 
จ ำนวน 1 หง

500,000 - - - มีจ ำนวนอำคำร
สถำนทีไ฿นกำร
ก ำจัดขยะมูล
ฝอยพิไมขึๅน

ทศบำลต ำบลปรุ฿หญ
สำมำรถบริหำรจัดกำรขยะ
เดຌอยำงถูกหลักสุขำภิบำล

กองสำธำรณสุขฯ
ปน็รำยกำร

ปลีไยนปลงจำก
ผนพฒันำทຌองถิไนสีไป ี
(พ.ศ. 2561-2564) 

ล ำดับ 4หนຌำ 119

รวม .......1......... ครงการ - - 500,000    -           -           -           - - -

ผนงำนสำธำรณสุข

ทีไ ครงกำร วัตถุประสงค์ ป้ำหมำย งบประมำณละทีไผำนมำ  ตัวชีๅวัด
(KPI)

ผลทีไคำดวำจะเดຌรับ หนวยงำน
รับผิดชอบหลัก
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รายละอียดครงการพัฒนา บบ ผ.01

ส าหรับองค์กรปกครองสวนทຌองถิไนด านินการ
ทศบาลต าบลปรุใหญ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 3 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอมใหຌมีความสมบูรณอ์ยางยัไงยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไนในขตจังหวัดทีไ 10 ยุทธศาสตร์ดຌานการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ละสิไงวดลຌอม
4.ยุทธศาสตร์ดຌานการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอม
   4.2

2561 2562 2563 2564

(ผลผลิตของครงกำร) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

1 ครงกำร "ทຌองถิไนเทย รวม฿จภักด่ิ 
รักษ์พืๅนทีไสีขียว

พืไอพิไมพืๅนทีไสีขียวละลดภำวะ
ลกรຌอน

ต ำบลปรุ฿หญ 50,000 50,000 50,000 50,000  รຌอยละของ
พืๅนทีไสีขียว
พิไมขึๅน

พืๅนทีไสีขียวพิไมขึๅน ละ
ลดภำวะลกรຌอน

ส ำนักปลัดทศบำล
ปน็รำยกำร

ปลีไยนปลงจำก
ผนพฒันำทຌองถิไนสีไป ี
(พ.ศ. 2561-2564) 

ล ำดับ 1 หนຌำ  120

รวม .........1........ ครงการ - - 50,000      50,000      50,000      50,000      - - -

ผนพัฒนาทຌองถิไนสีไปี (พ.ศ.2561 - 2564) ปลีไยนปลง ครัๅงทีไ 1

ผนงำนกำรกษตร

ทีไ ครงกำร วัตถุประสงค์ ป้ำหมำย งบประมำณละทีไผำนมำ  ตัวชีๅวัด
(KPI)

ผลทีไคำดวำจะเดຌรับ หนวยงำน
รับผิดชอบหลัก
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รายละอียดครงการพัฒนา บบ ผ.01

ผนพัฒนาทຌองถิไนสีไปี (พ.ศ.2561 - 2564) ปลีไยนปลง ครัๅงทีไ 1
ส าหรับองค์กรปกครองสวนทຌองถิไนด านินการ

ทศบาลต าบลปรุใหญ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 2 ยกระดับสังคมใหຌป็นมืองนาอยู
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไนในขตจังหวัดทีไ 7 ยุทธศาสตร์ดຌานการพัฒนาการทองทีไยว ศาสนา-วัฒนธรรม ประพณ ีละกีฬา
5. ยุทธศาสตร์ดຌานการพัฒนาการทองทีไยว ศาสนา-วัฒนธรรม ประพณ ีละกีฬา
   5.1

2561 2562 2563 2564

(ผลผลิตของครงกำร) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

1 ครงกำรกอสรຌำงสำยึดตำ
ขำยรอบสนำมกฬีำนนพธิ่ 
ชุมชนคนชุม 1  ม.1

พืไอ฿หຌดใก ยำวชน ละ
ประชำชนมีสถำนทีไออก
ก ำลังกำยทีไเดຌมำตรฐำน

กอสรຌำงสำยดึตำขำยรอบ
สนำมกฬีำนนพธิ ่พรຌอมปำ้ย
ครงกำร จ ำนวน  1 ปำ้ย (ตำม
รูปบบรำยกำรละประมำณ
กำรทีไทศบำลก ำหนด )

500,000 - - - รຌอยละของดใก 
ยำวชน ละ
ประชำชนมี
สุขภำพขใงรง
พิไมขึๅน

ดใก ยำวชน ละประชำชน
฿นพืๅนทีไต ำบลปรุ฿หญมี
สุขภำพสมบูรณ์ ขใงรง

กองชำง
ปน็รำยกำร

ปลีไยนปลงจำก
ผนพฒันำทຌองถิไนสีไป ี
(พ.ศ. 2561-2564) 

ล ำดับ 6 หนຌำ 102

2 ครงกำรจัดหำครืไองออก
ก ำลังกำยส ำหรับดใก ชุมชน
พบสุข 2 ม.5

พืไอ฿หຌดใกมีสถำนทีไออก
ก ำลังกำยทีไเดຌมำตรฐำน

ครืไองออกก ำลังกำยส ำหรับดใก
 พรຌอมติดตัๅงปำ้ยครงกำร 
จ ำนวน 1 ปำ้ย (ตำมรูปบบ
รำยกำรละประมำณกำรทีไ
ทศบำลก ำหนด)

- 500,000 - - รຌอยละของดใกมี
สุขภำพขใงรง
พิไมขึๅน

ดใก฿นพืๅนทีไต ำบลปรุ฿หญมี
สุขภำพสมบูรณ์ ขใงรง

กองชำง
ปน็รำยกำร

ปลีไยนปลงจำก
ผนพฒันำทຌองถิไนสีไป ี
(พ.ศ. 2561-2564) 

ล ำดับ 1   หนຌำ121

ผนงำนคหะชุมชน

ทีไ ครงกำร วัตถุประสงค์ ป้ำหมำย งบประมำณละทีไผำนมำ  ตัวชีๅวัด
(KPI)

ผลทีไคำดวำจะเดຌรับ หนวยงำน
รับผิดชอบหลัก
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5. ยุทธศาสตร์ดຌานการพัฒนาการทองทีไยว ศาสนา-วัฒนธรรม ประพณ ีละกีฬา
   5.1

2561 2562 2563 2564

(ผลผลิตของครงกำร) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

ผนงำนคหะชุมชน

ทีไ ครงกำร วัตถุประสงค์ ป้ำหมำย งบประมำณละทีไผำนมำ  ตัวชีๅวัด
(KPI)

ผลทีไคำดวำจะเดຌรับ หนวยงำน
รับผิดชอบหลัก

3 ครงกำรจัดท ำหลังคำลำน
กฬีำอนกประสงค์หนຌำศำลำ
ประชำคม ม.6

พืไอ฿ชຌพัฒนำสถำนทีไ
ออกก ำลังกำย฿หຌเดຌ
มำตรฐำน

หลังคำสนำมฟตุซอล ขนำด
กวຌำง 23.00 ม. ยำว 44.00 ม.

 หรือพืๅนทีได ำนินกำรกอสรຌำง
เมนຌอยกวำ 1,012.00 ตร.ม. 

พรຌอมปำ้ยครงกำร จ ำนวน  1
 ปำ้ย (ตำมรูปบบรำยกำรละ
ประมำณกำรทีไทศบำลก ำหนด )

- - - 3,500,000 รຌอยละของด ก 
ยำวชน 
ประชำชนมี
สุขภำพรำงกำย
ขใงรงพิไมขึๅน

ต ำบลปรุ฿หญมีสถำนทีไออก
ก ำลังกำยทีไเดຌมำตรฐำน ดใก 
ยำชน ประชำชนมีสุขภำพ
รำงกำยขใงรง

กองชำง
ปน็รำยกำร

ปลีไยนปลงจำก
ผนพฒันำทຌองถิไนสีไป ี
(พ.ศ. 2561-2564) 

ล ำดับ 40 หนຌำ 112

รวม ...........3...... ครงการ - - 500,000 500,000 - 3,500,000 - - -
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รายละอียดครงการพัฒนา บบ ผ.01

ผนพัฒนาทຌองถิไนสีไปี (พ.ศ.2561 - 2564)  ปลีไยนปลง ครัๅงทีไ 1
ส าหรับองค์กรปกครองสวนทຌองถิไนด านินการ

ทศบาลต าบลปรุใหญ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 2 ยกระดับสังคมใหຌป็นมืองนาอยู
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไนในขตจังหวัดทีไ 7 ยุทธศาสตร์ดຌานการพัฒนาการทองทีไยว ศาสนา-วัฒนธรรม ประพณ ีละกีฬา
5. ยุทธศาสตร์ดຌานการพัฒนาการทองทีไยว ศาสนา-วัฒนธรรม ประพณ ีละกีฬา
   5.2

2561 2562 2563 2564

(ผลผลิตของครงกำร) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

1 ครงกำรสงนักกีฬำขຌำรวมกำร
ขงขันกีฬำ

พืไอ฿หຌขຌำรำชกำร จຌำหนຌำทีไ 
พนักงำนทศบำลต ำบลปรุ฿หญ
 ละดใก ยำวชน ประชำชน
฿นต ำบลปรุ฿หญ รวมกำร
ขงขันกีฬำกับหนวยงำนอืไน โ
 ละสริมสรຌำงควำมรักควำม
สำมัคคี

ขຌำรำชกำร จຌำหนຌำทีไ 
พนักงำนทศบำลต ำบลปรุ
฿หญ ละดใก ยำวชน 
ประชำชนต ำบลปรุ฿หญ

50,000 50,000 50,000 50,000 รຌอยละ 80 ของ
ขຌำรำชกำร 
จຌำหนຌำทีไ 
พนักงำน
ทศบำลต ำบลปรุ
฿หญ ละดใก 
ยำวชน 
ประชำชน฿น
ต ำบลปรุ฿หญ มี
สุขภำพขใงรง
พิไมขึๅน

ขຌำรำชกำร จຌำหนຌำทีไ 
พนักงำนทศบำลต ำบลปรุ
฿หญ ละดใก ยำวชน 
ประชำชน฿นต ำบลปรุ฿หญ
 รวมกำรขงขันกีฬำกับ
หนวยงำนอืไน โ ละมี
ควำมรักควำมสำมัคคี

กองกำรศึกษำ 
ปน็รำยกำร

ปลีไยนปลงจำก
ผนพฒันำทຌองถิไนสีไป ี
(พ.ศ. 2561-2564) 

ล ำดับ 6 หนຌำ 123

รวม .........1........ ครงการ - - 50,000      50,000       50,000      50,000       - - -

ผนงำนกำรศำสนำวัฒนธรรมละนันทนำกำร

ทีไ ครงกำร วัตถุประสงค์ ป้ำหมำย งบประมำณละทีไผำนมำ  ตัวชีๅวัด
(KPI)

ผลทีไคำดวำจะเดຌรับ หนวยงำน
รับผิดชอบหลัก
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รายละอียดครงการพัฒนา บบ ผ.01

ผนพัฒนาทຌองถิไนสีไปี (พ.ศ.2561 - 2564)  ปลีไยนปลง ครัๅงทีไ 1
ส าหรับองค์กรปกครองสวนทຌองถิไนด านินการ

ทศบาลต าบลปรุใหญ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 2 ยกระดับสังคมใหຌป็นมืองนาอยู
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไนในขตจังหวัดทีไ 2 ยุทธศาสตร์ดຌานการพัฒนาการศึกษา
6. ยุทธศาสตร์ดຌานการพัฒนาการศึกษา
   6.1

2561 2562 2563 2564

(ผลผลิตของครงกำร) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)
1 ครงกำรสนับสนุนคำ฿ชຌจำยกำรบริหำร

สถำนศึกษำ
 - คำจดักำรรียนกำรสอน

พืไอสงสริม฿หຌดใกนักรียนศูนย์
พฒันำดใกลใกต ำบลปรุ฿หญเดຌรับ
กำรพฒันำตำมวยั

จดัสืไอกำรรียนกำรสอน฿หຌกบั
ดใก฿นศูนยพ์ฒันำดใกลใก
ต ำบลปรุ฿หญ ทัๅง 2 หง

153,000 153,000 153,000 153,000 รຌอยละ 90 ของ
จ ำนวนนักรียน มีสืไอ
กำรรียนกำรสอนทีไ
พยีงพอละมีคุณภำพ

นักรียนศูนยพ์ฒันำดใกลใก
ทศบำลต ำบลปรุ฿หญเดຌรับ
กำรพฒันำ

กองกำรศึกษำ 
ปน็รำยกำรปลีไยนปลง

จำกผนพัฒนำทຌองถิไนสีไป ี
(พ.ศ. 2561-2564)  

ล ำดับ 4   หนຌำ125

2 คำอำหำรสริม (นม) ส ำหรับรงรียน
บຌำนคนชุม

พืไอสงสริม฿หຌดใกนักรียน
รงรียนบຌำนคนชุมเดຌรับอำหำร
สริมทีไมีคุณภำพ

จดัซืๅออำหำรสริม (นม) 

ส ำหรับรงรียนบຌำนคนชุม
210,782 230,800 250,800 270,800  รຌอยละ 100 ของ

จ ำนวนดใกนักรียน
เดຌรับอำหำรสริม 
(นม) ทีมีคุณภำพ
ละครบถຌวน

ดใกนักรียนรงรียนบຌำน
คนชุมเดຌรับอำหำรสริมทีไมี
คุณภำพ

กองกำรศึกษำ 
ปน็รำยกำรปลีไยนปลง

จำกผนพัฒนำทຌองถิไนสีไป ี
(พ.ศ. 2561-2564)  

ล ำดับ 10  หนຌำ 127

3 คำอำหำรสริม (นม) ส ำหรับศูนยพ์ฒันำ
ดใกลใกทศบำลต ำบลปรุ฿หญ

พืไอสงสริม฿หຌดใกนักรียนศูนย์
พฒันำดใกลใกทศบำลต ำบลปรุ
฿หญเดຌรับอำหำรสริมทีไมีคุณภำพ

จดัซืๅออำหำรสริม (นม) 

ส ำหรับศูนยพ์ฒันำดใกลใก
ทศบำลต ำบลปรุ฿หญ

197,064 217,064 237,064 257,064  รຌอยละ 100 ของ
จ ำนวนดใกนักรียน
เดຌรับอำหำรสริม 
(นม) ทีมีคุณภำพ
ละครบถຌวน

ดใกนักรียนศูนยพ์ฒันำดใก
ลใกทศบำลต ำบลปรุ฿หญ
เดຌรับอำหำรสริมทีไมี
คุณภำพ

กองกำรศึกษำ 
ปน็รำยกำรปลีไยนปลง

จำกผนพัฒนำทຌองถิไนสีไป ี
(พ.ศ. 2561-2564)  

ล ำดับ 11  หนຌำ 127

4 ครงกำรสนับสนุนคำ฿ชຌจำยกำรบริหำร
สถำนศึกษำ
 - อำหำรกลำงวนัศูนยพ์ฒันำดใกลใก
ทศบำลต ำบลปรุ฿หญ

พืไอสงสริม฿หຌดใกนักรียนศูนย์
พฒันำดใกลใกทศบำลต ำบลปรุ
฿หญเดຌรับอำหำรกลำงวนัทีไมี
คุณภำพ

จดัซืๅออำหำรกลำงวนัส ำหรับ
ศูนยพ์ฒันำดใกลใกทศบำล
ต ำบลปรุ฿หญ

444,100 526,000 611,000 696,000  รຌอยละ 100 ของ
จ ำนวนดใกนักรียน
เดຌรับอำหำรกลำงวนั
ทีมีคุณภำพละ
ครบถຌวน

ดใกนักรียนรงรียนบຌำน
คนชุมเดຌรับอำหำรกลำง
วนัทีไมีคุณภำพ

กองกำรศึกษำ 
ปน็รำยกำรปลีไยนปลง

จำกผนพัฒนำทຌองถิไนสีไป ี
(พ.ศ. 2561-2564)  

ล ำดับ 2   หนຌำ125

รวม ........4....... ครงการ - - 1,004,946   1,126,864   1,251,864   1,376,864   - - -

ผนงำนกำรศึกษำ

ทีไ ครงกำร วัตถุประสงค์ ป้ำหมำย งบประมำณละทีไผำนมำ  ตัวชีๅวัด
(KPI)

ผลทีไคำดวำจะเดຌรับ หนวยงำน
รับผิดชอบหลัก
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รายละอียดครงการพัฒนา บบ ผ.01

ผนพัฒนาทຌองถิไนสีไปี (พ.ศ.2561 - 2564) ปลีไยนปลง ครัๅงทีไ 1
ส าหรับองค์กรปกครองสวนทຌองถิไนด านินการ

ทศบาลต าบลปรุใหญ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไนในขตจังหวัดทีไ 8 ยุทธศาสตร์ดຌานการบริหารจัดการบຌานมืองทีไดี 
7. ยุทธศาสตร์ดຌานการบริหารจัดการบຌานมืองทีไดี 
   7.1

2561 2562 2563 2564

(ผลผลิตของครงกำร) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

1 ครงกำรปรับปรุงระบบผนทีไภำษีละ
ทะบยีนทรัพยสิ์น

พืไอพิไมประสิทธภิำพ฿นกำร
ท ำงำนของระบบผนทีไภำษีละ
ทะบยีนทรัพยสิ์น฿หຌดียิไงขึๅน

ปรับปรุงระบบผนทีไภำษีละ
ทะบยีนทรัพยสิ์น

150,000     150,000     150,000     150,000      รຌอยละของรำยเดຌ
กำรจดักใบภำษี
พิไมขึๅน

ระบบผนทีไภำษีละทะบยีน
ทรัพยสิ์นมีประสิทธภิำพยิไงขึๅน

 กองคลัง
ปน็รำยกำร

ปลีไยนปลงจำก
ผนพัฒนำทຌองถิไนสีไป ี
(พ.ศ. 2561-2564) 

ล ำดับ 3   หนຌำ128

2 ครงกำรจดัท ำผนพฒันำทຌองถิไนสีไป ี
ทศบญัญติั ผนกำรด ำนินงำนละกำร
ติดตำมประมินผลผนพฒันำทຌองถิไน 
ของทศบำลต ำบลปรุ฿หญ

พืไอ฿หຌทศบำลต ำบลปรุ฿หญจะเดຌมี
ผนพฒันำทຌองถิไนสีไปีละมีกำร
ประมินผลผนทีไมีประสิทธภิำพสำมำรถ
฿ชຌปน็ครืไองมือละนวทำง ส ำหรับ
กำรปฏบิติังำน ละพฒันำทຌองถิไนพืไอ
กຌเขปญัหำควำมดือดรຌอนของประชำชน

จดัท ำผนพฒันำทຌองถิไนสีไป ี/ 
ผนพฒันำทຌองถิไนสีไปีพิไมติม
หรือปลีไยนปลง /ทศบญัญติั/

ผนกำรด ำนินกำร/กำรติดตำม
ละประมินผลผนพฒันำ
ทຌองถิไน

50,000       50,000       50,000       50,000        รຌอยละของปญัหำ
ควำมดือดรຌอนของ
ประชำชนเดຌรับบรรจุ
฿นผนพัฒนำละตัๅง
งบประมำณ฿นกำร
กຌเขปญัหำพิไมขึๅน

ทศบำลต ำบลปรุ฿หญมี
ผนพฒันำทຌองถิไนสีไป ีปน็
ครืไองมือ฿นกำรจดัท ำ
งบประมำณรำยจำยประจ ำป ี
ละกำรติดตำมประมินผล
ผนพฒันำทຌองถิไนเดຌอยำงมี
ประสิทธภิำพ

ส ำนักปลัดทศบำล 
ปน็รำยกำร

ปลีไยนปลงจำก
ผนพัฒนำทຌองถิไนสีไป ี
(พ.ศ. 2561-2564) 

ล ำดับ 8   หนຌำ129

3 ครงกำรประชำคมชุมชน/หมูบຌำน พืไอรับทรำบปญัหำละควำม
ตຌองกำรของประชำชน฿นกำร
จดัท ำผนพฒันำทຌองถิไน

จดัประชำคมชุมชน/หมูบຌำน
ปลีะ 3 ครัๅง

50,000 50,000 50,000 50,000  รຌอยละของ
ประชำชนมีสวนรวม
฿นกำรจดัท ำ
ผนพัฒนำพิไมขึๅน

ประชำชนมีสวนรวม฿นกำร
จดัท ำผนพฒันำทຌองถิไน

ส ำนักปลัดทศบำล 
ปน็รำยกำร

ปลีไยนปลงจำก
ผนพัฒนำทຌองถิไนสีไป ี
(พ.ศ. 2561-2564) 

ล ำดับ 9  หนຌำ130

ผนงำนบริหำรทัไวเป

ทีไ ครงกำร วัตถุประสงค์ ป้ำหมำย งบประมำณละทีไผำนมำ  ตัวชีๅวัด
(KPI)

ผลทีไคำดวำจะเดຌรับ หนวยงำน
รับผิดชอบหลัก
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7. ยุทธศาสตร์ดຌานการบริหารจัดการบຌานมืองทีไดี 
   7.1

2561 2562 2563 2564

(ผลผลิตของครงกำร) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

ผนงำนบริหำรทัไวเป

ทีไ ครงกำร วัตถุประสงค์ ป้ำหมำย งบประมำณละทีไผำนมำ  ตัวชีๅวัด
(KPI)

ผลทีไคำดวำจะเดຌรับ หนวยงำน
รับผิดชอบหลัก

4 ครงกำรประชำคมชุมชนต ำบล พืไอรับทรำบปญัหำละควำม
ตຌองกำรของประชำชน฿นกำร
จดัท ำผนพฒันำทຌองถิไน

จดัประชำคมชุมชนต ำบล 
ปลีะ 3 ครัๅง

50,000 50,000 50,000 50,000  รຌอยละของ
ประชำชนมีสวนรวม
฿นกำรจดัท ำ
ผนพัฒนำพิไมขึๅน

ประชำชนมีสวนรวม฿นกำร
จดัท ำผนพฒันำทຌองถิไน

ส ำนักปลัดทศบำล 
ปน็รำยกำร

ปลีไยนปลงจำก
ผนพัฒนำทຌองถิไนสีไป ี
(พ.ศ. 2561-2564) 

ล ำดับ 10  หนຌำ130

5 ครงกำรจดังำนวนัฉลิมพระชนมพรรษำ
 ฯ

พืไอสดงถงึควำมจงรักภกัดีละ
ฉลิมพระกยีรตินืไอง฿นอกำส
มหำมงคล

จดังำนวนัฉลิมพระชนมพรรษำ
สมดใจพระจຌำอยูหวัมหำวชิรำ
ลงกรณบดินทรทพยวรำงกรู 
วนัทีไ 28 กรกฎำคม จຌำอยูหวัฯ 
ละฉลิมพระชนมพรรษำ
สมดใจพระนำงจຌำฯ 
พระบรมรำชินีนำถ วนัทีไ 12 

สิงหำคม

400,000     400,000     400,000     400,000      รຌอยละของ
ประชำชนมีสวนรวม
฿นกำรสดงควำม
จงรักภกัดีพิไมขึๅน

ประชำชนมีสวนรวม฿นกำร
สดงควำมจงรักภกัดีละส ำนึก
฿นพระมหำกรุณำธคุิณ

ส ำนักปลัดทศบำล 
ปน็รำยกำร

ปลีไยนปลงจำก
ผนพัฒนำทຌองถิไนสีไป ี
(พ.ศ. 2561-2564) 

ล ำดับ 12  หนຌำ130

6 ครงกำรลือกตัๅง พืไอ฿หຌมีนำยกทศมนตรี สมำชิก
สภำทศบำล ตำมพระรำชบญัญติั
ฯ ก ำหนด

ลือกตัๅงนำยกทศมนตรี ฯ ละ
สมำชิกสภำทศบำลต ำบลปรุ
฿หญ ทนต ำหนงวำง

600,000     600,000     300,000     300,000     มีนำยกทศมนตรี 
สมำชิกสภำทศบำล

กำรบริหำรงำนทศบำลกดิ
ประสิทธภิำพ

ส ำนักปลัดทศบำล 
ปน็รำยกำร

ปลีไยนปลงจำก
ผนพัฒนำทຌองถิไนสีไป ี
(พ.ศ. 2561-2564) 

ล ำดับ 15  หนຌำ131

68



7. ยุทธศาสตร์ดຌานการบริหารจัดการบຌานมืองทีไดี 
   7.1

2561 2562 2563 2564

(ผลผลิตของครงกำร) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

ผนงำนบริหำรทัไวเป

ทีไ ครงกำร วัตถุประสงค์ ป้ำหมำย งบประมำณละทีไผำนมำ  ตัวชีๅวัด
(KPI)

ผลทีไคำดวำจะเดຌรับ หนวยงำน
รับผิดชอบหลัก

7 ครงกำรจดังำนพระรำชพธิ ี รัฐพธิีละ
วนัส ำคัญตำง โ

พืไอสดงออกถงึควำมจงรักภกัดี
ละส ำนึก฿นพระมหำกรุณำธคุิณ

จดังำนพระรำชพธิ ีรัฐพธิีละวนั
ส ำคัญตำง โ ชน วนัคลຌำยวนั
พระรำชสมภพพระบำทสมดใจ
พระปรมินทรมหำภมูิพลอดุลย
ดช  วนัทีไ 5 ธนัวำคม  วนัคลຌำย
วนัสวรรคตพระบำทสมดใจพระ
ปรมินทรมหำภมูิพลอดุลยดช 
บรมนำถบพติร วนัทีไ 13 ตุลำคม 
 วนัปຂยมหำรำช วนัทีไ 23 ตุลำคม
  ฯลฯ

200,000 200,000 200,000 200,000  รຌอยละของ
ประชำชนมีสวนรวม
฿นกำรสดงควำม
จงรักภกัดีพิไมขึๅน

ประชำชนมีสวนรวม฿นกำร
สดงควำมจงรักภกัดีละส ำนึก
฿นพระมหำกรุณำธคุิณ

ส ำนักปลัดทศบำล 
ปน็รำยกำร

ปลีไยนปลงจำก
ผนพัฒนำทຌองถิไนสีไป ี
(พ.ศ. 2561-2564) 

ล ำดับ16  หนຌำ131

8 ครงกำรด ำนินกำรศูนยย์ติุธรรมชุมชน
ต ำบลปรุ฿หญ

พืไอลดขຌอพพิำทละควำมขดัยຌง
฿นชุมชน สริมสรຌำงควำมยติุธรรม
ละควำมสงบสุข฿นชุมชน

ด ำนินกำรจดักจิกรรมตำง โ 
ของศูนยย์ติุธรรมชุมชนต ำบลปรุ
฿หญ

 50,000  50,000  50,000  50,000  ขຌอพิพำท฿นชุมชน
ลดลง

ลดขຌอพพิำท฿นชุมชนประชำชน
มีสวนรวม฿นกระบวนกำร
ยติุธรรมชุมชน

ส ำนักปลัดทศบำล 
ปน็รำยกำร

ปลีไยนปลงจำก
ผนพัฒนำทຌองถิไนสีไป ี
(พ.ศ. 2561-2564) 

ล ำดับ17 หนຌำ131
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7. ยุทธศาสตร์ดຌานการบริหารจัดการบຌานมืองทีไดี 
   7.1

2561 2562 2563 2564

(ผลผลิตของครงกำร) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

ผนงำนบริหำรทัไวเป

ทีไ ครงกำร วัตถุประสงค์ ป้ำหมำย งบประมำณละทีไผำนมำ  ตัวชีๅวัด
(KPI)

ผลทีไคำดวำจะเดຌรับ หนวยงำน
รับผิดชอบหลัก

9 ครงกำรจดัหำครุภณัฑ์ยำนพำหนะละ
ขนสง - รถบรรทุก (ดีซล) บบบรรทุก
นๅ ำ ขนำด 6 ตัน 6 ลຌอ

พืไอปน็กำรพิไมประสิทธภิำพ฿น
กำร฿หຌบริกำรสำธำรณะก
ประชำชนเดຌสะดวกรวดรใวพิไมขึๅน
 พืไอ฿ชຌ฿นกจิกำรงำนปอ้งกนัละ
บรรทำสำธำรณภยั

รถบรรทุก (ดีซล) บบบรรทุก
นๅ ำ ขนำด 6 ตัน 6 ลຌอ ปริมำตร
กระบอกสูบ เมตไ ำกวำ 6,000 ซีซี
  จนุๅ ำเดຌเมนຌอยกวำ 6,000 ลิตร
 นๅ ำหนักของรถรวมนๅ ำหนัก
บรรทุก เมตไ ำกวำ 12,000 

กิลกรัม รำคำพรຌอมปัຖมอปุกรณ์ 
จ ำนวน 1 คัน (ตำมมำตรฐำน
ครุภณัฑ์ )

2,500,000 - - -  รຌอยละของควำมพึง
พอ฿จ฿นกำร
฿หຌบริกำรสำธำรณะ
พิไมขึๅน

ประชำชนเดຌรับบริกำร
สำธำรณะสะดวก รวดรใวมำกขึๅน

ส ำนักปลัดทศบำล 
ปน็รำยกำร

ปลีไยนปลงจำก
ผนพัฒนำทຌองถิไนสีไป ี
(พ.ศ. 2561-2564) 

ล ำดับ 22  หนຌำ 132

รวม .........9........ ครงการ - - 4,050,000   1,550,000   1,250,000   1,250,000   - - -
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รายละอียดครงการพัฒนา บบ ผ.01

ผนพัฒนาทຌองถิไนสีไปี (พ.ศ.2561 - 2564) ปลีไยนปลง ครัๅงทีไ 1
ส าหรับองค์กรปกครองสวนทຌองถิไนด านินการ

ทศบาลต าบลปรุใหญ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไนในขตจังหวัดทีไ 8 ยุทธศาสตร์ดຌานการบริหารจัดการบຌานมืองทีไดี 
7. ยุทธศาสตร์ดຌานการบริหารจัดการบຌานมืองทีไดี 
   7.2

2561 2562 2563 2564

(ผลผลิตของครงกำร) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

1 ครงกำรจัดหำครุภัณฑ์ยำนพำหนะ
ละขนสง - รถบรรทุกขยะ ขนำด 1 

ตัน

พืไอ฿หຌบริกำรประชำชนส ำหรับ
฿ชຌจัดกใบขยะมูลฝอย฿นชุมชน
ละรองรับปริมำณขยะทีไพิไมขึๅน

รถบรรทุกขยะ ขนำด 1 ตัน 
ปริมำตรกระบอกสูบเมตๅ ำกวำ 
2,400 ซีซี บบปຂดขຌำงททຌำย
 จ ำนวน  1 คัน โ ละ 
950,000 บำท (ตำมมำตรฐำน
ครุภัณฑ์ )

950,000 -  รຌอยละของ
ควำมพงึพอ฿จ฿น
กำร฿หຌบริกำร
สำธำรณะพิไมขึๅน

ประชำชนเดຌรับบริกำร
สำธำรณะสะดวก 
รวดรใวมำกขึๅน

กองสำธำรณสุข
ปน็รำยกำร

ปลีไยนปลงจำก
ผนพฒันำทຌองถิไนสีไป ี
(พ.ศ. 2561-2564) 

ล ำดับ 1 หนຌำ 133

2 ครงกำรจัดหำครุภัณฑ์ยำนพำหนะ
ละขนสง - รถบรรทุกขยะ  ขนำด 6
 ตัน 6 ลຌอ

พืไอ฿หຌบริกำรประชำชนส ำหรับ
฿ชຌจัดกใบขยะมูลฝอย฿นชุมชน
ละรองรับปริมำณขยะทีไพิไมขึๅน

รถบรรทุกขยะ  ขนำด 6 ตัน 6
 ลຌอ ปริมำตรกระบอกสูบเมตไ ำ
กวำ 6,000 ซีซี บบอัดทຌำย 
จ ำนวน  1 คัน โ ละ 
2,400,000 บำท(ตำม
มำตรฐำนครุภัณฑ์)

- 2,400,000 - -  รຌอยละของ
ควำมพงึพอ฿จ฿น
กำร฿หຌบริกำร
สำธำรณะพิไมขึๅน

ประชำชนเดຌรับบริกำร
สำธำรณะสะดวก 
รวดรใวมำกขึๅน

กองสำธำรณสุข
ปน็รำยกำร

ปลีไยนปลงจำก
ผนพฒันำทຌองถิไนสีไป ี
(พ.ศ. 2561-2564) 

ล ำดับ 2 หนຌำ 133

รวม .......2......... ครงการ - - 950,000    2,400,000  -           -           - - -

ผนงำนสำธำรณสุข

ทีไ ครงกำร วัตถุประสงค์ ป้ำหมำย งบประมำณละทีไผำนมำ  ตัวชีๅวัด
(KPI)

ผลทีไคำดวำจะเดຌรับ หนวยงำน
รับผิดชอบหลัก

71



รายละอียดครงการพัฒนา บบ ผ.01

ผนพัฒนาทຌองถิไนสีไปี (พ.ศ.2561 - 2564) ปลีไยนปลง ครัๅงทีไ 1
ส าหรับองค์กรปกครองสวนทຌองถิไนด านินการ

ทศบาลต าบลปรุใหญ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไนในขตจังหวัดทีไ 8 ยุทธศาสตร์ดຌานการบริหารจัดการบຌานมืองทีไดี 
7. ยุทธศาสตร์ดຌานการบริหารจัดการบຌานมืองทีไดี 
   7.3

2561 2562 2563 2564

(ผลผลิตของครงกำร) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

1 ครงกำรปรับปรุงส ำนักงำนทศบำล
ต ำบลปรุ฿หญ

พืไอป็นกำรพิไมประสิทธิภำพ
฿นกำรบริหำรจัดกำร฿หຌมีควำม
รวดรใวละประชำชนเดຌรับ
ควำมสะดวกพิไมมำกขึๅน

ปรับปรุงส ำนักงำนทศบำล
ต ำบลปรุ฿หญ ทัๅง 2 หง

500,000 500,000 500,000 500,000  ประชำชนเดຌรับ
ควำมสะดวก฿น
กำรขຌำรับบริกำร
พิไมขึๅน

ประสิทธิภำพ฿นดຌำนกำร
บริกำรสะดวกรวดรใวยิไงขึๅน

กองชำง
ปน็รำยกำรปลีไยนปลง

จำกผนพัฒนำทຌองถิไนสีไป ี
(พ.ศ. 2561-2564) 

ล ำดับ 1 หนຌำ 134

รวม ........1......... ครงการ - - 500,000    500,000    500,000    500,000    - - -

ผนงำนคหะละชุมชน

ทีไ ครงกำร วัตถุประสงค์ ป้ำหมำย งบประมำณละทีไผำนมำ  ตัวชีๅวัด
(KPI)

ผลทีไคำดวำจะเดຌรับ หนวยงำน
รับผิดชอบหลัก
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รายละอียดครงการพัฒนา บบ ผ.01

ผนพัฒนาทຌองถิไนสีไปี (พ.ศ.2561 - 2564) ปลีไยนปลง ครัๅงทีไ 1
ส าหรับองค์กรปกครองสวนทຌองถิไนด านินการ

ทศบาลต าบลปรุใหญ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไนในขตจังหวัดทีไ 8 ยุทธศาสตร์ดຌานการบริหารจัดการบຌานมืองทีไดี 
7. ยุทธศาสตร์ดຌานการบริหารจัดการบຌานมืองทีไดี 
   7.4

2561 2562 2563 2564

(ผลผลิตของครงกำร) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

1 ครงกำรฝຄกอบรมพิไมพูนควำมรูຌ฿น
กำรจัดท ำผนชุมชนต ำบลปรุ฿หญ

พืไอ฿หຌคณะกรรมกำรชุมชน
คณะกรรมกำรอ ำนวยกำรชุมชน
 ละสมำชิกชุมชน  มีควำมรูຌ
ควำมขຌำ฿จ฿นกำรจัดท ำผน
ชุมชน

ฝຄกอบรม฿หຌควำมรูຌ฿นกำร
จัดท ำผนชุมชน฿หຌก
คณะกรรมกำรชุมชน
คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร
ชุมชน ละสมำชิกชุมชน 
จ ำนวน 1 ครัๅง

50,000 50,000 50,000 50,000  รຌอยละ60 ของ
คณะกรรมกำร
ชุมชน
คณะกรรมกำร
อ ำนวยกำรชุมชน
 ละสมำชิก
ชุมชนมีควำมรูຌ 
ควำมขຌำ฿จ฿น
กำรจัดท ำผน
ชุมชนพิไมขึๅน

คณะกรรมกำรชุมชน
คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร
ชุมชน ละสมำชิกชุมชน 
 สำมำรถจัดท ำผนชุมชน
เดຌอยำงมีประสิทธิภำพ 
ละสำมำรถน ำเปพัฒนำ
ทຌองถิไน

ส ำนักปลัดทศบำล 
ปน็รำยกำรปลีไยนปลง
จำกผนพฒันำทຌองถิไนสีไปี

(พ.ศ. 2561-2564) 

ล ำดับ 1 หนຌำ 135

รวม ........1......... ครงการ - - 50,000      50,000      50,000      50,000      - - -

ผนงำนสรຌำงควำมขຌมขใงของชุมชน

ทีไ ครงกำร วัตถุประสงค์ ป้ำหมำย งบประมำณละทีไผำนมำ  ตัวชีๅวัด
(KPI)

ผลทีไคำดวำจะเดຌรับ หนวยงำน
รับผิดชอบหลัก
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รายละอียดครงการพัฒนา บบ ผ.01

ผนพัฒนาทຌองถิไนสีไปี (พ.ศ.2561 - 2564)  ปลีไยนปลง ครัๅงทีไ 1
ส าหรับองค์กรปกครองสวนทຌองถิไนด านินการ

ทศบาลต าบลปรุใหญ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 2 ยกระดับสังคมใหຌป็นมืองนาอยู
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไนในขตจังหวัดทีไ 5 ยุทธศาสตร์ดຌานการพัฒนาสาธารณสุข
8. ยุทธศาสตร์ดຌานการพัฒนาสาธารณสุข
   8.2

2561 2562 2563 2564

(ผลผลิตของครงกำร) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

1 งินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภำพ
หงชำติ฿นพืๅนทีไทศบำลปรุ฿หญ

พืไอสนับสนุนกำรด ำนินงำน
สรຌำงหลักประกันสุขภำพของ
ประชำชน฿นขตทศบำลต ำบล
ปรุ฿หญ

กองทุนหลักประกันสุขภำพ
ทศบำลต ำบลปรุ฿หญ

220,000 230,000 240,000 250,000  จ ำนวน
ประชำชนมี
สุขภำพดีพิไมขึๅน

ประชำชนมีสุขภำพดี
ดຌวยกำรบริหำรจัดกำร
บบมีสวนรวมของภำค
ประชำชน

 กองสำธำรณสุขฯ
ปน็รำยกำรปลีไยนปลง
จำกผนพฒันำทຌองถิไนสีไปี
(พ.ศ. 2561-2564) ล ำดับ

 1หนຌำ 139

รวม ..........1....... ครงการ - - 220,000    230,000    240,000    250,000    - - -

ผนงำนงบกลำง

ทีไ ครงกำร วัตถุประสงค์ ป้ำหมำย งบประมำณละทีไผำนมำ  ตัวชีๅวัด
(KPI)

ผลทีไคำดวำจะเดຌรับ หนวยงำน
รับผิดชอบหลัก
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รายละอียดครงการพัฒนา บบ ผ.01

ผนพัฒนาทຌองถิไนสีไปี (พ.ศ.2561 - 2564)  ปลีไยนปลง ครัๅงทีไ 1
ส าหรับองค์กรปกครองสวนทຌองถิไนด านินการ

ทศบาลต าบลปรุใหญ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 2 ยกระดับสังคมใหຌป็นมืองนาอยู
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไนในขตจังหวัดทีไ 4 ยุทธศาสตร์ดຌานการพัฒนาสังคม
9.ยุทธศาสตร์ดຌานการพัฒนาสังคม
   9.3

2561 2562 2563 2564

(ผลผลิตของครงกำร) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

1 ครงกำรสงสริมอำชีพละพัฒนำ
คุณภำพชีวิตคนพิกำรต ำบลปรุ฿หญ

พืไอ฿หຌคนพิกำรมีอำชีพ มีรำยเดຌ
 ละมีคุณภำพชีวิตทีไดีขึๅน

คนพิกำร หมูทีไ 1 - 7 ต ำบล
ปรุ฿หญ

 50,000  50,000  50,000  50,000 จ ำนวนผูຌพกิำรมี
อำชีพละรำยเดຌ
พิไมขึๅน

คนพิกำรมีอำชีพละมี
คุณภำพชีวิตดีขึๅน

ส ำนักปลัดทศบำล 
ปน็รำยกำรปลีไยนปลง
จำกผนพฒันำทຌองถิไนสีไปี

(พ.ศ. 2561-2564)

ล ำดับ 6 หนຌำ 143

2 ครงกำรฝຄกอบรมละสงสริมอำชีพ พืไอสงสริมประชำชน฿นพืๅนทีไมี
อำชีพละป็นกำรพิไมรำยเดຌ

ฝຄกอบรมละสงสริมกำร
อำชีพประชำชน฿นต ำบลปรุ
฿หญ

70,000      70,000      70,000      70,000      จ ำนวน
ประชำชนเดຌรับ
กำรสงสริม
อำชีพพิไมขึๅน

กลุมอำชีพละกลุมตำง โ
 ฿นพืๅนทีไมีกำรประกอบ
อำชีพทีไมีประสิทธิภำพ
พิไมมำกขึๅน

ส ำนักปลัดทศบำล 
ปน็รำยกำรปลีไยนปลง
จำกผนพฒันำทຌองถิไนสีไปี

 (พ.ศ. 2561-2564) 

ล ำดับ 10 หนຌำ 144

รวม .......2......... ครงการ - - 120,000    120,000    120,000    120,000    - - -

ผนงำนสรຌำงควำมขຌมขใงของชุมชน

ทีไ ครงกำร วัตถุประสงค์ ป้ำหมำย งบประมำณละทีไผำนมำ  ตัวชีๅวัด
(KPI)

ผลทีไคำดวำจะเดຌรับ หนวยงำน
รับผิดชอบหลัก
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รายละอียดครงการพัฒนา บบ ผ.01

ผนพัฒนาทຌองถิไนสีไปี (พ.ศ.2561 - 2564)  ปลีไยนปลง ครัๅงทีไ 1
ส าหรับองค์กรปกครองสวนทຌองถิไนด านินการ

ทศบาลต าบลปรุใหญ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 2 ยกระดับสังคมใหຌป็นมืองนาอยู
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไนในขตจังหวัดทีไ 4 ยุทธศาสตร์ดຌานการพัฒนาสังคม
9.ยุทธศาสตร์ดຌานการพัฒนาสังคม
   9.4

2561 2562 2563 2564

(ผลผลิตของครงกำร) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

1 บีๅยยังชีพผูຌสูงอำยุ พืไอชวยหลือผูຌสูงอำยุ฿หຌมี
รำยเดຌพอลีๅยงชีพ

จำยบีๅยยังชีพผูຌสูงอำยุ฿น
ขตทศบำลต ำบลปรุ฿หญ 
จ ำนวน 12 ดือน

9,500,000 10,000,000 11,000,000 12,000,000 จ ำนวนผูຌสูงอำยุ
เดຌรับกำรดูล
พิไมขึๅน

ผูຌสูงอำยุเดຌรับกำร
ดูลละมีรำยเดຌพอ
ลีๅยงชีพ

ส ำนักปลัดทศบำล 
ปน็รำยกำรปลีไยนปลง
จำกผนพฒันำทຌองถิไนสีไปี

(พ.ศ. 2561-2564) 

ล ำดับ 2 หนຌำ 145

รวม .........1........ ครงการ - - 9,500,000   10,000,000  11,000,000  12,000,000  - - -

ผนงำนงบกลำง

ทีไ ครงกำร วัตถุประสงค์ ป้ำหมำย งบประมำณละทีไผำนมำ  ตัวชีๅวัด
(KPI)

ผลทีไคำดวำจะเดຌรับ หนวยงำน
รับผิดชอบหลัก

76



รายละอียดครงการพัฒนา บบ ผ.02

ผนพัฒนาทຌองถิไนสีไปี (พ.ศ.2561 - 2564) ปลีไยนปลง ครัๅงทีไ 1
ส าหรับอุดหนุนองค์กรปกครองสวนทຌองถิไน สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน

ทศบาลต าบลปรุใหญ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 1 การพัฒนาละพิไมศักยภาพการขงขันศรษฐกิจ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไนในขตจังหวัดทีไ 6 ยุทธศาสตร์ดຌานการพัฒนาครงสรຌางพืๅนฐาน
3. ยุทธศาสตร์ดຌานการพัฒนาครงสรຌางพืๅนฐาน
   3.1

2561 2562 2563 2564

(ผลผลิตของครงกำร) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

1 ครงกำรขยำยขตเฟฟ้ำ
สำธำรณะหลังรงรียนบຌำนคนชุม
 ชุมชนคนชุม 2 ม.1

พืไอพัฒนำระบบ
สำธำรณูปภคเดຌอยำง
มำตรฐำนละทัไวถึง

ขยำยขตเฟฟ้ำสำธำรณะ 
ควำมยำว 109 ม. ติดเฟ
สำธำรณะ จ ำนวน 3 ดวง

55,500 -  -  -  รຌอยละของ
ควำมปลอดภยั
฿นชีวติละ
ทรัพย์สินพิไมขึๅน

ประชำชนมีควำม
ปลอดภัย฿นชีวิตละ
ทรัพย์สิน

กองชำง
ปน็รำยกำรปลีไยนปลง
จำกผนพัฒนำทຌองถิไนสีไปี

(พ.ศ. 2561-2564) 

ล ำดับ 4  หนຌำ 150

กำรเฟฟ้ำสวน
ภูมิภำค
จังหวัด

นครรำชสีมำ

2 ครงกำรขยำยขตเฟฟ้ำ
สำธำรณะจำกสนำมกฬีำนน
พธิ่เปทำงทิศตะวันออก ชุมชน
คนชุม 2 ม.1

พืไอพัฒนำระบบ
สำธำรณูปภคเดຌอยำง
มำตรฐำนละทัไวถึง

ขยำยขตเฟฟ้ำสำธำรณะ 
ควำมยำว 100 ม.

