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ละ
ผนพัฒนาทຌองถิไนสีไปี ิพ.ศ. 256แ-2564ี
ปลีไยนปลง ครัๅงทีไ แ

ทศบาลตาบลปรุใหญ
อาภอมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

1

หตุผลละความจาป็น
กำรจัดทำผนพัฒนำทຌองถิไนสีไปี ิพ.ศ. 2561-2564) พิไมติม ฉบับทีไ แ ละผนพัฒนำทຌองถิไน
สีไปี ิพ.ศ. 2561-2564) ปลีไยนปลง ครัๅงทีไ แ ทศบำลตำบลปรุ฿หญ
ตำมทีไ ทศบำลตำบลปรุ฿หญ เดຌอนุมัติละประกำศ฿ชຌผนพัฒนำทຌองถิไนสีไปี ิพ.ศ. 2561-2564)
มืไอวันทีไ 31 ตุลำคม 2559 พืไอ฿ชຌป็นครืไองมือ฿นกำรปลงนยบำยละยุทธศำสตร์กำรพัฒนำทศบำลตำบล
ปรุ฿หญเปสูกำรปฏิบัติ ลຌวนัๅน
นืไองจำกทศบำลตำบลปรุ฿หญ มีควำมตຌองกำรละควำมจำป็นรงดวนทีไตຌองดำนินงำนตำม
ภำรกิ จ ละอ ำนำจหนຌ ำ ทีไ ละพืไ อ ประยชน์ ข องประชำชน จึ ง เดຌ ด ำนิ น กำรพิไ ม ติ ม ละปลีไ ย นปลง
ผนพัฒนำทຌองถิไนสีไปี ิพ.ศ. 2561-2564ี ดยพิไมติมครงกำรทีไยังมิเดຌบรรจุอยู฿นผนงำน/ครงกำรของ
ผนพัฒ นำของทศบำลตำบลปรุ ฿หญ ละปลีไ ยนปลงครงกำรทีไมีอยู ดิม ฿หຌ ส ำมำรถกຌเขปั ญหำควำม
ดือดรຌ อนของประชำชน รวมทัๅงพืไอพิไมประสิทธิภำพ฿นกำรบริหำรกิจกำรของทศบำลตำมอำนำจหนຌำ ทีไ
สำมำรถสนองตอบยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ ตอบสนองควำมตຌองกำรของประชำชน สำมำรถ฿หຌกำรบริ กำร
สำธำรณะกประชำชน฿นพืๅนทีไเดຌอยำงหมำะสม กิดประสิทธิภำพ สำมำรถนำเปสูกำรปฏิบัติทีไทຌจริง ละ
กำรพิไมติมปลีไยนปลงผนพัฒนำทຌองถิไนสีไปี฿นครัๅงนีๅ จะกิดประยชน์สูงสุดกประชำชนป็นสำคัญ
ดยถือปฏิบัติตำมระบียบกระทรวงมหำดเทย วำดຌวยกำรจัดทำผนพัฒนำขององค์กรปกครอง
สวนทຌองถิไน พ.ศ. 2548 ละกຌเขพิไมติมถึง ิฉบับทีไ 2ี พ.ศ. 2559 ขຌอ 4 ผนพัฒนำทຌองถิไนสีไปี 
หมำยควำมวำ ผนพั ฒ นำขององค์ กรปกครองส ว นทຌ องถิไ น ทีไกำหนด วิ สั ยทั ศน์ ประดใน ยุ ทธศำสตร์
ป้ำประสงค์ ตัวชีๅวัด คำป้ำหมำย ละกลยุทธ์ ดยสอดคลຌองกับ ผนพัฒนำจังหวัด ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ
องค์กรปกครองสวนทຌองถิไน฿นขตจังหวัด ผนพัฒนำอำภอ ผนพัฒนำตำบล ผนพัฒนำหมูบຌำนหรือผน
ชุมชน อันมีลักษณะป็นกำรกำหนดรำยละอียดผนงำน ครงกำรพัฒนำ ทีไจัดทำขึๅนสำหรับปีงบประมำณ
ตละปี ซึไงมีควำมตอนืไองละป็นผนกຌำวหนຌำ ละ฿หຌหมำยควำมรวมถึงกำรพิไมติมหรือปลีไยนปลง
ผนพัฒนำทຌองถิไนสีไปี ละขຌอ 22 พืไอประยชน์ของประชำชน องค์กรปกครองสวนทຌองถิไนอำจพิไมติมหรือ
ปลีไยนปลง ผนพัฒนำทຌองถิไนสีไปีเดຌ ดย฿หຌดำนินกำรตำมขัๅนตอน ดังนีๅ
(1ี คณะกรรมกำรสนับสนุนกำรจัดทำผนพัฒนำทຌองถิไนจัดทำรำงผนพัฒนำทຌองถิไน สีไปีทีไ
พิไมติมหรือปลีไยนปลงพรຌอมหตุผลละควำมจำป็นสนอคณะกรรมกำรพัฒนำทຌองถิไน
(2ี คณะกรรมกำรพัฒนำทຌองถิไนละประชำคมทຌองถิไนพิจำรณำรำงผนพัฒนำทຌองถิไนสีไปี ทีไ
พิไมติมหรือปลีไยนปลงพืไอสนอผูຌบริหำรทຌองถิไน
(3ี ผูຌบริหำรทຌองถิไนพิจำรณำอนุมัติรำงผนพัฒนำทຌองถิไนสีไปีทีไพิไมติมหรือปลีไยนปลงละ
ประกำศ฿ชຌผนพัฒนำทຌองถิไนสีไปีทีไพิไมติมหรือปลีไยนปลง
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บัญชีสรุปครงการพัฒนา
ผนพัฒนาทຌองถิไนสีไปี (พ.ศ.2561-2564) พิไมติม ฉบับทีไ 1
ทศบาลตาบลปรุใหญ
ทีไ

ยุทธศำสตร์

1 ยุทธศำสตร์ดຌำนกำรรักษำควำมปลอดภัย฿นชีวิตละทรัพย์สิน
1.1 ผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำย฿น
1.2 ผนงำนคหะละชุมชน
1.3 ผนงำนงบกลำง
รวม
2 ยุทธศำสตร์กำรสำนตอนวทำงพระรำชดำริ
2.1 ผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำย฿น
2.2 ผนงำนคหะละชุมชน
2.3 ผนงำนกำรกษตร
รวม
3 ยุทธศำสตร์ดຌำนกำรพัฒนำครงสรຌำงพืๅนฐำน
3.1 ผนงำนคหะละชุมชน
รวม
4 ยุทธศำสตร์ดຌำนกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติละสิไงวดลຌอม
4.1 ผนงำนสำธำรณสุข
4.2 ผนงำนกำรกษตร
รวม
5 ยุทธศำสตร์ดຌำนกำรพัฒนำกำรทองทีไยว ศำสนำ-วัฒนธรรม
ประพณี ละกีฬำ
5.1 ผนงำนคหะละชุมชน
5.2 ผนงำนกำรศำสนำ วัฒนธรรม ละนันทนำกำร
รวม
6 ยุทธศำสตร์ดຌำนกำรพัฒนำกำรศึกษำ
6.1 ผนงำนกำรศึกษำ

จำนวน
ครงกำร

ปี 2561
งบประมำณ
(บำท)

ปี 2562
จำนวน
งบประมำณ
ครงกำร
(บำท)

บบ ผ.07

ปี 2563
จำนวน
งบประมำณ
ครงกำร
(บำท)

ปี 2564
จำนวน
งบประมำณ
ครงกำร
(บำท)

รวม 4 ปี
จำนวน
งบประมำณ
ครงกำร
(บำท)

0
3
0
3

0
630,000
0
630,000

0
2
0
2

0
250,000
0
250,000

0
0
0
0

0
0
0
0

0
1
0
1

0
60,000
0
60,000

0
6
0
6

0
940,000
0
940,000

0
5
1
6

0
1,969,000
50,000
2,019,000

0
1
1
2

0
300,000
50,000
350,000

0
0
1
1

0
0
50,000
50,000

0
0
1
1

0
0
50,000
50,000

0
6
4
10

0
2,269,000
200,000
2,469,000

15
15

5,365,000
5,365,000

10
10

9,754,800
9,754,800

9
9

5,263,000
5,263,000

9
9

9,333,000
9,333,000

43
43

29,715,800
29,715,800

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

2
0
2

1,300,000
0
1,300,000

0
0
0

0
0
0

2
0
2

1,300,000
0
1,300,000

1

100,000

1

100,000

1

100,000

1

100,000

4

400,000
2

ทีไ

7

8

9

10

ยุทธศำสตร์
รวม
ยุทธศำสตร์ดຌำนกำรบริหำรจัดกำรบຌำนมืองทีไดี
7.1 ผนงำนบริหำรทัไวเป
7.2 ผนงำนสำธำรณสุข
7.3 ผนงำนคหะละชุมชน
7.4 ผนงำนสรຌำงควำมขຌมขใงของชุมชน
รวม
ยุทธศำสตร์ดຌำนกำรพัฒนำสำธำรณสุข
8.1 ผนงำนสำธำรณสุข
8.2 ผนงำนงบกลำง
รวม
ยุทธศำสตร์ดຌำนกำรพัฒนำสังคม
9.1 ผนงำนกำรศึกษำ
9.2 ผนงำนสำธำรณสุข
9.3 ผนงำนสรຌำงควำมขຌมขใงของชุมชน
9.4 ผนงำนงบกลำง
รวม
ยุทธศำสตร์ดຌำนกำรพัฒนำกำรกษตร
10.1 ผนงำนสรຌำงควำมขຌมขใงของชุมชน
10.2 ผนงำนกำรกษตร
รวม
รวมทัๅงสิๅน

จำนวน
ครงกำร
1

ปี 2561
งบประมำณ
(บำท)
100,000

ปี 2562
จำนวน
งบประมำณ
ครงกำร
(บำท)
1
100,000

ปี 2563
จำนวน
งบประมำณ
ครงกำร
(บำท)
1
100,000

ปี 2564
จำนวน
งบประมำณ
ครงกำร
(บำท)
1
100,000

รวม 4 ปี
จำนวน
งบประมำณ
ครงกำร
(บำท)
4
400,000

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
1
0
1

0
0
50,000
0
50,000

0
0
1
0
1

0
0
50,000
0
50,000

0
0
2
0
2

0
0
100,000
0
100,000

0
0
1
0
1

0
0
50,000
0
50,000

0
0
5
0
5

0
0
250,000
0
250,000

0
0
0
26

0
0
0
8,164,000

1
0
1
17

500,000
0
500,000
11,004,800

0
0
0
15

0
0
0
6,813,000

0
0
0
13

0
0
0
9,593,000

1
0
1
71

500,000
0
500,000
35,574,800

3

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาทຌองถินไ สีปไ ี (พ.ศ.2561 - 2564) พิไมติม ฉบับทีไ 1
สาหรับองค์กรปกครองสวนทຌองถินไ ดานินการ
ทศบาลตาบลปรุใหญ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 4 การสริมสรຌางความมันไ คงทุกมิติ พืไอป้องกันสถาบันหลักของชาติ ละความปลอดภัยในชีวิตละทรัพย์สินของประชาชน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทຌองถินไ ในขตจังหวัดทีไ 9 ยุทธศาสตร์ดຌานการรักษาความปลอดภัยในชีวิตละทรัพย์สิน
1. ยุทธศาสตร์ดຌานการรักษาความปลอดภัยในชีวิตละทรัพย์สิน
1.2 ผนงำนคหะละชุมชน
งบประมำณละทีไผำนมำ
ป้ำหมำย
ทีไ
ครงกำร
วัตถุประสงค์
2561
2562
2563
2564
(ผลผลิตของครงกำร)
(บำท)
(บำท)
(บำท)
(บำท)
1 ครงกำรติดตังๅ กระจกนูน ม.1
พืไอป้องกันละรักษำควำม กระจกนูน พรຌอม
30,000
-

2 ครงกำรติดตังๅ กลຌอง CCTV

ชุมชนหนองหอย ม.3

ปลอดภัย฿นชีวิตละ
ทรัพย์สินของประชำชน

ติดตังๅ จำนวน 5 ตัว
(ตำมบบทศบำล
กำหนด)

พืไอป้องกันละรักษำควำม
ปลอดภัย฿นชีวิตละ
ทรัพย์สินของประชำชน
ละป้องกันอำชญำกรรมทีไ
อำจกิดขึนๅ ฿นขตทศบำล

ติดตังๅ กลຌอง CCTV
จำนวน 4 ชุด พรຌอม
ป้ำยครงกำร จำนวน
1 ป้ำย (นอกตำม
มำตรฐำนกระทรวงดิ
จิตลั ศรษฐกิจละ
สังคม )

200,000

-

-

-

บบ ผ.01

ตัวชีวๅ ัด
(KPI)

ผลทีไคำดวำจะเดຌรับ

หนวยงำน
รับผิดชอบหลัก

รຌอยละของ
ควำมปลอดภัย
฿นชีวติ ละ
ทรัพย์สินของ
ประชำชนพิมไ ขึๅน

ประชำชนมีควำม
ปลอดภัย฿นชีวิตละ
ทรัพย์สิน

กองชำง

รຌอยละของ
ควำมปลอดภัย
฿นชีวติ ละ
ทรัพย์สินของ
ประชำชนพิมไ ขึๅน

ประชำชนมีควำม
ปลอดภัย฿นชีวิตละ
ทรัพย์สิน

กองชำง
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1. ยุทธศาสตร์ดຌานการรักษาความปลอดภัยในชีวิตละทรัพย์สิน
1.2 ผนงำนคหะละชุมชน
ทีไ

ครงกำร

วัตถุประสงค์

งบประมำณละทีไผำนมำ

ป้ำหมำย
2561
(บำท)

2562
(บำท)

2563
(บำท)

2564
(บำท)

ติดตังๅ กลຌอง CCTV
จำนวน 8 ชุด พรຌอม
ป้ำยครงกำร จำนวน
1 ป้ำย (นอกตำม
มำตรฐำนกระทรวงดิ
จิตลั ศรษฐกิจละ
สังคม )

400,000

-

-

-

4 ครงกำรขยำยขตสียงตำมสำยหลัง พืไอ฿หຌประชำชนเดຌรับ

ขยำยขตสียงตำม
สำย พรຌอมป้ำย
ครงกำร จำนวน 1
ป้ำย (ตำมบบ
ทศบำลกำหนด)

-

150,000

5 ครงกำรติดตังๅ หอกระจำยขำว

พำววอร์อมปຊ
ภำคขยำย 1,000
วัตต์ ลำพง 100 วัตต์
จำนวน 4 ชุด ควำม
สูงหอกระจำยขำว 10
ม.
(ตำมบบทศบำล
กำหนด)

-

100,000

3 ครงกำรติดตังๅ กลຌอง CCTV

ม.4

รงรียนบຌำนคนชุม
ชุมชนคนชุม 2 ม.1

ชุมชนหนองหอย ม.3

พืไอป้องกันละรักษำควำม
ปลอดภัย฿นชีวิตละ
ทรัพย์สินของประชำชน
ละป้องกันอำชญำกรรมทีไ
อำจกิดขึนๅ ฿นขตทศบำล

ขຌอมูลขำวสำรทัไวถึงละ
ครอบคลุม

พืไอ฿หຌประชำชนเดຌรับ
ขຌอมูลขำวสำรทัไวถึงละ
ครอบคลุม

(ผลผลิตของครงกำร)

-

-

ตัวชีวๅ ัด
(KPI)

ผลทีไคำดวำจะเดຌรับ

หนวยงำน
รับผิดชอบหลัก

รຌอยละของ
ควำมปลอดภัย
฿นชีวติ ละ
ทรัพย์สินของ
ประชำชนพิมไ ขึๅน

ประชำชนมีควำม
ปลอดภัย฿นชีวิตละ
ทรัพย์สิน

กองชำง

รຌอยละของ
ประชำชนเดຌรบั
ขຌอมูลขำวสำร
พิมไ ขึๅน

ประชำชนเดຌรับ
ขຌอมูลขำวสำรทัไวถึง
ละครอบคลุม

กองชำง

รຌอยละของ
ประชำชนเดຌรบั
ขຌอมูลขำวสำร
พิมไ ขึๅน

ประชำชนเดຌรับ
ขຌอมูลขำวสำรทัไวถึง
ละครอบคลุม

กองชำง
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1. ยุทธศาสตร์ดຌานการรักษาความปลอดภัยในชีวิตละทรัพย์สิน
1.2 ผนงำนคหะละชุมชน
ทีไ

ครงกำร

6 ครงกำรติดตังๅ กระจกนูน

ชุมชนสนสุข 3 ม.7

รวม

........6......... ครงการ

วัตถุประสงค์

ป้ำหมำย
(ผลผลิตของครงกำร)

พืไอป้องกันละรักษำควำม กระจกนูน พรຌอม
ปลอดภัย฿นชีวิตละ
ติดตังๅ จำนวน 10 ตัว
ทรัพย์สินของประชำชน
(ตำมบบทศบำล
กำหนด)
-

งบประมำณละทีไผำนมำ

-

2561
(บำท)

2562
(บำท)

2563
(บำท)

2564
(บำท)

-

-

-

60,000

630,000

250,000

-

60,000

ตัวชีวๅ ัด
(KPI)
รຌอยละของ
ควำมปลอดภัย
฿นชีวติ ละ
ทรัพย์สินของ
ประชำชนพิมไ ขึๅน

-

ผลทีไคำดวำจะเดຌรับ

หนวยงำน
รับผิดชอบหลัก

ประชำชนมีควำม
ปลอดภัย฿นชีวิตละ
ทรัพย์สิน

กองชำง

-

-
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รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาทຌองถินไ สีปไ ี (พ.ศ.2561 - 2564) พิไมติม ฉบับทีไ 1
สาหรับองค์กรปกครองสวนทຌองถินไ ดานินการ
ทศบาลตาบลปรุใหญ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 3 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติละสิงไ วดลຌอมใหຌมีความสมบูรณ์อยางยังไ ยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทຌองถินไ ในขตจังหวัดทีไ 1 ยุทธศาสตร์การสานตอนวทางพระราชดาริ
2.ยุทธศาสตร์การสานตอนวทางพระราชดาริ
2.2 ผนงำนคหะละชุมชน
งบประมำณละทีไผำนมำ
ป้ำหมำย
ทีไ
ครงกำร
วัตถุประสงค์
2561
2562
2563
(ผลผลิตของครงกำร)
(บำท)
(บำท)
(บำท)
1 ครงกำรขุดลอกคลองกัก
พือไ ฿หຌประชำชนมีนๅำ฿ชຌ ขุดลอกคลอง ขนำดกวຌำงฉลีไย
700,000
14.00
ม.
ยำว
300
ม.
ลึ
ก
ฉลี
ย
ไ
กใบนๅำพือไ ผลิตนๅำประปำผิว พือไ อุปภค-บริภคอยำง
1.80 ม. ลำดอียง 1:1 ปริมำตร
ดินขนำด฿หญมำก ละ
ทัไวถึงละเดຌรับควำม
ขุดลอกเมนຌอยกวำ 6,588.00
กอสรຌำงถนนคอนกรีตสริม สะดวก฿นกำรสัญจร
ลบ.ม. ละขนยຌำยดินรัศมีเมนຌอย
หลใก สำยลียบคลองกักกใบ
กวำ 1.00 กม. พรຌอมติดตัๅงป้ำย
นๅำผลิตประปำพธิ่ ตียๅ
ครงกำรจำนวน 1 ป้ำย ละ
ชุมชนคนชุม 3 ม.1

บบ ผ.01

2564
(บำท)
-

ตัวชีวๅ ัด
(KPI)
รຌอยละของ
ประชำชนมีนๅำ
อุปภค บริภค
ละเดຌรบั ควำม
สะดวก฿นกำร
สัญจรพิมไ ขึๅน

ผลทีไคำดวำจะเดຌรับ
ประชำชนมีนๅำ฿ชຌพือไ
อุปภค-บริภคทัไวถึง
ละประชำชนเดຌรับ
ควำมสะดวก฿นกำร
สัญจรพิมไ ขึนๅ

หนวยงำน
รับผิดชอบหลัก

กองชำง

กอสรຌำงถนนคอนกรีตสริมหลใก
ลียบคลอง กวຌำง 4.00 ม. ยำว
100.00 ม. หนำ 0.15 ม. เหล
ทำงหินคลุกกวຌำงขຌำงละ 0.50 ม.
หรือพืนๅ ทีไกอ สรຌำงผิวจรำจรเม
นຌอยกวำ 400.00 ตร.ม. พรຌอม
ติดตัๅงป้ำยครงกำรจำนวน 1
ป้ำย (ตำมบบทศบำลกำหนด)
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2.ยุทธศาสตร์การสานตอนวทางพระราชดาริ
2.2 ผนงำนคหะละชุมชน
ทีไ

ครงกำร

วัตถุประสงค์

ป้ำหมำย
(ผลผลิตของครงกำร)

ติดตัๅงถังกรองสนิมหลใก ขนำด 
0.80 ม. จำนวน 1 ถัง ละถัง฿ส
คลอรีน พรຌอมปัมຖ จำนวน 1 ถัง
พรຌอมชืไอมตอระบบประปำ
หมูบำຌ น (ตำมรูปบบรำยกำร
ละประมำณกำรทีไทศบำล
กำหนด)

งบประมำณละทีไผำนมำ
2561
(บำท)
100,000

2562
(บำท)
-

2563
(บำท)
-

2564
(บำท)
-

2 ครงกำรปรับปรุงระบบ

พือไ ฿หຌประชำชนมีนๅำ฿ชຌ
พือไ อุปภค-บริภคอยำง
ทัไวถึง

3 ครงกำรจำะบอบำดำล

พือไ ฿หຌประชำชนมีนๅำ฿ชຌ
พือไ อุปภค-บริภคอยำง
ทัไวถึง

จำะบอบำดำลควำมลึกเมนຌอย
กวำ 70.00 มตร จำนวน 2 บอ
พรຌอมครืไองสูบนๅำ฿ตຌดิน (ซับ
มอร์ส) ขนำด 3 รงมຌำ จำนวน
2 ครืไอง ครืไองสูบนๅำหอยขง 5.5
รงมຌำ จำนวน 2 ครืไอง ป้ำย
ครงกำรจำนวน 1 ป้ำย (ตำม
รูปบบรำยกำรละประมำณกำร
ทีไทศบำลกำหนด)

300,000

300,000

-

4 ครงกำรปรับปรุงระบบ

พือไ ฿หຌประชำชนมีนๅำ฿ชຌ
พือไ อุปภค-บริภคอยำง
ทัไวถึง

ปรับปรุงระบบกรองนๅำประปำวัด
พบสุข ละถังกรองทรำย จำนวน
1 ถัง พรຌอมติดตัๅงป้ำยครงกำร
จำนวน 1 ป้ำย (ตำมรูปบบ
รำยกำรละประมำณกำรทีไ
ทศบำลกำหนด)

169,000

-

-

กรองนๅำประปำ ชุมชน
วิรจน์พัฒนำ ม.4

ชุมชนวิรจน์พัฒนำ ม.4

กรองนๅำประปำวัดพบสุข
ชุมชนสนสุข 2 ม.7

ตัวชีวๅ ัด
(KPI)

ผลทีไคำดวำจะเดຌรับ

หนวยงำน
รับผิดชอบหลัก

รຌอยละของ
ประชำชนมีนๅำ
อุปภค บริภค
พิมไ ขึๅน

ประชำชนมีนๅำ฿ชຌพือไ
อุปภค-บริภคทัไวถึง

กองชำง

-

รຌอยละของ
ประชำชนมีนๅำ
อุปภค บริภค
พิมไ ขึๅน

ประชำชนมีนๅำ฿ชຌพือไ
อุปภค-บริภคทัไวถึง

กองชำง

-

รຌอยละของ
ประชำชนมีนๅำ
อุปภค บริภค
พิมไ ขึๅน

ประชำชนมีนๅำ฿ชຌพือไ
อุปภค-บริภคทัไวถึง

กองชำง

8

2.ยุทธศาสตร์การสานตอนวทางพระราชดาริ
2.2 ผนงำนคหะละชุมชน
ทีไ

ครงกำร

วัตถุประสงค์

พือไ ฿หຌประชำชนมีนๅำ฿ชຌ
(คุมຌ สฬส) ชุมชนสนสุข 3 พือไ อุปภค-บริภคอยำง
ทัไวถึง
ม.7

5 ครงกำรกอสรຌำงหอถังสูง

รวม

........5......... ครงการ

-

ป้ำหมำย
(ผลผลิตของครงกำร)

หอถังสูง ขนำด 30 ลบ.ม.
(รูปทรงถຌวยชมปญ) จำนวน 1
ถัง พรຌอมป้ำยครงกำรจำนวน 1
ป้ำย (ตำมรูปบบรำยกำรละ
ประมำณกำรทีไทศบำลกำหนด)

-

งบประมำณละทีไผำนมำ
2561
(บำท)
700,000

2562
(บำท)
-

1,969,000

300,000

2563
(บำท)
-

ตัวชีวๅ ัด
(KPI)

2564
(บำท)
-

-

รຌอยละของ
ประชำชนมีนๅำ
อุปภค บริภค
พิมไ ขึๅน

-

-

ผลทีไคำดวำจะเดຌรับ
ประชำชนมีนๅำ฿ชຌพือไ
อุปภค-บริภคทัไวถึง

-

หนวยงำน
รับผิดชอบหลัก

กองชำง

-
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รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาทຌองถินไ สีปไ ี (พ.ศ.2561 - 2564) พิไมติม ฉบับทีไ 1
สาหรับองค์กรปกครองสวนทຌองถินไ ดานินการ
ทศบาลตาบลปรุใหญ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 3 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติละสิงไ วดลຌอมใหຌมีความสมบูรณ์อยางยังไ ยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทຌองถินไ ในขตจังหวัดทีไ 1 ยุทธศาสตร์การสานตอนวทางพระราชดาริ
2.ยุทธศาสตร์การสานตอนวทางพระราชดาริ
2.3 ผนงำนกำรกษตร
งบประมำณละทีไผำนมำ
ป้ำหมำย
ทีไ
ครงกำร
วัตถุประสงค์
2561
2562
2563
(ผลผลิตของครงกำร)
(บำท)
(บำท)
(บำท)
1 ครงกำรอนุรักษ์พันธุกรรม พือไ สงสริมควำมรวมมือ ประชำชน฿นขตพืนๅ ทีไตำบลปรุ
50,000
50,000
50,000
พืชอันนืไองมำจำก
ละสรຌำงจิตสำนึก฿นกำร ฿หญ ละหนวยงำนภำครัฐ
พระรำชดำริ สมดใจพระทพ อนุรักษ์ทรัพยำกร
ละภำคอกชน ฿นขตพืนๅ ทีไ
รัตนรำชสุดำฯ สยำมบรม
วัฒนธรรม ละภูมิปัญญำ ตำบลปรุ฿หญ
รำชกุมำรี
ทຌองถินไ
รวม

........1......... ครงการ

-

-

50,000

50,000

50,000

บบ ผ.01

ตัวชีวๅ ัด
(KPI)

ผลทีไคำดวำจะเดຌรับ

2564
(บำท)
50,000 ฐำนขຌอมูลของ ตำบลปรุ฿หญมี
ผูຌขຌำรวม
ฐำนขຌอมูลทรัพยำกร
ครงกำร พิมไ ขึๅน
วัฒนธรรม ละภูมิ
ปัญญำทຌองถินไ

50,000

-

-

หนวยงำน
รับผิดชอบหลัก
สำนัก
ปลัดทศบำล

-
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รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาทຌองถินไ สีปไ ี (พ.ศ.2561 - 2564) พิไมติม ฉบับทีไ 1
สาหรับองค์กรปกครองสวนทຌองถินไ ดานินการ
ทศบาลตาบลปรุใหญ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 1 การพัฒนาละพิไมศักยภาพการขงขันศรษฐกิจ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทຌองถินไ ในขตจังหวัดทีไ 6 ยุทธศาสตร์ดຌานการพัฒนาครงสรຌางพืๅนฐาน
3. ยุทธศาสตร์ดຌานการพัฒนาครงสรຌางพืๅนฐาน
3.1 ผนงำนคหะละชุมชน
งบประมำณละทีไผำนมำ
ป้ำหมำย
ทีไ
ครงกำร
วัตถุประสงค์
2561
2562
2563
(ผลผลิตของครงกำร)
(บำท)
(บำท)
(บำท)
กำพงกันดินลียบลำตะกุดพรຌอม
1 ครงกำรกอสรຌำงกำพงกันดินลียบ พือไ พัฒนำระบบ
ลำตะกุดพรຌอมถมดินสริมคันทำง
สำธำรณูปภค฿หຌเดຌมำตรฐำน ถมดินสริมคันทำงลียบลำตะกุด
ลียบลำตะกุด ชุมชนคนชุม 1 ม.1

กวຌำง 2.50 มตร ควำมยำวนว
สริมคันทำงรวม 90.00 มตร
พรຌอมป้ำยครงกำรจำนวน 1
ป้ำย (ตำมรูปบบรำยกำรละ
ประมำณกำรทีไทศบำลกำหนด)

ถนนหินคลุก กวຌำง 4.00 ม. ยำว
2 ครงกำรปรับปรุงถนนหินคลุกสีไยก พือไ พัฒนำระบบ
บຌำนปะถึงบຌำนนำยดง ชุมชนคน สำธำรณูปภค฿หຌเดຌมำตรฐำน 280.00 ม. หนำ 0.20 ม. หรือ
ชุม 2 ม.1

พืนๅ ทีไดำนินกำรกอสรຌำงเมนຌอย
กวำ 1,120.00 ตร.ม. พรຌอมป้ำย
ครงกำรจำนวน 1 ป้ำย (ตำม
รูปบบรำยกำรละประมำณกำรทีไ
ทศบำลกำหนด)

-

-

220,000

บบ ผ.01

ตัวชีวๅ ัด
ผลทีไคำดวำจะเดຌรับ
2564
(KPI)
(บำท)
400,000 รຌอยละประชำชน ประชำชนเดຌรับควำม
เดຌรบั ควำม
สะดวก฿นกำรสัญจร

หนวยงำน
รับผิดชอบหลัก

กองชำง

สะดวก฿นกำร
สัญจรพิมไ ขึๅน

-

รຌอยละประชำชน
เดຌรบั ควำม
สะดวก฿นกำร
สัญจรพิมไ ขึๅน

ประชำชนเดຌรับควำม
สะดวก฿นกำรสัญจร

กองชำง
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3. ยุทธศาสตร์ดຌานการพัฒนาครงสรຌางพืๅนฐาน
3.1 ผนงำนคหะละชุมชน
ทีไ

ครงกำร

วัตถุประสงค์

ป้ำหมำย
(ผลผลิตของครงกำร)

รำงระบำยนๅำคอนกรีตสริมหลใก
พือไ พัฒนำระบบ
บຌำนนำยสำริง - หมืองระกำ ชุมชน สำธำรณูปภค฿หຌเดຌมำตรฐำน กวຌำง 0. 50 ม.ยำว 120.00 ม.

3 ครงกำรกอสรຌำงรำงระบำยนๅำจำก
ตำลหรนนนตำชูพฒ
ั นำ ม.2

4 ครงกำรกอสรຌำงทอระบำยนๅำ

จำกศำลตำปูຆ - บຌำนนำงบังอร
ชุมชนตำลหรนนนตำชูพัฒนำ
ม.2

2561
(บำท)
236,000

งบประมำณละทีไผำนมำ
2562
2563
(บำท)
(บำท)
-

2564
(บำท)
-

ผนังหนำ 0.125 ม. ฝำรำงระบำย
นๅำคอนกรีตสริมหลใก หนำ 0.15
ม. ควำมลึก฿นรำงระบำยนๅำเม
นຌอยกวำ 0.30 ม. พรຌอมติดตัๅง
ป้ำยครงกำร จำนวน 1 ป้ำย
(ตำมรูปบบรำยกำรละประมำณ
กำรทีไทศบำลกำหนด)

ทอระบำยนๅำคอนกรีตสริมหลใก
พือไ พัฒนำระบบ
สำธำรณูปภค฿หຌเดຌมำตรฐำน ปำกลินๅ รำง ชัน 3 0.40 ม.

ควำมยำวทอรวมบอพัก 59.00 ม.
บอพัก จำนวน 6 บอ พรຌอม
ติดตัๅงป้ำยครงกำร จำนวน 1 ป้ำย
(ตำมรูปบบรำยกำรละ
ประมำณกำรทีไทศบำลกำหนด)

-

-

165,000

-

ตัวชีวๅ ัด
(KPI)

ผลทีไคำดวำจะเดຌรับ

หนวยงำน
รับผิดชอบหลัก

รຌอยละประชำชน
เดຌรบั ควำม
สะดวก฿นกำร
สัญจรพิมไ ขึๅน

ระบำยนๅำเดຌดีละนๅำเม
ทวมขัง฿นพืนๅ ทีไ ประชำชน
เดຌรับควำมสะดวก฿นกำร
สัญจร

กองชำง

รຌอยละประชำชน
เดຌรบั ควำม
สะดวก฿นกำร
สัญจรพิมไ ขึๅน

ระบำยนๅำเดຌดีละนๅำเม
ทวมขัง฿นพืนๅ ทีไ ประชำชน
เดຌรับควำมสะดวก฿นกำร
สัญจร

กองชำง
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3. ยุทธศาสตร์ดຌานการพัฒนาครงสรຌางพืๅนฐาน
3.1 ผนงำนคหะละชุมชน
ทีไ

ครงกำร

5 ครงกำรปรับปรุงยกระดับพืๅน

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

วัตถุประสงค์

ป้ำหมำย
(ผลผลิตของครงกำร)

ถนนคอนกรีตสริมหลใกดิมกวຌำง
พือไ พัฒนำระบบ
สำธำรณูปภค฿หຌเดຌมำตรฐำน กวຌำง 3 ม. ยำว 138 ม. หนำ

2564
(บำท)
-

หนຌำกดังอในอสยูนิ ทรด ออก
ถนนมิตรภำพตอนลียไ งมือง
นครรำชสีมำ ชุมชนรวม฿จ
พัฒนำตะคองกำ ม.2

(ตำมรูปบบรำยกำรละ
ประมำณกำรทีไทศบำลกำหนด)

7 ครงกำรกอสรຌำงทอระบำยนๅำ

ทอระบำยนๅำคอนกรีตสริมหลใก
พือไ พัฒนำระบบ
สำธำรณูปภค฿หຌเดຌมำตรฐำน ปำกลินๅ รำง ชัน 3 0.40 ม.

ควำมยำวทอรวมบอพัก 100.00 ม.
บอพัก จำนวน 10 บอ พรຌอม
ติดตัๅงป้ำยครงกำร จำนวน 1 ป้ำย
(ตำมรูปบบรำยกำรละ
ประมำณกำรทีไทศบำลกำหนด)

-

-

-

ตัวชีวๅ ัด
(KPI)
รຌอยละประชำชน
เดຌรบั ควำม
สะดวก฿นกำร
สัญจรพิมไ ขึๅน

ผลทีไคำดวำจะเดຌรับ

หนวยงำน
รับผิดชอบหลัก

ประชำชนเดຌรับควำม
สะดวก฿นกำรสัญจร

กองชำง

60,000 รຌอยละประชำชน ประชำชนเดຌรับควำม
เดຌรบั ควำม
สะดวก฿นกำรสัญจร

กองชำง

0.15 ม. หรือพืนๅ ทีไดำนินกำร
กอสรຌำงเมนຌอยกวำ 414 ตร.ม.
ถมดินพรຌอมบดอัดขึนๅ 0.40 ม.
ถนนกวຌำง 3 ม. (ตำมรูปบบ
รำยกำรละประมำณกำรทีไ
ทศบำลกำหนด)

ปรับปรุงผิวทำงหินคลุก ปริมำณ
6 ครงกำรปรับปรุงผิวทำงหินคลุก พือไ พัฒนำระบบ
สຌนลียบคลองชลประทำนชวง สำธำรณูปภค฿หຌเดຌมำตรฐำน หินคลุกเมนຌอยกวำ 100.00 ลบ.ม.

คอนกรีตสริมหลใก สຌนทำง
บຌำนลุงประกอบถึงถนนสำย
กลำงบຌำน ชุมชนลูกหลำนปูคຆ ง
พัฒนำ ม.2

2561
(บำท)
500,000

งบประมำณละทีไผำนมำ
2562
2563
(บำท)
(บำท)
-

สะดวก฿นกำร
สัญจรพิมไ ขึๅน

278,000

-

-

-

รຌอยละประชำชน
เดຌรบั ควำม
สะดวก฿นกำร
สัญจรพิมไ ขึๅน

ระบำยนๅำเดຌดีละนๅำเม
ทวมขัง฿นพืนๅ ทีไ ประชำชน
เดຌรับควำมสะดวก฿นกำร
สัญจร

กองชำง
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3. ยุทธศาสตร์ดຌานการพัฒนาครงสรຌางพืๅนฐาน
3.1 ผนงำนคหะละชุมชน
ทีไ

ครงกำร

วัตถุประสงค์

ป้ำหมำย
(ผลผลิตของครงกำร)

ถนนคอนกรีตสริมหลใก กวຌำง
8 ครงกำรกอสรຌำงถนนคอนกรีต พือไ พัฒนำระบบ
สำธำรณูปภค฿หຌเดຌมำตรฐำน 3.00 ม. ยำว 64.00 ม. หนำ
สริมหลใกทำงขຌำบຌำน

ผู฿ຌ หญบำຌ น ชุมชนลูกหลำนปูคຆ ง
พัฒนำ ม.2

2561
(บำท)
-

งบประมำณละทีไผำนมำ
2562
2563
(บำท)
(บำท)
125,000
-

0.15 ม. หรือพืนๅ ทีไดำนินกำร
กอสรຌำงเมนຌอยกวำ 192.00 ตร.
ม. (ตำมรูปบบรำยกำรละ
ประมำณกำรทีไทศบำลกำหนด)

ปรับปรุงถนนหินคลุก กวຌำง 4.00
9 ครงกำรปรับปรุงผิวทำงหินคลุก พือไ พัฒนำระบบ
ม.
สຌนหนຌำครัวกะลำ (ลียบคลอง สำธำรณูปภค฿หຌเดຌมำตรฐำน ยำว 150.00 ม. หนำ 0.15 ม.

-

92,000

-

ทอระบำยนๅำคอนกรีตสริมหลใก
พือไ พัฒนำระบบ
สำธำรณูปภค฿หຌเดຌมำตรฐำน ปำกลินๅ รำง ชัน 3 0.40 ม.

-

-

-

ชลประทำนหมืองดำดซีมนต์)
ชุมชนลูกหลำนปูคຆ งพัฒนำ ม.2

10 ครงกำรกอสรຌำงทอระบำยนำๅ

คอนกรีตสริมหลใก สຌน
กลำงบຌำนชวงหลังครัวกะลำถึง
ลำตะคองกำ ชุมชนลูกหลำน
ปูคຆ งพัฒนำ ม.2

2564
(บำท)
-

หรือพืนๅ ทีไดำนินกำรกอสรຌำงเม
นຌอยกวำ 600.00 ตร.ม. (ตำม
รูปบบรำยกำรละประมำณกำรทีไ
ทศบำลกำหนด)

ควำมยำวทอรวมบอพัก 131.00 ม.
บอพัก จำนวน 14 บอ พรຌอม
ติดตัๅงป้ำยครงกำร จำนวน 1 ป้ำย
(ตำมรูปบบรำยกำรละ
ประมำณกำรทีไทศบำลกำหนด)

-

ตัวชีวๅ ัด
(KPI)

ผลทีไคำดวำจะเดຌรับ

หนวยงำน
รับผิดชอบหลัก

รຌอยละประชำชน
เดຌรบั ควำม
สะดวก฿นกำร
สัญจรพิมไ ขึๅน

ประชำชนเดຌรับควำม
สะดวก฿นกำรสัญจร

กองชำง

รຌอยละประชำชน
เดຌรบั ควำม
สะดวก฿นกำร
สัญจรพิมไ ขึๅน

ประชำชนเดຌรับควำม
สะดวก฿นกำรสัญจร

กองชำง

373,000 รຌอยละประชำชน ระบำยนๅำเดຌดีละนๅำเม
เดຌรบั ควำม
ทวมขัง฿นพืนๅ ทีไ ประชำชน
สะดวก฿นกำร
เดຌรับควำมสะดวก฿นกำร
สัญจรพิมไ ขึๅน
สัญจร

กองชำง
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3. ยุทธศาสตร์ดຌานการพัฒนาครงสรຌางพืๅนฐาน
3.1 ผนงำนคหะละชุมชน
ทีไ

ครงกำร

วัตถุประสงค์

ป้ำหมำย
(ผลผลิตของครงกำร)

ถนนคอนกรีตสริมหลใก หนำ
11 ครงกำรปรับปรุงผิวทำงบริวณ พือไ พัฒนำระบบ
บຌำนป้ำพันถึงสุดขตทศบำล สำธำรณูปภค฿หຌเดຌมำตรฐำน 0.15 ม. พืนๅ ทีไดำนินกำรกอสรຌำง

ตำบลปรุ฿หญ ชุมชนหนองหอย
ม.3

2561
(บำท)
25,000

งบประมำณละทีไผำนมำ
2562
2563
(บำท)
(บำท)
-

2564
(บำท)
-

เมนຌอยกวำ 40.00 ตร.ม. (ตำม
บบทศบำลกำหนด)

ตัวชีวๅ ัด
(KPI)

ผลทีไคำดวำจะเดຌรับ

หนวยงำน
รับผิดชอบหลัก

รຌอยละประชำชน
เดຌรบั ควำม
สะดวก฿นกำร
สัญจรพิมไ ขึๅน

ประชำชนเดຌรับควำม
สะดวก฿นกำรสัญจร

กองชำง

ทอระบำยนๅำคอนกรีตสริมหลใก
พือไ พัฒนำระบบ
คอนกรีตสริมหลใก บຌำนวิรจน์ สำธำรณูปภค฿หຌเดຌมำตรฐำน ปำกลินๅ รำง ชัน 3 0.40 ม.

-

115,000

-

-

รຌอยละประชำชน
เดຌรบั ควำม
สะดวก฿นกำร
สัญจรพิมไ ขึๅน

ระบำยนๅำเดຌดีละนๅำเม
ทวมขัง฿นพืนๅ ทีไ ประชำชน
เดຌรับควำมสะดวก฿นกำร
สัญจร

กองชำง

ทอระบำยนๅำคอนกรีตสริมหลใก
พือไ พัฒนำระบบ
คอนกรีตสริมหลใก บຌำนวิรจน์ สำธำรณูปภค฿หຌเดຌมำตรฐำน ปำกลินๅ รำง ชัๅน 3 0.40 ม.

-

-

115,000

-

รຌอยละประชำชน
เดຌรบั ควำม
สะดวก฿นกำร
สัญจรพิมไ ขึๅน

ระบำยนๅำเดຌดีละนๅำเม
ทวมขัง฿นพืนๅ ทีไ ประชำชน
เดຌรับควำมสะดวก฿นกำร
สัญจร

กองชำง

12 ครงกำรกอสรຌำงทอระบำยนำๅ

พัฒนำ ซอย 11 ชุมชนวิรจน์
พัฒนำ ม.4

ควำมยำวทอรวมบอพัก 38.00 ม.
บอพัก จำนวน 5 บอ พรຌอม
ติดตัๅงป้ำยครงกำร จำนวน 1 ป้ำย
(ตำมบบทศบำลกำหนด)

13 ครงกำรกอสรຌำงทอระบำยนๅำ

พัฒนำ ซอย 5 ชุมชนวิรจน์
พัฒนำ ม.4

ควำมยำวทอรวมบอพัก 38.00 ม.
บอพัก จำนวน 5 บอ พรຌอม
ติดตัๅงป้ำยครงกำร จำนวน 1 ป้ำย
(ตำมบบทศบำลกำหนด)
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3. ยุทธศาสตร์ดຌานการพัฒนาครงสรຌางพืๅนฐาน
3.1 ผนงำนคหะละชุมชน
ทีไ

ครงกำร

14 ครงกำรกอสรຌำงทอระบำยนำๅ

คอนกรีตสริมหลใก สຌนทำง
ซอยจริญพัฒน์ ชุมชนรวมมิตร
พัฒนำ ม.4

วัตถุประสงค์

ป้ำหมำย
(ผลผลิตของครงกำร)

ทอระบำยนๅำคอนกรีตสริมหลใก
พือไ พัฒนำระบบ
สำธำรณูปภค฿หຌเดຌมำตรฐำน ปำกลินๅ รำง ชัน 3 0.60 ม.

2561
(บำท)
538,000

งบประมำณละทีไผำนมำ
2562
2563
(บำท)
(บำท)
-

2564
(บำท)
-

ควำมยำวทอรวมบอพัก 166.00 ม.
บอพัก จำนวน 17 บอ พรຌอม
ติดตัๅงป้ำยครงกำร จำนวน 1 ป้ำย
(ตำมบบทศบำลกำหนด)

ตัวชีวๅ ัด
(KPI)

ผลทีไคำดวำจะเดຌรับ

หนวยงำน
รับผิดชอบหลัก

รຌอยละประชำชน
เดຌรบั ควำม
สะดวก฿นกำร
สัญจรพิมไ ขึๅน

ระบำยนๅำเดຌดีละนๅำเม
ทวมขัง฿นพืนๅ ทีไ ประชำชน
เดຌรับควำมสะดวก฿นกำร
สัญจร

กองชำง

ทอระบำยนๅำคอนกรีตสริมหลใก
พือไ พัฒนำระบบ
สำธำรณูปภค฿หຌเดຌมำตรฐำน ปำกลินๅ รำง ชัน 3 0.60 ม.

-

-

1,340,000

-

รຌอยละประชำชน
เดຌรบั ควำม
สะดวก฿นกำร
สัญจรพิมไ ขึๅน

ระบำยนๅำเดຌดีละนๅำเม
ทวมขัง฿นพืนๅ ทีไ ประชำชน
เดຌรับควำมสะดวก฿นกำร
สัญจร

กองชำง

ถนนคอนกรีตสริมหลใก กวຌำง
16 ครงกำรกอสรຌำงถนนคอนกรีต พือไ พัฒนำระบบ
สำธำรณูปภค฿หຌเดຌมำตรฐำน 5.00 ม. ยำว 234.00 ม. หนำ
สริมหลใก สำยหนຌำอูบ กิๆ

-

-

760,000

-

รຌอยละประชำชน
เดຌรบั ควำม
สะดวก฿นกำร
สัญจรพิมไ ขึๅน

ประชำชนเดຌรับควำม
สะดวก฿นกำรสัญจร

กองชำง

15 ครงกำรกอสรຌำงทอระบำยนๅำ

คอนกรีตสริมหลใก ซอยจริญ
พัฒน์ (ฝังດ ซຌำย) ชุมชนรวมมิตร
พัฒนำ ม.4

ชุมชนพบสุข 1 ม.5

ควำมยำวทอรวมบอพัก 415.00 ม.
บอพัก จำนวน 42 บอ พรຌอม
ติดตัๅงป้ำยครงกำร จำนวน 1 ป้ำย
(ตำมรูปบบรำยกำรละ
ประมำณกำรทีไทศบำลกำหนด)

0.15 ม. หรือพืนๅ ทีไดำนินกำร
กอสรຌำงเมนຌอยกวำ 1,170.00
ตร.ม. พรຌอมเหลทำงหินคลุกกวຌำง
0.50 ม. ยำว 234.00 ม. หนำ
0.15 ม. ทัๅงสองขຌำง พรຌอมป้ำย
ครงกำรจำนวน 1 ป้ำย (ตำมบบ
ทศบำลกำหนด)
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3. ยุทธศาสตร์ดຌานการพัฒนาครงสรຌางพืๅนฐาน
3.1 ผนงำนคหะละชุมชน
ทีไ

ครงกำร

วัตถุประสงค์

ป้ำหมำย
(ผลผลิตของครงกำร)

ถนนคอนกรีตสริมหลใก กวຌำง
17 ครงกำรกอสรຌำงถนนคอนกรีต พือไ พัฒนำระบบ
สริมหลใก ซอย 13/7 ชุมชน สำธำรณูปภค฿หຌเดຌมำตรฐำน 4.00 ม. ยำว 125.00 ม. หนำ

พบสุข 1 ม.5

18 ครงกำรกอสรຌำงทอระบำยนๅำ

ซอย 14/4 บຌำนป้ำวรัญชลี
ชุมชนพบสุข 3 ม.5

2561
(บำท)
-

งบประมำณละทีไผำนมำ
2562
2563
(บำท)
(บำท)
-

สຌนผำศูนย์กลำง 0.40 ม. ควำม
ยำวทอรวมบอพัก 180 ม. บอพัก
จำนวน 19 บอ พรຌอมคืนผิว
จรำจรคอนกรีตสริมหลใก กวຌำง 1
ม. ยำว 180 ม. หนำ 0.15 ม.
หรือพืนๅ ทีไคืนผิวจรำจรรวมฝำบอ
พักเมนຌอยกวำ 180 ตร.ม. พรຌอม
ติดตัๅงป้ำยครงกำร จำนวน 1 ป้ำย
(ตำมรูปบบรำยกำรละ
ประมำณกำรทีไทศบำลกำหนด)

หนวยงำน
รับผิดชอบหลัก

กองชำง

สะดวก฿นกำร
สัญจรพิมไ ขึๅน

0.15 ม. หรือพืนๅ ทีไดำนินกำร
กอสรຌำงเมนຌอยกวำ 500.00 ตร.
ม. พรຌอมเหลทำงหินคลุกกวຌำง
0.50 ม. ยำว 125.00 ม. หนำ
0.15 ม. ทัๅงสองขຌำง พรຌอมป้ำย
ครงกำรจำนวน 1 ป้ำย (ตำมบบ
ทศบำลกำหนด)

ขุดวำงทอระบำยนๅำคอนกรีตสริม
พือไ พัฒนำระบบ
สำธำรณูปภค฿หຌเดຌมำตรฐำน หลใก ปำกลิๅนรำง ชัๅน 3 ขนำด

ตัวชีวๅ ัด
ผลทีไคำดวำจะเดຌรับ
2564
(KPI)
(บำท)
320,000 รຌอยละประชำชน ประชำชนเดຌรับควำม
เดຌรบั ควำม
สะดวก฿นกำรสัญจร

500,000

-

-

-

รຌอยละประชำชน
เดຌรบั ควำม
สะดวก฿นกำร
สัญจรพิมไ ขึๅน

ระบำยนๅำเดຌดีละนๅำเม
ทวมขัง฿นพืนๅ ทีไ ประชำชน
เดຌรับควำมสะดวก฿นกำร
สัญจร

กองชำง
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3. ยุทธศาสตร์ดຌานการพัฒนาครงสรຌางพืๅนฐาน
3.1 ผนงำนคหะละชุมชน
ทีไ

ครงกำร

วัตถุประสงค์

ป้ำหมำย
(ผลผลิตของครงกำร)

ขุดวำงทอระบำยนๅำคอนกรีตสริม
พือไ พัฒนำระบบ
ซอย 14/5 ชุมชนพบสุข 3 ม.5 สำธำรณูปภค฿หຌเดຌมำตรฐำน หลใก ปำกลิๅนรำง ชัๅน 3 ขนำด

19 ครงกำรกอสรຌำงทอระบำยนๅำ

2561
(บำท)
500,000

งบประมำณละทีไผำนมำ
2562
2563
(บำท)
(บำท)
-

สຌนผำศูนย์กลำง 0.40 ม. ควำม
ยำวทอรวมบอพัก 180 ม. บอพัก
จำนวน 19 บอ พรຌอมคืนผิว
จรำจรคอนกรีตสริมหลใก กวຌำง 1
ม. ยำว 180 ม. หนำ 0.15 ม.
หรือพืนๅ ทีไคืนผิวจรำจรรวมฝำบอ
พักเมนຌอยกวำ 180 ตร.ม. พรຌอม
ติดตัๅงป้ำยครงกำร จำนวน 1 ป้ำย
(ตำมบบทศบำลกำหนด)

ถนนคอนกรีตสริมหลใก กวຌำง
20 ครงกำรกอสรຌำงถนนคอนกรีต พือไ พัฒนำระบบ
สริมหลใก ซอยบຌำนยำยสงวน สำธำรณูปภค฿หຌเดຌมำตรฐำน 3.00 ม. ยำว 61.00 ม. หนำ 0.15

ม.5

ม. หรือพืนๅ ทีไดำนินกำรกอสรຌำง
เมนຌอยกวำ 183.00 ตร.ม.
พรຌอมติดตัๅงป้ำยครงกำร จำนวน
1 ป้ำย (ตำมรูปบบรำยกำรละ
ประมำณกำรทีไทศบำลกำหนด)

-

-

-

2564
(บำท)
-

ตัวชีวๅ ัด
(KPI)
รຌอยละประชำชน
เดຌรบั ควำม
สะดวก฿นกำร
สัญจรพิมไ ขึๅน

ผลทีไคำดวำจะเดຌรับ
ระบำยนๅำเดຌดีละนๅำเม
ทวมขัง฿นพืนๅ ทีไ ประชำชน
เดຌรับควำมสะดวก฿นกำร
สัญจร

120,000 รຌอยละประชำชน ประชำชนเดຌรับควำม
เดຌรบั ควำม
สะดวก฿นกำรสัญจร

หนวยงำน
รับผิดชอบหลัก

กองชำง

กองชำง

สะดวก฿นกำร
สัญจรพิมไ ขึๅน
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3. ยุทธศาสตร์ดຌานการพัฒนาครงสรຌางพืๅนฐาน
3.1 ผนงำนคหะละชุมชน
ทีไ

ครงกำร

วัตถุประสงค์

ป้ำหมำย
(ผลผลิตของครงกำร)

ถนนคอนกรีตสริมหลใก กวຌำง 4
21 ครงกำรกอสรຌำงถนนคอนกรีต พือไ พัฒนำระบบ
สำธำรณูปภค฿หຌเดຌมำตรฐำน ม. ยำว 50 ม. หนำ 0.15 ม.
สริมหลใกคຌง฿ตຌหลຌำสุดขต

ทศบำล หมูท ีไ 6 ชุมชนบຌำน
ลียบ ม.6

ทอระบำยนๅำคอนกรีตสริมหลใก
พือไ พัฒนำระบบ
ซอยสนสุข 5/2 ชุมชนสนสุข สำธำรณูปภค฿หຌเดຌมำตรฐำน ปำกลินๅ รำง ชัน 3 0.40 ม.

23 ครงกำรกอสรຌำงรำงระบำยนๅำ

บริวณหนຌำรຌำนกຎวยตีย็ วชือไ ม
บอพຌกซอยรำชครู ชุมชนสน
สุข 1 ม.7

2564
(บำท)
-

พรຌอมลงหินคลุกเหลทำงกวຌำง
0.50 ม. ทัๅงสองขຌำง ยำวตลอด
สຌนทำง หนำ 0.15 ม. หรือพืนๅ ทีไ
ดำนินกำรกอสรຌำงเมนຌอยกวำ
200 ตร.ม. พรຌอมป้ำยครงกำร
จำนวน 1 ป้ำย (ตำมบบทศบำล
กำหนด)

22 ครงกำรกอสรຌำงทอระบำยนๅำ

1 ม.7

2561
(บำท)
128,000

งบประมำณละทีไผำนมำ
2562
2563
(บำท)
(บำท)
-

ยำวรวม 29 ม.พรຌอมป้ำยครงกำร
จำนวน 1 ป้ำย (ตำมบบ
ทศบำลกำหนด)

ผลทีไคำดวำจะเดຌรับ

หนวยงำน
รับผิดชอบหลัก

รຌอยละประชำชน
เดຌรบั ควำม
สะดวก฿นกำร
สัญจรพิมไ ขึๅน

ประชำชนเดຌรับควำม
สะดวก฿นกำรสัญจร

กองชำง

320,000

-

-

-

รຌอยละประชำชน
เดຌรบั ควำม
สะดวก฿นกำร
สัญจรพิมไ ขึๅน

ระบำยนๅำเดຌดีละนๅำเม
ทวมขัง฿นพืนๅ ทีไ ประชำชน
เดຌรับควำมสะดวก฿นกำร
สัญจร

กองชำง

-

210,000

-

-

รຌอยละประชำชน
เดຌรบั ควำม
สะดวก฿นกำร
สัญจรพิมไ ขึๅน

ระบำยนๅำเดຌดีละนๅำเม
ทวมขัง฿นพืนๅ ทีไ ประชำชน
เดຌรับควำมสะดวก฿นกำร
สัญจร

กองชำง

ควำมยำวทอรวมบอพัก 115.00 ม.
บอพัก จำนวน 12 บอ พรຌอม
ติดตัๅงป้ำยครงกำร จำนวน 1 ป้ำย
(ตำมรูปบบรำยกำรละ
ประมำณกำรทีไทศบำลกำหนด)

รำงระบำยนๅำคอนกรีตสริมหลใก
พือไ พัฒนำระบบ
สำธำรณูปภค฿หຌเดຌมำตรฐำน ขนำดกวຌำง 0.40 ม. ลึก 0.60 ม.

ตัวชีวๅ ัด
(KPI)
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3. ยุทธศาสตร์ดຌานการพัฒนาครงสรຌางพืๅนฐาน
3.1 ผนงำนคหะละชุมชน
ทีไ

ครงกำร

24 ครงกำรกอสรຌำงรำงระบำยนๅำ

ซอย 3/12 ถึงหนຌำติว็ มินมิ ำร์ท
ชุมชนสนสุข 2 ม.7

วัตถุประสงค์

ป้ำหมำย
(ผลผลิตของครงกำร)

รำงระบำยนๅำคอนกรีตสริมหลใก
พือไ พัฒนำระบบ
สำธำรณูปภค฿หຌเดຌมำตรฐำน กวຌำง 0.25 ม. ลึกเมนຌอยกวำ 0.40

2561
(บำท)
-

งบประมำณละทีไผำนมำ
2562
2563
(บำท)
(บำท)
290,000
-

2564
(บำท)
-

ม. ยำว 115.00 ม. พรຌอมฝำปຂด
พรຌอมติดตัๅงป้ำยครงกำร จำนวน
1 ป้ำย (ตำมบบทศบำลกำหนด)

ตัวชีวๅ ัด
(KPI)

ผลทีไคำดวำจะเดຌรับ

หนวยงำน
รับผิดชอบหลัก

รຌอยละประชำชน
เดຌรบั ควำม
สะดวก฿นกำร
สัญจรพิมไ ขึๅน

ระบำยนๅำเดຌดีละนๅำเม
ทวมขัง฿นพืนๅ ทีไ ประชำชน
เดຌรับควำมสะดวก฿นกำร
สัญจร

กองชำง

ถนนคอนกรีตสริมหลใก กวຌำง
25 ครงกำรกอสรຌำงถนนคอนกรีต พือไ พัฒนำระบบ
สริมหลใก ซอย 3/22 ถึงหนຌำ สำธำรณูปภค฿หຌเดຌมำตรฐำน 4.00 ม. ยำว 112.00 ม. หนำ

-

-

285,000

-

รຌอยละประชำชน
เดຌรบั ควำม
สะดวก฿นกำร
สัญจรพิมไ ขึๅน

ประชำชนเดຌรับควำม
สะดวก฿นกำรสัญจร

กองชำง

ถนนคอนกรีตสริมหลใก กวຌำง
26 ครงกำรกอสรຌำงถนนคอนกรีต พือไ พัฒนำระบบ
สริมหลใก ซอยปลำรຌำ ชุมชน สำธำรณูปภค฿หຌเดຌมำตรฐำน 4.00 ม. ยำว 330.00 ม. หนำ

-

840,000

-

-

รຌอยละประชำชน
เดຌรบั ควำม
สะดวก฿นกำร
สัญจรพิมไ ขึๅน

ประชำชนเดຌรับควำม
สะดวก฿นกำรสัญจร

กองชำง

ศูนย์พัฒนำดใกลใกหมูท ีไ 7
ชุมชนสนสุข 2 ม.7

สนสุข 3 ม.7

0.15 ม. หรือพืนๅ ทีไดำนินกำร
กอสรຌำงเมนຌอยกวำ 448.00 ตร.
ม. พรຌอมป้ำยครงกำรจำนวน 1
ป้ำย (ตำมบบทศบำลกำหนด)

0.15 ม. หรือพืนๅ ทีไดำนินกำร
กอสรຌำงเมนຌอยกวำ 1,320.00
ตร.ม. พรຌอมเหลทำงหินคลุกกวຌำง
0.50 ม. ยำว 330.00 ม. หนำ
0.15 ม. ทัๅงสองขຌำง พรຌอมป้ำย
ครงกำรจำนวน 1 ป้ำย (ตำม
รูปบบรำยกำรละประมำณกำรทีไ
ทศบำลกำหนด)
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3. ยุทธศาสตร์ดຌานการพัฒนาครงสรຌางพืๅนฐาน
3.1 ผนงำนคหะละชุมชน
ทีไ

ครงกำร

วัตถุประสงค์

ป้ำหมำย
(ผลผลิตของครงกำร)

ถนนคอนกรีตสริมหลใก กวຌำง
27 ครงกำรกอสรຌำงถนนคอนกรีต พือไ พัฒนำระบบ
สริมหลใก สำยทำงหลังสนำม สำธำรณูปภค฿หຌเดຌมำตรฐำน 5.00 ม. ยำว 299.00 ม. หนำ

กีฬำฉลิมพระกียรติฯ 80
พรรษำ ชุมชนสนสุข 3 ม.7

2564
(บำท)
-

0.15 ม. หรือพืนๅ ทีไดำนินกำร
กอสรຌำงเมนຌอยกวำ 1,495.00
ตร.ม. พรຌอมเหลทำงหินคลุกกวຌำง
0.50 ม. ยำว 299.00 ม. หนำ
0.15 ม. ทัๅงสองขຌำง พรຌอมป้ำย
ครงกำรจำนวน 1 ป้ำย (ตำมบบ
ทศบำลกำหนด)

ถนนคอนกรีตสริมหลใก กวຌำง
28 ครงกำรกอสรຌำงถนนคอนกรีต พือไ พัฒนำระบบ
สริมหลใก สำยทำงขຌำงสนำม สำธำรณูปภค฿หຌเดຌมำตรฐำน 5.00 ม. ยำว 300.00 ม. หนำ

กีฬำ 80 พรรษำฝังດ ทิศตะวันตก
ชุมชนสนสุข 3 ม.7

2561
(บำท)
-

งบประมำณละทีไผำนมำ
2562
2563
(บำท)
(บำท)
970,000

0.15 ม. หรือพืนๅ ทีไดำนินกำร
กอสรຌำงเมนຌอยกวำ 1,500.00
ตร.ม. พรຌอมเหลทำงหินคลุกกวຌำง
0.50 ม. ยำว 300.00 ม. หนำ
0.15 ม. ทัๅงสองขຌำง พรຌอมป้ำย
ครงกำรจำนวน 1 ป้ำย (ตำม
รูปบบรำยกำรละประมำณกำรทีไ
ทศบำลกำหนด)

-

-

973,000

-

ตัวชีวๅ ัด
(KPI)

ผลทีไคำดวำจะเดຌรับ

หนวยงำน
รับผิดชอบหลัก

รຌอยละประชำชน
เดຌรบั ควำม
สะดวก฿นกำร
สัญจรพิมไ ขึๅน

ประชำชนเดຌรับควำม
สะดวก฿นกำรสัญจร

กองชำง

รຌอยละประชำชน
เดຌรบั ควำม
สะดวก฿นกำร
สัญจรพิมไ ขึๅน

ประชำชนเดຌรับควำม
สะดวก฿นกำรสัญจร

กองชำง
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3. ยุทธศาสตร์ดຌานการพัฒนาครงสรຌางพืๅนฐาน
3.1 ผนงำนคหะละชุมชน
ทีไ

ครงกำร

วัตถุประสงค์

ป้ำหมำย
(ผลผลิตของครงกำร)

ถนนคอนกรีตสริมหลใก กวຌำง
29 ครงกำรกอสรຌำงถนนคอนกรีต พือไ พัฒนำระบบ
สริมหลใก ซอยยอดสิงห์ ชุมชน สำธำรณูปภค฿หຌเดຌมำตรฐำน 4.00 ม. ยำว 171.00 ม. หนำ

สนสุข 3 ม.7

0.15 ม. หรือพืนๅ ทีไดำนินกำร
กอสรຌำงเมนຌอยกวำ 684.00 ตร.
ม. พรຌอมเหลทำงหินคลุกกวຌำง
0.50 ม. ยำว 171.00 ม. หนำ
0.15 ม. ทัๅงสองขຌำง พรຌอมป้ำย
ครงกำรจำนวน 1 ป้ำย (ตำม
รูปบบรำยกำรละประมำณกำรทีไ
ทศบำลกำหนด)

ถนนคอนกรีตสริมหลใก กวຌำง
30 ครงกำรกอสรຌำงถนนคอนกรีต พือไ พัฒนำระบบ
สริมหลใก สำยทำงขຌำงวัดปຆำ สำธำรณูปภค฿หຌเดຌมำตรฐำน 5.00 ม. ยำว 235.00 ม. หนำ

สงธรรมพรหมรังสีฝงัດ ทิศ
ตะวันตก ชุมชนสนสุข 3 ม.7

2561
(บำท)
-

งบประมำณละทีไผำนมำ
2562
2563
(บำท)
(บำท)
435,000

0.15 ม. หรือพืนๅ ทีไดำนินกำร
กอสรຌำงเมนຌอยกวำ 1,175.00
ตร.ม. พรຌอมเหลทำงหินคลุกกวຌำง
0.50 ม. ยำว 235.00 ม. หนำ
0.15 ม. ทัๅงสองขຌำง พรຌอมป้ำย
ครงกำรจำนวน 1 ป้ำย (ตำมบบ
ทศบำลกำหนด)

-

-

-

2564
(บำท)
-

ตัวชีวๅ ัด
(KPI)
รຌอยละประชำชน
เดຌรบั ควำม
สะดวก฿นกำร
สัญจรพิมไ ขึๅน

ผลทีไคำดวำจะเดຌรับ

หนวยงำน
รับผิดชอบหลัก

ประชำชนเดຌรับควำม
สะดวก฿นกำรสัญจร

กองชำง

762,000 รຌอยละประชำชน ประชำชนเดຌรับควำม
เดຌรบั ควำม
สะดวก฿นกำรสัญจร

กองชำง

สะดวก฿นกำร
สัญจรพิมไ ขึๅน
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3. ยุทธศาสตร์ดຌานการพัฒนาครงสรຌางพืๅนฐาน
3.1 ผนงำนคหะละชุมชน
ทีไ

ครงกำร

วัตถุประสงค์

ป้ำหมำย
(ผลผลิตของครงกำร)

ถนนหินคลุก กวຌำง 5.00 ม. ยำว
พือไ พัฒนำระบบ
หลังบຌำนกำนันนพดล ศรีจะบก สำธำรณูปภค฿หຌเดຌมำตรฐำน 300.00 ม. หนำ 0.15 ม. หรือ

31 ครงกำรกอสรຌำงถนนหินคลุก

ชุมชนสนสุข 3 ม.7

32 ครงกำรกอสรຌำงทอระบำยนๅำ

พรຌอมรำงระบำยนๅำคอนกรีต
สริมหลใก จำกพธิ่กลำงวิลลำ
ออกซอยรำชครู ม.7

2561
(บำท)
-

งบประมำณละทีไผำนมำ
2562
2563
(บำท)
(บำท)
-

0.40 ม. ควำมยำวรวมบอพัก
118.00 ม. บอพักคอนกรีตสริม
หลใก จำนวน 13 บอ พรຌอมคืนผิว
จรำจร หนำ 0.15 ม. พืนๅ ทีไเมนຌอย
กวำ 118.00 ตร.ม. ละกอสรຌำง
รำงระบำยนๅำคอนกรีตสริมหลใก
ขนำดกวຌำง 0.60 ม. ยำว 242 ม.
ฝำรำงหนำ 0.15 ม. พรຌอมป้ำย
ประชำสัมพันธ์ครงกำร จำนวน 1
ป้ำย (ตำมบบทศบำลกำหนด)

หนวยงำน
รับผิดชอบหลัก

กองชำง

สะดวก฿นกำร
สัญจรพิมไ ขึๅน

พืนๅ ทีไดำนินกำรกอสรຌำงเมนຌอย
กวำ 1,500.00 ตร.ม. พรຌอมป้ำย
ครงกำรจำนวน 1 ป้ำย (ตำม
รูปบบรำยกำรละประมำณกำรทีไ
ทศบำลกำหนด)

ขุดวำงทอคอนกรีตสริมหลใก
พือไ พัฒนำระบบ
สำธำรณูปภค฿หຌเดຌมำตรฐำน ปำกลิๅนรำง ชัๅน 3 สຌนผำศูนย์กลำง

ตัวชีวๅ ัด
ผลทีไคำดวำจะเดຌรับ
2564
(KPI)
(บำท)
223,000 รຌอยละประชำชน ประชำชนเดຌรับควำม
เดຌรบั ควำม
สะดวก฿นกำรสัญจร

929,000

-

-

-

รຌอยละประชำชน
เดຌรบั ควำม
สะดวก฿นกำร
สัญจรพิมไ ขึๅน

ระบำยนๅำเดຌดีละนๅำเม
ทวมขัง฿นพืนๅ ทีไ ประชำชน
เดຌรับควำมสะดวก฿นกำร
สัญจร

กองชำง
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3. ยุทธศาสตร์ดຌานการพัฒนาครงสรຌางพืๅนฐาน
3.1 ผนงำนคหะละชุมชน
ทีไ

ครงกำร

วัตถุประสงค์

ป้ำหมำย
(ผลผลิตของครงกำร)

ขุดวำงทอคอนกรีตสริมหลใก
พือไ พัฒนำระบบ
ซอยจำรัสชือไ มทอระบำยนๅำดิม สำธำรณูปภค฿หຌเดຌมำตรฐำน ปำกลิๅนรำง ชัๅน 3 สຌนผำศูนย์กลำง

33 ครงกำรกอสรຌำงทอระบำยนๅำ

........33........ ครงการ

2564
(บำท)
-

0.60 ม. ควำมยำวรวมบอพัก
275.00 ม. บอพักคอนกรีตสริม
หลใก จำนวน 27 บอ พรຌอมคืนผิว
จรำจรคอนกรีตสริมหลใก กวຌำง
1.00 ม. ยำว 275.00 ม. หนำ
0.15 ม. หรือพืนๅ ทีไคืนผิวจรำจร
รวมฝำบอพักเมนຌอยกวำ 275.00
ตร.ม. ปรับปรุงทอละบอพักดิม
20.00 ม. พรຌอมป้ำย
ประชำสัมพันธ์ครงกำร จำนวน 1
ป้ำย (ตำมบบทศบำลกำหนด)

สຌนหนຌำรຌำนติว็ มินมิ ำร์ท ม.7

รวม

2561
(บำท)
941,000

งบประมำณละทีไผำนมำ
2562
2563
(บำท)
(บำท)
-

-

-

4,895,000 1,672,000 5,263,000 2,258,000

ตัวชีวๅ ัด
(KPI)

ผลทีไคำดวำจะเดຌรับ

หนวยงำน
รับผิดชอบหลัก

รຌอยละประชำชน
เดຌรบั ควำม
สะดวก฿นกำร
สัญจรพิมไ ขึๅน

ระบำยนๅำเดຌดีละนๅำเม
ทวมขัง฿นพืนๅ ทีไ ประชำชน
เดຌรับควำมสะดวก฿นกำร
สัญจร

กองชำง

-

-

-
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รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาทຌองถินไ สีปไ ี (พ.ศ.2561 - 2564) พิไมติม ฉบับทีไ 1
สาหรับองค์กรปกครองสวนทຌองถินไ ดานินการ
ทศบาลตาบลปรุใหญ

บบ ผ.01

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 2 ยกระดับสังคมใหຌป็นมืองนาอยู
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทຌองถินไ ในขตจังหวัดทีไ 7 ยุทธศาสตร์ดຌานการพัฒนาการทองทียไ ว ศาสนา-วัฒนธรรม ประพณี ละกีฬา
5. ยุทธศาสตร์ดຌานการพัฒนาการทองทียไ ว ศาสนา-วัฒนธรรม ประพณี ละกีฬา
5.1 ผนงำนคหะชุมชน
งบประมำณละทีไผำนมำ
ป้ำหมำย
ตัวชีวๅ ัด
ทีไ
ครงกำร
วัตถุประสงค์
ผลทีไคำดวำจะเดຌรับ
2561
2562
2563
2564
(KPI)
(ผลผลิตของครงกำร)
(บำท)
(บำท)
(บำท)
(บำท)
จำนวนสถำนทีไ ประชำชนมีสถำนทีไพักผอน
ปรั
บ
ปรุ
ง
ภู
ม
ท
ิ
ศ
ั
น์
ส
วนสุ
ข
ภำพ
1 ครงกำรปรับปรุงภูมทิ ัศน์
พือไ พัฒนำพืนๅ ทีไ
800,000
พักผอนหยอน฿จ
หยอน฿จละมีสถำนทีไออก
สวนสุขภำพรอบสระศูนย์ สำธำรณะประยชน์฿หຌเดຌ ละกอสรຌำงทำงดินคอนกรีต
ละออกกำลัง
สริมหลใกรอบสระนๅำ ละ
มำตรฐำน
กำลังกำยพิมไ ขึนๅ
พัฒนำดใกลใก ชุมชน
กำยสำหรับ
ติดตัๅงเฟฟ้ำสงสวำง พรຌอม
ติดตัๅงป้ำยครงกำร จำนวน 1
ป้ำย (ตำมรูปบบรำยกำรละ
ประมำณกำรทีไทศบำลกำหนด)

ลูกหลำนปูคຆ งพัฒนำ ม.2

2 ครงกำรจัดหำครือไ งออก
พือไ ฿หຌประชำชนมี
กำลังกำย ชุมชนพบสุข 2 ม.5 สถำนทีไออกกำลังกำยทีไ
เดຌมำตรฐำน
รวม

...........2...... ครงการ

-

ครืไองออกกำลังกำย พรຌอม
ติดตัๅงป้ำยครงกำร จำนวน 1
ป้ำย (ตำมรูปบบรำยกำรละ
ประมำณกำรทีไทศบำลกำหนด)

-

หนวยงำน
รับผิดชอบหลัก

กองชำง

ประชำชนพิมไ ขึๅน
1 หง

-

-

-

500,000

-

1,300,000

รຌอยละของ
ประชำชนมี
สุขภำพขใงรง
พิมไ ขึๅน

-

-

-

ประชำชน฿นพืนๅ ทีไตำบลปรุ
฿หญมีสุขภำพสมบูรณ์ ขใงรง

กองชำง

-

-
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รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาทຌองถินไ สีปไ ี (พ.ศ.2561 - 2564) พิไมติม ฉบับทีไ 1
สาหรับองค์กรปกครองสวนทຌองถินไ ดานินการ
ทศบาลตาบลปรุใหญ

บบ ผ.01

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 2 ยกระดับสังคมใหຌป็นมืองนาอยู
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทຌองถินไ ในขตจังหวัดทีไ 2 ยุทธศาสตร์ดຌานการพัฒนาการศึกษา
6. ยุทธศาสตร์ดຌานการพัฒนาการศึกษา
6.1 ผนงำนกำรศึกษำ
ทีไ

ครงกำร

วัตถุประสงค์

ป้ำหมำย

(ผลผลิตของครงกำร)
1 ครงกำรปรับปรุงศูนย์พัฒนำดใกลใก พือไ ฿หຌศูนย์พัฒนำดใกลใกมี
ปรับปรุงศูนย์พัฒนำดใกลใก
สังกัดทศบำลตำบลปรุ฿หญ
ควำมพรຌอม฿นกำรจัดกำรรียน ทศบำลตำบลปรุ฿หญ
กำรสอน

งบประมำณละทีไผำนมำ
2561
2562
2563
(บำท)
(บำท)
(บำท)
100,000 100,000 100,000

ตัวชีวๅ ัด
ผลทีไคำดวำจะเดຌรับ
2564
(KPI)
(บำท)
100,000 รຌอยละ 90 ของ ศูนย์พัฒนำดใกลใกมีควำม
ศูนย์พฒ
ั นำดใก
พรຌอม฿นกำรจัดกำรรียนกำร
ลใกมีควำม
สอน
พรຌอมตอกำร

หนวยงำน
รับผิดชอบหลัก
กองกำรศึกษำ

จัดกำรรียนกำร
สอน

รวม

..........1....... ครงการ

-

-

100,000

100,000

100,000

100,000

-

-

-
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รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาทຌองถินไ สีปไ ี (พ.ศ.2561 - 2564) พิไมติม ฉบับทีไ 1
สาหรับองค์กรปกครองสวนทຌองถินไ ดานินการ
ทศบาลตาบลปรุใหญ

บบ ผ.01

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 2 ยกระดับสังคมใหຌป็นมืองนาอยู
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทຌองถินไ ในขตจังหวัดทีไ 4 ยุทธศาสตร์ดຌานการพัฒนาสังคม
9.ยุทธศาสตร์ดຌานการพัฒนาสังคม
9.3 ผนงำนสรຌำงควำมขຌมขใงของชุมชน
ทีไ

ครงกำร

วัตถุประสงค์

ป้ำหมำย
(ผลผลิตของครงกำร)

1

ครงกำรสงสริมอำชีพกลุม กระปຉำ พือไ สงสริมประชำชน฿นพืนๅ ทีไมี ฝຄกอบรมสงสริมอำชีพกลุม
อำชีพละป็นกำรพิมไ รำยเดຌ กระปຉำสำนสຌนพลำสติก ชุมชน
สำนสຌนพลำสติก ชุมชนเมตรี
เมตรีพฒ
ั นำ
พัฒนำ ม.4
พือไ สงสริม฿หຌดใกละยำวชน ดใกละยำวชน฿นพืนๅ ทีไตำบลปรุ
กำรดำนินงำนสภำดใกละยำวชน ฿นพืนๅ ทีไ เดຌรับกำรพัฒนำทัๅงทำง ฿หญ
รำงกำย อำรมณ์ สังคมตใมตำม
ทศบำลตำบลปรุ฿หญ
ศักยภำพ

2 ครงกำร฿หຌควำมรูຌละสนับสนุน

รวม

.......2......... ครงการ

-

-

2561
(บำท)
-

งบประมำณละทีไผำนมำ
2562
2563
(บำท)
(บำท)
50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

100,000

2564
(บำท)
-

ตัวชีวๅ ัด
(KPI)
จำนวนประชำชน
เดຌรบั กำรสงสริม
อำชีพพิมไ ขึๅน

ผลทีไคำดวำจะเดຌรับ

หนวยงำน
รับผิดชอบหลัก

ประชำชนมีคุณภำพชีวิตดีขนึๅ
ละมีรำยเดຌพิมไ ขึนๅ

สำนัก
ปลัดทศบำล

50,000 จำนวนดใกละ ดใกละยำวชน฿นพืนๅ ทีไมี
ยำวชน฿นพืนๅ ทีไ
ควำมพรຌอมทัๅงทำงดຌำน
ขຌำรวมครงกำร
เมนຌอยกวำรຌอย รำงกำย จิต฿จ สังคม อำรมณ์
สติปัญญำพรຌอมติบตป็น
ละ 20
ผู฿ຌ หญทีไดี฿นอนำคต

สำนัก
ปลัดทศบำล

50,000

-

-

-
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รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาทຌองถินไ สีปไ ี (พ.ศ.2561 - 2564) พิไมติม ฉบับทีไ 1
สาหรับองค์กรปกครองสวนทຌองถินไ ดานินการ
ทศบาลตาบลปรุใหญ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 1 การพัฒนาละพิไมศักยภาพการขงขันศรษฐกิจ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทຌองถินไ ในขตจังหวัดทีไ 3 ยุทธศาสตร์ดຌานการพัฒนาการกษตร
10. ยุทธศาสตร์ดຌานการพัฒนาการกษตร
10.1 ผนงำนสรຌำงควำมขຌมขใงของชุมชน
งบประมำณละทีไผำนมำ
ป้ำหมำย
ทีไ
ครงกำร
วัตถุประสงค์
2561
2562
2563
(ผลผลิตของครงกำร)
(บำท)
(บำท)
(บำท)
ก
อ
สรຌ
ำ
งศู
น
ย์

รี
ย
นรู
ป
ຌ
รั
ช
ญำ
1 ครงกำรกอสรຌำงศูนย์รียนรูຌปรัชญำ พือไ สงสริม฿หຌประชำชน฿น
500,000
ศรษฐกิ
จ
พอพี
ย
งตำมนว
พื
น
ๅ
ที
ม
ไ
ค
ี
วำมรู
ค
ຌ
วำมขຌ
ำ
฿จ
ศรษฐกิจพอพียงตำมนว
พระรำชดำริ ระยะทีไ 1
พระรำชดำริ ระยะทีไ 1 บริวณนน กียไ วกับปรัชญำศรษฐกิจ
พอพียงตำมนวพระรำชดำริ บริวณนนสลัก฿ด ม.1
สลัก฿ด ม.1
รวม

........1......... ครงการ

-

-

-

500,000

-

บบ ผ.01

2564
(บำท)
-

-

ตัวชีวๅ ัด
(KPI)
จำนวนสถำนทีไ
฿หຌควำมรูຌ
กีไยวกับปรัชญำ
ศรษฐกิจ
พอพียงพิมไ ขึๅน
1 หง

-

ผลทีไคำดวำจะเดຌรับ
ประชำชน฿นพืนๅ ทีไมีควำมรูຌ
ควำมขຌำ฿จกียไ วกับปรัชญำ
ศรษฐกิจพอพียงตำมนว
พระรำชดำริ
-

หนวยงำน
รับผิดชอบหลัก
สำนัก
ปลัดทศบำล

-
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รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาทຌองถินไ สีปไ ี (พ.ศ.2561 - 2564) พิไมติม ฉบับทีไ 1
สาหรับอุดหนุนองค์กรปกครองสวนทຌองถินไ สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน
ทศบาลตาบลปรุใหญ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 1 การพัฒนาละพิไมศักยภาพการขงขันศรษฐกิจ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทຌองถินไ ในขตจังหวัดทีไ 6 ยุทธศาสตร์ดຌานการพัฒนาครงสรຌางพืๅนฐาน
3. ยุทธศาสตร์ดຌานการพัฒนาครงสรຌางพืๅนฐาน
3.1 ผนงำนคหะละชุมชน
งบประมำณละทีไผำนมำ
ป้ำหมำย
ทีไ
ครงกำร
วัตถุประสงค์
2561
2562
2563
2564
(ผลผลิตของครงกำร)
(บำท)
(บำท)
(บำท)
(บำท)
1 ครงกำรขยำยขตเฟฟ้ำขຌำ
พือไ พัฒนำระบบ
ขยำยขตเฟฟ้ำ 1 ฟส พรຌอม 120,000
ประปำผิวดินขนำด฿หญมำก
สำธำรณูปภคเดຌอยำง
หมຌอปลง 30 Kva
บริวณขือไ นพธิ่ ตียๅ ชุมชนคนชุม มำตรฐำนละทัไวถึง
3 ม.1

พือไ พัฒนำระบบ
วิรจน์พัฒนำ 20 ชุมชนวิรจน์ สำธำรณูปภคเดຌอยำง
มำตรฐำนละทัไวถึง
พัฒนำ ม.4

2 ครงกำรขยำยขตเฟฟ้ำ ซอย

3 ครงกำรขยำยขตเฟฟ้ำซอย

รวมมิตร 2 ชุมชนรวมมิตร
พัฒนำ ม.4

พือไ พัฒนำระบบ
สำธำรณูปภคเดຌอยำง
มำตรฐำนละทัไวถึง

บบ ผ.02

ตัวชีวๅ ัด
(KPI)

หนวยงำน
ผลทีไคำดวำจะเดຌรับ
รับผิดชอบหลัก

รຌอยละของ
ประชำชนมีนๅำ฿ชຌ
พือไ กำรอุปภค
บริภคพิมไ ขึๅน

ระบบประปำมี
กระสเฟฟ้ำสำหรับ
฿ชຌ฿นกำรผลิต
นๅำประปำพือไ ฿ชຌ฿น
กำรอุปภค บริภค
ของประชำชนอยำง
ทัไวถึง

กองชำง

ขยำยขตเฟฟ้ำ ควำมยำว
50.00 ม.

-

-

-

75,000

รຌอยละของ
ควำมปลอดภัย
฿นชีวติ ละ
ทรัพย์สินพิมไ ขึๅน

ประชำชนมีควำม
ปลอดภัย฿นชีวิตละ
ทรัพย์สิน

กองชำง

ขยำยขตเฟฟ้ำ ควำมยำว 120
ม.

-

180,000

-

-

รຌอยละของ
ควำมปลอดภัย
฿นชีวติ ละ
ทรัพย์สินพิมไ ขึๅน

ประชำชนมีควำม
ปลอดภัย฿นชีวิตละ
ทรัพย์สิน

กองชำง

หนวยงำนทีไ
ขอรับงิน
อุดหนุน
กำรเฟฟ้ำสวน
ภูมิภำค
จังหวัด
นครรำชสีมำ

กำรเฟฟ้ำสวน
ภูมิภำค
จังหวัด
นครรำชสีมำ
กำรเฟฟ้ำสวน
ภูมิภำค
จังหวัด
นครรำชสีมำ
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3. ยุทธศาสตร์ดຌานการพัฒนาครงสรຌางพืๅนฐาน
3.1 ผนงำนคหะละชุมชน
ทีไ

ครงกำร

วัตถุประสงค์

ป้ำหมำย
(ผลผลิตของครงกำร)

2561
(บำท)
-

งบประมำณละทีไผำนมำ
2562
2563
(บำท)
(บำท)
190,000
-

ประชำชนมีควำม
ปลอดภัย฿นชีวิตละ
ทรัพย์สิน

กองชำง

-

รຌอยละของ
ควำมปลอดภัย
฿นชีวติ ละ
ทรัพย์สินพิมไ ขึๅน

ประชำชนมีควำม
ปลอดภัย฿นชีวิตละ
ทรัพย์สิน

กองชำง

-

-

รຌอยละของ
ควำมปลอดภัย
฿นชีวติ ละ
ทรัพย์สินพิมไ ขึๅน

ประชำชนมีควำม
ปลอดภัย฿นชีวิตละ
ทรัพย์สิน

กองชำง

-

-

รຌอยละของ
ประชำชนมีนๅำ฿ชຌ
พือไ กำรอุปภค
บริภคพิมไ ขึๅน

ระบบประปำมี
กระสเฟฟ้ำสำหรับ
฿ชຌ฿นกำรผลิต
นๅำประปำพือไ ฿ชຌ฿น
กำรอุปภค บริภค
ของประชำชนอยำง
ทัไวถึง

กองชำง

พือไ พัฒนำระบบ
สำธำรณูปภคเดຌอยำง
มำตรฐำนละทัไวถึง

ขยำยขตเฟฟ้ำ ควำมยำว
125.00 ม.

5 ครงกำรขยำยขตเฟฟ้ำสง

พือไ พัฒนำระบบ
สำธำรณูปภคเดຌอยำง
มำตรฐำนละทัไวถึง

ดินสำยเฟ พรຌอมติดตัๅงดวงคม
เฟสงสวำง ยำว 300.00 ม.
พรຌอมติดตัๅงป้ำยครงกำร
จำนวน 1 ป้ำย (ตำมรูปบบ
รำยกำรละประมำณกำรทีไ
ทศบำลกำหนด)

150,000

-

-

6 ครงกำรขยำยขตเฟฟ้ำ ซอยสน พือไ พัฒนำระบบ
สุข 1/7 ชุมชนสนสุข 3 ม.7 สำธำรณูปภคเดຌอยำง
มำตรฐำนละทัไวถึง

ขยำยขตเฟฟ้ำ ควำมยำว
250 มตร

80,000

-

7 ครงกำรขยำยขตเฟฟ้ำขຌำ
พือไ พัฒนำระบบ
ประปำบำดำลขนำด฿หญ บริวณ สำธำรณูปภคเดຌอยำง
คุຌมสฬส ชุมชนสนสุข 3 ม.7 มำตรฐำนละทัไวถึง

ขยำยขตเฟฟ้ำ 1 ฟส พรຌอม
หมຌอปลง 30 Kva

120,000

-

สวำงจำกบຌำนนำงสมศรีถึงสุด
ซอย ชุมชนพบสุข 2 ม.5

รวม

........7........ ครงการ

-

-

470,000

370,000

หนวยงำน
ผลทีไคำดวำจะเดຌรับ
รับผิดชอบหลัก

รຌอยละของ
ควำมปลอดภัย
฿นชีวติ ละ
ทรัพย์สินพิมไ ขึๅน

4 ครงกำรขยำยขตเฟฟ้ำ

สำธำรณะ ซอย 13/7 ชุมชน
พบสุข 1 ม.5

2564
(บำท)
-

ตัวชีวๅ ัด
(KPI)

-

75,000

-

หนวยงำนทีไ
ขอรับงิน
อุดหนุน
กำรเฟฟ้ำสวน
ภูมิภำค
จังหวัด
นครรำชสีมำ
กำรเฟฟ้ำสวน
ภูมิภำค
จังหวัด
นครรำชสีมำ

กำรเฟฟ้ำสวน
ภูมิภำค
จังหวัด
นครรำชสีมำ
กำรเฟฟ้ำสวน
ภูมิภำค
จังหวัด
นครรำชสีมำ

-

-
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รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาทຌองถินไ สีปไ ี (พ.ศ.2561 - 2564) พิไมติม ฉบับทีไ 1
สาหรับ ประสานครงการพัฒนาองค์การบริหารสวนจังหวัด
ทศบาลตาบลปรุใหญ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 1 การพัฒนาละพิไมศักยภาพการขงขันศรษฐกิจ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทຌองถินไ ในขตจังหวัดทีไ 6 ยุทธศาสตร์ดຌานการพัฒนาครงสรຌางพืๅนฐาน
3. ยุทธศาสตร์ดຌานการพัฒนาครงสรຌางพืๅนฐาน
3.1 ผนงำนคหะละชุมชน
งบประมำณละทีไผำนมำ
ป้ำหมำย
ทีไ
ครงกำร
วัตถุประสงค์
2561
2562
2563
(ผลผลิตของครงกำร)
(บำท)
(บำท)
(บำท)
1 ครงกำรกอสรຌำงถนนคอนกรีต พือไ พัฒนำระบบ
ถนนคอนกรีตสริมหลใก ขนำดกวຌำง
2,530,000
สริมหลใกสำยบຌำนลียบ-พุดซำ สำธำรณูปภค฿หຌเดຌ 6.00 มตร ยำว 600.00 มตร หนำ
มำตรฐำน
บริวณหนຌำสำนักงำนทศบำล
0.15 มตร พืนๅ ทีไดำนินกำรกอสรຌำง
ตำบลปรุ฿หญหงกำ ถึงสีไ ยก
เมนຌอยกวำ 3,600.00 ตำรำงมตร
บຌำนปะ หมูท ีไ 1 บຌำนคนชุม
พรຌอมป้ำยประชำสัมพันธ์ครงกำร
จำนวน 1 ป้ำย (ตำมรูปบบละ
อำภอมืองนครรำชสีมำ จังหวัด
นครรรำชสีมำ
รำยกำรประมำณกำรทีไทศบำลตำบล
ปรุ฿หญกำหนด)
รวม

...........1...... ครงการ

-

-

-

2,530,000

-

บบ ผ.03

2564
(บำท)
-

-

ตัวชีวๅ ัด
(KPI)
รຌอยละประชำชน
เดຌรบั ควำม
สะดวก฿นกำร
สัญจรพิมไ ขึๅน

-

ผลทีไคำดวำจะเดຌรับ
ประชำชนเดຌรับควำม
สะดวก฿นกำรสัญจร

-

หนวยงำน
รับผิดชอบหลัก
กองชำง
ทต.ปรุ฿หญ

-
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รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาทຌองถินไ สีปไ ี (พ.ศ.2561 - 2564) พิไมติม ฉบับทีไ 1
สาหรับ ประสานครงการพัฒนาจังหวัด
ทศบาลตาบลปรุใหญ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 1 การพัฒนาละพิไมศักยภาพการขงขันศรษฐกิจ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทຌองถินไ ในขตจังหวัดทีไ 6 ยุทธศาสตร์ดຌานการพัฒนาครงสรຌางพืๅนฐาน
3. ยุทธศาสตร์ดຌานการพัฒนาครงสรຌางพืๅนฐาน
3.1 ผนงำนคหะละชุมชน
งบประมำณละทีไผำนมำ
ป้ำหมำย
ทีไ
ครงกำร
วัตถุประสงค์
2561
2562
2563
(ผลผลิตของครงกำร)
(บำท)
(บำท)
(บำท)
1 ครงกำรกอสรຌำงถนนคอนกรีต พือไ พัฒนำระบบ
ถนนคอนกรีตสริมหลใก ขนำดกวຌำง
5,182,800
สริมหลใกสำยลียบคลองสงนๅำ สำธำรณูปภค฿หຌเดຌ
6.00 มตร ยำว 1,234.00 มตร หนำ
ชลประทำนชวงหนຌำขือไ นพธิ่ ตียๅ มำตรฐำน
0.15 มตร พืนๅ ทีไดำนินกำรกอสรຌำง
ถึงทำงหลวงผนดินหมำยลข 2
เมนຌอยกวำ 7,404.00 ตำรำงมตร
ตอนลียไ งมืองบำยพำส
พรຌอมป้ำยประชำสัมพันธ์ครงกำร
นครรำชสีมำ หมูท ีไ 1 บຌำนคนชุม
จำนวน 1 ป้ำย (ตำมรูปบบละ
ตำบลปรุ฿หญ อำภอมือง
รำยกำรประมำณกำรทีไทศบำลตำบล
ปรุ฿หญกำหนด)
นครรำชสีมำ จังหวัดนครรำชสีมำ
2 ครงกำรกอสรຌำงสะพำนลอยคน พือไ พัฒนำระบบ
ดินขຌำม บริวณถนนบำยพำส สำธำรณูปภค฿หຌเดຌ
มำตรฐำน
ชุมชนบຌำนลียบ ม.6

รวม

.........2........ ครงการ

-

กอสรຌำงสะพำนลอยคนดินขຌำม
บริวณถนนบำยพำส
จำนวน 1 หง

-

-

บบ ผ.05

2564
(บำท)
-

ตัวชีวๅ ัด
(KPI)
รຌอยละประชำชน
เดຌรบั ควำม
สะดวก฿นกำร
สัญจรพิมไ ขึๅน

ผลทีไคำดวำจะเดຌรับ
ประชำชนเดຌรับควำม
สะดวก฿นกำรสัญจร

7,000,000 รຌอยละประชำชน ประชำชนเดຌรับควำม
เดຌรบั ควำม
สะดวกละควำมปลอดภัย
สะดวกละ
ควำมปลอดภัย ฿นชีวิต฿นกำรสัญจร

-

หนวยงำน
รับผิดชอบหลัก
กองชำง
ทต.ปรุ฿หญ

กองชำง
ทต.ปรุ฿หญ

฿นชีวติ ฿นกำร
สัญจรพิมไ ขึๅน

-

-

5,182,800

-

7,000,000

-

-

-
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บัญชีครุภณ
ั ฑ์

บบ ผ.08

ผนพัฒนาทຌองถินไ สีปไ ี (พ.ศ.2561 - 2564) พิไมติม ฉบับทีไ 1
ทศบาลตาบลปรุใหญ
ทีไ

ผนงำน

หมวด

ประภท

วัตถุประสงค์

ป้ำหมำย

2561
(บำท)
16,000

งบประมำณละทีไผำนมำ
2562
2563
(บำท)
(บำท)
-

1 ผนงำนบริหำรทัไวเป

ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์
คอมพิวตอร์

พือไ จัดหำครือไ ง
คอมพิวตอร์
นຌตบุกຍ สำหรับ
งำนสำนักงำน
สำหรับ฿ชຌ฿น
สำนักงำน

(ผลผลิตของครงกำร)
ครือไ งคอมพิวตอร์นຌตบุกຍ
สำหรับงำนสำนักงำน
จำนวน 1 ครือไ ง โ ละ
16,000 บำท (ตำม
มำตรฐำนกระทรวงดิจิทัล
พือไ ศรษฐกิจละสังคม)

2 ผนงำนรักษำควำมสงบภำย฿น

ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์
คอมพิวตอร์

พือไ จัดหำครือไ ง
สำรองเฟ
สำหรับ฿ชຌ฿นงำน
ป้องกันละ
บรรทำสำธำรณภัย

ครือไ งสำรองเฟ ขนำด 800
VA จำนวน 2 ครือไ ง โ
ละ 2,800 บำท (ตำม
มำตรฐำนกระทรวงดิจิทัล
พือไ ศรษฐกิจละสังคม)

5,600

-

3 ผนงำนรักษำควำมสงบภำย฿น

ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สำนักงำน พือไ จัดหำตูຌ หลใก 2 ตูຌ หลใก 2 บำนลือไ น
บำนลือไ น (กระจก) (กระจก) จำนวน 4 หลัง โ
สำหรับ฿ชຌ฿น฿น
ละ 5,000 บำท
งำนป้องกันละ
บรรทำสำธำรณภัย

10,000

-

-

10,000

หนวยงำน
รับผิดชอบหลัก

2564
(บำท)
-

สำนักปลัดทศบำล

-

สำนักปลัดทศบำล

-

สำนักปลัดทศบำล
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ทีไ

ผนงำน

หมวด

ประภท

วัตถุประสงค์

ป้ำหมำย

(ผลผลิตของครงกำร)
พือไ จัดหำลือไ ยซ ลือไ ยซยนต์ ขนำด
ยนต์ ขนำด
ครือไ งยนต์ 2 รงมຌำ ผน
ครือไ งยนต์ 2
บังคับซ 18 นิๅว จำนวน 1
รงมຌำ ผนบังคับ ครือไ ง โ ละ 25,000 บำท
ซ 18 นิๅว
สำหรับ฿ชຌ฿นงำน
ป้องกันละ
บรรทำสำธำรณภัย

4 ผนงำนรักษำควำมสงบภำย฿น

ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์รงงำน

5 ผนงำนรักษำควำมสงบภำย฿น

ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ครือไ ง
ดับพลิง

พือไ จัดหำตูຌ กใบถัง ตูຌ กใบถังดับพลิงคมีหຌง
ดับพลิงคมีหຌง พรຌอมถังคมีดับพลิงคมี
พรຌอมถังคมี
หຌง
ดับพลิงคมีหຌง
สำหรับ฿ชຌ฿นงำน
ป้องกันละ
บรรทำสำธำรณภัย

6 ผนงำนบริหำรทัไวเป

ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์
คอมพิวตอร์

พือไ จัดหำ
ครือไ งพิมพ์
Multifunction
ชนิดลซอร์ / ชนิด
LED ขำวดำ
สำหรับ฿ชຌ฿น
สำนักงำน

ครือไ งพิมพ์
Multifunction ชนิด
ลซอร์ / ชนิด LED ขำว
ดำ จำนวน 1 ครือไ ง โ ละ
9,000 บำท (ตำม
มำตรฐำนกระทรวงดิจิทัล
พือไ ศรษฐกิจละสังคม)

2561
(บำท)
25,000

งบประมำณละทีไผำนมำ
2562
2563
(บำท)
(บำท)
-

30,000

-

330,000

9,000

-

-

2564
(บำท)
-

หนวยงำน
รับผิดชอบหลัก
สำนักปลัดทศบำล

60,000 สำนักปลัดทศบำล

-

กองคลัง
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ทีไ

ผนงำน

หมวด

ประภท

วัตถุประสงค์

ป้ำหมำย
(ผลผลิตของครงกำร)

2561
(บำท)
18,000

งบประมำณละทีไผำนมำ
2562
2563
(บำท)
(บำท)
18,000
18,000

2564
(บำท)
18,000

หนวยงำน
รับผิดชอบหลัก

7 ผนงำนคหะละชุมชน

ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์อนืไ

Submersible 1.5 รง 220
พือไ จัดหำ
วลต์
จำนวน 4 ตัว โ ละ 18,000
Submersible 1.5
บำท
รง 220 วลต์
สำหรับ฿ชຌ฿นกิจกำร
ประปำของทศบำล

8 ผนงำนคหะละชุมชน

ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์อนืไ

Submersible 5 รง 380 วลต์
พือไ จัดหำ
จ
ำนวน 5 ตัว โ ละ 50,000 บำท
Submersible 5
รง 380 วลต์
สำหรับ฿ชຌ฿นกิจกำร
ประปำของทศบำล

100,000

50,000

50,000

50,000

กองชำง

9 ผนงำนคหะละชุมชน

ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์อนืไ

พือไ จัดหำปัมຕ หอย ปัมຕ หอยขง ขนำด 5.5 รง 380
ขง ขนำด 5.5 รง วลต์ จำนวน 5 ตัว โ ละ 29,500
บำท
380 วลต์ สำหรับ฿ชຌ
฿นกำรปฏิบตั ิงำน
กิจกำรประปำ

88,500

29,500

29,500

29,500

กองชำง

10 ผนงำนคหะละชุมชน

ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ฆษณำ
ละผยพร

พือไ จัดหำกลຌอง
CCTV

900,000

200,000

-

400,000

กองชำง

11 ผนงำนคหะละชุมชน

ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์เฟฟ้ำละ พือไ จัดหำพำววอร์
อมปຊภำคขยำย
วิทยุ

กลຌอง CCTV จำนวน 30 ชุด
(นอกตำมมำตรฐำนกระทรวงดิ
จิตัลศรษฐกิจละสังคม )
พำววอร์อมปຊภำคขยำย 1,000
วัตต์ ลำพง 100 วัตต์ ละหอ
กระจำยขำวสูง 10 ม. จำนวน 20
ชุด

300,000

200,000

-

-

กองชำง

1,000 วัตต์ ลำพง
100 วัตต์ ละหอ
กระจำยขำวสูง 10 ม.