-  - 100,000  -  รຌอยละของ
ควำมปลอดภยั
฿นชีวติละ
ทรัพย์สินพิไมขึๅน

ประชำชนมีควำม
ปลอดภัย฿นชีวิตละ
ทรัพย์สิน

กองชำง
ปน็รำยกำรปลีไยนปลง
จำกผนพัฒนำทຌองถิไนสีไปี

(พ.ศ. 2561-2564) 

ล ำดับ 1  หนຌำ 150

กำรเฟฟ้ำสวน
ภูมิภำค
จังหวัด

นครรำชสีมำ

3 ครงกำรขยำยขตเฟฟ้ำสำธำรณะ
จำกสะพำนพธิ่ตีๅยถึงสุดขต
ทศบำลต ำบลปรุ฿หญ ชุมชนคน
ชุม 3 ม.1

พืไอพัฒนำระบบ
สำธำรณูปภคเดຌอยำง
มำตรฐำนละทัไวถึง

ขยำยขตเฟฟ้ำสำธำรณะ 
ควำมยำว 580 ม.

290,000 -  -  -  รຌอยละของ
ควำมปลอดภยั
฿นชีวติละ
ทรัพย์สินพิไมขึๅน

ประชำชนมีควำม
ปลอดภัย฿นชีวิตละ
ทรัพย์สิน

กองชำง
ปน็รำยกำรปลีไยนปลง
จำกผนพัฒนำทຌองถิไนสีไปี

(พ.ศ. 2561-2564) 

ล ำดับ 3  หนຌำ 150

กำรเฟฟ้ำสวน
ภูมิภำค
จังหวัด

นครรำชสีมำ

4 ครงกำรขยำยขตเฟฟ้ำสำธำรณะ
จำกหมูบຌำนพรทวำ ถึงขืไอนพธิ่
ตีๅย ชุมชนคนชุม 3 ม.1

พืไอพัฒนำระบบ
สำธำรณูปภคเดຌอยำง
มำตรฐำนละทัไวถึง

ขยำยขตเฟฟ้ำ  ควำมยำว 
260 ม.

130,000 - -  -  รຌอยละของ
ควำมปลอดภยั
฿นชีวติละ
ทรัพย์สินพิไมขึๅน

ประชำชนมีควำม
ปลอดภัย฿นชีวิตละ
ทรัพย์สิน

กองชำง
ปน็รำยกำรปลีไยนปลง
จำกผนพัฒนำทຌองถิไนสีไปี

(พ.ศ. 2561-2564) 

ล ำดับ 5  หนຌำ 151

กำรเฟฟ้ำสวน
ภูมิภำค
จังหวัด

นครรำชสีมำ

ผนงำนคหะละชุมชน

ทีไ ครงกำร วัตถุประสงค์
ป้ำหมำย งบประมำณละทีไผำนมำ  ตัวชีๅวัด

(KPI)
ผลทีไคำดวำจะเดຌรับ หนวยงำน

รับผิดชอบหลัก

หนวยงำนทีไ
ขอรับงิน
อุดหนุน
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3. ยุทธศาสตร์ดຌานการพัฒนาครงสรຌางพืๅนฐาน
   3.1

2561 2562 2563 2564

(ผลผลิตของครงกำร) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

ผนงำนคหะละชุมชน

ทีไ ครงกำร วัตถุประสงค์
ป้ำหมำย งบประมำณละทีไผำนมำ  ตัวชีๅวัด

(KPI)
ผลทีไคำดวำจะเดຌรับ หนวยงำน

รับผิดชอบหลัก

หนวยงำนทีไ
ขอรับงิน
อุดหนุน

5 ครงกำรติดตัๅงเฟฟ้ำสงสวำง 
บริวณสีไยกบຌำนเปปะ ชุมชน
คนชุม 3  ม. 1

พืไอพัฒนำระบบ
สำธำรณูปภคเดຌอยำง
มำตรฐำนละทัไวถึง

ติดตัๅงเฟฟ้ำสงสวำง  (ตำม
บบทศบำลก ำหนด)

100,000  -  - -  รຌอยละของ
ควำมปลอดภยั
฿นชีวติละ
ทรัพย์สินพิไมขึๅน

ประชำชนมีควำม
ปลอดภัย฿นชีวิตละ
ทรัพย์สิน

กองชำง
ปน็รำยกำรปลีไยนปลง
จำกผนพัฒนำทຌองถิไนสีไปี

(พ.ศ. 2561-2564) 

ล ำดับ 6  หนຌำ 151

กำรเฟฟ้ำสวน
ภูมิภำค
จังหวัด

นครรำชสีมำ

6 ครงกำรขยำยขตเฟฟ้ำสำธำรณะ
ซอยฟำร์มหมู ถึงสุดขตทศบำล
ต ำบลปรุ฿หญ ชุมชนคนชุม 3 ม.1

พืไอพัฒนำระบบ
สำธำรณูปภคเดຌอยำง
มำตรฐำนละทัไวถึง

ขยำยขตเฟฟ้ำสำธำรณะ 
ควำมยำว 800 ม.

- 400,000  -  -  รຌอยละของ
ควำมปลอดภยั
฿นชีวติละ
ทรัพย์สินพิไมขึๅน

ประชำชนมีควำม
ปลอดภัย฿นชีวิตละ
ทรัพย์สิน

กองชำง
ปน็รำยกำรปลีไยนปลง
จำกผนพัฒนำทຌองถิไนสีไปี

(พ.ศ. 2561-2564) 

ล ำดับ  2 หนຌำ 150

กำรเฟฟ้ำสวน
ภูมิภำค
จังหวัด

นครรำชสีมำ

7 ครงกำรขยำยขตเฟฟ้ำ
สำธำรณะสำยบຌำนนำยประสงค์ 
 บรรจงปรุ ชุมชนรวม฿จพัฒนำ
ตะคองกำ ม.2

พืไอพัฒนำระบบ
สำธำรณูปภคเดຌอยำง
มำตรฐำนละทัไวถึง

ขยำยขตเฟฟ้ำสำธำรณะ 
ควำมยำว 75 ม.

 - 100,000 -  -  รຌอยละของ
ควำมปลอดภยั
฿นชีวติละ
ทรัพย์สินพิไมขึๅน

ประชำชนมีควำม
ปลอดภัย฿นชีวิตละ
ทรัพย์สิน

กองชำง
ปน็รำยกำรปลีไยนปลง
จำกผนพัฒนำทຌองถิไนสีไปี

(พ.ศ. 2561-2564) 

ล ำดับ 12 หนຌำ 152

กำรเฟฟ้ำสวน
ภูมิภำค
จังหวัด

นครรำชสีมำ

8 ครงกำรขยำยขตเฟฟ้ำสำธำรณะ
 ซอยบຌำน ส.ท.สมำน  วรรณรักษ์ 
ชุมชนรวม฿จพัฒนำตะคองกำ ม.2

พืไอพัฒนำระบบ
สำธำรณูปภคเดຌอยำง
มำตรฐำนละทัไวถึง

ขยำยขตเฟฟ้ำสำธำรณะ 
ควำมยำว 70 ม.

 - - 50,000  -  รຌอยละของ
ควำมปลอดภยั
฿นชีวติละ
ทรัพย์สินพิไมขึๅน

ประชำชนมีควำม
ปลอดภัย฿นชีวิตละ
ทรัพย์สิน

กองชำง
ปน็รำยกำรปลีไยนปลง
จำกผนพัฒนำทຌองถิไนสีไปี

(พ.ศ. 2561-2564) 

ล ำดับ 8  หนຌำ 151

กำรเฟฟ้ำสวน
ภูมิภำค
จังหวัด

นครรำชสีมำ

9 ครงกำรขยำยขตเฟฟ้ำสำธำรณะ
ซอยรวมมิตร 2 จำกบຌำน อำจำรย์
รงรียนอัสสัมชัญ ถึงคลองสงนๅ ำ 
(ซอยขຌำงอูกืๅอ) ชุมชนรวมมิตร
พัฒนำ ม.4

พืไอพัฒนำระบบ
สำธำรณูปภคเดຌอยำง
มำตรฐำนละทัไวถึง

ขยำยขตเฟฟ้ำสำธำรณะ 
ควำมยำว  132 ม.

 - -  - 66,000  รຌอยละของ
ควำมปลอดภยั
฿นชีวติละ
ทรัพย์สินพิไมขึๅน

ประชำชนมีควำม
ปลอดภัย฿นชีวิตละ
ทรัพย์สิน

กองชำง
ปน็รำยกำรปลีไยนปลง
จำกผนพัฒนำทຌองถิไนสีไปี

(พ.ศ. 2561-2564) 

ล ำดับ  15 หนຌำ 152

กำรเฟฟ้ำสวน
ภูมิภำค
จังหวัด

นครรำชสีมำ
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3. ยุทธศาสตร์ดຌานการพัฒนาครงสรຌางพืๅนฐาน
   3.1

2561 2562 2563 2564

(ผลผลิตของครงกำร) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

ผนงำนคหะละชุมชน

ทีไ ครงกำร วัตถุประสงค์
ป้ำหมำย งบประมำณละทีไผำนมำ  ตัวชีๅวัด

(KPI)
ผลทีไคำดวำจะเดຌรับ หนวยงำน

รับผิดชอบหลัก

หนวยงำนทีไ
ขอรับงิน
อุดหนุน

10 ครงกำรขยำยขตเฟฟ้ำสำธำรณะ
 ซอยสนสุข 3/23 ชุมชนสนสุข
 2 ม.7

พืไอพัฒนำระบบ
สำธำรณูปภคเดຌอยำง
มำตรฐำนละทัไวถึง

ขยำยขตเฟฟ้ำสำธำรณะ 
ควำมยำว 370 ม.

185,000  - -  -  รຌอยละของ
ควำมปลอดภยั
฿นชีวติละ
ทรัพย์สินพิไมขึๅน

ประชำชนมีควำม
ปลอดภัย฿นชีวิตละ
ทรัพย์สิน

กองชำง
ปน็รำยกำรปลีไยนปลง
จำกผนพัฒนำทຌองถิไนสีไปี

(พ.ศ. 2561-2564) 

ล ำดับ 19  หนຌำ 153

กำรเฟฟ้ำสวน
ภูมิภำค
จังหวัด

นครรำชสีมำ

11 ครงกำรขยำยขตเฟฟ้ำ
สำธำรณะหลังสนำมกีฬำ 80 

พรรษำ  ซอยจ ำปำทอง  ชุมชน
สนสุข 3 ม.7

พืไอพัฒนำระบบ
สำธำรณูปภคเดຌอยำง
มำตรฐำนละทัไวถึง

ขยำยขตเฟฟ้ำสำธำรณะ 
ควำมยำว  800 ม.

 - 400,000 -  -  รຌอยละของ
ควำมปลอดภยั
฿นชีวติละ
ทรัพย์สินพิไมขึๅน

ประชำชนมีควำม
ปลอดภัย฿นชีวิตละ
ทรัพย์สิน

กองชำง
ปน็รำยกำรปลีไยนปลง
จำกผนพัฒนำทຌองถิไนสีไปี

(พ.ศ. 2561-2564) 

ล ำดับ 20  หนຌำ 153

กำรเฟฟ้ำสวน
ภูมิภำค
จังหวัด

นครรำชสีมำ

12 ครงกำรขยำยขตเฟฟ้ำ
สำธำรณะหลังประตู 4 สนำมกีฬำ
 80 พรรษำ ชุมชนสนสุข 3  ม.7

พืไอพัฒนำระบบ
สำธำรณูปภคเดຌอยำง
มำตรฐำนละทัไวถึง

ขยำยขตเฟฟ้ำสำธำรณะ 
ควำมยำว  300 ม.

 - 150,000  - -  รຌอยละของ
ควำมปลอดภยั
฿นชีวติละ
ทรัพย์สินพิไมขึๅน

ประชำชนมีควำม
ปลอดภัย฿นชีวิตละ
ทรัพย์สิน

กองชำง
ปน็รำยกำรปลีไยนปลง
จำกผนพัฒนำทຌองถิไนสีไปี

(พ.ศ. 2561-2564) 

ล ำดับ 21  หนຌำ 153

กำรเฟฟ้ำสวน
ภูมิภำค
จังหวัด

นครรำชสีมำ

รวม .......12......... ครงการ - - 760,500 1,050,000 150,000 66,000 - - -
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รายละอียดครงการพัฒนา บบ ผ.02

ผนพัฒนาทຌองถิไนสีไปี (พ.ศ.2561 - 2564)  ปลีไยนปลง ครัๅงทีไ 1
ส าหรับอุดหนุนองค์กรปกครองสวนทຌองถิไน สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน

ทศบาลต าบลปรุใหญ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 2 ยกระดับสังคมใหຌป็นมืองนาอยู
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไนในขตจังหวัดทีไ 2 ยุทธศาสตร์ดຌานการพัฒนาการศึกษา
6. ยุทธศาสตร์ดຌานการพัฒนาการศึกษา
   6.1

2561 2562 2563 2564

(ผลผลิตของครงกำร) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

1 งินอุดหนุนอำหำรกลำงวัน
รงรียนบຌำนคนชุม

พืไอสงสริม฿หຌดใกนักรียน
รงรียนบຌำนคนชุมเดຌรับ
อำหำรกลำงวันทีไมีคุณภำพ

ดใกนักรียนรงรียนบຌำน
คนชุม อนุบำล- ป.6

440,000 460,000 480,000 500,000  รຌอยละ 100 

ของจ ำนวนดใก
นักรียนเดຌรับ
อำหำรกลำง
วนัทีไมีคุณภำพ

ดใกนักรียน
รงรียนบຌำนคน
ชุมเดຌรับอำหำร
กลำงวันทีไมี
คุณภำพ

กองกำรศึกษำ
ปน็รำยกำร

ปลีไยนปลงจำก
ผนพฒันำทຌองถิไนสีไปี
(พ.ศ. 2561-2564) 

ล ำดับ 1  หนຌำ 155

รงรียนบຌำน
คนชุม

รวม ..........1....... ครงการ - - 440,000    460,000    480,000    500,000    - - - -

หนวยงำน
รับผิดชอบหลัก

ผนงำนกำรศึกษำ

ทีไ ครงกำร วัตถุประสงค์ ป้ำหมำย งบประมำณละทีไผำนมำ  ตัวชีๅวัด
(KPI)

ผลทีไคำดวำจะเดຌรับ
หนวยงำนทีไ
ขอรับงิน
อุดหนุน
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บัญชีครุภัณฑ์ บบ ผ.08

ผนพัฒนาทຌองถิไนสีไปี (พ.ศ.2561 - 2564) ปลีไยนปลง ครัๅงทีไ 1
ทศบาลต าบลปรุใหญ

2561 2562 2563 2564

(ผลผลิตของครงกำร) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

1 ผนงำนบริหำรทัไวเป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส ำนักงำน พืไอจัดหำตูຌหลใก 2
 บำนลืไอน (ทึบ)

ส ำหรับ฿ชຌ฿น
ส ำนักงำน

 ตูຌหลใก 2 บำนลืไอน (ทึบ)

 จ ำนวน 4 หลัง โ ละ 
5,000 บำท

10,000 - 10,000 - ส ำนักปลัดทศบำล
ป็นรำยกำร

ปลีไยนปลงจำก
ผนพัฒนำทຌองถิไนสีไปี 
(พ.ศ. 2561-2564) 

ล ำดับ  5 หนຌำ  167

2 ผนงำนบริหำรทัไวเป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส ำนักงำน พืไอจัดหำตูຌหลใก 2
 บำนลืไอน (กระจก)

ส ำหรับ฿ชຌ฿น
ส ำนักงำน

 ตูຌหลใก 2 บำนลืไอน 
(กระจก) จ ำนวน 4 หลัง โ
 ละ 5,000 บำท

10,000 - 10,000 - ส ำนักปลัดทศบำล
ป็นรำยกำร

ปลีไยนปลงจำก
ผนพัฒนำทຌองถิไนสีไปี 
(พ.ศ. 2561-2564) 

ล ำดับ  6 หนຌำ  167

3 ผนงำนบริหำรทัไวเป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส ำนักงำน พืไอจัดหำตูຌหลใก 2
 บำน บบปຂด
ส ำหรับ฿ชຌ฿น
ส ำนักงำน

 ตูຌหลใก 2 บำน บบปຂด 
จ ำนวน 4 หลัง โ ละ 
5,000 บำท (ตำม
มำตรฐำนครุภัณฑ์)

10,000 - 10,000 - ส ำนักปลัดทศบำล
ป็นรำยกำร

ปลีไยนปลงจำก
ผนพัฒนำทຌองถิไนสีไปี 
(พ.ศ. 2561-2564) 

ล ำดับ  7 หนຌำ  167

4 ผนงำนบริหำรทัไวเป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส ำนักงำน พืไอจัดหำครืไอง
ท ำลำยอกสำร
ส ำหรับ฿ชຌ฿น
ส ำนักงำน

 ครืไองท ำลำยอกสำร 
จ ำนวน 1 ครืไอง โ ละ 
20,000 บำท (ตำม
มำตรฐำนครุภัณฑ์ )

20,000 - - - ส ำนักปลัดทศบำล
ป็นรำยกำร

ปลีไยนปลงจำก
ผนพัฒนำทຌองถิไนสีไปี 
(พ.ศ. 2561-2564) 

ล ำดับ  8 หนຌำ  167

งบประมำณละทีไผำนมำ หนวยงำนรับผิดชอบ
หลักทีไ ผนงำน หมวด ประภท วัตถุประสงค์

ป้ำหมำย
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2561 2562 2563 2564

(ผลผลิตของครงกำร) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

งบประมำณละทีไผำนมำ หนวยงำนรับผิดชอบ
หลักทีไ ผนงำน หมวด ประภท วัตถุประสงค์

ป้ำหมำย

5 ผนงำนบริหำรทัไวเป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวตอร์

พืไอจัดหำครืไองพิมพ์ 
Multifunction ชนิด
ลซอร์ / ชนิด LED สี 
ส ำหรับ฿ชຌ฿นส ำนักงำน

ครืไองพิมพ์ Multifunction ชนิด
ลซอร์ / ชนิด LED สี จ ำนวน 1 

ครืไอง โ ละ 17,000 บำท   (ตำม
มำตรฐำนกระทรวงดิจิทลัพืไอ
ศรษฐกิจละสังคม)

- 17,000 - - ส ำนักปลัดทศบำล
ป็นรำยกำร

ปลีไยนปลงจำก
ผนพัฒนำทຌองถิไนสีไปี 
(พ.ศ. 2561-2564) 

ล ำดับ  9 หนຌำ  167

6 ผนงำนบริหำรทัไวเป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวตอร์

พืไอจัดหำครืไอง
คอมพิวตอร์ ส ำหรับ
งำนส ำนักงำน ส ำหรับ฿ชຌ
฿นส ำนักงำน

ครืไองคอมพิวตอร์ ส ำหรับงำน
ส ำนักงำน จ ำนวน 3 ครืไอง โ ละ
 16,000 บำท (ตำมมำตรฐำน
กระทรวงดิจิทลัพืไอศรษฐกิจละ
สังคม)

32,000 - - 16,000 ส ำนักปลัดทศบำล
ป็นรำยกำร

ปลีไยนปลงจำก
ผนพัฒนำทຌองถิไนสีไปี 
(พ.ศ. 2561-2564) 

ล ำดับ 2  หนຌำ  166

7 ผนงำนบริหำรทัไวเป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวตอร์

พืไอจัดหำครืไองส ำรอง
เฟ 
ส ำหรับ฿ชຌ฿นส ำนักงำน

ครืไองส ำรองเฟ ขนำด 800 VA 

จ ำนวน 3 ครืไอง โ ละ 2,800 

บำท (ตำมมำตรฐำนกระทรวง
ดิจิทลัพืไอศรษฐกิจละสังคม)

5,600 - - 2,800 ส ำนักปลัดทศบำล
ป็นรำยกำร

ปลีไยนปลงจำก
ผนพัฒนำทຌองถิไนสีไปี 
(พ.ศ. 2561-2564) 

ล ำดับ 3  หนຌำ  166

8 ผนงำนบริหำรทัไวเป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวตอร์

พืไอจัดหำครืไอง
คอมพิวตอร์นຌตบุຍก 
ส ำหรับงำนส ำนักงำน 
ส ำหรับ฿ชຌ฿นส ำนักงำน

ครืไองคอมพิวตอร์นຌตบุຍก 
ส ำหรับงำนส ำนักงำน จ ำนวน 1 

ครืไอง โ ละ 16,000 บำท  (ตำม
มำตรฐำนกระทรวงดิจิทลัพืไอ
ศรษฐกิจละสังคม)

16,000 - - - กองคลัง
ป็นรำยกำร

ปลีไยนปลงจำก
ผนพัฒนำทຌองถิไนสีไปี 
(พ.ศ. 2561-2564) 

ล ำดับ 10 หนຌำ  168
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(ผลผลิตของครงกำร) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

งบประมำณละทีไผำนมำ หนวยงำนรับผิดชอบ
หลักทีไ ผนงำน หมวด ประภท วัตถุประสงค์

ป้ำหมำย

9 ผนงำนรักษำควำมสงบภำย฿น ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ยำนพำหนะละ
ขนสง

พืไอจัดหำรถบรรทกุ 
(ดีซล) บบบรรทกุนๅ ำ 
พืไอ฿ชຌ฿นงำนปอ้งกัน
ละบรรทำสำธำรณภยั

รถบรรทกุ (ดีซล) บบบรรทกุนๅ ำ
 ขนำด 6 ตัน 6 ลຌอ ปริมำตร
กระบอกสูบ เมตไ ำกวำ 6,000 ซีซี 
 จุนๅ ำเดຌเมนຌอยกวำ 6,000 ลิตร 
นๅ ำหนักของรถรวมนๅ ำหนักบรรทกุ
 เมตไ ำกวำ 12,000 กิลกรัม 
รำคำพรຌอมปัຖมอุปกรณ์ จ ำนวน 1 

คัน (ตำมมำตรฐำนครุภณัฑ์ )

2,500,000 - - - ส ำนักปลัดทศบำล
ป็นรำยกำร

ปลีไยนปลงจำก
ผนพัฒนำทຌองถิไนสีไปี 
(พ.ศ. 2561-2564) 

ล ำดับ  1 หนຌำ  166

10 ผนงำนคหะละชุมชน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์รงงำน พืไอจัดหำถังอัด
จำรบีบบมือยก 
ส ำหรับ฿ชຌ฿นกำร
ปฏิบัติงำน

ถังอัดจำรบีบบมือยก 
จ ำนวน 1 ครืไอง

8,000 - - - กองชำง
ป็นรำยกำร

ปลีไยนปลงจำก
ผนพัฒนำทຌองถิไนสีไปี 
(พ.ศ. 2561-2564) 

ล ำดับ 18 หนຌำ  169

11 ผนงำนคหะละชุมชน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์รงงำน พืไอจัดหำชุด
ประจรวมหวน
ขຌำงปำกตำย 
ส ำหรับ฿ชຌ฿นกำร
ปฏิบัติงำนกิจกำร
ประปำ

ชุดประจรวมหวนขຌำง
ปำกตำย ชุด 26 ตัว 6-32

 มม. จ ำนวน 1 ชุด

3,400 - - - กองชำง
ป็นรำยกำร

ปลีไยนปลงจำก
ผนพัฒนำทຌองถิไนสีไปี 
(พ.ศ. 2561-2564) 

ล ำดับ 21 หนຌำ  169

12 ผนงำนคหะละชุมชน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์อืไน พืไอจัดหำ
Submersible 3.0

 รง 220 วลต์  
ส ำหรับ฿ชຌ฿น
กิจกำรประปำของ
ทศบำล

Submersible 3.0 รง 
220 วลต์ จ ำนวน 5 ตัว โ
 ละ 39,000 บำท

78,000 39,000 39,000 39,000 กองชำง
ป็นรำยกำร

ปลีไยนปลงจำก
ผนพัฒนำทຌองถิไนสีไปี 
(พ.ศ. 2561-2564) 

ล ำดับ 11 หนຌำ  168
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(ผลผลิตของครงกำร) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

งบประมำณละทีไผำนมำ หนวยงำนรับผิดชอบ
หลักทีไ ผนงำน หมวด ประภท วัตถุประสงค์

ป้ำหมำย

13 ผนงำนคหะละชุมชน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์อืไน พืไอจัดหำ
Submersible 3.0

 รง 380 วลต์  
ส ำหรับ฿ชຌ฿น
กิจกำรประปำของ
ทศบำล

Submersible 3.0 รง 
380 วลต์ จ ำนวน 7 ตัว โ
  ตัวละ 33,000 บำท

99,000 66,000 33,000 33,000 กองชำง
ป็นรำยกำร

ปลีไยนปลงจำก
ผนพัฒนำทຌองถิไนสีไปี 
(พ.ศ. 2561-2564) 

ล ำดับ 12 หนຌำ  168

14 ผนงำนกำรศึกษำ ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวตอร์

พืไอจัดหำครืไอง
คอมพิวตอร์ 
ส ำหรับงำน
ส ำนักงำน
ส ำหรับ฿ชຌ฿น
ส ำนักงำน

ครืไองคอมพิวตอร์ 
ส ำหรับงำนส ำนักงำน 
จ ำนวน 1 ครืไอง โ ละ 
16,000 บำท (ตำม
มำตรฐำนกระทรวงดิจิทัล
พืไอศรษฐกิจละสังคม)

16,000 - - - กองกำรศึกษำ
ป็นรำยกำร

ปลีไยนปลงจำก
ผนพัฒนำทຌองถิไนสีไปี 
(พ.ศ. 2561-2564) 

ล ำดับ 23หนຌำ  170

15 ผนงำนกำรศึกษำ ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวตอร์

พืไอจัดหำครืไอง
ส ำรองเฟ 
ส ำหรับ฿ชຌ฿น
ส ำนักงำน

ครืไองส ำรองเฟ ขนำด 
800 VA จ ำนวน 2 

ครืไอง โ ละ 2,800 บำท 
(ตำมมำตรฐำนกระทรวง
ดิจิทัลพืไอศรษฐกิจละ
สังคม)

5,600 - - - กองกำรศึกษำ
ป็นรำยกำร

ปลีไยนปลงจำก
ผนพัฒนำทຌองถิไนสีไปี 
(พ.ศ. 2561-2564) 

ล ำดับ 24หนຌำ  170

16 ผนงำนสำธำรณสุข ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส ำนักงำน พืไอจัดหำ ตูຌหลใก 
2 บำนลืไอน (ทึบ)

ส ำหรับ฿ชຌ฿น
ส ำนักงำน

 ตูຌหลใก 2 บำนลืไอน (ทึบ)

 จ ำนวน  4 หลัง โ ละ 
5,000 บำท

10,000 - 10,000 - กองสำธำรณสุขฯ
ปน็รำยกำรปลีไยนปลง

จำกผนพัฒนำทຌองถิไนสีไป ี
(พ.ศ. 2561-2564) ล ำดับ 

31หนຌำ  172

17 ผนงำนสำธำรณสุข ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส ำนักงำน พืไอจัดหำตูຌหลใก 2
 บำนลืไอน (กระจก)

ส ำหรับ฿ชຌ฿น
ส ำนักงำน

ตูຌหลใก 2 บำนลืไอน 
(กระจก)  จ ำนวน  4 

หลัง โ ละ 5,000 บำท

10,000 - 10,000 - กองสำธำรณสุขฯ
ป็นรำยกำร

ปลีไยนปลงจำก
ผนพัฒนำทຌองถิไนสีไปี 
(พ.ศ. 2561-2564) 

ล ำดับ 32 หนຌำ  172
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(ผลผลิตของครงกำร) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

งบประมำณละทีไผำนมำ หนวยงำนรับผิดชอบ
หลักทีไ ผนงำน หมวด ประภท วัตถุประสงค์

ป้ำหมำย

18 ผนงำนสำธำรณสุข ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวตอร์

พืไอจัดหำ
ครืไองพิมพ์ 
Multifunction 

ชนิดลซอร์ / ชนิด
 LED สี 
ส ำหรับ฿ชຌ฿น
ส ำนักงำน

ครืไองพิมพ์ 
Multifunction ชนิด
ลซอร์ / ชนิด LED สี 
จ ำนวน 1 ครืไอง โ ละ 
17,000 บำท   (ตำม
มำตรฐำนกระทรวงดิจิทัล
พืไอศรษฐกิจละสังคม)

17,000 - - - กองสำธำรณสุขฯ
ป็นรำยกำร

ปลีไยนปลงจำก
ผนพัฒนำทຌองถิไนสีไปี 
(พ.ศ. 2561-2564) 

ล ำดับ 29หนຌำ  171

19 ผนงำนสำธำรณสุข ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวตอร์

พืไอจัดหำครืไอง
คอมพิวตอร์
นຌตบุຍก ส ำหรับ
งำนส ำนักงำน 
ส ำหรับ฿ชຌ฿น
ส ำนักงำน

ครืไองคอมพิวตอร์นຌตบุຍก
 ส ำหรับงำนส ำนักงำน 
จ ำนวน 1 ครืไอง โ ละ 
16,000 บำท (ตำม
มำตรฐำนกระทรวงดิจิทัล
พืไอศรษฐกิจละสังคม)

16,000 - - - กองสำธำรณสุขฯ
ป็นรำยกำร

ปลีไยนปลงจำก
ผนพัฒนำทຌองถิไนสีไปี 
(พ.ศ. 2561-2564) 

ล ำดับ30 หนຌำ  171

20 ผนงำนสำธำรณสุข ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ฆษณำ
ละผยพร

พืไอจัดหำกลຌอง
ถำยนิไง ระบบ
ดิจิตอล 
ส ำหรับ฿ชຌ฿น
ส ำนักงำน

กลຌองถำยภำพนิไง ระบบ
ดิจิตอล จ ำนวน 1 ตัว โ 
ละ 9,000 บำท  (ตำม
มำตรฐำนครุภัณฑ์ )

9,000 - - - กองสำธำรณสุขฯ
ปน็รำยกำรปลีไยนปลง

จำกผนพัฒนำทຌองถิไนสีไป ี
(พ.ศ. 2561-2564) ล ำดับ27

 หนຌำ  171

21 ผนงำนสำธำรณสุข ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ยำนพำหนะละ
ขนสง

พืไอจัดหำ
รถบรรทุกขยะ 
ขนำด 1 ตัน 
ส ำหรับ฿ชຌจัดกใบ
ขยะมูลฝอย฿นขต
ทศบำลต ำบลปรุ
฿หญ

รถบรรทุกขยะ ขนำด 1 

ตัน ปริมำตรกระบอกสูบ
เมตๅ ำกวำ 2,400 ซีซี บบ
ปຂดขຌำงททຌำย จ ำนวน  1
 คัน โ ละ 950,000 บำท 
(ตำมมำตรฐำนครุภัณฑ์ )

950,000 - - - กองสำธำรณสุขฯ
ปน็รำยกำรปลีไยนปลง

จำกผนพัฒนำทຌองถิไนสีไป ี
(พ.ศ. 2561-2564) ล ำดับ28

 หนຌำ  170
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(ผลผลิตของครงกำร) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

งบประมำณละทีไผำนมำ หนวยงำนรับผิดชอบ
หลักทีไ ผนงำน หมวด ประภท วัตถุประสงค์

ป้ำหมำย

22 ผนงำนสำธำรณสุข ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ยำนพำหนะละ
ขนสง

พืไอจัดหำ
รถบรรทุกขยะ
ส ำหรับ฿ชຌจัดกใบ
ขยะมูลฝอย฿นขต
ทศบำลต ำบลปรุ
฿หญ

รถบรรทุกขยะ  ขนำด 6 

ตัน 6 ลຌอ ปริมำตร
กระบอกสูบเมตไ ำกวำ 
6,000 ซีซี บบอัดทຌำย 
จ ำนวน  1 คัน โ ละ 
2,400,000 บำท (ตำม
มำตรฐำนครุภัณฑ์)

- 2,400,000 - - กองสำธำรณสุขฯ
ป็นรำยกำร

ปลีไยนปลงจำก
ผนพัฒนำทຌองถิไนสีไปี 
(พ.ศ. 2561-2564) 

ล ำดับ 26  หนຌำ  170

3,825,600 2,522,000 122,000 90,800 รวม
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บัญชีสรุปครงการพัฒนา บบ ผ.07

ผนพัฒนาทຌองถิไนสีไปี (พ.ศ.2561-2564) พิไมติม ฉบับทีไ 1
ทศบาลต าบลปรุใหญ

จ ำนวน
ครงกำร

 งบประมำณ
(บำท)

จ ำนวน
ครงกำร

 งบประมำณ
(บำท)

จ ำนวน
ครงกำร

 งบประมำณ
(บำท)

จ ำนวน
ครงกำร

 งบประมำณ
(บำท)

จ ำนวน
ครงกำร

 งบประมำณ
(บำท)

1 ยุทธศำสตร์ดຌำนกำรรักษำควำมปลอดภัย฿นชีวิตละทรัพย์สิน
1.1 ผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำย฿น 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2 ผนงำนคหะละชุมชน 3 630,000 2 250,000 0 0 1 60,000 6 940,000

1.3 ผนงำนงบกลำง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 630,000 2 250,000 0 0 1 60,000 6 940,000

2 ยุทธศำสตร์กำรสำนตอนวทำงพระรำชด ำริ 
2.1 ผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำย฿น 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.2 ผนงำนคหะละชุมชน 5 1,969,000 1 300,000 0 0 0 0 6 2,269,000

2.3 ผนงำนกำรกษตร 1 50,000 1 50,000 1 50,000 1 50,000 4 200,000

6 2,019,000 2 350,000 1 50,000 1 50,000 10 2,469,000

3 ยุทธศำสตร์ดຌำนกำรพัฒนำครงสรຌำงพืๅนฐำน
3.1 ผนงำนคหะละชุมชน 15 5,365,000 10 9,754,800 9 5,263,000 9 9,333,000 43 29,715,800

15 5,365,000 10 9,754,800 9 5,263,000 9 9,333,000 43 29,715,800

4 ยุทธศำสตร์ดຌำนกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติละสิไงวดลຌอม
4.1 ผนงำนสำธำรณสุข 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4.2 ผนงำนกำรกษตร 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5

5.1 ผนงำนคหะละชุมชน 0 0 0 0 2 1,300,000 0 0 2 1,300,000

5.2 ผนงำนกำรศำสนำ วัฒนธรรม ละนันทนำกำร 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 2 1,300,000 0 0 2 1,300,000

6 ยุทธศำสตร์ดຌำนกำรพัฒนำกำรศึกษำ
6.1 ผนงำนกำรศึกษำ 1 100,000 1 100,000 1 100,000 1 100,000 4 400,000

รวม

รวม

ยุทธศำสตร์ดຌำนกำรพัฒนำกำรทองทีไยว ศำสนำ-วัฒนธรรม
ประพณี ละกีฬำ

ปี  2562 ปี  2564 รวม 4 ปี

รวม

รวม

รวม

ทีไ ยุทธศำสตร์
ปี  2561 ปี 2563
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จ ำนวน
ครงกำร

 งบประมำณ
(บำท)

จ ำนวน
ครงกำร

 งบประมำณ
(บำท)

จ ำนวน
ครงกำร

 งบประมำณ
(บำท)

จ ำนวน
ครงกำร

 งบประมำณ
(บำท)

จ ำนวน
ครงกำร

 งบประมำณ
(บำท)

ปี  2562 ปี  2564 รวม 4 ปี
ทีไ ยุทธศำสตร์

ปี  2561 ปี 2563

1 100,000 1 100,000 1 100,000 1 100,000 4 400,000

7 ยุทธศำสตร์ดຌำนกำรบริหำรจัดกำรบຌำนมืองทีไดี 
7.1 ผนงำนบริหำรทัไวเป 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7.2 ผนงำนสำธำรณสุข 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7.3 ผนงำนคหะละชุมชน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7.4 ผนงำนสรຌำงควำมขຌมขใงของชุมชน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8 ยุทธศำสตร์ดຌำนกำรพัฒนำสำธำรณสุข
8.1 ผนงำนสำธำรณสุข 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8.2 ผนงำนงบกลำง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9 ยุทธศำสตร์ดຌำนกำรพัฒนำสังคม
9.1 ผนงำนกำรศึกษำ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9.2 ผนงำนสำธำรณสุข 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9.3 ผนงำนสรຌำงควำมขຌมขใงของชุมชน 1 50,000 1 50,000 2 100,000 1 50,000 5 250,000

9.4 ผนงำนงบกลำง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 50,000 1 50,000 2 100,000 1 50,000 5 250,000

10 ยุทธศำสตร์ดຌำนกำรพัฒนำกำรกษตร
10.1 ผนงำนสรຌำงควำมขຌมขใงของชุมชน 0 0 1 500,000 0 0 0 0 1 500,000

10.2 ผนงำนกำรกษตร 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 1 500,000 0 0 0 0 1 500,000

26 8,164,000 17 11,004,800 15 6,813,000 13 9,593,000 71 35,574,800

รวม
รวมทัๅงสิๅน

รวม

รวม

รวม

รวม
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รายละอียดครงการพัฒนา บบ ผ.01

ผนพัฒนาทຌองถิไนสีไปี (พ.ศ.2561 - 2564) พิไมติม ฉบับทีไ 1
ส าหรับองค์กรปกครองสวนทຌองถิไนด านินการ

ทศบาลต าบลปรุใหญ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 4 การสริมสรຌางความมัไนคงทุกมิติ  พืไอป้องกันสถาบันหลักของชาติ  ละความปลอดภัยในชีวิตละทรัพย์สินของประชาชน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไนในขตจังหวัดทีไ 9 ยุทธศาสตร์ดຌานการรักษาความปลอดภัยในชีวิตละทรัพย์สิน
1. ยุทธศาสตร์ดຌานการรักษาความปลอดภัยในชีวิตละทรัพย์สิน

1.2   

2561 2562 2563 2564

(ผลผลิตของครงกำร) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

1 ครงกำรติดตัๅงกระจกนนู ม.1 พืไอปอ้งกนัละรักษำควำม
ปลอดภยั฿นชีวิตละ
ทรัพย์สินของประชำชน

กระจกนนู พรຌอม
ติดตัๅง จ ำนวน 5 ตัว 
(ตำมบบทศบำล
ก ำหนด)

30,000 - - -  รຌอยละของ
ควำมปลอดภยั
฿นชีวติละ
ทรัพย์สินของ
ประชำชนพิไมขึๅน

ประชำชนมคีวำม
ปลอดภยั฿นชีวิตละ
ทรัพย์สิน

กองชำง

2 ครงกำรติดตัๅงกลຌอง CCTV 

ชุมชนหนองหอย ม.3

พืไอปอ้งกนัละรักษำควำม
ปลอดภยั฿นชีวิตละ
ทรัพย์สินของประชำชน
ละปอ้งกนัอำชญำกรรมทีไ
อำจกดิขึๅน฿นขตทศบำล

ติดตัๅงกลຌอง CCTV 

จ ำนวน 4 ชุด พรຌอม
ปำ้ยครงกำร จ ำนวน
 1 ปำ้ย (นอกตำม
มำตรฐำนกระทรวงดิ
จิตัลศรษฐกจิละ
สังคม )

200,000 - - -  รຌอยละของ
ควำมปลอดภยั
฿นชีวติละ
ทรัพย์สินของ
ประชำชนพิไมขึๅน

ประชำชนมคีวำม
ปลอดภยั฿นชีวิตละ
ทรัพย์สิน

กองชำง

ผนงำนคหะละชุมชน

ทีไ ครงกำร วัตถุประสงค์
ป้ำหมำย

งบประมำณละทีไผำนมำ
 ตัวชีๅวัด
(KPI)

ผลทีไคำดวำจะเดຌรับ หนวยงำน
รับผิดชอบหลัก
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1. ยุทธศาสตร์ดຌานการรักษาความปลอดภัยในชีวิตละทรัพย์สิน
1.2   

2561 2562 2563 2564

(ผลผลิตของครงกำร) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

ผนงำนคหะละชุมชน

ทีไ ครงกำร วัตถุประสงค์
ป้ำหมำย

งบประมำณละทีไผำนมำ
 ตัวชีๅวัด
(KPI)

ผลทีไคำดวำจะเดຌรับ หนวยงำน
รับผิดชอบหลัก

3 ครงกำรติดตัๅงกลຌอง CCTV 

ม.4

พืไอปอ้งกนัละรักษำควำม
ปลอดภยั฿นชีวิตละ
ทรัพย์สินของประชำชน
ละปอ้งกนัอำชญำกรรมทีไ
อำจกดิขึๅน฿นขตทศบำล

ติดตัๅงกลຌอง CCTV 

จ ำนวน 8 ชุด พรຌอม
ปำ้ยครงกำร จ ำนวน
 1 ปำ้ย (นอกตำม
มำตรฐำนกระทรวงดิ
จิตัลศรษฐกจิละ
สังคม )

400,000 - - -  รຌอยละของ
ควำมปลอดภยั
฿นชีวติละ
ทรัพย์สินของ
ประชำชนพิไมขึๅน

ประชำชนมคีวำม
ปลอดภยั฿นชีวิตละ
ทรัพย์สิน

กองชำง

4 ครงกำรขยำยขตสียงตำมสำยหลัง
รงรียนบຌำนคนชุม 
ชุมชนคนชุม 2 ม.1

พืไอ฿หຌประชำชนเดຌรับ
ขຌอมลูขำวสำรทัไวถึงละ
ครอบคลุม

ขยำยขตสียงตำม
สำย พรຌอมปำ้ย
ครงกำร จ ำนวน 1 

ปำ้ย (ตำมบบ
ทศบำลก ำหนด)

- 150,000  รຌอยละของ
ประชำชนเดຌรับ
ขຌอมูลขำวสำร
พิไมขึๅน

ประชำชนเดຌรับ
ขຌอมลูขำวสำรทัไวถึง
ละครอบคลุม

กองชำง

5 ครงกำรติดตัๅงหอกระจำยขำว 
ชุมชนหนองหอย  ม.3

พืไอ฿หຌประชำชนเดຌรับ
ขຌอมลูขำวสำรทัไวถึงละ
ครอบคลุม

พำววอร์อมปຊ
ภำคขยำย 1,000 

วัตต์ ล ำพง 100 วัตต์
 จ ำนวน 4 ชุด ควำม
สูงหอกระจำยขำว 10

 ม. 