กองชำง
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ทีไ

ผนงำน

หมวด

12 ผนงำนกำรศึกษำ

ครุภัณฑ์

13 ผนงำนสำธำรณสุข

ครุภัณฑ์

14 ผนงำนคหะละชุมชน

ครุภัณฑ์

ประภท

วัตถุประสงค์

ป้ำหมำย

(ผลผลิตของครงกำร)
ครุภัณฑ์สำนักงำน พือไ จัดหำพัดลม พัดลมคจร ขนำดเมนຌอย
คจรสำหรับ฿ชຌ฿น กวำ 16 นิๅว จำนวน 10
ศูนย์พัฒนำดใกลใก ตัว โ ละ 2,000 บำท
ทศบำลตำบลปรุ
฿หญ
ครุภัณฑ์
พือไ จัดหำ
ครือไ งพิมพ์บบฉีดหมึก
คอมพิวตอร์
ครือไ งพิมพ์บบ พรຌอมติดตังๅ ถังหมึกพิมพ์
ฉีดหมึกพรຌอม
จำนวน 1 ครือไ ง โ ละ
ติดตังๅ ถังหมึกพิมพ์ 4,300 บำท (ตำม
สำหรับ฿ชຌ฿น
มำตรฐำนกระทรวงดิจิทัล
สำนักงำน
พือไ ศรษฐกิจละสังคม)
ครุภัณฑ์กีฬำ

พือไ จัดหำครือไ ง
ออกกำลังกำย
สำหรับดใก

ครือไ งออกกำลังกำย
สำหรับดใก จำนวน 1 ชุด
รวม

2561
(บำท)
20,000

4,300

-

1,526,400

งบประมำณละทีไผำนมำ
2562
2563
(บำท)
(บำท)
-

2564
(บำท)
-

หนวยงำน
รับผิดชอบหลัก
กองกำรศึกษำ

-

-

-

กองสำธำรณสุขฯ

500,000

-

-

กองชำง

997,500

437,500

557,500
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บัญชีสรุปครงการพัฒนา
ผนพัฒนาทຌองถิไนสีไปี (พ.ศ.2561-2564) ปลีไยนปลง ครัๅงทีไ 1
ทศบาลตาบลปรุใหญ
ทีไ

ยุทธศำสตร์

1 ยุทธศำสตร์ดຌำนกำรรักษำควำมปลอดภัย฿นชีวิตละทรัพย์สิน
1.1 ผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำย฿น
1.2 ผนงำนคหะละชุมชน
1.3 ผนงำนงบกลำง
รวม
2 ยุทธศำสตร์กำรสำนตอนวทำงพระรำชดำริ
2.1 ผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำย฿น
2.2 ผนงำนคหะละชุมชน
2.3 ผนงำนกำรกษตร
รวม
3 ยุทธศำสตร์ดຌำนกำรพัฒนำครงสรຌำงพืๅนฐำน
3.1 ผนงำนคหะละชุมชน
รวม
4 ยุทธศำสตร์ดຌำนกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติละสิไงวดลຌอม
4.1 ผนงำนสำธำรณสุข
4.2 ผนงำนกำรกษตร
รวม
5 ยุทธศำสตร์ดຌำนกำรพัฒนำกำรทองทีไยว ศำสนำ-วัฒนธรรม
ประพณี ละกีฬำ
5.1 ผนงำนคหะละชุมชน
5.2 ผนงำนกำรศำสนำ วัฒนธรรม ละนันทนำกำร
รวม
6 ยุทธศำสตร์ดຌำนกำรพัฒนำกำรศึกษำ
6.1 ผนงำนกำรศึกษำ
รวม

จำนวน
ครงกำร

ปี 2561
งบประมำณ
(บำท)

ปี 2562
จำนวน
งบประมำณ
ครงกำร
(บำท)

บบ ผ.07

ปี 2563
จำนวน
งบประมำณ
ครงกำร
(บำท)

ปี 2564
จำนวน
งบประมำณ
ครงกำร
(บำท)

รวม 4 ปี
จำนวน
งบประมำณ
ครงกำร
(บำท)

1
4
0
5

30,000
600,000
0
630,000

0
2
0
2

0
300,000
0
300,000

2
0
0
2

330,000
0
0
330,000

1
2
0
3

60,000
400,000
0
460,000

4
8
0
12

420,000
1,300,000
0
1,720,000

1
0
0
1

150,000
0
0
150,000

1
1
0
2

150,000
1,500,000
0
1,650,000

1
1
0
2

150,000
300,000
0
450,000

1
0
0
1

150,000
0
0
150,000

4
2
0
6

600,000
1,800,000
0
2,400,000

16
16

5,081,500
5,081,500

14
14

4,080,000
4,080,000

8
8

1,233,000
1,233,000

17
17

6,410,800
6,410,800

55
55

16,805,300
16,805,300

1
1
2

500,000
50,000
550,000

0
1
1

0
50,000
50,000

0
1
1

0
50,000
50,000

0
1
1

0
50,000
50,000

1
4
5

500,000
200,000
700,000

1
1
2

500,000
50,000
550,000

1
1
2

500,000
50,000
550,000

0
1
1

0
50,000
50,000

1
1
2

3,500,000
50,000
3,550,000

3
4
7

4,500,000
200,000
4,700,000

5
5

1,444,946
1,444,946

5
5

1,586,864
1,586,864

5
5

1,731,864
1,731,864

5
5

1,876,864
1,876,864

20
20

6,640,538
6,640,538
37
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ยุทธศำสตร์

7 ยุทธศำสตร์ดຌำนกำรบริหำรจัดกำรบຌำนมืองทีไดี
7.1 ผนงำนบริหำรทัไวเป
7.2 ผนงำนสำธำรณสุข
7.3 ผนงำนคหะละชุมชน
7.4 ผนงำนสรຌำงควำมขຌมขใงของชุมชน
รวม
8 ยุทธศำสตร์ดຌำนกำรพัฒนำสำธำรณสุข
8.1 ผนงำนสำธำรณสุข
8.2 ผนงำนงบกลำง
รวม
9 ยุทธศำสตร์ดຌำนกำรพัฒนำสังคม
9.1 ผนงำนกำรศึกษำ
9.2 ผนงำนสำธำรณสุข
9.3 ผนงำนสรຌำงควำมขຌมขใงของชุมชน
9.4 ผนงำนงบกลำง
รวม
10 ยุทธศำสตร์ดຌำนกำรพัฒนำกำรกษตร
10.1 ผนงำนสรຌำงควำมขຌมขใงของชุมชน
10.2 ผนงำนกำรกษตร
รวม
รวมทัๅงสิๅน

จำนวน
ครงกำร

ปี 2561
งบประมำณ
(บำท)

ปี 2562
จำนวน
งบประมำณ
ครงกำร
(บำท)

ปี 2563
จำนวน
งบประมำณ
ครงกำร
(บำท)

ปี 2564
จำนวน
งบประมำณ
ครงกำร
(บำท)

รวม 4 ปี
จำนวน
งบประมำณ
ครงกำร
(บำท)

9
1
1
1
12

4,050,000
950,000
500,000
50,000
5,550,000

8
1
1
1
11

1,550,000
2,400,000
500,000
50,000
4,500,000

8
0
1
1
10

1,250,000
0
500,000
50,000
1,800,000

8
0
1
1
10

1,250,000
0
500,000
50,000
1,800,000

33
2
4
4
43

8,100,000
3,350,000
2,000,000
200,000
13,650,000

0
1
1

0
220,000
220,000

0
1
1

0
230,000
230,000

0
1
1

0
240,000
240,000

0
1
1

0
250,000
250,000

0
4
4

0
940,000
940,000

0
0
2
1
3

0
0
120,000
9,500,000
9,620,000

0
0
2
1
3

0
0
120,000
10,000,000
10,120,000

0
0
2
1
3

0
0
120,000
11,000,000
11,120,000

0
0
2
1
3

0
0
120,000
12,000,000
12,120,000

0
0
8
4
12

0
0
480,000
42,500,000
42,980,000

0
0
0
47

0
0
0
23,796,446

0
0
0
41

0
0
0
23,066,864

0
0
0
33

0
0
0
17,004,864

0
0
0
43

0
0
0
26,667,664

0
0
0
164

0
0
0
90,535,838
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รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาทຌองถินไ สีปไ ี (พ.ศ.2561 - 2564) ปลียไ นปลง ครัๅงทีไ 1
สาหรับองค์กรปกครองสวนทຌองถินไ ดานินการ
ทศบาลตาบลปรุใหญ
ก. ยุทธศาสตร์จงั หวัดทีไ 4 การสริมสรຌางความมันไ คงทุกมิติ พืไอป้องกันสถาบันหลักของชาติ ละความปลอดภัยในชีวิตละทรัพย์สนิ ของประชาชน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทຌองถินไ ในขตจังหวัดทีไ 9 ยุทธศาสตร์ดาຌ นการรักษาความปลอดภัยในชีวิตละทรัพย์สนิ
1. ยุทธศาสตร์ดาຌ นการรักษาความปลอดภัยในชีวิตละทรัพย์สนิ
1.1 ผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำย฿น
งบประมำณละทีไผำนมำ
ป้ำหมำย
ทีไ
ครงกำร
วัตถุประสงค์
2561
2562
2563
2564
(ผลผลิตของครงกำร)
(บำท)
(บำท)
(บำท)
(บำท)
1 ครงกำรติดตังๅ ตูຌ กใบถังดับพลิงคมี พืไอตรียมควำมพรຌอม ติดตังๅ ตูຌ กใบถังดับพลิง
30,000
หຌงพรຌอมถังดับพลิงคมีหຌง ชุมชน ฿นกำรชวยหลือ
คมีหຌงพรຌอมถัง
คนชุม 1 ม.1
ผูปຌ ระสบภัย
ดับพลิงคมีหຌง

บบ ผ.01

ตัวชีวๅ ัด
(KPI)

ผลทีไคำดวำจะเดຌรับ

หนวยงำน
รับผิดชอบหลัก

รຌอยละของ
ควำมปลอดภัย
฿นชีวิตละ
ทรัพย์สินพิมไ ขึนๅ

฿หຌควำมชวยหลือ
อยำงทันทวงที

สำนักปลัดทศบำล
ป็นรำยกำร
ปลียไ นปลงจำก
ผนพัฒนำทຌองถินไ สีปไ ี
(พ.ศ. 2561-2564)
ลำดับ 1 หนຌำ 89

2 ครงกำรติดตังๅ ตูຌ กใบถังดับพลิงคมี พืไอตรียมควำมพรຌอม ติดตังๅ ตูຌ กใบถังดับพลิง
หຌงพรຌอมถังดับพลิงคมีหຌง ชุมชน ฿นกำรชวยหลือ
คมีหຌงพรຌอมถัง
เมตรีพัฒนำ ม.4
ผูปຌ ระสบภัย
ดับพลิงคมีหຌง

-

-

30,000

-

รຌอยละของ
ควำมปลอดภัย
฿นชีวิตละ
ทรัพย์สินพิมไ ขึนๅ

฿หຌควำมชวยหลือ
อยำงทันทวงที

สำนักปลัดทศบำล
ป็นรำยกำร
ปลียไ นปลงจำก
ผนพัฒนำทຌองถินไ สีปไ ี
(พ.ศ. 2561-2564)
ลำดับ 2 หนຌำ 89

3 ครงกำรติดตังๅ ตูຌ กใบถังดับพลิงคมี พืไอตรียมควำมพรຌอม ติดตังๅ ตูຌ กใบถังดับพลิง
หຌงพรຌอมถังดับพลิงคมีหຌง ชุมชน ฿นกำรชวยหลือ
คมีหຌงพรຌอมถัง
สนสุข 3 ม.7
ผูปຌ ระสบภัย
ดับพลิงคมีหຌง

-

-

-

60,000

รຌอยละของ
ควำมปลอดภัย
฿นชีวิตละ
ทรัพย์สินพิมไ ขึนๅ

฿หຌควำมชวยหลือ
อยำงทันทวงที

สำนักปลัดทศบำล
ป็นรำยกำร
ปลียไ นปลงจำก
ผนพัฒนำทຌองถินไ สีปไ ี
(พ.ศ. 2561-2564)
ลำดับ 3 หนຌำ 89
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1. ยุทธศาสตร์ดาຌ นการรักษาความปลอดภัยในชีวิตละทรัพย์สนิ
1.1 ผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำย฿น
ทีไ

ครงกำร

วัตถุประสงค์

ป้ำหมำย

(ผลผลิตของครงกำร)
4 ครงกำรติดตังๅ ตูຌ กใบถังดับพลิงคมี พืไอตรียมควำมพรຌอม ติดตังๅ ตูຌ กใบถังดับพลิง
หຌงพรຌอมถังดับพลิงคมีหຌง ฿นขต ฿นกำรชวยหลือ
คมีหຌงพรຌอมถัง
ทศบำลตำบลปรุ฿หญ
ผูปຌ ระสบภัย
ดับพลิงคมีหຌง ฿น
ขตทศบำลตำบลปรุ
฿หญ

รวม

.......4.......... ครงการ

-

-

2561
(บำท)
-

30,000

งบประมำณละทีไผำนมำ
2562
2563
(บำท)
(บำท)
300,000

-

330,000

2564
(บำท)
-

60,000

ตัวชีวๅ ัด
(KPI)
รຌอยละของ
ควำมปลอดภัย
฿นชีวิตละ
ทรัพย์สินพิมไ ขึนๅ

-

ผลทีไคำดวำจะเดຌรับ
฿หຌควำมชวยหลือ
อยำงทันทวงที

-

หนวยงำน
รับผิดชอบหลัก
สำนักปลัดทศบำล
ป็นรำยกำร
ปลียไ นปลงจำก
ผนพัฒนำทຌองถินไ สีปไ ี
(พ.ศ. 2561-2564)
ลำดับ 4 หนຌำ 90

-
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รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาทຌองถินไ สีปไ ี (พ.ศ.2561 - 2564) ปลียไ นปลง ครังๅ ทีไ 1
สาหรับองค์กรปกครองสวนทຌองถินไ ดานินการ
ทศบาลตาบลปรุใหญ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 4 การสริมสรຌางความมันไ คงทุกมิติ พืไอป้องกันสถาบันหลักของชาติ ละความปลอดภัยในชีวิตละทรัพย์สินของประชาชน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทຌองถินไ ในขตจังหวัดทีไ 9 ยุทธศาสตร์ดຌานการรักษาความปลอดภัยในชีวิตละทรัพย์สิน
1. ยุทธศาสตร์ดຌานการรักษาความปลอดภัยในชีวิตละทรัพย์สิน
1.2 ผนงำนคหะละชุมชน
งบประมำณละทีไผำนมำ
ป้ำหมำย
ทีไ
ครงกำร
วัตถุประสงค์
2561
2562
2563
2564
(ผลผลิตของครงกำร)
(บำท)
(บำท)
(บำท)
(บำท)
1 ครงกำรติดตังๅ หอกระจำยขำว
พือไ ฿หຌประชำชนเดຌรับขຌอมูล พำววอร์อมปຊ
100,000
ชุมชนลูกหลำนปูคຆ งพัฒนำ ม.2
ขำวสำรทัไวถึงละครอบคลุม ภำคขยำย 1,000 วัตต์
ลำพง 100 วัตต์
จำนวน 4 ชุด ควำมสูง
หอกระจำยขำว 10 ม.
(ตำมบบทศบำล
กำหนด)
2 ครงกำรติดตังๅ หอกระจำยขำว
ชุมชนพบสุข 1 ม.5

พือไ ฿หຌประชำชนเดຌรับขຌอมูล พำววอร์อมปຊ
ขำวสำรทัไวถึงละครอบคลุม ภำคขยำย 1,000 วัตต์
ลำพง 100 วัตต์
จำนวน 4 ชุด ควำมสูง
หอกระจำยขำว 10 ม.
(ตำมบบทศบำล
กำหนด)

100,000

-

-

-

บบ ผ.01

ตัวชีวๅ ัด
(KPI)

ผลทีไคำดวำจะเดຌรับ

หนวยงำน
รับผิดชอบหลัก

รຌอยละของ
ประชำชนเดຌรบั
ขຌอมูลขำวสำร
พิมไ ขึๅน

ประชำชนเดຌรับขຌอมูล
ขำวสำรทัไวถึงละ
ครอบคลุม

กองชำง
ป็นรำยกำร
ปลีไยนปลงจำก
ผนพัฒนำทຌองถิไนสีไปี
(พ.ศ. 2561-2564)
ลำดับ 1 หนຌำ 94

รຌอยละของ
ประชำชนเดຌรบั
ขຌอมูลขำวสำร
พิมไ ขึๅน

ประชำชนเดຌรับขຌอมูล
ขำวสำรทัไวถึงละ
ครอบคลุม

กองชำง
ป็นรำยกำร
ปลีไยนปลงจำก
ผนพัฒนำทຌองถิไนสีไปี
(พ.ศ. 2561-2564)
ลำดับ 2 หนຌำ 94
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1. ยุทธศาสตร์ดຌานการรักษาความปลอดภัยในชีวิตละทรัพย์สิน
1.2 ผนงำนคหะละชุมชน
ทีไ

ครงกำร

3 ครงกำรติดตังๅ หอกระจำยขำว
ชุมชนพบสุข 3 ม.5

วัตถุประสงค์

งบประมำณละทีไผำนมำ

ป้ำหมำย

(ผลผลิตของครงกำร)
พือไ ฿หຌประชำชนเดຌรับขຌอมูล พำววอร์อมปຊ
ขำวสำรทัไวถึงละครอบคลุม ภำคขยำย 1,000 วัตต์
ลำพง 100 วัตต์
จำนวน 4 ชุด ควำมสูง
หอกระจำยขำว 10 ม.
(ตำมบบทศบำล
กำหนด)

2561
(บำท)
100,000

2562
(บำท)
-

2563
(บำท)

2564
(บำท)
-

ตัวชีวๅ ัด
(KPI)

ผลทีไคำดวำจะเดຌรับ

หนวยงำน
รับผิดชอบหลัก

รຌอยละของ
ประชำชนเดຌรบั
ขຌอมูลขำวสำร
พิมไ ขึๅน

ประชำชนเดຌรับขຌอมูล
ขำวสำรทัไวถึงละ
ครอบคลุม

กองชำง
ป็นรำยกำร
ปลีไยนปลงจำก
ผนพัฒนำทຌองถิไนสีไปี
(พ.ศ. 2561-2564)
ลำดับ 3 หนຌำ 95

4 ครงกำรติดตังๅ หอกระจำยขำว
ชุมชนสนสุข 1 ม.7

พือไ ฿หຌประชำชนเดຌรับขຌอมูล พำววอร์อมปຊ
ขำวสำรทัไวถึงละครอบคลุม ภำคขยำย 1,000 วัตต์
ลำพง 100 วัตต์
จำนวน 4 ชุด ควำมสูง
หอกระจำยขำว 10 ม.
(ตำมบบทศบำล
กำหนด)

-

100,000

-

-

รຌอยละของ
ประชำชนเดຌรบั
ขຌอมูลขำวสำร
พิมไ ขึๅน

ประชำชนเดຌรับขຌอมูล
ขำวสำรทัไวถึงละ
ครอบคลุม

กองชำง
ป็นรำยกำร
ปลีไยนปลงจำก
ผนพัฒนำทຌองถิไนสีไปี
(พ.ศ. 2561-2564)
ลำดับ 4 หนຌำ 95

5 ครงกำรติดตังๅ กลຌอง CCTV
ชุมชนวิรจน์พัฒนำ ม.4

พือไ ป้องกันละรักษำควำม
ปลอดภัย฿นชีวิตละ
ทรัพย์สินของประชำชนละ
ป้องกันอำชญำกรรมทีไอำจ
กิดขึนๅ ฿นขตทศบำล

-

200,000

-

-

รຌอยละของ
ควำมปลอดภัย
฿นชีวติ ละ
ทรัพย์สินของ
ประชำชนพิมไ ขึๅน

ประชำชนมีควำม
ปลอดภัย฿นชีวิตละ
ทรัพย์สิน

กองชำง
ป็นรำยกำร
ปลีไยนปลงจำก
ผนพัฒนำทຌองถิไนสีไปี
(พ.ศ. 2561-2564)
ลำดับ 6 หนຌำ 95

ติดตังๅ กลຌอง CCTV
จำนวน 4 ชุด พรຌอม
ป้ำยครงกำร 1 ป้ำย
(นอกตำมมำตรฐำน
กระทรวงดิจิตัล
ศรษฐกิจละสังคม )
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1. ยุทธศาสตร์ดຌานการรักษาความปลอดภัยในชีวิตละทรัพย์สิน
1.2 ผนงำนคหะละชุมชน
ทีไ

ครงกำร

วัตถุประสงค์

งบประมำณละทีไผำนมำ

ป้ำหมำย
(ผลผลิตของครงกำร)
ติดตังๅ กลຌอง CCTV
จำนวน 6 ชุด พรຌอม
ป้ำยครงกำร 1 ป้ำย
(นอกมำตรฐำน
กระทรวงดิจิตัล
ศรษฐกิจละสังคม)

2561
(บำท)
300,000

2562
(บำท)
-

2563
(บำท)
-

2564
(บำท)
-

6 ครงกำรติดตังๅ กลຌอง CCTV
ม.5

พือไ ป้องกันละรักษำควำม
ปลอดภัย฿นชีวิตละ
ทรัพย์สินของประชำชนละ
ป้องกันอำชญำกรรมทีไอำจ
กิดขึนๅ ฿นขตทศบำล

7 ครงกำรติดตังๅ กลຌอง CCTV
ชุมชนสนสุข 2 ม.7

พือไ ป้องกันละรักษำควำม
ปลอดภัย฿นชีวิตละ
ทรัพย์สินของประชำชนละ
ป้องกันอำชญำกรรมทีไอำจ
กิดขึนๅ ฿นขตทศบำล

ติดตังๅ กลຌอง CCTV
จำนวน 4 ชุด พรຌอม
ป้ำยครงกำร 1 ป้ำย
(นอกมำตรฐำน
กระทรวงดิจิตัล
ศรษฐกิจละสังคม )

-

-

-

8 ครงกำรติดตังๅ กลຌอง CCTV
ชุมชนสนสุข 3 ม.7

พือไ ป้องกันละรักษำควำม
ปลอดภัย฿นชีวิตละ
ทรัพย์สินของประชำชนละ
ป้องกันอำชญำกรรมทีไอำจ
กิดขึนๅ ฿นขตทศบำล

ติดตังๅ กลຌอง CCTV
จำนวน 4 ชุด พรຌอม
ป้ำยครงกำร 1 ป้ำย
(นอกมำตรฐำน
กระทรวงดิจิตัล
ศรษฐกิจละสังคม )

-

-

-

รวม

........8......... ครงการ

-

-

600,000

300,000

-

ตัวชีวๅ ัด
(KPI)

ผลทีไคำดวำจะเดຌรับ

หนวยงำน
รับผิดชอบหลัก

รຌอยละของ
ควำมปลอดภัย
฿นชีวติ ละ
ทรัพย์สินของ
ประชำชนพิมไ ขึๅน

ประชำชนมีควำม
ปลอดภัย฿นชีวิตละ
ทรัพย์สิน

กองชำง
ป็นรำยกำร
ปลีไยนปลงจำก
ผนพัฒนำทຌองถิไนสีไปี
(พ.ศ. 2561-2564)
ลำดับ 7 หนຌำ 96

200,000

รຌอยละของ
ควำมปลอดภัย
฿นชีวติ ละ
ทรัพย์สินของ
ประชำชนพิมไ ขึๅน

ประชำชนมีควำม
ปลอดภัย฿นชีวิตละ
ทรัพย์สิน

กองชำง
ป็นรำยกำร
ปลีไยนปลงจำก
ผนพัฒนำทຌองถิไนสีไปี
(พ.ศ. 2561-2564)
ลำดับ 8 หนຌำ 96

200,000

รຌอยละของ
ควำมปลอดภัย
฿นชีวติ ละ
ทรัพย์สินของ
ประชำชนพิมไ ขึๅน

ประชำชนมีควำม
ปลอดภัย฿นชีวิตละ
ทรัพย์สิน

กองชำง
ป็นรำยกำร
ปลีไยนปลงจำก
ผนพัฒนำทຌองถิไนสีไปี
(พ.ศ. 2561-2564)
ลำดับ 9 หนຌำ 96

400,000

-

-

-
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รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาทຌองถินไ สีปไ ี (พ.ศ.2561 - 2564) ปลียไ นปลง ครังๅ ทีไ 1
สาหรับองค์กรปกครองสวนทຌองถินไ ดานินการ
ทศบาลตาบลปรุใหญ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 3 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติละสิงไ วดลຌอมใหຌมีความสมบูรณ์อยางยังไ ยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทຌองถินไ ในขตจังหวัดทีไ 1 ยุทธศาสตร์การสานตอนวทางพระราชดาริ
2.ยุทธศาสตร์การสานตอนวทางพระราชดาริ
2.1 ผนงำนรักษำควำมสงบภำย฿น
งบประมำณละทีไผำนมำ
ป้ำหมำย
ทีไ
ครงกำร
วัตถุประสงค์
2561
2562
2563
(ผลผลิตของครงกำร)
(บำท)
(บำท)
(บำท)
1 ครงกำรพัฒนำหลงนๅำพือไ พือไ ป้องกันละบรรทำ พัฒนำหลงนๅำพือไ กำร
150,000
150,000
150,000
กำรอุปภค-บริภค
ผลกระทบจำกปัญหำภัย อุปภค-บริภค ฿นขตพืนๅ ทีไ
ลຌง฿หຌกประชำชน
ตำบลปรุ฿หญ

รวม

........1......... ครงการ

-

-

150,000

150,000

150,000

บบ ผ.01

ตัวชีวๅ ัด
(KPI)

2564
(บำท)
150,000 รຌอยละของ

ประชำชนเดຌรบั
กำรชวยหลือ
พิมไ ขึๅน

150,000

-

ผลทีไคำดวำจะเดຌรับ

หนวยงำน
รับผิดชอบหลัก

ประชำชนทีไเดຌรับควำม สำนักปลัดทศบำล
ป็นรำยกำร
ดือดรຌอน฿นพืนๅ ทีไขต
ปลีไยนปลงจำก
ทศบำลตำบลปรุ฿หญ ผนพัฒนำทຌองถิไนสีไปี
เดຌรับกำรชวยหลือ
(พ.ศ. 2561-2564)
ลำดับ 1 หนຌำ 98
จำกปัญหำภัยลຌง
-

-
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รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาทຌองถินไ สีปไ ี (พ.ศ.2561 - 2564) ปลียไ นปลง ครังๅ ทีไ 1
สาหรับองค์กรปกครองสวนทຌองถินไ ดานินการ
ทศบาลตาบลปรุใหญ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 3 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติละสิงไ วดลຌอมใหຌมีความสมบูรณ์อยางยังไ ยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทຌองถินไ ในขตจังหวัดทีไ 1 ยุทธศาสตร์การสานตอนวทางพระราชดาริ
2.ยุทธศาสตร์การสานตอนวทางพระราชดาริ
2.2 ผนงำนคหะละชุมชน
งบประมำณละทีไผำนมำ
ป้ำหมำย
ทีไ
ครงกำร
วัตถุประสงค์
2561
2562
2563
(ผลผลิตของครงกำร)
(บำท)
(บำท)
(บำท)
1 ครงกำรจำะบอบำดำล
พือไ ฿หຌประชำชนมีนๅำ฿ชຌ จำะบอบำดำลควำมลึกเมนຌอย
300,000
กว
ำ
60.00
มตร
จ
ำนวน
1
บ
อ
พือไ อุปภค-บริภคอยำง
ชุมชนหนองหอย ม.3
พรຌอมครืไองสูบนๅำ฿ตຌดิน (ซับ
ทัไวถึง

บบ ผ.01

ตัวชีวๅ ัด
(KPI)

2564
(บำท)
-

มอร์ส) ขนำด 3 รงมຌำ จำนวน
1 ครืไอง ครืไองสูบนๅำหอยขง 5.5
รงมຌำ จำนวน 1 ครืไอง ป้ำย
ครงกำรจำนวน 1 ป้ำย (ตำม
รูปบบรำยกำรละประมำณกำร
ทีไทศบำลกำหนด)

2 ครงกำรขยำยขตนๅำประปำ พือไ ฿หຌประชำชนมีนๅำ฿ชຌ
หลังสนำมกีฬำ 80 พรรษำ พือไ อุปภค-บริภคอยำง
ซอยจำปำทอง ชุมชนสนสุข ทัไวถึง
3 ม.7

รวม

........2......... ครงการ

-

หอถังสูงละถังกใบนๅำขนำด 100.00
ลบ.ม. ขุดจำะบอบำดำล ขนำด 
6" ลึกเมนຌอยกวำ 75.00 ม. พรຌอม
ปัมຕ สูบนๅำบำดำล ขนำด 3 รงมຌำ
พรຌอมป้ำยครงกำร จำนวน 1 ป้ำย
(ตำมบบทศบำลกำหนด)

-

-

1,500,000

-

1,500,000

-

300,000

-

-

ผลทีไคำดวำจะเดຌรับ

หนวยงำน
รับผิดชอบหลัก

รຌอยละของ
ประชำชนมีนๅำ
อุปภค บริภค
พิมไ ขึๅน

ประชำชนมีนๅำ฿ชຌพือไ
อุปภค-บริภคทัไวถึง

กองชำง
ป็นรำยกำร
ปลีไยนปลงจำก
ผนพัฒนำทຌองถิไนสีไปี
(พ.ศ. 2561-2564)
ลำดับ 1 หนຌำ 99

รຌอยละของ
ประชำชนมีนๅำ
อุปภค บริภค
พิมไ ขึๅน

ประชำชนมีนๅำ฿ชຌพือไ
อุปภค-บริภคทัไวถึง

กองชำง
ป็นรำยกำร
ปลีไยนปลงจำก
ผนพัฒนำทຌองถิไนสีไปี
(พ.ศ. 2561-2564)
ลำดับ 2 หนຌำ 99

-

-
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รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาทຌองถินไ สีปไ ี (พ.ศ.2561 - 2564) ปลียไ นปลง ครังๅ ทีไ 1
สาหรับองค์กรปกครองสวนทຌองถินไ ดานินการ
ทศบาลตาบลปรุใหญ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 1 การพัฒนาละพิไมศักยภาพการขงขันศรษฐกิจ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทຌองถินไ ในขตจังหวัดทีไ 6 ยุทธศาสตร์ดຌานการพัฒนาครงสรຌางพืๅนฐาน
3. ยุทธศาสตร์ดຌานการพัฒนาครงสรຌางพืๅนฐาน
3.1 ผนงำนคหะละชุมชน
ทีไ

ครงกำร

1 ครงกำรกอสรຌำงถนนหินคลุก

บຌำนนำยสำรำญ อำจปรุ
ชุมชนคนชุม 1 ม.1

วัตถุประสงค์

ป้ำหมำย
(ผลผลิตของครงกำร)

2561
(บำท)

ถนนหินคลุก กวຌำง 3.00 ม. ยำว
พือไ พัฒนำระบบ
สำธำรณูปภค฿หຌเดຌมำตรฐำน 40.00 ม. หนำ 0.20 ม. หรือพืนๅ ทีไ

2 ครงกำรกอสรຌำงทอระบำยนๅำ
พือไ พัฒนำระบบ
พรຌอมขยำยผิวจรำจร คอนกรีต สำธำรณูปภค฿หຌเดຌมำตรฐำน
สริมหลใก สຌนจำกรงนๅำขใงกิจ
วำรีถึงบำยพำส ชุมชนคนชุม 1 ม.1

บบ ผ.01

งบประมำณละทีไผำนมำ
2562
2563
(บำท)
(บำท)
30,000
-

2564
(บำท)
-

ดำนินกำรกอสรຌำงเมนຌอยกวำ
120.00 ตร.ม. (ตำมรูปบบ
รำยกำรละประมำณกำรทีไ
ทศบำลกำหนด)

ทอระบำยนๅำคอนกรีตสริมหลใก
ปำกลิๅนรำง ชัน 3 0.60 ม.
ควำมยำวทอรวมบอพัก 207.00 ม.
บอพัก จำนวน 21 บอ พรຌอม
ขยำยผิวจรำจรคอนกรีตสริมหลใก
กวຌำง 1.50 ม. ยำว 150.00 ม.
หนำ 0.15 ม. หรือพืนๅ ทีไ
ดำนินกำรกอสรຌำงเมนຌอยกวำ
225.00 ตร.ม. พรຌอมติดตัๅงป้ำย
ครงกำร จำนวน 1 ป้ำย (ตำม
รูปบบรำยกำรละประมำณกำรทีไ
ทศบำลกำหนด)

-

860,000

-

-

ตัวชีวๅ ัด
(KPI)

ผลทีไคำดวำจะเดຌรับ

หนวยงำน
รับผิดชอบหลัก

รຌอยละประชำชน
เดຌรบั ควำม
สะดวก฿นกำร
สัญจรพิมไ ขึๅน

ประชำชนเดຌรับควำม
สะดวก฿นกำรสัญจร

กองชำง
ป็นรำยกำร
ปลีไยนปลงจำก
ผนพัฒนำทຌองถิไนสีไปี
(พ.ศ. 2561-2564)
ลำดับ 3 หนຌำ 101

รຌอยละประชำชน
เดຌรบั ควำม
สะดวก฿นกำร
สัญจรพิมไ ขึๅน

ระบำยนๅำเดຌดีละนๅำเม
ทวมขัง฿นพืนๅ ทีไ

กองชำง
ป็นรำยกำร
ปลีไยนปลงจำก
ผนพัฒนำทຌองถิไนสีไปี
(พ.ศ. 2561-2564)
ลำดับ 4 หนຌำ 102
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3. ยุทธศาสตร์ดຌานการพัฒนาครงสรຌางพืๅนฐาน
3.1 ผนงำนคหะละชุมชน
ทีไ

ครงกำร

วัตถุประสงค์

3 ครงกำรจัดทำป้ำยชือไ ชุมชนคนชุม พือไ สดงทีไตงัๅ ละอำณำ
1 ม.1
ขตของพืนๅ ทีไชุมชน

ป้ำหมำย
(ผลผลิตของครงกำร)

ป้ำยชุมชน จำนวน 1 ป้ำย (ตำม
รูปบบรำยกำรละประมำณกำรทีไ
ทศบำลกำหนด)

ถนนหินคลุก กวຌำง 3.00 ม. ยำว
พือไ พัฒนำระบบ
สำยตะกุดทำงขຌำบຌำนนำยสำธิต สำธำรณูปภค฿หຌเดຌมำตรฐำน 50.00 ม. หนำ 0.20 ม. หรือพืนๅ ทีไ

4 ครงกำรกอสรຌำงถนนหินคลุก

ชุมชนคนชุม 1 ม.1

5 ครงกำรจัดทำป้ำยชือไ ชุมชนคนชุม พือไ สดงทีไตงัๅ ละอำณำ
2 ม. 1
ขตของพืนๅ ทีไชุมชน

2561
(บำท)
-

งบประมำณละทีไผำนมำ
2562
2563
(บำท)
(บำท)
55,000
-

34,000

2564
(บำท)
-

6 ครงกำรกอสรຌำงทอระบำยนๅำตอ พือไ พัฒนำระบบ
ทอระบำยนๅำคอนกรีตสริม
จำกครงกำรดิมถึงบำยพำส
สำธำรณูปภค฿หຌเดຌมำตรฐำน หลใก ชันๅ 3 ขนำด Ø 0.40
มตร ยำว 166 ม. บอพัก
ชุมชนตำลหรนนนตำชูพัฒนำ ม.2
จำนวน 17 บอ พรຌอมป้ำย
ครงกำรจำนวน 1 ป้ำย (ตำม
บบทศบำลกำหนด)

ผลทีไคำดวำจะเดຌรับ

หนวยงำน
รับผิดชอบหลัก

รຌอยละประชำชน
เดຌรบั ควำม
สะดวก฿นกำร
สัญจรพิมไ ขึๅน

ประชำชนเดຌรับควำม
สะดวก฿นกำรสัญจร

กองชำง
ป็นรำยกำร
ปลีไยนปลงจำก
ผนพัฒนำทຌองถิไนสีไปี
(พ.ศ. 2561-2564)
ลำดับ 7 หนຌำ 102

-

รຌอยละประชำชน
เดຌรบั ควำม
สะดวก฿นกำร
สัญจรพิมไ ขึๅน

ประชำชนเดຌรับควำม
สะดวก฿นกำรสัญจร

กองชำง
ป็นรำยกำร
ปลีไยนปลงจำก
ผนพัฒนำทຌองถิไนสีไปี
(พ.ศ. 2561-2564)
ลำดับ 1 หนຌำ 101

-

-

55,000

-

-

-

รຌอยละประชำชน
เดຌรบั ควำม
สะดวก฿นกำร
สัญจรพิมไ ขึๅน

ประชำชนเดຌรับควำม
สะดวก฿นกำรสัญจร

กองชำง
ป็นรำยกำร
ปลีไยนปลงจำก
ผนพัฒนำทຌองถิไนสีไปี
(พ.ศ. 2561-2564)
ลำดับ 8 หนຌำ 103

-

-

-

รຌอยละประชำชน
เดຌรบั ควำม
สะดวก฿นกำร
สัญจรพิมไ ขึๅน

ระบำยนๅำเดຌดีละนๅำเม
ทวมขัง฿นพืนๅ ทีไ

กองชำง
ป็นรำยกำร
ปลีไยนปลงจำก
ผนพัฒนำทຌองถิไนสีไปี
(พ.ศ. 2561-2564)
ลำดับ 17 หนຌำ 105

ดำนินกำรกอสรຌำงเมนຌอยกวำ
150.00 ตร.ม. (ตำมรูปบบ
รำยกำรละประมำณกำรทีไ
ทศบำลกำหนด)

ป้ำยชุมชน จำนวน 1 ป้ำย (ตำม
รูปบบรำยกำรละประมำณกำรทีไ
ทศบำลกำหนด)

ตัวชีวๅ ัด
(KPI)

350,000
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3. ยุทธศาสตร์ดຌานการพัฒนาครงสรຌางพืๅนฐาน
3.1 ผนงำนคหะละชุมชน
ทีไ

ครงกำร

7 ครงกำรขยำยถนนสำยบຌำน

นำยประยงค์ ขใมทอง คลอง
ชลประทำนถึงตำลหรน ชุมชน
ตำลหรนนนตำชูพัฒนำ ม.2

วัตถุประสงค์

ป้ำหมำย
(ผลผลิตของครงกำร)

ถนนคอนกรีตสริมหลใก กวຌำง
พือไ พัฒนำระบบ
สำธำรณูปภค฿หຌเดຌมำตรฐำน 3.00 ม. ยำว 120.00 ม. หนำ

2561
(บำท)
-

งบประมำณละทีไผำนมำ
2562
2563
(บำท)
(บำท)
235,000
-

2564
(บำท)
-

0.15 ม. หรือพืนๅ ทีไดำนินกำร
กอสรຌำงเมนຌอยกวำ 360.00 ตร.
ม. พรຌอมป้ำยครงกำรจำนวน 1
ป้ำย (ตำมรูปบบรำยกำรละ
ประมำณกำรทีไทศบำลกำหนด)

ตัวชีวๅ ัด
(KPI)

ผลทีไคำดวำจะเดຌรับ

หนวยงำน
รับผิดชอบหลัก

รຌอยละประชำชน
เดຌรบั ควำม
สะดวก฿นกำร
สัญจรพิมไ ขึๅน

ประชำชนเดຌรับควำม
สะดวก฿นกำรสัญจร

กองชำง
ป็นรำยกำร
ปลีไยนปลงจำก
ผนพัฒนำทຌองถิไนสีไปี
(พ.ศ. 2561-2564)
ลำดับ 14 หนຌำ 104

8 ครงกำรกอสรຌำงถนนคอนกรีต
สริมหลใก ซอยบຌำนยำยมียๅ น –
บຌำนยำยนຌอย ชุมชนตำลหรน
นนตำชูพัฒนำ ม.2

ถนนคอนกรีตสริมหลใก กวຌำง
พือไ พัฒนำระบบ
สำธำรณูปภค฿หຌเดຌมำตรฐำน 2.00 ม. ยำว 15.00 ม. หนำ 0.15

-

-

20,000

-

รຌอยละประชำชน
เดຌรบั ควำม
สะดวก฿นกำร
สัญจรพิมไ ขึๅน

ประชำชนเดຌรับควำม
สะดวก฿นกำรสัญจร

กองชำง
ป็นรำยกำร
ปลีไยนปลงจำก
ผนพัฒนำทຌองถิไนสีไปี
(พ.ศ. 2561-2564)
ลำดับ 21 หนຌำ 106

9 ครงกำรจัดทำป้ำยชือไ ชุมชนตำล
หรนนนตำชูพัฒนำ ม.2

พือไ สดงทีไตงัๅ ละอำณำ
ขตของพืนๅ ทีไชุมชน

-

-

55,000

-

รຌอยละประชำชน
เดຌรบั ควำม
สะดวก฿นกำร
สัญจรพิมไ ขึๅน

ประชำชนเดຌรับควำม
สะดวก฿นกำรสัญจร

กองชำง
ป็นรำยกำร
ปลีไยนปลงจำก
ผนพัฒนำทຌองถิไนสีไปี
(พ.ศ. 2561-2564)
ลำดับ 22 หนຌำ 106

ม. หรือพืนๅ ทีไดำนินกำรกอสรຌำง
เมนຌอยกวำ 30.00 ตร.ม. (ตำม
รูปบบรำยกำรละประมำณกำรทีไ
ทศบำลกำหนด)

ป้ำยชุมชน จำนวน 1 ป้ำย
(ตำมบบทศบำลกำหนด)
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3. ยุทธศาสตร์ดຌานการพัฒนาครงสรຌางพืๅนฐาน
3.1 ผนงำนคหะละชุมชน
ทีไ

ครงกำร

วัตถุประสงค์

ป้ำหมำย

(ผลผลิตของครงกำร)
10 ครงกำรกอสรຌำงทอระบำยนๅำ พือไ พัฒนำระบบ
ทอระบำยนๅำคอนกรีตสริม
สำยบຌำนนำยประยงค์ ขใม สำธำรณูปภค฿หຌเดຌมำตรฐำน หลใก ชันๅ 3 ขนำด Ø 0.40
มตร ยำว 120 ม. บอพัก
ทอง คลองชลประทำนถึงตำล
จ
ำนวน 12 บอ พรຌอมป้ำย
หรน ชุมชนตำลหรนนนตำชู
ครงกำรจำนวน 1 ป้ำย (ตำม
พัฒนำม.2
บบทศบำลกำหนด)
ปรับปรุงถนนคอนกรีตสริมหลใก กวຌำง
11 ครงกำรปรับปรุงถนน ซอย 7 พือไ พัฒนำระบบ
สำธำรณูปภค฿หຌเดຌมำตรฐำน 4.00 ม. ยำว 100.00 ม. หนำ 0.15
กลำงบຌำนตะคองกำ ชุมชน

ลูกหลำนปูคຆ งพัฒนำ ม.2

12 ครงกำรกอสรຌำงทอระบำยนๅำ

หลังศุภชคคຌำเมຌถึงหอพักบຌำน
ยำยผัด ชุมชนลูกหลำนปูคຆ ง
พัฒนำ ม.2

2561
(บำท)
-

งบประมำณละทีไผำนมำ
2562
2563
(บำท)
(บำท)
-

สะดวก฿นกำร
สัญจรพิมไ ขึๅน

-

-

-

ควำมยำวทอรวมบอพัก 190.00 ม.
บอพัก จำนวน 19 บอ พรຌอม
ติดตัๅงป้ำยครงกำร จำนวน 1 ป้ำย
(ตำมรูปบบรำยกำรละ
ประมำณกำรทีไทศบำลกำหนด)

300,000 รຌอยละประชำชน ประชำชนเดຌรับควำม
เดຌรบั ควำม
สะดวก฿นกำรสัญจร
สะดวก฿นกำร
สัญจรพิมไ ขึๅน

ม. หรือพืนๅ ทีไดำนินกำรกอสรຌำงเมนຌอย
กวำ 400.00 ตร.ม. พรຌอมเหลทำงหิน
คลุกกวຌำง 0.50 ม. ยำว 100.00 ม. หนำ
0.15 ม. ทัๅงสองขຌำง พรຌอมป้ำย
ครงกำรจำนวน 1 ป้ำย (ตำมรูปบบ
รำยกำรละประมำณกำรทีไทศบำล
กำหนด)

ทอระบำยนๅำคอนกรีตสริมหลใก
พือไ พัฒนำระบบ
สำธำรณูปภค฿หຌเดຌมำตรฐำน ปำกลินๅ รำง ชัๅน 3 0.40 ม.

ตัวชีวๅ ัด
ผลทีไคำดวำจะเดຌรับ
2564
(KPI)
(บำท)
250,000 รຌอยละประชำชน ระบำยนๅำเดຌดีละนๅำเม
เดຌรบั ควำม
ทวมขัง฿นพืนๅ ทีไ

-

-

-

530,000 รຌอยละประชำชน ระบำยนๅำเดຌดีละนๅำเม
เดຌรบั ควำม
ทวมขัง฿นพืนๅ ทีไ
สะดวก฿นกำร
สัญจรพิมไ ขึๅน

หนวยงำน
รับผิดชอบหลัก
กองชำง
ป็นรำยกำร
ปลีไยนปลงจำก
ผนพัฒนำทຌองถิไนสีไปี
(พ.ศ. 2561-2564)
ลำดับ 15 หนຌำ 105
กองชำง
ป็นรำยกำร
ปลีไยนปลงจำก
ผนพัฒนำทຌองถิไนสีไปี
(พ.ศ. 2561-2564)
ลำดับ 13 หนຌำ 104

กองชำง
ป็นรำยกำร
ปลีไยนปลงจำก
ผนพัฒนำทຌองถิไนสีไปี
(พ.ศ. 2561-2564)
ลำดับ 16 หนຌำ 105
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3. ยุทธศาสตร์ดຌานการพัฒนาครงสรຌางพืๅนฐาน
3.1 ผนงำนคหะละชุมชน
ทีไ

ครงกำร

วัตถุประสงค์

ป้ำหมำย
(ผลผลิตของครงกำร)

13

ทอระบำยนๅำคอนกรีตสริมหลใก
ครงกำรกอสรຌำงทอชือไ มหมือง พือไ พัฒนำระบบ
ระบำยนๅำ ซอยบຌำนลุงจม ชุมชน สำธำรณูปภค฿หຌเดຌมำตรฐำน ปำกลินๅ รำง ชัๅน 3
สຌนผำศูนย์กลำง 1.00 ม. จำนวน
รวม฿จพัฒนำตะคองกำ ม.2

งบประมำณละทีไผำนมำ
2561
2562
2563
(บำท)
(บำท)
(บำท)
31,000
-

2564
(บำท)
-

4.00 ทอน พรຌอมดำดคอนกรีต
สริมปำกทอ (ตำมรูปบบ
รำยกำรละประมำณกำรทีไ
ทศบำลกำหนด)

ถนนคอนกรีตสริมหลใก กวຌำง
14 ครงกำรกอสรຌำงถนนคอนกรีต พือไ พัฒนำระบบ
สริมหลใกบຌำนนำยอนัน วอน สำธำรณูปภค฿หຌเดຌมำตรฐำน 3.00 ม. ยำว 112.00 ม. หนำ

สันทียะ ชุมชนรวม฿จพัฒนำตะ
คองกำ ม.2

0.15 ม. หรือพืนๅ ทีไดำนินกำร
กอสรຌำงเมนຌอยกวำ 108.00 ตร.
ม. (ตำมรูปบบรำยกำรละ
ประมำณกำรทีไทศบำลกำหนด)

-

ผลทีไคำดวำจะเดຌรับ

หนวยงำน
รับผิดชอบหลัก

รຌอยละประชำชน
เดຌรบั ควำม
สะดวก฿นกำร
สัญจรพิมไ ขึๅน

ระบำยนๅำเดຌดีละนๅำเม
ทวมขัง฿นพืนๅ ทีไ

กองชำง
ป็นรำยกำร
ปลีไยนปลงจำก
ผนพัฒนำทຌองถิไนสีไปี
(พ.ศ. 2561-2564)
ลำดับ 20 หนຌำ 106

-

-

-

รຌอยละประชำชน
เดຌรบั ควำม
สะดวก฿นกำร
สัญจรพิมไ ขึๅน

ประชำชนเดຌรับควำม
สะดวก฿นกำรสัญจร

กองชำง
ป็นรำยกำร
ปลีไยนปลงจำก
ผนพัฒนำทຌองถิไนสีไปี
(พ.ศ. 2561-2564)
ลำดับ 10 หนຌำ 103

70,000

-

-

รຌอยละประชำชน
เดຌรบั ควำม
สะดวก฿นกำร
สัญจรพิมไ ขึๅน

ประชำชนเดຌรับควำม
สะดวก฿นกำรสัญจร

กองชำง
ป็นรำยกำร
ปลีไยนปลงจำก
ผนพัฒนำทຌองถิไนสีไปี
(พ.ศ. 2561-2564)
ลำดับ 11หนຌำ 104

0.15 ม. หรือพืนๅ ทีไดำนินกำร
กอสรຌำงเมนຌอยกวำ 336.00 ตร.
ม. (ตำมรูปบบรำยกำรละ
ประมำณกำรทีไทศบำลกำหนด)

ถนนคอนกรีตสริมหลใก กวຌำง
15 ครงกำรกอสรຌำงถนนคอนกรีต พือไ พัฒนำระบบ
สริมหลใกบຌำนนำงจันจิรำ กิม สำธำรณูปภค฿หຌเดຌมำตรฐำน 3.00 ม. ยำว 36.00 ม. หนำ

สูงนิน ชุมชนรวม฿จพัฒนำตะ
คองกำ ม.2

220,000

ตัวชีวๅ ัด
(KPI)
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3. ยุทธศาสตร์ดຌานการพัฒนาครงสรຌางพืๅนฐาน
3.1 ผนงำนคหะละชุมชน
ทีไ

ครงกำร

16 ครงกำรกอสรຌำงทอระบำยนๅำ

ซอย 9/4 ชุมชนรวม฿จพัฒนำ
ตะคองกำ ม.2

17 ครงกำรกอสรຌำงทอระบำย

นๅำหนຌำบຌำนกรีนลนด์ ชุมชน
รวม฿จพัฒนำตะคองกำ ม.2

วัตถุประสงค์

ป้ำหมำย
(ผลผลิตของครงกำร)

ทอระบำยนๅำคอนกรีตสริมหลใก
พือไ พัฒนำระบบ
สำธำรณูปภค฿หຌเดຌมำตรฐำน ปำกลินๅ รำง ชัๅน 3 0.40 ม.

2564
(บำท)
-

ทอระบำยนๅำคอนกรีตสริมหลใก
พือไ พัฒนำระบบ
สำธำรณูปภค฿หຌเดຌมำตรฐำน ปำกลินๅ รำง ชัๅน 3 0.40 ม.

-

-

-

รຌอยละประชำชน
เดຌรบั ควำม
สะดวก฿นกำร
สัญจรพิมไ ขึๅน

ผลทีไคำดวำจะเดຌรับ

25,000

-

-

หนวยงำน
รับผิดชอบหลัก
กองชำง
ป็นรำยกำร
ปลีไยนปลงจำก
ผนพัฒนำทຌองถิไนสีไปี
(พ.ศ. 2561-2564)
ลำดับ 18หนຌำ 105

495,000 รຌอยละประชำชน ระบำยนๅำเดຌดีละนๅำเม
เดຌรบั ควำม
ทวมขัง฿นพืนๅ ทีไ

กองชำง
ป็นรำยกำร
ปลีไยนปลงจำก
ผนพัฒนำทຌองถิไนสีไปี
(พ.ศ. 2561-2564)
ลำดับ19 หนຌำ 106

สะดวก฿นกำร
สัญจรพิมไ ขึๅน

ควำมยำวทอรวมบอพัก 193.00 ม.
บอพัก จำนวน 19 บอ พรຌอม
ติดตัๅงป้ำยครงกำร จำนวน 1 ป้ำย
(ตำมรูปบบรำยกำรละ
ประมำณกำรทีไทศบำลกำหนด)

เมนຌอยกวำ 40.00 ตร.ม. (ตำม
รูปบบรำยกำรละประมำณกำรทีไ
ทศบำลกำหนด)

ตัวชีวๅ ัด
(KPI)

ระบำยนๅำเดຌดีละนๅำเม
ทวมขัง฿นพืนๅ ทีไ

ควำมยำวทอรวมบอพัก 142.00 ม.
บอพัก จำนวน 15 บอ พรຌอม
ติดตัๅงป้ำยครงกำร จำนวน 1 ป้ำย
(ตำมรูปบบรำยกำรละ
ประมำณกำรทีไทศบำลกำหนด)

ถนนคอนกรีตสริมหลใก หนำ
18 ครงกำรปรับปรุงผิวทำงบริวณ พือไ พัฒนำระบบ
บຌำนผู฿ຌ หญหมูท ีไ 3 ถึงจดขตสุด สำธำรณูปภค฿หຌเดຌมำตรฐำน 0.15 ม. พืนๅ ทีไดำนินกำรกอสรຌำง

ขตทศบำลตำบลบຌำน฿หม
ชุมชนหนองหอย ม.3

2561
(บำท)
-

งบประมำณละทีไผำนมำ
2562
2563
(บำท)
(บำท)
400,000
-

-

รຌอยละประชำชน
เดຌรบั ควำม
สะดวก฿นกำร
สัญจรพิมไ ขึๅน

ประชำชนเดຌรับควำม
สะดวก฿นกำรสัญจร

กองชำง
ป็นรำยกำร
ปลีไยนปลงจำก
ผนพัฒนำทຌองถิไนสีไปี
(พ.ศ. 2561-2564)
ลำดับ 23 หนຌำ 107
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3. ยุทธศาสตร์ดຌานการพัฒนาครงสรຌางพืๅนฐาน
3.1 ผนงำนคหะละชุมชน
ทีไ

ครงกำร

วัตถุประสงค์

ป้ำหมำย

(ผลผลิตของครงกำร)
19 ครงกำรปรับปรุงฝำรำงระบำย พือไ พัฒนำระบบ
ปรับปรุงฝำรำงระบำยนๅำ กวຌำง
นๅำ ตังๅ ตสุดขตทศบำลนคร สำธำรณูปภค฿หຌเดຌมำตรฐำน 0.80 ม. หนำ 0.15 ม. ยำว
19.00 ม. (ตำมรูปบบรำยกำร
นครรำชสีมำชือไ มขตทศบำล
ละประมำณกำรที
ไทศบำล
ตำบลบຌำน฿หม ม.3
กำหนด)
ทอระบำยนๅำคอนกรีตสริมหลใก
20 ครงกำรกอสรຌำงทอระบำยนๅำริม พือไ พัฒนำระบบ
ถนนมุขมนตรี (ฝังດ ซຌำย) ชุมชน
สำธำรณูปภค฿หຌเดຌมำตรฐำน ปำกลินๅ รำง ชัน 3 0.40 ม.
ควำมยำวทอรวมบอพัก 165.00 ม.
หนองหอย ม.3

2561
(บำท)
-

งบประมำณละทีไผำนมำ
2562
2563
(บำท)
(บำท)
-

ตัวชีวๅ ัด
ผลทีไคำดวำจะเดຌรับ
2564
(KPI)
(บำท)
22,800 รຌอยละประชำชน ประชำชนเดຌรับควำม
เดຌรบั ควำม
สะดวก฿นกำรสัญจร
สะดวก฿นกำร
สัญจรพิมไ ขึๅน

-

-

-

464,000 รຌอยละประชำชน ระบำยนๅำเดຌดีละนๅำเม
เดຌรบั ควำม
ทวมขัง฿นพืนๅ ทีไ
สะดวก฿นกำร
สัญจรพิมไ ขึๅน

บอพัก จำนวน 17 บอ พรຌอม
ติดตัๅงป้ำยครงกำร จำนวน 1 ป้ำย
(ตำมรูปบบรำยกำรละ
ประมำณกำรทีไทศบำลกำหนด)

21 ครงกำรกอสรຌำงทอระบำยนๅำ
พือไ พัฒนำระบบ
(ฝังດ ซຌำย) ซอยรวมมิตร จำกบຌำน สำธำรณูปภค฿หຌเดຌมำตรฐำน
ป้ำประยูรถึงอู กือๅ ชุมชนรวมมิตร
พัฒนำ ม.4

ทอระบำยนๅำคอนกรีตสริมหลใก
ปำกลิๅนรำง ชัๅน 3 0.40 ม.
ควำมยำวทอรวมบอพัก 214.00 ม.
บอพัก จำนวน 22 บอ พรຌอม
ติดตัๅงป้ำยครงกำร จำนวน 1 ป้ำย
(ตำมรูปบบรำยกำรละ
ประมำณกำรทีไทศบำลกำหนด)

600,000

-

-

-

รຌอยละประชำชน
เดຌรบั ควำม
สะดวก฿นกำร
สัญจรพิมไ ขึๅน

ระบำยนๅำเดຌดีละนๅำเม
ทวมขัง฿นพืนๅ ทีไ

หนวยงำน
รับผิดชอบหลัก
กองชำง
ป็นรำยกำร
ปลีไยนปลงจำก
ผนพัฒนำทຌองถิไนสีไปี
(พ.ศ. 2561-2564)
ลำดับ24หนຌำ 107
กองชำง
ป็นรำยกำร
ปลีไยนปลงจำก
ผนพัฒนำทຌองถิไนสีไปี
(พ.ศ. 2561-2564)
ลำดับ 25หนຌำ107

กองชำง
ป็นรำยกำร
ปลีไยนปลงจำก
ผนพัฒนำทຌองถิไนสีไปี
(พ.ศ. 2561-2564)
ลำดับ 29หนຌำ 109
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3. ยุทธศาสตร์ดຌานการพัฒนาครงสรຌางพืๅนฐาน
3.1 ผนงำนคหะละชุมชน
ทีไ

ครงกำร

22 ครงกำรกอสรຌำงถนนหินคลุก

ซอยจริญพัฒน์ ซอย 2 ชุมชน
รวมมิตรพัฒนำ ม.4

วัตถุประสงค์

ป้ำหมำย
(ผลผลิตของครงกำร)

ถนนหินคลุก กวຌำง 4.00 ม. ยำว
พือไ พัฒนำระบบ
สำธำรณูปภค฿หຌเดຌมำตรฐำน 76.00 ม. หนำ 0.20 ม. หรือพืนๅ ทีไ

2561
(บำท)
-

งบประมำณละทีไผำนมำ
2562
2563
(บำท)
(บำท)
-

สะดวก฿นกำร
สัญจรพิมไ ขึๅน

ดำนินกำรกอสรຌำงเมนຌอยกวำ
304.00 ตร.ม. (ตำมรูปบบ
รำยกำรละประมำณกำรทีไ
ทศบำลกำหนด)

ทอระบำยนๅำคอนกรีตสริมหลใก
พือไ พัฒนำระบบ
ซอย 19 ชุมชนวิรจน์พัฒนำ ม.4 สำธำรณูปภค฿หຌเดຌมำตรฐำน ปำกลินๅ รำง ชัๅน 3 0.40 ม.

23 ครงกำรกอสรຌำงทอระบำยนๅำ

-

-

280,000

-

-

-

ควำมยำวทอรวมบอพัก 101.00 ม.
บอพัก จำนวน 10 บอ พรຌอม
ติดตัๅงป้ำยครงกำร จำนวน 1 ป้ำย
(ตำมรูปบบรำยกำรละ
ประมำณกำรทีไทศบำลกำหนด)

24 ครงกำรกอสรຌำงทอระบำยนๅำ
พรຌอมฝำตะกรง ซอย 9 ชุมชน
วิรจน์พัฒนำ ม.4

ทอระบำยนๅำคอนกรีตสริมหลใก
พือไ พัฒนำระบบ
สำธำรณูปภค฿หຌเดຌมำตรฐำน ปำกลินๅ รำง ชัๅน 3 0.40 ม.