(ตำมบบทศบำล
ก ำหนด)

- 100,000 - -  รຌอยละของ
ประชำชนเดຌรับ
ขຌอมูลขำวสำร
พิไมขึๅน

ประชำชนเดຌรับ
ขຌอมลูขำวสำรทัไวถึง
ละครอบคลุม

กองชำง
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1. ยุทธศาสตร์ดຌานการรักษาความปลอดภัยในชีวิตละทรัพย์สิน
1.2   

2561 2562 2563 2564

(ผลผลิตของครงกำร) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

ผนงำนคหะละชุมชน

ทีไ ครงกำร วัตถุประสงค์
ป้ำหมำย

งบประมำณละทีไผำนมำ
 ตัวชีๅวัด
(KPI)

ผลทีไคำดวำจะเดຌรับ หนวยงำน
รับผิดชอบหลัก

6 ครงกำรติดตัๅงกระจกนนู 
ชุมชนสนสุข 3 ม.7

พืไอปอ้งกนัละรักษำควำม
ปลอดภยั฿นชีวิตละ
ทรัพย์สินของประชำชน

กระจกนนู พรຌอม
ติดตัๅง จ ำนวน 10 ตัว 
(ตำมบบทศบำล
ก ำหนด)

- - - 60,000  รຌอยละของ
ควำมปลอดภยั
฿นชีวติละ
ทรัพย์สินของ
ประชำชนพิไมขึๅน

ประชำชนมคีวำม
ปลอดภยั฿นชีวิตละ
ทรัพย์สิน

กองชำง

รวม ........6......... ครงการ - - 630,000 250,000 - 60,000 - - -
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รายละอียดครงการพัฒนา บบ ผ.01

ผนพัฒนาทຌองถิไนสีไปี (พ.ศ.2561 - 2564) พิไมติม ฉบับทีไ 1
ส าหรับองค์กรปกครองสวนทຌองถิไนด านินการ

ทศบาลต าบลปรุใหญ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 3 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอมใหຌมีความสมบูรณอ์ยางยัไงยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไนในขตจังหวัดทีไ 1 ยุทธศาสตร์การสานตอนวทางพระราชด าริ
2.ยุทธศาสตร์การสานตอนวทางพระราชด าริ 
 2.2

2561 2562 2563 2564

(ผลผลิตของครงกำร) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

1 ครงกำรขุดลอกคลองกัก
กใบนๅ ำพืไอผลิตนๅ ำประปำผิว
ดินขนำด฿หญมำก ละ
กอสรຌำงถนนคอนกรีตสริม
หลใก สำยลียบคลองกักกใบ
นๅ ำผลิตประปำพธิ่ตีๅย  
ชุมชนคนชุม 3 ม.1

พืไอ฿หຌประชำชนมีนๅ ำ฿ชຌ
พืไออุปภค-บริภคอยำง
ทัไวถึงละเดຌรับควำม
สะดวก฿นกำรสัญจร

ขดุลอกคลอง ขนำดกวຌำงฉลีไย  
14.00 ม. ยำว 300 ม. ลึกฉลีไย 
1.80 ม. ลำดอยีง 1:1 ปริมำตร
ขดุลอกเมนຌอยกวำ 6,588.00 

ลบ.ม. ละขนยຌำยดินรัศมีเมนຌอย
กวำ 1.00 กม. พรຌอมติดตัๅงปำ้ย
ครงกำรจ ำนวน 1 ปำ้ย ละ
กอสรຌำงถนนคอนกรีตสริมหลใก
ลียบคลอง กวຌำง 4.00 ม. ยำว 
100.00 ม. หนำ 0.15 ม. เหล
ทำงหนิคลุกกวຌำงขຌำงละ 0.50 ม. 

หรือพืๅนทีไกอสรຌำงผิวจรำจรเม
นຌอยกวำ 400.00 ตร.ม.  พรຌอม
ติดตัๅงปำ้ยครงกำรจ ำนวน  1  

ปำ้ย  (ตำมบบทศบำลก ำหนด )

700,000 - - - รຌอยละของ
ประชำชนมีนๅ ำ
อุปภค บริภค
ละเดຌรับควำม
สะดวก฿นกำร
สัญจรพิไมขึๅน

ประชำชนมีนๅ ำ฿ชຌพืไอ
อุปภค-บริภคทัไวถึง
ละประชำชนเดຌรับ
ควำมสะดวก฿นกำร
สัญจรพิไมขึๅน

กองชำง

ผนงำนคหะละชุมชน

ทีไ ครงกำร วัตถุประสงค์ ป้ำหมำย
งบประมำณละทีไผำนมำ

 ตัวชีๅวัด
(KPI)

ผลทีไคำดวำจะเดຌรับ หนวยงำน
รับผิดชอบหลัก

7



2.ยุทธศาสตร์การสานตอนวทางพระราชด าริ 
 2.2

2561 2562 2563 2564

(ผลผลิตของครงกำร) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

ผนงำนคหะละชุมชน

ทีไ ครงกำร วัตถุประสงค์ ป้ำหมำย
งบประมำณละทีไผำนมำ

 ตัวชีๅวัด
(KPI)

ผลทีไคำดวำจะเดຌรับ หนวยงำน
รับผิดชอบหลัก

2 ครงกำรปรับปรุงระบบ
กรองนๅ ำประปำ ชุมชน
วิรจนพ์ัฒนำ   ม.4

พืไอ฿หຌประชำชนมีนๅ ำ฿ชຌ
พืไออุปภค-บริภคอยำง
ทัไวถึง

ติดตัๅงถงักรองสนิมหลใก ขนำด 
 0.80 ม. จ ำนวน 1 ถงั ละถงั฿ส
คลอรีน พรຌอมปัຖม จ ำนวน 1 ถงั 
พรຌอมชืไอมตอระบบประปำ
หมูบຌำน (ตำมรูปบบรำยกำร
ละประมำณกำรทีไทศบำล
ก ำหนด)

100,000 - - - รຌอยละของ
ประชำชนมีนๅ ำ
อุปภค บริภค
พิไมขึๅน

ประชำชนมีนๅ ำ฿ชຌพืไอ
อุปภค-บริภคทัไวถึง

กองชำง

3 ครงกำรจำะบอบำดำล  
ชุมชนวิรจนพ์ัฒนำ  ม.4

พืไอ฿หຌประชำชนมีนๅ ำ฿ชຌ
พืไออุปภค-บริภคอยำง
ทัไวถึง

จำะบอบำดำลควำมลึกเมนຌอย
กวำ 70.00 มตร จ ำนวน 2 บอ 
พรຌอมครืไองสูบนๅ ำ฿ตຌดิน (ซับ
มอร์ส)  ขนำด 3 รงมຌำ จ ำนวน 
2 ครืไอง ครืไองสูบนๅ ำหอยขง 5.5

 รงมຌำ จ ำนวน 2 ครืไอง  ปำ้ย
ครงกำรจ ำนวน 1 ปำ้ย (ตำม
รูปบบรำยกำรละประมำณกำร
ทีไทศบำลก ำหนด)

300,000 300,000 - - รຌอยละของ
ประชำชนมีนๅ ำ
อุปภค บริภค
พิไมขึๅน

ประชำชนมีนๅ ำ฿ชຌพืไอ
อุปภค-บริภคทัไวถึง

กองชำง

4 ครงกำรปรับปรุงระบบ
กรองนๅ ำประปำวัดพบสุข 
ชุมชนสนสุข 2 ม.7

พืไอ฿หຌประชำชนมีนๅ ำ฿ชຌ
พืไออุปภค-บริภคอยำง
ทัไวถึง

ปรับปรุงระบบกรองนๅ ำประปำวดั
พบสุข ละถงักรองทรำย จ ำนวน
 1 ถงั พรຌอมติดตัๅงปำ้ยครงกำร 
จ ำนวน 1 ปำ้ย (ตำมรูปบบ
รำยกำรละประมำณกำรทีไ
ทศบำลก ำหนด)

169,000 - - - รຌอยละของ
ประชำชนมีนๅ ำ
อุปภค บริภค
พิไมขึๅน

ประชำชนมีนๅ ำ฿ชຌพืไอ
อุปภค-บริภคทัไวถึง

กองชำง
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2.ยุทธศาสตร์การสานตอนวทางพระราชด าริ 
 2.2

2561 2562 2563 2564

(ผลผลิตของครงกำร) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

ผนงำนคหะละชุมชน

ทีไ ครงกำร วัตถุประสงค์ ป้ำหมำย
งบประมำณละทีไผำนมำ

 ตัวชีๅวัด
(KPI)

ผลทีไคำดวำจะเดຌรับ หนวยงำน
รับผิดชอบหลัก

5 ครงกำรกอสรຌำงหอถังสูง 
(คุຌมสฬส) ชุมชนสนสุข 3
  ม.7

พืไอ฿หຌประชำชนมีนๅ ำ฿ชຌ
พืไออุปภค-บริภคอยำง
ทัไวถึง

หอถงัสูง ขนำด  30  ลบ.ม.  

(รูปทรงถຌวยชมปญ) จ ำนวน  1 

ถงั พรຌอมปำ้ยครงกำรจ ำนวน  1 

 ปำ้ย (ตำมรูปบบรำยกำรละ
ประมำณกำรทีไทศบำลก ำหนด )

700,000 - - - รຌอยละของ
ประชำชนมีนๅ ำ
อุปภค บริภค
พิไมขึๅน

ประชำชนมีนๅ ำ฿ชຌพืไอ
อุปภค-บริภคทัไวถึง

กองชำง

รวม ........5......... ครงการ - - 1,969,000 300,000 - - - - -
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รายละอียดครงการพัฒนา บบ ผ.01

ผนพัฒนาทຌองถิไนสีไปี (พ.ศ.2561 - 2564) พิไมติม ฉบับทีไ 1
ส าหรับองค์กรปกครองสวนทຌองถิไนด านินการ

ทศบาลต าบลปรุใหญ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 3 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอมใหຌมีความสมบูรณอ์ยางยัไงยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไนในขตจังหวัดทีไ 1 ยุทธศาสตร์การสานตอนวทางพระราชด าริ
2.ยุทธศาสตร์การสานตอนวทางพระราชด าริ 
 2.3

2561 2562 2563 2564

(ผลผลิตของครงกำร) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

1 ครงกำรอนุรักษ์พันธุกรรม
พืชอันนืไองมำจำก
พระรำชด ำริ สมดใจพระทพ
รัตนรำชสุดำฯ สยำมบรม
รำชกุมำรี

พืไอสงสริมควำมรวมมือ
ละสรຌำงจิตส ำนึก฿นกำร
อนุรักษ์ทรัพยำกร 
วัฒนธรรม ละภูมิปัญญำ
ทຌองถิไน

ประชำชน฿นขตพืๅนทีไต ำบลปรุ
฿หญ ละหนวยงำนภำครัฐ
ละภำคอกชน ฿นขตพืๅนทีไ
ต ำบลปรุ฿หญ

50,000 50,000 50,000 50,000  ฐำนขຌอมูลของ
ผูຌขຌำรวม
ครงกำร พิไมขึๅน

ต ำบลปรุ฿หญมี
ฐำนขຌอมูลทรัพยำกร 
วัฒนธรรม ละภูมิ
ปัญญำทຌองถิไน

ส ำนัก
ปลัดทศบำล

รวม ........1......... ครงการ - - 50,000 50,000 50,000 50,000 - - -

ผนงำนกำรกษตร

ทีไ ครงกำร วัตถุประสงค์
ป้ำหมำย

งบประมำณละทีไผำนมำ
 ตัวชีๅวัด
(KPI)

ผลทีไคำดวำจะเดຌรับ หนวยงำน
รับผิดชอบหลัก
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รายละอียดครงการพัฒนา บบ ผ.01

ผนพัฒนาทຌองถิไนสีไปี (พ.ศ.2561 - 2564) พิไมติม ฉบับทีไ 1
ส าหรับองค์กรปกครองสวนทຌองถิไนด านินการ

ทศบาลต าบลปรุใหญ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 1 การพัฒนาละพิไมศักยภาพการขงขันศรษฐกิจ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไนในขตจังหวัดทีไ 6 ยุทธศาสตร์ดຌานการพัฒนาครงสรຌางพืๅนฐาน
3. ยุทธศาสตร์ดຌานการพัฒนาครงสรຌางพืๅนฐาน
   3.1

2561 2562 2563 2564

(ผลผลิตของครงกำร) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

1 ครงกำรกอสรຌำงก ำพงกนัดินลียบ
ล ำตะกดุพรຌอมถมดินสริมคันทำง
ลียบล ำตะกดุ ชุมชนคนชุม 1 ม.1

พืไอพัฒนำระบบ
สำธำรณูปภค฿หຌเดຌมำตรฐำน

ก ำพงกนัดินลียบล ำตะกดุพรຌอม
ถมดินสริมคันทำงลียบล ำตะกดุ
กวຌำง 2.50 มตร ควำมยำวนว
สริมคันทำงรวม 90.00 มตร 
พรຌอมปำ้ยครงกำรจ ำนวน  1  

ปำ้ย (ตำมรูปบบรำยกำรละ
ประมำณกำรทีไทศบำลก ำหนด )

- - - 400,000 รຌอยละประชำชน
เดຌรับควำม
สะดวก฿นกำร
สัญจรพิไมขึๅน

ประชำชนเดຌรับควำม
สะดวก฿นกำรสัญจร

กองชำง

2 ครงกำรปรับปรุงถนนหนิคลุกสีไยก
บຌำนปะถงึบຌำนนำยดง ชุมชนคน
ชุม 2 ม.1

พืไอพัฒนำระบบ
สำธำรณูปภค฿หຌเดຌมำตรฐำน

ถนนหนิคลุก กวຌำง 4.00 ม. ยำว 
280.00 ม. หนำ 0.20 ม. หรือ
พืๅนทีได ำนินกำรกอสรຌำงเมนຌอย
กวำ 1,120.00 ตร.ม. พรຌอมปำ้ย
ครงกำรจ ำนวน 1 ปำ้ย (ตำม
รูปบบรำยกำรละประมำณกำรทีไ
ทศบำลก ำหนด)

- - 220,000 - รຌอยละประชำชน
เดຌรับควำม
สะดวก฿นกำร
สัญจรพิไมขึๅน

ประชำชนเดຌรับควำม
สะดวก฿นกำรสัญจร

กองชำง

ผนงำนคหะละชุมชน

ทีไ ครงกำร วัตถุประสงค์ ป้ำหมำย
งบประมำณละทีไผำนมำ

 ตัวชีๅวัด
(KPI)

ผลทีไคำดวำจะเดຌรับ หนวยงำน
รับผิดชอบหลัก
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3. ยุทธศาสตร์ดຌานการพัฒนาครงสรຌางพืๅนฐาน
   3.1

2561 2562 2563 2564

(ผลผลิตของครงกำร) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

ผนงำนคหะละชุมชน

ทีไ ครงกำร วัตถุประสงค์ ป้ำหมำย
งบประมำณละทีไผำนมำ

 ตัวชีๅวัด
(KPI)

ผลทีไคำดวำจะเดຌรับ หนวยงำน
รับผิดชอบหลัก

3 ครงกำรกอสรຌำงรำงระบำยนๅ ำจำก
บຌำนนำยส ำริง - หมืองระก ำ ชุมชน
ตำลหรนนนตำชูพฒันำ ม .2

พืไอพัฒนำระบบ
สำธำรณูปภค฿หຌเดຌมำตรฐำน

รำงระบำยนๅ ำคอนกรีตสริมหลใก 
กวຌำง 0. 50 ม.ยำว 120.00 ม. 

ผนังหนำ 0.125 ม. ฝำรำงระบำย
นๅ ำคอนกรีตสริมหลใก  หนำ 0.15

 ม. ควำมลึก฿นรำงระบำยนๅ ำเม
นຌอยกวำ 0.30 ม.  พรຌอมติดตัๅง
ปำ้ยครงกำร จ ำนวน 1 ปำ้ย 
(ตำมรูปบบรำยกำรละประมำณ
กำรทีไทศบำลก ำหนด)

236,000 - - - รຌอยละประชำชน
เดຌรับควำม
สะดวก฿นกำร
สัญจรพิไมขึๅน

ระบำยนๅ ำเดຌดีละนๅ ำเม
ทวมขัง฿นพืๅนทีไ ประชำชน
เดຌรับควำมสะดวก฿นกำร
สัญจร

กองชำง

4 ครงกำรกอสรຌำงทอระบำยนๅ ำ
จำกศำลตำปูຆ - บຌำนนำงบงัอร 
ชุมชนตำลหรนนนตำชูพัฒนำ
 ม.2

พืไอพัฒนำระบบ
สำธำรณูปภค฿หຌเดຌมำตรฐำน

ทอระบำยนๅ ำคอนกรีตสริมหลใก 
ปำกลิๅนรำง ชัน 3  0.40  ม. 

ควำมยำวทอรวมบอพกั 59.00 ม.

 บอพกั จ ำนวน 6 บอ พรຌอม
ติดตัๅงปำ้ยครงกำร จ ำนวน 1 ปำ้ย
 (ตำมรูปบบรำยกำรละ
ประมำณกำรทีไทศบำลก ำหนด )

- - 165,000 - รຌอยละประชำชน
เดຌรับควำม
สะดวก฿นกำร
สัญจรพิไมขึๅน

ระบำยนๅ ำเดຌดีละนๅ ำเม
ทวมขัง฿นพืๅนทีไ ประชำชน
เดຌรับควำมสะดวก฿นกำร
สัญจร

กองชำง
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3. ยุทธศาสตร์ดຌานการพัฒนาครงสรຌางพืๅนฐาน
   3.1

2561 2562 2563 2564

(ผลผลิตของครงกำร) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

ผนงำนคหะละชุมชน

ทีไ ครงกำร วัตถุประสงค์ ป้ำหมำย
งบประมำณละทีไผำนมำ

 ตัวชีๅวัด
(KPI)

ผลทีไคำดวำจะเดຌรับ หนวยงำน
รับผิดชอบหลัก

5 ครงกำรปรับปรุงยกระดับพืๅน
ทำง ซอย 9/4   ชุมชนรวม฿จ
พัฒนำตะคองกำ ม.2

พืไอพัฒนำระบบ
สำธำรณูปภค฿หຌเดຌมำตรฐำน

ถนนคอนกรีตสริมหลใกดิมกวຌำง 
 กวຌำง 3 ม.    ยำว 138  ม. หนำ 
0.15 ม. หรือพืๅนทีได ำนินกำร
กอสรຌำงเมนຌอยกวำ 414 ตร.ม. 

ถมดินพรຌอมบดอดัขึๅน 0.40 ม.  

ถนนกวຌำง 3 ม. (ตำมรูปบบ
รำยกำรละประมำณกำรทีไ
ทศบำลก ำหนด)

500,000 - - - รຌอยละประชำชน
เดຌรับควำม
สะดวก฿นกำร
สัญจรพิไมขึๅน

ประชำชนเดຌรับควำม
สะดวก฿นกำรสัญจร

กองชำง

6 ครงกำรปรับปรุงผิวทำงหนิคลุก
สຌนลียบคลองชลประทำนชวง
หนຌำกดังอในอสยูนิทรด ออก
ถนนมติรภำพตอนลีไยงมอืง
นครรำชสีมำ  ชุมชนรวม฿จ
พัฒนำตะคองกำ ม.2

พืไอพัฒนำระบบ
สำธำรณูปภค฿หຌเดຌมำตรฐำน

ปรับปรุงผิวทำงหนิคลุก ปริมำณ
หนิคลุกเมนຌอยกวำ 100.00 ลบ.ม.

 (ตำมรูปบบรำยกำรละ
ประมำณกำรทีไทศบำลก ำหนด )

- - - 60,000 รຌอยละประชำชน
เดຌรับควำม
สะดวก฿นกำร
สัญจรพิไมขึๅน

ประชำชนเดຌรับควำม
สะดวก฿นกำรสัญจร

กองชำง

7 ครงกำรกอสรຌำงทอระบำยนๅ ำ
คอนกรีตสริมหลใก สຌนทำง
บຌำนลุงประกอบถึงถนนสำย
กลำงบຌำน  ชุมชนลูกหลำนปูຆคง
พัฒนำ  ม.2

พืไอพัฒนำระบบ
สำธำรณูปภค฿หຌเดຌมำตรฐำน

ทอระบำยนๅ ำคอนกรีตสริมหลใก 
ปำกลิๅนรำง ชัน 3  0.40  ม. 

ควำมยำวทอรวมบอพกั 100.00 ม.

 บอพกั จ ำนวน 10 บอ พรຌอม
ติดตัๅงปำ้ยครงกำร จ ำนวน 1 ปำ้ย
 (ตำมรูปบบรำยกำรละ
ประมำณกำรทีไทศบำลก ำหนด )

278,000 - - - รຌอยละประชำชน
เดຌรับควำม
สะดวก฿นกำร
สัญจรพิไมขึๅน

ระบำยนๅ ำเดຌดีละนๅ ำเม
ทวมขัง฿นพืๅนทีไ ประชำชน
เดຌรับควำมสะดวก฿นกำร
สัญจร

กองชำง

13



3. ยุทธศาสตร์ดຌานการพัฒนาครงสรຌางพืๅนฐาน
   3.1

2561 2562 2563 2564

(ผลผลิตของครงกำร) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

ผนงำนคหะละชุมชน

ทีไ ครงกำร วัตถุประสงค์ ป้ำหมำย
งบประมำณละทีไผำนมำ

 ตัวชีๅวัด
(KPI)

ผลทีไคำดวำจะเดຌรับ หนวยงำน
รับผิดชอบหลัก

8 ครงกำรกอสรຌำงถนนคอนกรีต
สริมหลใกทำงขຌำบຌำน
ผูຌ฿หญบຌำน ชุมชนลูกหลำนปูຆคง
พัฒนำ  ม.2

พืไอพัฒนำระบบ
สำธำรณูปภค฿หຌเดຌมำตรฐำน

ถนนคอนกรีตสริมหลใก  กวຌำง 
3.00 ม.    ยำว 64.00 ม. หนำ 
0.15 ม. หรือพืๅนทีได ำนินกำร
กอสรຌำงเมนຌอยกวำ  192.00  ตร.

ม. (ตำมรูปบบรำยกำรละ
ประมำณกำรทีไทศบำลก ำหนด )

- 125,000 - - รຌอยละประชำชน
เดຌรับควำม
สะดวก฿นกำร
สัญจรพิไมขึๅน

ประชำชนเดຌรับควำม
สะดวก฿นกำรสัญจร

กองชำง

9 ครงกำรปรับปรุงผิวทำงหนิคลุก
สຌนหนຌำครัวกะลำ (ลียบคลอง
ชลประทำนหมอืงดำดซีมนต์) 

 ชุมชนลูกหลำนปูຆคงพัฒนำ ม.2

พืไอพัฒนำระบบ
สำธำรณูปภค฿หຌเดຌมำตรฐำน

ปรับปรุงถนนหนิคลุก กวຌำง 4.00 

ม. ยำว 150.00 ม. หนำ 0.15 ม. 

หรือพืๅนทีได ำนินกำรกอสรຌำงเม
นຌอยกวำ 600.00 ตร.ม.   (ตำม
รูปบบรำยกำรละประมำณกำรทีไ
ทศบำลก ำหนด)

- 92,000 - - รຌอยละประชำชน
เดຌรับควำม
สะดวก฿นกำร
สัญจรพิไมขึๅน

ประชำชนเดຌรับควำม
สะดวก฿นกำรสัญจร

กองชำง

10 ครงกำรกอสรຌำงทอระบำยน ๅำ
คอนกรีตสริมหลใก สຌน
กลำงบຌำนชวงหลังครัวกะลำถึง
ล ำตะคองกำ  ชุมชนลูกหลำน
ปูຆคงพัฒนำ ม.2

พืไอพัฒนำระบบ
สำธำรณูปภค฿หຌเดຌมำตรฐำน

ทอระบำยนๅ ำคอนกรีตสริมหลใก 
ปำกลิๅนรำง ชัน 3  0.40  ม. 

ควำมยำวทอรวมบอพกั 131.00 ม.

 บอพกั จ ำนวน 14 บอ พรຌอม
ติดตัๅงปำ้ยครงกำร จ ำนวน 1 ปำ้ย
 (ตำมรูปบบรำยกำรละ
ประมำณกำรทีไทศบำลก ำหนด )

- - - 373,000 รຌอยละประชำชน
เดຌรับควำม
สะดวก฿นกำร
สัญจรพิไมขึๅน

ระบำยนๅ ำเดຌดีละนๅ ำเม
ทวมขัง฿นพืๅนทีไ ประชำชน
เดຌรับควำมสะดวก฿นกำร
สัญจร

กองชำง

14



3. ยุทธศาสตร์ดຌานการพัฒนาครงสรຌางพืๅนฐาน
   3.1

2561 2562 2563 2564

(ผลผลิตของครงกำร) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

ผนงำนคหะละชุมชน

ทีไ ครงกำร วัตถุประสงค์ ป้ำหมำย
งบประมำณละทีไผำนมำ

 ตัวชีๅวัด
(KPI)

ผลทีไคำดวำจะเดຌรับ หนวยงำน
รับผิดชอบหลัก

11 ครงกำรปรับปรุงผิวทำงบริวณ
บຌำนปำ้พันถึงสุดขตทศบำล
ต ำบลปรุ฿หญ ชุมชนหนองหอย
 ม.3

พืไอพัฒนำระบบ
สำธำรณูปภค฿หຌเดຌมำตรฐำน

ถนนคอนกรีตสริมหลใก  หนำ 
0.15 ม. พืๅนทีได ำนินกำรกอสรຌำง
เมนຌอยกวำ  40.00  ตร.ม. (ตำม
บบทศบำลก ำหนด)

25,000 - - - รຌอยละประชำชน
เดຌรับควำม
สะดวก฿นกำร
สัญจรพิไมขึๅน

ประชำชนเดຌรับควำม
สะดวก฿นกำรสัญจร

กองชำง

12 ครงกำรกอสรຌำงทอระบำยน ๅำ
คอนกรีตสริมหลใก บຌำนวิรจน์
พัฒนำ ซอย 11 ชุมชนวิรจน์
พัฒนำ  ม.4

พืไอพัฒนำระบบ
สำธำรณูปภค฿หຌเดຌมำตรฐำน

ทอระบำยนๅ ำคอนกรีตสริมหลใก 
ปำกลิๅนรำง ชัน 3  0.40  ม. 

ควำมยำวทอรวมบอพกั 38.00 ม.

 บอพกั จ ำนวน 5 บอ พรຌอม
ติดตัๅงปำ้ยครงกำร จ ำนวน 1 ปำ้ย
(ตำมบบทศบำลก ำหนด )

- 115,000 - - รຌอยละประชำชน
เดຌรับควำม
สะดวก฿นกำร
สัญจรพิไมขึๅน

ระบำยนๅ ำเดຌดีละนๅ ำเม
ทวมขัง฿นพืๅนทีไ ประชำชน
เดຌรับควำมสะดวก฿นกำร
สัญจร

กองชำง

13 ครงกำรกอสรຌำงทอระบำยนๅ ำ
คอนกรีตสริมหลใก บຌำนวิรจน์
พัฒนำ ซอย 5 ชุมชนวิรจน์
พัฒนำ  ม.4

พืไอพัฒนำระบบ
สำธำรณูปภค฿หຌเดຌมำตรฐำน

ทอระบำยนๅ ำคอนกรีตสริมหลใก 
ปำกลิๅนรำง ชัๅน 3  0.40  ม. 

ควำมยำวทอรวมบอพกั 38.00 ม.

 บอพกั จ ำนวน 5 บอ พรຌอม
ติดตัๅงปำ้ยครงกำร จ ำนวน 1 ปำ้ย
 (ตำมบบทศบำลก ำหนด )

- - 115,000 - รຌอยละประชำชน
เดຌรับควำม
สะดวก฿นกำร
สัญจรพิไมขึๅน

ระบำยนๅ ำเดຌดีละนๅ ำเม
ทวมขัง฿นพืๅนทีไ ประชำชน
เดຌรับควำมสะดวก฿นกำร
สัญจร

กองชำง

15



3. ยุทธศาสตร์ดຌานการพัฒนาครงสรຌางพืๅนฐาน
   3.1

2561 2562 2563 2564

(ผลผลิตของครงกำร) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

ผนงำนคหะละชุมชน

ทีไ ครงกำร วัตถุประสงค์ ป้ำหมำย
งบประมำณละทีไผำนมำ

 ตัวชีๅวัด
(KPI)

ผลทีไคำดวำจะเดຌรับ หนวยงำน
รับผิดชอบหลัก

14 ครงกำรกอสรຌำงทอระบำยน ๅำ
คอนกรีตสริมหลใก สຌนทำง
ซอยจริญพัฒน ์ชุมชนรวมมติร
พัฒนำ  ม.4

พืไอพัฒนำระบบ
สำธำรณูปภค฿หຌเดຌมำตรฐำน

ทอระบำยนๅ ำคอนกรีตสริมหลใก 
ปำกลิๅนรำง ชัน 3  0.60  ม. 

ควำมยำวทอรวมบอพกั 166.00 ม.

 บอพกั จ ำนวน 17 บอ พรຌอม
ติดตัๅงปำ้ยครงกำร จ ำนวน 1 ปำ้ย
 (ตำมบบทศบำลก ำหนด )

538,000 - - - รຌอยละประชำชน
เดຌรับควำม
สะดวก฿นกำร
สัญจรพิไมขึๅน

ระบำยนๅ ำเดຌดีละนๅ ำเม
ทวมขัง฿นพืๅนทีไ ประชำชน
เดຌรับควำมสะดวก฿นกำร
สัญจร

กองชำง

15 ครงกำรกอสรຌำงทอระบำยนๅ ำ
คอนกรีตสริมหลใก ซอยจริญ
พัฒน ์(ฝัດงซຌำย) ชุมชนรวมมติร
พัฒนำ ม.4

พืไอพัฒนำระบบ
สำธำรณูปภค฿หຌเดຌมำตรฐำน

ทอระบำยนๅ ำคอนกรีตสริมหลใก 
ปำกลิๅนรำง ชัน 3  0.60  ม. 

ควำมยำวทอรวมบอพกั 415.00 ม.

 บอพกั จ ำนวน 42 บอ พรຌอม
ติดตัๅงปำ้ยครงกำร จ ำนวน 1 ปำ้ย
 (ตำมรูปบบรำยกำรละ
ประมำณกำรทีไทศบำลก ำหนด )

- - 1,340,000 - รຌอยละประชำชน
เดຌรับควำม
สะดวก฿นกำร
สัญจรพิไมขึๅน

ระบำยนๅ ำเดຌดีละนๅ ำเม
ทวมขัง฿นพืๅนทีไ ประชำชน
เดຌรับควำมสะดวก฿นกำร
สัญจร

กองชำง

16 ครงกำรกอสรຌำงถนนคอนกรีต
สริมหลใก สำยหนຌำอูบิกๆ 
ชุมชนพบสุข 1  ม.5

พืไอพัฒนำระบบ
สำธำรณูปภค฿หຌเดຌมำตรฐำน

ถนนคอนกรีตสริมหลใก  กวຌำง 
5.00 ม.    ยำว 234.00 ม. หนำ 
0.15 ม. หรือพืๅนทีได ำนินกำร
กอสรຌำงเมนຌอยกวำ  1,170.00  

ตร.ม. พรຌอมเหลทำงหนิคลุกกวຌำง
 0.50 ม. ยำว 234.00 ม. หนำ 
0.15 ม. ทัๅงสองขຌำง  พรຌอมปำ้ย
ครงกำรจ ำนวน 1 ปำ้ย (ตำมบบ
ทศบำลก ำหนด)

- - 760,000 - รຌอยละประชำชน
เดຌรับควำม
สะดวก฿นกำร
สัญจรพิไมขึๅน

ประชำชนเดຌรับควำม
สะดวก฿นกำรสัญจร

กองชำง

16



3. ยุทธศาสตร์ดຌานการพัฒนาครงสรຌางพืๅนฐาน
   3.1

2561 2562 2563 2564

(ผลผลิตของครงกำร) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

ผนงำนคหะละชุมชน

ทีไ ครงกำร วัตถุประสงค์ ป้ำหมำย
งบประมำณละทีไผำนมำ

 ตัวชีๅวัด
(KPI)

ผลทีไคำดวำจะเดຌรับ หนวยงำน
รับผิดชอบหลัก

17 ครงกำรกอสรຌำงถนนคอนกรีต
สริมหลใก ซอย 13/7 ชุมชน
พบสุข 1 ม.5

พืไอพัฒนำระบบ
สำธำรณูปภค฿หຌเดຌมำตรฐำน

ถนนคอนกรีตสริมหลใก  กวຌำง 
4.00 ม.    ยำว 125.00 ม. หนำ 
0.15 ม. หรือพืๅนทีได ำนินกำร
กอสรຌำงเมนຌอยกวำ  500.00  ตร.

ม. พรຌอมเหลทำงหนิคลุกกวຌำง 
0.50 ม. ยำว 125.00 ม. หนำ 
0.15 ม. ทัๅงสองขຌำง  พรຌอมปำ้ย
ครงกำรจ ำนวน 1 ปำ้ย (ตำมบบ
ทศบำลก ำหนด)

- - - 320,000 รຌอยละประชำชน
เดຌรับควำม
สะดวก฿นกำร
สัญจรพิไมขึๅน

ประชำชนเดຌรับควำม
สะดวก฿นกำรสัญจร

กองชำง

18 ครงกำรกอสรຌำงทอระบำยนๅ ำ 
ซอย 14/4 บຌำนปำ้วรัญชลี 
ชุมชนพบสุข 3 ม.5

พืไอพัฒนำระบบ
สำธำรณูปภค฿หຌเดຌมำตรฐำน

ขดุวำงทอระบำยนๅ ำคอนกรีตสริม
หลใก ปำกลิๅนรำง ชัๅน 3 ขนำด
สຌนผำศูนยก์ลำง 0.40  ม. ควำม
ยำวทอรวมบอพกั 180 ม. บอพกั 
จ ำนวน 19 บอ พรຌอมคืนผิว
จรำจรคอนกรีตสริมหลใก กวຌำง 1
 ม. ยำว 180 ม. หนำ 0.15 ม. 

หรือพืๅนทีไคืนผิวจรำจรรวมฝำบอ
พกัเมนຌอยกวำ 180 ตร.ม. พรຌอม
ติดตัๅงปำ้ยครงกำร จ ำนวน 1 ปำ้ย
 (ตำมรูปบบรำยกำรละ
ประมำณกำรทีไทศบำลก ำหนด )

500,000 - - - รຌอยละประชำชน
เดຌรับควำม
สะดวก฿นกำร
สัญจรพิไมขึๅน

ระบำยนๅ ำเดຌดีละนๅ ำเม
ทวมขัง฿นพืๅนทีไ ประชำชน
เดຌรับควำมสะดวก฿นกำร
สัญจร

กองชำง

17



3. ยุทธศาสตร์ดຌานการพัฒนาครงสรຌางพืๅนฐาน
   3.1

2561 2562 2563 2564

(ผลผลิตของครงกำร) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

ผนงำนคหะละชุมชน

ทีไ ครงกำร วัตถุประสงค์ ป้ำหมำย
งบประมำณละทีไผำนมำ

 ตัวชีๅวัด
(KPI)

ผลทีไคำดวำจะเดຌรับ หนวยงำน
รับผิดชอบหลัก

19 ครงกำรกอสรຌำงทอระบำยนๅ ำ 
ซอย 14/5 ชุมชนพบสุข 3 ม.5

พืไอพัฒนำระบบ
สำธำรณูปภค฿หຌเดຌมำตรฐำน

ขดุวำงทอระบำยนๅ ำคอนกรีตสริม
หลใก ปำกลิๅนรำง ชัๅน 3 ขนำด
สຌนผำศูนยก์ลำง 0.40  ม. ควำม
ยำวทอรวมบอพกั 180 ม. บอพกั 
จ ำนวน 19 บอ พรຌอมคืนผิว
จรำจรคอนกรีตสริมหลใก กวຌำง 1
 ม. ยำว 180 ม. หนำ 0.15 ม. 

หรือพืๅนทีไคืนผิวจรำจรรวมฝำบอ
พกัเมนຌอยกวำ 180 ตร.ม. พรຌอม
ติดตัๅงปำ้ยครงกำร จ ำนวน 1 ปำ้ย
(ตำมบบทศบำลก ำหนด )

500,000 - - - รຌอยละประชำชน
เดຌรับควำม
สะดวก฿นกำร
สัญจรพิไมขึๅน

ระบำยนๅ ำเดຌดีละนๅ ำเม
ทวมขัง฿นพืๅนทีไ ประชำชน
เดຌรับควำมสะดวก฿นกำร
สัญจร

กองชำง

20 ครงกำรกอสรຌำงถนนคอนกรีต
สริมหลใก ซอยบຌำนยำยสงวน 
 ม.5

พืไอพัฒนำระบบ
สำธำรณูปภค฿หຌเดຌมำตรฐำน

ถนนคอนกรีตสริมหลใก  กวຌำง 
3.00 ม. ยำว 61.00 ม. หนำ 0.15

 ม. หรือพืๅนทีได ำนินกำรกอสรຌำง
เมนຌอยกวำ  183.00  ตร.ม. 

พรຌอมติดตัๅงปำ้ยครงกำร จ ำนวน 
1 ปำ้ย (ตำมรูปบบรำยกำรละ
ประมำณกำรทีไทศบำลก ำหนด )

- - - 120,000 รຌอยละประชำชน
เดຌรับควำม
สะดวก฿นกำร
สัญจรพิไมขึๅน

ประชำชนเดຌรับควำม
สะดวก฿นกำรสัญจร

กองชำง

18



3. ยุทธศาสตร์ดຌานการพัฒนาครงสรຌางพืๅนฐาน
   3.1

2561 2562 2563 2564

(ผลผลิตของครงกำร) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

ผนงำนคหะละชุมชน

ทีไ ครงกำร วัตถุประสงค์ ป้ำหมำย
งบประมำณละทีไผำนมำ

 ตัวชีๅวัด
(KPI)

ผลทีไคำดวำจะเดຌรับ หนวยงำน
รับผิดชอบหลัก

21 ครงกำรกอสรຌำงถนนคอนกรีต
สริมหลใกคຌง฿ตຌหลຌำสุดขต
ทศบำล หมูทีไ 6 ชุมชนบຌำน
ลียบ ม.6

พืไอพัฒนำระบบ
สำธำรณูปภค฿หຌเดຌมำตรฐำน

ถนนคอนกรีตสริมหลใก  กวຌำง 4 

ม. ยำว 50 ม. หนำ 0.15 ม. 

พรຌอมลงหนิคลุกเหลทำงกวຌำง 
0.50 ม. ทัๅงสองขຌำง ยำวตลอด
สຌนทำง หนำ 0.15 ม.  หรือพืๅนทีไ
ด ำนินกำรกอสรຌำงเมนຌอยกวำ  
200  ตร.ม. พรຌอมปำ้ยครงกำร
จ ำนวน 1 ปำ้ย (ตำมบบทศบำล
ก ำหนด)

128,000 - - - รຌอยละประชำชน
เดຌรับควำม
สะดวก฿นกำร
สัญจรพิไมขึๅน

ประชำชนเดຌรับควำม
สะดวก฿นกำรสัญจร

กองชำง

22 ครงกำรกอสรຌำงทอระบำยนๅ ำ 
ซอยสนสุข 5/2 ชุมชนสนสุข
 1 ม.7

พืไอพัฒนำระบบ
สำธำรณูปภค฿หຌเดຌมำตรฐำน

ทอระบำยนๅ ำคอนกรีตสริมหลใก 
ปำกลิๅนรำง ชัน 3  0.40  ม. 