ควำมยำวทอรวมบอพัก 60.00 ม.
บอพัก จำนวน 8 บอ พรຌอม
ติดตัๅงป้ำยครงกำร จำนวน 1 ป้ำย
(ตำมรูปบบรำยกำรละ
ประมำณกำรทีไทศบำลกำหนด)

ตัวชีวๅ ัด
ผลทีไคำดวำจะเดຌรับ
2564
(KPI)
(บำท)
60,000 รຌอยละประชำชน ประชำชนเดຌรับควำม
เดຌรบั ควำม
สะดวก฿นกำรสัญจร

กองชำง
ป็นรำยกำร
ปลีไยนปลงจำก
ผนพัฒนำทຌองถิไนสีไปี
(พ.ศ. 2561-2564)
ลำดับ 26หนຌำ108

ระบำยนๅำเดຌดีละนๅำเม
ทวมขัง฿นพืนๅ ทีไ

กองชำง
ป็นรำยกำร
ปลีไยนปลงจำก
ผนพัฒนำทຌองถิไนสีไปี
(พ.ศ. 2561-2564)
ลำดับ 27หนຌำ108

185,000 รຌอยละประชำชน ระบำยนๅำเดຌดีละนๅำเม
เดຌรบั ควำม
ทวมขัง฿นพืนๅ ทีไ

กองชำง
ป็นรำยกำร
ปลีไยนปลงจำก
ผนพัฒนำทຌองถิไนสีไปี
(พ.ศ. 2561-2564)
ลำดับ 31หนຌำ109

-

รຌอยละประชำชน
เดຌรบั ควำม
สะดวก฿นกำร
สัญจรพิมไ ขึๅน

หนวยงำน
รับผิดชอบหลัก

สะดวก฿นกำร
สัญจรพิมไ ขึๅน
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3. ยุทธศาสตร์ดຌานการพัฒนาครงสรຌางพืๅนฐาน
3.1 ผนงำนคหะละชุมชน
ทีไ

ครงกำร

วัตถุประสงค์

25 ครงกำรจัดทำป้ำยชือไ ชุมชนเมตรี พือไ สดงทีไตงัๅ ละอำณำ
พัฒนำ ม.4
ขตของพืนๅ ทีไชุมชน

ป้ำหมำย
(ผลผลิตของครงกำร)
ป้ำยชุมชน จำนวน 1 ป้ำย
(ตำมบบทศบำลกำหนด)

งบประมำณละทีไผำนมำ
2561
2562
2563
(บำท)
(บำท)
(บำท)
55,000
-

ถนนคอนกรีตสริมหลใก ขนำด
26 ครงกำรขยำยผิวจรำจรถนน
พือไ พัฒนำระบบ
คอนกรีตสริมหลใกทัๅงสองฝังດ ซอย สำธำรณูปภค฿หຌเดຌมำตรฐำน กวຌำงขຌำงละ 1.50 ม. ยำว 373.00
ม. หนำ 0.15 ม. หรือพืนๅ ทีไ
เมตรีพัฒนำ ชุมชนเมตรีพัฒนำ ม.4

820,000

-

-

ทำงทຌำ กวຌำง 1.00 ม. ยำวรวม
27 ครงกำรกอสรຌำงทำงทຌำหนຌำรຌำน พือไ พัฒนำระบบ
กຎวยตีย็ วมืององ ชุมชนเมตรี
สำธำรณูปภค฿หຌเดຌมำตรฐำน 200.00 ม. หรือพืนๅ ทีไดำนินกำร
เมนຌอยกวำ 200.00 ตร.ม. พรຌอม
พัฒนำ ม.4

-

-

-

ดำนินกำรขยำยผิวทำงจรำจร
คอนกรีตสริมหลใกทัๅงสองฝัດงรวม
ฝำบอพຌกเมนຌอยกวำ 1,119.00
ตร.ม. พรຌอมป้ำยครงกำร จำนวน
1 ป้ำย (ตำมรูปบบรำยกำรละ
ประมำณกำรทีไทศบำลกำหนด)

ติดตัๅงป้ำยครงกำร จำนวน 1 ป้ำย
(ตำมรูปบบรำยกำรละ
ประมำณกำรทีไทศบำลกำหนด)

2564
(บำท)
-

ตัวชีวๅ ัด
(KPI)

ผลทีไคำดวำจะเดຌรับ

หนวยงำน
รับผิดชอบหลัก

รຌอยละประชำชน
เดຌรบั ควำม
สะดวก฿นกำร
สัญจรพิมไ ขึๅน

ประชำชนเดຌรับควำม
สะดวก฿นกำรสัญจร

กองชำง
ป็นรำยกำร
ปลีไยนปลงจำก
ผนพัฒนำทຌองถิไนสีไปี
(พ.ศ. 2561-2564)
ลำดับ 34 หนຌำ110

รຌอยละประชำชน
เดຌรบั ควำม
สะดวก฿นกำร
สัญจรพิมไ ขึๅน

ประชำชนเดຌรับควำม
สะดวก฿นกำรสัญจร

กองชำง
ป็นรำยกำร
ปลีไยนปลงจำก
ผนพัฒนำทຌองถิไนสีไปี
(พ.ศ. 2561-2564)
ลำดับ28 หนຌำ108

150,000 รຌอยละประชำชน ประชำชนเดຌรับควำม
เดຌรบั ควำม
สะดวก฿นกำรสัญจร

กองชำง
ป็นรำยกำร
ปลีไยนปลงจำก
ผนพัฒนำทຌองถิไนสีไปี
(พ.ศ. 2561-2564)
ลำดับ32หนຌำ110

-

สะดวก฿นกำร
สัญจรพิมไ ขึๅน
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3. ยุทธศาสตร์ดຌานการพัฒนาครงสรຌางพืๅนฐาน
3.1 ผนงำนคหะละชุมชน
ทีไ

ครงกำร

28 ครงกำรปรับปรุงถนนลำดยำง
อสฟัสท์ติกคอนกรีตหนຌำรຌำน
กຎวยตีย็ วมืององ ชุมชนเมตรี
พัฒนำ ม.4

วัตถุประสงค์

ป้ำหมำย
(ผลผลิตของครงกำร)

ปรับปรุงถนนลำดยำงอสฟัสท์ติ
พือไ พัฒนำระบบ
สำธำรณูปภค฿หຌเดຌมำตรฐำน กคอนกรีต กวຌำง 5.00 ม. ยำวรวม

29 ครงกำรกอสรຌำงถนนคอนกรีต พือไ พัฒนำระบบ
สริมหลใกพรຌอมวำงทอระบำยนๅำ สำธำรณูปภค฿หຌเดຌมำตรฐำน
ซอยบຌำนป้ำวน ชุมชนพบสุข 1
ม.5

2561
(บำท)
-

งบประมำณละทีไผำนมำ
2562
2563
(บำท)
(บำท)
-

สะดวก฿นกำร
สัญจรพิมไ ขึๅน

380.00 ม. หนำ 0.05 ม. หรือ
พืนๅ ทีไดำนินกำรเมนຌอยกวำ
1,900.00 ตร.ม. พรຌอมป้ำย
ครงกำร จำนวน 1 ป้ำย (ตำม
รูปบบรำยกำรละประมำณกำรทีไ
ทศบำลกำหนด)

ถนนคอนกรีตสริมหลใก กวຌำง
4.00 ม. ยำว 85.00 ม. หนำ
0.15 ม. พรຌอมวำงทอระบำยนๅำ
คอนกรีตสริมหลใก ปำกลิๅนรำง
ชัน 3 ขนำด 0.40 ม. ควำมยำว
ทอรวมรวมบอพัก 85.00 ม. บอ
พัก จำนวน 9 บอ พรຌอมป้ำย
ครงกำร จำนวน 1 ป้ำย (ตำม
รูปบบรำยกำรละประมำณกำรทีไ
ทศบำลกำหนด)

ตัวชีวๅ ัด
ผลทีไคำดวำจะเดຌรับ
2564
(KPI)
(บำท)
900,000 รຌอยละประชำชน ประชำชนเดຌรับควำม
เดຌรบั ควำม
สะดวก฿นกำรสัญจร

-

370,000

-

-

รຌอยละประชำชน
เดຌรบั ควำม
สะดวก฿นกำร
สัญจรพิมไ ขึๅน

ประชำชนเดຌรับควำม
สะดวก฿นกำรสัญจร

หนวยงำน
รับผิดชอบหลัก
กองชำง
ป็นรำยกำร
ปลีไยนปลงจำก
ผนพัฒนำทຌองถิไนสีไปี
(พ.ศ. 2561-2564)
ลำดับ 33 หนຌำ110

กองชำง
ป็นรำยกำร
ปลีไยนปลงจำก
ผนพัฒนำทຌองถิไนสีไปี
(พ.ศ. 2561-2564)
ลำดับ 35 หนຌำ110
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3. ยุทธศาสตร์ดຌานการพัฒนาครงสรຌางพืๅนฐาน
3.1 ผนงำนคหะละชุมชน
ทีไ

ครงกำร

วัตถุประสงค์

ป้ำหมำย
(ผลผลิตของครงกำร)

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

ทอระบำยนๅำคอนกรีตสริมหลใก
พือไ พัฒนำระบบ
สำธำรณูปภค฿หຌเดຌมำตรฐำน ปำกลินๅ รำง ชัๅน 3 0.40 ม.

31 ครงกำรกอสรຌำงถนนคอนกรีต
สริมหลใก ซอยพบสุข 12/5
ชุมชนพบสุข 1 ม.5

พือไ พัฒนำระบบ
ถนนคอนกรีตสริมหลใก กวຌำง
สำธำรณูปภค฿หຌเดຌมำตรฐำน 5 ม. ยำว 249 ม. หนำ 0.15 ม.
หรือพืนๅ ทีไดำนินกำรเมนຌอยกวำ
1,245 ตร.ม. พรຌอมเหลทำง
หินคลุก กวຌำง 0.50 ม. ยำว 249
ม. หนำ 0.15 ม. ทัๅงสองขຌำง
พรຌอมป้ำยครงกำรจำนวน 1
ป้ำย (ตำมบบทศบำลกำหนด)

2561
(บำท)
-

งบประมำณละทีไผำนมำ
2562
2563
(บำท)
(บำท)
440,000

2564
(บำท)
-

ควำมยำวทอรวมบอพัก 160.00 ม.
บอพัก จำนวน 16 บอ พรຌอม
ติดตัๅงป้ำยครงกำร จำนวน 1 ป้ำย
(ตำมรูปบบรำยกำรละ
ประมำณกำรทีไทศบำลกำหนด)

ทอระบำยนๅำคอนกรีตสริมหลใก
32 ครงกำรกอสรຌำงทอระบำยนๅำ
พือไ พัฒนำระบบ
ซอย 13/3 ตอจำกบຌำนยำยจริญ สำธำรณูปภค฿หຌเดຌมำตรฐำน ปำกลินๅ รำง ชัๅน 3 0.40 ม.
ควำมยำวทอรวมบอพัก 97.00 ม.
ชุมชนพบสุข 3 ม.5

บอพัก จำนวน 10 บอ พรຌอม
ติดตัๅงป้ำยครงกำร จำนวน 1 ป้ำย
(ตำมรูปบบรำยกำรละ
ประมำณกำรทีไทศบำลกำหนด)

-

-

-

ตัวชีวๅ ัด
(KPI)
รຌอยละประชำชน
เดຌรบั ควำม
สะดวก฿นกำร
สัญจรพิมไ ขึๅน

ผลทีไคำดวำจะเดຌรับ
ระบำยนๅำเดຌดีละนๅำเม
ทวมขัง฿นพืนๅ ทีไ

700,000 รຌอยละประชำชน ประชำชนเดຌรับควำม
เดຌรบั ควำม
สะดวก฿นกำรสัญจร
สะดวก฿นกำร
สัญจรพิมไ ขึๅน

-

270,000

-

-

รຌอยละประชำชน
เดຌรบั ควำม
สะดวก฿นกำร
สัญจรพิมไ ขึๅน

ระบำยนๅำเดຌดีละนๅำเม
ทวมขัง฿นพืนๅ ทีไ

หนวยงำน
รับผิดชอบหลัก
กองชำง
ป็นรำยกำร
ปลีไยนปลงจำก
ผนพัฒนำทຌองถิไนสีไปี
(พ.ศ. 2561-2564)
ลำดับ 38หนຌำ112

กองชำง
ป็นรำยกำร
ปลีไยนปลงจำก
ผนพัฒนำทຌองถิไนสีไปี
(พ.ศ. 2561-2564)
ลำดับ 37หนຌำ111

กองชำง
ป็นรำยกำร
ปลีไยนปลงจำก
ผนพัฒนำทຌองถิไนสีไปี
(พ.ศ. 2561-2564)
ลำดับ 39หนຌำ112
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3. ยุทธศาสตร์ดຌานการพัฒนาครงสรຌางพืๅนฐาน
3.1 ผนงำนคหะละชุมชน
ทีไ

ครงกำร

วัตถุประสงค์

ป้ำหมำย
(ผลผลิตของครงกำร)

ปรับปรุงผิวจรำจรอสฟัสท์ติกคอ
33 ครงกำรปรับปรุงถนนหนຌำรงนๅำ พือไ พัฒนำระบบ
ซอยบຌำนนำยสุรพันธ์ ซอย 8/2 สำธำรณูปภค฿หຌเดຌมำตรฐำน นกรีต กวຌำง 4 ม. ยำวรวม 360 ม.
หนำ 0.05 ม. พรຌอมป้ำยครงกำร
ชุมชนสนสุข 1 ม.7

2561
(บำท)
665,000

งบประมำณละทีไผำนมำ
2562
2563
(บำท)
(บำท)
-

2564
(บำท)
-

จำนวน 1 ป้ำย (ตำมรูปบบ
รำยกำรละประมำณกำรทีไ
ทศบำลกำหนด)

ตัวชีวๅ ัด
(KPI)

ผลทีไคำดวำจะเดຌรับ

หนวยงำน
รับผิดชอบหลัก

รຌอยละประชำชน
เดຌรบั ควำม
สะดวก฿นกำร
สัญจรพิมไ ขึๅน

ประชำชนเดຌรับควำม
สะดวก฿นกำรสัญจร

กองชำง
ป็นรำยกำร
ปลีไยนปลงจำก
ผนพัฒนำทຌองถิไนสีไปี
(พ.ศ. 2561-2564)
ลำดับ 41 หนຌำ113

500,000

-

-

-

รຌอยละประชำชน
เดຌรบั ควำม
สะดวก฿นกำร
สัญจรพิมไ ขึๅน

ระบำยนๅำเดຌดีละนๅำเม
ทวมขัง฿นพืนๅ ทีไ

กองชำง
ป็นรำยกำร
ปลีไยนปลงจำก
ผนพัฒนำทຌองถิไนสีไปี
(พ.ศ. 2561-2564)
ลำดับ 43 หนຌำ113

ทอระบำยนๅำคอนกรีตสริมหลใก
35 ครงกำรกอสรຌำงทอระบำยนๅำ
พือไ พัฒนำระบบ
1,000,000
ซอยสนสุข 8/2 ชุมชนสนสุข 1 สำธำรณูปภค฿หຌเดຌมำตรฐำน ปำกลินๅ รำง ชัๅน 3 0.40 ม.
ควำมยำวทอรวมบอพัก 360.00 ม.
ม.7

-

-

-

รຌอยละประชำชน
เดຌรบั ควำม
สะดวก฿นกำร
สัญจรพิมไ ขึๅน

ระบำยนๅำเดຌดีละนๅำเม
ทวมขัง฿นพืนๅ ทีไ

กองชำง
ป็นรำยกำร
ปลีไยนปลงจำก
ผนพัฒนำทຌองถิไนสีไปี
(พ.ศ. 2561-2564)
ลำดับ 44 หนຌำ 114

34 ครงกำรกอสรຌำงรำงระบำยนๅำ
ละทอระบำยนๅำบำงสวน ซอย
อตรูม 1 ม.7

รำงระบำยนๅำคอนกรีตสริมหลใก
พือไ พัฒนำระบบ
สำธำรณูปภค฿หຌเดຌมำตรฐำน กวຌำง 0.50 ม. ยำว 195 ม. ฝำรำง
ระบำยนๅำหนำ 0.15 ม. พรຌอมวำง
ทอระบำยนๅำซีมนต์฿ยหิน
สຌนผำศูนย์กลำง 8" ควำมยำว
รวมบอพัก 160 ม. พอพักจำนวน
16 บอ พรຌอมติดตัๅงป้ำยครงกำร
จำนวน 1 ป้ำย (ตำมรูปบบ
รำยกำรละประมำณกำรทีไ
ทศบำลกำหนด)

บอพัก จำนวน 37 บอ พรຌอม
ติดตัๅงป้ำยครงกำร จำนวน 1 ป้ำย
(ตำมรูปบบรำยกำรละ
ประมำณกำรทีไทศบำลกำหนด)
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3. ยุทธศาสตร์ดຌานการพัฒนาครงสรຌางพืๅนฐาน
3.1 ผนงำนคหะละชุมชน
ทีไ

ครงกำร

36 ครงกำรกอสรຌำงทอระบำยนๅำ
ซอยหนຌำบຌำนนำยรุง ลำว์ดีพะ
นำว์ ชุมชนสนสุข 2 ม.7

วัตถุประสงค์

ป้ำหมำย
(ผลผลิตของครงกำร)

ทอระบำยนๅำคอนกรีตสริมหลใก
พือไ พัฒนำระบบ
สำธำรณูปภค฿หຌเดຌมำตรฐำน ปำกลินๅ รำง ชัๅน 3 0.40 ม.

2561
(บำท)
-

งบประมำณละทีไผำนมำ
2562
2563
(บำท)
(บำท)
-

ตัวชีวๅ ัด
ผลทีไคำดวำจะเดຌรับ
2564
(KPI)
(บำท)
382,000 รຌอยละประชำชน ระบำยนๅำเดຌดีละนๅำเม
เดຌรบั ควำม
ทวมขัง฿นพืนๅ ทีไ
สะดวก฿นกำร
สัญจรพิมไ ขึๅน

ควำมยำวทอรวมบอพัก 136.00 ม.
บอพัก จำนวน 14 บอ พรຌอม
ติดตัๅงป้ำยครงกำร จำนวน 1 ป้ำย
(ตำมรูปบบรำยกำรละ
ประมำณกำรทีไทศบำลกำหนด)

หนวยงำน
รับผิดชอบหลัก
กองชำง
ป็นรำยกำร
ปลีไยนปลงจำก
ผนพัฒนำทຌองถิไนสีไปี
(พ.ศ. 2561-2564)
ลำดับ 45หนຌำ114

ทอระบำยนๅำคอนกรีตสริมหลใก
37 ครงกำรกอสรຌำงทอระบำยนๅำ
พือไ พัฒนำระบบ
ซอยบຌำนนำยสัมฤทธิถ่ ึงบอวัดพบ สำธำรณูปภค฿หຌเดຌมำตรฐำน ปำกลินๅ รำง ชัๅน 3 1.00 ม.
ควำมยำวทอรวมบอพัก 72.00 ม.
สุข ชุมชนสนสุข 2 ม.7

-

525,000

-

-

รຌอยละประชำชน
เดຌรบั ควำม
สะดวก฿นกำร
สัญจรพิมไ ขึๅน

ระบำยนๅำเดຌดีละนๅำเม
ทวมขัง฿นพืนๅ ทีไ

กองชำง
ป็นรำยกำร
ปลีไยนปลงจำก
ผนพัฒนำทຌองถิไนสีไปี
(พ.ศ. 2561-2564)
ลำดับ47 หนຌำ115

38 ครงกำรกอสรຌำงถนนคอนกรีต พือไ พัฒนำระบบ
สริมหลใก สຌนบຌำนป้ำสภำเปถึง สำธำรณูปภค฿หຌเดຌมำตรฐำน
ถนนหนຌำศำลำกลำงหมูบ ຌำน
ชุมชนสนสุข 2 ม.7

-

-

254,000

-

รຌอยละประชำชน
เดຌรบั ควำม
สะดวก฿นกำร
สัญจรพิมไ ขึๅน

ประชำชนเดຌรับควำม
สะดวก฿นกำรสัญจร

กองชำง
ป็นรำยกำร
ปลีไยนปลงจำก
ผนพัฒนำทຌองถิไนสีไปี
(พ.ศ. 2561-2564)
ลำดับ 46 หนຌำ114

บอพัก จำนวน 8 บอ พรຌอม
ติดตัๅงป้ำยครงกำร จำนวน 1 ป้ำย
(ตำมรูปบบรำยกำรละ
ประมำณกำรทีไทศบำลกำหนด)

ถนนคอนกรีตสริมหลใก กวຌำง
4.00 ม. ยำว 100.00 ม. หนำ
0.15 ม. หรือพืนๅ ทีไดำนินกำร
กอสรຌำงเมนຌอยกวำ 400.00 ตร.
ม. พรຌอมป้ำยครงกำรจำนวน 1
ป้ำย (ตำมรูปบบรำยกำรละ
ประมำณกำรทีไทศบำลกำหนด)
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3. ยุทธศาสตร์ดຌานการพัฒนาครงสรຌางพืๅนฐาน
3.1 ผนงำนคหะละชุมชน
ทีไ

ครงกำร

วัตถุประสงค์

ป้ำหมำย
(ผลผลิตของครงกำร)

2561
(บำท)
-

39 ครงกำรกอสรຌำงทอระบำย
นๅำหนຌำศำลำคุຌมสฬส (ขຌำงบຌำน
ยำยภำพ) ชุมชนสนสุข 3 ม.7

ทอระบำยนๅำคอนกรีตสริมหลใก
พือไ พัฒนำระบบ
สำธำรณูปภค฿หຌเดຌมำตรฐำน ปำกลินๅ รำง ชัๅน 3 0.40 ม.

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

ถนนคอนกรีตสริมหลใก กวຌำง
พือไ พัฒนำระบบ
สำธำรณูปภค฿หຌเดຌมำตรฐำน 3.00 ม. ยำว 240.00 ม. หนำ

-

ถนนหินคลุก กวຌำง 4.00 ม. ยำว
41 ครงกำรกอสรຌำงถนนหินคลุกหลัง พือไ พัฒนำระบบ
สำนักงำนทศบำลตำบลปรุ฿หญ สำธำรณูปภค฿หຌเดຌมำตรฐำน 480.00 ม. หนำ 0.15 ม. หรือ
พืนๅ ทีไดำนินกำรกอสรຌำงเมนຌอย
หง฿หม ชุมชนสนสุข 3 ม.7

-

งบประมำณละทีไผำนมำ
2562
2563
(บำท)
(บำท)
215,000
-

ควำมยำวทอรวมบอพัก 75.00 ม.
บอพัก จำนวน 8 บอ พรຌอม
ติดตัๅงป้ำยครงกำร จำนวน 1 ป้ำย
(ตำมรูปบบรำยกำรละ
ประมำณกำรทีไทศบำลกำหนด)

-

ตัวชีวๅ ัด
(KPI)
รຌอยละประชำชน
เดຌรบั ควำม
สะดวก฿นกำร
สัญจรพิมไ ขึๅน

ผลทีไคำดวำจะเดຌรับ
ระบำยนๅำเดຌดีละนๅำเม
ทวมขัง฿นพืนๅ ทีไ

-

หนวยงำน
รับผิดชอบหลัก
กองชำง
ป็นรำยกำร
ปลีไยนปลงจำก
ผนพัฒนำทຌองถิไนสีไปี
(พ.ศ. 2561-2564)
ลำดับ 48 หนຌำ115

470,000 รຌอยละประชำชน ประชำชนเดຌรับควำม
เดຌรบั ควำม
สะดวก฿นกำรสัญจร

กองชำง
ป็นรำยกำร
ปลีไยนปลงจำก
ผนพัฒนำทຌองถิไนสีไปี
(พ.ศ. 2561-2564)
ลำดับ 49 หนຌำ115

284,000 รຌอยละประชำชน ประชำชนเดຌรับควำม
เดຌรบั ควำม
สะดวก฿นกำรสัญจร

กองชำง
ป็นรำยกำร
ปลีไยนปลงจำก
ผนพัฒนำทຌองถิไนสีไปี
(พ.ศ. 2561-2564)
ลำดับ 50 หนຌำ116

สะดวก฿นกำร
สัญจรพิมไ ขึๅน

0.15 ม. หรือพืนๅ ทีไดำนินกำร
กอสรຌำงเมนຌอยกวำ 720.00 ตร.
ม. พรຌอมป้ำยครงกำรจำนวน 1
ป้ำย (ตำมรูปบบรำยกำรละ
ประมำณกำรทีไทศบำลกำหนด)

กวำ 1,920.00 ตร.ม. พรຌอมป้ำย
ครงกำรจำนวน 1 ป้ำย (ตำม
รูปบบรำยกำรละประมำณกำรทีไ
ทศบำลกำหนด)

-

2564
(บำท)
-

สะดวก฿นกำร
สัญจรพิมไ ขึๅน
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3. ยุทธศาสตร์ดຌานการพัฒนาครงสรຌางพืๅนฐาน
3.1 ผนงำนคหะละชุมชน
ทีไ

ครงกำร

วัตถุประสงค์

ป้ำหมำย
(ผลผลิตของครงกำร)

42 ครงกำรกอสรຌำงถนนคอนกรีต
สริมหลใกหลังบຌำนกำนันนพดล
ศรีจะบก ชุมชนสนสุข 3 ม.7

ถนนคอนกรีตสริมหลใก กวຌำง
พือไ พัฒนำระบบ
สำธำรณูปภค฿หຌเดຌมำตรฐำน 4.00 ม. ยำว 313.00 ม. หนำ

43 ครงกำรกอสรຌำงถนนคอนกรีต
สริมหลใกซอยดวนพีไ ป้ำ ชุมชน
สนสุข 3 ม.7

ถนนคอนกรีตสริมหลใก กวຌำง
พือไ พัฒนำระบบ
สำธำรณูปภค฿หຌเดຌมำตรฐำน 4.00 ม. ยำว 140.00 ม. หนำ

รวม

......43........... ครงการ

2561
(บำท)
-

งบประมำณละทีไผำนมำ
2562
2563
(บำท)
(บำท)
-

สะดวก฿นกำร
สัญจรพิมไ ขึๅน

0.15 ม. หรือพืนๅ ทีไดำนินกำร
กอสรຌำงเมนຌอยกวำ 1,252.00
ตร.ม. พรຌอมเหลทำงหินคลุกกวຌำง
0.50 ม. ยำว 313.00 ม. หนำ
0.15 ม. ทัๅงสองขຌำง พรຌอมป้ำย
ครงกำรจำนวน 1 ป้ำย (ตำม
รูปบบรำยกำรละประมำณกำรทีไ
ทศบำลกำหนด)

-

-

-

-

355,000 รຌอยละประชำชน ประชำชนเดຌรับควำม
เดຌรบั ควำม
สะดวก฿นกำรสัญจร
สะดวก฿นกำร
สัญจรพิมไ ขึๅน

0.15 ม. หรือพืนๅ ทีไดำนินกำร
กอสรຌำงเมนຌอยกวำ 560.00 ตร.
ม. พรຌอมเหลทำงหินคลุกกวຌำง
0.50 ม. ยำว 140.00 ม. หนำ
0.15 ม. ทัๅงสองขຌำง พรຌอมป้ำย
ครงกำรจำนวน 1 ป้ำย (ตำม
รูปบบรำยกำรละประมำณกำรทีไ
ทศบำลกำหนด)

-

ตัวชีวๅ ัด
ผลทีไคำดวำจะเดຌรับ
2564
(KPI)
(บำท)
797,000 รຌอยละประชำชน ประชำชนเดຌรับควำม
เดຌรบั ควำม
สะดวก฿นกำรสัญจร

4,321,000 3,030,000 1,083,000

6,344,800

-

-

หนวยงำน
รับผิดชอบหลัก
กองชำง
ป็นรำยกำร
ปลีไยนปลงจำก
ผนพัฒนำทຌองถิไนสีไปี
(พ.ศ. 2561-2564)
ลำดับ 51 หนຌำ116

กองชำง
ป็นรำยกำร
ปลีไยนปลงจำก
ผนพัฒนำทຌองถิไนสีไปี
(พ.ศ. 2561-2564)
ลำดับ 52 หนຌำ116

-

60

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาทຌองถินไ สีปไ ี (พ.ศ.2561 - 2564) ปลียไ นปลง ครังๅ ทีไ 1
สาหรับองค์กรปกครองสวนทຌองถินไ ดานินการ
ทศบาลตาบลปรุใหญ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 3 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติละสิงไ วดลຌอมใหຌมีความสมบูรณ์อยางยังไ ยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทຌองถินไ ในขตจังหวัดทีไ 10 ยุทธศาสตร์ดຌานการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ละสิงไ วดลຌอม
4.ยุทธศาสตร์ดຌานการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติละสิงไ วดลຌอม
4.1 ผนงำนสำธำรณสุข
งบประมำณละทีไผำนมำ
ป้ำหมำย
ทีไ
ครงกำร
วัตถุประสงค์
2561
2562
2563
(ผลผลิตของครงกำร)
(บำท)
(บำท)
(บำท)
สถำนรี
ร
วบรวมมู
ล
ผอย
1 ครงกำรกอสรຌำงสถำนีรวบรวมมูล พือไ ฿ชຌป็นสถำนทีไดำนินกำร
500,000
จ
ำนวน
1
ห
ง
รวบรวมละคั
ด
ยกขยะมู
ล
ฝอย
ฝอย บริวณนนสลัก฿ด ม.1 ชุมชน

บบ ผ.01

2564
(บำท)
-

คนชุม 3 ม.1

รวม

.......1......... ครงการ

-

-

500,000

-

-

-

ตัวชีวๅ ัด
(KPI)
มีจำนวนอำคำร
สถำนทีไ฿นกำร
กำจัดขยะมูล
ฝอยพิมไ ขึๅน

-

ผลทีไคำดวำจะเดຌรับ

หนวยงำน
รับผิดชอบหลัก

กองสำธำรณสุขฯ
ทศบำลตำบลปรุ฿หญ
ป็นรำยกำร
สำมำรถบริหำรจัดกำรขยะ
ปลีไยนปลงจำก
เดຌอยำงถูกหลักสุขำภิบำล ผนพัฒนำทຌองถิไนสีไปี
(พ.ศ. 2561-2564)
ลำดับ 4หนຌำ 119

-

-

61

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาทຌองถินไ สีปไ ี (พ.ศ.2561 - 2564) ปลียไ นปลง ครังๅ ทีไ 1
สาหรับองค์กรปกครองสวนทຌองถินไ ดานินการ
ทศบาลตาบลปรุใหญ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 3 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติละสิงไ วดลຌอมใหຌมีความสมบูรณ์อยางยังไ ยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทຌองถินไ ในขตจังหวัดทีไ 10 ยุทธศาสตร์ดຌานการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ละสิงไ วดลຌอม
4.ยุทธศาสตร์ดຌานการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติละสิงไ วดลຌอม
4.2 ผนงำนกำรกษตร
งบประมำณละทีไผำนมำ
ป้ำหมำย
ทีไ
ครงกำร
วัตถุประสงค์
2561
2562
2563
(ผลผลิตของครงกำร)
(บำท)
(บำท)
(บำท)
1 ครงกำร "ทຌองถินไ เทย รวม฿จภักดิ่ พือไ พิมไ พืนๅ ทีไสีขียวละลดภำวะ ตำบลปรุ฿หญ
50,000
50,000
50,000
รักษ์พนืๅ ทีไสีขียว
ลกรຌอน

รวม

.........1........ ครงการ

-

-

50,000

50,000

50,000

บบ ผ.01

ตัวชีวๅ ัด
2564
(KPI)
(บำท)
50,000 รຌอยละของ
พืนๅ ทีไสีขียว
พิมไ ขึๅน

50,000

-

ผลทีไคำดวำจะเดຌรับ
พืนๅ ทีไสีขียวพิมไ ขึนๅ ละ
ลดภำวะลกรຌอน

-

หนวยงำน
รับผิดชอบหลัก
สำนักปลัดทศบำล
ป็นรำยกำร
ปลีไยนปลงจำก
ผนพัฒนำทຌองถิไนสีไปี
(พ.ศ. 2561-2564)
ลำดับ 1 หนຌำ 120

-
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รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาทຌองถินไ สีปไ ี (พ.ศ.2561 - 2564) ปลียไ นปลง ครังๅ ทีไ 1
สาหรับองค์กรปกครองสวนทຌองถินไ ดานินการ
ทศบาลตาบลปรุใหญ

บบ ผ.01

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 2 ยกระดับสังคมใหຌป็นมืองนาอยู
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทຌองถินไ ในขตจังหวัดทีไ 7 ยุทธศาสตร์ดຌานการพัฒนาการทองทียไ ว ศาสนา-วัฒนธรรม ประพณี ละกีฬา
5. ยุทธศาสตร์ดຌานการพัฒนาการทองทียไ ว ศาสนา-วัฒนธรรม ประพณี ละกีฬา
5.1 ผนงำนคหะชุมชน
งบประมำณละทีไผำนมำ
ป้ำหมำย
ตัวชีวๅ ัด
ทีไ
ครงกำร
วัตถุประสงค์
ผลทีไคำดวำจะเดຌรับ
2561
2562
2563
2564
(KPI)
(ผลผลิตของครงกำร)
(บำท)
(บำท)
(บำท)
(บำท)
รຌอยละของดใก ดใก ยำวชน ละประชำชน
ก
อ
สรຌ
ำ
งสำยึ
ด
ตำข
ำ
ยรอบ
1 ครงกำรกอสรຌำงสำยึดตำ พือไ ฿หຌดใก ยำวชน ละ
500,000
ยำวชน ละ
฿นพืนๅ ทีไตำบลปรุ฿หญมี
ขำยรอบสนำมกีฬำนนพธิ่ ประชำชนมีสถำนทีไออก สนำมกีฬำนนพธิ่ พรຌอมป้ำย
ประชำชนมี
กำลังกำยทีไเดຌมำตรฐำน ครงกำร จำนวน 1 ป้ำย (ตำม
ชุมชนคนชุม 1 ม.1
สุขภำพขใงรง สุขภำพสมบูรณ์ ขใงรง
รูปบบรำยกำรละประมำณ
กำรทีไทศบำลกำหนด)

2 ครงกำรจัดหำครือไ งออก
กำลังกำยสำหรับดใก ชุมชน
พบสุข 2 ม.5

พือไ ฿หຌดใกมีสถำนทีไออก ครืไองออกกำลังกำยสำหรับดใก
กำลังกำยทีไเดຌมำตรฐำน พรຌอมติดตัๅงป้ำยครงกำร
จำนวน 1 ป้ำย (ตำมรูปบบ
รำยกำรละประมำณกำรทีไ
ทศบำลกำหนด)

พิมไ ขึๅน

-

500,000 -

-

รຌอยละของดใกมี
สุขภำพขใงรง
พิมไ ขึๅน

ดใก฿นพืนๅ ทีไตำบลปรุ฿หญมี
สุขภำพสมบูรณ์ ขใงรง

หนวยงำน
รับผิดชอบหลัก
กองชำง
ป็นรำยกำร
ปลีไยนปลงจำก
ผนพัฒนำทຌองถิไนสีไปี
(พ.ศ. 2561-2564)
ลำดับ 6 หนຌำ 102
กองชำง
ป็นรำยกำร
ปลีไยนปลงจำก
ผนพัฒนำทຌองถิไนสีไปี
(พ.ศ. 2561-2564)
ลำดับ 1 หนຌำ121
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5. ยุทธศาสตร์ดຌานการพัฒนาการทองทียไ ว ศาสนา-วัฒนธรรม ประพณี ละกีฬา
5.1 ผนงำนคหะชุมชน
ทีไ

ครงกำร

วัตถุประสงค์

พือไ ฿ชຌพัฒนำสถำนทีไ
กีฬำอนกประสงค์หนຌำศำลำ ออกกำลังกำย฿หຌเดຌ
มำตรฐำน
ประชำคม ม.6

3 ครงกำรจัดทำหลังคำลำน

รวม

...........3...... ครงการ

-

ป้ำหมำย
(ผลผลิตของครงกำร)

หลังคำสนำมฟุตซอล ขนำด
กวຌำง 23.00 ม. ยำว 44.00 ม.
หรือพืนๅ ทีไดำนินกำรกอสรຌำง
เมนຌอยกวำ 1,012.00 ตร.ม.
พรຌอมป้ำยครงกำร จำนวน 1
ป้ำย (ตำมรูปบบรำยกำรละ
ประมำณกำรทีไทศบำลกำหนด)

-

2561
(บำท)
-

งบประมำณละทีไผำนมำ
2562
2563
(บำท)
(บำท)
-

ตัวชีวๅ ัด
2564
(KPI)
(บำท)
3,500,000 รຌอยละของดก

ยำวชน
ประชำชนมี
สุขภำพรำงกำย
ขใงรงพิมไ ขึๅน

500,000

500,000

-

3,500,000

-

ผลทีไคำดวำจะเดຌรับ
ตำบลปรุ฿หญมีสถำนทีไออก
กำลังกำยทีไเดຌมำตรฐำน ดใก
ยำชน ประชำชนมีสุขภำพ
รำงกำยขใงรง

-

หนวยงำน
รับผิดชอบหลัก
กองชำง
ป็นรำยกำร
ปลีไยนปลงจำก
ผนพัฒนำทຌองถิไนสีไปี
(พ.ศ. 2561-2564)
ลำดับ 40 หนຌำ 112

-
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รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาทຌองถินไ สีปไ ี (พ.ศ.2561 - 2564) ปลียไ นปลง ครังๅ ทีไ 1
สาหรับองค์กรปกครองสวนทຌองถินไ ดานินการ
ทศบาลตาบลปรุใหญ

บบ ผ.01

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 2 ยกระดับสังคมใหຌป็นมืองนาอยู
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทຌองถินไ ในขตจังหวัดทีไ 7 ยุทธศาสตร์ดຌานการพัฒนาการทองทียไ ว ศาสนา-วัฒนธรรม ประพณี ละกีฬา
5. ยุทธศาสตร์ดຌานการพัฒนาการทองทียไ ว ศาสนา-วัฒนธรรม ประพณี ละกีฬา
5.2 ผนงำนกำรศำสนำวัฒนธรรมละนันทนำกำร
งบประมำณละทีไผำนมำ
ป้ำหมำย
ทีไ
ครงกำร
วัตถุประสงค์
2561
2562
2563
2564
(ผลผลิตของครงกำร)
(บำท)
(บำท)
(บำท)
(บำท)
1 ครงกำรสงนักกีฬำขຌำรวมกำร
พือไ ฿หຌขຌำรำชกำร จຌำหนຌำทีไ ขຌำรำชกำร จຌำหนຌำทีไ
50,000
50,000
50,000
50,000
ขงขันกีฬำ
พนักงำนทศบำลตำบลปรุ฿หญ พนักงำนทศบำลตำบลปรุ
ละดใก ยำวชน ประชำชน ฿หญ ละดใก ยำวชน
฿นตำบลปรุ฿หญ รวมกำร
ประชำชนตำบลปรุ฿หญ
ขงขันกีฬำกับหนวยงำนอืนไ โ
ละสริมสรຌำงควำมรักควำม
สำมัคคี

รวม

.........1........ ครงการ

-

-

50,000

50,000

50,000

50,000

ตัวชีวๅ ัด
(KPI)
รຌอยละ 80 ของ
ขຌำรำชกำร
จຌำหนຌำทีไ
พนักงำน
ทศบำลตำบลปรุ
฿หญ ละดใก
ยำวชน
ประชำชน฿น
ตำบลปรุ฿หญ มี
สุขภำพขใงรง
พิมไ ขึๅน

-

ผลทีไคำดวำจะเดຌรับ

หนวยงำน
รับผิดชอบหลัก

กองกำรศึกษำ
ขຌำรำชกำร จຌำหนຌำทีไ
ป็นรำยกำร
พนักงำนทศบำลตำบลปรุ
ปลีไยนปลงจำก
฿หญ ละดใก ยำวชน
ผนพัฒนำทຌองถิไนสีไปี
ประชำชน฿นตำบลปรุ฿หญ (พ.ศ. 2561-2564)
ลำดับ 6 หนຌำ 123
รวมกำรขงขันกีฬำกับ
หนวยงำนอืนไ โ ละมี
ควำมรักควำมสำมัคคี

-

-
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รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาทຌองถินไ สีปไ ี (พ.ศ.2561 - 2564) ปลียไ นปลง ครังๅ ทีไ 1
สาหรับองค์กรปกครองสวนทຌองถินไ ดานินการ
ทศบาลตาบลปรุใหญ

บบ ผ.01

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 2 ยกระดับสังคมใหຌป็นมืองนาอยู
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทຌองถินไ ในขตจังหวัดทีไ 2 ยุทธศาสตร์ดຌานการพัฒนาการศึกษา
6. ยุทธศาสตร์ดຌานการพัฒนาการศึกษา
6.1 ผนงำนกำรศึกษำ
ทีไ
1

2

3

4

รวม

ครงกำร

วัตถุประสงค์

ป้ำหมำย
(ผลผลิตของครงกำร)

ครงกำรสนับสนุนคำ฿ชຌจำ ยกำรบริหำร
สถำนศึกษำ
- คำจัดกำรรียนกำรสอน

พือไ สงสริม฿หຌดใกนักรียนศูนย์ จัดสืไอกำรรียนกำรสอน฿หຌกบั
พัฒนำดใกลใกตำบลปรุ฿หญเดຌรับ ดใก฿นศูนย์พฒ
ั นำดใกลใก
กำรพัฒนำตำมวัย
ตำบลปรุ฿หญ ทัๅง 2 หง

คำอำหำรสริม (นม) สำหรับรงรียน
บຌำนคนชุม

พือไ สงสริม฿หຌดใกนักรียน
รงรียนบຌำนคนชุมเดຌรับอำหำร
สริมทีไมีคุณภำพ

2561
(บำท)
153,000

210,782

คำอำหำรสริม (นม) สำหรับศูนย์พฒ
ั นำ พือไ สงสริม฿หຌดใกนักรียนศูนย์ จัดซืๅออำหำรสริม (นม)
ดใกลใกทศบำลตำบลปรุ฿หญ
พัฒนำดใกลใกทศบำลตำบลปรุ สำหรับศูนย์พฒ
ั นำดใกลใก
฿หญเดຌรับอำหำรสริมทีไมีคุณภำพ ทศบำลตำบลปรุ฿หญ

197,064

ครงกำรสนับสนุนคำ฿ชຌจำ ยกำรบริหำร
สถำนศึกษำ
- อำหำรกลำงวันศูนย์พฒ
ั นำดใกลใก
ทศบำลตำบลปรุ฿หญ

444,100

........4....... ครงการ

-

จัดซืๅออำหำรกลำงวันสำหรับ
ศูนย์พฒ
ั นำดใกลใกทศบำล
ตำบลปรุ฿หญ

-

153,000

153,000

2564
(บำท)

ตัวชีวๅ ัด
(KPI)

ผลทีไคำดวำจะเดຌรับ

230,800

250,800

กองกำรศึกษำ
ป็นรำยกำรปลีไยนปลง
จำกผนพัฒนำทຌองถิไนสีไปี
(พ.ศ. 2561-2564)
ลำดับ 4 หนຌำ125

270,800 รຌอยละ 100 ของ

ดใกนักรียนรงรียนบຌำน
คนชุมเดຌรับอำหำรสริมทีไมี
คุณภำพ

กองกำรศึกษำ
ป็นรำยกำรปลีไยนปลง
จำกผนพัฒนำทຌองถิไนสีไปี
(พ.ศ. 2561-2564)
ลำดับ 10 หนຌำ 127

257,064 รຌอยละ 100 ของ

ดใกนักรียนศูนย์พฒ
ั นำดใก
ลใกทศบำลตำบลปรุ฿หญ
เดຌรับอำหำรสริมทีไมี
คุณภำพ

กองกำรศึกษำ
ป็นรำยกำรปลีไยนปลง
จำกผนพัฒนำทຌองถิไนสีไปี
(พ.ศ. 2561-2564)
ลำดับ 11 หนຌำ 127

จำนวนดใกนักรียน
เดຌรบั อำหำรสริม
(นม) ทีมีคุณภำพ
ละครบถຌวน

217,064

237,064

จำนวนดใกนักรียน
เดຌรบั อำหำรสริม
(นม) ทีมีคุณภำพ
ละครบถຌวน

526,000

611,000

696,000 รຌอยละ 100 ของ

ดใกนักรียนรงรียนบຌำน
จำนวนดใกนักรียน คนชุมเดຌรับอำหำรกลำง
เดຌรบั อำหำรกลำงวัน
วันทีไมีคุณภำพ
ทีมีคุณภำพละ
ครบถຌวน

1,004,946

1,126,864

1,251,864

หนวยงำน
รับผิดชอบหลัก

นักรียนศูนย์พฒ
ั นำดใกลใก

153,000 รຌอยละ 90 ของ

จำนวนนักรียน มีสืไอ ทศบำลตำบลปรุ฿หญเดຌรับ
กำรรียนกำรสอนทีไ
กำรพัฒนำ
พียงพอละมีคุณภำพ

จัดซืๅออำหำรสริม (นม)
สำหรับรงรียนบຌำนคนชุม

พือไ สงสริม฿หຌดใกนักรียนศูนย์
พัฒนำดใกลใกทศบำลตำบลปรุ
฿หญเดຌรับอำหำรกลำงวันทีไมี
คุณภำพ

งบประมำณละทีไผำนมำ
2562
2563
(บำท)
(บำท)

1,376,864

-

-

กองกำรศึกษำ
ป็นรำยกำรปลีไยนปลง
จำกผนพัฒนำทຌองถิไนสีไปี
(พ.ศ. 2561-2564)
ลำดับ 2 หนຌำ125

66

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาทຌองถินไ สีปไ ี (พ.ศ.2561 - 2564) ปลียไ นปลง ครังๅ ทีไ 1
สาหรับองค์กรปกครองสวนทຌองถินไ ดานินการ
ทศบาลตาบลปรุใหญ

บบ ผ.01

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทຌองถินไ ในขตจังหวัดทีไ 8 ยุทธศาสตร์ดຌานการบริหารจัดการบຌานมืองทีดไ ี
7. ยุทธศาสตร์ดຌานการบริหารจัดการบຌานมืองทีดไ ี
7.1 ผนงำนบริหำรทัไวเป
ทีไ

ครงกำร

วัตถุประสงค์

ป้ำหมำย
(ผลผลิตของครงกำร)

2561
(บำท)

งบประมำณละทีไผำนมำ
2562
2563
(บำท)
(บำท)

2564
(บำท)

ตัวชีวๅ ัด
(KPI)

ผลทีไคำดวำจะเดຌรับ

หนวยงำน
รับผิดชอบหลัก

รຌอยละของรำยเดຌ
กำรจัดกใบภำษี
พิมไ ขึๅน

ระบบผนทีไภำษีละทะบียน
ทรัพย์สินมีประสิทธิภำพยิงไ ขึนๅ

กองคลัง
ป็นรำยกำร
ปลีไยนปลงจำก
ผนพัฒนำทຌองถิไนสีไปี
(พ.ศ. 2561-2564)
ลำดับ 3 หนຌำ128

50,000

รຌอยละของปัญหำ
ควำมดือดรຌอนของ
ประชำชนเดຌรับบรรจุ
฿นผนพัฒนำละตัๅง
งบประมำณ฿นกำร
กຌเขปัญหำพิมไ ขึๅน

ทศบำลตำบลปรุ฿หญมี
ผนพัฒนำทຌองถินไ สีไปี ป็น
ครืไองมือ฿นกำรจัดทำ
งบประมำณรำยจำยประจำปี
ละกำรติดตำมประมินผล
ผนพัฒนำทຌองถินไ เดຌอยำงมี
ประสิทธิภำพ

สำนักปลัดทศบำล
ป็นรำยกำร
ปลีไยนปลงจำก
ผนพัฒนำทຌองถิไนสีไปี
(พ.ศ. 2561-2564)
ลำดับ 8 หนຌำ129

50,000

รຌอยละของ
ประชำชนมีสวนรวม
฿นกำรจัดทำ
ผนพัฒนำพิมไ ขึๅน

ประชำชนมีสวนรวม฿นกำร
จัดทำผนพัฒนำทຌองถินไ

สำนักปลัดทศบำล
ป็นรำยกำร
ปลีไยนปลงจำก
ผนพัฒนำทຌองถิไนสีไปี
(พ.ศ. 2561-2564)
ลำดับ 9 หนຌำ130

1

ครงกำรปรับปรุงระบบผนทีไภำษีละ
ทะบียนทรัพย์สิน

พือไ พิมไ ประสิทธิภำพ฿นกำร
ทำงำนของระบบผนทีไภำษีละ
ทะบียนทรัพย์สิน฿หຌดียงิไ ขึนๅ

ปรับปรุงระบบผนทีไภำษีละ
ทะบียนทรัพย์สิน

150,000

150,000

150,000

150,000

2

ครงกำรจัดทำผนพัฒนำทຌองถินไ สีไปี
ทศบัญญัติ ผนกำรดำนินงำนละกำร
ติดตำมประมินผลผนพัฒนำทຌองถินไ
ของทศบำลตำบลปรุ฿หญ

พือไ ฿หຌทศบำลตำบลปรุ฿หญจะเดຌมี
ผนพัฒนำทຌองถิไนสีไปี ละมีกำร
ประมินผลผนทีไมีประสิทธิภำพสำมำรถ
฿ชຌป็นครืไองมือละนวทำง สำหรับ
กำรปฏิบตั ิงำน ละพัฒนำทຌองถิไนพือไ
กຌเขปัญหำควำมดือดรຌอนของประชำชน

จัดทำผนพัฒนำทຌองถินไ สีไปี /
ผนพัฒนำทຌองถินไ สีไปี พิมไ ติม
หรือปลีไยนปลง /ทศบัญญัติ/
ผนกำรดำนินกำร/กำรติดตำม
ละประมินผลผนพัฒนำ
ทຌองถินไ

50,000

50,000

50,000

3

ครงกำรประชำคมชุมชน/หมูบำຌ น

พือไ รับทรำบปัญหำละควำม
ตຌองกำรของประชำชน฿นกำร
จัดทำผนพัฒนำทຌองถินไ

จัดประชำคมชุมชน/หมูบำຌ น
ปีละ 3 ครัๅง

50,000

50,000

50,000
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7. ยุทธศาสตร์ดຌานการบริหารจัดการบຌานมืองทีดไ ี
7.1 ผนงำนบริหำรทัไวเป
ทีไ

ครงกำร

วัตถุประสงค์

ป้ำหมำย
(ผลผลิตของครงกำร)

2561
(บำท)

งบประมำณละทีไผำนมำ
2562
2563
(บำท)
(บำท)

2564
(บำท)

ตัวชีวๅ ัด
(KPI)

ผลทีไคำดวำจะเดຌรับ

หนวยงำน
รับผิดชอบหลัก

50,000

50,000

50,000

50,000

รຌอยละของ
ประชำชนมีสวนรวม
฿นกำรจัดทำ
ผนพัฒนำพิมไ ขึๅน

ประชำชนมีสวนรวม฿นกำร
จัดทำผนพัฒนำทຌองถินไ

สำนักปลัดทศบำล
ป็นรำยกำร
ปลีไยนปลงจำก
ผนพัฒนำทຌองถิไนสีไปี
(พ.ศ. 2561-2564)
ลำดับ 10 หนຌำ130

จัดงำนวันฉลิมพระชนมพรรษำ
สมดใจพระจຌำอยูห วั มหำวชิรำ
ลงกรณบดินทรทพยวรำงกูร
วันทีไ 28 กรกฎำคม จຌำอยูห วั ฯ
ละฉลิมพระชนมพรรษำ
สมดใจพระนำงจຌำฯ
พระบรมรำชินีนำถ วันทีไ 12
สิงหำคม

400,000

400,000

400,000

400,000

รຌอยละของ
ประชำชนมีสวนรวม
฿นกำรสดงควำม
จงรักภักดีพิมไ ขึๅน

ประชำชนมีสวนรวม฿นกำร
สดงควำมจงรักภักดีละสำนึก
฿นพระมหำกรุณำธิคุณ

สำนักปลัดทศบำล
ป็นรำยกำร
ปลีไยนปลงจำก
ผนพัฒนำทຌองถิไนสีไปี
(พ.ศ. 2561-2564)
ลำดับ 12 หนຌำ130

พือไ ฿หຌมีนำยกทศมนตรี สมำชิก ลือกตัๅงนำยกทศมนตรี ฯ ละ
สภำทศบำล ตำมพระรำชบัญญัติ สมำชิกสภำทศบำลตำบลปรุ
ฯ กำหนด
฿หญ ทนตำหนงวำง

600,000

600,000

300,000

300,000

มีนำยกทศมนตรี
สมำชิกสภำทศบำล

กำรบริหำรงำนทศบำลกิด
ประสิทธิภำพ

สำนักปลัดทศบำล
ป็นรำยกำร
ปลีไยนปลงจำก
ผนพัฒนำทຌองถิไนสีไปี
(พ.ศ. 2561-2564)
ลำดับ 15 หนຌำ131

4

ครงกำรประชำคมชุมชนตำบล

พือไ รับทรำบปัญหำละควำม
ตຌองกำรของประชำชน฿นกำร
จัดทำผนพัฒนำทຌองถินไ

5

ครงกำรจัดงำนวันฉลิมพระชนมพรรษำ พือไ สดงถึงควำมจงรักภักดีละ
ฯ
ฉลิมพระกียรตินืไอง฿นอกำส
มหำมงคล

6

ครงกำรลือกตัๅง

จัดประชำคมชุมชนตำบล
ปีละ 3 ครัๅง
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7. ยุทธศาสตร์ดຌานการบริหารจัดการบຌานมืองทีดไ ี
7.1 ผนงำนบริหำรทัไวเป
ทีไ

ครงกำร

วัตถุประสงค์

ป้ำหมำย
(ผลผลิตของครงกำร)

2561
(บำท)

งบประมำณละทีไผำนมำ
2562
2563
(บำท)
(บำท)

2564
(บำท)

7

ครงกำรจัดงำนพระรำชพิธี รัฐพิธี ละ
วันสำคัญตำง โ

พือไ สดงออกถึงควำมจงรักภักดี
ละสำนึก฿นพระมหำกรุณำธิคุณ

จัดงำนพระรำชพิธี รัฐพิธี ละวัน
สำคัญตำง โ ชน วันคลຌำยวัน
พระรำชสมภพพระบำทสมดใจ
พระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลย
ดช วันทีไ 5 ธันวำคม วันคลຌำย
วันสวรรคตพระบำทสมดใจพระ
ปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยดช
บรมนำถบพิตร วันทีไ 13 ตุลำคม
วันปຂยมหำรำช วันทีไ 23 ตุลำคม
ฯลฯ

200,000

200,000

200,000

200,000

8

ครงกำรดำนินกำรศูนย์ยตุ ิธรรมชุมชน
ตำบลปรุ฿หญ

พือไ ลดขຌอพิพำทละควำมขัดยຌง ดำนินกำรจัดกิจกรรมตำง โ
฿นชุมชน สริมสรຌำงควำมยุติธรรม ของศูนย์ยตุ ิธรรมชุมชนตำบลปรุ
ละควำมสงบสุข฿นชุมชน
฿หญ

50,000

50,000

50,000

50,000

ตัวชีวๅ ัด
(KPI)

ผลทีไคำดวำจะเดຌรับ

หนวยงำน
รับผิดชอบหลัก

รຌอยละของ
ประชำชนมีสวนรวม
฿นกำรสดงควำม
จงรักภักดีพิมไ ขึๅน

ประชำชนมีสวนรวม฿นกำร
สดงควำมจงรักภักดีละสำนึก
฿นพระมหำกรุณำธิคุณ

สำนักปลัดทศบำล
ป็นรำยกำร
ปลีไยนปลงจำก
ผนพัฒนำทຌองถิไนสีไปี
(พ.ศ. 2561-2564)
ลำดับ16 หนຌำ131

ขຌอพิพำท฿นชุมชน
ลดลง

ลดขຌอพิพำท฿นชุมชนประชำชน
มีสวนรวม฿นกระบวนกำร
ยุติธรรมชุมชน

สำนักปลัดทศบำล
ป็นรำยกำร
ปลีไยนปลงจำก
ผนพัฒนำทຌองถิไนสีไปี
(พ.ศ. 2561-2564)
ลำดับ17 หนຌำ131
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7. ยุทธศาสตร์ดຌานการบริหารจัดการบຌานมืองทีดไ ี
7.1 ผนงำนบริหำรทัไวเป
ทีไ
9

รวม

ครงกำร

วัตถุประสงค์

ครงกำรจัดหำครุภณ
ั ฑ์ยำนพำหนะละ พือไ ป็นกำรพิมไ ประสิทธิภำพ฿น
ขนสง - รถบรรทุก (ดีซล) บบบรรทุก กำร฿หຌบริกำรสำธำรณะก
นๅำ ขนำด 6 ตัน 6 ลຌอ
ประชำชนเดຌสะดวกรวดรใวพิมไ ขึนๅ
พือไ ฿ชຌ฿นกิจกำรงำนป้องกันละ
บรรทำสำธำรณภัย

.........9........ ครงการ

-

ป้ำหมำย
(ผลผลิตของครงกำร)

2561
(บำท)

งบประมำณละทีไผำนมำ
2562
2563
(บำท)
(บำท)

2564
(บำท)

ตัวชีวๅ ัด
(KPI)

ผลทีไคำดวำจะเดຌรับ

หนวยงำน
รับผิดชอบหลัก

รถบรรทุก (ดีซล) บบบรรทุก
นๅำ ขนำด 6 ตัน 6 ลຌอ ปริมำตร
กระบอกสูบ เมตไำกวำ 6,000 ซีซี
จุนๅำเดຌเมนຌอยกวำ 6,000 ลิตร
นๅำหนักของรถรวมนๅำหนัก
บรรทุก เมตไำกวำ 12,000
กิลกรัม รำคำพรຌอมปัมຖ อุปกรณ์
จำนวน 1 คัน (ตำมมำตรฐำน
ครุภณ
ั ฑ์ )

2,500,000

-

-

-

รຌอยละของควำมพึง
พอ฿จ฿นกำร
฿หຌบริกำรสำธำรณะ
พิมไ ขึๅน

ประชำชนเดຌรับบริกำร
สำธำรณะสะดวก รวดรใวมำกขึนๅ

สำนักปลัดทศบำล
ป็นรำยกำร
ปลีไยนปลงจำก
ผนพัฒนำทຌองถิไนสีไปี
(พ.ศ. 2561-2564)
ลำดับ 22 หนຌำ 132

-

4,050,000

1,550,000

1,250,000

1,250,000

-

-

-
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รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาทຌองถินไ สีปไ ี (พ.ศ.2561 - 2564) ปลียไ นปลง ครังๅ ทีไ 1
สาหรับองค์กรปกครองสวนทຌองถินไ ดานินการ
ทศบาลตาบลปรุใหญ

บบ ผ.01

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทຌองถินไ ในขตจังหวัดทีไ 8 ยุทธศาสตร์ดຌานการบริหารจัดการบຌานมืองทีดไ ี
7. ยุทธศาสตร์ดຌานการบริหารจัดการบຌานมืองทีดไ ี
7.2 ผนงำนสำธำรณสุข
ทีไ

ครงกำร

วัตถุประสงค์

ป้ำหมำย

(ผลผลิตของครงกำร)
1 ครงกำรจัดหำครุภัณฑ์ยำนพำหนะ พือไ ฿หຌบริกำรประชำชนสำหรับ รถบรรทุกขยะ ขนำด 1 ตัน
ละขนสง - รถบรรทุกขยะ ขนำด 1 ฿ชຌจัดกใบขยะมูลฝอย฿นชุมชน ปริมำตรกระบอกสูบเมตๅำกวำ
ตัน
ละรองรับปริมำณขยะทีไพิมไ ขึนๅ 2,400 ซีซี บบปຂดขຌำงททຌำย
จำนวน 1 คัน โ ละ
950,000 บำท (ตำมมำตรฐำน
ครุภัณฑ์ )
2 ครงกำรจัดหำครุภัณฑ์ยำนพำหนะ พือไ ฿หຌบริกำรประชำชนสำหรับ รถบรรทุกขยะ ขนำด 6 ตัน 6
ละขนสง - รถบรรทุกขยะ ขนำด 6 ฿ชຌจดั กใบขยะมูลฝอย฿นชุมชน ลຌอ ปริมำตรกระบอกสูบเมตไำ
ตัน 6 ลຌอ
ละรองรับปริมำณขยะทีไพิมไ ขึนๅ กวำ 6,000 ซีซี บบอัดทຌำย
จำนวน 1 คัน โ ละ
2,400,000 บำท(ตำม
มำตรฐำนครุภัณฑ์)
รวม

.......2......... ครงการ

-

-

งบประมำณละทีไผำนมำ
2561
2562
2563
(บำท)
(บำท)
(บำท)
950,000
-

-

2,400,000

950,000 2,400,000

-

2564
(บำท)

-

-

-

ตัวชีวๅ ัด
(KPI)

ผลทีไคำดวำจะเดຌรับ

หนวยงำน
รับผิดชอบหลัก

รຌอยละของ
ควำมพึงพอ฿จ฿น
กำร฿หຌบริกำร
สำธำรณะพิมไ ขึๅน

ประชำชนเดຌรับบริกำร
สำธำรณะสะดวก
รวดรใวมำกขึนๅ

กองสำธำรณสุข
ป็นรำยกำร
ปลีไยนปลงจำก
ผนพัฒนำทຌองถิไนสีไปี
(พ.ศ. 2561-2564)
ลำดับ 1 หนຌำ 133

รຌอยละของ
ควำมพึงพอ฿จ฿น
กำร฿หຌบริกำร
สำธำรณะพิมไ ขึๅน

ประชำชนเดຌรับบริกำร
สำธำรณะสะดวก
รวดรใวมำกขึนๅ

กองสำธำรณสุข
ป็นรำยกำร
ปลีไยนปลงจำก
ผนพัฒนำทຌองถิไนสีไปี
(พ.ศ. 2561-2564)
ลำดับ 2 หนຌำ 133

-

-

-
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รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาทຌองถินไ สีปไ ี (พ.ศ.2561 - 2564) ปลียไ นปลง ครังๅ ทีไ 1
สาหรับองค์กรปกครองสวนทຌองถินไ ดานินการ
ทศบาลตาบลปรุใหญ

บบ ผ.01

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทຌองถินไ ในขตจังหวัดทีไ 8 ยุทธศาสตร์ดຌานการบริหารจัดการบຌานมืองทีดไ ี
7. ยุทธศาสตร์ดຌานการบริหารจัดการบຌานมืองทีดไ ี
7.3 ผนงำนคหะละชุมชน
ทีไ

ครงกำร

1 ครงกำรปรับปรุงสำนักงำนทศบำล
ตำบลปรุ฿หญ

รวม

........1......... ครงการ

วัตถุประสงค์
พือไ ป็นกำรพิมไ ประสิทธิภำพ
฿นกำรบริหำรจัดกำร฿หຌมีควำม
รวดรใวละประชำชนเดຌรับ
ควำมสะดวกพิมไ มำกขึนๅ
-

ป้ำหมำย
(ผลผลิตของครงกำร)
ปรับปรุงสำนักงำนทศบำล
ตำบลปรุ฿หญ ทัๅง 2 หง

-

งบประมำณละทีไผำนมำ
2561
2562
2563
(บำท)
(บำท)
(บำท)
500,000 500,000 500,000

ตัวชีวๅ ัด
ผลทีไคำดวำจะเดຌรับ
2564
(KPI)
(บำท)
500,000 ประชำชนเดຌรบั ประสิทธิภำพ฿นดຌำนกำร
ควำมสะดวก฿น
บริกำรสะดวกรวดรใวยิงไ ขึนๅ
กำรขຌำรับบริกำร
พิมไ ขึๅน

500,000

500,000

500,000

500,000

-

-

หนวยงำน
รับผิดชอบหลัก
กองชำง
ป็นรำยกำรปลีไยนปลง
จำกผนพัฒนำทຌองถิไนสีไปี
(พ.ศ. 2561-2564)
ลำดับ 1 หนຌำ 134

-
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รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาทຌองถินไ สีปไ ี (พ.ศ.2561 - 2564) ปลียไ นปลง ครังๅ ทีไ 1
สาหรับองค์กรปกครองสวนทຌองถินไ ดานินการ
ทศบาลตาบลปรุใหญ

บบ ผ.01

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทຌองถินไ ในขตจังหวัดทีไ 8 ยุทธศาสตร์ดຌานการบริหารจัดการบຌานมืองทีดไ ี
7. ยุทธศาสตร์ดຌานการบริหารจัดการบຌานมืองทีดไ ี
7.4 ผนงำนสรຌำงควำมขຌมขใงของชุมชน
ทีไ

ครงกำร

1 ครงกำรฝຄกอบรมพิมไ พูนควำมรู฿ຌ น
กำรจัดทำผนชุมชนตำบลปรุ฿หญ

วัตถุประสงค์

ป้ำหมำย

(ผลผลิตของครงกำร)
พือไ ฿หຌคณะกรรมกำรชุมชน
ฝຄกอบรม฿หຌควำมรู฿ຌ นกำร
คณะกรรมกำรอำนวยกำรชุมชน จัดทำผนชุมชน฿หຌก
ละสมำชิกชุมชน มีควำมรูຌ คณะกรรมกำรชุมชน
ควำมขຌำ฿จ฿นกำรจัดทำผน คณะกรรมกำรอำนวยกำร
ชุมชน
ชุมชน ละสมำชิกชุมชน
จำนวน 1 ครังๅ

งบประมำณละทีไผำนมำ
2561
2562
2563
(บำท)
(บำท)
(บำท)
50,000
50,000
50,000

ตัวชีวๅ ัด
หนวยงำน
ผลทีไคำดวำจะเดຌรับ
2564
(KPI)
รับผิดชอบหลัก
(บำท)
สำนักปลัดทศบำล
50,000 รຌอยละ60 ของ คณะกรรมกำรชุมชน
คณะกรรมกำร
ป็นรำยกำรปลีไยนปลง
คณะกรรมกำรอำนวยกำร
ชุมชน
จำกผนพัฒนำทຌองถิไนสีไปี
(พ.ศ. 2561-2564)
คณะกรรมกำร ชุมชน ละสมำชิกชุมชน
ลำดับ 1 หนຌำ 135
อำนวยกำรชุมชน สำมำรถจัดทำผนชุมชน
ละสมำชิก
เดຌอยำงมีประสิทธิภำพ
ชุมชนมีควำมรูຌ ละสำมำรถนำเปพัฒนำ
ควำมขຌำ฿จ฿น
ไ
กำรจัดทำผน ทຌองถิน
ชุมชนพิมไ ขึๅน

รวม

........1......... ครงการ

-

-

50,000

50,000

50,000

50,000

-

-

-

73

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาทຌองถินไ สีปไ ี (พ.ศ.2561 - 2564) ปลียไ นปลง ครังๅ ทีไ 1
สาหรับองค์กรปกครองสวนทຌองถินไ ดานินการ
ทศบาลตาบลปรุใหญ

บบ ผ.01

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 2 ยกระดับสังคมใหຌป็นมืองนาอยู
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทຌองถินไ ในขตจังหวัดทีไ 5 ยุทธศาสตร์ดຌานการพัฒนาสาธารณสุข
8. ยุทธศาสตร์ดຌานการพัฒนาสาธารณสุข
8.2 ผนงำนงบกลำง
ทีไ

ครงกำร

วัตถุประสงค์

1 งินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภำพ พือไ สนับสนุนกำรดำนินงำน
หงชำติ฿นพืนๅ ทีไทศบำลปรุ฿หญ
สรຌำงหลักประกันสุขภำพของ
ประชำชน฿นขตทศบำลตำบล
ปรุ฿หญ
รวม

..........1....... ครงการ

-

ป้ำหมำย
(ผลผลิตของครงกำร)
กองทุนหลักประกันสุขภำพ
ทศบำลตำบลปรุ฿หญ

-

งบประมำณละทีไผำนมำ
2561
2562
2563
(บำท)
(บำท)
(บำท)
220,000 230,000 240,000

ตัวชีวๅ ัด
2564
(KPI)
(บำท)
250,000 จำนวน

ประชำชนมี
สุขภำพดีพิมไ ขึๅน

220,000

230,000

240,000

250,000

-

ผลทีไคำดวำจะเดຌรับ
ประชำชนมีสุขภำพดี
ดຌวยกำรบริหำรจัดกำร
บบมีสวนรวมของภำค
ประชำชน
-

หนวยงำน
รับผิดชอบหลัก
กองสำธำรณสุขฯ
ป็นรำยกำรปลีไยนปลง
จำกผนพัฒนำทຌองถิไนสีไปี
(พ.ศ. 2561-2564) ลำดับ
1หนຌำ 139

-
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รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาทຌองถินไ สีปไ ี (พ.ศ.2561 - 2564) ปลียไ นปลง ครังๅ ทีไ 1
สาหรับองค์กรปกครองสวนทຌองถินไ ดานินการ
ทศบาลตาบลปรุใหญ

บบ ผ.01

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 2 ยกระดับสังคมใหຌป็นมืองนาอยู
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทຌองถินไ ในขตจังหวัดทีไ 4 ยุทธศาสตร์ดຌานการพัฒนาสังคม
9.ยุทธศาสตร์ดຌานการพัฒนาสังคม
9.3 ผนงำนสรຌำงควำมขຌมขใงของชุมชน
ทีไ

ครงกำร

1 ครงกำรสงสริมอำชีพละพัฒนำ
คุณภำพชีวิตคนพิกำรตำบลปรุ฿หญ

2 ครงกำรฝຄกอบรมละสงสริมอำชีพ

รวม

.......2......... ครงการ

วัตถุประสงค์

ป้ำหมำย

(ผลผลิตของครงกำร)
พือไ ฿หຌคนพิกำรมีอำชีพ มีรำยเดຌ คนพิกำร หมูท ีไ 1 - 7 ตำบล
ละมีคุณภำพชีวิตทีไดีขนึๅ
ปรุ฿หญ

พือไ สงสริมประชำชน฿นพืนๅ ทีไมี ฝຄกอบรมละสงสริมกำร
อำชีพละป็นกำรพิมไ รำยเดຌ อำชีพประชำชน฿นตำบลปรุ
฿หญ

-

-

2561
(บำท)
50,000

งบประมำณละทีไผำนมำ
2562
2563
(บำท)
(บำท)
50,000
50,000

ตัวชีวๅ ัด
ผลทีไคำดวำจะเดຌรับ
2564
(KPI)
(บำท)
50,000 จำนวนผูຌพกิ ำรมี คนพิกำรมีอำชีพละมี
อำชีพละรำยเดຌ
คุณภำพชีวิตดีขนึๅ
พิมไ ขึๅน

70,000

70,000

70,000

70,000 จำนวน

ประชำชนเดຌรบั
กำรสงสริม
อำชีพพิมไ ขึๅน

120,000

120,000

120,000

120,000

-

หนวยงำน
รับผิดชอบหลัก
สำนักปลัดทศบำล
ป็นรำยกำรปลีไยนปลง
จำกผนพัฒนำทຌองถิไนสีไปี
(พ.ศ. 2561-2564)
ลำดับ 6 หนຌำ 143

กลุม อำชีพละกลุม ตำง โ สำนักปลัดทศบำล
฿นพืนๅ ทีไมีกำรประกอบ ป็นรำยกำรปลีไยนปลง
จำกผนพัฒนำทຌองถิไนสีไปี
อำชีพทีไมีประสิทธิภำพ
(พ.ศ. 2561-2564)
พิมไ มำกขึนๅ
ลำดับ 10 หนຌำ 144
-

-
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รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาทຌองถินไ สีปไ ี (พ.ศ.2561 - 2564) ปลียไ นปลง ครังๅ ทีไ 1
สาหรับองค์กรปกครองสวนทຌองถินไ ดานินการ
ทศบาลตาบลปรุใหญ

บบ ผ.01

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 2 ยกระดับสังคมใหຌป็นมืองนาอยู
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทຌองถินไ ในขตจังหวัดทีไ 4 ยุทธศาสตร์ดຌานการพัฒนาสังคม
9.ยุทธศาสตร์ดຌานการพัฒนาสังคม
9.4 ผนงำนงบกลำง
ทีไ

ครงกำร

1 บียๅ ยังชีพผูสຌ ูงอำยุ

วัตถุประสงค์
พือไ ชวยหลือผูสຌ ูงอำยุ฿หຌมี
รำยเดຌพอลียๅ งชีพ

ป้ำหมำย
(ผลผลิตของครงกำร)
จำยบียๅ ยังชีพผูสຌ ูงอำยุ฿น
ขตทศบำลตำบลปรุ฿หญ
จำนวน 12 ดือน

2561
(บำท)
9,500,000

งบประมำณละทีไผำนมำ
ตัวชีวๅ ัด
หนวยงำน
ผลทีไคำดวำจะเดຌรับ
2562
2563
2564
(KPI)
รับผิดชอบหลัก
(บำท)
(บำท)
(บำท)
สำนักปลัดทศบำล
10,000,000 11,000,000 12,000,000 จำนวนผูຌสูงอำยุ ผูสຌ ูงอำยุเดຌรับกำร
เดຌรบั กำรดูล
ป็นรำยกำรปลีไยนปลง
ดูลละมีรำยเดຌพอ
พิมไ ขึๅน
จำกผนพัฒนำทຌองถิไนสีไปี
ลียๅ งชีพ
(พ.ศ. 2561-2564)
ลำดับ 2 หนຌำ 145

รวม

.........1........ ครงการ

-

-

9,500,000 10,000,000 11,000,000 12,000,000

-

-

-
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รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาทຌองถินไ สีปไ ี (พ.ศ.2561 - 2564) ปลียไ นปลง ครังๅ ทีไ 1
สาหรับอุดหนุนองค์กรปกครองสวนทຌองถินไ สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน
ทศบาลตาบลปรุใหญ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 1 การพัฒนาละพิไมศักยภาพการขงขันศรษฐกิจ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทຌองถินไ ในขตจังหวัดทีไ 6 ยุทธศาสตร์ดຌานการพัฒนาครงสรຌางพืๅนฐาน
3. ยุทธศาสตร์ดຌานการพัฒนาครงสรຌางพืๅนฐาน
3.1 ผนงำนคหะละชุมชน
งบประมำณละทีไผำนมำ
ป้ำหมำย
ทีไ
ครงกำร
วัตถุประสงค์
2561
2562
2563
2564
(ผลผลิตของครงกำร)
(บำท)
(บำท)
(บำท)
(บำท)
1 ครงกำรขยำยขตเฟฟ้ำ
พือไ พัฒนำระบบ
ขยำยขตเฟฟ้ำสำธำรณะ
55,500
สำธำรณะหลังรงรียนบຌำนคนชุม สำธำรณูปภคเดຌอยำง
ควำมยำว 109 ม. ติดเฟ
ชุมชนคนชุม 2 ม.1
มำตรฐำนละทัไวถึง
สำธำรณะ จำนวน 3 ดวง

บบ ผ.02

ตัวชีวๅ ัด
(KPI)

หนวยงำน
ผลทีไคำดวำจะเดຌรับ
รับผิดชอบหลัก

รຌอยละของ
ควำมปลอดภัย
฿นชีวติ ละ
ทรัพย์สินพิมไ ขึๅน

ประชำชนมีควำม
ปลอดภัย฿นชีวิตละ
ทรัพย์สิน

กองชำง
ป็นรำยกำรปลีไยนปลง
จำกผนพัฒนำทຌองถิไนสีไปี
(พ.ศ. 2561-2564)
ลำดับ 4 หนຌำ 150

หนวยงำนทีไ
ขอรับงิน
อุดหนุน
กำรเฟฟ้ำสวน
ภูมิภำค
จังหวัด
นครรำชสีมำ

พือไ พัฒนำระบบ
สำธำรณะจำกสนำมกีฬำนน สำธำรณูปภคเดຌอยำง
พธิ่เปทำงทิศตะวันออก ชุมชน มำตรฐำนละทัไวถึง

ขยำยขตเฟฟ้ำสำธำรณะ
ควำมยำว 100 ม.

-

-

100,000

-

รຌอยละของ
ควำมปลอดภัย
฿นชีวติ ละ
ทรัพย์สินพิมไ ขึๅน

ประชำชนมีควำม
ปลอดภัย฿นชีวิตละ
ทรัพย์สิน

กองชำง
ป็นรำยกำรปลีไยนปลง
จำกผนพัฒนำทຌองถิไนสีไปี
(พ.ศ. 2561-2564)
ลำดับ 1 หนຌำ 150

กำรเฟฟ้ำสวน
ภูมิภำค
จังหวัด
นครรำชสีมำ

3 ครงกำรขยำยขตเฟฟ้ำสำธำรณะ พือไ พัฒนำระบบ
จำกสะพำนพธิ่ ตียๅ ถึงสุดขต
สำธำรณูปภคเดຌอยำง
ทศบำลตำบลปรุ฿หญ ชุมชนคน มำตรฐำนละทัไวถึง
ชุม 3 ม.1

ขยำยขตเฟฟ้ำสำธำรณะ
ควำมยำว 580 ม.

290,000

-

-

-

รຌอยละของ
ควำมปลอดภัย
฿นชีวติ ละ
ทรัพย์สินพิมไ ขึๅน

ประชำชนมีควำม
ปลอดภัย฿นชีวิตละ
ทรัพย์สิน

กองชำง
ป็นรำยกำรปลีไยนปลง
จำกผนพัฒนำทຌองถิไนสีไปี
(พ.ศ. 2561-2564)
ลำดับ 3 หนຌำ 150

กำรเฟฟ้ำสวน
ภูมิภำค
จังหวัด
นครรำชสีมำ

4 ครงกำรขยำยขตเฟฟ้ำสำธำรณะ พือไ พัฒนำระบบ
จำกหมูบ ຌำนพรทวำ ถึงขือไ นพธิ่ สำธำรณูปภคเดຌอยำง
ตียๅ ชุมชนคนชุม 3 ม.1
มำตรฐำนละทัไวถึง

ขยำยขตเฟฟ้ำ ควำมยำว
260 ม.

130,000

-

-

-

รຌอยละของ
ควำมปลอดภัย
฿นชีวติ ละ
ทรัพย์สินพิมไ ขึๅน

ประชำชนมีควำม
ปลอดภัย฿นชีวิตละ
ทรัพย์สิน

กองชำง
ป็นรำยกำรปลีไยนปลง
จำกผนพัฒนำทຌองถิไนสีไปี
(พ.ศ. 2561-2564)
ลำดับ 5 หนຌำ 151

กำรเฟฟ้ำสวน
ภูมิภำค
จังหวัด
นครรำชสีมำ

2 ครงกำรขยำยขตเฟฟ้ำ

คนชุม 2 ม.1
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3. ยุทธศาสตร์ดຌานการพัฒนาครงสรຌางพืๅนฐาน
3.1 ผนงำนคหะละชุมชน
ทีไ

ครงกำร

5 ครงกำรติดตังๅ เฟฟ้ำสงสวำง
บริวณสีไ ยกบຌำนเปปะ ชุมชน
คนชุม 3 ม. 1

วัตถุประสงค์
พือไ พัฒนำระบบ
สำธำรณูปภคเดຌอยำง
มำตรฐำนละทัไวถึง

ป้ำหมำย
(ผลผลิตของครงกำร)
ติดตังๅ เฟฟ้ำสงสวำง (ตำม
บบทศบำลกำหนด)

งบประมำณละทีไผำนมำ
2561
2562
2563
(บำท)
(บำท)
(บำท)
100,000
-

6 ครงกำรขยำยขตเฟฟ้ำสำธำรณะ พือไ พัฒนำระบบ
ซอยฟำร์มหมู ถึงสุดขตทศบำล สำธำรณูปภคเดຌอยำง
ตำบลปรุ฿หญ ชุมชนคนชุม 3 ม.1 มำตรฐำนละทัไวถึง

ขยำยขตเฟฟ้ำสำธำรณะ
ควำมยำว 800 ม.

-

พือไ พัฒนำระบบ
สำธำรณะสำยบຌำนนำยประสงค์ สำธำรณูปภคเดຌอยำง
บรรจงปรุ ชุมชนรวม฿จพัฒนำ มำตรฐำนละทัไวถึง

ขยำยขตเฟฟ้ำสำธำรณะ
ควำมยำว 75 ม.

-

8 ครงกำรขยำยขตเฟฟ้ำสำธำรณะ พือไ พัฒนำระบบ
ซอยบຌำน ส.ท.สมำน วรรณรักษ์ สำธำรณูปภคเดຌอยำง
ชุมชนรวม฿จพัฒนำตะคองกำ ม.2 มำตรฐำนละทัไวถึง

ขยำยขตเฟฟ้ำสำธำรณะ
ควำมยำว 70 ม.

-

9 ครงกำรขยำยขตเฟฟ้ำสำธำรณะ พือไ พัฒนำระบบ
ซอยรวมมิตร 2 จำกบຌำน อำจำรย์ สำธำรณูปภคเดຌอยำง
รงรียนอัสสัมชัญ ถึงคลองสงนๅำ มำตรฐำนละทัไวถึง
(ซอยขຌำงอู กือๅ ) ชุมชนรวมมิตร
พัฒนำ ม.4

ขยำยขตเฟฟ้ำสำธำรณะ
ควำมยำว 132 ม.

-

7 ครงกำรขยำยขตเฟฟ้ำ

2564
(บำท)
-

ตัวชีวๅ ัด
(KPI)

หนวยงำน
ผลทีไคำดวำจะเดຌรับ
รับผิดชอบหลัก

รຌอยละของ
ควำมปลอดภัย
฿นชีวติ ละ
ทรัพย์สินพิมไ ขึๅน

ประชำชนมีควำม
ปลอดภัย฿นชีวิตละ
ทรัพย์สิน

กองชำง
ป็นรำยกำรปลีไยนปลง
จำกผนพัฒนำทຌองถิไนสีไปี
(พ.ศ. 2561-2564)
ลำดับ 6 หนຌำ 151

หนวยงำนทีไ
ขอรับงิน
อุดหนุน
กำรเฟฟ้ำสวน
ภูมิภำค
จังหวัด
นครรำชสีมำ

-

-

รຌอยละของ
ควำมปลอดภัย
฿นชีวติ ละ
ทรัพย์สินพิมไ ขึๅน

ประชำชนมีควำม
ปลอดภัย฿นชีวิตละ
ทรัพย์สิน

กองชำง
ป็นรำยกำรปลีไยนปลง
จำกผนพัฒนำทຌองถิไนสีไปี
(พ.ศ. 2561-2564)
ลำดับ 2 หนຌำ 150

กำรเฟฟ้ำสวน
ภูมิภำค
จังหวัด
นครรำชสีมำ

-

-

รຌอยละของ
ควำมปลอดภัย
฿นชีวติ ละ
ทรัพย์สินพิมไ ขึๅน

ประชำชนมีควำม
ปลอดภัย฿นชีวิตละ
ทรัพย์สิน

กองชำง
ป็นรำยกำรปลีไยนปลง
จำกผนพัฒนำทຌองถิไนสีไปี
(พ.ศ. 2561-2564)
ลำดับ 12 หนຌำ 152

กำรเฟฟ้ำสวน
ภูมิภำค
จังหวัด
นครรำชสีมำ

-

50,000

-

รຌอยละของ
ควำมปลอดภัย
฿นชีวติ ละ
ทรัพย์สินพิมไ ขึๅน

ประชำชนมีควำม
ปลอดภัย฿นชีวิตละ
ทรัพย์สิน

กองชำง
ป็นรำยกำรปลีไยนปลง
จำกผนพัฒนำทຌองถิไนสีไปี
(พ.ศ. 2561-2564)
ลำดับ 8 หนຌำ 151

กำรเฟฟ้ำสวน
ภูมิภำค
จังหวัด
นครรำชสีมำ

-

-

66,000

รຌอยละของ
ควำมปลอดภัย
฿นชีวติ ละ
ทรัพย์สินพิมไ ขึๅน

ประชำชนมีควำม
ปลอดภัย฿นชีวิตละ
ทรัพย์สิน

กองชำง
ป็นรำยกำรปลีไยนปลง
จำกผนพัฒนำทຌองถิไนสีไปี
(พ.ศ. 2561-2564)
ลำดับ 15 หนຌำ 152

กำรเฟฟ้ำสวน
ภูมิภำค
จังหวัด
นครรำชสีมำ

400,000

100,000

ตะคองกำ ม.2
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3. ยุทธศาสตร์ดຌานการพัฒนาครงสรຌางพืๅนฐาน
3.1 ผนงำนคหะละชุมชน
ทีไ

ครงกำร

วัตถุประสงค์

10 ครงกำรขยำยขตเฟฟ้ำสำธำรณะ พือไ พัฒนำระบบ
ซอยสนสุข 3/23 ชุมชนสนสุข สำธำรณูปภคเดຌอยำง
มำตรฐำนละทัไวถึง
2 ม.7

ป้ำหมำย
(ผลผลิตของครงกำร)
ขยำยขตเฟฟ้ำสำธำรณะ
ควำมยำว 370 ม.

2561
(บำท)
185,000

งบประมำณละทีไผำนมำ
2562
2563
(บำท)
(บำท)
-

2564
(บำท)
-

ตัวชีวๅ ัด
(KPI)

หนวยงำน
ผลทีไคำดวำจะเดຌรับ
รับผิดชอบหลัก

รຌอยละของ
ควำมปลอดภัย
฿นชีวติ ละ
ทรัพย์สินพิมไ ขึๅน

ประชำชนมีควำม
ปลอดภัย฿นชีวิตละ
ทรัพย์สิน

กองชำง
ป็นรำยกำรปลีไยนปลง
จำกผนพัฒนำทຌองถิไนสีไปี
(พ.ศ. 2561-2564)
ลำดับ 19 หนຌำ 153

หนวยงำนทีไ
ขอรับงิน
อุดหนุน
กำรเฟฟ้ำสวน
ภูมิภำค
จังหวัด
นครรำชสีมำ

พือไ พัฒนำระบบ
สำธำรณูปภคเดຌอยำง
มำตรฐำนละทัไวถึง

ขยำยขตเฟฟ้ำสำธำรณะ
ควำมยำว 800 ม.

-

400,000

-

-

รຌอยละของ
ควำมปลอดภัย
฿นชีวติ ละ
ทรัพย์สินพิมไ ขึๅน

ประชำชนมีควำม
ปลอดภัย฿นชีวิตละ
ทรัพย์สิน

กองชำง
ป็นรำยกำรปลีไยนปลง
จำกผนพัฒนำทຌองถิไนสีไปี
(พ.ศ. 2561-2564)
ลำดับ 20 หนຌำ 153

กำรเฟฟ้ำสวน
ภูมิภำค
จังหวัด
นครรำชสีมำ

12 ครงกำรขยำยขตเฟฟ้ำ
พือไ พัฒนำระบบ
สำธำรณะหลังประตู 4 สนำมกีฬำ สำธำรณูปภคเดຌอยำง
80 พรรษำ ชุมชนสนสุข 3 ม.7 มำตรฐำนละทัไวถึง

ขยำยขตเฟฟ้ำสำธำรณะ
ควำมยำว 300 ม.

-

150,000

-

-

รຌอยละของ
ควำมปลอดภัย
฿นชีวติ ละ
ทรัพย์สินพิมไ ขึๅน

ประชำชนมีควำม
ปลอดภัย฿นชีวิตละ
ทรัพย์สิน

กองชำง
ป็นรำยกำรปลีไยนปลง
จำกผนพัฒนำทຌองถิไนสีไปี
(พ.ศ. 2561-2564)
ลำดับ 21 หนຌำ 153

กำรเฟฟ้ำสวน
ภูมิภำค
จังหวัด
นครรำชสีมำ

11 ครงกำรขยำยขตเฟฟ้ำ
สำธำรณะหลังสนำมกีฬำ 80
พรรษำ ซอยจำปำทอง ชุมชน
สนสุข 3 ม.7

รวม

.......12......... ครงการ

-

-

760,500 1,050,000

150,000

66,000

-

-

-
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รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาทຌองถินไ สีปไ ี (พ.ศ.2561 - 2564) ปลียไ นปลง ครังๅ ทีไ 1
สาหรับอุดหนุนองค์กรปกครองสวนทຌองถินไ สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน
ทศบาลตาบลปรุใหญ

บบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 2 ยกระดับสังคมใหຌป็นมืองนาอยู
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทຌองถินไ ในขตจังหวัดทีไ 2 ยุทธศาสตร์ดຌานการพัฒนาการศึกษา
6. ยุทธศาสตร์ดຌานการพัฒนาการศึกษา
6.1 ผนงำนกำรศึกษำ
ทีไ

ครงกำร

1 งินอุดหนุนอำหำรกลำงวัน
รงรียนบຌำนคนชุม

รวม

..........1....... ครงการ

วัตถุประสงค์
พือไ สงสริม฿หຌดใกนักรียน
รงรียนบຌำนคนชุมเดຌรับ
อำหำรกลำงวันทีไมีคุณภำพ

-

ป้ำหมำย
(ผลผลิตของครงกำร)
ดใกนักรียนรงรียนบຌำน
คนชุม อนุบำล- ป.6

-

งบประมำณละทีไผำนมำ
2561
2562
2563
(บำท)
(บำท)
(บำท)
440,000 460,000 480,000

ตัวชีวๅ ัด
(KPI)

2564
(บำท)
500,000 รຌอยละ 100

ของจำนวนดใก
นักรียนเดຌรบั
อำหำรกลำง
วันทีไมีคุณภำพ

440,000

460,000

480,000

500,000

-

หนวยงำน
ผลทีไคำดวำจะเดຌรับ
รับผิดชอบหลัก
ดใกนักรียน
รงรียนบຌำนคน
ชุมเดຌรับอำหำร
กลำงวันทีไมี
คุณภำพ
-

กองกำรศึกษำ
ป็นรำยกำร
ปลีไยนปลงจำก
ผนพัฒนำทຌองถิไนสีไปี
(พ.ศ. 2561-2564)
ลำดับ 1 หนຌำ 155

-

หนวยงำนทีไ
ขอรับงิน
อุดหนุน
รงรียนบຌำน
คนชุม

-

80

บัญชีครุภัณฑ์

บบ ผ.08

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

ผนงำน

หมวด

ประภท

วัตถุประสงค์

ป้ำหมำย

(ผลผลิตของครงกำร)
ครุภัณฑ์สำนักงำน พืไอจัดหำตูຌหลใก 2 ตูຌหลใก 2 บำนลืไอน (ทึบ)
บำนลืไอน (ทึบ) จำนวน 4 หลัง โ ละ
สำหรับ฿ชຌ฿น
5,000 บำท
สำนักงำน

2561
(บำท)
10,000

งบประมำณละทีไผำนมำ
2562
2563
(บำท)
(บำท)
10,000

2564
(บำท)
-

1 ผนงำนบริหำรทัไวเป

ครุภัณฑ์

2 ผนงำนบริหำรทัไวเป

ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สำนักงำน พืไอจัดหำตูຌหลใก 2 ตูຌหลใก 2 บำนลืไอน
บำนลืไอน (กระจก) (กระจก) จำนวน 4 หลัง โ
สำหรับ฿ชຌ฿น
ละ 5,000 บำท
สำนักงำน

10,000

-

10,000

-

3 ผนงำนบริหำรทัไวเป

ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สำนักงำน พืไอจัดหำตูຌหลใก 2
บำน บบปຂด
สำหรับ฿ชຌ฿น
สำนักงำน

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

10,000

-

10,000

-

4 ผนงำนบริหำรทัไวเป

ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สำนักงำน พืไอจัดหำครืไอง
ทำลำยอกสำร
สำหรับ฿ชຌ฿น
สำนักงำน

ครืไองทำลำยอกสำร
จำนวน 1 ครืไอง โ ละ
20,000 บำท (ตำม
มำตรฐำนครุภัณฑ์ )

20,000

-

-

-

หนวยงำนรับผิดชอบ
หลัก
สำนักปลัดทศบำล
ป็นรำยกำร
ปลีไยนปลงจำก
ผนพัฒนำทຌองถิไนสีไปี
(พ.ศ. 2561-2564)
ลำดับ 5 หนຌำ 167
สำนักปลัดทศบำล
ป็นรำยกำร
ปลีไยนปลงจำก
ผนพัฒนำทຌองถิไนสีไปี
(พ.ศ. 2561-2564)
ลำดับ 6 หนຌำ 167
สำนักปลัดทศบำล
ป็นรำยกำร
ปลีไยนปลงจำก
ผนพัฒนำทຌองถิไนสีไปี
(พ.ศ. 2561-2564)
ลำดับ 7 หนຌำ 167
สำนักปลัดทศบำล
ป็นรำยกำร
ปลีไยนปลงจำก
ผนพัฒนำทຌองถิไนสีไปี
(พ.ศ. 2561-2564)
ลำดับ 8 หนຌำ 167

81

ทีไ

ผนงำน

หมวด

ประภท

วัตถุประสงค์

ป้ำหมำย
(ผลผลิตของครงกำร)

5 ผนงำนบริหำรทัไวเป

ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์
คอมพิวตอร์

พืไอจัดหำครืไองพิมพ์
Multifunction ชนิด
ลซอร์ / ชนิด LED สี
สำหรับ฿ชຌ฿นสำนักงำน

ครืไองพิมพ์ Multifunction ชนิด
ลซอร์ / ชนิด LED สี จำนวน 1
ครืไอง โ ละ 17,000 บำท (ตำม
มำตรฐำนกระทรวงดิจิทลั พืไอ
ศรษฐกิจละสังคม)

6 ผนงำนบริหำรทัไวเป

ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์
คอมพิวตอร์

พืไอจัดหำครืไอง
คอมพิวตอร์ สำหรับ
งำนสำนักงำน สำหรับ฿ชຌ
฿นสำนักงำน

ครืไองคอมพิวตอร์ สำหรับงำน
สำนักงำน จำนวน 3 ครืไอง โ ละ
16,000 บำท (ตำมมำตรฐำน
กระทรวงดิจิทลั พืไอศรษฐกิจละ
สังคม)

7 ผนงำนบริหำรทัไวเป

ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์
คอมพิวตอร์

พืไอจัดหำครืไองสำรอง ครืไองสำรองเฟ ขนำด 800 VA
เฟ
จำนวน 3 ครืไอง โ ละ 2,800
สำหรับ฿ชຌ฿นสำนักงำน บำท (ตำมมำตรฐำนกระทรวง
ดิจิทลั พืไอศรษฐกิจละสังคม)

8 ผนงำนบริหำรทัไวเป

ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์
คอมพิวตอร์

พืไอจัดหำครืไอง
คอมพิวตอร์นຌตบุຍก
สำหรับงำนสำนักงำน
สำหรับ฿ชຌ฿นสำนักงำน

ครืไองคอมพิวตอร์นຌตบุຍก
สำหรับงำนสำนักงำน จำนวน 1
ครืไอง โ ละ 16,000 บำท (ตำม
มำตรฐำนกระทรวงดิจิทลั พืไอ
ศรษฐกิจละสังคม)

2561
(บำท)
-

งบประมำณละทีไผำนมำ
2562
2563
(บำท)
(บำท)
17,000
-

2564
(บำท)
-

หนวยงำนรับผิดชอบ
หลัก
สำนักปลัดทศบำล
ป็นรำยกำร
ปลีไยนปลงจำก
ผนพัฒนำทຌองถิไนสีไปี
(พ.ศ. 2561-2564)
ลำดับ 9 หนຌำ 167

32,000

-

-

16,000

สำนักปลัดทศบำล
ป็นรำยกำร
ปลีไยนปลงจำก
ผนพัฒนำทຌองถิไนสีไปี
(พ.ศ. 2561-2564)
ลำดับ 2 หนຌำ 166

5,600

-

-

2,800

สำนักปลัดทศบำล
ป็นรำยกำร
ปลีไยนปลงจำก
ผนพัฒนำทຌองถิไนสีไปี
(พ.ศ. 2561-2564)
ลำดับ 3 หนຌำ 166

16,000

-

-

-

กองคลัง
ป็นรำยกำร
ปลีไยนปลงจำก
ผนพัฒนำทຌองถิไนสีไปี
(พ.ศ. 2561-2564)
ลำดับ 10 หนຌำ 168

82

ทีไ

ผนงำน

หมวด

ประภท

วัตถุประสงค์

ป้ำหมำย
(ผลผลิตของครงกำร)

รถบรรทุก (ดีซล) บบบรรทุกนๅำ
ขนำด 6 ตัน 6 ลຌอ ปริมำตร
กระบอกสูบ เมตไำกวำ 6,000 ซีซี
จุนๅำเดຌเมนຌอยกวำ 6,000 ลิตร
นๅำหนักของรถรวมนๅำหนักบรรทุก
เมตไำกวำ 12,000 กิลกรัม
รำคำพรຌอมปัຖมอุปกรณ์ จำนวน 1
คัน (ตำมมำตรฐำนครุภณ
ั ฑ์ )

2561
(บำท)
2,500,000

งบประมำณละทีไผำนมำ
2562
2563
(บำท)
(บำท)
-

2564
(บำท)
-

หนวยงำนรับผิดชอบ
หลัก

9 ผนงำนรักษำควำมสงบภำย฿น

ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์
ยำนพำหนะละ
ขนสง

พืไอจัดหำรถบรรทุก
(ดีซล) บบบรรทุกนๅำ
พืไอ฿ชຌ฿นงำนป้องกัน
ละบรรทำสำธำรณภัย

10 ผนงำนคหะละชุมชน

ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์รงงำน

พืไอจัดหำถังอัด ถังอัดจำรบีบบมือยก
จำรบีบบมือยก จำนวน 1 ครืไอง
สำหรับ฿ชຌ฿นกำร
ปฏิบัติงำน

8,000

-

-

-

กองชำง
ป็นรำยกำร
ปลีไยนปลงจำก
ผนพัฒนำทຌองถิไนสีไปี
(พ.ศ. 2561-2564)
ลำดับ 18 หนຌำ 169

11 ผนงำนคหะละชุมชน

ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์รงงำน

พืไอจัดหำชุด
ชุดประจรวมหวนขຌำง
ประจรวมหวน ปำกตำย ชุด 26 ตัว 6-32
ขຌำงปำกตำย
มม. จำนวน 1 ชุด
สำหรับ฿ชຌ฿นกำร
ปฏิบัติงำนกิจกำร
ประปำ

3,400

-

-

-

กองชำง
ป็นรำยกำร
ปลีไยนปลงจำก
ผนพัฒนำทຌองถิไนสีไปี
(พ.ศ. 2561-2564)
ลำดับ 21 หนຌำ 169

12 ผนงำนคหะละชุมชน

ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์อืไน

พืไอจัดหำ
Submersible 3.0 รง
Submersible 3.0 220 วลต์ จำนวน 5 ตัว โ
รง 220 วลต์
ละ 39,000 บำท
สำหรับ฿ชຌ฿น
กิจกำรประปำของ
ทศบำล

78,000

39,000

39,000

39,000

สำนักปลัดทศบำล
ป็นรำยกำร
ปลีไยนปลงจำก
ผนพัฒนำทຌองถิไนสีไปี
(พ.ศ. 2561-2564)
ลำดับ 1 หนຌำ 166

กองชำง
ป็นรำยกำร
ปลีไยนปลงจำก
ผนพัฒนำทຌองถิไนสีไปี
(พ.ศ. 2561-2564)
ลำดับ 11 หนຌำ 168

83

ทีไ

ผนงำน

หมวด

ประภท

วัตถุประสงค์

ป้ำหมำย

(ผลผลิตของครงกำร)
พืไอจัดหำ
Submersible 3.0 รง
Submersible 3.0 380 วลต์ จำนวน 7 ตัว โ
รง 380 วลต์
ตัวละ 33,000 บำท
สำหรับ฿ชຌ฿น
กิจกำรประปำของ
ทศบำล

2561
(บำท)
99,000

งบประมำณละทีไผำนมำ
2562
2563
(บำท)
(บำท)
66,000
33,000

2564
(บำท)
33,000

หนวยงำนรับผิดชอบ
หลัก

13 ผนงำนคหะละชุมชน

ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์อืไน

14 ผนงำนกำรศึกษำ

ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์
คอมพิวตอร์

พืไอจัดหำครืไอง
คอมพิวตอร์
สำหรับงำน
สำนักงำน
สำหรับ฿ชຌ฿น
สำนักงำน

ครืไองคอมพิวตอร์
สำหรับงำนสำนักงำน
จำนวน 1 ครืไอง โ ละ
16,000 บำท (ตำม
มำตรฐำนกระทรวงดิจิทัล
พืไอศรษฐกิจละสังคม)

16,000

-

-

-

กองกำรศึกษำ
ป็นรำยกำร
ปลีไยนปลงจำก
ผนพัฒนำทຌองถิไนสีไปี
(พ.ศ. 2561-2564)
ลำดับ 23หนຌำ 170

15 ผนงำนกำรศึกษำ

ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์
คอมพิวตอร์

พืไอจัดหำครืไอง
สำรองเฟ
สำหรับ฿ชຌ฿น
สำนักงำน

ครืไองสำรองเฟ ขนำด
800 VA จำนวน 2
ครืไอง โ ละ 2,800 บำท
(ตำมมำตรฐำนกระทรวง
ดิจิทัลพืไอศรษฐกิจละ
สังคม)

5,600

-

-

-

กองกำรศึกษำ
ป็นรำยกำร
ปลีไยนปลงจำก
ผนพัฒนำทຌองถิไนสีไปี
(พ.ศ. 2561-2564)
ลำดับ 24หนຌำ 170

16 ผนงำนสำธำรณสุข

ครุภัณฑ์

10,000

-

10,000

-

กองสำธำรณสุขฯ
ป็นรำยกำรปลีไยนปลง
จำกผนพัฒนำทຌองถิไนสีไปี
(พ.ศ. 2561-2564) ลำดับ
31หนຌำ 172

17 ผนงำนสำธำรณสุข

ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สำนักงำน พืไอจัดหำ ตูຌหลใก ตูຌหลใก 2 บำนลืไอน (ทึบ)
2 บำนลืไอน (ทึบ) จำนวน 4 หลัง โ ละ
สำหรับ฿ชຌ฿น
5,000 บำท
สำนักงำน
ครุภัณฑ์สำนักงำน พืไอจัดหำตูຌหลใก 2 ตูຌหลใก 2 บำนลืไอน
บำนลืไอน (กระจก) (กระจก) จำนวน 4
สำหรับ฿ชຌ฿น
หลัง โ ละ 5,000 บำท
สำนักงำน

10,000

-

10,000

-

กองสำธำรณสุขฯ
ป็นรำยกำร
ปลีไยนปลงจำก
ผนพัฒนำทຌองถิไนสีไปี
(พ.ศ. 2561-2564)
ลำดับ 32 หนຌำ 172

กองชำง
ป็นรำยกำร
ปลีไยนปลงจำก
ผนพัฒนำทຌองถิไนสีไปี
(พ.ศ. 2561-2564)
ลำดับ 12 หนຌำ 168

84

ทีไ

ผนงำน

หมวด

ประภท

วัตถุประสงค์

ป้ำหมำย

(ผลผลิตของครงกำร)
พืไอจัดหำ
ครืไองพิมพ์
ครืไองพิมพ์
Multifunction ชนิด
Multifunction ลซอร์ / ชนิด LED สี
ชนิดลซอร์ / ชนิด จำนวน 1 ครืไอง โ ละ
LED สี
17,000 บำท (ตำม
สำหรับ฿ชຌ฿น
มำตรฐำนกระทรวงดิจิทัล
สำนักงำน
พืไอศรษฐกิจละสังคม)

2561
(บำท)
17,000

งบประมำณละทีไผำนมำ
2562
2563
(บำท)
(บำท)
-

2564
(บำท)
-

หนวยงำนรับผิดชอบ
หลัก

18 ผนงำนสำธำรณสุข

ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์
คอมพิวตอร์

19 ผนงำนสำธำรณสุข

ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์
คอมพิวตอร์

พืไอจัดหำครืไอง
คอมพิวตอร์
นຌตบุຍก สำหรับ
งำนสำนักงำน
สำหรับ฿ชຌ฿น
สำนักงำน

ครืไองคอมพิวตอร์นຌตบุຍก
สำหรับงำนสำนักงำน
จำนวน 1 ครืไอง โ ละ
16,000 บำท (ตำม
มำตรฐำนกระทรวงดิจิทัล
พืไอศรษฐกิจละสังคม)

16,000

-

-

-

กองสำธำรณสุขฯ
ป็นรำยกำร
ปลีไยนปลงจำก
ผนพัฒนำทຌองถิไนสีไปี
(พ.ศ. 2561-2564)
ลำดับ30 หนຌำ 171

20 ผนงำนสำธำรณสุข

ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ฆษณำ
ละผยพร

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

9,000

-

-

-

กองสำธำรณสุขฯ
ป็นรำยกำรปลีไยนปลง
จำกผนพัฒนำทຌองถิไนสีไปี
(พ.ศ. 2561-2564) ลำดับ27
หนຌำ 171

21 ผนงำนสำธำรณสุข

ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์
ยำนพำหนะละ
ขนสง

พืไอจัดหำกลຌอง
ถำยนิไง ระบบ
ดิจิตอล
สำหรับ฿ชຌ฿น
สำนักงำน
พืไอจัดหำ
รถบรรทุกขยะ
ขนำด 1 ตัน
สำหรับ฿ชຌจัดกใบ
ขยะมูลฝอย฿นขต
ทศบำลตำบลปรุ
฿หญ

950,000

-

-

-

กองสำธำรณสุขฯ
ป็นรำยกำรปลีไยนปลง
จำกผนพัฒนำทຌองถิไนสีไปี
(พ.ศ. 2561-2564) ลำดับ28
หนຌำ 170

รถบรรทุกขยะ ขนำด 1
ตัน ปริมำตรกระบอกสูบ
เมตๅำกวำ 2,400 ซีซี บบ
ปຂดขຌำงททຌำย จำนวน 1
คัน โ ละ 950,000 บำท
(ตำมมำตรฐำนครุภัณฑ์ )

กองสำธำรณสุขฯ
ป็นรำยกำร
ปลีไยนปลงจำก
ผนพัฒนำทຌองถิไนสีไปี
(พ.ศ. 2561-2564)
ลำดับ 29หนຌำ 171

85

ทีไ

ผนงำน

22 ผนงำนสำธำรณสุข

หมวด
ครุภัณฑ์

ประภท
ครุภัณฑ์
ยำนพำหนะละ
ขนสง

วัตถุประสงค์

ป้ำหมำย

(ผลผลิตของครงกำร)
พืไอจัดหำ
รถบรรทุกขยะ ขนำด 6
รถบรรทุกขยะ
ตัน 6 ลຌอ ปริมำตร
สำหรับ฿ชຌจัดกใบ กระบอกสูบเมตไำกวำ
ขยะมูลฝอย฿นขต 6,000 ซีซี บบอัดทຌำย
ทศบำลตำบลปรุ จำนวน 1 คัน โ ละ
฿หญ
2,400,000 บำท (ตำม
มำตรฐำนครุภัณฑ์)
รวม

2561
(บำท)
-

งบประมำณละทีไผำนมำ
2562
2563
(บำท)
(บำท)
2,400,000
-

3,825,600

2,522,000

122,000

2564
(บำท)
-

หนวยงำนรับผิดชอบ
หลัก
กองสำธำรณสุขฯ
ป็นรำยกำร
ปลีไยนปลงจำก
ผนพัฒนำทຌองถิไนสีไปี
(พ.ศ. 2561-2564)
ลำดับ 26 หนຌำ 170

90,800

86

บัญชีสรุปครงการพัฒนา
ผนพัฒนาทຌองถิไนสีไปี (พ.ศ.2561-2564) พิไมติม ฉบับทีไ 1
ทศบาลตาบลปรุใหญ
ทีไ

ยุทธศำสตร์

1 ยุทธศำสตร์ดຌำนกำรรักษำควำมปลอดภัย฿นชีวิตละทรัพย์สิน
1.1 ผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำย฿น
1.2 ผนงำนคหะละชุมชน
1.3 ผนงำนงบกลำง
รวม
2 ยุทธศำสตร์กำรสำนตอนวทำงพระรำชดำริ
2.1 ผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำย฿น
2.2 ผนงำนคหะละชุมชน
2.3 ผนงำนกำรกษตร
รวม
3 ยุทธศำสตร์ดຌำนกำรพัฒนำครงสรຌำงพืๅนฐำน
3.1 ผนงำนคหะละชุมชน
รวม
4 ยุทธศำสตร์ดຌำนกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติละสิไงวดลຌอม
4.1 ผนงำนสำธำรณสุข
4.2 ผนงำนกำรกษตร
รวม
5 ยุทธศำสตร์ดຌำนกำรพัฒนำกำรทองทีไยว ศำสนำ-วัฒนธรรม
ประพณี ละกีฬำ
5.1 ผนงำนคหะละชุมชน
5.2 ผนงำนกำรศำสนำ วัฒนธรรม ละนันทนำกำร
รวม
6 ยุทธศำสตร์ดຌำนกำรพัฒนำกำรศึกษำ
6.1 ผนงำนกำรศึกษำ