ควำมยำวทอรวมบอพกั 115.00 ม.

 บอพกั จ ำนวน 12 บอ พรຌอม
ติดตัๅงปำ้ยครงกำร จ ำนวน 1 ปำ้ย
 (ตำมรูปบบรำยกำรละ
ประมำณกำรทีไทศบำลก ำหนด )

320,000 - - - รຌอยละประชำชน
เดຌรับควำม
สะดวก฿นกำร
สัญจรพิไมขึๅน

ระบำยนๅ ำเดຌดีละนๅ ำเม
ทวมขัง฿นพืๅนทีไ ประชำชน
เดຌรับควำมสะดวก฿นกำร
สัญจร

กองชำง

23 ครงกำรกอสรຌำงรำงระบำยนๅ ำ
บริวณหนຌำรຌำนกຎวยต็ียวชืไอม
บอพຌกซอยรำชครู  ชุมชนสน
สุข 1 ม.7

พืไอพัฒนำระบบ
สำธำรณูปภค฿หຌเดຌมำตรฐำน

รำงระบำยนๅ ำคอนกรีตสริมหลใก 
ขนำดกวຌำง 0.40 ม. ลึก 0.60 ม. 

ยำวรวม 29 ม.พรຌอมปำ้ยครงกำร
จ ำนวน  1 ปำ้ย (ตำมบบ
ทศบำลก ำหนด)

- 210,000 - - รຌอยละประชำชน
เดຌรับควำม
สะดวก฿นกำร
สัญจรพิไมขึๅน

ระบำยนๅ ำเดຌดีละนๅ ำเม
ทวมขัง฿นพืๅนทีไ ประชำชน
เดຌรับควำมสะดวก฿นกำร
สัญจร

กองชำง
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3. ยุทธศาสตร์ดຌานการพัฒนาครงสรຌางพืๅนฐาน
   3.1

2561 2562 2563 2564

(ผลผลิตของครงกำร) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

ผนงำนคหะละชุมชน

ทีไ ครงกำร วัตถุประสงค์ ป้ำหมำย
งบประมำณละทีไผำนมำ

 ตัวชีๅวัด
(KPI)

ผลทีไคำดวำจะเดຌรับ หนวยงำน
รับผิดชอบหลัก

24 ครงกำรกอสรຌำงรำงระบำยนๅ ำ 
ซอย 3/12 ถึงหนຌำต็ิวมนิมิำร์ท 
ชุมชนสนสุข 2 ม.7

พืไอพัฒนำระบบ
สำธำรณูปภค฿หຌเดຌมำตรฐำน

รำงระบำยนๅ ำคอนกรีตสริมหลใก 
กวຌำง 0.25 ม. ลึกเมนຌอยกวำ 0.40

 ม. ยำว 115.00 ม. พรຌอมฝำปຂด 
พรຌอมติดตัๅงปำ้ยครงกำร จ ำนวน 
1 ปำ้ย (ตำมบบทศบำลก ำหนด )

- 290,000 - - รຌอยละประชำชน
เดຌรับควำม
สะดวก฿นกำร
สัญจรพิไมขึๅน

ระบำยนๅ ำเดຌดีละนๅ ำเม
ทวมขัง฿นพืๅนทีไ ประชำชน
เดຌรับควำมสะดวก฿นกำร
สัญจร

กองชำง

25 ครงกำรกอสรຌำงถนนคอนกรีต
สริมหลใก ซอย 3/22 ถึงหนຌำ
ศูนย์พัฒนำดใกลใกหมูทีไ 7  

ชุมชนสนสุข 2 ม.7

พืไอพัฒนำระบบ
สำธำรณูปภค฿หຌเดຌมำตรฐำน

ถนนคอนกรีตสริมหลใก  กวຌำง 
4.00 ม.    ยำว 112.00 ม. หนำ 
0.15 ม. หรือพืๅนทีได ำนินกำร
กอสรຌำงเมนຌอยกวำ  448.00  ตร.

ม. พรຌอมปำ้ยครงกำรจ ำนวน 1 

ปำ้ย (ตำมบบทศบำลก ำหนด )

- - 285,000 - รຌอยละประชำชน
เดຌรับควำม
สะดวก฿นกำร
สัญจรพิไมขึๅน

ประชำชนเดຌรับควำม
สะดวก฿นกำรสัญจร

กองชำง

26 ครงกำรกอสรຌำงถนนคอนกรีต
สริมหลใก ซอยปลำรຌำ ชุมชน
สนสุข 3   ม.7

พืไอพัฒนำระบบ
สำธำรณูปภค฿หຌเดຌมำตรฐำน

ถนนคอนกรีตสริมหลใก  กวຌำง 
4.00 ม.    ยำว 330.00 ม. หนำ 
0.15 ม. หรือพืๅนทีได ำนินกำร
กอสรຌำงเมนຌอยกวำ  1,320.00  

ตร.ม. พรຌอมเหลทำงหนิคลุกกวຌำง
 0.50 ม. ยำว 330.00 ม. หนำ 
0.15 ม. ทัๅงสองขຌำง  พรຌอมปำ้ย
ครงกำรจ ำนวน 1 ปำ้ย (ตำม
รูปบบรำยกำรละประมำณกำรทีไ
ทศบำลก ำหนด)

- 840,000 - - รຌอยละประชำชน
เดຌรับควำม
สะดวก฿นกำร
สัญจรพิไมขึๅน

ประชำชนเดຌรับควำม
สะดวก฿นกำรสัญจร

กองชำง
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3. ยุทธศาสตร์ดຌานการพัฒนาครงสรຌางพืๅนฐาน
   3.1

2561 2562 2563 2564

(ผลผลิตของครงกำร) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

ผนงำนคหะละชุมชน

ทีไ ครงกำร วัตถุประสงค์ ป้ำหมำย
งบประมำณละทีไผำนมำ

 ตัวชีๅวัด
(KPI)

ผลทีไคำดวำจะเดຌรับ หนวยงำน
รับผิดชอบหลัก

27 ครงกำรกอสรຌำงถนนคอนกรีต
สริมหลใก สำยทำงหลังสนำม
กฬีำฉลิมพระกยีรติฯ 80 

พรรษำ  ชุมชนสนสุข 3  ม.7

พืไอพัฒนำระบบ
สำธำรณูปภค฿หຌเดຌมำตรฐำน

ถนนคอนกรีตสริมหลใก  กวຌำง 
5.00 ม.    ยำว 299.00 ม. หนำ 
0.15 ม. หรือพืๅนทีได ำนินกำร
กอสรຌำงเมนຌอยกวำ  1,495.00  

ตร.ม. พรຌอมเหลทำงหนิคลุกกวຌำง
 0.50 ม. ยำว 299.00 ม. หนำ 
0.15 ม. ทัๅงสองขຌำง  พรຌอมปำ้ย
ครงกำรจ ำนวน 1 ปำ้ย (ตำมบบ
ทศบำลก ำหนด)

- - 970,000 - รຌอยละประชำชน
เดຌรับควำม
สะดวก฿นกำร
สัญจรพิไมขึๅน

ประชำชนเดຌรับควำม
สะดวก฿นกำรสัญจร

กองชำง

28 ครงกำรกอสรຌำงถนนคอนกรีต
สริมหลใก สำยทำงขຌำงสนำม
กฬีำ 80 พรรษำฝัດงทิศตะวันตก
 ชุมชนสนสุข 3  ม.7

พืไอพัฒนำระบบ
สำธำรณูปภค฿หຌเดຌมำตรฐำน

ถนนคอนกรีตสริมหลใก  กวຌำง 
5.00 ม.    ยำว 300.00 ม. หนำ 
0.15 ม. หรือพืๅนทีได ำนินกำร
กอสรຌำงเมนຌอยกวำ  1,500.00  

ตร.ม. พรຌอมเหลทำงหนิคลุกกวຌำง
 0.50 ม. ยำว 300.00 ม. หนำ 
0.15 ม. ทัๅงสองขຌำง  พรຌอมปำ้ย
ครงกำรจ ำนวน 1 ปำ้ย (ตำม
รูปบบรำยกำรละประมำณกำรทีไ
ทศบำลก ำหนด)

- - 973,000 - รຌอยละประชำชน
เดຌรับควำม
สะดวก฿นกำร
สัญจรพิไมขึๅน

ประชำชนเดຌรับควำม
สะดวก฿นกำรสัญจร

กองชำง
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3. ยุทธศาสตร์ดຌานการพัฒนาครงสรຌางพืๅนฐาน
   3.1

2561 2562 2563 2564

(ผลผลิตของครงกำร) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

ผนงำนคหะละชุมชน

ทีไ ครงกำร วัตถุประสงค์ ป้ำหมำย
งบประมำณละทีไผำนมำ

 ตัวชีๅวัด
(KPI)

ผลทีไคำดวำจะเดຌรับ หนวยงำน
รับผิดชอบหลัก

29 ครงกำรกอสรຌำงถนนคอนกรีต
สริมหลใก ซอยยอดสิงห ์ชุมชน
สนสุข 3  ม.7

พืไอพัฒนำระบบ
สำธำรณูปภค฿หຌเดຌมำตรฐำน

ถนนคอนกรีตสริมหลใก  กวຌำง 
4.00 ม.    ยำว 171.00 ม. หนำ 
0.15 ม. หรือพืๅนทีได ำนินกำร
กอสรຌำงเมนຌอยกวำ  684.00  ตร.

ม. พรຌอมเหลทำงหนิคลุกกวຌำง 
0.50 ม. ยำว 171.00 ม. หนำ 
0.15 ม. ทัๅงสองขຌำง  พรຌอมปำ้ย
ครงกำรจ ำนวน 1 ปำ้ย (ตำม
รูปบบรำยกำรละประมำณกำรทีไ
ทศบำลก ำหนด)

- - 435,000 - รຌอยละประชำชน
เดຌรับควำม
สะดวก฿นกำร
สัญจรพิไมขึๅน

ประชำชนเดຌรับควำม
สะดวก฿นกำรสัญจร

กองชำง

30 ครงกำรกอสรຌำงถนนคอนกรีต
สริมหลใก สำยทำงขຌำงวัดปຆำ
สงธรรมพรหมรังสีฝัດงทิศ
ตะวันตก ชุมชนสนสุข 3   ม.7

พืไอพัฒนำระบบ
สำธำรณูปภค฿หຌเดຌมำตรฐำน

ถนนคอนกรีตสริมหลใก  กวຌำง 
5.00 ม.    ยำว 235.00 ม. หนำ 
0.15 ม. หรือพืๅนทีได ำนินกำร
กอสรຌำงเมนຌอยกวำ  1,175.00  

ตร.ม. พรຌอมเหลทำงหนิคลุกกวຌำง
 0.50 ม. ยำว 235.00 ม. หนำ 
0.15 ม. ทัๅงสองขຌำง  พรຌอมปำ้ย
ครงกำรจ ำนวน 1 ปำ้ย (ตำมบบ
ทศบำลก ำหนด)

- - - 762,000 รຌอยละประชำชน
เดຌรับควำม
สะดวก฿นกำร
สัญจรพิไมขึๅน

ประชำชนเดຌรับควำม
สะดวก฿นกำรสัญจร

กองชำง
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3. ยุทธศาสตร์ดຌานการพัฒนาครงสรຌางพืๅนฐาน
   3.1

2561 2562 2563 2564

(ผลผลิตของครงกำร) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

ผนงำนคหะละชุมชน

ทีไ ครงกำร วัตถุประสงค์ ป้ำหมำย
งบประมำณละทีไผำนมำ

 ตัวชีๅวัด
(KPI)

ผลทีไคำดวำจะเดຌรับ หนวยงำน
รับผิดชอบหลัก

31 ครงกำรกอสรຌำงถนนหนิคลุก
หลังบຌำนก ำนนันพดล  ศรีจะบก
 ชุมชนสนสุข 3 ม.7

พืไอพัฒนำระบบ
สำธำรณูปภค฿หຌเดຌมำตรฐำน

ถนนหนิคลุก กวຌำง 5.00 ม. ยำว 
300.00 ม. หนำ 0.15 ม. หรือ
พืๅนทีได ำนินกำรกอสรຌำงเมนຌอย
กวำ 1,500.00 ตร.ม. พรຌอมปำ้ย
ครงกำรจ ำนวน 1 ปำ้ย (ตำม
รูปบบรำยกำรละประมำณกำรทีไ
ทศบำลก ำหนด)

- - - 223,000 รຌอยละประชำชน
เดຌรับควำม
สะดวก฿นกำร
สัญจรพิไมขึๅน

ประชำชนเดຌรับควำม
สะดวก฿นกำรสัญจร

กองชำง

32 ครงกำรกอสรຌำงทอระบำยนๅ ำ 
พรຌอมรำงระบำยนๅ ำคอนกรีต
สริมหลใก จำกพธิ่กลำงวิลลำ
ออกซอยรำชครู   ม.7

พืไอพัฒนำระบบ
สำธำรณูปภค฿หຌเดຌมำตรฐำน

ขดุวำงทอคอนกรีตสริมหลใก 
ปำกลิๅนรำง ชัๅน 3 สຌนผำศูนยก์ลำง
 0.40 ม. ควำมยำวรวมบอพกั 
118.00 ม. บอพกัคอนกรีตสริม
หลใก จ ำนวน 13 บอ พรຌอมคืนผิว
จรำจร หนำ 0.15 ม. พืๅนทีไเมนຌอย
กวำ 118.00 ตร.ม. ละกอสรຌำง
รำงระบำยนๅ ำคอนกรีตสริมหลใก 
ขนำดกวຌำง 0.60 ม. ยำว 242 ม. 

ฝำรำงหนำ 0.15 ม. พรຌอมปำ้ย
ประชำสัมพนัธ์ครงกำร จ ำนวน  1
 ปำ้ย (ตำมบบทศบำลก ำหนด )

929,000 - - - รຌอยละประชำชน
เดຌรับควำม
สะดวก฿นกำร
สัญจรพิไมขึๅน

ระบำยนๅ ำเดຌดีละนๅ ำเม
ทวมขัง฿นพืๅนทีไ ประชำชน
เดຌรับควำมสะดวก฿นกำร
สัญจร

กองชำง
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3. ยุทธศาสตร์ดຌานการพัฒนาครงสรຌางพืๅนฐาน
   3.1

2561 2562 2563 2564

(ผลผลิตของครงกำร) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

ผนงำนคหะละชุมชน

ทีไ ครงกำร วัตถุประสงค์ ป้ำหมำย
งบประมำณละทีไผำนมำ

 ตัวชีๅวัด
(KPI)

ผลทีไคำดวำจะเดຌรับ หนวยงำน
รับผิดชอบหลัก

33 ครงกำรกอสรຌำงทอระบำยนๅ ำ
ซอยจ ำรัสชืไอมทอระบำยนๅ ำดิม
สຌนหนຌำรຌำนต็ิวมนิมิำร์ท ม.7

พืไอพัฒนำระบบ
สำธำรณูปภค฿หຌเดຌมำตรฐำน

ขดุวำงทอคอนกรีตสริมหลใก 
ปำกลิๅนรำง ชัๅน 3 สຌนผำศูนยก์ลำง
 0.60 ม. ควำมยำวรวมบอพกั 
275.00 ม. บอพกัคอนกรีตสริม
หลใก จ ำนวน 27 บอ พรຌอมคืนผิว
จรำจรคอนกรีตสริมหลใก กวຌำง 
1.00 ม. ยำว 275.00 ม. หนำ 
0.15 ม. หรือพืๅนทีไคืนผิวจรำจร
รวมฝำบอพกัเมนຌอยกวำ 275.00 

ตร.ม. ปรับปรุงทอละบอพกัดิม 
20.00 ม. พรຌอมปำ้ย
ประชำสัมพนัธ์ครงกำร จ ำนวน  1
 ปำ้ย (ตำมบบทศบำลก ำหนด )

941,000 - - - รຌอยละประชำชน
เดຌรับควำม
สะดวก฿นกำร
สัญจรพิไมขึๅน

ระบำยนๅ ำเดຌดีละนๅ ำเม
ทวมขัง฿นพืๅนทีไ ประชำชน
เดຌรับควำมสะดวก฿นกำร
สัญจร

กองชำง

รวม ........33........ ครงการ - - 4,895,000 1,672,000 5,263,000 2,258,000 - - -
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รายละอียดครงการพัฒนา บบ ผ.01

ผนพัฒนาทຌองถิไนสีไปี (พ.ศ.2561 - 2564) พิไมติม ฉบับทีไ 1
ส าหรับองค์กรปกครองสวนทຌองถิไนด านินการ

ทศบาลต าบลปรุใหญ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 2 ยกระดับสังคมใหຌป็นมืองนาอยู
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไนในขตจังหวัดทีไ 7 ยุทธศาสตร์ดຌานการพัฒนาการทองทีไยว ศาสนา-วัฒนธรรม ประพณ ีละกีฬา
5. ยุทธศาสตร์ดຌานการพัฒนาการทองทีไยว ศาสนา-วัฒนธรรม ประพณ ีละกีฬา
   5.1

2561 2562 2563 2564

(ผลผลิตของครงกำร) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

1 ครงกำรปรับปรุงภมูทิัศน์
สวนสุขภำพรอบสระศูนย์
พัฒนำดใกลใก  ชุมชน
ลูกหลำนปูຆคงพัฒนำ  ม.2

พืไอพัฒนำพืๅนทีไ
สำธำรณะประยชน์฿หຌเดຌ
มำตรฐำน

ปรับปรุงภมูิทัศน์สวนสุขภำพ 
ละกอสรຌำงทำงดินคอนกรีต
สริมหลใกรอบสระนๅ ำ ละ
ติดตัๅงเฟฟำ้สงสวำง พรຌอม
ติดตัๅงปำ้ยครงกำร จ ำนวน 1 

ปำ้ย (ตำมรูปบบรำยกำรละ
ประมำณกำรทีไทศบำลก ำหนด )

- - 800,000 - จ ำนวนสถำนทีไ
พกัผอนหยอน฿จ
ละออกก ำลัง
กำยส ำหรับ
ประชำชนพิไมขึๅน
 1 หง

ประชำชนมีสถำนทีไพักผอน
หยอน฿จละมีสถำนทีไออก
ก ำลังกำยพิไมขึๅน

กองชำง

2 ครงกำรจัดหำครืไองออก
ก ำลังกำย ชุมชนพบสุข 2 ม.5

พืไอ฿หຌประชำชนมี
สถำนทีไออกก ำลังกำยทีไ
เดຌมำตรฐำน

ครืไองออกก ำลังกำย พรຌอม
ติดตัๅงปำ้ยครงกำร จ ำนวน 1 

ปำ้ย (ตำมรูปบบรำยกำรละ
ประมำณกำรทีไทศบำลก ำหนด )

- - 500,000 - รຌอยละของ
ประชำชนมี
สุขภำพขใงรง
พิไมขึๅน

ประชำชน฿นพืๅนทีไต ำบลปรุ
฿หญมีสุขภำพสมบูรณ์ ขใงรง

กองชำง

รวม ...........2...... ครงการ - - - - 1,300,000 - - - -

ผนงำนคหะชุมชน

ทีไ ครงกำร วัตถุประสงค์ ป้ำหมำย งบประมำณละทีไผำนมำ  ตัวชีๅวัด
(KPI)

ผลทีไคำดวำจะเดຌรับ หนวยงำน
รับผิดชอบหลัก
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รายละอียดครงการพัฒนา บบ ผ.01

ผนพัฒนาทຌองถิไนสีไปี (พ.ศ.2561 - 2564)  พิไมติม ฉบับทีไ 1
ส าหรับองค์กรปกครองสวนทຌองถิไนด านินการ

ทศบาลต าบลปรุใหญ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 2 ยกระดับสังคมใหຌป็นมืองนาอยู
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไนในขตจังหวัดทีไ 2 ยุทธศาสตร์ดຌานการพัฒนาการศึกษา
6. ยุทธศาสตร์ดຌานการพัฒนาการศึกษา
   6.1

2561 2562 2563 2564

(ผลผลิตของครงกำร) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

1 ครงกำรปรับปรุงศูนย์พัฒนำดใกลใก
สังกัดทศบำลต ำบลปรุ฿หญ

พืไอ฿หຌศูนย์พัฒนำดใกลใกมี
ควำมพรຌอม฿นกำรจัดกำรรียน
กำรสอน

ปรับปรุงศูนย์พัฒนำดใกลใก
ทศบำลต ำบลปรุ฿หญ

100,000 100,000 100,000 100,000  รຌอยละ 90 ของ
ศูนย์พฒันำดใก
ลใกมีควำม
พรຌอมตอกำร
จัดกำรรียนกำร
สอน

ศูนย์พัฒนำดใกลใกมีควำม
พรຌอม฿นกำรจัดกำรรียนกำร
สอน

กองกำรศึกษำ

รวม ..........1....... ครงการ - - 100,000    100,000    100,000    100,000    - - -

ผนงำนกำรศึกษำ

ทีไ ครงกำร วัตถุประสงค์ ป้ำหมำย งบประมำณละทีไผำนมำ  ตัวชีๅวัด
(KPI)

ผลทีไคำดวำจะเดຌรับ หนวยงำน
รับผิดชอบหลัก
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รายละอียดครงการพัฒนา บบ ผ.01

ผนพัฒนาทຌองถิไนสีไปี (พ.ศ.2561 - 2564) พิไมติม ฉบับทีไ 1
ส าหรับองค์กรปกครองสวนทຌองถิไนด านินการ

ทศบาลต าบลปรุใหญ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 2 ยกระดับสังคมใหຌป็นมืองนาอยู
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไนในขตจังหวัดทีไ 4 ยุทธศาสตร์ดຌานการพัฒนาสังคม
9.ยุทธศาสตร์ดຌานการพัฒนาสังคม
   9.3

2561 2562 2563 2564

(ผลผลิตของครงกำร) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

1 ครงกำรสงสริมอำชีพกลุมกระปຉำ
สำนสຌนพลำสติก ชุมชนเมตรี
พัฒนำ ม.4

พืไอสงสริมประชำชน฿นพืๅนทีไมี
อำชีพละป็นกำรพิไมรำยเดຌ

ฝຄกอบรมสงสริมอำชีพกลุม
กระปຉำสำนสຌนพลำสติก ชุมชน
เมตรีพฒันำ

- - 50,000 - จ ำนวนประชำชน
เดຌรับกำรสงสริม
อำชีพพิไมขึๅน

ประชำชนมีคุณภำพชีวิตดีขึๅน
ละมีรำยเดຌพิไมขึๅน

ส ำนัก
ปลัดทศบำล

2 ครงกำร฿หຌควำมรูຌละสนบัสนนุ
กำรด ำนนิงำนสภำดใกละยำวชน
ทศบำลต ำบลปรุ฿หญ

พืไอสงสริม฿หຌดใกละยำวชน
฿นพืๅนทีไ เดຌรับกำรพัฒนำทัๅงทำง
รำงกำย อำรมณ์ สังคมตใมตำม
ศักยภำพ

ดใกละยำวชน฿นพืๅนทีไต ำบลปรุ
฿หญ

50,000 50,000 50,000 50,000 จ ำนวนดใกละ
ยำวชน฿นพืๅนทีไ
ขຌำรวมครงกำร
เมนຌอยกวำรຌอย
ละ 20

ดใกละยำวชน฿นพืๅนทีไมี
ควำมพรຌอมทัๅงทำงดຌำน
รำงกำย จิต฿จ สังคม อำรมณ์ 
สติปัญญำพรຌอมติบตป็น
ผูຌ฿หญทีไดี฿นอนำคต

ส ำนัก
ปลัดทศบำล

รวม .......2......... ครงการ - - 50,000      50,000      100,000    50,000      - - -

ผนงำนสรຌำงควำมขຌมขใงของชุมชน

ทีไ ครงกำร วัตถุประสงค์ ป้ำหมำย งบประมำณละทีไผำนมำ  ตัวชีๅวัด
(KPI)

ผลทีไคำดวำจะเดຌรับ หนวยงำน
รับผิดชอบหลัก
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รายละอียดครงการพัฒนา บบ ผ.01

ผนพัฒนาทຌองถิไนสีไปี (พ.ศ.2561 - 2564)  พิไมติม ฉบับทีไ 1
ส าหรับองค์กรปกครองสวนทຌองถิไนด านินการ

ทศบาลต าบลปรุใหญ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 1 การพัฒนาละพิไมศักยภาพการขงขันศรษฐกิจ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไนในขตจังหวัดทีไ 3 ยุทธศาสตร์ดຌานการพัฒนาการกษตร
10. ยุทธศาสตร์ดຌานการพัฒนาการกษตร
 10.1

2561 2562 2563 2564

(ผลผลิตของครงกำร) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

1 ครงกำรกอสรຌำงศูนย์รียนรูຌปรัชญำ
ศรษฐกจิพอพียงตำมนว
พระรำชด ำริ ระยะทีไ 1 บริวณนน
สลัก฿ด ม.1

พืไอสงสริม฿หຌประชำชน฿น
พืๅนทีไมีควำมรูຌควำมขຌำ฿จ
กีไยวกับปรัชญำศรษฐกิจ
พอพียงตำมนวพระรำชด ำริ

กอสรຌำงศูนย์รียนรูຌปรัชญำ
ศรษฐกจิพอพยีงตำมนว
พระรำชด ำริ ระยะทีไ 1 

บริวณนนสลัก฿ด ม.1

- 500,000 - - จ ำนวนสถำนทีไ
฿หຌควำมรูຌ
กีไยวกับปรัชญำ
ศรษฐกิจ
พอพยีงพิไมขึๅน 
1 หง

ประชำชน฿นพืๅนทีไมีควำมรูຌ
ควำมขຌำ฿จกีไยวกับปรัชญำ
ศรษฐกิจพอพียงตำมนว
พระรำชด ำริ

 ส ำนัก
ปลัดทศบำล

รวม ........1......... ครงการ - - -           500,000    -           -           - - -

ผนงำนสรຌำงควำมขຌมขใงของชุมชน

ทีไ ครงกำร วัตถุประสงค์ ป้ำหมำย งบประมำณละทีไผำนมำ  ตัวชีๅวัด
(KPI)

ผลทีไคำดวำจะเดຌรับ หนวยงำน
รับผิดชอบหลัก
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รายละอียดครงการพัฒนา บบ ผ.02

ผนพัฒนาทຌองถิไนสีไปี (พ.ศ.2561 - 2564) พิไมติม ฉบับทีไ 1
ส าหรับอุดหนุนองค์กรปกครองสวนทຌองถิไน สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน

ทศบาลต าบลปรุใหญ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 1 การพัฒนาละพิไมศักยภาพการขงขันศรษฐกิจ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไนในขตจังหวัดทีไ 6 ยุทธศาสตร์ดຌานการพัฒนาครงสรຌางพืๅนฐาน
3. ยุทธศาสตร์ดຌานการพัฒนาครงสรຌางพืๅนฐาน
   3.1

2561 2562 2563 2564

(ผลผลิตของครงกำร) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

1 ครงกำรขยำยขตเฟฟ้ำขຌำ
ประปำผิวดินขนำด฿หญมำก
บริวณขืไอนพธิ่ตีๅย ชุมชนคนชุม
 3  ม.1

พืไอพัฒนำระบบ
สำธำรณูปภคเดຌอยำง
มำตรฐำนละทัไวถึง

ขยำยขตเฟฟ้ำ 1 ฟส พรຌอม
หมຌอปลง 30 Kva

120,000  -  -  -  รຌอยละของ
ประชำชนมีนๅ ำ฿ชຌ
พืไอกำรอุปภค
บริภคพิไมขึๅน

ระบบประปำมี
กระสเฟฟ้ำส ำหรับ
฿ชຌ฿นกำรผลิต
นๅ ำประปำพืไอ฿ชຌ฿น
กำรอุปภค บริภค
ของประชำชนอยำง
ทัไวถึง

กองชำง กำรเฟฟ้ำสวน
ภูมิภำค
จังหวัด

นครรำชสีมำ

2 ครงกำรขยำยขตเฟฟ้ำ ซอย
วิรจนพ์ัฒนำ 20  ชุมชนวิรจน์
พัฒนำ   ม.4

พืไอพัฒนำระบบ
สำธำรณูปภคเดຌอยำง
มำตรฐำนละทัไวถึง

ขยำยขตเฟฟำ้ ควำมยำว 
50.00 ม.

- - - 75,000  รຌอยละของ
ควำมปลอดภยั
฿นชีวติละ
ทรัพย์สินพิไมขึๅน

ประชำชนมีควำม
ปลอดภัย฿นชีวิตละ
ทรัพย์สิน

กองชำง กำรเฟฟ้ำสวน
ภูมิภำค
จังหวัด

นครรำชสีมำ
3 ครงกำรขยำยขตเฟฟ้ำซอย

รวมมติร 2 ชุมชนรวมมติร
พัฒนำ  ม.4

พืไอพัฒนำระบบ
สำธำรณูปภคเดຌอยำง
มำตรฐำนละทัไวถึง

ขยำยขตเฟฟำ้ ควำมยำว 120 

 ม.

- 180,000 - -  รຌอยละของ
ควำมปลอดภยั
฿นชีวติละ
ทรัพย์สินพิไมขึๅน

ประชำชนมีควำม
ปลอดภัย฿นชีวิตละ
ทรัพย์สิน

กองชำง กำรเฟฟ้ำสวน
ภูมิภำค
จังหวัด

นครรำชสีมำ

ผนงำนคหะละชุมชน

ทีไ ครงกำร วัตถุประสงค์
ป้ำหมำย งบประมำณละทีไผำนมำ  ตัวชีๅวัด

(KPI)
ผลทีไคำดวำจะเดຌรับ

หนวยงำนทีไ
ขอรับงิน
อุดหนุน

หนวยงำน
รับผิดชอบหลัก
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3. ยุทธศาสตร์ดຌานการพัฒนาครงสรຌางพืๅนฐาน
   3.1

2561 2562 2563 2564

(ผลผลิตของครงกำร) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

ผนงำนคหะละชุมชน

ทีไ ครงกำร วัตถุประสงค์
ป้ำหมำย งบประมำณละทีไผำนมำ  ตัวชีๅวัด

(KPI)
ผลทีไคำดวำจะเดຌรับ

หนวยงำนทีไ
ขอรับงิน
อุดหนุน

หนวยงำน
รับผิดชอบหลัก

4 ครงกำรขยำยขตเฟฟ้ำ
สำธำรณะ ซอย 13/7 ชุมชน
พบสุข 1 ม.5

พืไอพัฒนำระบบ
สำธำรณูปภคเดຌอยำง
มำตรฐำนละทัไวถึง

ขยำยขตเฟฟำ้ ควำมยำว 
125.00 ม.

- 190,000 - -  รຌอยละของ
ควำมปลอดภยั
฿นชีวติละ
ทรัพย์สินพิไมขึๅน

ประชำชนมีควำม
ปลอดภัย฿นชีวิตละ
ทรัพย์สิน

กองชำง กำรเฟฟ้ำสวน
ภูมิภำค
จังหวัด

นครรำชสีมำ
5 ครงกำรขยำยขตเฟฟ้ำสง

สวำงจำกบຌำนนำงสมศรีถึงสุด
ซอย ชุมชนพบสุข 2 ม.5

พืไอพัฒนำระบบ
สำธำรณูปภคเดຌอยำง
มำตรฐำนละทัไวถึง

ดินสำยเฟ พรຌอมติดตัๅงดวงคม
เฟสงสวำง ยำว 300.00 ม. 

พรຌอมติดตัๅงปำ้ยครงกำร 
จ ำนวน 1 ปำ้ย (ตำมรูปบบ
รำยกำรละประมำณกำรทีไ
ทศบำลก ำหนด)

150,000 - - -  รຌอยละของ
ควำมปลอดภยั
฿นชีวติละ
ทรัพย์สินพิไมขึๅน

ประชำชนมีควำม
ปลอดภัย฿นชีวิตละ
ทรัพย์สิน

กองชำง กำรเฟฟ้ำสวน
ภูมิภำค
จังหวัด

นครรำชสีมำ

6 ครงกำรขยำยขตเฟฟ้ำ ซอยสน
สุข 1/7 ชุมชนสนสุข  3  ม.7

พืไอพัฒนำระบบ
สำธำรณูปภคเดຌอยำง
มำตรฐำนละทัไวถึง

ขยำยขตเฟฟ้ำ ควำมยำว  
250  มตร

80,000  -  -  -  รຌอยละของ
ควำมปลอดภยั
฿นชีวติละ
ทรัพย์สินพิไมขึๅน

ประชำชนมีควำม
ปลอดภัย฿นชีวิตละ
ทรัพย์สิน

กองชำง กำรเฟฟ้ำสวน
ภูมิภำค
จังหวัด

นครรำชสีมำ
7 ครงกำรขยำยขตเฟฟ้ำขຌำ

ประปำบำดำลขนำด฿หญ บริวณ
คุຌมสฬส ชุมชนสนสุข  3  ม.7

พืไอพัฒนำระบบ
สำธำรณูปภคเดຌอยำง
มำตรฐำนละทัไวถึง

ขยำยขตเฟฟ้ำ 1 ฟส พรຌอม
หมຌอปลง 30 Kva

120,000  -  -  -  รຌอยละของ
ประชำชนมีนๅ ำ฿ชຌ
พืไอกำรอุปภค
บริภคพิไมขึๅน

ระบบประปำมี
กระสเฟฟ้ำส ำหรับ
฿ชຌ฿นกำรผลิต
นๅ ำประปำพืไอ฿ชຌ฿น
กำรอุปภค บริภค
ของประชำชนอยำง
ทัไวถึง

กองชำง กำรเฟฟ้ำสวน
ภูมิภำค
จังหวัด

นครรำชสีมำ

รวม ........7........ ครงการ - - 470,000 370,000 - 75,000 - - -
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รายละอียดครงการพัฒนา บบ ผ.03

ผนพัฒนาทຌองถิไนสีไปี (พ.ศ.2561 - 2564) พิไมติม ฉบับทีไ 1
ส าหรับ ประสานครงการพัฒนาองค์การบริหารสวนจังหวัด

ทศบาลต าบลปรุใหญ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 1 การพัฒนาละพิไมศักยภาพการขงขันศรษฐกิจ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไนในขตจังหวัดทีไ 6 ยุทธศาสตร์ดຌานการพัฒนาครงสรຌางพืๅนฐาน
3. ยุทธศาสตร์ดຌานการพัฒนาครงสรຌางพืๅนฐาน
   3.1

2561 2562 2563 2564

(ผลผลิตของครงกำร) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

1 ครงกำรกอสรຌำงถนนคอนกรีต
สริมหลใกสำยบຌำนลียบ-พุดซำ  
บริวณหนຌำส ำนักงำนทศบำล
ต ำบลปรุ฿หญหงกำ ถึงสีไยก
บຌำนปะ หมูทีไ 1 บຌำนคนชุม 
อ ำภอมืองนครรำชสีมำ จังหวัด
นครรรำชสีมำ

พืไอพัฒนำระบบ
สำธำรณูปภค฿หຌเดຌ
มำตรฐำน

ถนนคอนกรีตสริมหลใก ขนำดกวຌำง 
6.00 มตร  ยำว 600.00  มตร หนำ
 0.15 มตร  พืๅนทีได ำนินกำรกอสรຌำง
เมนຌอยกวำ 3,600.00 ตำรำงมตร   
พรຌอมป้ำยประชำสัมพันธ์ครงกำร 
จ ำนวน 1 ป้ำย  (ตำมรูปบบละ
รำยกำรประมำณกำรทีไทศบำลต ำบล
ปรุ฿หญก ำหนด)

- 2,530,000 - รຌอยละประชำชน
เดຌรับควำม
สะดวก฿นกำร
สัญจรพิไมขึๅน

ประชำชนเดຌรับควำม
สะดวก฿นกำรสัญจร

กองชำง
ทต.ปรุ฿หญ

รวม ...........1...... ครงการ - - - 2,530,000 - - - - -

ผนงำนคหะละชุมชน

ทีไ ครงกำร วัตถุประสงค์
ป้ำหมำย

งบประมำณละทีไผำนมำ
 ตัวชีๅวัด
(KPI)

ผลทีไคำดวำจะเดຌรับ หนวยงำน
รับผิดชอบหลัก
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รายละอียดครงการพัฒนา บบ ผ.05

ผนพัฒนาทຌองถิไนสีไปี (พ.ศ.2561 - 2564)  พิไมติม ฉบับทีไ 1
ส าหรับ ประสานครงการพัฒนาจังหวัด

ทศบาลต าบลปรุใหญ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 1 การพัฒนาละพิไมศักยภาพการขงขันศรษฐกิจ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไนในขตจังหวัดทีไ 6 ยุทธศาสตร์ดຌานการพัฒนาครงสรຌางพืๅนฐาน
3. ยุทธศาสตร์ดຌานการพัฒนาครงสรຌางพืๅนฐาน
   3.1

2561 2562 2563 2564

(ผลผลิตของครงกำร) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

1 ครงกำรกอสรຌำงถนนคอนกรีต
สริมหลใกสำยลียบคลองสงนๅ ำ
ชลประทำนชวงหนຌำขืไอนพธิ่ตีๅย
 ถึงทำงหลวงผนดินหมำยลข 2 

ตอนลีไยงมืองบำยพำส 
นครรำชสีมำ หมูทีไ  1 บຌำนคนชุม 
ต ำบลปรุ฿หญ อ ำภอมือง
นครรำชสีมำ  จังหวัดนครรำชสีมำ

พืไอพัฒนำระบบ
สำธำรณูปภค฿หຌเดຌ
มำตรฐำน

ถนนคอนกรีตสริมหลใก ขนำดกวຌำง 
6.00 มตร ยำว 1,234.00 มตร หนำ
 0.15 มตร พืๅนทีได ำนินกำรกอสรຌำง
เมนຌอยกวำ 7,404.00  ตำรำงมตร  
พรຌอมป้ำยประชำสัมพันธ์ครงกำร 
จ ำนวน 1 ป้ำย  (ตำมรูปบบละ
รำยกำรประมำณกำรทีไทศบำลต ำบล
ปรุ฿หญก ำหนด)

- 5,182,800 - - รຌอยละประชำชน
เดຌรับควำม
สะดวก฿นกำร
สัญจรพิไมขึๅน

ประชำชนเดຌรับควำม
สะดวก฿นกำรสัญจร

กองชำง
ทต.ปรุ฿หญ

2 ครงกำรกอสรຌำงสะพำนลอยคน
ดินขຌำม บริวณถนนบำยพำส 
ชุมชนบຌำนลียบ ม.6

พืไอพัฒนำระบบ
สำธำรณูปภค฿หຌเดຌ
มำตรฐำน

กอสรຌำงสะพำนลอยคนดินขຌำม
บริวณถนนบำยพำส
 จ ำนวน  1 หง

- - - 7,000,000 รຌอยละประชำชน
เดຌรับควำม
สะดวกละ
ควำมปลอดภยั
฿นชีวติ฿นกำร
สัญจรพิไมขึๅน

ประชำชนเดຌรับควำม
สะดวกละควำมปลอดภัย
฿นชีวิต฿นกำรสัญจร

กองชำง
ทต.ปรุ฿หญ

รวม .........2........ ครงการ - - - 5,182,800 - 7,000,000 - - -

ผนงำนคหะละชุมชน

ทีไ ครงกำร วัตถุประสงค์ ป้ำหมำย
งบประมำณละทีไผำนมำ

 ตัวชีๅวัด
(KPI)

ผลทีไคำดวำจะเดຌรับ หนวยงำน
รับผิดชอบหลัก
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บัญชคีรภุณัฑ์ บบ ผ.08

ผนพัฒนาทຌองถิไนสีไปี (พ.ศ.2561 - 2564) พิไมติม ฉบับทีไ 1
ทศบาลต าบลปรุใหญ

2561 2562 2563 2564

(ผลผลิตของครงกำร) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

1 ผนงำนบริหำรทัไวเป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวตอร์

พืไอจัดหำครืไอง
คอมพิวตอร์
นຌตบุຍก ส ำหรับ
งำนส ำนักงำน 
ส ำหรับ฿ชຌ฿น
ส ำนักงำน

ครืไองคอมพิวตอร์นຌตบุຍก
 ส ำหรับงำนส ำนักงำน 
จ ำนวน 1 ครืไอง โ ละ 
16,000 บำท  (ตำม
มำตรฐำนกระทรวงดิจิทัล
พืไอศรษฐกิจละสังคม)

16,000 - - - ส ำนักปลัดทศบำล

2 ผนงำนรักษำควำมสงบภำย฿น ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวตอร์

พืไอจัดหำครืไอง
ส ำรองเฟ 
ส ำหรับ฿ชຌ฿นงำน
ป้องกันละ
บรรทำสำธำรณภัย

ครืไองส ำรองเฟ ขนำด 800

 VA จ ำนวน 2 ครืไอง โ 
ละ 2,800 บำท (ตำม
มำตรฐำนกระทรวงดิจิทัล
พืไอศรษฐกิจละสังคม)

5,600 - - - ส ำนักปลัดทศบำล

3 ผนงำนรักษำควำมสงบภำย฿น ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส ำนักงำน พืไอจัดหำตูຌหลใก 2
 บำนลืไอน (กระจก)

ส ำหรับ฿ชຌ฿น฿น
งำนป้องกันละ
บรรทำสำธำรณภัย

 ตูຌหลใก 2 บำนลืไอน 
(กระจก) จ ำนวน 4 หลัง โ
 ละ 5,000 บำท

10,000 - 10,000 - ส ำนักปลัดทศบำล

งบประมำณละทีไผำนมำ หนวยงำน
รับผิดชอบหลักทีไ ผนงำน หมวด ประภท วัตถุประสงค์ ป้ำหมำย
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2561 2562 2563 2564

(ผลผลิตของครงกำร) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

งบประมำณละทีไผำนมำ หนวยงำน
รับผิดชอบหลักทีไ ผนงำน หมวด ประภท วัตถุประสงค์ ป้ำหมำย

4 ผนงำนรักษำควำมสงบภำย฿น ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์รงงำน พืไอจัดหำลืไอยซ
ยนต์ ขนำด
ครืไองยนต์ 2 

รงมຌำ ผนบังคับ
ซ 18 นิๅว 
ส ำหรับ฿ชຌ฿นงำน
ป้องกันละ
บรรทำสำธำรณภัย

ลืไอยซยนต์ ขนำด
ครืไองยนต์ 2 รงมຌำ ผน
บังคับซ 18 นิๅว จ ำนวน 1 

ครืไอง โ ละ 25,000 บำท

25,000 - - - ส ำนักปลัดทศบำล

5 ผนงำนรักษำควำมสงบภำย฿น ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ครืไอง
ดับพลิง

พืไอจัดหำตูຌกใบถัง
ดับพลิงคมีหຌง
พรຌอมถังคมี
ดับพลิงคมีหຌง
ส ำหรับ฿ชຌ฿นงำน
ป้องกันละ
บรรทำสำธำรณภัย

ตูຌกใบถังดับพลิงคมีหຌง
พรຌอมถังคมีดับพลิงคมี
หຌง

30,000 - 330,000 60,000 ส ำนักปลัดทศบำล

6 ผนงำนบริหำรทัไวเป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวตอร์

พืไอจัดหำ
ครืไองพิมพ์ 
Multifunction 

ชนิดลซอร์ / ชนิด
 LED ขำวด ำ
ส ำหรับ฿ชຌ฿น
ส ำนักงำน

ครืไองพิมพ์ 
Multifunction ชนิด
ลซอร์ / ชนิด LED ขำว
ด ำ จ ำนวน 1 ครืไอง โ ละ
 9,000 บำท   (ตำม
มำตรฐำนกระทรวงดิจิทัล
พืไอศรษฐกิจละสังคม)

9,000 - - - กองคลัง
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2561 2562 2563 2564

(ผลผลิตของครงกำร) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

งบประมำณละทีไผำนมำ หนวยงำน
รับผิดชอบหลักทีไ ผนงำน หมวด ประภท วัตถุประสงค์ ป้ำหมำย

7 ผนงำนคหะละชุมชน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์อืไน พืไอจดัหำ
Submersible 1.5 

รง 220 วลต์  
ส ำหรับ฿ชຌ฿นกจิกำร
ประปำของทศบำล

Submersible 1.5 รง 220 

วลต์ จ ำนวน 4 ตัว โ ละ 18,000

 บำท

18,000 18,000 18,000 18,000 กองชำง

8 ผนงำนคหะละชุมชน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์อืไน พืไอจดัหำ
Submersible 5 

รง 380 วลต์  
ส ำหรับ฿ชຌ฿นกจิกำร
ประปำของทศบำล

Submersible 5 รง 380 วลต์ 
จ ำนวน 5 ตัว โ ละ 50,000 บำท

100,000 50,000 50,000 50,000 กองชำง

9 ผนงำนคหะละชุมชน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์อืไน พืไอจดัหำปัຕมหอย
ขง ขนำด 5.5 รง 
380 วลต์ ส ำหรับ฿ชຌ
฿นกำรปฏบิติังำน
กจิกำรประปำ

ปัຕมหอยขง ขนำด 5.5 รง 380 

วลต์ จ ำนวน 5 ตัว โ ละ 29,500

 บำท

88,500 29,500 29,500 29,500 กองชำง

10 ผนงำนคหะละชุมชน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ฆษณำ
ละผยพร

พืไอจดัหำกลຌอง 
CCTV

กลຌอง CCTV จ ำนวน 30 ชุด  
(นอกตำมมำตรฐำนกระทรวงดิ
จิตัลศรษฐกิจละสังคม )

900,000 200,000 - 400,000 กองชำง

11 ผนงำนคหะละชุมชน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์เฟฟ้ำละ
วิทยุ

พืไอจดัหำพำววอร์
อมปຊภำคขยำย 
1,000 วตัต์ ล ำพง 
100 วตัต์  ละหอ
กระจำยขำวสูง 10 ม.