จำนวน
ครงกำร

ปี 2561
งบประมำณ
(บำท)

ปี 2562
จำนวน
งบประมำณ
ครงกำร
(บำท)

บบ ผ.07

ปี 2563
จำนวน
งบประมำณ
ครงกำร
(บำท)

ปี 2564
จำนวน
งบประมำณ
ครงกำร
(บำท)

รวม 4 ปี
จำนวน
งบประมำณ
ครงกำร
(บำท)

0
3
0
3

0
630,000
0
630,000

0
2
0
2

0
250,000
0
250,000

0
0
0
0

0
0
0
0

0
1
0
1

0
60,000
0
60,000

0
6
0
6

0
940,000
0
940,000

0
5
1
6

0
1,969,000
50,000
2,019,000

0
1
1
2

0
300,000
50,000
350,000

0
0
1
1

0
0
50,000
50,000

0
0
1
1

0
0
50,000
50,000

0
6
4
10

0
2,269,000
200,000
2,469,000

15
15

5,365,000
5,365,000

10
10

9,754,800
9,754,800

9
9

5,263,000
5,263,000

9
9

9,333,000
9,333,000

43
43

29,715,800
29,715,800

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

2
0
2

1,300,000
0
1,300,000

0
0
0

0
0
0

2
0
2

1,300,000
0
1,300,000

1

100,000

1

100,000

1

100,000

1

100,000

4

400,000
2

ทีไ

7

8

9

10

ยุทธศำสตร์
รวม
ยุทธศำสตร์ดຌำนกำรบริหำรจัดกำรบຌำนมืองทีไดี
7.1 ผนงำนบริหำรทัไวเป
7.2 ผนงำนสำธำรณสุข
7.3 ผนงำนคหะละชุมชน
7.4 ผนงำนสรຌำงควำมขຌมขใงของชุมชน
รวม
ยุทธศำสตร์ดຌำนกำรพัฒนำสำธำรณสุข
8.1 ผนงำนสำธำรณสุข
8.2 ผนงำนงบกลำง
รวม
ยุทธศำสตร์ดຌำนกำรพัฒนำสังคม
9.1 ผนงำนกำรศึกษำ
9.2 ผนงำนสำธำรณสุข
9.3 ผนงำนสรຌำงควำมขຌมขใงของชุมชน
9.4 ผนงำนงบกลำง
รวม
ยุทธศำสตร์ดຌำนกำรพัฒนำกำรกษตร
10.1 ผนงำนสรຌำงควำมขຌมขใงของชุมชน
10.2 ผนงำนกำรกษตร
รวม
รวมทัๅงสิๅน

จำนวน
ครงกำร
1

ปี 2561
งบประมำณ
(บำท)
100,000

ปี 2562
จำนวน
งบประมำณ
ครงกำร
(บำท)
1
100,000

ปี 2563
จำนวน
งบประมำณ
ครงกำร
(บำท)
1
100,000

ปี 2564
จำนวน
งบประมำณ
ครงกำร
(บำท)
1
100,000

รวม 4 ปี
จำนวน
งบประมำณ
ครงกำร
(บำท)
4
400,000

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
1
0
1

0
0
50,000
0
50,000

0
0
1
0
1

0
0
50,000
0
50,000

0
0
2
0
2

0
0
100,000
0
100,000

0
0
1
0
1

0
0
50,000
0
50,000

0
0
5
0
5

0
0
250,000
0
250,000

0
0
0
26

0
0
0
8,164,000

1
0
1
17

500,000
0
500,000
11,004,800

0
0
0
15

0
0
0
6,813,000

0
0
0
13

0
0
0
9,593,000

1
0
1
71

500,000
0
500,000
35,574,800

3

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาทຌองถินไ สีปไ ี (พ.ศ.2561 - 2564) พิไมติม ฉบับทีไ 1
สาหรับองค์กรปกครองสวนทຌองถินไ ดานินการ
ทศบาลตาบลปรุใหญ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 4 การสริมสรຌางความมันไ คงทุกมิติ พืไอป้องกันสถาบันหลักของชาติ ละความปลอดภัยในชีวิตละทรัพย์สินของประชาชน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทຌองถินไ ในขตจังหวัดทีไ 9 ยุทธศาสตร์ดຌานการรักษาความปลอดภัยในชีวิตละทรัพย์สิน
1. ยุทธศาสตร์ดຌานการรักษาความปลอดภัยในชีวิตละทรัพย์สิน
1.2 ผนงำนคหะละชุมชน
งบประมำณละทีไผำนมำ
ป้ำหมำย
ทีไ
ครงกำร
วัตถุประสงค์
2561
2562
2563
2564
(ผลผลิตของครงกำร)
(บำท)
(บำท)
(บำท)
(บำท)
1 ครงกำรติดตังๅ กระจกนูน ม.1
พืไอป้องกันละรักษำควำม กระจกนูน พรຌอม
30,000
-

2 ครงกำรติดตังๅ กลຌอง CCTV

ชุมชนหนองหอย ม.3

ปลอดภัย฿นชีวิตละ
ทรัพย์สินของประชำชน

ติดตังๅ จำนวน 5 ตัว
(ตำมบบทศบำล
กำหนด)

พืไอป้องกันละรักษำควำม
ปลอดภัย฿นชีวิตละ
ทรัพย์สินของประชำชน
ละป้องกันอำชญำกรรมทีไ
อำจกิดขึนๅ ฿นขตทศบำล

ติดตังๅ กลຌอง CCTV
จำนวน 4 ชุด พรຌอม
ป้ำยครงกำร จำนวน
1 ป้ำย (นอกตำม
มำตรฐำนกระทรวงดิ
จิตลั ศรษฐกิจละ
สังคม )

200,000

-

-

-

บบ ผ.01

ตัวชีวๅ ัด
(KPI)

ผลทีไคำดวำจะเดຌรับ

หนวยงำน
รับผิดชอบหลัก

รຌอยละของ
ควำมปลอดภัย
฿นชีวติ ละ
ทรัพย์สินของ
ประชำชนพิมไ ขึๅน

ประชำชนมีควำม
ปลอดภัย฿นชีวิตละ
ทรัพย์สิน

กองชำง

รຌอยละของ
ควำมปลอดภัย
฿นชีวติ ละ
ทรัพย์สินของ
ประชำชนพิมไ ขึๅน

ประชำชนมีควำม
ปลอดภัย฿นชีวิตละ
ทรัพย์สิน

กองชำง

4

1. ยุทธศาสตร์ดຌานการรักษาความปลอดภัยในชีวิตละทรัพย์สิน
1.2 ผนงำนคหะละชุมชน
ทีไ

ครงกำร

วัตถุประสงค์

งบประมำณละทีไผำนมำ

ป้ำหมำย
2561
(บำท)

2562
(บำท)

2563
(บำท)

2564
(บำท)

ติดตังๅ กลຌอง CCTV
จำนวน 8 ชุด พรຌอม
ป้ำยครงกำร จำนวน
1 ป้ำย (นอกตำม
มำตรฐำนกระทรวงดิ
จิตลั ศรษฐกิจละ
สังคม )

400,000

-

-

-

4 ครงกำรขยำยขตสียงตำมสำยหลัง พืไอ฿หຌประชำชนเดຌรับ

ขยำยขตสียงตำม
สำย พรຌอมป้ำย
ครงกำร จำนวน 1
ป้ำย (ตำมบบ
ทศบำลกำหนด)

-

150,000

5 ครงกำรติดตังๅ หอกระจำยขำว

พำววอร์อมปຊ
ภำคขยำย 1,000
วัตต์ ลำพง 100 วัตต์
จำนวน 4 ชุด ควำม
สูงหอกระจำยขำว 10
ม.
(ตำมบบทศบำล
กำหนด)

-

100,000

3 ครงกำรติดตังๅ กลຌอง CCTV

ม.4

รงรียนบຌำนคนชุม
ชุมชนคนชุม 2 ม.1

ชุมชนหนองหอย ม.3

พืไอป้องกันละรักษำควำม
ปลอดภัย฿นชีวิตละ
ทรัพย์สินของประชำชน
ละป้องกันอำชญำกรรมทีไ
อำจกิดขึนๅ ฿นขตทศบำล

ขຌอมูลขำวสำรทัไวถึงละ
ครอบคลุม

พืไอ฿หຌประชำชนเดຌรับ
ขຌอมูลขำวสำรทัไวถึงละ
ครอบคลุม

(ผลผลิตของครงกำร)

-

-

ตัวชีวๅ ัด
(KPI)

ผลทีไคำดวำจะเดຌรับ

หนวยงำน
รับผิดชอบหลัก

รຌอยละของ
ควำมปลอดภัย
฿นชีวติ ละ
ทรัพย์สินของ
ประชำชนพิมไ ขึๅน

ประชำชนมีควำม
ปลอดภัย฿นชีวิตละ
ทรัพย์สิน

กองชำง

รຌอยละของ
ประชำชนเดຌรบั
ขຌอมูลขำวสำร
พิมไ ขึๅน

ประชำชนเดຌรับ
ขຌอมูลขำวสำรทัไวถึง
ละครอบคลุม

กองชำง

รຌอยละของ
ประชำชนเดຌรบั
ขຌอมูลขำวสำร
พิมไ ขึๅน

ประชำชนเดຌรับ
ขຌอมูลขำวสำรทัไวถึง
ละครอบคลุม

กองชำง

5

1. ยุทธศาสตร์ดຌานการรักษาความปลอดภัยในชีวิตละทรัพย์สิน
1.2 ผนงำนคหะละชุมชน
ทีไ

ครงกำร

6 ครงกำรติดตังๅ กระจกนูน

ชุมชนสนสุข 3 ม.7

รวม

........6......... ครงการ

วัตถุประสงค์

ป้ำหมำย
(ผลผลิตของครงกำร)

พืไอป้องกันละรักษำควำม กระจกนูน พรຌอม
ปลอดภัย฿นชีวิตละ
ติดตังๅ จำนวน 10 ตัว
ทรัพย์สินของประชำชน
(ตำมบบทศบำล
กำหนด)
-

งบประมำณละทีไผำนมำ

-

2561
(บำท)

2562
(บำท)

2563
(บำท)

2564
(บำท)

-

-

-

60,000

630,000

250,000

-

60,000

ตัวชีวๅ ัด
(KPI)
รຌอยละของ
ควำมปลอดภัย
฿นชีวติ ละ
ทรัพย์สินของ
ประชำชนพิมไ ขึๅน

-

ผลทีไคำดวำจะเดຌรับ

หนวยงำน
รับผิดชอบหลัก

ประชำชนมีควำม
ปลอดภัย฿นชีวิตละ
ทรัพย์สิน

กองชำง

-

-
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รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาทຌองถินไ สีปไ ี (พ.ศ.2561 - 2564) พิไมติม ฉบับทีไ 1
สาหรับองค์กรปกครองสวนทຌองถินไ ดานินการ
ทศบาลตาบลปรุใหญ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 3 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติละสิงไ วดลຌอมใหຌมีความสมบูรณ์อยางยังไ ยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทຌองถินไ ในขตจังหวัดทีไ 1 ยุทธศาสตร์การสานตอนวทางพระราชดาริ
2.ยุทธศาสตร์การสานตอนวทางพระราชดาริ
2.2 ผนงำนคหะละชุมชน
งบประมำณละทีไผำนมำ
ป้ำหมำย
ทีไ
ครงกำร
วัตถุประสงค์
2561
2562
2563
(ผลผลิตของครงกำร)
(บำท)
(บำท)
(บำท)
1 ครงกำรขุดลอกคลองกัก
พือไ ฿หຌประชำชนมีนๅำ฿ชຌ ขุดลอกคลอง ขนำดกวຌำงฉลีไย
700,000
14.00
ม.
ยำว
300
ม.
ลึ
ก
ฉลี
ย
ไ
กใบนๅำพือไ ผลิตนๅำประปำผิว พือไ อุปภค-บริภคอยำง
1.80 ม. ลำดอียง 1:1 ปริมำตร
ดินขนำด฿หญมำก ละ
ทัไวถึงละเดຌรับควำม
ขุดลอกเมนຌอยกวำ 6,588.00
กอสรຌำงถนนคอนกรีตสริม สะดวก฿นกำรสัญจร
ลบ.ม. ละขนยຌำยดินรัศมีเมนຌอย
หลใก สำยลียบคลองกักกใบ
กวำ 1.00 กม. พรຌอมติดตัๅงป้ำย
นๅำผลิตประปำพธิ่ ตียๅ
ครงกำรจำนวน 1 ป้ำย ละ
ชุมชนคนชุม 3 ม.1

บบ ผ.01

2564
(บำท)
-

ตัวชีวๅ ัด
(KPI)
รຌอยละของ
ประชำชนมีนๅำ
อุปภค บริภค
ละเดຌรบั ควำม
สะดวก฿นกำร
สัญจรพิมไ ขึๅน

ผลทีไคำดวำจะเดຌรับ
ประชำชนมีนๅำ฿ชຌพือไ
อุปภค-บริภคทัไวถึง
ละประชำชนเดຌรับ
ควำมสะดวก฿นกำร
สัญจรพิมไ ขึนๅ

หนวยงำน
รับผิดชอบหลัก

กองชำง

กอสรຌำงถนนคอนกรีตสริมหลใก
ลียบคลอง กวຌำง 4.00 ม. ยำว
100.00 ม. หนำ 0.15 ม. เหล
ทำงหินคลุกกวຌำงขຌำงละ 0.50 ม.
หรือพืนๅ ทีไกอ สรຌำงผิวจรำจรเม
นຌอยกวำ 400.00 ตร.ม. พรຌอม
ติดตัๅงป้ำยครงกำรจำนวน 1
ป้ำย (ตำมบบทศบำลกำหนด)
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2.ยุทธศาสตร์การสานตอนวทางพระราชดาริ
2.2 ผนงำนคหะละชุมชน
ทีไ

ครงกำร

วัตถุประสงค์

ป้ำหมำย
(ผลผลิตของครงกำร)

ติดตัๅงถังกรองสนิมหลใก ขนำด 
0.80 ม. จำนวน 1 ถัง ละถัง฿ส
คลอรีน พรຌอมปัมຖ จำนวน 1 ถัง
พรຌอมชืไอมตอระบบประปำ
หมูบำຌ น (ตำมรูปบบรำยกำร
ละประมำณกำรทีไทศบำล
กำหนด)

งบประมำณละทีไผำนมำ
2561
(บำท)
100,000

2562
(บำท)
-

2563
(บำท)
-

2564
(บำท)
-

2 ครงกำรปรับปรุงระบบ

พือไ ฿หຌประชำชนมีนๅำ฿ชຌ
พือไ อุปภค-บริภคอยำง
ทัไวถึง

3 ครงกำรจำะบอบำดำล

พือไ ฿หຌประชำชนมีนๅำ฿ชຌ
พือไ อุปภค-บริภคอยำง
ทัไวถึง

จำะบอบำดำลควำมลึกเมนຌอย
กวำ 70.00 มตร จำนวน 2 บอ
พรຌอมครืไองสูบนๅำ฿ตຌดิน (ซับ
มอร์ส) ขนำด 3 รงมຌำ จำนวน
2 ครืไอง ครืไองสูบนๅำหอยขง 5.5
รงมຌำ จำนวน 2 ครืไอง ป้ำย
ครงกำรจำนวน 1 ป้ำย (ตำม
รูปบบรำยกำรละประมำณกำร
ทีไทศบำลกำหนด)

300,000

300,000

-

4 ครงกำรปรับปรุงระบบ

พือไ ฿หຌประชำชนมีนๅำ฿ชຌ
พือไ อุปภค-บริภคอยำง
ทัไวถึง

ปรับปรุงระบบกรองนๅำประปำวัด
พบสุข ละถังกรองทรำย จำนวน
1 ถัง พรຌอมติดตัๅงป้ำยครงกำร
จำนวน 1 ป้ำย (ตำมรูปบบ
รำยกำรละประมำณกำรทีไ
ทศบำลกำหนด)

169,000

-

-

กรองนๅำประปำ ชุมชน
วิรจน์พัฒนำ ม.4

ชุมชนวิรจน์พัฒนำ ม.4

กรองนๅำประปำวัดพบสุข
ชุมชนสนสุข 2 ม.7

ตัวชีวๅ ัด
(KPI)

ผลทีไคำดวำจะเดຌรับ

หนวยงำน
รับผิดชอบหลัก

รຌอยละของ
ประชำชนมีนๅำ
อุปภค บริภค
พิมไ ขึๅน

ประชำชนมีนๅำ฿ชຌพือไ
อุปภค-บริภคทัไวถึง

กองชำง

-

รຌอยละของ
ประชำชนมีนๅำ
อุปภค บริภค
พิมไ ขึๅน

ประชำชนมีนๅำ฿ชຌพือไ
อุปภค-บริภคทัไวถึง

กองชำง

-

รຌอยละของ
ประชำชนมีนๅำ
อุปภค บริภค
พิมไ ขึๅน

ประชำชนมีนๅำ฿ชຌพือไ
อุปภค-บริภคทัไวถึง

กองชำง

8

2.ยุทธศาสตร์การสานตอนวทางพระราชดาริ
2.2 ผนงำนคหะละชุมชน
ทีไ

ครงกำร

วัตถุประสงค์

พือไ ฿หຌประชำชนมีนๅำ฿ชຌ
(คุมຌ สฬส) ชุมชนสนสุข 3 พือไ อุปภค-บริภคอยำง
ทัไวถึง
ม.7

5 ครงกำรกอสรຌำงหอถังสูง

รวม

........5......... ครงการ

-

ป้ำหมำย
(ผลผลิตของครงกำร)

หอถังสูง ขนำด 30 ลบ.ม.
(รูปทรงถຌวยชมปญ) จำนวน 1
ถัง พรຌอมป้ำยครงกำรจำนวน 1
ป้ำย (ตำมรูปบบรำยกำรละ
ประมำณกำรทีไทศบำลกำหนด)

-

งบประมำณละทีไผำนมำ
2561
(บำท)
700,000

2562
(บำท)
-

1,969,000

300,000

2563
(บำท)
-

ตัวชีวๅ ัด
(KPI)

2564
(บำท)
-

-

รຌอยละของ
ประชำชนมีนๅำ
อุปภค บริภค
พิมไ ขึๅน

-

-

ผลทีไคำดวำจะเดຌรับ
ประชำชนมีนๅำ฿ชຌพือไ
อุปภค-บริภคทัไวถึง

-

หนวยงำน
รับผิดชอบหลัก

กองชำง

-

9

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาทຌองถินไ สีปไ ี (พ.ศ.2561 - 2564) พิไมติม ฉบับทีไ 1
สาหรับองค์กรปกครองสวนทຌองถินไ ดานินการ
ทศบาลตาบลปรุใหญ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 3 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติละสิงไ วดลຌอมใหຌมีความสมบูรณ์อยางยังไ ยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทຌองถินไ ในขตจังหวัดทีไ 1 ยุทธศาสตร์การสานตอนวทางพระราชดาริ
2.ยุทธศาสตร์การสานตอนวทางพระราชดาริ
2.3 ผนงำนกำรกษตร
งบประมำณละทีไผำนมำ
ป้ำหมำย
ทีไ
ครงกำร
วัตถุประสงค์
2561
2562
2563
(ผลผลิตของครงกำร)
(บำท)
(บำท)
(บำท)
1 ครงกำรอนุรักษ์พันธุกรรม พือไ สงสริมควำมรวมมือ ประชำชน฿นขตพืนๅ ทีไตำบลปรุ
50,000
50,000
50,000
พืชอันนืไองมำจำก
ละสรຌำงจิตสำนึก฿นกำร ฿หญ ละหนวยงำนภำครัฐ
พระรำชดำริ สมดใจพระทพ อนุรักษ์ทรัพยำกร
ละภำคอกชน ฿นขตพืนๅ ทีไ
รัตนรำชสุดำฯ สยำมบรม
วัฒนธรรม ละภูมิปัญญำ ตำบลปรุ฿หญ
รำชกุมำรี
ทຌองถินไ
รวม

........1......... ครงการ

-

-

50,000

50,000

50,000

บบ ผ.01

ตัวชีวๅ ัด
(KPI)

ผลทีไคำดวำจะเดຌรับ

2564
(บำท)
50,000 ฐำนขຌอมูลของ ตำบลปรุ฿หญมี
ผูຌขຌำรวม
ฐำนขຌอมูลทรัพยำกร
ครงกำร พิมไ ขึๅน
วัฒนธรรม ละภูมิ
ปัญญำทຌองถินไ

50,000

-

-

หนวยงำน
รับผิดชอบหลัก
สำนัก
ปลัดทศบำล

-
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รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาทຌองถินไ สีปไ ี (พ.ศ.2561 - 2564) พิไมติม ฉบับทีไ 1
สาหรับองค์กรปกครองสวนทຌองถินไ ดานินการ
ทศบาลตาบลปรุใหญ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 1 การพัฒนาละพิไมศักยภาพการขงขันศรษฐกิจ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทຌองถินไ ในขตจังหวัดทีไ 6 ยุทธศาสตร์ดຌานการพัฒนาครงสรຌางพืๅนฐาน
3. ยุทธศาสตร์ดຌานการพัฒนาครงสรຌางพืๅนฐาน
3.1 ผนงำนคหะละชุมชน
งบประมำณละทีไผำนมำ
ป้ำหมำย
ทีไ
ครงกำร
วัตถุประสงค์
2561
2562
2563
(ผลผลิตของครงกำร)
(บำท)
(บำท)
(บำท)
กำพงกันดินลียบลำตะกุดพรຌอม
1 ครงกำรกอสรຌำงกำพงกันดินลียบ พือไ พัฒนำระบบ
ลำตะกุดพรຌอมถมดินสริมคันทำง
สำธำรณูปภค฿หຌเดຌมำตรฐำน ถมดินสริมคันทำงลียบลำตะกุด
ลียบลำตะกุด ชุมชนคนชุม 1 ม.1

กวຌำง 2.50 มตร ควำมยำวนว
สริมคันทำงรวม 90.00 มตร
พรຌอมป้ำยครงกำรจำนวน 1
ป้ำย (ตำมรูปบบรำยกำรละ
ประมำณกำรทีไทศบำลกำหนด)

ถนนหินคลุก กวຌำง 4.00 ม. ยำว
2 ครงกำรปรับปรุงถนนหินคลุกสีไยก พือไ พัฒนำระบบ
บຌำนปะถึงบຌำนนำยดง ชุมชนคน สำธำรณูปภค฿หຌเดຌมำตรฐำน 280.00 ม. หนำ 0.20 ม. หรือ
ชุม 2 ม.1

พืนๅ ทีไดำนินกำรกอสรຌำงเมนຌอย
กวำ 1,120.00 ตร.ม. พรຌอมป้ำย
ครงกำรจำนวน 1 ป้ำย (ตำม
รูปบบรำยกำรละประมำณกำรทีไ
ทศบำลกำหนด)

-

-

220,000

บบ ผ.01

ตัวชีวๅ ัด
ผลทีไคำดวำจะเดຌรับ
2564
(KPI)
(บำท)
400,000 รຌอยละประชำชน ประชำชนเดຌรับควำม
เดຌรบั ควำม
สะดวก฿นกำรสัญจร

หนวยงำน
รับผิดชอบหลัก

กองชำง

สะดวก฿นกำร
สัญจรพิมไ ขึๅน

-

รຌอยละประชำชน
เดຌรบั ควำม
สะดวก฿นกำร
สัญจรพิมไ ขึๅน

ประชำชนเดຌรับควำม
สะดวก฿นกำรสัญจร

กองชำง
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3. ยุทธศาสตร์ดຌานการพัฒนาครงสรຌางพืๅนฐาน
3.1 ผนงำนคหะละชุมชน
ทีไ

ครงกำร

วัตถุประสงค์

ป้ำหมำย
(ผลผลิตของครงกำร)

รำงระบำยนๅำคอนกรีตสริมหลใก
พือไ พัฒนำระบบ
บຌำนนำยสำริง - หมืองระกำ ชุมชน สำธำรณูปภค฿หຌเดຌมำตรฐำน กวຌำง 0. 50 ม.ยำว 120.00 ม.

3 ครงกำรกอสรຌำงรำงระบำยนๅำจำก
ตำลหรนนนตำชูพฒ
ั นำ ม.2

4 ครงกำรกอสรຌำงทอระบำยนๅำ

จำกศำลตำปูຆ - บຌำนนำงบังอร
ชุมชนตำลหรนนนตำชูพัฒนำ
ม.2

2561
(บำท)
236,000

งบประมำณละทีไผำนมำ
2562
2563
(บำท)
(บำท)
-

2564
(บำท)
-

ผนังหนำ 0.125 ม. ฝำรำงระบำย
นๅำคอนกรีตสริมหลใก หนำ 0.15
ม. ควำมลึก฿นรำงระบำยนๅำเม
นຌอยกวำ 0.30 ม. พรຌอมติดตัๅง
ป้ำยครงกำร จำนวน 1 ป้ำย
(ตำมรูปบบรำยกำรละประมำณ
กำรทีไทศบำลกำหนด)

ทอระบำยนๅำคอนกรีตสริมหลใก
พือไ พัฒนำระบบ
สำธำรณูปภค฿หຌเดຌมำตรฐำน ปำกลินๅ รำง ชัน 3 0.40 ม.

ควำมยำวทอรวมบอพัก 59.00 ม.
บอพัก จำนวน 6 บอ พรຌอม
ติดตัๅงป้ำยครงกำร จำนวน 1 ป้ำย
(ตำมรูปบบรำยกำรละ
ประมำณกำรทีไทศบำลกำหนด)

-

-

165,000

-

ตัวชีวๅ ัด
(KPI)

ผลทีไคำดวำจะเดຌรับ

หนวยงำน
รับผิดชอบหลัก

รຌอยละประชำชน
เดຌรบั ควำม
สะดวก฿นกำร
สัญจรพิมไ ขึๅน

ระบำยนๅำเดຌดีละนๅำเม
ทวมขัง฿นพืนๅ ทีไ ประชำชน
เดຌรับควำมสะดวก฿นกำร
สัญจร

กองชำง

รຌอยละประชำชน
เดຌรบั ควำม
สะดวก฿นกำร
สัญจรพิมไ ขึๅน

ระบำยนๅำเดຌดีละนๅำเม
ทวมขัง฿นพืนๅ ทีไ ประชำชน
เดຌรับควำมสะดวก฿นกำร
สัญจร

กองชำง
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3. ยุทธศาสตร์ดຌานการพัฒนาครงสรຌางพืๅนฐาน
3.1 ผนงำนคหะละชุมชน
ทีไ

ครงกำร

5 ครงกำรปรับปรุงยกระดับพืๅน

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

วัตถุประสงค์

ป้ำหมำย
(ผลผลิตของครงกำร)

ถนนคอนกรีตสริมหลใกดิมกวຌำง
พือไ พัฒนำระบบ
สำธำรณูปภค฿หຌเดຌมำตรฐำน กวຌำง 3 ม. ยำว 138 ม. หนำ

2564
(บำท)
-

หนຌำกดังอในอสยูนิ ทรด ออก
ถนนมิตรภำพตอนลียไ งมือง
นครรำชสีมำ ชุมชนรวม฿จ
พัฒนำตะคองกำ ม.2

(ตำมรูปบบรำยกำรละ
ประมำณกำรทีไทศบำลกำหนด)

7 ครงกำรกอสรຌำงทอระบำยนๅำ

ทอระบำยนๅำคอนกรีตสริมหลใก
พือไ พัฒนำระบบ
สำธำรณูปภค฿หຌเดຌมำตรฐำน ปำกลินๅ รำง ชัน 3 0.40 ม.

ควำมยำวทอรวมบอพัก 100.00 ม.
บอพัก จำนวน 10 บอ พรຌอม
ติดตัๅงป้ำยครงกำร จำนวน 1 ป้ำย
(ตำมรูปบบรำยกำรละ
ประมำณกำรทีไทศบำลกำหนด)

-

-

-

ตัวชีวๅ ัด
(KPI)
รຌอยละประชำชน
เดຌรบั ควำม
สะดวก฿นกำร
สัญจรพิมไ ขึๅน

ผลทีไคำดวำจะเดຌรับ

หนวยงำน
รับผิดชอบหลัก

ประชำชนเดຌรับควำม
สะดวก฿นกำรสัญจร

กองชำง

60,000 รຌอยละประชำชน ประชำชนเดຌรับควำม
เดຌรบั ควำม
สะดวก฿นกำรสัญจร

กองชำง

0.15 ม. หรือพืนๅ ทีไดำนินกำร
กอสรຌำงเมนຌอยกวำ 414 ตร.ม.
ถมดินพรຌอมบดอัดขึนๅ 0.40 ม.
ถนนกวຌำง 3 ม. (ตำมรูปบบ
รำยกำรละประมำณกำรทีไ
ทศบำลกำหนด)

ปรับปรุงผิวทำงหินคลุก ปริมำณ
6 ครงกำรปรับปรุงผิวทำงหินคลุก พือไ พัฒนำระบบ
สຌนลียบคลองชลประทำนชวง สำธำรณูปภค฿หຌเดຌมำตรฐำน หินคลุกเมนຌอยกวำ 100.00 ลบ.ม.

คอนกรีตสริมหลใก สຌนทำง
บຌำนลุงประกอบถึงถนนสำย
กลำงบຌำน ชุมชนลูกหลำนปูคຆ ง
พัฒนำ ม.2

2561
(บำท)
500,000

งบประมำณละทีไผำนมำ
2562
2563
(บำท)
(บำท)
-

สะดวก฿นกำร
สัญจรพิมไ ขึๅน

278,000

-

-

-

รຌอยละประชำชน
เดຌรบั ควำม
สะดวก฿นกำร
สัญจรพิมไ ขึๅน

ระบำยนๅำเดຌดีละนๅำเม
ทวมขัง฿นพืนๅ ทีไ ประชำชน
เดຌรับควำมสะดวก฿นกำร
สัญจร

กองชำง
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3. ยุทธศาสตร์ดຌานการพัฒนาครงสรຌางพืๅนฐาน
3.1 ผนงำนคหะละชุมชน
ทีไ

ครงกำร

วัตถุประสงค์

ป้ำหมำย
(ผลผลิตของครงกำร)

ถนนคอนกรีตสริมหลใก กวຌำง
8 ครงกำรกอสรຌำงถนนคอนกรีต พือไ พัฒนำระบบ
สำธำรณูปภค฿หຌเดຌมำตรฐำน 3.00 ม. ยำว 64.00 ม. หนำ
สริมหลใกทำงขຌำบຌำน

ผู฿ຌ หญบำຌ น ชุมชนลูกหลำนปูคຆ ง
พัฒนำ ม.2

2561
(บำท)
-

งบประมำณละทีไผำนมำ
2562
2563
(บำท)
(บำท)
125,000
-

0.15 ม. หรือพืนๅ ทีไดำนินกำร
กอสรຌำงเมนຌอยกวำ 192.00 ตร.
ม. (ตำมรูปบบรำยกำรละ
ประมำณกำรทีไทศบำลกำหนด)

ปรับปรุงถนนหินคลุก กวຌำง 4.00
9 ครงกำรปรับปรุงผิวทำงหินคลุก พือไ พัฒนำระบบ
ม.
สຌนหนຌำครัวกะลำ (ลียบคลอง สำธำรณูปภค฿หຌเดຌมำตรฐำน ยำว 150.00 ม. หนำ 0.15 ม.

-

92,000

-

ทอระบำยนๅำคอนกรีตสริมหลใก
พือไ พัฒนำระบบ
สำธำรณูปภค฿หຌเดຌมำตรฐำน ปำกลินๅ รำง ชัน 3 0.40 ม.

-

-

-

ชลประทำนหมืองดำดซีมนต์)
ชุมชนลูกหลำนปูคຆ งพัฒนำ ม.2

10 ครงกำรกอสรຌำงทอระบำยนำๅ

คอนกรีตสริมหลใก สຌน
กลำงบຌำนชวงหลังครัวกะลำถึง
ลำตะคองกำ ชุมชนลูกหลำน
ปูคຆ งพัฒนำ ม.2

2564
(บำท)
-

หรือพืนๅ ทีไดำนินกำรกอสรຌำงเม
นຌอยกวำ 600.00 ตร.ม. (ตำม
รูปบบรำยกำรละประมำณกำรทีไ
ทศบำลกำหนด)

ควำมยำวทอรวมบอพัก 131.00 ม.
บอพัก จำนวน 14 บอ พรຌอม
ติดตัๅงป้ำยครงกำร จำนวน 1 ป้ำย
(ตำมรูปบบรำยกำรละ
ประมำณกำรทีไทศบำลกำหนด)

-

ตัวชีวๅ ัด
(KPI)

ผลทีไคำดวำจะเดຌรับ

หนวยงำน
รับผิดชอบหลัก

รຌอยละประชำชน
เดຌรบั ควำม
สะดวก฿นกำร
สัญจรพิมไ ขึๅน

ประชำชนเดຌรับควำม
สะดวก฿นกำรสัญจร

กองชำง

รຌอยละประชำชน
เดຌรบั ควำม
สะดวก฿นกำร
สัญจรพิมไ ขึๅน

ประชำชนเดຌรับควำม
สะดวก฿นกำรสัญจร

กองชำง

373,000 รຌอยละประชำชน ระบำยนๅำเดຌดีละนๅำเม
เดຌรบั ควำม
ทวมขัง฿นพืนๅ ทีไ ประชำชน
สะดวก฿นกำร
เดຌรับควำมสะดวก฿นกำร
สัญจรพิมไ ขึๅน
สัญจร

กองชำง
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3. ยุทธศาสตร์ดຌานการพัฒนาครงสรຌางพืๅนฐาน
3.1 ผนงำนคหะละชุมชน
ทีไ

ครงกำร

วัตถุประสงค์

ป้ำหมำย
(ผลผลิตของครงกำร)

ถนนคอนกรีตสริมหลใก หนำ
11 ครงกำรปรับปรุงผิวทำงบริวณ พือไ พัฒนำระบบ
บຌำนป้ำพันถึงสุดขตทศบำล สำธำรณูปภค฿หຌเดຌมำตรฐำน 0.15 ม. พืนๅ ทีไดำนินกำรกอสรຌำง

ตำบลปรุ฿หญ ชุมชนหนองหอย
ม.3

2561
(บำท)
25,000

งบประมำณละทีไผำนมำ
2562
2563
(บำท)
(บำท)
-

2564
(บำท)
-

เมนຌอยกวำ 40.00 ตร.ม. (ตำม
บบทศบำลกำหนด)

ตัวชีวๅ ัด
(KPI)

ผลทีไคำดวำจะเดຌรับ

หนวยงำน
รับผิดชอบหลัก

รຌอยละประชำชน
เดຌรบั ควำม
สะดวก฿นกำร
สัญจรพิมไ ขึๅน

ประชำชนเดຌรับควำม
สะดวก฿นกำรสัญจร

กองชำง

ทอระบำยนๅำคอนกรีตสริมหลใก
พือไ พัฒนำระบบ
คอนกรีตสริมหลใก บຌำนวิรจน์ สำธำรณูปภค฿หຌเดຌมำตรฐำน ปำกลินๅ รำง ชัน 3 0.40 ม.

-

115,000

-

-

รຌอยละประชำชน
เดຌรบั ควำม
สะดวก฿นกำร
สัญจรพิมไ ขึๅน

ระบำยนๅำเดຌดีละนๅำเม
ทวมขัง฿นพืนๅ ทีไ ประชำชน
เดຌรับควำมสะดวก฿นกำร
สัญจร

กองชำง

ทอระบำยนๅำคอนกรีตสริมหลใก
พือไ พัฒนำระบบ
คอนกรีตสริมหลใก บຌำนวิรจน์ สำธำรณูปภค฿หຌเดຌมำตรฐำน ปำกลินๅ รำง ชัๅน 3 0.40 ม.

-

-

115,000

-

รຌอยละประชำชน
เดຌรบั ควำม
สะดวก฿นกำร
สัญจรพิมไ ขึๅน

ระบำยนๅำเดຌดีละนๅำเม
ทวมขัง฿นพืนๅ ทีไ ประชำชน
เดຌรับควำมสะดวก฿นกำร
สัญจร

กองชำง

12 ครงกำรกอสรຌำงทอระบำยนำๅ

พัฒนำ ซอย 11 ชุมชนวิรจน์
พัฒนำ ม.4

ควำมยำวทอรวมบอพัก 38.00 ม.
บอพัก จำนวน 5 บอ พรຌอม
ติดตัๅงป้ำยครงกำร จำนวน 1 ป้ำย
(ตำมบบทศบำลกำหนด)

13 ครงกำรกอสรຌำงทอระบำยนๅำ

พัฒนำ ซอย 5 ชุมชนวิรจน์
พัฒนำ ม.4

ควำมยำวทอรวมบอพัก 38.00 ม.
บอพัก จำนวน 5 บอ พรຌอม
ติดตัๅงป้ำยครงกำร จำนวน 1 ป้ำย
(ตำมบบทศบำลกำหนด)
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3. ยุทธศาสตร์ดຌานการพัฒนาครงสรຌางพืๅนฐาน
3.1 ผนงำนคหะละชุมชน
ทีไ

ครงกำร

14 ครงกำรกอสรຌำงทอระบำยนำๅ

คอนกรีตสริมหลใก สຌนทำง
ซอยจริญพัฒน์ ชุมชนรวมมิตร
พัฒนำ ม.4

วัตถุประสงค์

ป้ำหมำย
(ผลผลิตของครงกำร)

ทอระบำยนๅำคอนกรีตสริมหลใก
พือไ พัฒนำระบบ
สำธำรณูปภค฿หຌเดຌมำตรฐำน ปำกลินๅ รำง ชัน 3 0.60 ม.

2561
(บำท)
538,000

งบประมำณละทีไผำนมำ
2562
2563
(บำท)
(บำท)
-

2564
(บำท)
-

ควำมยำวทอรวมบอพัก 166.00 ม.
บอพัก จำนวน 17 บอ พรຌอม
ติดตัๅงป้ำยครงกำร จำนวน 1 ป้ำย
(ตำมบบทศบำลกำหนด)

ตัวชีวๅ ัด
(KPI)

ผลทีไคำดวำจะเดຌรับ

หนวยงำน
รับผิดชอบหลัก

รຌอยละประชำชน
เดຌรบั ควำม
สะดวก฿นกำร
สัญจรพิมไ ขึๅน

ระบำยนๅำเดຌดีละนๅำเม
ทวมขัง฿นพืนๅ ทีไ ประชำชน
เดຌรับควำมสะดวก฿นกำร
สัญจร

กองชำง

ทอระบำยนๅำคอนกรีตสริมหลใก
พือไ พัฒนำระบบ
สำธำรณูปภค฿หຌเดຌมำตรฐำน ปำกลินๅ รำง ชัน 3 0.60 ม.

-

-

1,340,000

-

รຌอยละประชำชน
เดຌรบั ควำม
สะดวก฿นกำร
สัญจรพิมไ ขึๅน

ระบำยนๅำเดຌดีละนๅำเม
ทวมขัง฿นพืนๅ ทีไ ประชำชน
เดຌรับควำมสะดวก฿นกำร
สัญจร

กองชำง

ถนนคอนกรีตสริมหลใก กวຌำง
16 ครงกำรกอสรຌำงถนนคอนกรีต พือไ พัฒนำระบบ
สำธำรณูปภค฿หຌเดຌมำตรฐำน 5.00 ม. ยำว 234.00 ม. หนำ
สริมหลใก สำยหนຌำอูบ กิๆ

-

-

760,000

-

รຌอยละประชำชน
เดຌรบั ควำม
สะดวก฿นกำร
สัญจรพิมไ ขึๅน

ประชำชนเดຌรับควำม
สะดวก฿นกำรสัญจร

กองชำง

15 ครงกำรกอสรຌำงทอระบำยนๅำ

คอนกรีตสริมหลใก ซอยจริญ
พัฒน์ (ฝังດ ซຌำย) ชุมชนรวมมิตร
พัฒนำ ม.4

ชุมชนพบสุข 1 ม.5

ควำมยำวทอรวมบอพัก 415.00 ม.
บอพัก จำนวน 42 บอ พรຌอม
ติดตัๅงป้ำยครงกำร จำนวน 1 ป้ำย
(ตำมรูปบบรำยกำรละ
ประมำณกำรทีไทศบำลกำหนด)

0.15 ม. หรือพืนๅ ทีไดำนินกำร
กอสรຌำงเมนຌอยกวำ 1,170.00
ตร.ม. พรຌอมเหลทำงหินคลุกกวຌำง
0.50 ม. ยำว 234.00 ม. หนำ
0.15 ม. ทัๅงสองขຌำง พรຌอมป้ำย
ครงกำรจำนวน 1 ป้ำย (ตำมบบ
ทศบำลกำหนด)
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3. ยุทธศาสตร์ดຌานการพัฒนาครงสรຌางพืๅนฐาน
3.1 ผนงำนคหะละชุมชน
ทีไ

ครงกำร

วัตถุประสงค์

ป้ำหมำย
(ผลผลิตของครงกำร)

ถนนคอนกรีตสริมหลใก กวຌำง
17 ครงกำรกอสรຌำงถนนคอนกรีต พือไ พัฒนำระบบ
สริมหลใก ซอย 13/7 ชุมชน สำธำรณูปภค฿หຌเดຌมำตรฐำน 4.00 ม. ยำว 125.00 ม. หนำ

พบสุข 1 ม.5

18 ครงกำรกอสรຌำงทอระบำยนๅำ

ซอย 14/4 บຌำนป้ำวรัญชลี
ชุมชนพบสุข 3 ม.5

2561
(บำท)
-

งบประมำณละทีไผำนมำ
2562
2563
(บำท)
(บำท)
-

สຌนผำศูนย์กลำง 0.40 ม. ควำม
ยำวทอรวมบอพัก 180 ม. บอพัก
จำนวน 19 บอ พรຌอมคืนผิว
จรำจรคอนกรีตสริมหลใก กวຌำง 1
ม. ยำว 180 ม. หนำ 0.15 ม.
หรือพืนๅ ทีไคืนผิวจรำจรรวมฝำบอ
พักเมนຌอยกวำ 180 ตร.ม. พรຌอม
ติดตัๅงป้ำยครงกำร จำนวน 1 ป้ำย
(ตำมรูปบบรำยกำรละ
ประมำณกำรทีไทศบำลกำหนด)

หนวยงำน
รับผิดชอบหลัก

กองชำง

สะดวก฿นกำร
สัญจรพิมไ ขึๅน

0.15 ม. หรือพืนๅ ทีไดำนินกำร
กอสรຌำงเมนຌอยกวำ 500.00 ตร.
ม. พรຌอมเหลทำงหินคลุกกวຌำง
0.50 ม. ยำว 125.00 ม. หนำ
0.15 ม. ทัๅงสองขຌำง พรຌอมป้ำย
ครงกำรจำนวน 1 ป้ำย (ตำมบบ
ทศบำลกำหนด)

ขุดวำงทอระบำยนๅำคอนกรีตสริม
พือไ พัฒนำระบบ
สำธำรณูปภค฿หຌเดຌมำตรฐำน หลใก ปำกลิๅนรำง ชัๅน 3 ขนำด

ตัวชีวๅ ัด
ผลทีไคำดวำจะเดຌรับ
2564
(KPI)
(บำท)
320,000 รຌอยละประชำชน ประชำชนเดຌรับควำม
เดຌรบั ควำม
สะดวก฿นกำรสัญจร

500,000

-

-

-

รຌอยละประชำชน
เดຌรบั ควำม
สะดวก฿นกำร
สัญจรพิมไ ขึๅน

ระบำยนๅำเดຌดีละนๅำเม
ทวมขัง฿นพืนๅ ทีไ ประชำชน
เดຌรับควำมสะดวก฿นกำร
สัญจร

กองชำง
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3. ยุทธศาสตร์ดຌานการพัฒนาครงสรຌางพืๅนฐาน
3.1 ผนงำนคหะละชุมชน
ทีไ

ครงกำร

วัตถุประสงค์

ป้ำหมำย
(ผลผลิตของครงกำร)

ขุดวำงทอระบำยนๅำคอนกรีตสริม
พือไ พัฒนำระบบ
ซอย 14/5 ชุมชนพบสุข 3 ม.5 สำธำรณูปภค฿หຌเดຌมำตรฐำน หลใก ปำกลิๅนรำง ชัๅน 3 ขนำด

19 ครงกำรกอสรຌำงทอระบำยนๅำ

2561
(บำท)
500,000

งบประมำณละทีไผำนมำ
2562
2563
(บำท)
(บำท)
-

สຌนผำศูนย์กลำง 0.40 ม. ควำม
ยำวทอรวมบอพัก 180 ม. บอพัก
จำนวน 19 บอ พรຌอมคืนผิว
จรำจรคอนกรีตสริมหลใก กวຌำง 1
ม. ยำว 180 ม. หนำ 0.15 ม.
หรือพืนๅ ทีไคืนผิวจรำจรรวมฝำบอ
พักเมนຌอยกวำ 180 ตร.ม. พรຌอม
ติดตัๅงป้ำยครงกำร จำนวน 1 ป้ำย
(ตำมบบทศบำลกำหนด)

ถนนคอนกรีตสริมหลใก กวຌำง
20 ครงกำรกอสรຌำงถนนคอนกรีต พือไ พัฒนำระบบ
สริมหลใก ซอยบຌำนยำยสงวน สำธำรณูปภค฿หຌเดຌมำตรฐำน 3.00 ม. ยำว 61.00 ม. หนำ 0.15

ม.5

ม. หรือพืนๅ ทีไดำนินกำรกอสรຌำง
เมนຌอยกวำ 183.00 ตร.ม.
พรຌอมติดตัๅงป้ำยครงกำร จำนวน
1 ป้ำย (ตำมรูปบบรำยกำรละ
ประมำณกำรทีไทศบำลกำหนด)

-

-

-

2564
(บำท)
-

ตัวชีวๅ ัด
(KPI)
รຌอยละประชำชน
เดຌรบั ควำม
สะดวก฿นกำร
สัญจรพิมไ ขึๅน

ผลทีไคำดวำจะเดຌรับ
ระบำยนๅำเดຌดีละนๅำเม
ทวมขัง฿นพืนๅ ทีไ ประชำชน
เดຌรับควำมสะดวก฿นกำร
สัญจร

120,000 รຌอยละประชำชน ประชำชนเดຌรับควำม
เดຌรบั ควำม
สะดวก฿นกำรสัญจร

หนวยงำน
รับผิดชอบหลัก

กองชำง

กองชำง

สะดวก฿นกำร
สัญจรพิมไ ขึๅน
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3. ยุทธศาสตร์ดຌานการพัฒนาครงสรຌางพืๅนฐาน
3.1 ผนงำนคหะละชุมชน
ทีไ

ครงกำร

วัตถุประสงค์

ป้ำหมำย
(ผลผลิตของครงกำร)

ถนนคอนกรีตสริมหลใก กวຌำง 4
21 ครงกำรกอสรຌำงถนนคอนกรีต พือไ พัฒนำระบบ
สำธำรณูปภค฿หຌเดຌมำตรฐำน ม. ยำว 50 ม. หนำ 0.15 ม.
สริมหลใกคຌง฿ตຌหลຌำสุดขต

ทศบำล หมูท ีไ 6 ชุมชนบຌำน
ลียบ ม.6

ทอระบำยนๅำคอนกรีตสริมหลใก
พือไ พัฒนำระบบ
ซอยสนสุข 5/2 ชุมชนสนสุข สำธำรณูปภค฿หຌเดຌมำตรฐำน ปำกลินๅ รำง ชัน 3 0.40 ม.

23 ครงกำรกอสรຌำงรำงระบำยนๅำ

บริวณหนຌำรຌำนกຎวยตีย็ วชือไ ม
บอพຌกซอยรำชครู ชุมชนสน
สุข 1 ม.7

2564
(บำท)
-

พรຌอมลงหินคลุกเหลทำงกวຌำง
0.50 ม. ทัๅงสองขຌำง ยำวตลอด
สຌนทำง หนำ 0.15 ม. หรือพืนๅ ทีไ
ดำนินกำรกอสรຌำงเมนຌอยกวำ
200 ตร.ม. พรຌอมป้ำยครงกำร
จำนวน 1 ป้ำย (ตำมบบทศบำล
กำหนด)

22 ครงกำรกอสรຌำงทอระบำยนๅำ

1 ม.7

2561
(บำท)
128,000

งบประมำณละทีไผำนมำ
2562
2563
(บำท)
(บำท)
-

ยำวรวม 29 ม.พรຌอมป้ำยครงกำร
จำนวน 1 ป้ำย (ตำมบบ
ทศบำลกำหนด)

ผลทีไคำดวำจะเดຌรับ

หนวยงำน
รับผิดชอบหลัก

รຌอยละประชำชน
เดຌรบั ควำม
สะดวก฿นกำร
สัญจรพิมไ ขึๅน

ประชำชนเดຌรับควำม
สะดวก฿นกำรสัญจร

กองชำง

320,000

-

-

-

รຌอยละประชำชน
เดຌรบั ควำม
สะดวก฿นกำร
สัญจรพิมไ ขึๅน

ระบำยนๅำเดຌดีละนๅำเม
ทวมขัง฿นพืนๅ ทีไ ประชำชน
เดຌรับควำมสะดวก฿นกำร
สัญจร

กองชำง

-

210,000

-

-

รຌอยละประชำชน
เดຌรบั ควำม
สะดวก฿นกำร
สัญจรพิมไ ขึๅน

ระบำยนๅำเดຌดีละนๅำเม
ทวมขัง฿นพืนๅ ทีไ ประชำชน
เดຌรับควำมสะดวก฿นกำร
สัญจร

กองชำง

ควำมยำวทอรวมบอพัก 115.00 ม.
บอพัก จำนวน 12 บอ พรຌอม
ติดตัๅงป้ำยครงกำร จำนวน 1 ป้ำย
(ตำมรูปบบรำยกำรละ
ประมำณกำรทีไทศบำลกำหนด)

รำงระบำยนๅำคอนกรีตสริมหลใก
พือไ พัฒนำระบบ
สำธำรณูปภค฿หຌเดຌมำตรฐำน ขนำดกวຌำง 0.40 ม. ลึก 0.60 ม.

ตัวชีวๅ ัด
(KPI)
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3. ยุทธศาสตร์ดຌานการพัฒนาครงสรຌางพืๅนฐาน
3.1 ผนงำนคหะละชุมชน
ทีไ

ครงกำร

24 ครงกำรกอสรຌำงรำงระบำยนๅำ

ซอย 3/12 ถึงหนຌำติว็ มินมิ ำร์ท
ชุมชนสนสุข 2 ม.7

วัตถุประสงค์

ป้ำหมำย
(ผลผลิตของครงกำร)

รำงระบำยนๅำคอนกรีตสริมหลใก
พือไ พัฒนำระบบ
สำธำรณูปภค฿หຌเดຌมำตรฐำน กวຌำง 0.25 ม. ลึกเมนຌอยกวำ 0.40

2561
(บำท)
-

งบประมำณละทีไผำนมำ
2562
2563
(บำท)
(บำท)
290,000
-

2564
(บำท)
-

ม. ยำว 115.00 ม. พรຌอมฝำปຂด
พรຌอมติดตัๅงป้ำยครงกำร จำนวน
1 ป้ำย (ตำมบบทศบำลกำหนด)

ตัวชีวๅ ัด
(KPI)

ผลทีไคำดวำจะเดຌรับ

หนวยงำน
รับผิดชอบหลัก

รຌอยละประชำชน
เดຌรบั ควำม
สะดวก฿นกำร
สัญจรพิมไ ขึๅน

ระบำยนๅำเดຌดีละนๅำเม
ทวมขัง฿นพืนๅ ทีไ ประชำชน
เดຌรับควำมสะดวก฿นกำร
สัญจร

กองชำง

ถนนคอนกรีตสริมหลใก กวຌำง
25 ครงกำรกอสรຌำงถนนคอนกรีต พือไ พัฒนำระบบ
สริมหลใก ซอย 3/22 ถึงหนຌำ สำธำรณูปภค฿หຌเดຌมำตรฐำน 4.00 ม. ยำว 112.00 ม. หนำ

-

-

285,000

-

รຌอยละประชำชน
เดຌรบั ควำม
สะดวก฿นกำร
สัญจรพิมไ ขึๅน

ประชำชนเดຌรับควำม
สะดวก฿นกำรสัญจร

กองชำง

ถนนคอนกรีตสริมหลใก กวຌำง
26 ครงกำรกอสรຌำงถนนคอนกรีต พือไ พัฒนำระบบ
สริมหลใก ซอยปลำรຌำ ชุมชน สำธำรณูปภค฿หຌเดຌมำตรฐำน 4.00 ม. ยำว 330.00 ม. หนำ

-

840,000

-

-

รຌอยละประชำชน
เดຌรบั ควำม
สะดวก฿นกำร
สัญจรพิมไ ขึๅน

ประชำชนเดຌรับควำม
สะดวก฿นกำรสัญจร

กองชำง

ศูนย์พัฒนำดใกลใกหมูท ีไ 7
ชุมชนสนสุข 2 ม.7

สนสุข 3 ม.7

0.15 ม. หรือพืนๅ ทีไดำนินกำร
กอสรຌำงเมนຌอยกวำ 448.00 ตร.
ม. พรຌอมป้ำยครงกำรจำนวน 1
ป้ำย (ตำมบบทศบำลกำหนด)

0.15 ม. หรือพืนๅ ทีไดำนินกำร
กอสรຌำงเมนຌอยกวำ 1,320.00
ตร.ม. พรຌอมเหลทำงหินคลุกกวຌำง
0.50 ม. ยำว 330.00 ม. หนำ
0.15 ม. ทัๅงสองขຌำง พรຌอมป้ำย
ครงกำรจำนวน 1 ป้ำย (ตำม
รูปบบรำยกำรละประมำณกำรทีไ
ทศบำลกำหนด)
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3. ยุทธศาสตร์ดຌานการพัฒนาครงสรຌางพืๅนฐาน
3.1 ผนงำนคหะละชุมชน
ทีไ

ครงกำร

วัตถุประสงค์

ป้ำหมำย
(ผลผลิตของครงกำร)

ถนนคอนกรีตสริมหลใก กวຌำง
27 ครงกำรกอสรຌำงถนนคอนกรีต พือไ พัฒนำระบบ
สริมหลใก สำยทำงหลังสนำม สำธำรณูปภค฿หຌเดຌมำตรฐำน 5.00 ม. ยำว 299.00 ม. หนำ

กีฬำฉลิมพระกียรติฯ 80
พรรษำ ชุมชนสนสุข 3 ม.7

2564
(บำท)
-

0.15 ม. หรือพืนๅ ทีไดำนินกำร
กอสรຌำงเมนຌอยกวำ 1,495.00
ตร.ม. พรຌอมเหลทำงหินคลุกกวຌำง
0.50 ม. ยำว 299.00 ม. หนำ
0.15 ม. ทัๅงสองขຌำง พรຌอมป้ำย
ครงกำรจำนวน 1 ป้ำย (ตำมบบ
ทศบำลกำหนด)

ถนนคอนกรีตสริมหลใก กวຌำง
28 ครงกำรกอสรຌำงถนนคอนกรีต พือไ พัฒนำระบบ
สริมหลใก สำยทำงขຌำงสนำม สำธำรณูปภค฿หຌเดຌมำตรฐำน 5.00 ม. ยำว 300.00 ม. หนำ

กีฬำ 80 พรรษำฝังດ ทิศตะวันตก
ชุมชนสนสุข 3 ม.7

2561
(บำท)
-

งบประมำณละทีไผำนมำ
2562
2563
(บำท)
(บำท)
970,000

0.15 ม. หรือพืนๅ ทีไดำนินกำร
กอสรຌำงเมนຌอยกวำ 1,500.00
ตร.ม. พรຌอมเหลทำงหินคลุกกวຌำง
0.50 ม. ยำว 300.00 ม. หนำ
0.15 ม. ทัๅงสองขຌำง พรຌอมป้ำย
ครงกำรจำนวน 1 ป้ำย (ตำม
รูปบบรำยกำรละประมำณกำรทีไ
ทศบำลกำหนด)

-

-

973,000

-

ตัวชีวๅ ัด
(KPI)

ผลทีไคำดวำจะเดຌรับ

หนวยงำน
รับผิดชอบหลัก

รຌอยละประชำชน
เดຌรบั ควำม
สะดวก฿นกำร
สัญจรพิมไ ขึๅน

ประชำชนเดຌรับควำม
สะดวก฿นกำรสัญจร

กองชำง

รຌอยละประชำชน
เดຌรบั ควำม
สะดวก฿นกำร
สัญจรพิมไ ขึๅน

ประชำชนเดຌรับควำม
สะดวก฿นกำรสัญจร

กองชำง
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3. ยุทธศาสตร์ดຌานการพัฒนาครงสรຌางพืๅนฐาน
3.1 ผนงำนคหะละชุมชน
ทีไ

ครงกำร

วัตถุประสงค์

ป้ำหมำย
(ผลผลิตของครงกำร)

ถนนคอนกรีตสริมหลใก กวຌำง
29 ครงกำรกอสรຌำงถนนคอนกรีต พือไ พัฒนำระบบ
สริมหลใก ซอยยอดสิงห์ ชุมชน สำธำรณูปภค฿หຌเดຌมำตรฐำน 4.00 ม. ยำว 171.00 ม. หนำ

สนสุข 3 ม.7

0.15 ม. หรือพืนๅ ทีไดำนินกำร
กอสรຌำงเมนຌอยกวำ 684.00 ตร.
ม. พรຌอมเหลทำงหินคลุกกวຌำง
0.50 ม. ยำว 171.00 ม. หนำ
0.15 ม. ทัๅงสองขຌำง พรຌอมป้ำย
ครงกำรจำนวน 1 ป้ำย (ตำม
รูปบบรำยกำรละประมำณกำรทีไ
ทศบำลกำหนด)

ถนนคอนกรีตสริมหลใก กวຌำง
30 ครงกำรกอสรຌำงถนนคอนกรีต พือไ พัฒนำระบบ
สริมหลใก สำยทำงขຌำงวัดปຆำ สำธำรณูปภค฿หຌเดຌมำตรฐำน 5.00 ม. ยำว 235.00 ม. หนำ

สงธรรมพรหมรังสีฝงัດ ทิศ
ตะวันตก ชุมชนสนสุข 3 ม.7

2561
(บำท)
-

งบประมำณละทีไผำนมำ
2562
2563
(บำท)
(บำท)
435,000

0.15 ม. หรือพืนๅ ทีไดำนินกำร
กอสรຌำงเมนຌอยกวำ 1,175.00
ตร.ม. พรຌอมเหลทำงหินคลุกกวຌำง
0.50 ม. ยำว 235.00 ม. หนำ
0.15 ม. ทัๅงสองขຌำง พรຌอมป้ำย
ครงกำรจำนวน 1 ป้ำย (ตำมบบ
ทศบำลกำหนด)

-

-

-

2564
(บำท)
-

ตัวชีวๅ ัด
(KPI)
รຌอยละประชำชน
เดຌรบั ควำม
สะดวก฿นกำร
สัญจรพิมไ ขึๅน

ผลทีไคำดวำจะเดຌรับ

หนวยงำน
รับผิดชอบหลัก

ประชำชนเดຌรับควำม
สะดวก฿นกำรสัญจร

กองชำง

762,000 รຌอยละประชำชน ประชำชนเดຌรับควำม
เดຌรบั ควำม
สะดวก฿นกำรสัญจร

กองชำง

สะดวก฿นกำร
สัญจรพิมไ ขึๅน
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3. ยุทธศาสตร์ดຌานการพัฒนาครงสรຌางพืๅนฐาน
3.1 ผนงำนคหะละชุมชน
ทีไ

ครงกำร

วัตถุประสงค์

ป้ำหมำย
(ผลผลิตของครงกำร)

ถนนหินคลุก กวຌำง 5.00 ม. ยำว
พือไ พัฒนำระบบ
หลังบຌำนกำนันนพดล ศรีจะบก สำธำรณูปภค฿หຌเดຌมำตรฐำน 300.00 ม. หนำ 0.15 ม. หรือ

31 ครงกำรกอสรຌำงถนนหินคลุก

ชุมชนสนสุข 3 ม.7

32 ครงกำรกอสรຌำงทอระบำยนๅำ

พรຌอมรำงระบำยนๅำคอนกรีต
สริมหลใก จำกพธิ่กลำงวิลลำ
ออกซอยรำชครู ม.7

2561
(บำท)
-

งบประมำณละทีไผำนมำ
2562
2563
(บำท)
(บำท)
-

0.40 ม. ควำมยำวรวมบอพัก
118.00 ม. บอพักคอนกรีตสริม
หลใก จำนวน 13 บอ พรຌอมคืนผิว
จรำจร หนำ 0.15 ม. พืนๅ ทีไเมนຌอย
กวำ 118.00 ตร.ม. ละกอสรຌำง
รำงระบำยนๅำคอนกรีตสริมหลใก
ขนำดกวຌำง 0.60 ม. ยำว 242 ม.
ฝำรำงหนำ 0.15 ม. พรຌอมป้ำย
ประชำสัมพันธ์ครงกำร จำนวน 1
ป้ำย (ตำมบบทศบำลกำหนด)

หนวยงำน
รับผิดชอบหลัก

กองชำง

สะดวก฿นกำร
สัญจรพิมไ ขึๅน

พืนๅ ทีไดำนินกำรกอสรຌำงเมนຌอย
กวำ 1,500.00 ตร.ม. พรຌอมป้ำย
ครงกำรจำนวน 1 ป้ำย (ตำม
รูปบบรำยกำรละประมำณกำรทีไ
ทศบำลกำหนด)

ขุดวำงทอคอนกรีตสริมหลใก
พือไ พัฒนำระบบ
สำธำรณูปภค฿หຌเดຌมำตรฐำน ปำกลิๅนรำง ชัๅน 3 สຌนผำศูนย์กลำง

ตัวชีวๅ ัด
ผลทีไคำดวำจะเดຌรับ
2564
(KPI)
(บำท)
223,000 รຌอยละประชำชน ประชำชนเดຌรับควำม
เดຌรบั ควำม
สะดวก฿นกำรสัญจร

929,000

-

-

-

รຌอยละประชำชน
เดຌรบั ควำม
สะดวก฿นกำร
สัญจรพิมไ ขึๅน

ระบำยนๅำเดຌดีละนๅำเม
ทวมขัง฿นพืนๅ ทีไ ประชำชน
เดຌรับควำมสะดวก฿นกำร
สัญจร

กองชำง
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3. ยุทธศาสตร์ดຌานการพัฒนาครงสรຌางพืๅนฐาน
3.1 ผนงำนคหะละชุมชน
ทีไ

ครงกำร

วัตถุประสงค์

ป้ำหมำย
(ผลผลิตของครงกำร)

ขุดวำงทอคอนกรีตสริมหลใก
พือไ พัฒนำระบบ
ซอยจำรัสชือไ มทอระบำยนๅำดิม สำธำรณูปภค฿หຌเดຌมำตรฐำน ปำกลิๅนรำง ชัๅน 3 สຌนผำศูนย์กลำง

33 ครงกำรกอสรຌำงทอระบำยนๅำ

........33........ ครงการ

2564
(บำท)
-

0.60 ม. ควำมยำวรวมบอพัก
275.00 ม. บอพักคอนกรีตสริม
หลใก จำนวน 27 บอ พรຌอมคืนผิว
จรำจรคอนกรีตสริมหลใก กวຌำง
1.00 ม. ยำว 275.00 ม. หนำ
0.15 ม. หรือพืนๅ ทีไคืนผิวจรำจร
รวมฝำบอพักเมนຌอยกวำ 275.00
ตร.ม. ปรับปรุงทอละบอพักดิม
20.00 ม. พรຌอมป้ำย
ประชำสัมพันธ์ครงกำร จำนวน 1
ป้ำย (ตำมบบทศบำลกำหนด)

สຌนหนຌำรຌำนติว็ มินมิ ำร์ท ม.7

รวม

2561
(บำท)
941,000

งบประมำณละทีไผำนมำ
2562
2563
(บำท)
(บำท)
-

-

-

4,895,000 1,672,000 5,263,000 2,258,000

ตัวชีวๅ ัด
(KPI)

ผลทีไคำดวำจะเดຌรับ

หนวยงำน
รับผิดชอบหลัก

รຌอยละประชำชน
เดຌรบั ควำม
สะดวก฿นกำร
สัญจรพิมไ ขึๅน

ระบำยนๅำเดຌดีละนๅำเม
ทวมขัง฿นพืนๅ ทีไ ประชำชน
เดຌรับควำมสะดวก฿นกำร
สัญจร

กองชำง

-

-

-
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รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาทຌองถินไ สีปไ ี (พ.ศ.2561 - 2564) พิไมติม ฉบับทีไ 1
สาหรับองค์กรปกครองสวนทຌองถินไ ดานินการ
ทศบาลตาบลปรุใหญ

บบ ผ.01

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 2 ยกระดับสังคมใหຌป็นมืองนาอยู
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทຌองถินไ ในขตจังหวัดทีไ 7 ยุทธศาสตร์ดຌานการพัฒนาการทองทียไ ว ศาสนา-วัฒนธรรม ประพณี ละกีฬา
5. ยุทธศาสตร์ดຌานการพัฒนาการทองทียไ ว ศาสนา-วัฒนธรรม ประพณี ละกีฬา
5.1 ผนงำนคหะชุมชน
งบประมำณละทีไผำนมำ
ป้ำหมำย
ตัวชีวๅ ัด
ทีไ
ครงกำร
วัตถุประสงค์
ผลทีไคำดวำจะเดຌรับ
2561
2562
2563
2564
(KPI)
(ผลผลิตของครงกำร)
(บำท)
(บำท)
(บำท)
(บำท)
จำนวนสถำนทีไ ประชำชนมีสถำนทีไพักผอน
ปรั
บ
ปรุ
ง
ภู
ม
ท
ิ
ศ
ั
น์
ส
วนสุ
ข
ภำพ
1 ครงกำรปรับปรุงภูมทิ ัศน์
พือไ พัฒนำพืนๅ ทีไ
800,000
พักผอนหยอน฿จ
หยอน฿จละมีสถำนทีไออก
สวนสุขภำพรอบสระศูนย์ สำธำรณะประยชน์฿หຌเดຌ ละกอสรຌำงทำงดินคอนกรีต
ละออกกำลัง
สริมหลใกรอบสระนๅำ ละ
มำตรฐำน
กำลังกำยพิมไ ขึนๅ
พัฒนำดใกลใก ชุมชน
กำยสำหรับ
ติดตัๅงเฟฟ้ำสงสวำง พรຌอม
ติดตัๅงป้ำยครงกำร จำนวน 1
ป้ำย (ตำมรูปบบรำยกำรละ
ประมำณกำรทีไทศบำลกำหนด)

ลูกหลำนปูคຆ งพัฒนำ ม.2

2 ครงกำรจัดหำครือไ งออก
พือไ ฿หຌประชำชนมี
กำลังกำย ชุมชนพบสุข 2 ม.5 สถำนทีไออกกำลังกำยทีไ
เดຌมำตรฐำน
รวม

...........2...... ครงการ

-

ครืไองออกกำลังกำย พรຌอม
ติดตัๅงป้ำยครงกำร จำนวน 1
ป้ำย (ตำมรูปบบรำยกำรละ
ประมำณกำรทีไทศบำลกำหนด)

-

หนวยงำน
รับผิดชอบหลัก

กองชำง

ประชำชนพิมไ ขึๅน
1 หง

-

-

-

500,000

-

1,300,000

รຌอยละของ
ประชำชนมี
สุขภำพขใงรง
พิมไ ขึๅน

-

-

-

ประชำชน฿นพืนๅ ทีไตำบลปรุ
฿หญมีสุขภำพสมบูรณ์ ขใงรง

กองชำง

-

-
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รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาทຌองถินไ สีปไ ี (พ.ศ.2561 - 2564) พิไมติม ฉบับทีไ 1
สาหรับองค์กรปกครองสวนทຌองถินไ ดานินการ
ทศบาลตาบลปรุใหญ

บบ ผ.01

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 2 ยกระดับสังคมใหຌป็นมืองนาอยู
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทຌองถินไ ในขตจังหวัดทีไ 2 ยุทธศาสตร์ดຌานการพัฒนาการศึกษา
6. ยุทธศาสตร์ดຌานการพัฒนาการศึกษา
6.1 ผนงำนกำรศึกษำ
ทีไ

ครงกำร

วัตถุประสงค์

ป้ำหมำย

(ผลผลิตของครงกำร)
1 ครงกำรปรับปรุงศูนย์พัฒนำดใกลใก พือไ ฿หຌศูนย์พัฒนำดใกลใกมี
ปรับปรุงศูนย์พัฒนำดใกลใก
สังกัดทศบำลตำบลปรุ฿หญ
ควำมพรຌอม฿นกำรจัดกำรรียน ทศบำลตำบลปรุ฿หญ
กำรสอน

งบประมำณละทีไผำนมำ
2561
2562
2563
(บำท)
(บำท)
(บำท)
100,000 100,000 100,000

ตัวชีวๅ ัด
ผลทีไคำดวำจะเดຌรับ
2564
(KPI)
(บำท)
100,000 รຌอยละ 90 ของ ศูนย์พัฒนำดใกลใกมีควำม
ศูนย์พฒ
ั นำดใก
พรຌอม฿นกำรจัดกำรรียนกำร
ลใกมีควำม
สอน
พรຌอมตอกำร

หนวยงำน
รับผิดชอบหลัก
กองกำรศึกษำ

จัดกำรรียนกำร
สอน

รวม

..........1....... ครงการ

-

-

100,000

100,000

100,000

100,000

-

-

-

26

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาทຌองถินไ สีปไ ี (พ.ศ.2561 - 2564) พิไมติม ฉบับทีไ 1
สาหรับองค์กรปกครองสวนทຌองถินไ ดานินการ
ทศบาลตาบลปรุใหญ

บบ ผ.01

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 2 ยกระดับสังคมใหຌป็นมืองนาอยู
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทຌองถินไ ในขตจังหวัดทีไ 4 ยุทธศาสตร์ดຌานการพัฒนาสังคม
9.ยุทธศาสตร์ดຌานการพัฒนาสังคม
9.3 ผนงำนสรຌำงควำมขຌมขใงของชุมชน
ทีไ

ครงกำร

วัตถุประสงค์

ป้ำหมำย
(ผลผลิตของครงกำร)

1

ครงกำรสงสริมอำชีพกลุม กระปຉำ พือไ สงสริมประชำชน฿นพืนๅ ทีไมี ฝຄกอบรมสงสริมอำชีพกลุม
อำชีพละป็นกำรพิมไ รำยเดຌ กระปຉำสำนสຌนพลำสติก ชุมชน
สำนสຌนพลำสติก ชุมชนเมตรี
เมตรีพฒ
ั นำ
พัฒนำ ม.4
พือไ สงสริม฿หຌดใกละยำวชน ดใกละยำวชน฿นพืนๅ ทีไตำบลปรุ
กำรดำนินงำนสภำดใกละยำวชน ฿นพืนๅ ทีไ เดຌรับกำรพัฒนำทัๅงทำง ฿หญ
รำงกำย อำรมณ์ สังคมตใมตำม
ทศบำลตำบลปรุ฿หญ
ศักยภำพ

2 ครงกำร฿หຌควำมรูຌละสนับสนุน

รวม

.......2......... ครงการ

-

-

2561
(บำท)
-

งบประมำณละทีไผำนมำ
2562
2563
(บำท)
(บำท)
50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

100,000

2564
(บำท)
-

ตัวชีวๅ ัด
(KPI)
จำนวนประชำชน
เดຌรบั กำรสงสริม
อำชีพพิมไ ขึๅน

ผลทีไคำดวำจะเดຌรับ

หนวยงำน
รับผิดชอบหลัก

ประชำชนมีคุณภำพชีวิตดีขนึๅ
ละมีรำยเดຌพิมไ ขึนๅ

สำนัก
ปลัดทศบำล

50,000 จำนวนดใกละ ดใกละยำวชน฿นพืนๅ ทีไมี
ยำวชน฿นพืนๅ ทีไ
ควำมพรຌอมทัๅงทำงดຌำน
ขຌำรวมครงกำร
เมนຌอยกวำรຌอย รำงกำย จิต฿จ สังคม อำรมณ์
สติปัญญำพรຌอมติบตป็น
ละ 20
ผู฿ຌ หญทีไดี฿นอนำคต

สำนัก
ปลัดทศบำล

50,000

-

-

-
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รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาทຌองถินไ สีปไ ี (พ.ศ.2561 - 2564) พิไมติม ฉบับทีไ 1
สาหรับองค์กรปกครองสวนทຌองถินไ ดานินการ
ทศบาลตาบลปรุใหญ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 1 การพัฒนาละพิไมศักยภาพการขงขันศรษฐกิจ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทຌองถินไ ในขตจังหวัดทีไ 3 ยุทธศาสตร์ดຌานการพัฒนาการกษตร
10. ยุทธศาสตร์ดຌานการพัฒนาการกษตร
10.1 ผนงำนสรຌำงควำมขຌมขใงของชุมชน
งบประมำณละทีไผำนมำ
ป้ำหมำย
ทีไ
ครงกำร
วัตถุประสงค์
2561
2562
2563
(ผลผลิตของครงกำร)
(บำท)
(บำท)
(บำท)
ก
อ
สรຌ
ำ
งศู
น
ย์

รี
ย
นรู
ป
ຌ
รั
ช
ญำ
1 ครงกำรกอสรຌำงศูนย์รียนรูຌปรัชญำ พือไ สงสริม฿หຌประชำชน฿น
500,000
ศรษฐกิ
จ
พอพี
ย
งตำมนว
พื
น
ๅ
ที
ม
ไ
ค
ี
วำมรู
ค
ຌ
วำมขຌ
ำ
฿จ
ศรษฐกิจพอพียงตำมนว
พระรำชดำริ ระยะทีไ 1
พระรำชดำริ ระยะทีไ 1 บริวณนน กียไ วกับปรัชญำศรษฐกิจ
พอพียงตำมนวพระรำชดำริ บริวณนนสลัก฿ด ม.1
สลัก฿ด ม.1
รวม

........1......... ครงการ

-

-

-

500,000

-

บบ ผ.01

2564
(บำท)
-

-

ตัวชีวๅ ัด
(KPI)
จำนวนสถำนทีไ
฿หຌควำมรูຌ
กีไยวกับปรัชญำ
ศรษฐกิจ
พอพียงพิมไ ขึๅน
1 หง

-

ผลทีไคำดวำจะเดຌรับ
ประชำชน฿นพืนๅ ทีไมีควำมรูຌ
ควำมขຌำ฿จกียไ วกับปรัชญำ
ศรษฐกิจพอพียงตำมนว
พระรำชดำริ
-

หนวยงำน
รับผิดชอบหลัก
สำนัก
ปลัดทศบำล

-
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รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาทຌองถินไ สีปไ ี (พ.ศ.2561 - 2564) พิไมติม ฉบับทีไ 1
สาหรับอุดหนุนองค์กรปกครองสวนทຌองถินไ สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน
ทศบาลตาบลปรุใหญ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 1 การพัฒนาละพิไมศักยภาพการขงขันศรษฐกิจ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทຌองถินไ ในขตจังหวัดทีไ 6 ยุทธศาสตร์ดຌานการพัฒนาครงสรຌางพืๅนฐาน
3. ยุทธศาสตร์ดຌานการพัฒนาครงสรຌางพืๅนฐาน
3.1 ผนงำนคหะละชุมชน
งบประมำณละทีไผำนมำ
ป้ำหมำย
ทีไ
ครงกำร
วัตถุประสงค์
2561
2562
2563
2564
(ผลผลิตของครงกำร)
(บำท)
(บำท)
(บำท)
(บำท)
1 ครงกำรขยำยขตเฟฟ้ำขຌำ
พือไ พัฒนำระบบ
ขยำยขตเฟฟ้ำ 1 ฟส พรຌอม 120,000
ประปำผิวดินขนำด฿หญมำก
สำธำรณูปภคเดຌอยำง
หมຌอปลง 30 Kva
บริวณขือไ นพธิ่ ตียๅ ชุมชนคนชุม มำตรฐำนละทัไวถึง
3 ม.1

พือไ พัฒนำระบบ
วิรจน์พัฒนำ 20 ชุมชนวิรจน์ สำธำรณูปภคเดຌอยำง
มำตรฐำนละทัไวถึง
พัฒนำ ม.4

2 ครงกำรขยำยขตเฟฟ้ำ ซอย

3 ครงกำรขยำยขตเฟฟ้ำซอย

รวมมิตร 2 ชุมชนรวมมิตร
พัฒนำ ม.4

พือไ พัฒนำระบบ
สำธำรณูปภคเดຌอยำง
มำตรฐำนละทัไวถึง

บบ ผ.02

ตัวชีวๅ ัด
(KPI)

หนวยงำน
ผลทีไคำดวำจะเดຌรับ
รับผิดชอบหลัก

รຌอยละของ
ประชำชนมีนๅำ฿ชຌ
พือไ กำรอุปภค
บริภคพิมไ ขึๅน

ระบบประปำมี
กระสเฟฟ้ำสำหรับ
฿ชຌ฿นกำรผลิต
นๅำประปำพือไ ฿ชຌ฿น
กำรอุปภค บริภค
ของประชำชนอยำง
ทัไวถึง

กองชำง

ขยำยขตเฟฟ้ำ ควำมยำว
50.00 ม.

-

-

-

75,000

รຌอยละของ
ควำมปลอดภัย
฿นชีวติ ละ
ทรัพย์สินพิมไ ขึๅน

ประชำชนมีควำม
ปลอดภัย฿นชีวิตละ
ทรัพย์สิน

กองชำง

ขยำยขตเฟฟ้ำ ควำมยำว 120
ม.

-

180,000

-

-

รຌอยละของ
ควำมปลอดภัย
฿นชีวติ ละ
ทรัพย์สินพิมไ ขึๅน

ประชำชนมีควำม
ปลอดภัย฿นชีวิตละ
ทรัพย์สิน

กองชำง

หนวยงำนทีไ
ขอรับงิน
อุดหนุน
กำรเฟฟ้ำสวน
ภูมิภำค
จังหวัด
นครรำชสีมำ

กำรเฟฟ้ำสวน
ภูมิภำค
จังหวัด
นครรำชสีมำ
กำรเฟฟ้ำสวน
ภูมิภำค
จังหวัด
นครรำชสีมำ

29

3. ยุทธศาสตร์ดຌานการพัฒนาครงสรຌางพืๅนฐาน
3.1 ผนงำนคหะละชุมชน
ทีไ

ครงกำร

วัตถุประสงค์

ป้ำหมำย
(ผลผลิตของครงกำร)

2561
(บำท)
-

งบประมำณละทีไผำนมำ
2562
2563
(บำท)
(บำท)
190,000
-

ประชำชนมีควำม
ปลอดภัย฿นชีวิตละ
ทรัพย์สิน

กองชำง

-

รຌอยละของ
ควำมปลอดภัย
฿นชีวติ ละ
ทรัพย์สินพิมไ ขึๅน

ประชำชนมีควำม
ปลอดภัย฿นชีวิตละ
ทรัพย์สิน

กองชำง

-

-

รຌอยละของ
ควำมปลอดภัย
฿นชีวติ ละ
ทรัพย์สินพิมไ ขึๅน

ประชำชนมีควำม
ปลอดภัย฿นชีวิตละ
ทรัพย์สิน

กองชำง

-

-

รຌอยละของ
ประชำชนมีนๅำ฿ชຌ
พือไ กำรอุปภค
บริภคพิมไ ขึๅน

ระบบประปำมี
กระสเฟฟ้ำสำหรับ
฿ชຌ฿นกำรผลิต
นๅำประปำพือไ ฿ชຌ฿น
กำรอุปภค บริภค
ของประชำชนอยำง
ทัไวถึง

กองชำง

พือไ พัฒนำระบบ
สำธำรณูปภคเดຌอยำง
มำตรฐำนละทัไวถึง

ขยำยขตเฟฟ้ำ ควำมยำว
125.00 ม.

5 ครงกำรขยำยขตเฟฟ้ำสง

พือไ พัฒนำระบบ
สำธำรณูปภคเดຌอยำง
มำตรฐำนละทัไวถึง

ดินสำยเฟ พรຌอมติดตัๅงดวงคม
เฟสงสวำง ยำว 300.00 ม.
พรຌอมติดตัๅงป้ำยครงกำร
จำนวน 1 ป้ำย (ตำมรูปบบ
รำยกำรละประมำณกำรทีไ
ทศบำลกำหนด)

150,000

-

-

6 ครงกำรขยำยขตเฟฟ้ำ ซอยสน พือไ พัฒนำระบบ
สุข 1/7 ชุมชนสนสุข 3 ม.7 สำธำรณูปภคเดຌอยำง
มำตรฐำนละทัไวถึง

ขยำยขตเฟฟ้ำ ควำมยำว
250 มตร

80,000

-

7 ครงกำรขยำยขตเฟฟ้ำขຌำ
พือไ พัฒนำระบบ
ประปำบำดำลขนำด฿หญ บริวณ สำธำรณูปภคเดຌอยำง
คุຌมสฬส ชุมชนสนสุข 3 ม.7 มำตรฐำนละทัไวถึง

ขยำยขตเฟฟ้ำ 1 ฟส พรຌอม
หมຌอปลง 30 Kva

120,000

-

สวำงจำกบຌำนนำงสมศรีถึงสุด
ซอย ชุมชนพบสุข 2 ม.5

รวม

........7........ ครงการ

-

-

470,000

370,000

หนวยงำน
ผลทีไคำดวำจะเดຌรับ
รับผิดชอบหลัก

รຌอยละของ
ควำมปลอดภัย
฿นชีวติ ละ
ทรัพย์สินพิมไ ขึๅน

4 ครงกำรขยำยขตเฟฟ้ำ

สำธำรณะ ซอย 13/7 ชุมชน
พบสุข 1 ม.5

2564
(บำท)
-

ตัวชีวๅ ัด
(KPI)

-

75,000

-

หนวยงำนทีไ
ขอรับงิน
อุดหนุน
กำรเฟฟ้ำสวน
ภูมิภำค
จังหวัด
นครรำชสีมำ
กำรเฟฟ้ำสวน
ภูมิภำค
จังหวัด
นครรำชสีมำ

กำรเฟฟ้ำสวน
ภูมิภำค
จังหวัด
นครรำชสีมำ
กำรเฟฟ้ำสวน
ภูมิภำค
จังหวัด
นครรำชสีมำ

-

-
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รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาทຌองถินไ สีปไ ี (พ.ศ.2561 - 2564) พิไมติม ฉบับทีไ 1
สาหรับ ประสานครงการพัฒนาองค์การบริหารสวนจังหวัด
ทศบาลตาบลปรุใหญ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 1 การพัฒนาละพิไมศักยภาพการขงขันศรษฐกิจ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทຌองถินไ ในขตจังหวัดทีไ 6 ยุทธศาสตร์ดຌานการพัฒนาครงสรຌางพืๅนฐาน
3. ยุทธศาสตร์ดຌานการพัฒนาครงสรຌางพืๅนฐาน
3.1 ผนงำนคหะละชุมชน
งบประมำณละทีไผำนมำ
ป้ำหมำย
ทีไ
ครงกำร
วัตถุประสงค์
2561
2562
2563
(ผลผลิตของครงกำร)
(บำท)
(บำท)
(บำท)
1 ครงกำรกอสรຌำงถนนคอนกรีต พือไ พัฒนำระบบ
ถนนคอนกรีตสริมหลใก ขนำดกวຌำง
2,530,000
สริมหลใกสำยบຌำนลียบ-พุดซำ สำธำรณูปภค฿หຌเดຌ 6.00 มตร ยำว 600.00 มตร หนำ
มำตรฐำน
บริวณหนຌำสำนักงำนทศบำล
0.15 มตร พืนๅ ทีไดำนินกำรกอสรຌำง
ตำบลปรุ฿หญหงกำ ถึงสีไ ยก
เมนຌอยกวำ 3,600.00 ตำรำงมตร
บຌำนปะ หมูท ีไ 1 บຌำนคนชุม
พรຌอมป้ำยประชำสัมพันธ์ครงกำร
จำนวน 1 ป้ำย (ตำมรูปบบละ
อำภอมืองนครรำชสีมำ จังหวัด
นครรรำชสีมำ
รำยกำรประมำณกำรทีไทศบำลตำบล
ปรุ฿หญกำหนด)
รวม

...........1...... ครงการ

-

-

-

2,530,000

-

บบ ผ.03

2564
(บำท)
-

-

ตัวชีวๅ ัด
(KPI)
รຌอยละประชำชน
เดຌรบั ควำม
สะดวก฿นกำร
สัญจรพิมไ ขึๅน

-

ผลทีไคำดวำจะเดຌรับ
ประชำชนเดຌรับควำม
สะดวก฿นกำรสัญจร

-

หนวยงำน
รับผิดชอบหลัก
กองชำง
ทต.ปรุ฿หญ

-
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รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาทຌองถินไ สีปไ ี (พ.ศ.2561 - 2564) พิไมติม ฉบับทีไ 1
สาหรับ ประสานครงการพัฒนาจังหวัด
ทศบาลตาบลปรุใหญ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 1 การพัฒนาละพิไมศักยภาพการขงขันศรษฐกิจ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทຌองถินไ ในขตจังหวัดทีไ 6 ยุทธศาสตร์ดຌานการพัฒนาครงสรຌางพืๅนฐาน
3. ยุทธศาสตร์ดຌานการพัฒนาครงสรຌางพืๅนฐาน
3.1 ผนงำนคหะละชุมชน
งบประมำณละทีไผำนมำ
ป้ำหมำย
ทีไ
ครงกำร
วัตถุประสงค์
2561
2562
2563
(ผลผลิตของครงกำร)
(บำท)
(บำท)
(บำท)
1 ครงกำรกอสรຌำงถนนคอนกรีต พือไ พัฒนำระบบ
ถนนคอนกรีตสริมหลใก ขนำดกวຌำง
5,182,800
สริมหลใกสำยลียบคลองสงนๅำ สำธำรณูปภค฿หຌเดຌ
6.00 มตร ยำว 1,234.00 มตร หนำ
ชลประทำนชวงหนຌำขือไ นพธิ่ ตียๅ มำตรฐำน
0.15 มตร พืนๅ ทีไดำนินกำรกอสรຌำง
ถึงทำงหลวงผนดินหมำยลข 2
เมนຌอยกวำ 7,404.00 ตำรำงมตร
ตอนลียไ งมืองบำยพำส
พรຌอมป้ำยประชำสัมพันธ์ครงกำร
นครรำชสีมำ หมูท ีไ 1 บຌำนคนชุม
จำนวน 1 ป้ำย (ตำมรูปบบละ
ตำบลปรุ฿หญ อำภอมือง
รำยกำรประมำณกำรทีไทศบำลตำบล
ปรุ฿หญกำหนด)
นครรำชสีมำ จังหวัดนครรำชสีมำ
2 ครงกำรกอสรຌำงสะพำนลอยคน พือไ พัฒนำระบบ
ดินขຌำม บริวณถนนบำยพำส สำธำรณูปภค฿หຌเดຌ
มำตรฐำน
ชุมชนบຌำนลียบ ม.6

รวม

.........2........ ครงการ

-

กอสรຌำงสะพำนลอยคนดินขຌำม
บริวณถนนบำยพำส
จำนวน 1 หง

-

-

บบ ผ.05

2564
(บำท)
-

ตัวชีวๅ ัด
(KPI)
รຌอยละประชำชน
เดຌรบั ควำม
สะดวก฿นกำร
สัญจรพิมไ ขึๅน

ผลทีไคำดวำจะเดຌรับ
ประชำชนเดຌรับควำม
สะดวก฿นกำรสัญจร

7,000,000 รຌอยละประชำชน ประชำชนเดຌรับควำม
เดຌรบั ควำม
สะดวกละควำมปลอดภัย
สะดวกละ
ควำมปลอดภัย ฿นชีวิต฿นกำรสัญจร

-

หนวยงำน
รับผิดชอบหลัก
กองชำง
ทต.ปรุ฿หญ

กองชำง
ทต.ปรุ฿หญ

฿นชีวติ ฿นกำร
สัญจรพิมไ ขึๅน

-

-

5,182,800

-

7,000,000

-

-

-
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บัญชีครุภณ
ั ฑ์

บบ ผ.08

ผนพัฒนาทຌองถินไ สีปไ ี (พ.ศ.2561 - 2564) พิไมติม ฉบับทีไ 1
ทศบาลตาบลปรุใหญ
ทีไ

ผนงำน

หมวด

ประภท

วัตถุประสงค์

ป้ำหมำย

2561
(บำท)
16,000

งบประมำณละทีไผำนมำ
2562
2563
(บำท)
(บำท)
-

1 ผนงำนบริหำรทัไวเป

ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์
คอมพิวตอร์

พือไ จัดหำครือไ ง
คอมพิวตอร์
นຌตบุกຍ สำหรับ
งำนสำนักงำน
สำหรับ฿ชຌ฿น
สำนักงำน

(ผลผลิตของครงกำร)
ครือไ งคอมพิวตอร์นຌตบุกຍ
สำหรับงำนสำนักงำน
จำนวน 1 ครือไ ง โ ละ
16,000 บำท (ตำม
มำตรฐำนกระทรวงดิจิทัล
พือไ ศรษฐกิจละสังคม)

2 ผนงำนรักษำควำมสงบภำย฿น

ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์
คอมพิวตอร์

พือไ จัดหำครือไ ง
สำรองเฟ
สำหรับ฿ชຌ฿นงำน
ป้องกันละ
บรรทำสำธำรณภัย

ครือไ งสำรองเฟ ขนำด 800
VA จำนวน 2 ครือไ ง โ
ละ 2,800 บำท (ตำม
มำตรฐำนกระทรวงดิจิทัล
พือไ ศรษฐกิจละสังคม)

5,600

-

3 ผนงำนรักษำควำมสงบภำย฿น

ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สำนักงำน พือไ จัดหำตูຌ หลใก 2 ตูຌ หลใก 2 บำนลือไ น
บำนลือไ น (กระจก) (กระจก) จำนวน 4 หลัง โ
สำหรับ฿ชຌ฿น฿น
ละ 5,000 บำท
งำนป้องกันละ
บรรทำสำธำรณภัย

10,000

-

-

10,000

หนวยงำน
รับผิดชอบหลัก

2564
(บำท)
-

สำนักปลัดทศบำล

-

สำนักปลัดทศบำล

-

สำนักปลัดทศบำล
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ทีไ

ผนงำน

หมวด

ประภท

วัตถุประสงค์

ป้ำหมำย

(ผลผลิตของครงกำร)
พือไ จัดหำลือไ ยซ ลือไ ยซยนต์ ขนำด
ยนต์ ขนำด
ครือไ งยนต์ 2 รงมຌำ ผน
ครือไ งยนต์ 2
บังคับซ 18 นิๅว จำนวน 1
รงมຌำ ผนบังคับ ครือไ ง โ ละ 25,000 บำท
ซ 18 นิๅว
สำหรับ฿ชຌ฿นงำน
ป้องกันละ
บรรทำสำธำรณภัย

4 ผนงำนรักษำควำมสงบภำย฿น

ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์รงงำน

5 ผนงำนรักษำควำมสงบภำย฿น

ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ครือไ ง
ดับพลิง

พือไ จัดหำตูຌ กใบถัง ตูຌ กใบถังดับพลิงคมีหຌง
ดับพลิงคมีหຌง พรຌอมถังคมีดับพลิงคมี
พรຌอมถังคมี
หຌง
ดับพลิงคมีหຌง
สำหรับ฿ชຌ฿นงำน
ป้องกันละ
บรรทำสำธำรณภัย

6 ผนงำนบริหำรทัไวเป

ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์
คอมพิวตอร์

พือไ จัดหำ
ครือไ งพิมพ์
Multifunction
ชนิดลซอร์ / ชนิด
LED ขำวดำ
สำหรับ฿ชຌ฿น
สำนักงำน

ครือไ งพิมพ์
Multifunction ชนิด
ลซอร์ / ชนิด LED ขำว
ดำ จำนวน 1 ครือไ ง โ ละ
9,000 บำท (ตำม
มำตรฐำนกระทรวงดิจิทัล
พือไ ศรษฐกิจละสังคม)

2561
(บำท)
25,000

งบประมำณละทีไผำนมำ
2562
2563
(บำท)
(บำท)
-

30,000

-

330,000

9,000

-

-

2564
(บำท)
-

หนวยงำน
รับผิดชอบหลัก
สำนักปลัดทศบำล

60,000 สำนักปลัดทศบำล

-

กองคลัง
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ผนงำน

หมวด

ประภท

วัตถุประสงค์

ป้ำหมำย
(ผลผลิตของครงกำร)

2561
(บำท)
18,000

งบประมำณละทีไผำนมำ
2562
2563
(บำท)
(บำท)
18,000
18,000

2564
(บำท)
18,000

หนวยงำน
รับผิดชอบหลัก

7 ผนงำนคหะละชุมชน

ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์อนืไ

Submersible 1.5 รง 220
พือไ จัดหำ
วลต์
จำนวน 4 ตัว โ ละ 18,000
Submersible 1.5
บำท
รง 220 วลต์
สำหรับ฿ชຌ฿นกิจกำร
ประปำของทศบำล

8 ผนงำนคหะละชุมชน

ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์อนืไ

Submersible 5 รง 380 วลต์
พือไ จัดหำ
จ
ำนวน 5 ตัว โ ละ 50,000 บำท
Submersible 5
รง 380 วลต์
สำหรับ฿ชຌ฿นกิจกำร
ประปำของทศบำล

100,000

50,000

50,000

50,000

กองชำง

9 ผนงำนคหะละชุมชน

ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์อนืไ

พือไ จัดหำปัมຕ หอย ปัมຕ หอยขง ขนำด 5.5 รง 380
ขง ขนำด 5.5 รง วลต์ จำนวน 5 ตัว โ ละ 29,500
บำท
380 วลต์ สำหรับ฿ชຌ
฿นกำรปฏิบตั ิงำน
กิจกำรประปำ

88,500

29,500

29,500

29,500

กองชำง

10 ผนงำนคหะละชุมชน

ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ฆษณำ
ละผยพร

พือไ จัดหำกลຌอง
CCTV

900,000

200,000

-

400,000

กองชำง

11 ผนงำนคหะละชุมชน

ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์เฟฟ้ำละ พือไ จัดหำพำววอร์
อมปຊภำคขยำย
วิทยุ

กลຌอง CCTV จำนวน 30 ชุด
(นอกตำมมำตรฐำนกระทรวงดิ
จิตัลศรษฐกิจละสังคม )
พำววอร์อมปຊภำคขยำย 1,000
วัตต์ ลำพง 100 วัตต์ ละหอ
กระจำยขำวสูง 10 ม. จำนวน 20
ชุด

300,000

200,000

-

-

กองชำง

1,000 วัตต์ ลำพง
100 วัตต์ ละหอ
กระจำยขำวสูง 10 ม.

กองชำง

35

ทีไ

ผนงำน

หมวด

12 ผนงำนกำรศึกษำ

ครุภัณฑ์

13 ผนงำนสำธำรณสุข

ครุภัณฑ์

14 ผนงำนคหะละชุมชน

ครุภัณฑ์

ประภท

วัตถุประสงค์

ป้ำหมำย

(ผลผลิตของครงกำร)
ครุภัณฑ์สำนักงำน พือไ จัดหำพัดลม พัดลมคจร ขนำดเมนຌอย
คจรสำหรับ฿ชຌ฿น กวำ 16 นิๅว จำนวน 10
ศูนย์พัฒนำดใกลใก ตัว โ ละ 2,000 บำท
ทศบำลตำบลปรุ
฿หญ
ครุภัณฑ์
พือไ จัดหำ
ครือไ งพิมพ์บบฉีดหมึก
คอมพิวตอร์
ครือไ งพิมพ์บบ พรຌอมติดตังๅ ถังหมึกพิมพ์
ฉีดหมึกพรຌอม
จำนวน 1 ครือไ ง โ ละ
ติดตังๅ ถังหมึกพิมพ์ 4,300 บำท (ตำม
สำหรับ฿ชຌ฿น
มำตรฐำนกระทรวงดิจิทัล
สำนักงำน
พือไ ศรษฐกิจละสังคม)
ครุภัณฑ์กีฬำ

พือไ จัดหำครือไ ง
ออกกำลังกำย
สำหรับดใก

ครือไ งออกกำลังกำย
สำหรับดใก จำนวน 1 ชุด
รวม

2561
(บำท)
20,000

4,300

-

1,526,400

งบประมำณละทีไผำนมำ
2562
2563
(บำท)
(บำท)
-

2564
(บำท)
-

หนวยงำน
รับผิดชอบหลัก
กองกำรศึกษำ

-

-

-

กองสำธำรณสุขฯ

500,000

-

-

กองชำง

997,500

437,500

557,500
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บัญชีสรุปครงการพัฒนา
ผนพัฒนาทຌองถิไนสีไปี (พ.ศ.2561-2564) ปลีไยนปลง ครัๅงทีไ 1
ทศบาลตาบลปรุใหญ
ทีไ

ยุทธศำสตร์

1 ยุทธศำสตร์ดຌำนกำรรักษำควำมปลอดภัย฿นชีวิตละทรัพย์สิน
1.1 ผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำย฿น
1.2 ผนงำนคหะละชุมชน
1.3 ผนงำนงบกลำง
รวม
2 ยุทธศำสตร์กำรสำนตอนวทำงพระรำชดำริ
2.1 ผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำย฿น
2.2 ผนงำนคหะละชุมชน
2.3 ผนงำนกำรกษตร
รวม
3 ยุทธศำสตร์ดຌำนกำรพัฒนำครงสรຌำงพืๅนฐำน
3.1 ผนงำนคหะละชุมชน
รวม
4 ยุทธศำสตร์ดຌำนกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติละสิไงวดลຌอม
4.1 ผนงำนสำธำรณสุข
4.2 ผนงำนกำรกษตร
รวม
5 ยุทธศำสตร์ดຌำนกำรพัฒนำกำรทองทีไยว ศำสนำ-วัฒนธรรม
ประพณี ละกีฬำ
5.1 ผนงำนคหะละชุมชน
5.2 ผนงำนกำรศำสนำ วัฒนธรรม ละนันทนำกำร
รวม
6 ยุทธศำสตร์ดຌำนกำรพัฒนำกำรศึกษำ
6.1 ผนงำนกำรศึกษำ
รวม

จำนวน
ครงกำร

ปี 2561
งบประมำณ
(บำท)

ปี 2562
จำนวน
งบประมำณ
ครงกำร
(บำท)

บบ ผ.07

ปี 2563
จำนวน
งบประมำณ
ครงกำร
(บำท)

ปี 2564
จำนวน
งบประมำณ
ครงกำร
(บำท)

รวม 4 ปี
จำนวน
งบประมำณ
ครงกำร
(บำท)

1
4
0
5

30,000
600,000
0
630,000

0
2
0
2

0
300,000
0
300,000

2
0
0
2

330,000
0
0
330,000

1
2
0
3

60,000
400,000
0
460,000

4
8
0
12

420,000
1,300,000
0
1,720,000

1
0
0
1

150,000
0
0
150,000

1
1
0
2

150,000
1,500,000
0
1,650,000

1
1
0
2

150,000
300,000
0
450,000

1
0
0
1

150,000
0
0
150,000

4
2
0
6

600,000
1,800,000
0
2,400,000

16
16

5,081,500
5,081,500

14
14

4,080,000
4,080,000

8
8

1,233,000
1,233,000

17
17

6,410,800
6,410,800

55
55

16,805,300
16,805,300

1
1
2

500,000
50,000
550,000

0
1
1

0
50,000
50,000

0
1
1

0
50,000
50,000

0
1
1

0
50,000
50,000

1
4
5

500,000
200,000
700,000

1
1
2

500,000
50,000
550,000

1
1
2

500,000
50,000
550,000

0
1
1

0
50,000
50,000

1
1
2

3,500,000
50,000
3,550,000

3
4
7

4,500,000
200,000
4,700,000

5
5

1,444,946
1,444,946

5
5

1,586,864
1,586,864

5
5

1,731,864
1,731,864

5
5

1,876,864
1,876,864

20
20

6,640,538
6,640,538
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ทีไ

ยุทธศำสตร์

7 ยุทธศำสตร์ดຌำนกำรบริหำรจัดกำรบຌำนมืองทีไดี
7.1 ผนงำนบริหำรทัไวเป
7.2 ผนงำนสำธำรณสุข
7.3 ผนงำนคหะละชุมชน
7.4 ผนงำนสรຌำงควำมขຌมขใงของชุมชน
รวม
8 ยุทธศำสตร์ดຌำนกำรพัฒนำสำธำรณสุข
8.1 ผนงำนสำธำรณสุข
8.2 ผนงำนงบกลำง
รวม
9 ยุทธศำสตร์ดຌำนกำรพัฒนำสังคม
9.1 ผนงำนกำรศึกษำ
9.2 ผนงำนสำธำรณสุข
9.3 ผนงำนสรຌำงควำมขຌมขใงของชุมชน
9.4 ผนงำนงบกลำง
รวม
10 ยุทธศำสตร์ดຌำนกำรพัฒนำกำรกษตร
10.1 ผนงำนสรຌำงควำมขຌมขใงของชุมชน
10.2 ผนงำนกำรกษตร
รวม
รวมทัๅงสิๅน

จำนวน
ครงกำร

ปี 2561
งบประมำณ
(บำท)

ปี 2562
จำนวน
งบประมำณ
ครงกำร
(บำท)

ปี 2563
จำนวน
งบประมำณ
ครงกำร
(บำท)

ปี 2564
จำนวน
งบประมำณ
ครงกำร
(บำท)

รวม 4 ปี
จำนวน
งบประมำณ
ครงกำร
(บำท)

9
1
1
1
12

4,050,000
950,000
500,000
50,000
5,550,000

8
1
1
1
11

1,550,000
2,400,000
500,000
50,000
4,500,000

8
0
1
1
10

1,250,000
0
500,000
50,000
1,800,000

8
0
1
1
10

1,250,000
0
500,000
50,000
1,800,000

33
2
4
4
43

8,100,000
3,350,000
2,000,000
200,000
13,650,000

0
1
1

0
220,000
220,000

0
1
1

0
230,000
230,000

0
1
1

0
240,000
240,000

0
1
1

0
250,000
250,000

0
4
4

0
940,000
940,000

0
0
2
1
3

0
0
120,000
9,500,000
9,620,000

0
0
2
1
3

0
0
120,000
10,000,000
10,120,000

0
0
2
1
3

0
0
120,000
11,000,000
11,120,000

0
0
2
1
3

0
0
120,000
12,000,000
12,120,000

0
0
8
4
12

0
0
480,000
42,500,000
42,980,000

0
0
0
47

0
0
0
23,796,446

0
0
0
41

0
0
0
23,066,864

0
0
0
33

0
0
0
17,004,864

0
0
0
43

0
0
0
26,667,664

0
0
0
164

0
0
0
90,535,838
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รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาทຌองถินไ สีปไ ี (พ.ศ.2561 - 2564) ปลียไ นปลง ครัๅงทีไ 1
สาหรับองค์กรปกครองสวนทຌองถินไ ดานินการ
ทศบาลตาบลปรุใหญ
ก. ยุทธศาสตร์จงั หวัดทีไ 4 การสริมสรຌางความมันไ คงทุกมิติ พืไอป้องกันสถาบันหลักของชาติ ละความปลอดภัยในชีวิตละทรัพย์สนิ ของประชาชน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทຌองถินไ ในขตจังหวัดทีไ 9 ยุทธศาสตร์ดาຌ นการรักษาความปลอดภัยในชีวิตละทรัพย์สนิ
1. ยุทธศาสตร์ดาຌ นการรักษาความปลอดภัยในชีวิตละทรัพย์สนิ
1.1 ผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำย฿น
งบประมำณละทีไผำนมำ
ป้ำหมำย
ทีไ
ครงกำร
วัตถุประสงค์
2561
2562
2563
2564
(ผลผลิตของครงกำร)
(บำท)
(บำท)
(บำท)
(บำท)
1 ครงกำรติดตังๅ ตูຌ กใบถังดับพลิงคมี พืไอตรียมควำมพรຌอม ติดตังๅ ตูຌ กใบถังดับพลิง
30,000
หຌงพรຌอมถังดับพลิงคมีหຌง ชุมชน ฿นกำรชวยหลือ
คมีหຌงพรຌอมถัง
คนชุม 1 ม.1
ผูปຌ ระสบภัย
ดับพลิงคมีหຌง

บบ ผ.01

ตัวชีวๅ ัด
(KPI)

ผลทีไคำดวำจะเดຌรับ

หนวยงำน
รับผิดชอบหลัก

รຌอยละของ
ควำมปลอดภัย
฿นชีวิตละ
ทรัพย์สินพิมไ ขึนๅ

฿หຌควำมชวยหลือ
อยำงทันทวงที

สำนักปลัดทศบำล
ป็นรำยกำร
ปลียไ นปลงจำก
ผนพัฒนำทຌองถินไ สีปไ ี
(พ.ศ. 2561-2564)
ลำดับ 1 หนຌำ 89

2 ครงกำรติดตังๅ ตูຌ กใบถังดับพลิงคมี พืไอตรียมควำมพรຌอม ติดตังๅ ตูຌ กใบถังดับพลิง
หຌงพรຌอมถังดับพลิงคมีหຌง ชุมชน ฿นกำรชวยหลือ
คมีหຌงพรຌอมถัง
เมตรีพัฒนำ ม.4
ผูปຌ ระสบภัย
ดับพลิงคมีหຌง

-

-

30,000

-

รຌอยละของ
ควำมปลอดภัย
฿นชีวิตละ
ทรัพย์สินพิมไ ขึนๅ

฿หຌควำมชวยหลือ
อยำงทันทวงที

สำนักปลัดทศบำล
ป็นรำยกำร
ปลียไ นปลงจำก
ผนพัฒนำทຌองถินไ สีปไ ี
(พ.ศ. 2561-2564)
ลำดับ 2 หนຌำ 89

3 ครงกำรติดตังๅ ตูຌ กใบถังดับพลิงคมี พืไอตรียมควำมพรຌอม ติดตังๅ ตูຌ กใบถังดับพลิง
หຌงพรຌอมถังดับพลิงคมีหຌง ชุมชน ฿นกำรชวยหลือ
คมีหຌงพรຌอมถัง
สนสุข 3 ม.7
ผูปຌ ระสบภัย
ดับพลิงคมีหຌง

-

-

-

60,000

รຌอยละของ
ควำมปลอดภัย
฿นชีวิตละ
ทรัพย์สินพิมไ ขึนๅ

฿หຌควำมชวยหลือ
อยำงทันทวงที

สำนักปลัดทศบำล
ป็นรำยกำร
ปลียไ นปลงจำก
ผนพัฒนำทຌองถินไ สีปไ ี
(พ.ศ. 2561-2564)
ลำดับ 3 หนຌำ 89
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1. ยุทธศาสตร์ดาຌ นการรักษาความปลอดภัยในชีวิตละทรัพย์สนิ
1.1 ผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำย฿น
ทีไ

ครงกำร

วัตถุประสงค์

ป้ำหมำย

(ผลผลิตของครงกำร)
4 ครงกำรติดตังๅ ตูຌ กใบถังดับพลิงคมี พืไอตรียมควำมพรຌอม ติดตังๅ ตูຌ กใบถังดับพลิง
หຌงพรຌอมถังดับพลิงคมีหຌง ฿นขต ฿นกำรชวยหลือ
คมีหຌงพรຌอมถัง
ทศบำลตำบลปรุ฿หญ
ผูปຌ ระสบภัย
ดับพลิงคมีหຌง ฿น
ขตทศบำลตำบลปรุ
฿หญ