พำววอร์อมปຊภำคขยำย 1,000 

วตัต์ ล ำพง 100 วตัต์ ละหอ
กระจำยขำวสูง 10 ม. จ ำนวน  20

 ชุด

300,000 200,000 - - กองชำง
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2561 2562 2563 2564

(ผลผลิตของครงกำร) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

งบประมำณละทีไผำนมำ หนวยงำน
รับผิดชอบหลักทีไ ผนงำน หมวด ประภท วัตถุประสงค์ ป้ำหมำย

12 ผนงำนกำรศึกษำ ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส ำนักงำน พืไอจัดหำพัดลม
คจรส ำหรับ฿ชຌ฿น
ศูนย์พัฒนำดใกลใก
ทศบำลต ำบลปรุ
฿หญ

พัดลมคจร ขนำดเมนຌอย
กวำ 16 นิๅว จ ำนวน 10 

ตัว โ ละ 2,000 บำท

20,000 - - - กองกำรศึกษำ

13 ผนงำนสำธำรณสุข ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวตอร์

พืไอจัดหำ
ครืไองพิมพ์บบ
ฉีดหมึกพรຌอม
ติดตัๅงถังหมึกพิมพ์
ส ำหรับ฿ชຌ฿น
ส ำนักงำน

ครืไองพิมพ์บบฉีดหมึก
พรຌอมติดตัๅงถังหมึกพิมพ์
จ ำนวน 1 ครืไอง โ ละ 
4,300 บำท   (ตำม
มำตรฐำนกระทรวงดิจิทัล
พืไอศรษฐกิจละสังคม)

4,300 - - - กองสำธำรณสุขฯ

14 ผนงำนคหะละชุมชน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์กีฬำ พืไอจัดหำครืไอง
ออกก ำลังกำย
ส ำหรับดใก

ครืไองออกก ำลังกำย
ส ำหรับดใก จ ำนวน  1 ชุด

- 500,000 - - กองชำง

1,526,400 997,500 437,500 557,500 รวม
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บัญชีสรุปครงการพัฒนา บบ ผ.07

ผนพัฒนาทຌองถิไนสีไปี (พ.ศ.2561-2564) ปลีไยนปลง ครัๅงทีไ 1
ทศบาลต าบลปรุใหญ

จ ำนวน
ครงกำร

 งบประมำณ
(บำท)

จ ำนวน
ครงกำร

 งบประมำณ
(บำท)

จ ำนวน
ครงกำร

 งบประมำณ
(บำท)

จ ำนวน
ครงกำร

 งบประมำณ
(บำท)

จ ำนวน
ครงกำร

 งบประมำณ
(บำท)

1 ยุทธศำสตร์ดຌำนกำรรักษำควำมปลอดภัย฿นชีวิตละทรัพย์สิน
1.1 ผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำย฿น 1 30,000 0 0 2 330,000 1 60,000 4 420,000

1.2 ผนงำนคหะละชุมชน 4 600,000 2 300,000 0 0 2 400,000 8 1,300,000

1.3 ผนงำนงบกลำง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 630,000 2 300,000 2 330,000 3 460,000 12 1,720,000

2 ยุทธศำสตร์กำรสำนตอนวทำงพระรำชด ำริ 
2.1 ผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำย฿น 1 150,000 1 150,000 1 150,000 1 150,000 4 600,000

2.2 ผนงำนคหะละชุมชน 0 0 1 1,500,000 1 300,000 0 0 2 1,800,000

2.3 ผนงำนกำรกษตร 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 150,000 2 1,650,000 2 450,000 1 150,000 6 2,400,000

3 ยุทธศำสตร์ดຌำนกำรพัฒนำครงสรຌำงพืๅนฐำน
3.1 ผนงำนคหะละชุมชน 16 5,081,500 14 4,080,000 8 1,233,000 17 6,410,800 55 16,805,300

16 5,081,500 14 4,080,000 8 1,233,000 17 6,410,800 55 16,805,300

4 ยุทธศำสตร์ดຌำนกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติละสิไงวดลຌอม
4.1 ผนงำนสำธำรณสุข 1 500,000 0 0 0 0 0 0 1 500,000

4.2 ผนงำนกำรกษตร 1 50,000 1 50,000 1 50,000 1 50,000 4 200,000

2 550,000 1 50,000 1 50,000 1 50,000 5 700,000

5

5.1 ผนงำนคหะละชุมชน 1 500,000 1 500,000 0 0 1 3,500,000 3 4,500,000

5.2 ผนงำนกำรศำสนำ วัฒนธรรม ละนันทนำกำร 1 50,000 1 50,000 1 50,000 1 50,000 4 200,000

2 550,000 2 550,000 1 50,000 2 3,550,000 7 4,700,000

6 ยุทธศำสตร์ดຌำนกำรพัฒนำกำรศึกษำ
6.1 ผนงำนกำรศึกษำ 5 1,444,946 5 1,586,864 5 1,731,864 5 1,876,864 20 6,640,538

5 1,444,946 5 1,586,864 5 1,731,864 5 1,876,864 20 6,640,538

รวม

รวม

รวม
ยุทธศำสตร์ดຌำนกำรพัฒนำกำรทองทีไยว ศำสนำ-วัฒนธรรม
ประพณี ละกีฬำ

รวม

รวม

รวม 4 ปี

รวม

ทีไ ยุทธศำสตร์
ปี  2561 ปี  2562 ปี 2563 ปี  2564
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จ ำนวน
ครงกำร

 งบประมำณ
(บำท)

จ ำนวน
ครงกำร

 งบประมำณ
(บำท)

จ ำนวน
ครงกำร

 งบประมำณ
(บำท)

จ ำนวน
ครงกำร

 งบประมำณ
(บำท)

จ ำนวน
ครงกำร

 งบประมำณ
(บำท)

รวม 4 ปี
ทีไ ยุทธศำสตร์

ปี  2561 ปี  2562 ปี 2563 ปี  2564

7 ยุทธศำสตร์ดຌำนกำรบริหำรจัดกำรบຌำนมืองทีไดี 
7.1 ผนงำนบริหำรทัไวเป 9 4,050,000 8 1,550,000 8 1,250,000 8 1,250,000 33 8,100,000

7.2 ผนงำนสำธำรณสุข 1 950,000 1 2,400,000 0 0 0 0 2 3,350,000

7.3 ผนงำนคหะละชุมชน 1 500,000 1 500,000 1 500,000 1 500,000 4 2,000,000

7.4 ผนงำนสรຌำงควำมขຌมขใงของชุมชน 1 50,000 1 50,000 1 50,000 1 50,000 4 200,000

12 5,550,000 11 4,500,000 10 1,800,000 10 1,800,000 43 13,650,000

8 ยุทธศำสตร์ดຌำนกำรพัฒนำสำธำรณสุข
8.1 ผนงำนสำธำรณสุข 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8.2 ผนงำนงบกลำง 1 220,000 1 230,000 1 240,000 1 250,000 4 940,000

1 220,000 1 230,000 1 240,000 1 250,000 4 940,000

9 ยุทธศำสตร์ดຌำนกำรพัฒนำสังคม
9.1 ผนงำนกำรศึกษำ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9.2 ผนงำนสำธำรณสุข 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9.3 ผนงำนสรຌำงควำมขຌมขใงของชุมชน 2 120,000 2 120,000 2 120,000 2 120,000 8 480,000

9.4 ผนงำนงบกลำง 1 9,500,000 1 10,000,000 1 11,000,000 1 12,000,000 4 42,500,000

3 9,620,000 3 10,120,000 3 11,120,000 3 12,120,000 12 42,980,000

10 ยุทธศำสตร์ดຌำนกำรพัฒนำกำรกษตร
10.1 ผนงำนสรຌำงควำมขຌมขใงของชุมชน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10.2 ผนงำนกำรกษตร 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

47 23,796,446 41 23,066,864 33 17,004,864 43 26,667,664 164 90,535,838รวมทัๅงสิๅน
รวม

รวม

รวม

รวม
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รายละอียดครงการพัฒนา บบ ผ.01

ผนพัฒนาทຌองถิไนสีไป ี(พ.ศ.2561 - 2564) ปลีไยนปลง ครัๅงทีไ 1
ส าหรับองค์กรปกครองสวนทຌองถิไนด านินการ

ทศบาลต าบลปรุใหญ
ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดทีไ 4 การสริมสรຌางความมัไนคงทกุมติ ิ พืไอปอ้งกันสถาบนัหลกัของชาต ิ ละความปลอดภยัในชวีิตละทรัพยส์นิของประชาชน
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไนในขตจงัหวัดทีไ 9 ยทุธศาสตร์ดຌานการรักษาความปลอดภยัในชวีิตละทรัพยส์นิ
1. ยทุธศาสตร์ดຌานการรักษาความปลอดภยัในชวีิตละทรัพยส์นิ

1.1   

2561 2562 2563 2564

(ผลผลิตของครงกำร) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

1 ครงกำรติดตัๅงตูຌกใบถังดับพลิงคมี
หຌงพรຌอมถังดับพลิงคมีหຌง ชุมชน
คนชุม 1 ม.1

พืไอตรียมควำมพรຌอม
฿นกำรชวยหลือ
ผูຌประสบภยั

ติดตัๅงตูຌกใบถังดับพลิง
คมีหຌงพรຌอมถัง
ดับพลิงคมีหຌง

30,000 - - -  รຌอยละของ
ควำมปลอดภยั
฿นชีวิตละ
ทรัพย์สินพิไมขึๅน

฿หຌควำมชวยหลือ
อยำงทันทวงที

ส ำนักปลัดทศบำล
ป็นรำยกำร

ปลีไยนปลงจำก
ผนพฒันำทຌองถิไนสีไปี 
(พ.ศ. 2561-2564) 

ล ำดับ 1  หนຌำ 89

2 ครงกำรติดตัๅงตูຌกใบถังดับพลิงคมี
หຌงพรຌอมถังดับพลิงคมีหຌง ชุมชน
เมตรีพัฒนำ ม.4

พืไอตรียมควำมพรຌอม
฿นกำรชวยหลือ
ผูຌประสบภยั

ติดตัๅงตูຌกใบถังดับพลิง
คมีหຌงพรຌอมถัง
ดับพลิงคมีหຌง

- - 30,000 -  รຌอยละของ
ควำมปลอดภยั
฿นชีวิตละ
ทรัพย์สินพิไมขึๅน

฿หຌควำมชวยหลือ
อยำงทันทวงที

ส ำนักปลัดทศบำล
ป็นรำยกำร

ปลีไยนปลงจำก
ผนพฒันำทຌองถิไนสีไปี 
(พ.ศ. 2561-2564) 

ล ำดับ 2  หนຌำ 89

3 ครงกำรติดตัๅงตูຌกใบถังดับพลิงคมี
หຌงพรຌอมถังดับพลิงคมีหຌง ชุมชน
สนสุข 3   ม.7

พืไอตรียมควำมพรຌอม
฿นกำรชวยหลือ
ผูຌประสบภยั

ติดตัๅงตูຌกใบถังดับพลิง
คมีหຌงพรຌอมถัง
ดับพลิงคมีหຌง

- - - 60,000  รຌอยละของ
ควำมปลอดภยั
฿นชีวิตละ
ทรัพย์สินพิไมขึๅน

฿หຌควำมชวยหลือ
อยำงทันทวงที

ส ำนักปลัดทศบำล
ป็นรำยกำร

ปลีไยนปลงจำก
ผนพฒันำทຌองถิไนสีไปี 
(พ.ศ. 2561-2564) 

ล ำดับ 3  หนຌำ 89

ผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำย฿น

ทีไ ครงกำร วัตถุประสงค์ ปำ้หมำย งบประมำณละทีไผำนมำ  ตัวชีๅวัด
(KPI)

ผลทีไคำดวำจะเดຌรับ หนวยงำน
รับผิดชอบหลัก
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1. ยทุธศาสตร์ดຌานการรักษาความปลอดภยัในชวีิตละทรัพยส์นิ
1.1   

2561 2562 2563 2564

(ผลผลิตของครงกำร) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

ผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำย฿น

ทีไ ครงกำร วัตถุประสงค์ ปำ้หมำย งบประมำณละทีไผำนมำ  ตัวชีๅวัด
(KPI)

ผลทีไคำดวำจะเดຌรับ หนวยงำน
รับผิดชอบหลัก

4 ครงกำรติดตัๅงตูຌกใบถังดับพลิงคมี
หຌงพรຌอมถังดับพลิงคมีหຌง ฿นขต
ทศบำลต ำบลปรุ฿หญ

พืไอตรียมควำมพรຌอม
฿นกำรชวยหลือ
ผูຌประสบภยั

ติดตัๅงตูຌกใบถังดับพลิง
คมีหຌงพรຌอมถัง
ดับพลิงคมีหຌง ฿น
ขตทศบำลต ำบลปรุ
฿หญ 

- - 300,000 -  รຌอยละของ
ควำมปลอดภยั
฿นชีวิตละ
ทรัพย์สินพิไมขึๅน

฿หຌควำมชวยหลือ
อยำงทันทวงที

ส ำนักปลัดทศบำล
ป็นรำยกำร

ปลีไยนปลงจำก
ผนพฒันำทຌองถิไนสีไปี 
(พ.ศ. 2561-2564) 

ล ำดับ 4   หนຌำ 90

รวม .......4.......... ครงการ - - 30,000 - 330,000 60,000 - - -
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รายละอียดครงการพัฒนา บบ ผ.01

ผนพัฒนาทຌองถิไนสีไปี (พ.ศ.2561 - 2564) ปลีไยนปลง ครัๅงทีไ 1
ส าหรับองค์กรปกครองสวนทຌองถิไนด านินการ

ทศบาลต าบลปรุใหญ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 4 การสริมสรຌางความมัไนคงทุกมิติ  พืไอป้องกันสถาบันหลักของชาติ  ละความปลอดภัยในชีวิตละทรัพย์สินของประชาชน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไนในขตจังหวัดทีไ 9 ยุทธศาสตร์ดຌานการรักษาความปลอดภัยในชีวิตละทรัพย์สิน
1. ยุทธศาสตร์ดຌานการรักษาความปลอดภัยในชีวิตละทรัพย์สิน

1.2   

2561 2562 2563 2564

(ผลผลิตของครงกำร) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

1 ครงกำรติดตัๅงหอกระจำยขำว 
ชุมชนลูกหลำนปูຆคงพัฒนำ ม.2

พืไอ฿หຌประชำชนเดຌรับขຌอมูล
ขำวสำรทัไวถึงละครอบคลุม

พำววอร์อมปຊ
ภำคขยำย 1,000 วัตต์
 ล ำพง 100 วัตต์ 
จ ำนวน 4 ชุด ควำมสูง
หอกระจำยขำว 10 ม. 

(ตำมบบทศบำล
ก ำหนด)

100,000 - - -  รຌอยละของ
ประชำชนเดຌรับ
ขຌอมูลขำวสำร
พิไมขึๅน

ประชำชนเดຌรับขຌอมูล
ขำวสำรทัไวถึงละ
ครอบคลุม

กองชำง
ปน็รำยกำร

ปลีไยนปลงจำก
ผนพฒันำทຌองถิไนสีไป ี
(พ.ศ. 2561-2564) 

ล ำดับ  1 หนຌำ 94

2 ครงกำรติดตัๅงหอกระจำยขำว 
ชุมชนพบสุข 1 ม.5

พืไอ฿หຌประชำชนเดຌรับขຌอมูล
ขำวสำรทัไวถึงละครอบคลุม

พำววอร์อมปຊ
ภำคขยำย 1,000 วัตต์
 ล ำพง 100 วัตต์ 
จ ำนวน 4 ชุด ควำมสูง
หอกระจำยขำว 10 ม. 

(ตำมบบทศบำล
ก ำหนด)

100,000 - - -  รຌอยละของ
ประชำชนเดຌรับ
ขຌอมูลขำวสำร
พิไมขึๅน

ประชำชนเดຌรับขຌอมูล
ขำวสำรทัไวถึงละ
ครอบคลุม

กองชำง
ปน็รำยกำร

ปลีไยนปลงจำก
ผนพฒันำทຌองถิไนสีไป ี
(พ.ศ. 2561-2564) 

ล ำดับ 2  หนຌำ 94

ผนงำนคหะละชุมชน

ทีไ ครงกำร วัตถุประสงค์
ป้ำหมำย

งบประมำณละทีไผำนมำ
 ตัวชีๅวัด
(KPI)

ผลทีไคำดวำจะเดຌรับ หนวยงำน
รับผิดชอบหลัก

41



1. ยุทธศาสตร์ดຌานการรักษาความปลอดภัยในชีวิตละทรัพย์สิน
1.2   

2561 2562 2563 2564

(ผลผลิตของครงกำร) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

ผนงำนคหะละชุมชน

ทีไ ครงกำร วัตถุประสงค์
ป้ำหมำย

งบประมำณละทีไผำนมำ
 ตัวชีๅวัด
(KPI)

ผลทีไคำดวำจะเดຌรับ หนวยงำน
รับผิดชอบหลัก

3 ครงกำรติดตัๅงหอกระจำยขำว
ชุมชนพบสุข 3 ม.5

พืไอ฿หຌประชำชนเดຌรับขຌอมูล
ขำวสำรทัไวถึงละครอบคลุม

พำววอร์อมปຊ
ภำคขยำย 1,000 วัตต์
 ล ำพง 100 วัตต์ 
จ ำนวน 4 ชุด ควำมสูง
หอกระจำยขำว 10 ม. 

(ตำมบบทศบำล
ก ำหนด)

100,000 - -  รຌอยละของ
ประชำชนเดຌรับ
ขຌอมูลขำวสำร
พิไมขึๅน

ประชำชนเดຌรับขຌอมูล
ขำวสำรทัไวถึงละ
ครอบคลุม

กองชำง
ปน็รำยกำร

ปลีไยนปลงจำก
ผนพฒันำทຌองถิไนสีไป ี
(พ.ศ. 2561-2564) 

ล ำดับ 3  หนຌำ 95

4 ครงกำรติดตัๅงหอกระจำยขำว
ชุมชนสนสุข 1 ม.7

พืไอ฿หຌประชำชนเดຌรับขຌอมูล
ขำวสำรทัไวถึงละครอบคลุม

พำววอร์อมปຊ
ภำคขยำย 1,000 วัตต์
 ล ำพง 100 วัตต์ 
จ ำนวน 4 ชุด ควำมสูง
หอกระจำยขำว 10 ม. 

(ตำมบบทศบำล
ก ำหนด)

- 100,000 - -  รຌอยละของ
ประชำชนเดຌรับ
ขຌอมูลขำวสำร
พิไมขึๅน

ประชำชนเดຌรับขຌอมูล
ขำวสำรทัไวถึงละ
ครอบคลุม

กองชำง
ปน็รำยกำร

ปลีไยนปลงจำก
ผนพฒันำทຌองถิไนสีไป ี
(พ.ศ. 2561-2564) 

ล ำดับ 4  หนຌำ 95

5 ครงกำรติดตัๅงกลຌอง CCTV 

ชุมชนวิรจน์พัฒนำ ม.4

พืไอป้องกันละรักษำควำม
ปลอดภัย฿นชีวิตละ
ทรัพย์สินของประชำชนละ
ป้องกันอำชญำกรรมทีไอำจ
กิดขึๅน฿นขตทศบำล

ติดตัๅงกลຌอง CCTV  

จ ำนวน  4  ชุด พรຌอม
ป้ำยครงกำร 1 ป้ำย  
(นอกตำมมำตรฐำน
กระทรวงดิจิตัล
ศรษฐกิจละสังคม )

- 200,000 - -  รຌอยละของ
ควำมปลอดภยั
฿นชีวติละ
ทรัพย์สินของ
ประชำชนพิไมขึๅน

ประชำชนมีควำม
ปลอดภัย฿นชีวิตละ
ทรัพย์สิน

กองชำง
ปน็รำยกำร

ปลีไยนปลงจำก
ผนพฒันำทຌองถิไนสีไป ี
(พ.ศ. 2561-2564) 

ล ำดับ  6 หนຌำ 95

42



1. ยุทธศาสตร์ดຌานการรักษาความปลอดภัยในชีวิตละทรัพย์สิน
1.2   

2561 2562 2563 2564

(ผลผลิตของครงกำร) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

ผนงำนคหะละชุมชน

ทีไ ครงกำร วัตถุประสงค์
ป้ำหมำย

งบประมำณละทีไผำนมำ
 ตัวชีๅวัด
(KPI)

ผลทีไคำดวำจะเดຌรับ หนวยงำน
รับผิดชอบหลัก

6 ครงกำรติดตัๅงกลຌอง CCTV 

ม.5

พืไอป้องกันละรักษำควำม
ปลอดภัย฿นชีวิตละ
ทรัพย์สินของประชำชนละ
ป้องกันอำชญำกรรมทีไอำจ
กิดขึๅน฿นขตทศบำล

ติดตัๅงกลຌอง CCTV 

จ ำนวน 6 ชุด พรຌอม
ป้ำยครงกำร 1 ป้ำย 
(นอกมำตรฐำน
กระทรวงดิจิตัล
ศรษฐกิจละสังคม)

300,000 - - -  รຌอยละของ
ควำมปลอดภยั
฿นชีวติละ
ทรัพย์สินของ
ประชำชนพิไมขึๅน

ประชำชนมีควำม
ปลอดภัย฿นชีวิตละ
ทรัพย์สิน

กองชำง
ปน็รำยกำร

ปลีไยนปลงจำก
ผนพฒันำทຌองถิไนสีไป ี
(พ.ศ. 2561-2564) 

ล ำดับ 7  หนຌำ 96

7 ครงกำรติดตัๅงกลຌอง CCTV 

ชุมชนสนสุข 2 ม.7

พืไอป้องกันละรักษำควำม
ปลอดภัย฿นชีวิตละ
ทรัพย์สินของประชำชนละ
ป้องกันอำชญำกรรมทีไอำจ
กิดขึๅน฿นขตทศบำล

ติดตัๅงกลຌอง CCTV 

จ ำนวน 4 ชุด พรຌอม
ป้ำยครงกำร 1 ป้ำย 
(นอกมำตรฐำน
กระทรวงดิจิตัล
ศรษฐกิจละสังคม )

- - - 200,000  รຌอยละของ
ควำมปลอดภยั
฿นชีวติละ
ทรัพย์สินของ
ประชำชนพิไมขึๅน

ประชำชนมีควำม
ปลอดภัย฿นชีวิตละ
ทรัพย์สิน

กองชำง
ปน็รำยกำร

ปลีไยนปลงจำก
ผนพฒันำทຌองถิไนสีไป ี
(พ.ศ. 2561-2564) 

ล ำดับ 8  หนຌำ  96

8 ครงกำรติดตัๅงกลຌอง CCTV 

ชุมชนสนสุข 3 ม.7

พืไอป้องกันละรักษำควำม
ปลอดภัย฿นชีวิตละ
ทรัพย์สินของประชำชนละ
ป้องกันอำชญำกรรมทีไอำจ
กิดขึๅน฿นขตทศบำล

ติดตัๅงกลຌอง CCTV 

จ ำนวน 4 ชุด พรຌอม
ป้ำยครงกำร 1 ป้ำย 
(นอกมำตรฐำน
กระทรวงดิจิตัล
ศรษฐกิจละสังคม )

- - - 200,000  รຌอยละของ
ควำมปลอดภยั
฿นชีวติละ
ทรัพย์สินของ
ประชำชนพิไมขึๅน

ประชำชนมีควำม
ปลอดภัย฿นชีวิตละ
ทรัพย์สิน

กองชำง
ปน็รำยกำร

ปลีไยนปลงจำก
ผนพฒันำทຌองถิไนสีไป ี
(พ.ศ. 2561-2564) 

ล ำดับ 9  หนຌำ 96

รวม ........8......... ครงการ - - 600,000 300,000 - 400,000 - - -
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รายละอียดครงการพัฒนา บบ ผ.01

ผนพัฒนาทຌองถิไนสีไปี (พ.ศ.2561 - 2564) ปลีไยนปลง ครัๅงทีไ 1
ส าหรับองค์กรปกครองสวนทຌองถิไนด านินการ

ทศบาลต าบลปรุใหญ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 3 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอมใหຌมีความสมบูรณอ์ยางยัไงยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไนในขตจังหวัดทีไ 1 ยุทธศาสตร์การสานตอนวทางพระราชด าริ
2.ยุทธศาสตร์การสานตอนวทางพระราชด าริ 
 2.1

2561 2562 2563 2564

(ผลผลิตของครงกำร) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

1 ครงกำรพัฒนำหลงนๅ ำพืไอ
กำรอุปภค-บริภค

พืไอป้องกันละบรรทำ
ผลกระทบจำกปัญหำภัย
ลຌง฿หຌกประชำชน

พัฒนำหลงนๅ ำพืไอกำร
อุปภค-บริภค ฿นขตพืๅนทีไ
ต ำบลปรุ฿หญ

150,000 150,000 150,000 150,000  รຌอยละของ
ประชำชนเดຌรับ
กำรชวยหลือ
พิไมขึๅน

ประชำชนทีไเดຌรับควำม
ดือดรຌอน฿นพืๅนทีไขต
ทศบำลต ำบลปรุ฿หญ
เดຌรับกำรชวยหลือ
จำกปัญหำภัยลຌง

ส ำนักปลัดทศบำล
ปน็รำยกำร

ปลีไยนปลงจำก
ผนพฒันำทຌองถิไนสีไป ี
(พ.ศ. 2561-2564) 

ล ำดับ 1  หนຌำ 98

รวม ........1......... ครงการ - - 150,000 150,000 150,000 150,000 - - -

ผนงำนรักษำควำมสงบภำย฿น

ทีไ ครงกำร วัตถุประสงค์
ป้ำหมำย

งบประมำณละทีไผำนมำ
 ตัวชีๅวัด
(KPI)

ผลทีไคำดวำจะเดຌรับ หนวยงำน
รับผิดชอบหลัก
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รายละอียดครงการพัฒนา บบ ผ.01

ผนพัฒนาทຌองถิไนสีไปี (พ.ศ.2561 - 2564) ปลีไยนปลง ครัๅงทีไ 1
ส าหรับองค์กรปกครองสวนทຌองถิไนด านินการ

ทศบาลต าบลปรุใหญ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 3 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอมใหຌมีความสมบูรณอ์ยางยัไงยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไนในขตจังหวัดทีไ 1 ยุทธศาสตร์การสานตอนวทางพระราชด าริ
2.ยุทธศาสตร์การสานตอนวทางพระราชด าริ 
 2.2

2561 2562 2563 2564

(ผลผลิตของครงกำร) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

1 ครงกำรจำะบอบำดำล 
ชุมชนหนองหอย ม.3

พืไอ฿หຌประชำชนมีนๅ ำ฿ชຌ
พืไออุปภค-บริภคอยำง
ทัไวถึง

จำะบอบำดำลควำมลึกเมนຌอย
กวำ 60.00 มตร จ ำนวน 1 บอ 
พรຌอมครืไองสูบนๅ ำ฿ตຌดิน (ซับ
มอร์ส)  ขนำด 3 รงมຌำ จ ำนวน 
1 ครืไอง ครืไองสูบนๅ ำหอยขง 5.5

 รงมຌำ จ ำนวน 1 ครืไอง  ปำ้ย
ครงกำรจ ำนวน 1 ปำ้ย (ตำม
รูปบบรำยกำรละประมำณกำร
ทีไทศบำลก ำหนด)

- - 300,000 - รຌอยละของ
ประชำชนมีนๅ ำ
อุปภค บริภค
พิไมขึๅน

ประชำชนมีนๅ ำ฿ชຌพืไอ
อุปภค-บริภคทัไวถึง

กองชำง
ปน็รำยกำร

ปลีไยนปลงจำก
ผนพฒันำทຌองถิไนสีไป ี
(พ.ศ. 2561-2564) 

ล ำดับ 1  หนຌำ 99

2 ครงกำรขยำยขตนๅ ำประปำ
หลังสนำมกีฬำ 80 พรรษำ 
ซอยจ ำปำทอง ชุมชนสนสุข
 3 ม.7

พืไอ฿หຌประชำชนมีนๅ ำ฿ชຌ
พืไออุปภค-บริภคอยำง
ทัไวถึง

หอถังสูงละถังกใบนๅ ำขนำด 100.00

 ลบ.ม.  ขุดจำะบอบำดำล ขนำด 
6" ลึกเมนຌอยกวำ 75.00 ม. พรຌอม
ปัຕมสูบนๅ ำบำดำล ขนำด 3 รงมຌำ 
พรຌอมป้ำยครงกำร จ ำนวน 1 ป้ำย 
(ตำมบบทศบำลก ำหนด)

- 1,500,000 - - รຌอยละของ
ประชำชนมีนๅ ำ
อุปภค บริภค
พิไมขึๅน

ประชำชนมีนๅ ำ฿ชຌพืไอ
อุปภค-บริภคทัไวถึง

กองชำง
ปน็รำยกำร

ปลีไยนปลงจำก
ผนพฒันำทຌองถิไนสีไป ี
(พ.ศ. 2561-2564) 

ล ำดับ 2  หนຌำ 99

รวม ........2......... ครงการ - - - 1,500,000 300,000 - - - -

ผนงำนคหะละชุมชน

ทีไ ครงกำร วัตถุประสงค์
ป้ำหมำย

งบประมำณละทีไผำนมำ
 ตัวชีๅวัด
(KPI)

ผลทีไคำดวำจะเดຌรับ หนวยงำน
รับผิดชอบหลัก

45



รายละอียดครงการพัฒนา บบ ผ.01

ผนพัฒนาทຌองถิไนสีไปี (พ.ศ.2561 - 2564) ปลีไยนปลง ครัๅงทีไ 1
ส าหรับองค์กรปกครองสวนทຌองถิไนด านินการ

ทศบาลต าบลปรุใหญ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 1 การพัฒนาละพิไมศักยภาพการขงขันศรษฐกิจ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไนในขตจังหวัดทีไ 6 ยุทธศาสตร์ดຌานการพัฒนาครงสรຌางพืๅนฐาน
3. ยุทธศาสตร์ดຌานการพัฒนาครงสรຌางพืๅนฐาน
   3.1

2561 2562 2563 2564

(ผลผลิตของครงกำร) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

1 ครงกำรกอสรຌำงถนนหนิคลุก
บຌำนนำยส ำรำญ  อำจปรุ 
ชุมชนคนชุม 1 ม.1

พืไอพัฒนำระบบ
สำธำรณูปภค฿หຌเดຌมำตรฐำน

ถนนหนิคลุก กวຌำง 3.00 ม. ยำว 
40.00 ม. หนำ 0.20 ม. หรือพืๅนทีไ
ด ำนินกำรกอสรຌำงเมนຌอยกวำ 
120.00 ตร.ม. (ตำมรูปบบ
รำยกำรละประมำณกำรทีไ
ทศบำลก ำหนด)

30,000 - - รຌอยละประชำชน
เดຌรับควำม
สะดวก฿นกำร
สัญจรพิไมขึๅน

ประชำชนเดຌรับควำม
สะดวก฿นกำรสัญจร

 กองชำง
ปน็รำยกำร

ปลีไยนปลงจำก
ผนพฒันำทຌองถิไนสีไป ี
(พ.ศ. 2561-2564) 

ล ำดับ 3  หนຌำ 101

2 ครงกำรกอสรຌำงทอระบำยน ๅำ
พรຌอมขยำยผิวจรำจร คอนกรีต
สริมหลใก  สຌนจำกรงน ๅำขใงกิจ
วำรีถึงบำยพำส ชุมชนคนชุม 1 ม.1

พืไอพัฒนำระบบ
สำธำรณูปภค฿หຌเดຌมำตรฐำน

ทอระบำยนๅ ำคอนกรีตสริมหลใก 
ปำกลิๅนรำง ชัน 3  0.60  ม. 

ควำมยำวทอรวมบอพกั 207.00 ม.

 บอพกั จ ำนวน 21 บอ พรຌอม
ขยำยผิวจรำจรคอนกรีตสริมหลใก
 กวຌำง 1.50 ม. ยำว 150.00 ม. 

หนำ 0.15 ม. หรือพืๅนทีไ
ด ำนินกำรกอสรຌำงเมนຌอยกวำ 
225.00 ตร.ม. พรຌอมติดตัๅงปำ้ย
ครงกำร จ ำนวน 1 ปำ้ย (ตำม
รูปบบรำยกำรละประมำณกำรทีไ
ทศบำลก ำหนด)

- 860,000 - - รຌอยละประชำชน
เดຌรับควำม
สะดวก฿นกำร
สัญจรพิไมขึๅน

ระบำยนๅ ำเดຌดีละนๅ ำเม
ทวมขัง฿นพืๅนทีไ

 กองชำง
ปน็รำยกำร

ปลีไยนปลงจำก
ผนพฒันำทຌองถิไนสีไป ี
(พ.ศ. 2561-2564) 

ล ำดับ  4 หนຌำ 102

ผนงำนคหะละชุมชน

ทีไ ครงกำร วัตถุประสงค์ ป้ำหมำย
งบประมำณละทีไผำนมำ

 ตัวชีๅวัด
(KPI)

ผลทีไคำดวำจะเดຌรับ หนวยงำน
รับผิดชอบหลัก
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3. ยุทธศาสตร์ดຌานการพัฒนาครงสรຌางพืๅนฐาน
   3.1

2561 2562 2563 2564

(ผลผลิตของครงกำร) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

ผนงำนคหะละชุมชน

ทีไ ครงกำร วัตถุประสงค์ ป้ำหมำย
งบประมำณละทีไผำนมำ

 ตัวชีๅวัด
(KPI)

ผลทีไคำดวำจะเดຌรับ หนวยงำน
รับผิดชอบหลัก

3 ครงกำรจัดท ำป้ำยชืไอชุมชนคนชุม
 1  ม.1

พืไอสดงทีไตัๅงละอำณำ
ขตของพืๅนทีไชุมชน

ปำ้ยชุมชน จ ำนวน 1 ปำ้ย (ตำม
รูปบบรำยกำรละประมำณกำรทีไ
ทศบำลก ำหนด)

- 55,000 - - รຌอยละประชำชน
เดຌรับควำม
สะดวก฿นกำร
สัญจรพิไมขึๅน

ประชำชนเดຌรับควำม
สะดวก฿นกำรสัญจร

 กองชำง
ปน็รำยกำร

ปลีไยนปลงจำก
ผนพฒันำทຌองถิไนสีไป ี
(พ.ศ. 2561-2564) 

ล ำดับ  7 หนຌำ 102

4 ครงกำรกอสรຌำงถนนหนิคลุก
สำยตะกดุทำงขຌำบຌำนนำยสำธิต
 ชุมชนคนชุม 1 ม.1

พืไอพัฒนำระบบ
สำธำรณูปภค฿หຌเดຌมำตรฐำน

ถนนหนิคลุก กวຌำง 3.00 ม. ยำว 
50.00 ม. หนำ 0.20 ม. หรือพืๅนทีไ
ด ำนินกำรกอสรຌำงเมนຌอยกวำ 
150.00 ตร.ม. (ตำมรูปบบ
รำยกำรละประมำณกำรทีไ
ทศบำลก ำหนด)

- - 34,000 - รຌอยละประชำชน
เดຌรับควำม
สะดวก฿นกำร
สัญจรพิไมขึๅน

ประชำชนเดຌรับควำม
สะดวก฿นกำรสัญจร

 กองชำง
ปน็รำยกำร

ปลีไยนปลงจำก
ผนพฒันำทຌองถิไนสีไป ี
(พ.ศ. 2561-2564) 

ล ำดับ 1  หนຌำ 101

5 ครงกำรจัดท ำป้ำยชืไอชุมชนคนชุม
 2 ม. 1

พืไอสดงทีไตัๅงละอำณำ
ขตของพืๅนทีไชุมชน

ปำ้ยชุมชน จ ำนวน 1 ปำ้ย (ตำม
รูปบบรำยกำรละประมำณกำรทีไ
ทศบำลก ำหนด)

55,000 - - - รຌอยละประชำชน
เดຌรับควำม
สะดวก฿นกำร
สัญจรพิไมขึๅน

ประชำชนเดຌรับควำม
สะดวก฿นกำรสัญจร

 กองชำง
ปน็รำยกำร

ปลีไยนปลงจำก
ผนพฒันำทຌองถิไนสีไป ี
(พ.ศ. 2561-2564) 

ล ำดับ  8 หนຌำ 103

6 ครงกำรกอสรຌำงทอระบำยนๅ ำตอ
จำกครงกำรดิมถึงบำยพำส
ชุมชนตำลหรนนนตำชูพัฒนำ ม.2

พืไอพัฒนำระบบ
สำธำรณูปภค฿หຌเดຌมำตรฐำน

ทอระบำยนๅ ำคอนกรีตสริม
หลใก ชัๅน 3  ขนำด  Ø 0.40  

มตร  ยำว 166  ม. บอพัก
จ ำนวน 17 บอ พรຌอมป้ำย
ครงกำรจ ำนวน 1 ป้ำย (ตำม
บบทศบำลก ำหนด)

350,000 - - - รຌอยละประชำชน
เดຌรับควำม
สะดวก฿นกำร
สัญจรพิไมขึๅน

ระบำยนๅ ำเดຌดีละนๅ ำเม
ทวมขัง฿นพืๅนทีไ

 กองชำง
ปน็รำยกำร

ปลีไยนปลงจำก
ผนพฒันำทຌองถิไนสีไป ี
(พ.ศ. 2561-2564) 

ล ำดับ 17 หนຌำ 105
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3. ยุทธศาสตร์ดຌานการพัฒนาครงสรຌางพืๅนฐาน
   3.1

2561 2562 2563 2564

(ผลผลิตของครงกำร) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

ผนงำนคหะละชุมชน

ทีไ ครงกำร วัตถุประสงค์ ป้ำหมำย
งบประมำณละทีไผำนมำ

 ตัวชีๅวัด
(KPI)

ผลทีไคำดวำจะเดຌรับ หนวยงำน
รับผิดชอบหลัก

7 ครงกำรขยำยถนนสำยบຌำน
นำยประยงค์  ขใมทอง คลอง
ชลประทำนถึงตำลหรน ชุมชน
ตำลหรนนนตำชูพัฒนำ ม.2

พืไอพัฒนำระบบ
สำธำรณูปภค฿หຌเดຌมำตรฐำน

ถนนคอนกรีตสริมหลใก  กวຌำง 
3.00 ม.  ยำว 120.00 ม. หนำ 
0.15 ม. หรือพืๅนทีได ำนินกำร
กอสรຌำงเมนຌอยกวำ  360.00  ตร.

ม. พรຌอมปำ้ยครงกำรจ ำนวน 1 

ปำ้ย (ตำมรูปบบรำยกำรละ
ประมำณกำรทีไทศบำลก ำหนด )

- 235,000 - - รຌอยละประชำชน
เดຌรับควำม
สะดวก฿นกำร
สัญจรพิไมขึๅน

ประชำชนเดຌรับควำม
สะดวก฿นกำรสัญจร

 กองชำง
ปน็รำยกำร

ปลีไยนปลงจำก
ผนพฒันำทຌองถิไนสีไป ี
(พ.ศ. 2561-2564) 

ล ำดับ 14 หนຌำ 104

8 ครงกำรกอสรຌำงถนนคอนกรีต
สริมหลใก ซอยบຌำนยำยมีๅยน – 
บຌำนยำยนຌอย ชุมชนตำลหรน
นนตำชูพัฒนำ ม.2

พืไอพัฒนำระบบ
สำธำรณูปภค฿หຌเดຌมำตรฐำน

ถนนคอนกรีตสริมหลใก  กวຌำง 
2.00 ม.  ยำว 15.00 ม. หนำ 0.15

 ม. หรือพืๅนทีได ำนินกำรกอสรຌำง
เมนຌอยกวำ  30.00  ตร.ม. (ตำม
รูปบบรำยกำรละประมำณกำรทีไ
ทศบำลก ำหนด)

- - 20,000 - รຌอยละประชำชน
เดຌรับควำม
สะดวก฿นกำร
สัญจรพิไมขึๅน

ประชำชนเดຌรับควำม
สะดวก฿นกำรสัญจร

 กองชำง
ปน็รำยกำร

ปลีไยนปลงจำก
ผนพฒันำทຌองถิไนสีไป ี
(พ.ศ. 2561-2564) 

ล ำดับ 21  หนຌำ 106

9 ครงกำรจัดท ำป้ำยชืไอชุมชนตำล
หรนนนตำชูพัฒนำ ม.2

พืไอสดงทีไตัๅงละอำณำ
ขตของพืๅนทีไชุมชน

ป้ำยชุมชน จ ำนวน 1 ป้ำย
 (ตำมบบทศบำลก ำหนด)

- - 55,000 - รຌอยละประชำชน
เดຌรับควำม
สะดวก฿นกำร
สัญจรพิไมขึๅน

ประชำชนเดຌรับควำม
สะดวก฿นกำรสัญจร

 กองชำง
ปน็รำยกำร

ปลีไยนปลงจำก
ผนพฒันำทຌองถิไนสีไป ี
(พ.ศ. 2561-2564) 

ล ำดับ 22 หนຌำ 106
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3. ยุทธศาสตร์ดຌานการพัฒนาครงสรຌางพืๅนฐาน
   3.1

2561 2562 2563 2564

(ผลผลิตของครงกำร) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

ผนงำนคหะละชุมชน

ทีไ ครงกำร วัตถุประสงค์ ป้ำหมำย
งบประมำณละทีไผำนมำ

 ตัวชีๅวัด
(KPI)

ผลทีไคำดวำจะเดຌรับ หนวยงำน
รับผิดชอบหลัก

10 ครงกำรกอสรຌำงทอระบำยนๅ ำ
สำยบຌำนนำยประยงค์    ขใม
ทอง คลองชลประทำนถึงตำล
หรน ชุมชนตำลหรนนนตำชู
พัฒนำม.2

พืไอพัฒนำระบบ
สำธำรณูปภค฿หຌเดຌมำตรฐำน

ทอระบำยนๅ ำคอนกรีตสริม
หลใก ชัๅน 3  ขนำด  Ø 0.40  

มตร  ยำว 120 ม. บอพัก
จ ำนวน 12 บอ พรຌอมป้ำย
ครงกำรจ ำนวน 1 ป้ำย (ตำม
บบทศบำลก ำหนด)

- - - 250,000 รຌอยละประชำชน
เดຌรับควำม
สะดวก฿นกำร
สัญจรพิไมขึๅน

ระบำยนๅ ำเดຌดีละนๅ ำเม
ทวมขัง฿นพืๅนทีไ

 กองชำง
ปน็รำยกำร

ปลีไยนปลงจำก
ผนพฒันำทຌองถิไนสีไป ี
(พ.ศ. 2561-2564) 

ล ำดับ 15 หนຌำ 105

11 ครงกำรปรับปรุงถนน ซอย  7 

กลำงบຌำนตะคองกำ ชุมชน
ลูกหลำนปูຆคงพัฒนำ ม.2

พืไอพัฒนำระบบ
สำธำรณูปภค฿หຌเดຌมำตรฐำน

ปรับปรุงถนนคอนกรีตสริมหลใก  กวຌำง
 4.00 ม.    ยำว 100.00 ม. หนำ 0.15 

ม. หรือพืๅนทีได ำนินกำรกอสรຌำงเมนຌอย
กวำ  400.00  ตร.ม. พรຌอมเหลทำงหนิ
คลุกกวຌำง 0.50 ม. ยำว 100.00 ม. หนำ
 0.15 ม. ทัๅงสองขຌำง  พรຌอมปำ้ย
ครงกำรจ ำนวน 1 ปำ้ย (ตำมรูปบบ
รำยกำรละประมำณกำรทีไทศบำล
ก ำหนด)

- - - 300,000 รຌอยละประชำชน
เดຌรับควำม
สะดวก฿นกำร
สัญจรพิไมขึๅน

ประชำชนเดຌรับควำม
สะดวก฿นกำรสัญจร

 กองชำง
ปน็รำยกำร

ปลีไยนปลงจำก
ผนพฒันำทຌองถิไนสีไป ี
(พ.ศ. 2561-2564) 

ล ำดับ 13  หนຌำ 104

12 ครงกำรกอสรຌำงทอระบำยนๅ ำ
หลังศุภชคคຌำเมຌถึงหอพักบຌำน
ยำยผัด ชุมชนลูกหลำนปูຆคง
พัฒนำ ม.2

พืไอพัฒนำระบบ
สำธำรณูปภค฿หຌเดຌมำตรฐำน

ทอระบำยนๅ ำคอนกรีตสริมหลใก 
ปำกลิๅนรำง ชัๅน 3  0.40  ม. 

ควำมยำวทอรวมบอพกั 190.00 ม.

 บอพกั จ ำนวน 19 บอ พรຌอม
ติดตัๅงปำ้ยครงกำร จ ำนวน 1 ปำ้ย
 (ตำมรูปบบรำยกำรละ
ประมำณกำรทีไทศบำลก ำหนด )

- - - 530,000 รຌอยละประชำชน
เดຌรับควำม
สะดวก฿นกำร
สัญจรพิไมขึๅน

ระบำยนๅ ำเดຌดีละนๅ ำเม
ทวมขัง฿นพืๅนทีไ

 กองชำง
ปน็รำยกำร

ปลีไยนปลงจำก
ผนพฒันำทຌองถิไนสีไป ี
(พ.ศ. 2561-2564) 

ล ำดับ 16 หนຌำ 105
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3. ยุทธศาสตร์ดຌานการพัฒนาครงสรຌางพืๅนฐาน
   3.1

2561 2562 2563 2564

(ผลผลิตของครงกำร) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

ผนงำนคหะละชุมชน

ทีไ ครงกำร วัตถุประสงค์ ป้ำหมำย
งบประมำณละทีไผำนมำ

 ตัวชีๅวัด
(KPI)

ผลทีไคำดวำจะเดຌรับ หนวยงำน
รับผิดชอบหลัก

13  ครงกำรกอสรຌำงทอชืไอมหมือง
ระบำยนๅ ำ ซอยบຌำนลุงจม ชุมชน
รวม฿จพัฒนำตะคองกำ ม.2

พืไอพัฒนำระบบ
สำธำรณูปภค฿หຌเดຌมำตรฐำน

ทอระบำยนๅ ำคอนกรีตสริมหลใก 
ปำกลิๅนรำง ชัๅน 3  

สຌนผำศูนยก์ลำง 1.00  ม. จ ำนวน
 4.00 ทอน พรຌอมดำดคอนกรีต
สริมปำกทอ  (ตำมรูปบบ
รำยกำรละประมำณกำรทีไ
ทศบำลก ำหนด)

31,000 - - - รຌอยละประชำชน
เดຌรับควำม
สะดวก฿นกำร
สัญจรพิไมขึๅน

ระบำยนๅ ำเดຌดีละนๅ ำเม
ทวมขัง฿นพืๅนทีไ

 กองชำง
ปน็รำยกำร

ปลีไยนปลงจำก
ผนพฒันำทຌองถิไนสีไป ี
(พ.ศ. 2561-2564) 

ล ำดับ 20 หนຌำ 106

14 ครงกำรกอสรຌำงถนนคอนกรีต
สริมหลใกบຌำนนำยอนนั วอน
สันทียะ ชุมชนรวม฿จพัฒนำตะ
คองกำ ม.2

พืไอพัฒนำระบบ
สำธำรณูปภค฿หຌเดຌมำตรฐำน

ถนนคอนกรีตสริมหลใก  กวຌำง 
3.00 ม.    ยำว 112.00 ม. หนำ 
0.15 ม. หรือพืๅนทีได ำนินกำร
กอสรຌำงเมนຌอยกวำ  336.00  ตร.

ม. (ตำมรูปบบรำยกำรละ
ประมำณกำรทีไทศบำลก ำหนด )

220,000 - - - รຌอยละประชำชน
เดຌรับควำม
สะดวก฿นกำร
สัญจรพิไมขึๅน

ประชำชนเดຌรับควำม
สะดวก฿นกำรสัญจร

 กองชำง
ปน็รำยกำร

ปลีไยนปลงจำก
ผนพฒันำทຌองถิไนสีไป ี
(พ.ศ. 2561-2564) 

ล ำดับ 10 หนຌำ 103

15 ครงกำรกอสรຌำงถนนคอนกรีต
สริมหลใกบຌำนนำงจันจิรำ  กมิ
สูงนนิ ชุมชนรวม฿จพัฒนำตะ
คองกำ ม.2

พืไอพัฒนำระบบ
สำธำรณูปภค฿หຌเดຌมำตรฐำน

ถนนคอนกรีตสริมหลใก  กวຌำง 
3.00 ม.    ยำว 36.00 ม. หนำ 
0.15 ม. หรือพืๅนทีได ำนินกำร
กอสรຌำงเมนຌอยกวำ  108.00  ตร.

ม. (ตำมรูปบบรำยกำรละ
ประมำณกำรทีไทศบำลก ำหนด )

- 70,000 - - รຌอยละประชำชน
เดຌรับควำม
สะดวก฿นกำร
สัญจรพิไมขึๅน

ประชำชนเดຌรับควำม
สะดวก฿นกำรสัญจร

 กองชำง
ปน็รำยกำร

ปลีไยนปลงจำก
ผนพฒันำทຌองถิไนสีไป ี
(พ.ศ. 2561-2564) 

ล ำดับ 11หนຌำ 104
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3. ยุทธศาสตร์ดຌานการพัฒนาครงสรຌางพืๅนฐาน
   3.1

2561 2562 2563 2564

(ผลผลิตของครงกำร) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

ผนงำนคหะละชุมชน

ทีไ ครงกำร วัตถุประสงค์ ป้ำหมำย
งบประมำณละทีไผำนมำ

 ตัวชีๅวัด
(KPI)

ผลทีไคำดวำจะเดຌรับ หนวยงำน
รับผิดชอบหลัก

16 ครงกำรกอสรຌำงทอระบำยนๅ ำ 
ซอย 9/4 ชุมชนรวม฿จพัฒนำ
ตะคองกำ ม.2

พืไอพัฒนำระบบ
สำธำรณูปภค฿หຌเดຌมำตรฐำน

ทอระบำยนๅ ำคอนกรีตสริมหลใก 
ปำกลิๅนรำง ชัๅน 3  0.40  ม. 

ควำมยำวทอรวมบอพกั 142.00 ม.

 บอพกั จ ำนวน 15 บอ พรຌอม
ติดตัๅงปำ้ยครงกำร จ ำนวน 1 ปำ้ย
 (ตำมรูปบบรำยกำรละ
ประมำณกำรทีไทศบำลก ำหนด )

- 400,000 - - รຌอยละประชำชน
เดຌรับควำม
สะดวก฿นกำร
สัญจรพิไมขึๅน

ระบำยนๅ ำเดຌดีละนๅ ำเม
ทวมขัง฿นพืๅนทีไ

 กองชำง
ปน็รำยกำร

ปลีไยนปลงจำก
ผนพฒันำทຌองถิไนสีไป ี
(พ.ศ. 2561-2564) 

ล ำดับ 18หนຌำ 105

17 ครงกำรกอสรຌำงทอระบำย
นๅ ำหนຌำบຌำนกรีนลนด์ ชุมชน
รวม฿จพัฒนำตะคองกำ  ม.2

พืไอพัฒนำระบบ
สำธำรณูปภค฿หຌเดຌมำตรฐำน

ทอระบำยนๅ ำคอนกรีตสริมหลใก 
ปำกลิๅนรำง ชัๅน 3  0.40  ม. 

ควำมยำวทอรวมบอพกั 193.00 ม.

 บอพกั จ ำนวน 19 บอ พรຌอม
ติดตัๅงปำ้ยครงกำร จ ำนวน 1 ปำ้ย
 (ตำมรูปบบรำยกำรละ
ประมำณกำรทีไทศบำลก ำหนด )

- - - 495,000 รຌอยละประชำชน
เดຌรับควำม
สะดวก฿นกำร
สัญจรพิไมขึๅน

ระบำยนๅ ำเดຌดีละนๅ ำเม
ทวมขัง฿นพืๅนทีไ

 กองชำง
ปน็รำยกำร

ปลีไยนปลงจำก
ผนพฒันำทຌองถิไนสีไป ี
(พ.ศ. 2561-2564) 

ล ำดับ19 หนຌำ 106

18 ครงกำรปรับปรุงผิวทำงบริวณ
บຌำนผูຌ฿หญหมูทีไ 3 ถึงจดขตสุด
ขตทศบำลต ำบลบຌำน฿หม 
ชุมชนหนองหอย ม.3

พืไอพัฒนำระบบ
สำธำรณูปภค฿หຌเดຌมำตรฐำน

ถนนคอนกรีตสริมหลใก หนำ 
0.15 ม. พืๅนทีได ำนินกำรกอสรຌำง
เมนຌอยกวำ  40.00  ตร.ม. (ตำม
รูปบบรำยกำรละประมำณกำรทีไ
ทศบำลก ำหนด)

 25,000  -  -  - รຌอยละประชำชน
เดຌรับควำม
สะดวก฿นกำร
สัญจรพิไมขึๅน

ประชำชนเดຌรับควำม
สะดวก฿นกำรสัญจร

 กองชำง
ปน็รำยกำร

ปลีไยนปลงจำก
ผนพฒันำทຌองถิไนสีไป ี
(พ.ศ. 2561-2564) 

ล ำดับ 23 หนຌำ 107
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3. ยุทธศาสตร์ดຌานการพัฒนาครงสรຌางพืๅนฐาน
   3.1

2561 2562 2563 2564

(ผลผลิตของครงกำร) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

ผนงำนคหะละชุมชน

ทีไ ครงกำร วัตถุประสงค์ ป้ำหมำย
งบประมำณละทีไผำนมำ

 ตัวชีๅวัด
(KPI)

ผลทีไคำดวำจะเดຌรับ หนวยงำน
รับผิดชอบหลัก

19 ครงกำรปรับปรุงฝำรำงระบำย
นๅ ำ ตัๅงตสุดขตทศบำลนคร
นครรำชสีมำชืไอมขตทศบำล
ต ำบลบຌำน฿หม ม.3

พืไอพัฒนำระบบ
สำธำรณูปภค฿หຌเดຌมำตรฐำน

ปรับปรุงฝำรำงระบำยนๅ ำ กวຌำง 
0.80 ม. หนำ 0.15 ม. ยำว 
19.00 ม. (ตำมรูปบบรำยกำร
ละประมำณกำรทีไทศบำล
ก ำหนด)

- - - 22,800 รຌอยละประชำชน
เดຌรับควำม
สะดวก฿นกำร
สัญจรพิไมขึๅน

ประชำชนเดຌรับควำม
สะดวก฿นกำรสัญจร

 กองชำง
ปน็รำยกำร

ปลีไยนปลงจำก
ผนพฒันำทຌองถิไนสีไป ี
(พ.ศ. 2561-2564) 

ล ำดับ24หนຌำ 107

20 ครงกำรกอสรຌำงทอระบำยนๅ ำริม
ถนนมุขมนตรี (ฝัດงซຌำย) ชุมชน
หนองหอย ม.3

พืไอพัฒนำระบบ
สำธำรณูปภค฿หຌเดຌมำตรฐำน

ทอระบำยนๅ ำคอนกรีตสริมหลใก 
ปำกลิๅนรำง ชัน 3  0.40  ม. 

ควำมยำวทอรวมบอพกั 165.00 ม.

 บอพกั จ ำนวน 17 บอ พรຌอม
ติดตัๅงปำ้ยครงกำร จ ำนวน 1 ปำ้ย
 (ตำมรูปบบรำยกำรละ
ประมำณกำรทีไทศบำลก ำหนด )

- - - 464,000 รຌอยละประชำชน
เดຌรับควำม
สะดวก฿นกำร
สัญจรพิไมขึๅน

ระบำยนๅ ำเดຌดีละนๅ ำเม
ทวมขัง฿นพืๅนทีไ

 กองชำง
ปน็รำยกำร

ปลีไยนปลงจำก
ผนพฒันำทຌองถิไนสีไป ี
(พ.ศ. 2561-2564) 

ล ำดับ 25หนຌำ107

21 ครงกำรกอสรຌำงทอระบำยนๅ ำ 
(ฝัດงซຌำย) ซอยรวมมิตร จำกบຌำน
ป้ำประยูรถึงอูกืๅอ ชุมชนรวมมิตร
พัฒนำ ม.4

พืไอพัฒนำระบบ
สำธำรณูปภค฿หຌเดຌมำตรฐำน

ทอระบำยนๅ ำคอนกรีตสริมหลใก 
ปำกลิๅนรำง ชัๅน 3  0.40  ม. 

ควำมยำวทอรวมบอพกั 214.00 ม.

 บอพกั จ ำนวน 22 บอ พรຌอม
ติดตัๅงปำ้ยครงกำร จ ำนวน 1 ปำ้ย
 (ตำมรูปบบรำยกำรละ
ประมำณกำรทีไทศบำลก ำหนด )

600,000 - - - รຌอยละประชำชน
เดຌรับควำม
สะดวก฿นกำร
สัญจรพิไมขึๅน

ระบำยนๅ ำเดຌดีละนๅ ำเม
ทวมขัง฿นพืๅนทีไ

 กองชำง
ปน็รำยกำร

ปลีไยนปลงจำก
ผนพฒันำทຌองถิไนสีไป ี
(พ.ศ. 2561-2564) 

ล ำดับ 29หนຌำ 109
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3. ยุทธศาสตร์ดຌานการพัฒนาครงสรຌางพืๅนฐาน
   3.1

2561 2562 2563 2564

(ผลผลิตของครงกำร) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

ผนงำนคหะละชุมชน

ทีไ ครงกำร วัตถุประสงค์ ป้ำหมำย
งบประมำณละทีไผำนมำ

 ตัวชีๅวัด
(KPI)

ผลทีไคำดวำจะเดຌรับ หนวยงำน
รับผิดชอบหลัก

22 ครงกำรกอสรຌำงถนนหนิคลุก 
ซอยจริญพัฒน ์ซอย 2 ชุมชน
รวมมติรพัฒนำ ม.4

พืไอพัฒนำระบบ
สำธำรณูปภค฿หຌเดຌมำตรฐำน

ถนนหนิคลุก กวຌำง 4.00 ม. ยำว 
76.00 ม. หนำ 0.20 ม. หรือพืๅนทีไ
ด ำนินกำรกอสรຌำงเมนຌอยกวำ 
304.00 ตร.ม.  (ตำมรูปบบ
รำยกำรละประมำณกำรทีไ
ทศบำลก ำหนด)

- - - 60,000 รຌอยละประชำชน
เดຌรับควำม
สะดวก฿นกำร
สัญจรพิไมขึๅน

ประชำชนเดຌรับควำม
สะดวก฿นกำรสัญจร

 กองชำง
ปน็รำยกำร

ปลีไยนปลงจำก
ผนพฒันำทຌองถิไนสีไป ี
(พ.ศ. 2561-2564) 

ล ำดับ 26หนຌำ108

23 ครงกำรกอสรຌำงทอระบำยนๅ ำ 
ซอย 19 ชุมชนวิรจนพ์ัฒนำ ม.4

พืไอพัฒนำระบบ
สำธำรณูปภค฿หຌเดຌมำตรฐำน

ทอระบำยนๅ ำคอนกรีตสริมหลใก 
ปำกลิๅนรำง ชัๅน 3  0.40  ม. 

ควำมยำวทอรวมบอพกั 101.00 ม.

 บอพกั จ ำนวน 10 บอ พรຌอม
ติดตัๅงปำ้ยครงกำร จ ำนวน 1 ปำ้ย
 (ตำมรูปบบรำยกำรละ
ประมำณกำรทีไทศบำลก ำหนด )

- - 280,000 - รຌอยละประชำชน
เดຌรับควำม
สะดวก฿นกำร
สัญจรพิไมขึๅน

ระบำยนๅ ำเดຌดีละนๅ ำเม
ทวมขัง฿นพืๅนทีไ

 กองชำง
ปน็รำยกำร

ปลีไยนปลงจำก
ผนพฒันำทຌองถิไนสีไป ี
(พ.ศ. 2561-2564) 

ล ำดับ 27หนຌำ108

24 ครงกำรกอสรຌำงทอระบำยนๅ ำ
พรຌอมฝำตะกรง ซอย 9 ชุมชน
วิรจน์พัฒนำ ม.4

พืไอพัฒนำระบบ
สำธำรณูปภค฿หຌเดຌมำตรฐำน

ทอระบำยนๅ ำคอนกรีตสริมหลใก 
ปำกลิๅนรำง ชัๅน 3  0.40  ม. 

ควำมยำวทอรวมบอพกั 60.00 ม.

 บอพกั จ ำนวน 8 บอ พรຌอม
ติดตัๅงปำ้ยครงกำร จ ำนวน 1 ปำ้ย
 (ตำมรูปบบรำยกำรละ
ประมำณกำรทีไทศบำลก ำหนด )

- - - 185,000 รຌอยละประชำชน
เดຌรับควำม
สะดวก฿นกำร
สัญจรพิไมขึๅน

ระบำยนๅ ำเดຌดีละนๅ ำเม
ทวมขัง฿นพืๅนทีไ

 กองชำง
ปน็รำยกำร

ปลีไยนปลงจำก
ผนพฒันำทຌองถิไนสีไป ี
(พ.ศ. 2561-2564) 

ล ำดับ 31หนຌำ109
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3. ยุทธศาสตร์ดຌานการพัฒนาครงสรຌางพืๅนฐาน
   3.1

2561 2562 2563 2564

(ผลผลิตของครงกำร) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

ผนงำนคหะละชุมชน

ทีไ ครงกำร วัตถุประสงค์ ป้ำหมำย
งบประมำณละทีไผำนมำ

 ตัวชีๅวัด
(KPI)

ผลทีไคำดวำจะเดຌรับ หนวยงำน
รับผิดชอบหลัก

25 ครงกำรจัดท ำป้ำยชืไอชุมชนเมตรี
พัฒนำ ม.4

พืไอสดงทีไตัๅงละอำณำ
ขตของพืๅนทีไชุมชน

ป้ำยชุมชน จ ำนวน 1 ป้ำย
(ตำมบบทศบำลก ำหนด)

55,000 - - - รຌอยละประชำชน
เดຌรับควำม
สะดวก฿นกำร
สัญจรพิไมขึๅน

ประชำชนเดຌรับควำม
สะดวก฿นกำรสัญจร

 กองชำง
ปน็รำยกำร

ปลีไยนปลงจำก
ผนพฒันำทຌองถิไนสีไป ี
(พ.ศ. 2561-2564) 

ล ำดับ 34 หนຌำ110

26 ครงกำรขยำยผิวจรำจรถนน
คอนกรีตสริมหลใกทัๅงสองฝัດง ซอย
เมตรีพัฒนำ ชุมชนเมตรีพัฒนำ ม.4

พืไอพัฒนำระบบ
สำธำรณูปภค฿หຌเดຌมำตรฐำน

ถนนคอนกรีตสริมหลใก ขนำด
กวຌำงขຌำงละ 1.50 ม. ยำว 373.00

 ม. หนำ 0.15 ม. หรือพืๅนทีไ
ด ำนินกำรขยำยผิวทำงจรำจร
คอนกรีตสริมหลใกทัๅงสองฝัດงรวม
ฝำบอพຌกเมนຌอยกวำ 1,119.00 

ตร.ม. พรຌอมปำ้ยครงกำร จ ำนวน
 1 ปำ้ย (ตำมรูปบบรำยกำรละ
ประมำณกำรทีไทศบำลก ำหนด )

820,000 - - - รຌอยละประชำชน
เดຌรับควำม
สะดวก฿นกำร
สัญจรพิไมขึๅน

ประชำชนเดຌรับควำม
สะดวก฿นกำรสัญจร

 กองชำง
ปน็รำยกำร

ปลีไยนปลงจำก
ผนพฒันำทຌองถิไนสีไป ี
(พ.ศ. 2561-2564) 

ล ำดับ28 หนຌำ108

27 ครงกำรกอสรຌำงทำงทຌำหนຌำรຌำน
กຎวยต็ียวมืององ ชุมชนเมตรี
พัฒนำ ม.4

พืไอพัฒนำระบบ
สำธำรณูปภค฿หຌเดຌมำตรฐำน

ทำงทຌำ กวຌำง 1.00 ม. ยำวรวม 
200.00 ม. หรือพืๅนทีได ำนินกำร
เมนຌอยกวำ 200.00 ตร.ม. พรຌอม
ติดตัๅงปำ้ยครงกำร จ ำนวน 1 ปำ้ย
 (ตำมรูปบบรำยกำรละ
ประมำณกำรทีไทศบำลก ำหนด )

- - - 150,000 รຌอยละประชำชน
เดຌรับควำม
สะดวก฿นกำร
สัญจรพิไมขึๅน

ประชำชนเดຌรับควำม
สะดวก฿นกำรสัญจร

 กองชำง
ปน็รำยกำร

ปลีไยนปลงจำก
ผนพฒันำทຌองถิไนสีไป ี
(พ.ศ. 2561-2564) 

ล ำดับ32หนຌำ110

54



3. ยุทธศาสตร์ดຌานการพัฒนาครงสรຌางพืๅนฐาน
   3.1

2561 2562 2563 2564

(ผลผลิตของครงกำร) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

ผนงำนคหะละชุมชน

ทีไ ครงกำร วัตถุประสงค์ ป้ำหมำย
งบประมำณละทีไผำนมำ

 ตัวชีๅวัด
(KPI)

ผลทีไคำดวำจะเดຌรับ หนวยงำน
รับผิดชอบหลัก

28 ครงกำรปรับปรุงถนนลำดยำง
อสฟัสท์ติกคอนกรีตหนຌำรຌำน
กຎวยต็ียวมืององ ชุมชนเมตรี
พัฒนำ ม.4

พืไอพัฒนำระบบ
สำธำรณูปภค฿หຌเดຌมำตรฐำน

ปรับปรุงถนนลำดยำงอสฟสัท์ติ
กคอนกรีต กวຌำง 5.00 ม. ยำวรวม
 380.00 ม. หนำ 0.05 ม. หรือ
พืๅนทีได ำนินกำรเมนຌอยกวำ 
1,900.00 ตร.ม. พรຌอมปำ้ย
ครงกำร จ ำนวน 1 ปำ้ย (ตำม
รูปบบรำยกำรละประมำณกำรทีไ
ทศบำลก ำหนด)

- - - 900,000 รຌอยละประชำชน
เดຌรับควำม
สะดวก฿นกำร
สัญจรพิไมขึๅน

ประชำชนเดຌรับควำม
สะดวก฿นกำรสัญจร

 กองชำง
ปน็รำยกำร

ปลีไยนปลงจำก
ผนพฒันำทຌองถิไนสีไป ี
(พ.ศ. 2561-2564) 

ล ำดับ 33 หนຌำ110

29 ครงกำรกอสรຌำงถนนคอนกรีต
สริมหลใกพรຌอมวำงทอระบำยนๅ ำ
 ซอยบຌำนป้ำวน ชุมชนพบสุข 1 

ม.5

พืไอพัฒนำระบบ
สำธำรณูปภค฿หຌเดຌมำตรฐำน

ถนนคอนกรีตสริมหลใก  กวຌำง 
4.00 ม.   ยำว 85.00 ม. หนำ 
0.15 ม. พรຌอมวำงทอระบำยนๅ ำ
คอนกรีตสริมหลใก ปำกลิๅนรำง 
ชัน 3 ขนำด 0.40 ม. ควำมยำว
ทอรวมรวมบอพกั 85.00 ม. บอ
พกั จ ำนวน 9 บอ พรຌอมปำ้ย
ครงกำร จ ำนวน 1 ปำ้ย (ตำม
รูปบบรำยกำรละประมำณกำรทีไ
ทศบำลก ำหนด)

- 370,000 - - รຌอยละประชำชน
เดຌรับควำม
สะดวก฿นกำร
สัญจรพิไมขึๅน

ประชำชนเดຌรับควำม
สะดวก฿นกำรสัญจร

 กองชำง
ปน็รำยกำร

ปลีไยนปลงจำก
ผนพฒันำทຌองถิไนสีไป ี
(พ.ศ. 2561-2564) 

ล ำดับ 35 หนຌำ110

55



3. ยุทธศาสตร์ดຌานการพัฒนาครงสรຌางพืๅนฐาน
   3.1

2561 2562 2563 2564

(ผลผลิตของครงกำร) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

ผนงำนคหะละชุมชน

ทีไ ครงกำร วัตถุประสงค์ ป้ำหมำย
งบประมำณละทีไผำนมำ

 ตัวชีๅวัด
(KPI)

ผลทีไคำดวำจะเดຌรับ หนวยงำน
รับผิดชอบหลัก

30 ครงกำรกอสรຌำงทอระบำยนๅ ำ 
ซอยพบสุข 12/6 - 6  ชุมชนพบ
สุข 1 ม.5

พืไอพัฒนำระบบ
สำธำรณูปภค฿หຌเดຌมำตรฐำน

ทอระบำยนๅ ำคอนกรีตสริมหลใก 
ปำกลิๅนรำง ชัๅน 3  0.40  ม. 

ควำมยำวทอรวมบอพกั 160.00 ม.

 บอพกั จ ำนวน 16 บอ พรຌอม
ติดตัๅงปำ้ยครงกำร จ ำนวน 1 ปำ้ย
 (ตำมรูปบบรำยกำรละ
ประมำณกำรทีไทศบำลก ำหนด )

- - 440,000 - รຌอยละประชำชน
เดຌรับควำม
สะดวก฿นกำร
สัญจรพิไมขึๅน

ระบำยนๅ ำเดຌดีละนๅ ำเม
ทวมขัง฿นพืๅนทีไ

 กองชำง
ปน็รำยกำร

ปลีไยนปลงจำก
ผนพฒันำทຌองถิไนสีไป ี
(พ.ศ. 2561-2564) 

ล ำดับ 38หนຌำ112

31 ครงกำรกอสรຌำงถนนคอนกรีต
สริมหลใก ซอยพบสุข 12/5 

ชุมชนพบสุข 1 ม.5

พืไอพัฒนำระบบ
สำธำรณูปภค฿หຌเดຌมำตรฐำน

ถนนคอนกรีตสริมหลใก กวຌำง 
5 ม. ยำว 249 ม. หนำ 0.15 ม.

 หรือพืๅนทีได ำนินกำรเมนຌอยกวำ
  1,245 ตร.ม.  พรຌอมเหลทำง
หินคลุก กวຌำง 0.50 ม. ยำว 249

 ม.  หนำ 0.15 ม. ทัๅงสองขຌำง  
พรຌอมป้ำยครงกำรจ ำนวน 1 

ป้ำย (ตำมบบทศบำลก ำหนด)

- - - 700,000 รຌอยละประชำชน
เดຌรับควำม
สะดวก฿นกำร
สัญจรพิไมขึๅน

ประชำชนเดຌรับควำม
สะดวก฿นกำรสัญจร

 กองชำง
ปน็รำยกำร

ปลีไยนปลงจำก
ผนพฒันำทຌองถิไนสีไป ี
(พ.ศ. 2561-2564) 

ล ำดับ 37หนຌำ111

32 ครงกำรกอสรຌำงทอระบำยนๅ ำ 
ซอย 13/3 ตอจำกบຌำนยำยจริญ 
 ชุมชนพบสุข 3 ม.5

พืไอพัฒนำระบบ
สำธำรณูปภค฿หຌเดຌมำตรฐำน

ทอระบำยนๅ ำคอนกรีตสริมหลใก 
ปำกลิๅนรำง ชัๅน 3  0.40  ม. 

ควำมยำวทอรวมบอพกั 97.00 ม.

 บอพกั จ ำนวน 10 บอ พรຌอม
ติดตัๅงปำ้ยครงกำร จ ำนวน 1 ปำ้ย
 (ตำมรูปบบรำยกำรละ
ประมำณกำรทีไทศบำลก ำหนด )

- 270,000 - - รຌอยละประชำชน
เดຌรับควำม
สะดวก฿นกำร
สัญจรพิไมขึๅน

ระบำยนๅ ำเดຌดีละนๅ ำเม
ทวมขัง฿นพืๅนทีไ

 กองชำง
ปน็รำยกำร

ปลีไยนปลงจำก
ผนพฒันำทຌองถิไนสีไป ี
(พ.ศ. 2561-2564) 

ล ำดับ 39หนຌำ112

56



3. ยุทธศาสตร์ดຌานการพัฒนาครงสรຌางพืๅนฐาน
   3.1

2561 2562 2563 2564

(ผลผลิตของครงกำร) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

ผนงำนคหะละชุมชน

ทีไ ครงกำร วัตถุประสงค์ ป้ำหมำย
งบประมำณละทีไผำนมำ

 ตัวชีๅวัด
(KPI)

ผลทีไคำดวำจะเดຌรับ หนวยงำน
รับผิดชอบหลัก

33 ครงกำรปรับปรุงถนนหนຌำรงนๅ ำ 
ซอยบຌำนนำยสุรพันธ์ ซอย 8/2 

ชุมชนสนสุข 1 ม.7

พืไอพัฒนำระบบ
สำธำรณูปภค฿หຌเดຌมำตรฐำน

ปรับปรุงผิวจรำจรอสฟสัท์ติกคอ
นกรีต กวຌำง 4 ม. ยำวรวม 360 ม.

 หนำ 0.05 ม. พรຌอมปำ้ยครงกำร
 จ ำนวน 1 ปำ้ย (ตำมรูปบบ
รำยกำรละประมำณกำรทีไ
ทศบำลก ำหนด)

665,000 - - - รຌอยละประชำชน
เดຌรับควำม
สะดวก฿นกำร
สัญจรพิไมขึๅน

ประชำชนเดຌรับควำม
สะดวก฿นกำรสัญจร

 กองชำง
ปน็รำยกำร

ปลีไยนปลงจำก
ผนพฒันำทຌองถิไนสีไป ี
(พ.ศ. 2561-2564) 

ล ำดับ 41  หนຌำ113

34 ครงกำรกอสรຌำงรำงระบำยนๅ ำ
ละทอระบำยนๅ ำบำงสวน ซอย
อตรูม 1 ม.7

พืไอพัฒนำระบบ
สำธำรณูปภค฿หຌเดຌมำตรฐำน

รำงระบำยนๅ ำคอนกรีตสริมหลใก 
กวຌำง 0.50 ม. ยำว 195 ม. ฝำรำง
ระบำยนๅ ำหนำ 0.15 ม. พรຌอมวำง
ทอระบำยนๅ ำซีมนต์฿ยหนิ 
สຌนผำศูนยก์ลำง 8" ควำมยำว
รวมบอพกั 160 ม. พอพกัจ ำนวน 
16 บอ พรຌอมติดตัๅงปำ้ยครงกำร 
จ ำนวน 1 ปำ้ย (ตำมรูปบบ
รำยกำรละประมำณกำรทีไ
ทศบำลก ำหนด)

500,000 - - - รຌอยละประชำชน
เดຌรับควำม
สะดวก฿นกำร
สัญจรพิไมขึๅน

ระบำยนๅ ำเดຌดีละนๅ ำเม
ทวมขัง฿นพืๅนทีไ

 กองชำง
ปน็รำยกำร

ปลีไยนปลงจำก
ผนพฒันำทຌองถิไนสีไป ี
(พ.ศ. 2561-2564) 

ล ำดับ 43 หนຌำ113

35 ครงกำรกอสรຌำงทอระบำยนๅ ำ 
ซอยสนสุข 8/2 ชุมชนสนสุข 1
 ม.7

พืไอพัฒนำระบบ
สำธำรณูปภค฿หຌเดຌมำตรฐำน

ทอระบำยนๅ ำคอนกรีตสริมหลใก 
ปำกลิๅนรำง ชัๅน 3  0.40  ม. 

ควำมยำวทอรวมบอพกั 360.00 ม.

 บอพกั จ ำนวน 37 บอ พรຌอม
ติดตัๅงปำ้ยครงกำร จ ำนวน 1 ปำ้ย
 (ตำมรูปบบรำยกำรละ
ประมำณกำรทีไทศบำลก ำหนด )

1,000,000 - - - รຌอยละประชำชน
เดຌรับควำม
สะดวก฿นกำร
สัญจรพิไมขึๅน

ระบำยนๅ ำเดຌดีละนๅ ำเม
ทวมขัง฿นพืๅนทีไ

 กองชำง
ปน็รำยกำร

ปลีไยนปลงจำก
ผนพฒันำทຌองถิไนสีไป ี
(พ.ศ. 2561-2564) 

ล ำดับ 44 หนຌำ 114
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3. ยุทธศาสตร์ดຌานการพัฒนาครงสรຌางพืๅนฐาน
   3.1

2561 2562 2563 2564

(ผลผลิตของครงกำร) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

ผนงำนคหะละชุมชน

ทีไ ครงกำร วัตถุประสงค์ ป้ำหมำย
งบประมำณละทีไผำนมำ

 ตัวชีๅวัด
(KPI)

ผลทีไคำดวำจะเดຌรับ หนวยงำน
รับผิดชอบหลัก

36 ครงกำรกอสรຌำงทอระบำยนๅ ำ
ซอยหนຌำบຌำนนำยรุง ลำว์ดีพะ
นำว์ ชุมชนสนสุข 2 ม.7

พืไอพัฒนำระบบ
สำธำรณูปภค฿หຌเดຌมำตรฐำน

ทอระบำยนๅ ำคอนกรีตสริมหลใก 
ปำกลิๅนรำง ชัๅน 3  0.40  ม. 

ควำมยำวทอรวมบอพกั 136.00 ม.

 บอพกั จ ำนวน 14 บอ พรຌอม
ติดตัๅงปำ้ยครงกำร จ ำนวน 1 ปำ้ย
 (ตำมรูปบบรำยกำรละ
ประมำณกำรทีไทศบำลก ำหนด )

- - - 382,000 รຌอยละประชำชน
เดຌรับควำม
สะดวก฿นกำร
สัญจรพิไมขึๅน

ระบำยนๅ ำเดຌดีละนๅ ำเม
ทวมขัง฿นพืๅนทีไ

 กองชำง
ปน็รำยกำร

ปลีไยนปลงจำก
ผนพฒันำทຌองถิไนสีไป ี
(พ.ศ. 2561-2564) 

ล ำดับ 45หนຌำ114

37 ครงกำรกอสรຌำงทอระบำยนๅ ำ 
ซอยบຌำนนำยสัมฤทธิถ่ึงบอวัดพบ
สุข ชุมชนสนสุข 2 ม.7

พืไอพัฒนำระบบ
สำธำรณูปภค฿หຌเดຌมำตรฐำน

ทอระบำยนๅ ำคอนกรีตสริมหลใก 
ปำกลิๅนรำง ชัๅน 3  1.00  ม. 

ควำมยำวทอรวมบอพกั 72.00 ม.

 บอพกั จ ำนวน 8 บอ พรຌอม
ติดตัๅงปำ้ยครงกำร จ ำนวน 1 ปำ้ย
 (ตำมรูปบบรำยกำรละ
ประมำณกำรทีไทศบำลก ำหนด )

- 525,000 - - รຌอยละประชำชน
เดຌรับควำม
สะดวก฿นกำร
สัญจรพิไมขึๅน

ระบำยนๅ ำเดຌดีละนๅ ำเม
ทวมขัง฿นพืๅนทีไ

 กองชำง
ปน็รำยกำร

ปลีไยนปลงจำก
ผนพฒันำทຌองถิไนสีไป ี
(พ.ศ. 2561-2564) 

ล ำดับ47 หนຌำ115

38 ครงกำรกอสรຌำงถนนคอนกรีต
สริมหลใก สຌนบຌำนป้ำสภำเปถึง
ถนนหนຌำศำลำกลำงหมูบຌำน 
ชุมชนสนสุข 2 ม.7

พืไอพัฒนำระบบ
สำธำรณูปภค฿หຌเดຌมำตรฐำน

ถนนคอนกรีตสริมหลใก  กวຌำง 
4.00 ม.    ยำว 100.00 ม. หนำ 
0.15 ม. หรือพืๅนทีได ำนินกำร
กอสรຌำงเมนຌอยกวำ  400.00  ตร.

ม. พรຌอมปำ้ยครงกำรจ ำนวน 1 

ปำ้ย (ตำมรูปบบรำยกำรละ
ประมำณกำรทีไทศบำลก ำหนด )

- - 254,000 - รຌอยละประชำชน
เดຌรับควำม
สะดวก฿นกำร
สัญจรพิไมขึๅน

ประชำชนเดຌรับควำม
สะดวก฿นกำรสัญจร

 กองชำง
ปน็รำยกำร

ปลีไยนปลงจำก
ผนพฒันำทຌองถิไนสีไป ี
(พ.ศ. 2561-2564) 

ล ำดับ 46  หนຌำ114

58



3. ยุทธศาสตร์ดຌานการพัฒนาครงสรຌางพืๅนฐาน
   3.1

2561 2562 2563 2564

(ผลผลิตของครงกำร) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

ผนงำนคหะละชุมชน

ทีไ ครงกำร วัตถุประสงค์ ป้ำหมำย
งบประมำณละทีไผำนมำ

 ตัวชีๅวัด
(KPI)

ผลทีไคำดวำจะเดຌรับ หนวยงำน
รับผิดชอบหลัก

39 ครงกำรกอสรຌำงทอระบำย
นๅ ำหนຌำศำลำคุຌมสฬส (ขຌำงบຌำน
ยำยภำพ) ชุมชนสนสุข 3 ม.7

พืไอพัฒนำระบบ
สำธำรณูปภค฿หຌเดຌมำตรฐำน

ทอระบำยนๅ ำคอนกรีตสริมหลใก 
ปำกลิๅนรำง ชัๅน 3  0.40  ม. 

ควำมยำวทอรวมบอพกั 75.00 ม.

 บอพกั จ ำนวน 8 บอ พรຌอม
ติดตัๅงปำ้ยครงกำร จ ำนวน 1 ปำ้ย
 (ตำมรูปบบรำยกำรละ
ประมำณกำรทีไทศบำลก ำหนด )

- 215,000 - - รຌอยละประชำชน
เดຌรับควำม
สะดวก฿นกำร
สัญจรพิไมขึๅน

ระบำยนๅ ำเดຌดีละนๅ ำเม
ทวมขัง฿นพืๅนทีไ

 กองชำง
ปน็รำยกำร

ปลีไยนปลงจำก
ผนพฒันำทຌองถิไนสีไป ี
(พ.ศ. 2561-2564) 

ล ำดับ 48  หนຌำ115

40 ครงกำรกอสรຌำงถนนคอนกรีต
สริมหลใกทำงเปบຌำน น.ส.วิเล
ลักษณ์ ชุมชนสนสุข 3 ม.7

พืไอพัฒนำระบบ
สำธำรณูปภค฿หຌเดຌมำตรฐำน

ถนนคอนกรีตสริมหลใก  กวຌำง 
3.00 ม.    ยำว 240.00 ม. หนำ 
0.15 ม. หรือพืๅนทีได ำนินกำร
กอสรຌำงเมนຌอยกวำ  720.00  ตร.

ม.   พรຌอมปำ้ยครงกำรจ ำนวน 1
 ปำ้ย (ตำมรูปบบรำยกำรละ
ประมำณกำรทีไทศบำลก ำหนด )

- - - 470,000 รຌอยละประชำชน
เดຌรับควำม
สะดวก฿นกำร
สัญจรพิไมขึๅน

ประชำชนเดຌรับควำม
สะดวก฿นกำรสัญจร

 กองชำง
ปน็รำยกำร

ปลีไยนปลงจำก
ผนพฒันำทຌองถิไนสีไป ี
(พ.ศ. 2561-2564) 

ล ำดับ 49  หนຌำ115

41 ครงกำรกอสรຌำงถนนหินคลุกหลัง
ส ำนักงำนทศบำลต ำบลปรุ฿หญ 
หง฿หม ชุมชนสนสุข 3 ม.7

พืไอพัฒนำระบบ
สำธำรณูปภค฿หຌเดຌมำตรฐำน

ถนนหนิคลุก กวຌำง 4.00 ม. ยำว 
480.00 ม. หนำ 0.15 ม. หรือ
พืๅนทีได ำนินกำรกอสรຌำงเมนຌอย
กวำ 1,920.00 ตร.ม. พรຌอมปำ้ย
ครงกำรจ ำนวน 1 ปำ้ย (ตำม
รูปบบรำยกำรละประมำณกำรทีไ
ทศบำลก ำหนด)

- - 284,000 รຌอยละประชำชน
เดຌรับควำม
สะดวก฿นกำร
สัญจรพิไมขึๅน

ประชำชนเดຌรับควำม
สะดวก฿นกำรสัญจร

 กองชำง
ปน็รำยกำร

ปลีไยนปลงจำก
ผนพฒันำทຌองถิไนสีไป ี
(พ.ศ. 2561-2564) 

ล ำดับ 50  หนຌำ116
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3. ยุทธศาสตร์ดຌานการพัฒนาครงสรຌางพืๅนฐาน
   3.1

2561 2562 2563 2564

(ผลผลิตของครงกำร) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

ผนงำนคหะละชุมชน

ทีไ ครงกำร วัตถุประสงค์ ป้ำหมำย
งบประมำณละทีไผำนมำ

 ตัวชีๅวัด
(KPI)

ผลทีไคำดวำจะเดຌรับ หนวยงำน
รับผิดชอบหลัก

42 ครงกำรกอสรຌำงถนนคอนกรีต
สริมหลใกหลังบຌำนก ำนันนพดล  
ศรีจะบก ชุมชนสนสุข 3 ม.7

พืไอพัฒนำระบบ
สำธำรณูปภค฿หຌเดຌมำตรฐำน

ถนนคอนกรีตสริมหลใก  กวຌำง 
4.00 ม.    ยำว 313.00 ม. หนำ 
0.15 ม. หรือพืๅนทีได ำนินกำร
กอสรຌำงเมนຌอยกวำ  1,252.00  

ตร.ม. พรຌอมเหลทำงหนิคลุกกวຌำง
 0.50 ม. ยำว 313.00 ม. หนำ 
0.15 ม. ทัๅงสองขຌำง  พรຌอมปำ้ย
ครงกำรจ ำนวน 1 ปำ้ย (ตำม
รูปบบรำยกำรละประมำณกำรทีไ
ทศบำลก ำหนด)

- - - 797,000 รຌอยละประชำชน
เดຌรับควำม
สะดวก฿นกำร
สัญจรพิไมขึๅน

ประชำชนเดຌรับควำม
สะดวก฿นกำรสัญจร

 กองชำง
ปน็รำยกำร

ปลีไยนปลงจำก
ผนพฒันำทຌองถิไนสีไป ี
(พ.ศ. 2561-2564) 

ล ำดับ 51  หนຌำ116

43 ครงกำรกอสรຌำงถนนคอนกรีต
สริมหลใกซอยดวนพีไป้ำ ชุมชน
สนสุข 3 ม.7

พืไอพัฒนำระบบ
สำธำรณูปภค฿หຌเดຌมำตรฐำน

ถนนคอนกรีตสริมหลใก  กวຌำง 
4.00 ม.    ยำว 140.00 ม. หนำ 
0.15 ม. หรือพืๅนทีได ำนินกำร
กอสรຌำงเมนຌอยกวำ  560.00  ตร.

ม. พรຌอมเหลทำงหนิคลุกกวຌำง 
0.50 ม. ยำว 140.00 ม. หนำ 
0.15 ม. ทัๅงสองขຌำง  พรຌอมปำ้ย
ครงกำรจ ำนวน 1 ปำ้ย (ตำม
รูปบบรำยกำรละประมำณกำรทีไ
ทศบำลก ำหนด)

- - - 355,000 รຌอยละประชำชน
เดຌรับควำม
สะดวก฿นกำร
สัญจรพิไมขึๅน

ประชำชนเดຌรับควำม
สะดวก฿นกำรสัญจร

 กองชำง
ปน็รำยกำร

ปลีไยนปลงจำก
ผนพฒันำทຌองถิไนสีไป ี
(พ.ศ. 2561-2564) 

ล ำดับ 52 หนຌำ116

รวม ......43........... ครงการ - - 4,321,000 3,030,000 1,083,000 6,344,800 - - -
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รายละอียดครงการพัฒนา บบ ผ.01

ผนพัฒนาทຌองถิไนสีไปี (พ.ศ.2561 - 2564) ปลีไยนปลง ครัๅงทีไ 1
ส าหรับองค์กรปกครองสวนทຌองถิไนด านินการ

ทศบาลต าบลปรุใหญ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 3 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอมใหຌมีความสมบูรณอ์ยางยัไงยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไนในขตจังหวัดทีไ 10 ยุทธศาสตร์ดຌานการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ละสิไงวดลຌอม
4.ยุทธศาสตร์ดຌานการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอม
   4.1

2561 2562 2563 2564

(ผลผลิตของครงกำร) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

1 ครงกำรกอสรຌำงสถำนรีวบรวมมลู
ฝอย บริวณนนสลัก฿ด ม.1 ชุมชน
คนชุม 3 ม.1

พืไอ฿ชຌป็นสถำนทีได ำนินกำร
รวบรวมละคัดยกขยะมูลฝอย

สถำนรีรวบรวมมูลผอย 
จ ำนวน 1 หง

500,000 - - - มีจ ำนวนอำคำร
สถำนทีไ฿นกำร
ก ำจัดขยะมูล
ฝอยพิไมขึๅน

ทศบำลต ำบลปรุ฿หญ
สำมำรถบริหำรจัดกำรขยะ
เดຌอยำงถูกหลักสุขำภิบำล

กองสำธำรณสุขฯ
ปน็รำยกำร

ปลีไยนปลงจำก
ผนพฒันำทຌองถิไนสีไป ี
(พ.ศ. 2561-2564) 

ล ำดับ 4หนຌำ 119

รวม .......1......... ครงการ - - 500,000    -           -           -           - - -

ผนงำนสำธำรณสุข

ทีไ ครงกำร วัตถุประสงค์ ป้ำหมำย งบประมำณละทีไผำนมำ  ตัวชีๅวัด
(KPI)

ผลทีไคำดวำจะเดຌรับ หนวยงำน
รับผิดชอบหลัก
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รายละอียดครงการพัฒนา บบ ผ.01

ส าหรับองค์กรปกครองสวนทຌองถิไนด านินการ
ทศบาลต าบลปรุใหญ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 3 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอมใหຌมีความสมบูรณอ์ยางยัไงยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไนในขตจังหวัดทีไ 10 ยุทธศาสตร์ดຌานการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ละสิไงวดลຌอม
4.ยุทธศาสตร์ดຌานการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอม
   4.2

2561 2562 2563 2564

(ผลผลิตของครงกำร) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

1 ครงกำร "ทຌองถิไนเทย รวม฿จภักด่ิ 
รักษ์พืๅนทีไสีขียว

พืไอพิไมพืๅนทีไสีขียวละลดภำวะ
ลกรຌอน

ต ำบลปรุ฿หญ 50,000 50,000 50,000 50,000  รຌอยละของ
พืๅนทีไสีขียว
พิไมขึๅน

พืๅนทีไสีขียวพิไมขึๅน ละ
ลดภำวะลกรຌอน

ส ำนักปลัดทศบำล
ปน็รำยกำร

ปลีไยนปลงจำก
ผนพฒันำทຌองถิไนสีไป ี
(พ.ศ. 2561-2564) 

ล ำดับ 1 หนຌำ  120

รวม .........1........ ครงการ - - 50,000      50,000      50,000      50,000      - - -

ผนพัฒนาทຌองถิไนสีไปี (พ.ศ.2561 - 2564) ปลีไยนปลง ครัๅงทีไ 1

ผนงำนกำรกษตร

ทีไ ครงกำร วัตถุประสงค์ ป้ำหมำย งบประมำณละทีไผำนมำ  ตัวชีๅวัด
(KPI)

ผลทีไคำดวำจะเดຌรับ หนวยงำน
รับผิดชอบหลัก
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รายละอียดครงการพัฒนา บบ ผ.01

ผนพัฒนาทຌองถิไนสีไปี (พ.ศ.2561 - 2564) ปลีไยนปลง ครัๅงทีไ 1
ส าหรับองค์กรปกครองสวนทຌองถิไนด านินการ

ทศบาลต าบลปรุใหญ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 2 ยกระดับสังคมใหຌป็นมืองนาอยู
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไนในขตจังหวัดทีไ 7 ยุทธศาสตร์ดຌานการพัฒนาการทองทีไยว ศาสนา-วัฒนธรรม ประพณ ีละกีฬา
5. ยุทธศาสตร์ดຌานการพัฒนาการทองทีไยว ศาสนา-วัฒนธรรม ประพณ ีละกีฬา
   5.1

2561 2562 2563 2564

(ผลผลิตของครงกำร) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

1 ครงกำรกอสรຌำงสำยึดตำ
ขำยรอบสนำมกฬีำนนพธิ่ 
ชุมชนคนชุม 1  ม.1

พืไอ฿หຌดใก ยำวชน ละ
ประชำชนมีสถำนทีไออก
ก ำลังกำยทีไเดຌมำตรฐำน

กอสรຌำงสำยดึตำขำยรอบ
สนำมกฬีำนนพธิ ่พรຌอมปำ้ย
ครงกำร จ ำนวน  1 ปำ้ย (ตำม
รูปบบรำยกำรละประมำณ
กำรทีไทศบำลก ำหนด )

500,000 - - - รຌอยละของดใก 
ยำวชน ละ
ประชำชนมี
สุขภำพขใงรง
พิไมขึๅน

ดใก ยำวชน ละประชำชน
฿นพืๅนทีไต ำบลปรุ฿หญมี
สุขภำพสมบูรณ์ ขใงรง

กองชำง
ปน็รำยกำร

ปลีไยนปลงจำก
ผนพฒันำทຌองถิไนสีไป ี
(พ.ศ. 2561-2564) 

ล ำดับ 6 หนຌำ 102

2 ครงกำรจัดหำครืไองออก
ก ำลังกำยส ำหรับดใก ชุมชน
พบสุข 2 ม.5

พืไอ฿หຌดใกมีสถำนทีไออก
ก ำลังกำยทีไเดຌมำตรฐำน

ครืไองออกก ำลังกำยส ำหรับดใก
 พรຌอมติดตัๅงปำ้ยครงกำร 
จ ำนวน 1 ปำ้ย (ตำมรูปบบ
รำยกำรละประมำณกำรทีไ
ทศบำลก ำหนด)

- 500,000 - - รຌอยละของดใกมี
สุขภำพขใงรง
พิไมขึๅน

ดใก฿นพืๅนทีไต ำบลปรุ฿หญมี
สุขภำพสมบูรณ์ ขใงรง

กองชำง
ปน็รำยกำร

ปลีไยนปลงจำก
ผนพฒันำทຌองถิไนสีไป ี
(พ.ศ. 2561-2564) 

ล ำดับ 1   หนຌำ121

ผนงำนคหะชุมชน

ทีไ ครงกำร วัตถุประสงค์ ป้ำหมำย งบประมำณละทีไผำนมำ  ตัวชีๅวัด
(KPI)

ผลทีไคำดวำจะเดຌรับ หนวยงำน
รับผิดชอบหลัก
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5. ยุทธศาสตร์ดຌานการพัฒนาการทองทีไยว ศาสนา-วัฒนธรรม ประพณ ีละกีฬา
   5.1

2561 2562 2563 2564

(ผลผลิตของครงกำร) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

ผนงำนคหะชุมชน

ทีไ ครงกำร วัตถุประสงค์ ป้ำหมำย งบประมำณละทีไผำนมำ  ตัวชีๅวัด
(KPI)

ผลทีไคำดวำจะเดຌรับ หนวยงำน
รับผิดชอบหลัก

3 ครงกำรจัดท ำหลังคำลำน
กฬีำอนกประสงค์หนຌำศำลำ
ประชำคม ม.6

พืไอ฿ชຌพัฒนำสถำนทีไ
ออกก ำลังกำย฿หຌเดຌ
มำตรฐำน

หลังคำสนำมฟตุซอล ขนำด
กวຌำง 23.00 ม. ยำว 44.00 ม.

 หรือพืๅนทีได ำนินกำรกอสรຌำง
เมนຌอยกวำ 1,012.00 ตร.ม. 

พรຌอมปำ้ยครงกำร จ ำนวน  1
 ปำ้ย (ตำมรูปบบรำยกำรละ
ประมำณกำรทีไทศบำลก ำหนด )

- - - 3,500,000 รຌอยละของด ก 
ยำวชน 
ประชำชนมี
สุขภำพรำงกำย
ขใงรงพิไมขึๅน

ต ำบลปรุ฿หญมีสถำนทีไออก
ก ำลังกำยทีไเดຌมำตรฐำน ดใก 
ยำชน ประชำชนมีสุขภำพ
รำงกำยขใงรง

กองชำง
ปน็รำยกำร

ปลีไยนปลงจำก
ผนพฒันำทຌองถิไนสีไป ี
(พ.ศ. 2561-2564) 

ล ำดับ 40 หนຌำ 112

รวม ...........3...... ครงการ - - 500,000 500,000 - 3,500,000 - - -
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รายละอียดครงการพัฒนา บบ ผ.01

ผนพัฒนาทຌองถิไนสีไปี (พ.ศ.2561 - 2564)  ปลีไยนปลง ครัๅงทีไ 1
ส าหรับองค์กรปกครองสวนทຌองถิไนด านินการ

ทศบาลต าบลปรุใหญ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 2 ยกระดับสังคมใหຌป็นมืองนาอยู
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไนในขตจังหวัดทีไ 7 ยุทธศาสตร์ดຌานการพัฒนาการทองทีไยว ศาสนา-วัฒนธรรม ประพณ ีละกีฬา
5. ยุทธศาสตร์ดຌานการพัฒนาการทองทีไยว ศาสนา-วัฒนธรรม ประพณ ีละกีฬา
   5.2

2561 2562 2563 2564

(ผลผลิตของครงกำร) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

1 ครงกำรสงนักกีฬำขຌำรวมกำร
ขงขันกีฬำ

พืไอ฿หຌขຌำรำชกำร จຌำหนຌำทีไ 
พนักงำนทศบำลต ำบลปรุ฿หญ
 ละดใก ยำวชน ประชำชน
฿นต ำบลปรุ฿หญ รวมกำร
ขงขันกีฬำกับหนวยงำนอืไน โ
 ละสริมสรຌำงควำมรักควำม
สำมัคคี

ขຌำรำชกำร จຌำหนຌำทีไ 
พนักงำนทศบำลต ำบลปรุ
฿หญ ละดใก ยำวชน 
ประชำชนต ำบลปรุ฿หญ

50,000 50,000 50,000 50,000 รຌอยละ 80 ของ
ขຌำรำชกำร 
จຌำหนຌำทีไ 
พนักงำน
ทศบำลต ำบลปรุ
฿หญ ละดใก 
ยำวชน 
ประชำชน฿น
ต ำบลปรุ฿หญ มี
สุขภำพขใงรง
พิไมขึๅน

ขຌำรำชกำร จຌำหนຌำทีไ 
พนักงำนทศบำลต ำบลปรุ
฿หญ ละดใก ยำวชน 
ประชำชน฿นต ำบลปรุ฿หญ
 รวมกำรขงขันกีฬำกับ
หนวยงำนอืไน โ ละมี
ควำมรักควำมสำมัคคี

กองกำรศึกษำ 
ปน็รำยกำร

ปลีไยนปลงจำก
ผนพฒันำทຌองถิไนสีไป ี
(พ.ศ. 2561-2564) 

ล ำดับ 6 หนຌำ 123

รวม .........1........ ครงการ - - 50,000      50,000       50,000      50,000       - - -

ผนงำนกำรศำสนำวัฒนธรรมละนันทนำกำร

ทีไ ครงกำร วัตถุประสงค์ ป้ำหมำย งบประมำณละทีไผำนมำ  ตัวชีๅวัด
(KPI)

ผลทีไคำดวำจะเดຌรับ หนวยงำน
รับผิดชอบหลัก
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รายละอียดครงการพัฒนา บบ ผ.01

ผนพัฒนาทຌองถิไนสีไปี (พ.ศ.2561 - 2564)  ปลีไยนปลง ครัๅงทีไ 1
ส าหรับองค์กรปกครองสวนทຌองถิไนด านินการ

ทศบาลต าบลปรุใหญ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 2 ยกระดับสังคมใหຌป็นมืองนาอยู
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไนในขตจังหวัดทีไ 2 ยุทธศาสตร์ดຌานการพัฒนาการศึกษา
6. ยุทธศาสตร์ดຌานการพัฒนาการศึกษา
   6.1

2561 2562 2563 2564

(ผลผลิตของครงกำร) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)
1 ครงกำรสนับสนุนคำ฿ชຌจำยกำรบริหำร

สถำนศึกษำ
 - คำจดักำรรียนกำรสอน

พืไอสงสริม฿หຌดใกนักรียนศูนย์
พฒันำดใกลใกต ำบลปรุ฿หญเดຌรับ
กำรพฒันำตำมวยั

จดัสืไอกำรรียนกำรสอน฿หຌกบั
ดใก฿นศูนยพ์ฒันำดใกลใก
ต ำบลปรุ฿หญ ทัๅง 2 หง

153,000 153,000 153,000 153,000 รຌอยละ 90 ของ
จ ำนวนนักรียน มีสืไอ
กำรรียนกำรสอนทีไ
พยีงพอละมีคุณภำพ

นักรียนศูนยพ์ฒันำดใกลใก
ทศบำลต ำบลปรุ฿หญเดຌรับ
กำรพฒันำ

กองกำรศึกษำ 
ปน็รำยกำรปลีไยนปลง

จำกผนพัฒนำทຌองถิไนสีไป ี
(พ.ศ. 2561-2564)  

ล ำดับ 4   หนຌำ125

2 คำอำหำรสริม (นม) ส ำหรับรงรียน
บຌำนคนชุม

พืไอสงสริม฿หຌดใกนักรียน
รงรียนบຌำนคนชุมเดຌรับอำหำร
สริมทีไมีคุณภำพ

จดัซืๅออำหำรสริม (นม) 

ส ำหรับรงรียนบຌำนคนชุม
210,782 230,800 250,800 270,800  รຌอยละ 100 ของ

จ ำนวนดใกนักรียน
เดຌรับอำหำรสริม 
(นม) ทีมีคุณภำพ
ละครบถຌวน

ดใกนักรียนรงรียนบຌำน
คนชุมเดຌรับอำหำรสริมทีไมี
คุณภำพ

กองกำรศึกษำ 
ปน็รำยกำรปลีไยนปลง

จำกผนพัฒนำทຌองถิไนสีไป ี
(พ.ศ. 2561-2564)  

ล ำดับ 10  หนຌำ 127

3 คำอำหำรสริม (นม) ส ำหรับศูนยพ์ฒันำ
ดใกลใกทศบำลต ำบลปรุ฿หญ

พืไอสงสริม฿หຌดใกนักรียนศูนย์
พฒันำดใกลใกทศบำลต ำบลปรุ
฿หญเดຌรับอำหำรสริมทีไมีคุณภำพ

จดัซืๅออำหำรสริม (นม) 

ส ำหรับศูนยพ์ฒันำดใกลใก
ทศบำลต ำบลปรุ฿หญ

197,064 217,064 237,064 257,064  รຌอยละ 100 ของ
จ ำนวนดใกนักรียน
เดຌรับอำหำรสริม 
(นม) ทีมีคุณภำพ
ละครบถຌวน

ดใกนักรียนศูนยพ์ฒันำดใก
ลใกทศบำลต ำบลปรุ฿หญ
เดຌรับอำหำรสริมทีไมี
คุณภำพ

กองกำรศึกษำ 
ปน็รำยกำรปลีไยนปลง

จำกผนพัฒนำทຌองถิไนสีไป ี
(พ.ศ. 2561-2564)  

ล ำดับ 11  หนຌำ 127

4 ครงกำรสนับสนุนคำ฿ชຌจำยกำรบริหำร
สถำนศึกษำ
 - อำหำรกลำงวนัศูนยพ์ฒันำดใกลใก
ทศบำลต ำบลปรุ฿หญ

พืไอสงสริม฿หຌดใกนักรียนศูนย์
พฒันำดใกลใกทศบำลต ำบลปรุ
฿หญเดຌรับอำหำรกลำงวนัทีไมี
คุณภำพ

จดัซืๅออำหำรกลำงวนัส ำหรับ
ศูนยพ์ฒันำดใกลใกทศบำล
ต ำบลปรุ฿หญ

444,100 526,000 611,000 696,000  รຌอยละ 100 ของ
จ ำนวนดใกนักรียน
เดຌรับอำหำรกลำงวนั
ทีมีคุณภำพละ
ครบถຌวน

ดใกนักรียนรงรียนบຌำน
คนชุมเดຌรับอำหำรกลำง
วนัทีไมีคุณภำพ

กองกำรศึกษำ 
ปน็รำยกำรปลีไยนปลง

จำกผนพัฒนำทຌองถิไนสีไป ี
(พ.ศ. 2561-2564)  

ล ำดับ 2   หนຌำ125

รวม ........4....... ครงการ - - 1,004,946   1,126,864   1,251,864   1,376,864   - - -

ผนงำนกำรศึกษำ

ทีไ ครงกำร วัตถุประสงค์ ป้ำหมำย งบประมำณละทีไผำนมำ  ตัวชีๅวัด
(KPI)

ผลทีไคำดวำจะเดຌรับ หนวยงำน
รับผิดชอบหลัก
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รายละอียดครงการพัฒนา บบ ผ.01

ผนพัฒนาทຌองถิไนสีไปี (พ.ศ.2561 - 2564) ปลีไยนปลง ครัๅงทีไ 1
ส าหรับองค์กรปกครองสวนทຌองถิไนด านินการ

ทศบาลต าบลปรุใหญ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไนในขตจังหวัดทีไ 8 ยุทธศาสตร์ดຌานการบริหารจัดการบຌานมืองทีไดี 
7. ยุทธศาสตร์ดຌานการบริหารจัดการบຌานมืองทีไดี 
   7.1

2561 2562 2563 2564

(ผลผลิตของครงกำร) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

1 ครงกำรปรับปรุงระบบผนทีไภำษีละ
ทะบยีนทรัพยสิ์น

พืไอพิไมประสิทธภิำพ฿นกำร
ท ำงำนของระบบผนทีไภำษีละ
ทะบยีนทรัพยสิ์น฿หຌดียิไงขึๅน

ปรับปรุงระบบผนทีไภำษีละ
ทะบยีนทรัพยสิ์น

150,000     150,000     150,000     150,000      รຌอยละของรำยเดຌ
กำรจดักใบภำษี
พิไมขึๅน

ระบบผนทีไภำษีละทะบยีน
ทรัพยสิ์นมีประสิทธภิำพยิไงขึๅน

 กองคลัง
ปน็รำยกำร

ปลีไยนปลงจำก
ผนพัฒนำทຌองถิไนสีไป ี
(พ.ศ. 2561-2564) 

ล ำดับ 3   หนຌำ128

2 ครงกำรจดัท ำผนพฒันำทຌองถิไนสีไป ี
ทศบญัญติั ผนกำรด ำนินงำนละกำร
ติดตำมประมินผลผนพฒันำทຌองถิไน 
ของทศบำลต ำบลปรุ฿หญ

พืไอ฿หຌทศบำลต ำบลปรุ฿หญจะเดຌมี
ผนพฒันำทຌองถิไนสีไปีละมีกำร
ประมินผลผนทีไมีประสิทธภิำพสำมำรถ
฿ชຌปน็ครืไองมือละนวทำง ส ำหรับ
กำรปฏบิติังำน ละพฒันำทຌองถิไนพืไอ
กຌเขปญัหำควำมดือดรຌอนของประชำชน

จดัท ำผนพฒันำทຌองถิไนสีไป ี/ 
ผนพฒันำทຌองถิไนสีไปีพิไมติม
หรือปลีไยนปลง /ทศบญัญติั/

ผนกำรด ำนินกำร/กำรติดตำม
ละประมินผลผนพฒันำ
ทຌองถิไน

50,000       50,000       50,000       50,000        รຌอยละของปญัหำ
ควำมดือดรຌอนของ
ประชำชนเดຌรับบรรจุ
฿นผนพัฒนำละตัๅง
งบประมำณ฿นกำร
กຌเขปญัหำพิไมขึๅน

ทศบำลต ำบลปรุ฿หญมี
ผนพฒันำทຌองถิไนสีไป ีปน็
ครืไองมือ฿นกำรจดัท ำ
งบประมำณรำยจำยประจ ำป ี
ละกำรติดตำมประมินผล
ผนพฒันำทຌองถิไนเดຌอยำงมี
ประสิทธภิำพ

ส ำนักปลัดทศบำล 
ปน็รำยกำร

ปลีไยนปลงจำก
ผนพัฒนำทຌองถิไนสีไป ี
(พ.ศ. 2561-2564) 

ล ำดับ 8   หนຌำ129

3 ครงกำรประชำคมชุมชน/หมูบຌำน พืไอรับทรำบปญัหำละควำม
ตຌองกำรของประชำชน฿นกำร
จดัท ำผนพฒันำทຌองถิไน

จดัประชำคมชุมชน/หมูบຌำน
ปลีะ 3 ครัๅง

50,000 50,000 50,000 50,000  รຌอยละของ
ประชำชนมีสวนรวม
฿นกำรจดัท ำ
ผนพัฒนำพิไมขึๅน

ประชำชนมีสวนรวม฿นกำร
จดัท ำผนพฒันำทຌองถิไน

ส ำนักปลัดทศบำล 
ปน็รำยกำร

ปลีไยนปลงจำก
ผนพัฒนำทຌองถิไนสีไป ี
(พ.ศ. 2561-2564) 

ล ำดับ 9  หนຌำ130

ผนงำนบริหำรทัไวเป

ทีไ ครงกำร วัตถุประสงค์ ป้ำหมำย งบประมำณละทีไผำนมำ  ตัวชีๅวัด
(KPI)

ผลทีไคำดวำจะเดຌรับ หนวยงำน
รับผิดชอบหลัก
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7. ยุทธศาสตร์ดຌานการบริหารจัดการบຌานมืองทีไดี 
   7.1

2561 2562 2563 2564

(ผลผลิตของครงกำร) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

ผนงำนบริหำรทัไวเป

ทีไ ครงกำร วัตถุประสงค์ ป้ำหมำย งบประมำณละทีไผำนมำ  ตัวชีๅวัด
(KPI)

ผลทีไคำดวำจะเดຌรับ หนวยงำน
รับผิดชอบหลัก

4 ครงกำรประชำคมชุมชนต ำบล พืไอรับทรำบปญัหำละควำม
ตຌองกำรของประชำชน฿นกำร
จดัท ำผนพฒันำทຌองถิไน

จดัประชำคมชุมชนต ำบล 
ปลีะ 3 ครัๅง

50,000 50,000 50,000 50,000  รຌอยละของ
ประชำชนมีสวนรวม
฿นกำรจดัท ำ
ผนพัฒนำพิไมขึๅน

ประชำชนมีสวนรวม฿นกำร
จดัท ำผนพฒันำทຌองถิไน

ส ำนักปลัดทศบำล 
ปน็รำยกำร

ปลีไยนปลงจำก
ผนพัฒนำทຌองถิไนสีไป ี
(พ.ศ. 2561-2564) 

ล ำดับ 10  หนຌำ130

5 ครงกำรจดังำนวนัฉลิมพระชนมพรรษำ
 ฯ

พืไอสดงถงึควำมจงรักภกัดีละ
ฉลิมพระกยีรตินืไอง฿นอกำส
มหำมงคล

จดังำนวนัฉลิมพระชนมพรรษำ
สมดใจพระจຌำอยูหวัมหำวชิรำ
ลงกรณบดินทรทพยวรำงกรู 
วนัทีไ 28 กรกฎำคม จຌำอยูหวัฯ 
ละฉลิมพระชนมพรรษำ
สมดใจพระนำงจຌำฯ 
พระบรมรำชินีนำถ วนัทีไ 12 

สิงหำคม

400,000     400,000     400,000     400,000      รຌอยละของ
ประชำชนมีสวนรวม
฿นกำรสดงควำม
จงรักภกัดีพิไมขึๅน

ประชำชนมีสวนรวม฿นกำร
สดงควำมจงรักภกัดีละส ำนึก
฿นพระมหำกรุณำธคุิณ

ส ำนักปลัดทศบำล 
ปน็รำยกำร

ปลีไยนปลงจำก
ผนพัฒนำทຌองถิไนสีไป ี
(พ.ศ. 2561-2564) 

ล ำดับ 12  หนຌำ130

6 ครงกำรลือกตัๅง พืไอ฿หຌมีนำยกทศมนตรี สมำชิก
สภำทศบำล ตำมพระรำชบญัญติั
ฯ ก ำหนด

ลือกตัๅงนำยกทศมนตรี ฯ ละ
สมำชิกสภำทศบำลต ำบลปรุ
฿หญ ทนต ำหนงวำง

600,000     600,000     300,000     300,000     มีนำยกทศมนตรี 
สมำชิกสภำทศบำล

กำรบริหำรงำนทศบำลกดิ
ประสิทธภิำพ

ส ำนักปลัดทศบำล 
ปน็รำยกำร

ปลีไยนปลงจำก
ผนพัฒนำทຌองถิไนสีไป ี
(พ.ศ. 2561-2564) 

ล ำดับ 15  หนຌำ131
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7. ยุทธศาสตร์ดຌานการบริหารจัดการบຌานมืองทีไดี 
   7.1

2561 2562 2563 2564

(ผลผลิตของครงกำร) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

ผนงำนบริหำรทัไวเป

ทีไ ครงกำร วัตถุประสงค์ ป้ำหมำย งบประมำณละทีไผำนมำ  ตัวชีๅวัด
(KPI)

ผลทีไคำดวำจะเดຌรับ หนวยงำน
รับผิดชอบหลัก

7 ครงกำรจดังำนพระรำชพธิ ี รัฐพธิีละ
วนัส ำคัญตำง โ

พืไอสดงออกถงึควำมจงรักภกัดี
ละส ำนึก฿นพระมหำกรุณำธคุิณ

จดังำนพระรำชพธิ ีรัฐพธิีละวนั
ส ำคัญตำง โ ชน วนัคลຌำยวนั
พระรำชสมภพพระบำทสมดใจ
พระปรมินทรมหำภมูิพลอดุลย
ดช  วนัทีไ 5 ธนัวำคม  วนัคลຌำย
วนัสวรรคตพระบำทสมดใจพระ
ปรมินทรมหำภมูิพลอดุลยดช 
บรมนำถบพติร วนัทีไ 13 ตุลำคม 
 วนัปຂยมหำรำช วนัทีไ 23 ตุลำคม
  ฯลฯ

200,000 200,000 200,000 200,000  รຌอยละของ
ประชำชนมีสวนรวม
฿นกำรสดงควำม
จงรักภกัดีพิไมขึๅน

ประชำชนมีสวนรวม฿นกำร
สดงควำมจงรักภกัดีละส ำนึก
฿นพระมหำกรุณำธคุิณ

ส ำนักปลัดทศบำล 
ปน็รำยกำร

ปลีไยนปลงจำก
ผนพัฒนำทຌองถิไนสีไป ี
(พ.ศ. 2561-2564) 

ล ำดับ16  หนຌำ131

8 ครงกำรด ำนินกำรศูนยย์ติุธรรมชุมชน
ต ำบลปรุ฿หญ

พืไอลดขຌอพพิำทละควำมขดัยຌง
฿นชุมชน สริมสรຌำงควำมยติุธรรม
ละควำมสงบสุข฿นชุมชน

ด ำนินกำรจดักจิกรรมตำง โ 
ของศูนยย์ติุธรรมชุมชนต ำบลปรุ
฿หญ

 50,000  50,000  50,000  50,000  ขຌอพิพำท฿นชุมชน
ลดลง

ลดขຌอพพิำท฿นชุมชนประชำชน
มีสวนรวม฿นกระบวนกำร
ยติุธรรมชุมชน

ส ำนักปลัดทศบำล 
ปน็รำยกำร

ปลีไยนปลงจำก
ผนพัฒนำทຌองถิไนสีไป ี
(พ.ศ. 2561-2564) 

ล ำดับ17 หนຌำ131
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7. ยุทธศาสตร์ดຌานการบริหารจัดการบຌานมืองทีไดี 
   7.1

2561 2562 2563 2564

(ผลผลิตของครงกำร) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

ผนงำนบริหำรทัไวเป

ทีไ ครงกำร วัตถุประสงค์ ป้ำหมำย งบประมำณละทีไผำนมำ  ตัวชีๅวัด
(KPI)

ผลทีไคำดวำจะเดຌรับ หนวยงำน
รับผิดชอบหลัก

9 ครงกำรจดัหำครุภณัฑ์ยำนพำหนะละ
ขนสง - รถบรรทุก (ดีซล) บบบรรทุก
นๅ ำ ขนำด 6 ตัน 6 ลຌอ

พืไอปน็กำรพิไมประสิทธภิำพ฿น
กำร฿หຌบริกำรสำธำรณะก
ประชำชนเดຌสะดวกรวดรใวพิไมขึๅน
 พืไอ฿ชຌ฿นกจิกำรงำนปอ้งกนัละ
บรรทำสำธำรณภยั

รถบรรทุก (ดีซล) บบบรรทุก
นๅ ำ ขนำด 6 ตัน 6 ลຌอ ปริมำตร
กระบอกสูบ เมตไ ำกวำ 6,000 ซีซี
  จนุๅ ำเดຌเมนຌอยกวำ 6,000 ลิตร
 นๅ ำหนักของรถรวมนๅ ำหนัก
บรรทุก เมตไ ำกวำ 12,000 

กิลกรัม รำคำพรຌอมปัຖมอปุกรณ์ 
จ ำนวน 1 คัน (ตำมมำตรฐำน
ครุภณัฑ์ )

2,500,000 - - -  รຌอยละของควำมพึง
พอ฿จ฿นกำร
฿หຌบริกำรสำธำรณะ
พิไมขึๅน

ประชำชนเดຌรับบริกำร
สำธำรณะสะดวก รวดรใวมำกขึๅน

ส ำนักปลัดทศบำล 
ปน็รำยกำร

ปลีไยนปลงจำก
ผนพัฒนำทຌองถิไนสีไป ี
(พ.ศ. 2561-2564) 

ล ำดับ 22  หนຌำ 132

รวม .........9........ ครงการ - - 4,050,000   1,550,000   1,250,000   1,250,000   - - -
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รายละอียดครงการพัฒนา บบ ผ.01

ผนพัฒนาทຌองถิไนสีไปี (พ.ศ.2561 - 2564) ปลีไยนปลง ครัๅงทีไ 1
ส าหรับองค์กรปกครองสวนทຌองถิไนด านินการ

ทศบาลต าบลปรุใหญ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไนในขตจังหวัดทีไ 8 ยุทธศาสตร์ดຌานการบริหารจัดการบຌานมืองทีไดี 
7. ยุทธศาสตร์ดຌานการบริหารจัดการบຌานมืองทีไดี 
   7.2

2561 2562 2563 2564

(ผลผลิตของครงกำร) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

1 ครงกำรจัดหำครุภัณฑ์ยำนพำหนะ
ละขนสง - รถบรรทุกขยะ ขนำด 1 

ตัน

พืไอ฿หຌบริกำรประชำชนส ำหรับ
฿ชຌจัดกใบขยะมูลฝอย฿นชุมชน
ละรองรับปริมำณขยะทีไพิไมขึๅน

รถบรรทุกขยะ ขนำด 1 ตัน 
ปริมำตรกระบอกสูบเมตๅ ำกวำ 
2,400 ซีซี บบปຂดขຌำงททຌำย
 จ ำนวน  1 คัน โ ละ 
950,000 บำท (ตำมมำตรฐำน
ครุภัณฑ์ )

950,000 -  รຌอยละของ
ควำมพงึพอ฿จ฿น
กำร฿หຌบริกำร
สำธำรณะพิไมขึๅน

ประชำชนเดຌรับบริกำร
สำธำรณะสะดวก 
รวดรใวมำกขึๅน

กองสำธำรณสุข
ปน็รำยกำร

ปลีไยนปลงจำก
ผนพฒันำทຌองถิไนสีไป ี
(พ.ศ. 2561-2564) 

ล ำดับ 1 หนຌำ 133

2 ครงกำรจัดหำครุภัณฑ์ยำนพำหนะ
ละขนสง - รถบรรทุกขยะ  ขนำด 6
 ตัน 6 ลຌอ

พืไอ฿หຌบริกำรประชำชนส ำหรับ
฿ชຌจัดกใบขยะมูลฝอย฿นชุมชน
ละรองรับปริมำณขยะทีไพิไมขึๅน

รถบรรทุกขยะ  ขนำด 6 ตัน 6
 ลຌอ ปริมำตรกระบอกสูบเมตไ ำ
กวำ 6,000 ซีซี บบอัดทຌำย 
จ ำนวน  1 คัน โ ละ 
2,400,000 บำท(ตำม
มำตรฐำนครุภัณฑ์)

- 2,400,000 - -  รຌอยละของ
ควำมพงึพอ฿จ฿น
กำร฿หຌบริกำร
สำธำรณะพิไมขึๅน

ประชำชนเดຌรับบริกำร
สำธำรณะสะดวก 
รวดรใวมำกขึๅน

กองสำธำรณสุข
ปน็รำยกำร

ปลีไยนปลงจำก
ผนพฒันำทຌองถิไนสีไป ี
(พ.ศ. 2561-2564) 

ล ำดับ 2 หนຌำ 133

รวม .......2......... ครงการ - - 950,000    2,400,000  -           -           - - -

ผนงำนสำธำรณสุข

ทีไ ครงกำร วัตถุประสงค์ ป้ำหมำย งบประมำณละทีไผำนมำ  ตัวชีๅวัด
(KPI)

ผลทีไคำดวำจะเดຌรับ หนวยงำน
รับผิดชอบหลัก

71



รายละอียดครงการพัฒนา บบ ผ.01

ผนพัฒนาทຌองถิไนสีไปี (พ.ศ.2561 - 2564) ปลีไยนปลง ครัๅงทีไ 1
ส าหรับองค์กรปกครองสวนทຌองถิไนด านินการ

ทศบาลต าบลปรุใหญ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไนในขตจังหวัดทีไ 8 ยุทธศาสตร์ดຌานการบริหารจัดการบຌานมืองทีไดี 
7. ยุทธศาสตร์ดຌานการบริหารจัดการบຌานมืองทีไดี 
   7.3

2561 2562 2563 2564

(ผลผลิตของครงกำร) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

1 ครงกำรปรับปรุงส ำนักงำนทศบำล
ต ำบลปรุ฿หญ

พืไอป็นกำรพิไมประสิทธิภำพ
฿นกำรบริหำรจัดกำร฿หຌมีควำม
รวดรใวละประชำชนเดຌรับ
ควำมสะดวกพิไมมำกขึๅน

ปรับปรุงส ำนักงำนทศบำล
ต ำบลปรุ฿หญ ทัๅง 2 หง

500,000 500,000 500,000 500,000  ประชำชนเดຌรับ
ควำมสะดวก฿น
กำรขຌำรับบริกำร
พิไมขึๅน

ประสิทธิภำพ฿นดຌำนกำร
บริกำรสะดวกรวดรใวยิไงขึๅน

กองชำง
ปน็รำยกำรปลีไยนปลง

จำกผนพัฒนำทຌองถิไนสีไป ี
(พ.ศ. 2561-2564) 

ล ำดับ 1 หนຌำ 134

รวม ........1......... ครงการ - - 500,000    500,000    500,000    500,000    - - -

ผนงำนคหะละชุมชน

ทีไ ครงกำร วัตถุประสงค์ ป้ำหมำย งบประมำณละทีไผำนมำ  ตัวชีๅวัด
(KPI)

ผลทีไคำดวำจะเดຌรับ หนวยงำน
รับผิดชอบหลัก
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รายละอียดครงการพัฒนา บบ ผ.01

ผนพัฒนาทຌองถิไนสีไปี (พ.ศ.2561 - 2564) ปลีไยนปลง ครัๅงทีไ 1
ส าหรับองค์กรปกครองสวนทຌองถิไนด านินการ

ทศบาลต าบลปรุใหญ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไนในขตจังหวัดทีไ 8 ยุทธศาสตร์ดຌานการบริหารจัดการบຌานมืองทีไดี 
7. ยุทธศาสตร์ดຌานการบริหารจัดการบຌานมืองทีไดี 
   7.4

2561 2562 2563 2564

(ผลผลิตของครงกำร) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

1 ครงกำรฝຄกอบรมพิไมพูนควำมรูຌ฿น
กำรจัดท ำผนชุมชนต ำบลปรุ฿หญ

พืไอ฿หຌคณะกรรมกำรชุมชน
คณะกรรมกำรอ ำนวยกำรชุมชน
 ละสมำชิกชุมชน  มีควำมรูຌ
ควำมขຌำ฿จ฿นกำรจัดท ำผน
ชุมชน

ฝຄกอบรม฿หຌควำมรูຌ฿นกำร
จัดท ำผนชุมชน฿หຌก
คณะกรรมกำรชุมชน
คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร
ชุมชน ละสมำชิกชุมชน 
จ ำนวน 1 ครัๅง

50,000 50,000 50,000 50,000  รຌอยละ60 ของ
คณะกรรมกำร
ชุมชน
คณะกรรมกำร
อ ำนวยกำรชุมชน
 ละสมำชิก
ชุมชนมีควำมรูຌ 
ควำมขຌำ฿จ฿น
กำรจัดท ำผน
ชุมชนพิไมขึๅน

คณะกรรมกำรชุมชน
คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร
ชุมชน ละสมำชิกชุมชน 
 สำมำรถจัดท ำผนชุมชน
เดຌอยำงมีประสิทธิภำพ 
ละสำมำรถน ำเปพัฒนำ
ทຌองถิไน

ส ำนักปลัดทศบำล 
ปน็รำยกำรปลีไยนปลง
จำกผนพฒันำทຌองถิไนสีไปี

(พ.ศ. 2561-2564) 

ล ำดับ 1 หนຌำ 135

รวม ........1......... ครงการ - - 50,000      50,000      50,000      50,000      - - -

ผนงำนสรຌำงควำมขຌมขใงของชุมชน

ทีไ ครงกำร วัตถุประสงค์ ป้ำหมำย งบประมำณละทีไผำนมำ  ตัวชีๅวัด
(KPI)

ผลทีไคำดวำจะเดຌรับ หนวยงำน
รับผิดชอบหลัก

73



รายละอียดครงการพัฒนา บบ ผ.01

ผนพัฒนาทຌองถิไนสีไปี (พ.ศ.2561 - 2564)  ปลีไยนปลง ครัๅงทีไ 1
ส าหรับองค์กรปกครองสวนทຌองถิไนด านินการ

ทศบาลต าบลปรุใหญ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 2 ยกระดับสังคมใหຌป็นมืองนาอยู
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไนในขตจังหวัดทีไ 5 ยุทธศาสตร์ดຌานการพัฒนาสาธารณสุข
8. ยุทธศาสตร์ดຌานการพัฒนาสาธารณสุข
   8.2

2561 2562 2563 2564

(ผลผลิตของครงกำร) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

1 งินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภำพ
หงชำติ฿นพืๅนทีไทศบำลปรุ฿หญ

พืไอสนับสนุนกำรด ำนินงำน
สรຌำงหลักประกันสุขภำพของ
ประชำชน฿นขตทศบำลต ำบล
ปรุ฿หญ

กองทุนหลักประกันสุขภำพ
ทศบำลต ำบลปรุ฿หญ

220,000 230,000 240,000 250,000  จ ำนวน
ประชำชนมี
สุขภำพดีพิไมขึๅน

ประชำชนมีสุขภำพดี
ดຌวยกำรบริหำรจัดกำร
บบมีสวนรวมของภำค
ประชำชน

 กองสำธำรณสุขฯ
ปน็รำยกำรปลีไยนปลง
จำกผนพฒันำทຌองถิไนสีไปี
(พ.ศ. 2561-2564) ล ำดับ

 1หนຌำ 139

รวม ..........1....... ครงการ - - 220,000    230,000    240,000    250,000    - - -

ผนงำนงบกลำง

ทีไ ครงกำร วัตถุประสงค์ ป้ำหมำย งบประมำณละทีไผำนมำ  ตัวชีๅวัด
(KPI)

ผลทีไคำดวำจะเดຌรับ หนวยงำน
รับผิดชอบหลัก

74



รายละอียดครงการพัฒนา บบ ผ.01

ผนพัฒนาทຌองถิไนสีไปี (พ.ศ.2561 - 2564)  ปลีไยนปลง ครัๅงทีไ 1
ส าหรับองค์กรปกครองสวนทຌองถิไนด านินการ

ทศบาลต าบลปรุใหญ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 2 ยกระดับสังคมใหຌป็นมืองนาอยู
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไนในขตจังหวัดทีไ 4 ยุทธศาสตร์ดຌานการพัฒนาสังคม
9.ยุทธศาสตร์ดຌานการพัฒนาสังคม
   9.3

2561 2562 2563 2564

(ผลผลิตของครงกำร) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

1 ครงกำรสงสริมอำชีพละพัฒนำ
คุณภำพชีวิตคนพิกำรต ำบลปรุ฿หญ

พืไอ฿หຌคนพิกำรมีอำชีพ มีรำยเดຌ
 ละมีคุณภำพชีวิตทีไดีขึๅน

คนพิกำร หมูทีไ 1 - 7 ต ำบล
ปรุ฿หญ

 50,000  50,000  50,000  50,000 จ ำนวนผูຌพกิำรมี
อำชีพละรำยเดຌ
พิไมขึๅน

คนพิกำรมีอำชีพละมี
คุณภำพชีวิตดีขึๅน

ส ำนักปลัดทศบำล 
ปน็รำยกำรปลีไยนปลง
จำกผนพฒันำทຌองถิไนสีไปี

(พ.ศ. 2561-2564)

ล ำดับ 6 หนຌำ 143

2 ครงกำรฝຄกอบรมละสงสริมอำชีพ พืไอสงสริมประชำชน฿นพืๅนทีไมี
อำชีพละป็นกำรพิไมรำยเดຌ

ฝຄกอบรมละสงสริมกำร
อำชีพประชำชน฿นต ำบลปรุ
฿หญ

70,000      70,000      70,000      70,000      จ ำนวน
ประชำชนเดຌรับ
กำรสงสริม
อำชีพพิไมขึๅน

กลุมอำชีพละกลุมตำง โ
 ฿นพืๅนทีไมีกำรประกอบ
อำชีพทีไมีประสิทธิภำพ
พิไมมำกขึๅน

ส ำนักปลัดทศบำล 
ปน็รำยกำรปลีไยนปลง
จำกผนพฒันำทຌองถิไนสีไปี

 (พ.ศ. 2561-2564) 

ล ำดับ 10 หนຌำ 144

รวม .......2......... ครงการ - - 120,000    120,000    120,000    120,000    - - -

ผนงำนสรຌำงควำมขຌมขใงของชุมชน

ทีไ ครงกำร วัตถุประสงค์ ป้ำหมำย งบประมำณละทีไผำนมำ  ตัวชีๅวัด
(KPI)

ผลทีไคำดวำจะเดຌรับ หนวยงำน
รับผิดชอบหลัก

75



รายละอียดครงการพัฒนา บบ ผ.01

ผนพัฒนาทຌองถิไนสีไปี (พ.ศ.2561 - 2564)  ปลีไยนปลง ครัๅงทีไ 1
ส าหรับองค์กรปกครองสวนทຌองถิไนด านินการ

ทศบาลต าบลปรุใหญ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 2 ยกระดับสังคมใหຌป็นมืองนาอยู
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไนในขตจังหวัดทีไ 4 ยุทธศาสตร์ดຌานการพัฒนาสังคม
9.ยุทธศาสตร์ดຌานการพัฒนาสังคม
   9.4

2561 2562 2563 2564

(ผลผลิตของครงกำร) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

1 บีๅยยังชีพผูຌสูงอำยุ พืไอชวยหลือผูຌสูงอำยุ฿หຌมี
รำยเดຌพอลีๅยงชีพ

จำยบีๅยยังชีพผูຌสูงอำยุ฿น
ขตทศบำลต ำบลปรุ฿หญ 
จ ำนวน 12 ดือน

9,500,000 10,000,000 11,000,000 12,000,000 จ ำนวนผูຌสูงอำยุ
เดຌรับกำรดูล
พิไมขึๅน

ผูຌสูงอำยุเดຌรับกำร
ดูลละมีรำยเดຌพอ
ลีๅยงชีพ

ส ำนักปลัดทศบำล 
ปน็รำยกำรปลีไยนปลง
จำกผนพฒันำทຌองถิไนสีไปี

(พ.ศ. 2561-2564) 

ล ำดับ 2 หนຌำ 145

รวม .........1........ ครงการ - - 9,500,000   10,000,000  11,000,000  12,000,000  - - -

ผนงำนงบกลำง

ทีไ ครงกำร วัตถุประสงค์ ป้ำหมำย งบประมำณละทีไผำนมำ  ตัวชีๅวัด
(KPI)

ผลทีไคำดวำจะเดຌรับ หนวยงำน
รับผิดชอบหลัก
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รายละอียดครงการพัฒนา บบ ผ.02

ผนพัฒนาทຌองถิไนสีไปี (พ.ศ.2561 - 2564) ปลีไยนปลง ครัๅงทีไ 1
ส าหรับอุดหนุนองค์กรปกครองสวนทຌองถิไน สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน

ทศบาลต าบลปรุใหญ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 1 การพัฒนาละพิไมศักยภาพการขงขันศรษฐกิจ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไนในขตจังหวัดทีไ 6 ยุทธศาสตร์ดຌานการพัฒนาครงสรຌางพืๅนฐาน
3. ยุทธศาสตร์ดຌานการพัฒนาครงสรຌางพืๅนฐาน
   3.1

2561 2562 2563 2564

(ผลผลิตของครงกำร) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

1 ครงกำรขยำยขตเฟฟ้ำ
สำธำรณะหลังรงรียนบຌำนคนชุม
 ชุมชนคนชุม 2 ม.1

พืไอพัฒนำระบบ
สำธำรณูปภคเดຌอยำง
มำตรฐำนละทัไวถึง

ขยำยขตเฟฟ้ำสำธำรณะ 
ควำมยำว 109 ม. ติดเฟ
สำธำรณะ จ ำนวน 3 ดวง

55,500 -  -  -  รຌอยละของ
ควำมปลอดภยั
฿นชีวติละ
ทรัพย์สินพิไมขึๅน

ประชำชนมีควำม
ปลอดภัย฿นชีวิตละ
ทรัพย์สิน

กองชำง
ปน็รำยกำรปลีไยนปลง
จำกผนพัฒนำทຌองถิไนสีไปี

(พ.ศ. 2561-2564) 

ล ำดับ 4  หนຌำ 150

กำรเฟฟ้ำสวน
ภูมิภำค
จังหวัด

นครรำชสีมำ

2 ครงกำรขยำยขตเฟฟ้ำ
สำธำรณะจำกสนำมกฬีำนน
พธิ่เปทำงทิศตะวันออก ชุมชน
คนชุม 2 ม.1

พืไอพัฒนำระบบ
สำธำรณูปภคเดຌอยำง
มำตรฐำนละทัไวถึง

ขยำยขตเฟฟ้ำสำธำรณะ 
ควำมยำว 100 ม.

-  - 100,000  -  รຌอยละของ
ควำมปลอดภยั
฿นชีวติละ
ทรัพย์สินพิไมขึๅน

ประชำชนมีควำม
ปลอดภัย฿นชีวิตละ
ทรัพย์สิน

กองชำง
ปน็รำยกำรปลีไยนปลง
จำกผนพัฒนำทຌองถิไนสีไปี

(พ.ศ. 2561-2564) 

ล ำดับ 1  หนຌำ 150

กำรเฟฟ้ำสวน
ภูมิภำค
จังหวัด

นครรำชสีมำ

3 ครงกำรขยำยขตเฟฟ้ำสำธำรณะ
จำกสะพำนพธิ่ตีๅยถึงสุดขต
ทศบำลต ำบลปรุ฿หญ ชุมชนคน
ชุม 3 ม.1

พืไอพัฒนำระบบ
สำธำรณูปภคเดຌอยำง
มำตรฐำนละทัไวถึง

ขยำยขตเฟฟ้ำสำธำรณะ 
ควำมยำว 580 ม.

290,000 -  -  -  รຌอยละของ
ควำมปลอดภยั
฿นชีวติละ
ทรัพย์สินพิไมขึๅน

ประชำชนมีควำม
ปลอดภัย฿นชีวิตละ
ทรัพย์สิน

กองชำง
ปน็รำยกำรปลีไยนปลง
จำกผนพัฒนำทຌองถิไนสีไปี

(พ.ศ. 2561-2564) 

ล ำดับ 3  หนຌำ 150

กำรเฟฟ้ำสวน
ภูมิภำค
จังหวัด

นครรำชสีมำ

4 ครงกำรขยำยขตเฟฟ้ำสำธำรณะ
จำกหมูบຌำนพรทวำ ถึงขืไอนพธิ่
ตีๅย ชุมชนคนชุม 3 ม.1

พืไอพัฒนำระบบ
สำธำรณูปภคเดຌอยำง
มำตรฐำนละทัไวถึง

ขยำยขตเฟฟ้ำ  ควำมยำว 
260 ม.

130,000 - -  -  รຌอยละของ
ควำมปลอดภยั
฿นชีวติละ
ทรัพย์สินพิไมขึๅน

ประชำชนมีควำม
ปลอดภัย฿นชีวิตละ
ทรัพย์สิน

กองชำง
ปน็รำยกำรปลีไยนปลง
จำกผนพัฒนำทຌองถิไนสีไปี

(พ.ศ. 2561-2564) 

ล ำดับ 5  หนຌำ 151

กำรเฟฟ้ำสวน
ภูมิภำค
จังหวัด

นครรำชสีมำ

ผนงำนคหะละชุมชน

ทีไ ครงกำร วัตถุประสงค์
ป้ำหมำย งบประมำณละทีไผำนมำ  ตัวชีๅวัด

(KPI)
ผลทีไคำดวำจะเดຌรับ หนวยงำน

รับผิดชอบหลัก

หนวยงำนทีไ
ขอรับงิน
อุดหนุน
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3. ยุทธศาสตร์ดຌานการพัฒนาครงสรຌางพืๅนฐาน
   3.1

2561 2562 2563 2564

(ผลผลิตของครงกำร) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

ผนงำนคหะละชุมชน

ทีไ ครงกำร วัตถุประสงค์
ป้ำหมำย งบประมำณละทีไผำนมำ  ตัวชีๅวัด

(KPI)
ผลทีไคำดวำจะเดຌรับ หนวยงำน

รับผิดชอบหลัก

หนวยงำนทีไ
ขอรับงิน
อุดหนุน

5 ครงกำรติดตัๅงเฟฟ้ำสงสวำง 
บริวณสีไยกบຌำนเปปะ ชุมชน
คนชุม 3  ม. 1

พืไอพัฒนำระบบ
สำธำรณูปภคเดຌอยำง
มำตรฐำนละทัไวถึง

ติดตัๅงเฟฟ้ำสงสวำง  (ตำม
บบทศบำลก ำหนด)

100,000  -  - -  รຌอยละของ
ควำมปลอดภยั
฿นชีวติละ
ทรัพย์สินพิไมขึๅน

ประชำชนมีควำม
ปลอดภัย฿นชีวิตละ
ทรัพย์สิน

กองชำง
ปน็รำยกำรปลีไยนปลง
จำกผนพัฒนำทຌองถิไนสีไปี

(พ.ศ. 2561-2564) 

ล ำดับ 6  หนຌำ 151

กำรเฟฟ้ำสวน
ภูมิภำค
จังหวัด

นครรำชสีมำ

6 ครงกำรขยำยขตเฟฟ้ำสำธำรณะ
ซอยฟำร์มหมู ถึงสุดขตทศบำล
ต ำบลปรุ฿หญ ชุมชนคนชุม 3 ม.1

พืไอพัฒนำระบบ
สำธำรณูปภคเดຌอยำง
มำตรฐำนละทัไวถึง

ขยำยขตเฟฟ้ำสำธำรณะ 
ควำมยำว 800 ม.

- 400,000  -  -  รຌอยละของ
ควำมปลอดภยั
฿นชีวติละ
ทรัพย์สินพิไมขึๅน

ประชำชนมีควำม
ปลอดภัย฿นชีวิตละ
ทรัพย์สิน

กองชำง
ปน็รำยกำรปลีไยนปลง
จำกผนพัฒนำทຌองถิไนสีไปี

(พ.ศ. 2561-2564) 

ล ำดับ  2 หนຌำ 150

กำรเฟฟ้ำสวน
ภูมิภำค
จังหวัด

นครรำชสีมำ

7 ครงกำรขยำยขตเฟฟ้ำ
สำธำรณะสำยบຌำนนำยประสงค์ 
 บรรจงปรุ ชุมชนรวม฿จพัฒนำ
ตะคองกำ ม.2

พืไอพัฒนำระบบ
สำธำรณูปภคเดຌอยำง
มำตรฐำนละทัไวถึง

ขยำยขตเฟฟ้ำสำธำรณะ 
ควำมยำว 75 ม.

 - 100,000 -  -  รຌอยละของ
ควำมปลอดภยั
฿นชีวติละ
ทรัพย์สินพิไมขึๅน

ประชำชนมีควำม
ปลอดภัย฿นชีวิตละ
ทรัพย์สิน

กองชำง
ปน็รำยกำรปลีไยนปลง
จำกผนพัฒนำทຌองถิไนสีไปี

(พ.ศ. 2561-2564) 

ล ำดับ 12 หนຌำ 152

กำรเฟฟ้ำสวน
ภูมิภำค
จังหวัด

นครรำชสีมำ

8 ครงกำรขยำยขตเฟฟ้ำสำธำรณะ
 ซอยบຌำน ส.ท.สมำน  วรรณรักษ์ 
ชุมชนรวม฿จพัฒนำตะคองกำ ม.2

พืไอพัฒนำระบบ
สำธำรณูปภคเดຌอยำง
มำตรฐำนละทัไวถึง

ขยำยขตเฟฟ้ำสำธำรณะ 
ควำมยำว 70 ม.

 - - 50,000  -  รຌอยละของ
ควำมปลอดภยั
฿นชีวติละ
ทรัพย์สินพิไมขึๅน

ประชำชนมีควำม
ปลอดภัย฿นชีวิตละ
ทรัพย์สิน

กองชำง
ปน็รำยกำรปลีไยนปลง
จำกผนพัฒนำทຌองถิไนสีไปี

(พ.ศ. 2561-2564) 

ล ำดับ 8  หนຌำ 151

กำรเฟฟ้ำสวน
ภูมิภำค
จังหวัด

นครรำชสีมำ

9 ครงกำรขยำยขตเฟฟ้ำสำธำรณะ
ซอยรวมมิตร 2 จำกบຌำน อำจำรย์
รงรียนอัสสัมชัญ ถึงคลองสงนๅ ำ 
(ซอยขຌำงอูกืๅอ) ชุมชนรวมมิตร
พัฒนำ ม.4

พืไอพัฒนำระบบ
สำธำรณูปภคเดຌอยำง
มำตรฐำนละทัไวถึง

ขยำยขตเฟฟ้ำสำธำรณะ 
ควำมยำว  132 ม.

 - -  - 66,000  รຌอยละของ
ควำมปลอดภยั
฿นชีวติละ
ทรัพย์สินพิไมขึๅน

ประชำชนมีควำม
ปลอดภัย฿นชีวิตละ
ทรัพย์สิน

กองชำง
ปน็รำยกำรปลีไยนปลง
จำกผนพัฒนำทຌองถิไนสีไปี

(พ.ศ. 2561-2564) 

ล ำดับ  15 หนຌำ 152

กำรเฟฟ้ำสวน
ภูมิภำค
จังหวัด

นครรำชสีมำ
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3. ยุทธศาสตร์ดຌานการพัฒนาครงสรຌางพืๅนฐาน
   3.1

2561 2562 2563 2564

(ผลผลิตของครงกำร) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

ผนงำนคหะละชุมชน

ทีไ ครงกำร วัตถุประสงค์
ป้ำหมำย งบประมำณละทีไผำนมำ  ตัวชีๅวัด

(KPI)
ผลทีไคำดวำจะเดຌรับ หนวยงำน

รับผิดชอบหลัก

หนวยงำนทีไ
ขอรับงิน
อุดหนุน

10 ครงกำรขยำยขตเฟฟ้ำสำธำรณะ
 ซอยสนสุข 3/23 ชุมชนสนสุข
 2 ม.7

พืไอพัฒนำระบบ
สำธำรณูปภคเดຌอยำง
มำตรฐำนละทัไวถึง

ขยำยขตเฟฟ้ำสำธำรณะ 
ควำมยำว 370 ม.

185,000  - -  -  รຌอยละของ
ควำมปลอดภยั
฿นชีวติละ
ทรัพย์สินพิไมขึๅน

ประชำชนมีควำม
ปลอดภัย฿นชีวิตละ
ทรัพย์สิน

กองชำง
ปน็รำยกำรปลีไยนปลง
จำกผนพัฒนำทຌองถิไนสีไปี

(พ.ศ. 2561-2564) 

ล ำดับ 19  หนຌำ 153

กำรเฟฟ้ำสวน
ภูมิภำค
จังหวัด

นครรำชสีมำ

11 ครงกำรขยำยขตเฟฟ้ำ
สำธำรณะหลังสนำมกีฬำ 80 

พรรษำ  ซอยจ ำปำทอง  ชุมชน
สนสุข 3 ม.7

พืไอพัฒนำระบบ
สำธำรณูปภคเดຌอยำง
มำตรฐำนละทัไวถึง

ขยำยขตเฟฟ้ำสำธำรณะ 
ควำมยำว  800 ม.

 - 400,000 -  -  รຌอยละของ
ควำมปลอดภยั
฿นชีวติละ
ทรัพย์สินพิไมขึๅน

ประชำชนมีควำม
ปลอดภัย฿นชีวิตละ
ทรัพย์สิน

กองชำง
ปน็รำยกำรปลีไยนปลง
จำกผนพัฒนำทຌองถิไนสีไปี

(พ.ศ. 2561-2564) 

ล ำดับ 20  หนຌำ 153

กำรเฟฟ้ำสวน
ภูมิภำค
จังหวัด

นครรำชสีมำ

12 ครงกำรขยำยขตเฟฟ้ำ
สำธำรณะหลังประตู 4 สนำมกีฬำ
 80 พรรษำ ชุมชนสนสุข 3  ม.7

พืไอพัฒนำระบบ
สำธำรณูปภคเดຌอยำง
มำตรฐำนละทัไวถึง

ขยำยขตเฟฟ้ำสำธำรณะ 
ควำมยำว  300 ม.

 - 150,000  - -  รຌอยละของ
ควำมปลอดภยั
฿นชีวติละ
ทรัพย์สินพิไมขึๅน

ประชำชนมีควำม
ปลอดภัย฿นชีวิตละ
ทรัพย์สิน

กองชำง
ปน็รำยกำรปลีไยนปลง
จำกผนพัฒนำทຌองถิไนสีไปี

(พ.ศ. 2561-2564) 

ล ำดับ 21  หนຌำ 153

กำรเฟฟ้ำสวน
ภูมิภำค
จังหวัด

นครรำชสีมำ

รวม .......12......... ครงการ - - 760,500 1,050,000 150,000 66,000 - - -
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รายละอียดครงการพัฒนา บบ ผ.02

ผนพัฒนาทຌองถิไนสีไปี (พ.ศ.2561 - 2564)  ปลีไยนปลง ครัๅงทีไ 1
ส าหรับอุดหนุนองค์กรปกครองสวนทຌองถิไน สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน

ทศบาลต าบลปรุใหญ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 2 ยกระดับสังคมใหຌป็นมืองนาอยู
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไนในขตจังหวัดทีไ 2 ยุทธศาสตร์ดຌานการพัฒนาการศึกษา
6. ยุทธศาสตร์ดຌานการพัฒนาการศึกษา
   6.1

2561 2562 2563 2564

(ผลผลิตของครงกำร) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

1 งินอุดหนุนอำหำรกลำงวัน
รงรียนบຌำนคนชุม

พืไอสงสริม฿หຌดใกนักรียน
รงรียนบຌำนคนชุมเดຌรับ
อำหำรกลำงวันทีไมีคุณภำพ

ดใกนักรียนรงรียนบຌำน
คนชุม อนุบำล- ป.6

440,000 460,000 480,000 500,000  รຌอยละ 100 

ของจ ำนวนดใก
นักรียนเดຌรับ
อำหำรกลำง
วนัทีไมีคุณภำพ

ดใกนักรียน
รงรียนบຌำนคน
ชุมเดຌรับอำหำร
กลำงวันทีไมี
คุณภำพ

กองกำรศึกษำ
ปน็รำยกำร

ปลีไยนปลงจำก
ผนพฒันำทຌองถิไนสีไปี
(พ.ศ. 2561-2564) 

ล ำดับ 1  หนຌำ 155

รงรียนบຌำน
คนชุม

รวม ..........1....... ครงการ - - 440,000    460,000    480,000    500,000    - - - -

หนวยงำน
รับผิดชอบหลัก

ผนงำนกำรศึกษำ

ทีไ ครงกำร วัตถุประสงค์ ป้ำหมำย งบประมำณละทีไผำนมำ  ตัวชีๅวัด
(KPI)

ผลทีไคำดวำจะเดຌรับ
หนวยงำนทีไ
ขอรับงิน
อุดหนุน
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บัญชีครุภัณฑ์ บบ ผ.08

ผนพัฒนาทຌองถิไนสีไปี (พ.ศ.2561 - 2564) ปลีไยนปลง ครัๅงทีไ 1
ทศบาลต าบลปรุใหญ

2561 2562 2563 2564

(ผลผลิตของครงกำร) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

1 ผนงำนบริหำรทัไวเป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส ำนักงำน พืไอจัดหำตูຌหลใก 2
 บำนลืไอน (ทึบ)

ส ำหรับ฿ชຌ฿น
ส ำนักงำน

 ตูຌหลใก 2 บำนลืไอน (ทึบ)

 จ ำนวน 4 หลัง โ ละ 
5,000 บำท

10,000 - 10,000 - ส ำนักปลัดทศบำล
ป็นรำยกำร

ปลีไยนปลงจำก
ผนพัฒนำทຌองถิไนสีไปี 
(พ.ศ. 2561-2564) 

ล ำดับ  5 หนຌำ  167

2 ผนงำนบริหำรทัไวเป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส ำนักงำน พืไอจัดหำตูຌหลใก 2
 บำนลืไอน (กระจก)

ส ำหรับ฿ชຌ฿น
ส ำนักงำน

 ตูຌหลใก 2 บำนลืไอน 
(กระจก) จ ำนวน 4 หลัง โ
 ละ 5,000 บำท

10,000 - 10,000 - ส ำนักปลัดทศบำล
ป็นรำยกำร

ปลีไยนปลงจำก
ผนพัฒนำทຌองถิไนสีไปี 
(พ.ศ. 2561-2564) 

ล ำดับ  6 หนຌำ  167

3 ผนงำนบริหำรทัไวเป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส ำนักงำน พืไอจัดหำตูຌหลใก 2
 บำน บบปຂด
ส ำหรับ฿ชຌ฿น
ส ำนักงำน

 ตูຌหลใก 2 บำน บบปຂด 
จ ำนวน 4 หลัง โ ละ 
5,000 บำท (ตำม
มำตรฐำนครุภัณฑ์)

10,000 - 10,000 - ส ำนักปลัดทศบำล
ป็นรำยกำร

ปลีไยนปลงจำก
ผนพัฒนำทຌองถิไนสีไปี 
(พ.ศ. 2561-2564) 

ล ำดับ  7 หนຌำ  167

4 ผนงำนบริหำรทัไวเป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส ำนักงำน พืไอจัดหำครืไอง
ท ำลำยอกสำร
ส ำหรับ฿ชຌ฿น
ส ำนักงำน

 ครืไองท ำลำยอกสำร 
จ ำนวน 1 ครืไอง โ ละ 
20,000 บำท (ตำม
มำตรฐำนครุภัณฑ์ )

20,000 - - - ส ำนักปลัดทศบำล
ป็นรำยกำร

ปลีไยนปลงจำก
ผนพัฒนำทຌองถิไนสีไปี 
(พ.ศ. 2561-2564) 

ล ำดับ  8 หนຌำ  167

งบประมำณละทีไผำนมำ หนวยงำนรับผิดชอบ
หลักทีไ ผนงำน หมวด ประภท วัตถุประสงค์

ป้ำหมำย
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2561 2562 2563 2564

(ผลผลิตของครงกำร) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

งบประมำณละทีไผำนมำ หนวยงำนรับผิดชอบ
หลักทีไ ผนงำน หมวด ประภท วัตถุประสงค์

ป้ำหมำย

5 ผนงำนบริหำรทัไวเป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวตอร์

พืไอจัดหำครืไองพิมพ์ 
Multifunction ชนิด
ลซอร์ / ชนิด LED สี 
ส ำหรับ฿ชຌ฿นส ำนักงำน

ครืไองพิมพ์ Multifunction ชนิด
ลซอร์ / ชนิด LED สี จ ำนวน 1 

ครืไอง โ ละ 17,000 บำท   (ตำม
มำตรฐำนกระทรวงดิจิทลัพืไอ
ศรษฐกิจละสังคม)

- 17,000 - - ส ำนักปลัดทศบำล
ป็นรำยกำร

ปลีไยนปลงจำก
ผนพัฒนำทຌองถิไนสีไปี 
(พ.ศ. 2561-2564) 

ล ำดับ  9 หนຌำ  167

6 ผนงำนบริหำรทัไวเป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวตอร์

พืไอจัดหำครืไอง
คอมพิวตอร์ ส ำหรับ
งำนส ำนักงำน ส ำหรับ฿ชຌ
฿นส ำนักงำน

ครืไองคอมพิวตอร์ ส ำหรับงำน
ส ำนักงำน จ ำนวน 3 ครืไอง โ ละ
 16,000 บำท (ตำมมำตรฐำน
กระทรวงดิจิทลัพืไอศรษฐกิจละ
สังคม)

32,000 - - 16,000 ส ำนักปลัดทศบำล
ป็นรำยกำร

ปลีไยนปลงจำก
ผนพัฒนำทຌองถิไนสีไปี 
(พ.ศ. 2561-2564) 

ล ำดับ 2  หนຌำ  166

7 ผนงำนบริหำรทัไวเป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวตอร์

พืไอจัดหำครืไองส ำรอง
เฟ 
ส ำหรับ฿ชຌ฿นส ำนักงำน

ครืไองส ำรองเฟ ขนำด 800 VA 

จ ำนวน 3 ครืไอง โ ละ 2,800 

บำท (ตำมมำตรฐำนกระทรวง
ดิจิทลัพืไอศรษฐกิจละสังคม)

5,600 - - 2,800 ส ำนักปลัดทศบำล
ป็นรำยกำร

ปลีไยนปลงจำก
ผนพัฒนำทຌองถิไนสีไปี 
(พ.ศ. 2561-2564) 

ล ำดับ 3  หนຌำ  166

8 ผนงำนบริหำรทัไวเป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวตอร์

พืไอจัดหำครืไอง
คอมพิวตอร์นຌตบุຍก 
ส ำหรับงำนส ำนักงำน 
ส ำหรับ฿ชຌ฿นส ำนักงำน

ครืไองคอมพิวตอร์นຌตบุຍก 
ส ำหรับงำนส ำนักงำน จ ำนวน 1 

ครืไอง โ ละ 16,000 บำท  (ตำม
มำตรฐำนกระทรวงดิจิทลัพืไอ
ศรษฐกิจละสังคม)

16,000 - - - กองคลัง
ป็นรำยกำร

ปลีไยนปลงจำก
ผนพัฒนำทຌองถิไนสีไปี 
(พ.ศ. 2561-2564) 

ล ำดับ 10 หนຌำ  168
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2561 2562 2563 2564

(ผลผลิตของครงกำร) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

งบประมำณละทีไผำนมำ หนวยงำนรับผิดชอบ
หลักทีไ ผนงำน หมวด ประภท วัตถุประสงค์

ป้ำหมำย

9 ผนงำนรักษำควำมสงบภำย฿น ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ยำนพำหนะละ
ขนสง

พืไอจัดหำรถบรรทกุ 
(ดีซล) บบบรรทกุนๅ ำ 
พืไอ฿ชຌ฿นงำนปอ้งกัน
ละบรรทำสำธำรณภยั

รถบรรทกุ (ดีซล) บบบรรทกุนๅ ำ
 ขนำด 6 ตัน 6 ลຌอ ปริมำตร
กระบอกสูบ เมตไ ำกวำ 6,000 ซีซี 
 จุนๅ ำเดຌเมนຌอยกวำ 6,000 ลิตร 
นๅ ำหนักของรถรวมนๅ ำหนักบรรทกุ
 เมตไ ำกวำ 12,000 กิลกรัม 
รำคำพรຌอมปัຖมอุปกรณ์ จ ำนวน 1 

คัน (ตำมมำตรฐำนครุภณัฑ์ )

2,500,000 - - - ส ำนักปลัดทศบำล
ป็นรำยกำร

ปลีไยนปลงจำก
ผนพัฒนำทຌองถิไนสีไปี 
(พ.ศ. 2561-2564) 

ล ำดับ  1 หนຌำ  166

10 ผนงำนคหะละชุมชน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์รงงำน พืไอจัดหำถังอัด
จำรบีบบมือยก 
ส ำหรับ฿ชຌ฿นกำร
ปฏิบัติงำน

ถังอัดจำรบีบบมือยก 
จ ำนวน 1 ครืไอง

8,000 - - - กองชำง
ป็นรำยกำร

ปลีไยนปลงจำก
ผนพัฒนำทຌองถิไนสีไปี 
(พ.ศ. 2561-2564) 

ล ำดับ 18 หนຌำ  169

11 ผนงำนคหะละชุมชน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์รงงำน พืไอจัดหำชุด
ประจรวมหวน
ขຌำงปำกตำย 
ส ำหรับ฿ชຌ฿นกำร
ปฏิบัติงำนกิจกำร
ประปำ

ชุดประจรวมหวนขຌำง
ปำกตำย ชุด 26 ตัว 6-32

 มม. จ ำนวน 1 ชุด

3,400 - - - กองชำง
ป็นรำยกำร

ปลีไยนปลงจำก
ผนพัฒนำทຌองถิไนสีไปี 
(พ.ศ. 2561-2564) 

ล ำดับ 21 หนຌำ  169

12 ผนงำนคหะละชุมชน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์อืไน พืไอจัดหำ
Submersible 3.0

 รง 220 วลต์  
ส ำหรับ฿ชຌ฿น
กิจกำรประปำของ
ทศบำล

Submersible 3.0 รง 
220 วลต์ จ ำนวน 5 ตัว โ
 ละ 39,000 บำท

78,000 39,000 39,000 39,000 กองชำง
ป็นรำยกำร

ปลีไยนปลงจำก
ผนพัฒนำทຌองถิไนสีไปี 
(พ.ศ. 2561-2564) 

ล ำดับ 11 หนຌำ  168
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2561 2562 2563 2564

(ผลผลิตของครงกำร) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

งบประมำณละทีไผำนมำ หนวยงำนรับผิดชอบ
หลักทีไ ผนงำน หมวด ประภท วัตถุประสงค์

ป้ำหมำย

13 ผนงำนคหะละชุมชน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์อืไน พืไอจัดหำ
Submersible 3.0

 รง 380 วลต์  
ส ำหรับ฿ชຌ฿น
กิจกำรประปำของ
ทศบำล

Submersible 3.0 รง 
380 วลต์ จ ำนวน 7 ตัว โ
  ตัวละ 33,000 บำท

99,000 66,000 33,000 33,000 กองชำง
ป็นรำยกำร

ปลีไยนปลงจำก
ผนพัฒนำทຌองถิไนสีไปี 
(พ.ศ. 2561-2564) 

ล ำดับ 12 หนຌำ  168

14 ผนงำนกำรศึกษำ ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวตอร์

พืไอจัดหำครืไอง
คอมพิวตอร์ 
ส ำหรับงำน
ส ำนักงำน
ส ำหรับ฿ชຌ฿น
ส ำนักงำน

ครืไองคอมพิวตอร์ 
ส ำหรับงำนส ำนักงำน 
จ ำนวน 1 ครืไอง โ ละ 
16,000 บำท (ตำม
มำตรฐำนกระทรวงดิจิทัล
พืไอศรษฐกิจละสังคม)

16,000 - - - กองกำรศึกษำ
ป็นรำยกำร

ปลีไยนปลงจำก
ผนพัฒนำทຌองถิไนสีไปี 
(พ.ศ. 2561-2564) 

ล ำดับ 23หนຌำ  170

15 ผนงำนกำรศึกษำ ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวตอร์

พืไอจัดหำครืไอง
ส ำรองเฟ 
ส ำหรับ฿ชຌ฿น
ส ำนักงำน

ครืไองส ำรองเฟ ขนำด 
800 VA จ ำนวน 2 

ครืไอง โ ละ 2,800 บำท 
(ตำมมำตรฐำนกระทรวง
ดิจิทัลพืไอศรษฐกิจละ
สังคม)

5,600 - - - กองกำรศึกษำ
ป็นรำยกำร

ปลีไยนปลงจำก
ผนพัฒนำทຌองถิไนสีไปี 
(พ.ศ. 2561-2564) 

ล ำดับ 24หนຌำ  170

16 ผนงำนสำธำรณสุข ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส ำนักงำน พืไอจัดหำ ตูຌหลใก 
2 บำนลืไอน (ทึบ)

ส ำหรับ฿ชຌ฿น
ส ำนักงำน

 ตูຌหลใก 2 บำนลืไอน (ทึบ)

 จ ำนวน  4 หลัง โ ละ 
5,000 บำท

10,000 - 10,000 - กองสำธำรณสุขฯ
ปน็รำยกำรปลีไยนปลง

จำกผนพัฒนำทຌองถิไนสีไป ี
(พ.ศ. 2561-2564) ล ำดับ 

31หนຌำ  172

17 ผนงำนสำธำรณสุข ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส ำนักงำน พืไอจัดหำตูຌหลใก 2
 บำนลืไอน (กระจก)

ส ำหรับ฿ชຌ฿น
ส ำนักงำน

ตูຌหลใก 2 บำนลืไอน 
(กระจก)  จ ำนวน  4 

หลัง โ ละ 5,000 บำท

10,000 - 10,000 - กองสำธำรณสุขฯ
ป็นรำยกำร

ปลีไยนปลงจำก
ผนพัฒนำทຌองถิไนสีไปี 
(พ.ศ. 2561-2564) 

ล ำดับ 32 หนຌำ  172
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2561 2562 2563 2564

(ผลผลิตของครงกำร) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

งบประมำณละทีไผำนมำ หนวยงำนรับผิดชอบ
หลักทีไ ผนงำน หมวด ประภท วัตถุประสงค์

ป้ำหมำย

18 ผนงำนสำธำรณสุข ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวตอร์

พืไอจัดหำ
ครืไองพิมพ์ 
Multifunction 

ชนิดลซอร์ / ชนิด
 LED สี 
ส ำหรับ฿ชຌ฿น
ส ำนักงำน

ครืไองพิมพ์ 
Multifunction ชนิด
ลซอร์ / ชนิด LED สี 
จ ำนวน 1 ครืไอง โ ละ 
17,000 บำท   (ตำม
มำตรฐำนกระทรวงดิจิทัล
พืไอศรษฐกิจละสังคม)

17,000 - - - กองสำธำรณสุขฯ
ป็นรำยกำร

ปลีไยนปลงจำก
ผนพัฒนำทຌองถิไนสีไปี 
(พ.ศ. 2561-2564) 

ล ำดับ 29หนຌำ  171

19 ผนงำนสำธำรณสุข ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวตอร์

พืไอจัดหำครืไอง
คอมพิวตอร์
นຌตบุຍก ส ำหรับ
งำนส ำนักงำน 
ส ำหรับ฿ชຌ฿น
ส ำนักงำน

ครืไองคอมพิวตอร์นຌตบุຍก
 ส ำหรับงำนส ำนักงำน 
จ ำนวน 1 ครืไอง โ ละ 
16,000 บำท (ตำม
มำตรฐำนกระทรวงดิจิทัล
พืไอศรษฐกิจละสังคม)

16,000 - - - กองสำธำรณสุขฯ
ป็นรำยกำร

ปลีไยนปลงจำก
ผนพัฒนำทຌองถิไนสีไปี 
(พ.ศ. 2561-2564) 

ล ำดับ30 หนຌำ  171

20 ผนงำนสำธำรณสุข ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ฆษณำ
ละผยพร

พืไอจัดหำกลຌอง
ถำยนิไง ระบบ
ดิจิตอล 
ส ำหรับ฿ชຌ฿น
ส ำนักงำน

กลຌองถำยภำพนิไง ระบบ
ดิจิตอล จ ำนวน 1 ตัว โ 
ละ 9,000 บำท  (ตำม
มำตรฐำนครุภัณฑ์ )

9,000 - - - กองสำธำรณสุขฯ
ปน็รำยกำรปลีไยนปลง

จำกผนพัฒนำทຌองถิไนสีไป ี
(พ.ศ. 2561-2564) ล ำดับ27

 หนຌำ  171

21 ผนงำนสำธำรณสุข ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ยำนพำหนะละ
ขนสง

พืไอจัดหำ
รถบรรทุกขยะ 
ขนำด 1 ตัน 
ส ำหรับ฿ชຌจัดกใบ
ขยะมูลฝอย฿นขต
ทศบำลต ำบลปรุ
฿หญ

รถบรรทุกขยะ ขนำด 1 

ตัน ปริมำตรกระบอกสูบ
เมตๅ ำกวำ 2,400 ซีซี บบ
ปຂดขຌำงททຌำย จ ำนวน  1
 คัน โ ละ 950,000 บำท 
(ตำมมำตรฐำนครุภัณฑ์ )

950,000 - - - กองสำธำรณสุขฯ
ปน็รำยกำรปลีไยนปลง

จำกผนพัฒนำทຌองถิไนสีไป ี
(พ.ศ. 2561-2564) ล ำดับ28

 หนຌำ  170
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(ผลผลิตของครงกำร) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

งบประมำณละทีไผำนมำ หนวยงำนรับผิดชอบ
หลักทีไ ผนงำน หมวด ประภท วัตถุประสงค์

ป้ำหมำย

22 ผนงำนสำธำรณสุข ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ยำนพำหนะละ
ขนสง

พืไอจัดหำ
รถบรรทุกขยะ
ส ำหรับ฿ชຌจัดกใบ
ขยะมูลฝอย฿นขต
ทศบำลต ำบลปรุ
฿หญ

รถบรรทุกขยะ  ขนำด 6 

ตัน 6 ลຌอ ปริมำตร
กระบอกสูบเมตไ ำกวำ 
6,000 ซีซี บบอัดทຌำย 
จ ำนวน  1 คัน โ ละ 
2,400,000 บำท (ตำม
มำตรฐำนครุภัณฑ์)

- 2,400,000 - - กองสำธำรณสุขฯ
ป็นรำยกำร

ปลีไยนปลงจำก
ผนพัฒนำทຌองถิไนสีไปี 
(พ.ศ. 2561-2564) 

ล ำดับ 26  หนຌำ  170

3,825,600 2,522,000 122,000 90,800 รวม
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