รวม

.......4.......... ครงการ

-

-

2561
(บำท)
-

30,000

งบประมำณละทีไผำนมำ
2562
2563
(บำท)
(บำท)
300,000

-

330,000

2564
(บำท)
-

60,000

ตัวชีวๅ ัด
(KPI)
รຌอยละของ
ควำมปลอดภัย
฿นชีวิตละ
ทรัพย์สินพิมไ ขึนๅ

-

ผลทีไคำดวำจะเดຌรับ
฿หຌควำมชวยหลือ
อยำงทันทวงที

-

หนวยงำน
รับผิดชอบหลัก
สำนักปลัดทศบำล
ป็นรำยกำร
ปลียไ นปลงจำก
ผนพัฒนำทຌองถินไ สีปไ ี
(พ.ศ. 2561-2564)
ลำดับ 4 หนຌำ 90

-
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รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาทຌองถินไ สีปไ ี (พ.ศ.2561 - 2564) ปลียไ นปลง ครังๅ ทีไ 1
สาหรับองค์กรปกครองสวนทຌองถินไ ดานินการ
ทศบาลตาบลปรุใหญ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 4 การสริมสรຌางความมันไ คงทุกมิติ พืไอป้องกันสถาบันหลักของชาติ ละความปลอดภัยในชีวิตละทรัพย์สินของประชาชน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทຌองถินไ ในขตจังหวัดทีไ 9 ยุทธศาสตร์ดຌานการรักษาความปลอดภัยในชีวิตละทรัพย์สิน
1. ยุทธศาสตร์ดຌานการรักษาความปลอดภัยในชีวิตละทรัพย์สิน
1.2 ผนงำนคหะละชุมชน
งบประมำณละทีไผำนมำ
ป้ำหมำย
ทีไ
ครงกำร
วัตถุประสงค์
2561
2562
2563
2564
(ผลผลิตของครงกำร)
(บำท)
(บำท)
(บำท)
(บำท)
1 ครงกำรติดตังๅ หอกระจำยขำว
พือไ ฿หຌประชำชนเดຌรับขຌอมูล พำววอร์อมปຊ
100,000
ชุมชนลูกหลำนปูคຆ งพัฒนำ ม.2
ขำวสำรทัไวถึงละครอบคลุม ภำคขยำย 1,000 วัตต์
ลำพง 100 วัตต์
จำนวน 4 ชุด ควำมสูง
หอกระจำยขำว 10 ม.
(ตำมบบทศบำล
กำหนด)
2 ครงกำรติดตังๅ หอกระจำยขำว
ชุมชนพบสุข 1 ม.5

พือไ ฿หຌประชำชนเดຌรับขຌอมูล พำววอร์อมปຊ
ขำวสำรทัไวถึงละครอบคลุม ภำคขยำย 1,000 วัตต์
ลำพง 100 วัตต์
จำนวน 4 ชุด ควำมสูง
หอกระจำยขำว 10 ม.
(ตำมบบทศบำล
กำหนด)

100,000

-

-

-

บบ ผ.01

ตัวชีวๅ ัด
(KPI)

ผลทีไคำดวำจะเดຌรับ

หนวยงำน
รับผิดชอบหลัก

รຌอยละของ
ประชำชนเดຌรบั
ขຌอมูลขำวสำร
พิมไ ขึๅน

ประชำชนเดຌรับขຌอมูล
ขำวสำรทัไวถึงละ
ครอบคลุม

กองชำง
ป็นรำยกำร
ปลีไยนปลงจำก
ผนพัฒนำทຌองถิไนสีไปี
(พ.ศ. 2561-2564)
ลำดับ 1 หนຌำ 94

รຌอยละของ
ประชำชนเดຌรบั
ขຌอมูลขำวสำร
พิมไ ขึๅน

ประชำชนเดຌรับขຌอมูล
ขำวสำรทัไวถึงละ
ครอบคลุม

กองชำง
ป็นรำยกำร
ปลีไยนปลงจำก
ผนพัฒนำทຌองถิไนสีไปี
(พ.ศ. 2561-2564)
ลำดับ 2 หนຌำ 94
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1. ยุทธศาสตร์ดຌานการรักษาความปลอดภัยในชีวิตละทรัพย์สิน
1.2 ผนงำนคหะละชุมชน
ทีไ

ครงกำร

3 ครงกำรติดตังๅ หอกระจำยขำว
ชุมชนพบสุข 3 ม.5

วัตถุประสงค์

งบประมำณละทีไผำนมำ

ป้ำหมำย

(ผลผลิตของครงกำร)
พือไ ฿หຌประชำชนเดຌรับขຌอมูล พำววอร์อมปຊ
ขำวสำรทัไวถึงละครอบคลุม ภำคขยำย 1,000 วัตต์
ลำพง 100 วัตต์
จำนวน 4 ชุด ควำมสูง
หอกระจำยขำว 10 ม.
(ตำมบบทศบำล
กำหนด)

2561
(บำท)
100,000

2562
(บำท)
-

2563
(บำท)

2564
(บำท)
-

ตัวชีวๅ ัด
(KPI)

ผลทีไคำดวำจะเดຌรับ

หนวยงำน
รับผิดชอบหลัก

รຌอยละของ
ประชำชนเดຌรบั
ขຌอมูลขำวสำร
พิมไ ขึๅน

ประชำชนเดຌรับขຌอมูล
ขำวสำรทัไวถึงละ
ครอบคลุม

กองชำง
ป็นรำยกำร
ปลีไยนปลงจำก
ผนพัฒนำทຌองถิไนสีไปี
(พ.ศ. 2561-2564)
ลำดับ 3 หนຌำ 95

4 ครงกำรติดตังๅ หอกระจำยขำว
ชุมชนสนสุข 1 ม.7

พือไ ฿หຌประชำชนเดຌรับขຌอมูล พำววอร์อมปຊ
ขำวสำรทัไวถึงละครอบคลุม ภำคขยำย 1,000 วัตต์
ลำพง 100 วัตต์
จำนวน 4 ชุด ควำมสูง
หอกระจำยขำว 10 ม.
(ตำมบบทศบำล
กำหนด)

-

100,000

-

-

รຌอยละของ
ประชำชนเดຌรบั
ขຌอมูลขำวสำร
พิมไ ขึๅน

ประชำชนเดຌรับขຌอมูล
ขำวสำรทัไวถึงละ
ครอบคลุม

กองชำง
ป็นรำยกำร
ปลีไยนปลงจำก
ผนพัฒนำทຌองถิไนสีไปี
(พ.ศ. 2561-2564)
ลำดับ 4 หนຌำ 95

5 ครงกำรติดตังๅ กลຌอง CCTV
ชุมชนวิรจน์พัฒนำ ม.4

พือไ ป้องกันละรักษำควำม
ปลอดภัย฿นชีวิตละ
ทรัพย์สินของประชำชนละ
ป้องกันอำชญำกรรมทีไอำจ
กิดขึนๅ ฿นขตทศบำล

-

200,000

-

-

รຌอยละของ
ควำมปลอดภัย
฿นชีวติ ละ
ทรัพย์สินของ
ประชำชนพิมไ ขึๅน

ประชำชนมีควำม
ปลอดภัย฿นชีวิตละ
ทรัพย์สิน

กองชำง
ป็นรำยกำร
ปลีไยนปลงจำก
ผนพัฒนำทຌองถิไนสีไปี
(พ.ศ. 2561-2564)
ลำดับ 6 หนຌำ 95

ติดตังๅ กลຌอง CCTV
จำนวน 4 ชุด พรຌอม
ป้ำยครงกำร 1 ป้ำย
(นอกตำมมำตรฐำน
กระทรวงดิจิตัล
ศรษฐกิจละสังคม )
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1. ยุทธศาสตร์ดຌานการรักษาความปลอดภัยในชีวิตละทรัพย์สิน
1.2 ผนงำนคหะละชุมชน
ทีไ

ครงกำร

วัตถุประสงค์

งบประมำณละทีไผำนมำ

ป้ำหมำย
(ผลผลิตของครงกำร)
ติดตังๅ กลຌอง CCTV
จำนวน 6 ชุด พรຌอม
ป้ำยครงกำร 1 ป้ำย
(นอกมำตรฐำน
กระทรวงดิจิตัล
ศรษฐกิจละสังคม)

2561
(บำท)
300,000

2562
(บำท)
-

2563
(บำท)
-

2564
(บำท)
-

6 ครงกำรติดตังๅ กลຌอง CCTV
ม.5

พือไ ป้องกันละรักษำควำม
ปลอดภัย฿นชีวิตละ
ทรัพย์สินของประชำชนละ
ป้องกันอำชญำกรรมทีไอำจ
กิดขึนๅ ฿นขตทศบำล

7 ครงกำรติดตังๅ กลຌอง CCTV
ชุมชนสนสุข 2 ม.7

พือไ ป้องกันละรักษำควำม
ปลอดภัย฿นชีวิตละ
ทรัพย์สินของประชำชนละ
ป้องกันอำชญำกรรมทีไอำจ
กิดขึนๅ ฿นขตทศบำล

ติดตังๅ กลຌอง CCTV
จำนวน 4 ชุด พรຌอม
ป้ำยครงกำร 1 ป้ำย
(นอกมำตรฐำน
กระทรวงดิจิตัล
ศรษฐกิจละสังคม )

-

-

-

8 ครงกำรติดตังๅ กลຌอง CCTV
ชุมชนสนสุข 3 ม.7

พือไ ป้องกันละรักษำควำม
ปลอดภัย฿นชีวิตละ
ทรัพย์สินของประชำชนละ
ป้องกันอำชญำกรรมทีไอำจ
กิดขึนๅ ฿นขตทศบำล

ติดตังๅ กลຌอง CCTV
จำนวน 4 ชุด พรຌอม
ป้ำยครงกำร 1 ป้ำย
(นอกมำตรฐำน
กระทรวงดิจิตัล
ศรษฐกิจละสังคม )

-

-

-

รวม

........8......... ครงการ

-

-

600,000

300,000

-

ตัวชีวๅ ัด
(KPI)

ผลทีไคำดวำจะเดຌรับ

หนวยงำน
รับผิดชอบหลัก

รຌอยละของ
ควำมปลอดภัย
฿นชีวติ ละ
ทรัพย์สินของ
ประชำชนพิมไ ขึๅน

ประชำชนมีควำม
ปลอดภัย฿นชีวิตละ
ทรัพย์สิน

กองชำง
ป็นรำยกำร
ปลีไยนปลงจำก
ผนพัฒนำทຌองถิไนสีไปี
(พ.ศ. 2561-2564)
ลำดับ 7 หนຌำ 96

200,000

รຌอยละของ
ควำมปลอดภัย
฿นชีวติ ละ
ทรัพย์สินของ
ประชำชนพิมไ ขึๅน

ประชำชนมีควำม
ปลอดภัย฿นชีวิตละ
ทรัพย์สิน

กองชำง
ป็นรำยกำร
ปลีไยนปลงจำก
ผนพัฒนำทຌองถิไนสีไปี
(พ.ศ. 2561-2564)
ลำดับ 8 หนຌำ 96

200,000

รຌอยละของ
ควำมปลอดภัย
฿นชีวติ ละ
ทรัพย์สินของ
ประชำชนพิมไ ขึๅน

ประชำชนมีควำม
ปลอดภัย฿นชีวิตละ
ทรัพย์สิน

กองชำง
ป็นรำยกำร
ปลีไยนปลงจำก
ผนพัฒนำทຌองถิไนสีไปี
(พ.ศ. 2561-2564)
ลำดับ 9 หนຌำ 96

400,000

-

-

-
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รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาทຌองถินไ สีปไ ี (พ.ศ.2561 - 2564) ปลียไ นปลง ครังๅ ทีไ 1
สาหรับองค์กรปกครองสวนทຌองถินไ ดานินการ
ทศบาลตาบลปรุใหญ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 3 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติละสิงไ วดลຌอมใหຌมีความสมบูรณ์อยางยังไ ยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทຌองถินไ ในขตจังหวัดทีไ 1 ยุทธศาสตร์การสานตอนวทางพระราชดาริ
2.ยุทธศาสตร์การสานตอนวทางพระราชดาริ
2.1 ผนงำนรักษำควำมสงบภำย฿น
งบประมำณละทีไผำนมำ
ป้ำหมำย
ทีไ
ครงกำร
วัตถุประสงค์
2561
2562
2563
(ผลผลิตของครงกำร)
(บำท)
(บำท)
(บำท)
1 ครงกำรพัฒนำหลงนๅำพือไ พือไ ป้องกันละบรรทำ พัฒนำหลงนๅำพือไ กำร
150,000
150,000
150,000
กำรอุปภค-บริภค
ผลกระทบจำกปัญหำภัย อุปภค-บริภค ฿นขตพืนๅ ทีไ
ลຌง฿หຌกประชำชน
ตำบลปรุ฿หญ

รวม

........1......... ครงการ

-

-

150,000

150,000

150,000

บบ ผ.01

ตัวชีวๅ ัด
(KPI)

2564
(บำท)
150,000 รຌอยละของ

ประชำชนเดຌรบั
กำรชวยหลือ
พิมไ ขึๅน

150,000

-

ผลทีไคำดวำจะเดຌรับ

หนวยงำน
รับผิดชอบหลัก

ประชำชนทีไเดຌรับควำม สำนักปลัดทศบำล
ป็นรำยกำร
ดือดรຌอน฿นพืนๅ ทีไขต
ปลีไยนปลงจำก
ทศบำลตำบลปรุ฿หญ ผนพัฒนำทຌองถิไนสีไปี
เดຌรับกำรชวยหลือ
(พ.ศ. 2561-2564)
ลำดับ 1 หนຌำ 98
จำกปัญหำภัยลຌง
-

-
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รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาทຌองถินไ สีปไ ี (พ.ศ.2561 - 2564) ปลียไ นปลง ครังๅ ทีไ 1
สาหรับองค์กรปกครองสวนทຌองถินไ ดานินการ
ทศบาลตาบลปรุใหญ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 3 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติละสิงไ วดลຌอมใหຌมีความสมบูรณ์อยางยังไ ยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทຌองถินไ ในขตจังหวัดทีไ 1 ยุทธศาสตร์การสานตอนวทางพระราชดาริ
2.ยุทธศาสตร์การสานตอนวทางพระราชดาริ
2.2 ผนงำนคหะละชุมชน
งบประมำณละทีไผำนมำ
ป้ำหมำย
ทีไ
ครงกำร
วัตถุประสงค์
2561
2562
2563
(ผลผลิตของครงกำร)
(บำท)
(บำท)
(บำท)
1 ครงกำรจำะบอบำดำล
พือไ ฿หຌประชำชนมีนๅำ฿ชຌ จำะบอบำดำลควำมลึกเมนຌอย
300,000
กว
ำ
60.00
มตร
จ
ำนวน
1
บ
อ
พือไ อุปภค-บริภคอยำง
ชุมชนหนองหอย ม.3
พรຌอมครืไองสูบนๅำ฿ตຌดิน (ซับ
ทัไวถึง

บบ ผ.01

ตัวชีวๅ ัด
(KPI)

2564
(บำท)
-

มอร์ส) ขนำด 3 รงมຌำ จำนวน
1 ครืไอง ครืไองสูบนๅำหอยขง 5.5
รงมຌำ จำนวน 1 ครืไอง ป้ำย
ครงกำรจำนวน 1 ป้ำย (ตำม
รูปบบรำยกำรละประมำณกำร
ทีไทศบำลกำหนด)

2 ครงกำรขยำยขตนๅำประปำ พือไ ฿หຌประชำชนมีนๅำ฿ชຌ
หลังสนำมกีฬำ 80 พรรษำ พือไ อุปภค-บริภคอยำง
ซอยจำปำทอง ชุมชนสนสุข ทัไวถึง
3 ม.7

รวม

........2......... ครงการ

-

หอถังสูงละถังกใบนๅำขนำด 100.00
ลบ.ม. ขุดจำะบอบำดำล ขนำด 
6" ลึกเมนຌอยกวำ 75.00 ม. พรຌอม
ปัมຕ สูบนๅำบำดำล ขนำด 3 รงมຌำ
พรຌอมป้ำยครงกำร จำนวน 1 ป้ำย
(ตำมบบทศบำลกำหนด)

-

-

1,500,000

-

1,500,000

-

300,000

-

-

ผลทีไคำดวำจะเดຌรับ

หนวยงำน
รับผิดชอบหลัก

รຌอยละของ
ประชำชนมีนๅำ
อุปภค บริภค
พิมไ ขึๅน

ประชำชนมีนๅำ฿ชຌพือไ
อุปภค-บริภคทัไวถึง

กองชำง
ป็นรำยกำร
ปลีไยนปลงจำก
ผนพัฒนำทຌองถิไนสีไปี
(พ.ศ. 2561-2564)
ลำดับ 1 หนຌำ 99

รຌอยละของ
ประชำชนมีนๅำ
อุปภค บริภค
พิมไ ขึๅน

ประชำชนมีนๅำ฿ชຌพือไ
อุปภค-บริภคทัไวถึง

กองชำง
ป็นรำยกำร
ปลีไยนปลงจำก
ผนพัฒนำทຌองถิไนสีไปี
(พ.ศ. 2561-2564)
ลำดับ 2 หนຌำ 99

-

-
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รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาทຌองถินไ สีปไ ี (พ.ศ.2561 - 2564) ปลียไ นปลง ครังๅ ทีไ 1
สาหรับองค์กรปกครองสวนทຌองถินไ ดานินการ
ทศบาลตาบลปรุใหญ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 1 การพัฒนาละพิไมศักยภาพการขงขันศรษฐกิจ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทຌองถินไ ในขตจังหวัดทีไ 6 ยุทธศาสตร์ดຌานการพัฒนาครงสรຌางพืๅนฐาน
3. ยุทธศาสตร์ดຌานการพัฒนาครงสรຌางพืๅนฐาน
3.1 ผนงำนคหะละชุมชน
ทีไ

ครงกำร

1 ครงกำรกอสรຌำงถนนหินคลุก

บຌำนนำยสำรำญ อำจปรุ
ชุมชนคนชุม 1 ม.1

วัตถุประสงค์

ป้ำหมำย
(ผลผลิตของครงกำร)

2561
(บำท)

ถนนหินคลุก กวຌำง 3.00 ม. ยำว
พือไ พัฒนำระบบ
สำธำรณูปภค฿หຌเดຌมำตรฐำน 40.00 ม. หนำ 0.20 ม. หรือพืนๅ ทีไ

2 ครงกำรกอสรຌำงทอระบำยนๅำ
พือไ พัฒนำระบบ
พรຌอมขยำยผิวจรำจร คอนกรีต สำธำรณูปภค฿หຌเดຌมำตรฐำน
สริมหลใก สຌนจำกรงนๅำขใงกิจ
วำรีถึงบำยพำส ชุมชนคนชุม 1 ม.1

บบ ผ.01

งบประมำณละทีไผำนมำ
2562
2563
(บำท)
(บำท)
30,000
-

2564
(บำท)
-

ดำนินกำรกอสรຌำงเมนຌอยกวำ
120.00 ตร.ม. (ตำมรูปบบ
รำยกำรละประมำณกำรทีไ
ทศบำลกำหนด)

ทอระบำยนๅำคอนกรีตสริมหลใก
ปำกลิๅนรำง ชัน 3 0.60 ม.
ควำมยำวทอรวมบอพัก 207.00 ม.
บอพัก จำนวน 21 บอ พรຌอม
ขยำยผิวจรำจรคอนกรีตสริมหลใก
กวຌำง 1.50 ม. ยำว 150.00 ม.
หนำ 0.15 ม. หรือพืนๅ ทีไ
ดำนินกำรกอสรຌำงเมนຌอยกวำ
225.00 ตร.ม. พรຌอมติดตัๅงป้ำย
ครงกำร จำนวน 1 ป้ำย (ตำม
รูปบบรำยกำรละประมำณกำรทีไ
ทศบำลกำหนด)

-

860,000

-

-

ตัวชีวๅ ัด
(KPI)

ผลทีไคำดวำจะเดຌรับ

หนวยงำน
รับผิดชอบหลัก

รຌอยละประชำชน
เดຌรบั ควำม
สะดวก฿นกำร
สัญจรพิมไ ขึๅน

ประชำชนเดຌรับควำม
สะดวก฿นกำรสัญจร

กองชำง
ป็นรำยกำร
ปลีไยนปลงจำก
ผนพัฒนำทຌองถิไนสีไปี
(พ.ศ. 2561-2564)
ลำดับ 3 หนຌำ 101

รຌอยละประชำชน
เดຌรบั ควำม
สะดวก฿นกำร
สัญจรพิมไ ขึๅน

ระบำยนๅำเดຌดีละนๅำเม
ทวมขัง฿นพืนๅ ทีไ

กองชำง
ป็นรำยกำร
ปลีไยนปลงจำก
ผนพัฒนำทຌองถิไนสีไปี
(พ.ศ. 2561-2564)
ลำดับ 4 หนຌำ 102

46

3. ยุทธศาสตร์ดຌานการพัฒนาครงสรຌางพืๅนฐาน
3.1 ผนงำนคหะละชุมชน
ทีไ

ครงกำร

วัตถุประสงค์

3 ครงกำรจัดทำป้ำยชือไ ชุมชนคนชุม พือไ สดงทีไตงัๅ ละอำณำ
1 ม.1
ขตของพืนๅ ทีไชุมชน

ป้ำหมำย
(ผลผลิตของครงกำร)

ป้ำยชุมชน จำนวน 1 ป้ำย (ตำม
รูปบบรำยกำรละประมำณกำรทีไ
ทศบำลกำหนด)

ถนนหินคลุก กวຌำง 3.00 ม. ยำว
พือไ พัฒนำระบบ
สำยตะกุดทำงขຌำบຌำนนำยสำธิต สำธำรณูปภค฿หຌเดຌมำตรฐำน 50.00 ม. หนำ 0.20 ม. หรือพืนๅ ทีไ

4 ครงกำรกอสรຌำงถนนหินคลุก

ชุมชนคนชุม 1 ม.1

5 ครงกำรจัดทำป้ำยชือไ ชุมชนคนชุม พือไ สดงทีไตงัๅ ละอำณำ
2 ม. 1
ขตของพืนๅ ทีไชุมชน

2561
(บำท)
-

งบประมำณละทีไผำนมำ
2562
2563
(บำท)
(บำท)
55,000
-

34,000

2564
(บำท)
-

6 ครงกำรกอสรຌำงทอระบำยนๅำตอ พือไ พัฒนำระบบ
ทอระบำยนๅำคอนกรีตสริม
จำกครงกำรดิมถึงบำยพำส
สำธำรณูปภค฿หຌเดຌมำตรฐำน หลใก ชันๅ 3 ขนำด Ø 0.40
มตร ยำว 166 ม. บอพัก
ชุมชนตำลหรนนนตำชูพัฒนำ ม.2
จำนวน 17 บอ พรຌอมป้ำย
ครงกำรจำนวน 1 ป้ำย (ตำม
บบทศบำลกำหนด)

ผลทีไคำดวำจะเดຌรับ

หนวยงำน
รับผิดชอบหลัก

รຌอยละประชำชน
เดຌรบั ควำม
สะดวก฿นกำร
สัญจรพิมไ ขึๅน

ประชำชนเดຌรับควำม
สะดวก฿นกำรสัญจร

กองชำง
ป็นรำยกำร
ปลีไยนปลงจำก
ผนพัฒนำทຌองถิไนสีไปี
(พ.ศ. 2561-2564)
ลำดับ 7 หนຌำ 102

-

รຌอยละประชำชน
เดຌรบั ควำม
สะดวก฿นกำร
สัญจรพิมไ ขึๅน

ประชำชนเดຌรับควำม
สะดวก฿นกำรสัญจร

กองชำง
ป็นรำยกำร
ปลีไยนปลงจำก
ผนพัฒนำทຌองถิไนสีไปี
(พ.ศ. 2561-2564)
ลำดับ 1 หนຌำ 101

-

-

55,000

-

-

-

รຌอยละประชำชน
เดຌรบั ควำม
สะดวก฿นกำร
สัญจรพิมไ ขึๅน

ประชำชนเดຌรับควำม
สะดวก฿นกำรสัญจร

กองชำง
ป็นรำยกำร
ปลีไยนปลงจำก
ผนพัฒนำทຌองถิไนสีไปี
(พ.ศ. 2561-2564)
ลำดับ 8 หนຌำ 103

-

-

-

รຌอยละประชำชน
เดຌรบั ควำม
สะดวก฿นกำร
สัญจรพิมไ ขึๅน

ระบำยนๅำเดຌดีละนๅำเม
ทวมขัง฿นพืนๅ ทีไ

กองชำง
ป็นรำยกำร
ปลีไยนปลงจำก
ผนพัฒนำทຌองถิไนสีไปี
(พ.ศ. 2561-2564)
ลำดับ 17 หนຌำ 105

ดำนินกำรกอสรຌำงเมนຌอยกวำ
150.00 ตร.ม. (ตำมรูปบบ
รำยกำรละประมำณกำรทีไ
ทศบำลกำหนด)

ป้ำยชุมชน จำนวน 1 ป้ำย (ตำม
รูปบบรำยกำรละประมำณกำรทีไ
ทศบำลกำหนด)

ตัวชีวๅ ัด
(KPI)

350,000
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3. ยุทธศาสตร์ดຌานการพัฒนาครงสรຌางพืๅนฐาน
3.1 ผนงำนคหะละชุมชน
ทีไ

ครงกำร

7 ครงกำรขยำยถนนสำยบຌำน

นำยประยงค์ ขใมทอง คลอง
ชลประทำนถึงตำลหรน ชุมชน
ตำลหรนนนตำชูพัฒนำ ม.2

วัตถุประสงค์

ป้ำหมำย
(ผลผลิตของครงกำร)

ถนนคอนกรีตสริมหลใก กวຌำง
พือไ พัฒนำระบบ
สำธำรณูปภค฿หຌเดຌมำตรฐำน 3.00 ม. ยำว 120.00 ม. หนำ

2561
(บำท)
-

งบประมำณละทีไผำนมำ
2562
2563
(บำท)
(บำท)
235,000
-

2564
(บำท)
-

0.15 ม. หรือพืนๅ ทีไดำนินกำร
กอสรຌำงเมนຌอยกวำ 360.00 ตร.
ม. พรຌอมป้ำยครงกำรจำนวน 1
ป้ำย (ตำมรูปบบรำยกำรละ
ประมำณกำรทีไทศบำลกำหนด)

ตัวชีวๅ ัด
(KPI)

ผลทีไคำดวำจะเดຌรับ

หนวยงำน
รับผิดชอบหลัก

รຌอยละประชำชน
เดຌรบั ควำม
สะดวก฿นกำร
สัญจรพิมไ ขึๅน

ประชำชนเดຌรับควำม
สะดวก฿นกำรสัญจร

กองชำง
ป็นรำยกำร
ปลีไยนปลงจำก
ผนพัฒนำทຌองถิไนสีไปี
(พ.ศ. 2561-2564)
ลำดับ 14 หนຌำ 104

8 ครงกำรกอสรຌำงถนนคอนกรีต
สริมหลใก ซอยบຌำนยำยมียๅ น –
บຌำนยำยนຌอย ชุมชนตำลหรน
นนตำชูพัฒนำ ม.2

ถนนคอนกรีตสริมหลใก กวຌำง
พือไ พัฒนำระบบ
สำธำรณูปภค฿หຌเดຌมำตรฐำน 2.00 ม. ยำว 15.00 ม. หนำ 0.15

-

-

20,000

-

รຌอยละประชำชน
เดຌรบั ควำม
สะดวก฿นกำร
สัญจรพิมไ ขึๅน

ประชำชนเดຌรับควำม
สะดวก฿นกำรสัญจร

กองชำง
ป็นรำยกำร
ปลีไยนปลงจำก
ผนพัฒนำทຌองถิไนสีไปี
(พ.ศ. 2561-2564)
ลำดับ 21 หนຌำ 106

9 ครงกำรจัดทำป้ำยชือไ ชุมชนตำล
หรนนนตำชูพัฒนำ ม.2

พือไ สดงทีไตงัๅ ละอำณำ
ขตของพืนๅ ทีไชุมชน

-

-

55,000

-

รຌอยละประชำชน
เดຌรบั ควำม
สะดวก฿นกำร
สัญจรพิมไ ขึๅน

ประชำชนเดຌรับควำม
สะดวก฿นกำรสัญจร

กองชำง
ป็นรำยกำร
ปลีไยนปลงจำก
ผนพัฒนำทຌองถิไนสีไปี
(พ.ศ. 2561-2564)
ลำดับ 22 หนຌำ 106

ม. หรือพืนๅ ทีไดำนินกำรกอสรຌำง
เมนຌอยกวำ 30.00 ตร.ม. (ตำม
รูปบบรำยกำรละประมำณกำรทีไ
ทศบำลกำหนด)

ป้ำยชุมชน จำนวน 1 ป้ำย
(ตำมบบทศบำลกำหนด)
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3. ยุทธศาสตร์ดຌานการพัฒนาครงสรຌางพืๅนฐาน
3.1 ผนงำนคหะละชุมชน
ทีไ

ครงกำร

วัตถุประสงค์

ป้ำหมำย

(ผลผลิตของครงกำร)
10 ครงกำรกอสรຌำงทอระบำยนๅำ พือไ พัฒนำระบบ
ทอระบำยนๅำคอนกรีตสริม
สำยบຌำนนำยประยงค์ ขใม สำธำรณูปภค฿หຌเดຌมำตรฐำน หลใก ชันๅ 3 ขนำด Ø 0.40
มตร ยำว 120 ม. บอพัก
ทอง คลองชลประทำนถึงตำล
จ
ำนวน 12 บอ พรຌอมป้ำย
หรน ชุมชนตำลหรนนนตำชู
ครงกำรจำนวน 1 ป้ำย (ตำม
พัฒนำม.2
บบทศบำลกำหนด)
ปรับปรุงถนนคอนกรีตสริมหลใก กวຌำง
11 ครงกำรปรับปรุงถนน ซอย 7 พือไ พัฒนำระบบ
สำธำรณูปภค฿หຌเดຌมำตรฐำน 4.00 ม. ยำว 100.00 ม. หนำ 0.15
กลำงบຌำนตะคองกำ ชุมชน

ลูกหลำนปูคຆ งพัฒนำ ม.2

12 ครงกำรกอสรຌำงทอระบำยนๅำ

หลังศุภชคคຌำเมຌถึงหอพักบຌำน
ยำยผัด ชุมชนลูกหลำนปูคຆ ง
พัฒนำ ม.2

2561
(บำท)
-

งบประมำณละทีไผำนมำ
2562
2563
(บำท)
(บำท)
-

สะดวก฿นกำร
สัญจรพิมไ ขึๅน

-

-

-

ควำมยำวทอรวมบอพัก 190.00 ม.
บอพัก จำนวน 19 บอ พรຌอม
ติดตัๅงป้ำยครงกำร จำนวน 1 ป้ำย
(ตำมรูปบบรำยกำรละ
ประมำณกำรทีไทศบำลกำหนด)

300,000 รຌอยละประชำชน ประชำชนเดຌรับควำม
เดຌรบั ควำม
สะดวก฿นกำรสัญจร
สะดวก฿นกำร
สัญจรพิมไ ขึๅน

ม. หรือพืนๅ ทีไดำนินกำรกอสรຌำงเมนຌอย
กวำ 400.00 ตร.ม. พรຌอมเหลทำงหิน
คลุกกวຌำง 0.50 ม. ยำว 100.00 ม. หนำ
0.15 ม. ทัๅงสองขຌำง พรຌอมป้ำย
ครงกำรจำนวน 1 ป้ำย (ตำมรูปบบ
รำยกำรละประมำณกำรทีไทศบำล
กำหนด)

ทอระบำยนๅำคอนกรีตสริมหลใก
พือไ พัฒนำระบบ
สำธำรณูปภค฿หຌเดຌมำตรฐำน ปำกลินๅ รำง ชัๅน 3 0.40 ม.

ตัวชีวๅ ัด
ผลทีไคำดวำจะเดຌรับ
2564
(KPI)
(บำท)
250,000 รຌอยละประชำชน ระบำยนๅำเดຌดีละนๅำเม
เดຌรบั ควำม
ทวมขัง฿นพืนๅ ทีไ

-

-

-

530,000 รຌอยละประชำชน ระบำยนๅำเดຌดีละนๅำเม
เดຌรบั ควำม
ทวมขัง฿นพืนๅ ทีไ
สะดวก฿นกำร
สัญจรพิมไ ขึๅน

หนวยงำน
รับผิดชอบหลัก
กองชำง
ป็นรำยกำร
ปลีไยนปลงจำก
ผนพัฒนำทຌองถิไนสีไปี
(พ.ศ. 2561-2564)
ลำดับ 15 หนຌำ 105
กองชำง
ป็นรำยกำร
ปลีไยนปลงจำก
ผนพัฒนำทຌองถิไนสีไปี
(พ.ศ. 2561-2564)
ลำดับ 13 หนຌำ 104

กองชำง
ป็นรำยกำร
ปลีไยนปลงจำก
ผนพัฒนำทຌองถิไนสีไปี
(พ.ศ. 2561-2564)
ลำดับ 16 หนຌำ 105
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3. ยุทธศาสตร์ดຌานการพัฒนาครงสรຌางพืๅนฐาน
3.1 ผนงำนคหะละชุมชน
ทีไ

ครงกำร

วัตถุประสงค์

ป้ำหมำย
(ผลผลิตของครงกำร)

13

ทอระบำยนๅำคอนกรีตสริมหลใก
ครงกำรกอสรຌำงทอชือไ มหมือง พือไ พัฒนำระบบ
ระบำยนๅำ ซอยบຌำนลุงจม ชุมชน สำธำรณูปภค฿หຌเดຌมำตรฐำน ปำกลินๅ รำง ชัๅน 3
สຌนผำศูนย์กลำง 1.00 ม. จำนวน
รวม฿จพัฒนำตะคองกำ ม.2

งบประมำณละทีไผำนมำ
2561
2562
2563
(บำท)
(บำท)
(บำท)
31,000
-

2564
(บำท)
-

4.00 ทอน พรຌอมดำดคอนกรีต
สริมปำกทอ (ตำมรูปบบ
รำยกำรละประมำณกำรทีไ
ทศบำลกำหนด)

ถนนคอนกรีตสริมหลใก กวຌำง
14 ครงกำรกอสรຌำงถนนคอนกรีต พือไ พัฒนำระบบ
สริมหลใกบຌำนนำยอนัน วอน สำธำรณูปภค฿หຌเดຌมำตรฐำน 3.00 ม. ยำว 112.00 ม. หนำ

สันทียะ ชุมชนรวม฿จพัฒนำตะ
คองกำ ม.2

0.15 ม. หรือพืนๅ ทีไดำนินกำร
กอสรຌำงเมนຌอยกวำ 108.00 ตร.
ม. (ตำมรูปบบรำยกำรละ
ประมำณกำรทีไทศบำลกำหนด)

-

ผลทีไคำดวำจะเดຌรับ

หนวยงำน
รับผิดชอบหลัก

รຌอยละประชำชน
เดຌรบั ควำม
สะดวก฿นกำร
สัญจรพิมไ ขึๅน

ระบำยนๅำเดຌดีละนๅำเม
ทวมขัง฿นพืนๅ ทีไ

กองชำง
ป็นรำยกำร
ปลีไยนปลงจำก
ผนพัฒนำทຌองถิไนสีไปี
(พ.ศ. 2561-2564)
ลำดับ 20 หนຌำ 106

-

-

-

รຌอยละประชำชน
เดຌรบั ควำม
สะดวก฿นกำร
สัญจรพิมไ ขึๅน

ประชำชนเดຌรับควำม
สะดวก฿นกำรสัญจร

กองชำง
ป็นรำยกำร
ปลีไยนปลงจำก
ผนพัฒนำทຌองถิไนสีไปี
(พ.ศ. 2561-2564)
ลำดับ 10 หนຌำ 103

70,000

-

-

รຌอยละประชำชน
เดຌรบั ควำม
สะดวก฿นกำร
สัญจรพิมไ ขึๅน

ประชำชนเดຌรับควำม
สะดวก฿นกำรสัญจร

กองชำง
ป็นรำยกำร
ปลีไยนปลงจำก
ผนพัฒนำทຌองถิไนสีไปี
(พ.ศ. 2561-2564)
ลำดับ 11หนຌำ 104

0.15 ม. หรือพืนๅ ทีไดำนินกำร
กอสรຌำงเมนຌอยกวำ 336.00 ตร.
ม. (ตำมรูปบบรำยกำรละ
ประมำณกำรทีไทศบำลกำหนด)

ถนนคอนกรีตสริมหลใก กวຌำง
15 ครงกำรกอสรຌำงถนนคอนกรีต พือไ พัฒนำระบบ
สริมหลใกบຌำนนำงจันจิรำ กิม สำธำรณูปภค฿หຌเดຌมำตรฐำน 3.00 ม. ยำว 36.00 ม. หนำ

สูงนิน ชุมชนรวม฿จพัฒนำตะ
คองกำ ม.2

220,000

ตัวชีวๅ ัด
(KPI)
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3. ยุทธศาสตร์ดຌานการพัฒนาครงสรຌางพืๅนฐาน
3.1 ผนงำนคหะละชุมชน
ทีไ

ครงกำร

16 ครงกำรกอสรຌำงทอระบำยนๅำ

ซอย 9/4 ชุมชนรวม฿จพัฒนำ
ตะคองกำ ม.2

17 ครงกำรกอสรຌำงทอระบำย

นๅำหนຌำบຌำนกรีนลนด์ ชุมชน
รวม฿จพัฒนำตะคองกำ ม.2

วัตถุประสงค์

ป้ำหมำย
(ผลผลิตของครงกำร)

ทอระบำยนๅำคอนกรีตสริมหลใก
พือไ พัฒนำระบบ
สำธำรณูปภค฿หຌเดຌมำตรฐำน ปำกลินๅ รำง ชัๅน 3 0.40 ม.

2564
(บำท)
-

ทอระบำยนๅำคอนกรีตสริมหลใก
พือไ พัฒนำระบบ
สำธำรณูปภค฿หຌเดຌมำตรฐำน ปำกลินๅ รำง ชัๅน 3 0.40 ม.

-

-

-

รຌอยละประชำชน
เดຌรบั ควำม
สะดวก฿นกำร
สัญจรพิมไ ขึๅน

ผลทีไคำดวำจะเดຌรับ

25,000

-

-

หนวยงำน
รับผิดชอบหลัก
กองชำง
ป็นรำยกำร
ปลีไยนปลงจำก
ผนพัฒนำทຌองถิไนสีไปี
(พ.ศ. 2561-2564)
ลำดับ 18หนຌำ 105

495,000 รຌอยละประชำชน ระบำยนๅำเดຌดีละนๅำเม
เดຌรบั ควำม
ทวมขัง฿นพืนๅ ทีไ

กองชำง
ป็นรำยกำร
ปลีไยนปลงจำก
ผนพัฒนำทຌองถิไนสีไปี
(พ.ศ. 2561-2564)
ลำดับ19 หนຌำ 106

สะดวก฿นกำร
สัญจรพิมไ ขึๅน

ควำมยำวทอรวมบอพัก 193.00 ม.
บอพัก จำนวน 19 บอ พรຌอม
ติดตัๅงป้ำยครงกำร จำนวน 1 ป้ำย
(ตำมรูปบบรำยกำรละ
ประมำณกำรทีไทศบำลกำหนด)

เมนຌอยกวำ 40.00 ตร.ม. (ตำม
รูปบบรำยกำรละประมำณกำรทีไ
ทศบำลกำหนด)

ตัวชีวๅ ัด
(KPI)

ระบำยนๅำเดຌดีละนๅำเม
ทวมขัง฿นพืนๅ ทีไ

ควำมยำวทอรวมบอพัก 142.00 ม.
บอพัก จำนวน 15 บอ พรຌอม
ติดตัๅงป้ำยครงกำร จำนวน 1 ป้ำย
(ตำมรูปบบรำยกำรละ
ประมำณกำรทีไทศบำลกำหนด)

ถนนคอนกรีตสริมหลใก หนำ
18 ครงกำรปรับปรุงผิวทำงบริวณ พือไ พัฒนำระบบ
บຌำนผู฿ຌ หญหมูท ีไ 3 ถึงจดขตสุด สำธำรณูปภค฿หຌเดຌมำตรฐำน 0.15 ม. พืนๅ ทีไดำนินกำรกอสรຌำง

ขตทศบำลตำบลบຌำน฿หม
ชุมชนหนองหอย ม.3

2561
(บำท)
-

งบประมำณละทีไผำนมำ
2562
2563
(บำท)
(บำท)
400,000
-

-

รຌอยละประชำชน
เดຌรบั ควำม
สะดวก฿นกำร
สัญจรพิมไ ขึๅน

ประชำชนเดຌรับควำม
สะดวก฿นกำรสัญจร

กองชำง
ป็นรำยกำร
ปลีไยนปลงจำก
ผนพัฒนำทຌองถิไนสีไปี
(พ.ศ. 2561-2564)
ลำดับ 23 หนຌำ 107
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3. ยุทธศาสตร์ดຌานการพัฒนาครงสรຌางพืๅนฐาน
3.1 ผนงำนคหะละชุมชน
ทีไ

ครงกำร

วัตถุประสงค์

ป้ำหมำย

(ผลผลิตของครงกำร)
19 ครงกำรปรับปรุงฝำรำงระบำย พือไ พัฒนำระบบ
ปรับปรุงฝำรำงระบำยนๅำ กวຌำง
นๅำ ตังๅ ตสุดขตทศบำลนคร สำธำรณูปภค฿หຌเดຌมำตรฐำน 0.80 ม. หนำ 0.15 ม. ยำว
19.00 ม. (ตำมรูปบบรำยกำร
นครรำชสีมำชือไ มขตทศบำล
ละประมำณกำรที
ไทศบำล
ตำบลบຌำน฿หม ม.3
กำหนด)
ทอระบำยนๅำคอนกรีตสริมหลใก
20 ครงกำรกอสรຌำงทอระบำยนๅำริม พือไ พัฒนำระบบ
ถนนมุขมนตรี (ฝังດ ซຌำย) ชุมชน
สำธำรณูปภค฿หຌเดຌมำตรฐำน ปำกลินๅ รำง ชัน 3 0.40 ม.
ควำมยำวทอรวมบอพัก 165.00 ม.
หนองหอย ม.3

2561
(บำท)
-

งบประมำณละทีไผำนมำ
2562
2563
(บำท)
(บำท)
-

ตัวชีวๅ ัด
ผลทีไคำดวำจะเดຌรับ
2564
(KPI)
(บำท)
22,800 รຌอยละประชำชน ประชำชนเดຌรับควำม
เดຌรบั ควำม
สะดวก฿นกำรสัญจร
สะดวก฿นกำร
สัญจรพิมไ ขึๅน

-

-

-

464,000 รຌอยละประชำชน ระบำยนๅำเดຌดีละนๅำเม
เดຌรบั ควำม
ทวมขัง฿นพืนๅ ทีไ
สะดวก฿นกำร
สัญจรพิมไ ขึๅน

บอพัก จำนวน 17 บอ พรຌอม
ติดตัๅงป้ำยครงกำร จำนวน 1 ป้ำย
(ตำมรูปบบรำยกำรละ
ประมำณกำรทีไทศบำลกำหนด)

21 ครงกำรกอสรຌำงทอระบำยนๅำ
พือไ พัฒนำระบบ
(ฝังດ ซຌำย) ซอยรวมมิตร จำกบຌำน สำธำรณูปภค฿หຌเดຌมำตรฐำน
ป้ำประยูรถึงอู กือๅ ชุมชนรวมมิตร
พัฒนำ ม.4

ทอระบำยนๅำคอนกรีตสริมหลใก
ปำกลิๅนรำง ชัๅน 3 0.40 ม.
ควำมยำวทอรวมบอพัก 214.00 ม.
บอพัก จำนวน 22 บอ พรຌอม
ติดตัๅงป้ำยครงกำร จำนวน 1 ป้ำย
(ตำมรูปบบรำยกำรละ
ประมำณกำรทีไทศบำลกำหนด)

600,000

-

-

-

รຌอยละประชำชน
เดຌรบั ควำม
สะดวก฿นกำร
สัญจรพิมไ ขึๅน

ระบำยนๅำเดຌดีละนๅำเม
ทวมขัง฿นพืนๅ ทีไ

หนวยงำน
รับผิดชอบหลัก
กองชำง
ป็นรำยกำร
ปลีไยนปลงจำก
ผนพัฒนำทຌองถิไนสีไปี
(พ.ศ. 2561-2564)
ลำดับ24หนຌำ 107
กองชำง
ป็นรำยกำร
ปลีไยนปลงจำก
ผนพัฒนำทຌองถิไนสีไปี
(พ.ศ. 2561-2564)
ลำดับ 25หนຌำ107

กองชำง
ป็นรำยกำร
ปลีไยนปลงจำก
ผนพัฒนำทຌองถิไนสีไปี
(พ.ศ. 2561-2564)
ลำดับ 29หนຌำ 109
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3. ยุทธศาสตร์ดຌานการพัฒนาครงสรຌางพืๅนฐาน
3.1 ผนงำนคหะละชุมชน
ทีไ

ครงกำร

22 ครงกำรกอสรຌำงถนนหินคลุก

ซอยจริญพัฒน์ ซอย 2 ชุมชน
รวมมิตรพัฒนำ ม.4

วัตถุประสงค์

ป้ำหมำย
(ผลผลิตของครงกำร)

ถนนหินคลุก กวຌำง 4.00 ม. ยำว
พือไ พัฒนำระบบ
สำธำรณูปภค฿หຌเดຌมำตรฐำน 76.00 ม. หนำ 0.20 ม. หรือพืนๅ ทีไ

2561
(บำท)
-

งบประมำณละทีไผำนมำ
2562
2563
(บำท)
(บำท)
-

สะดวก฿นกำร
สัญจรพิมไ ขึๅน

ดำนินกำรกอสรຌำงเมนຌอยกวำ
304.00 ตร.ม. (ตำมรูปบบ
รำยกำรละประมำณกำรทีไ
ทศบำลกำหนด)

ทอระบำยนๅำคอนกรีตสริมหลใก
พือไ พัฒนำระบบ
ซอย 19 ชุมชนวิรจน์พัฒนำ ม.4 สำธำรณูปภค฿หຌเดຌมำตรฐำน ปำกลินๅ รำง ชัๅน 3 0.40 ม.

23 ครงกำรกอสรຌำงทอระบำยนๅำ

-

-

280,000

-

-

-

ควำมยำวทอรวมบอพัก 101.00 ม.
บอพัก จำนวน 10 บอ พรຌอม
ติดตัๅงป้ำยครงกำร จำนวน 1 ป้ำย
(ตำมรูปบบรำยกำรละ
ประมำณกำรทีไทศบำลกำหนด)

24 ครงกำรกอสรຌำงทอระบำยนๅำ
พรຌอมฝำตะกรง ซอย 9 ชุมชน
วิรจน์พัฒนำ ม.4

ทอระบำยนๅำคอนกรีตสริมหลใก
พือไ พัฒนำระบบ
สำธำรณูปภค฿หຌเดຌมำตรฐำน ปำกลินๅ รำง ชัๅน 3 0.40 ม.

ควำมยำวทอรวมบอพัก 60.00 ม.
บอพัก จำนวน 8 บอ พรຌอม
ติดตัๅงป้ำยครงกำร จำนวน 1 ป้ำย
(ตำมรูปบบรำยกำรละ
ประมำณกำรทีไทศบำลกำหนด)

ตัวชีวๅ ัด
ผลทีไคำดวำจะเดຌรับ
2564
(KPI)
(บำท)
60,000 รຌอยละประชำชน ประชำชนเดຌรับควำม
เดຌรบั ควำม
สะดวก฿นกำรสัญจร

กองชำง
ป็นรำยกำร
ปลีไยนปลงจำก
ผนพัฒนำทຌองถิไนสีไปี
(พ.ศ. 2561-2564)
ลำดับ 26หนຌำ108

ระบำยนๅำเดຌดีละนๅำเม
ทวมขัง฿นพืนๅ ทีไ

กองชำง
ป็นรำยกำร
ปลีไยนปลงจำก
ผนพัฒนำทຌองถิไนสีไปี
(พ.ศ. 2561-2564)
ลำดับ 27หนຌำ108

185,000 รຌอยละประชำชน ระบำยนๅำเดຌดีละนๅำเม
เดຌรบั ควำม
ทวมขัง฿นพืนๅ ทีไ

กองชำง
ป็นรำยกำร
ปลีไยนปลงจำก
ผนพัฒนำทຌองถิไนสีไปี
(พ.ศ. 2561-2564)
ลำดับ 31หนຌำ109

-

รຌอยละประชำชน
เดຌรบั ควำม
สะดวก฿นกำร
สัญจรพิมไ ขึๅน

หนวยงำน
รับผิดชอบหลัก

สะดวก฿นกำร
สัญจรพิมไ ขึๅน
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3. ยุทธศาสตร์ดຌานการพัฒนาครงสรຌางพืๅนฐาน
3.1 ผนงำนคหะละชุมชน
ทีไ

ครงกำร

วัตถุประสงค์

25 ครงกำรจัดทำป้ำยชือไ ชุมชนเมตรี พือไ สดงทีไตงัๅ ละอำณำ
พัฒนำ ม.4
ขตของพืนๅ ทีไชุมชน

ป้ำหมำย
(ผลผลิตของครงกำร)
ป้ำยชุมชน จำนวน 1 ป้ำย
(ตำมบบทศบำลกำหนด)

งบประมำณละทีไผำนมำ
2561
2562
2563
(บำท)
(บำท)
(บำท)
55,000
-

ถนนคอนกรีตสริมหลใก ขนำด
26 ครงกำรขยำยผิวจรำจรถนน
พือไ พัฒนำระบบ
คอนกรีตสริมหลใกทัๅงสองฝังດ ซอย สำธำรณูปภค฿หຌเดຌมำตรฐำน กวຌำงขຌำงละ 1.50 ม. ยำว 373.00
ม. หนำ 0.15 ม. หรือพืนๅ ทีไ
เมตรีพัฒนำ ชุมชนเมตรีพัฒนำ ม.4

820,000

-

-

ทำงทຌำ กวຌำง 1.00 ม. ยำวรวม
27 ครงกำรกอสรຌำงทำงทຌำหนຌำรຌำน พือไ พัฒนำระบบ
กຎวยตีย็ วมืององ ชุมชนเมตรี
สำธำรณูปภค฿หຌเดຌมำตรฐำน 200.00 ม. หรือพืนๅ ทีไดำนินกำร
เมนຌอยกวำ 200.00 ตร.ม. พรຌอม
พัฒนำ ม.4

-

-

-

ดำนินกำรขยำยผิวทำงจรำจร
คอนกรีตสริมหลใกทัๅงสองฝัດงรวม
ฝำบอพຌกเมนຌอยกวำ 1,119.00
ตร.ม. พรຌอมป้ำยครงกำร จำนวน
1 ป้ำย (ตำมรูปบบรำยกำรละ
ประมำณกำรทีไทศบำลกำหนด)

ติดตัๅงป้ำยครงกำร จำนวน 1 ป้ำย
(ตำมรูปบบรำยกำรละ
ประมำณกำรทีไทศบำลกำหนด)

2564
(บำท)
-

ตัวชีวๅ ัด
(KPI)

ผลทีไคำดวำจะเดຌรับ

หนวยงำน
รับผิดชอบหลัก

รຌอยละประชำชน
เดຌรบั ควำม
สะดวก฿นกำร
สัญจรพิมไ ขึๅน

ประชำชนเดຌรับควำม
สะดวก฿นกำรสัญจร

กองชำง
ป็นรำยกำร
ปลีไยนปลงจำก
ผนพัฒนำทຌองถิไนสีไปี
(พ.ศ. 2561-2564)
ลำดับ 34 หนຌำ110

รຌอยละประชำชน
เดຌรบั ควำม
สะดวก฿นกำร
สัญจรพิมไ ขึๅน

ประชำชนเดຌรับควำม
สะดวก฿นกำรสัญจร

กองชำง
ป็นรำยกำร
ปลีไยนปลงจำก
ผนพัฒนำทຌองถิไนสีไปี
(พ.ศ. 2561-2564)
ลำดับ28 หนຌำ108

150,000 รຌอยละประชำชน ประชำชนเดຌรับควำม
เดຌรบั ควำม
สะดวก฿นกำรสัญจร

กองชำง
ป็นรำยกำร
ปลีไยนปลงจำก
ผนพัฒนำทຌองถิไนสีไปี
(พ.ศ. 2561-2564)
ลำดับ32หนຌำ110

-

สะดวก฿นกำร
สัญจรพิมไ ขึๅน
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3. ยุทธศาสตร์ดຌานการพัฒนาครงสรຌางพืๅนฐาน
3.1 ผนงำนคหะละชุมชน
ทีไ

ครงกำร

28 ครงกำรปรับปรุงถนนลำดยำง
อสฟัสท์ติกคอนกรีตหนຌำรຌำน
กຎวยตีย็ วมืององ ชุมชนเมตรี
พัฒนำ ม.4

วัตถุประสงค์

ป้ำหมำย
(ผลผลิตของครงกำร)

ปรับปรุงถนนลำดยำงอสฟัสท์ติ
พือไ พัฒนำระบบ
สำธำรณูปภค฿หຌเดຌมำตรฐำน กคอนกรีต กวຌำง 5.00 ม. ยำวรวม

29 ครงกำรกอสรຌำงถนนคอนกรีต พือไ พัฒนำระบบ
สริมหลใกพรຌอมวำงทอระบำยนๅำ สำธำรณูปภค฿หຌเดຌมำตรฐำน
ซอยบຌำนป้ำวน ชุมชนพบสุข 1
ม.5

2561
(บำท)
-

งบประมำณละทีไผำนมำ
2562
2563
(บำท)
(บำท)
-

สะดวก฿นกำร
สัญจรพิมไ ขึๅน

380.00 ม. หนำ 0.05 ม. หรือ
พืนๅ ทีไดำนินกำรเมนຌอยกวำ
1,900.00 ตร.ม. พรຌอมป้ำย
ครงกำร จำนวน 1 ป้ำย (ตำม
รูปบบรำยกำรละประมำณกำรทีไ
ทศบำลกำหนด)

ถนนคอนกรีตสริมหลใก กวຌำง
4.00 ม. ยำว 85.00 ม. หนำ
0.15 ม. พรຌอมวำงทอระบำยนๅำ
คอนกรีตสริมหลใก ปำกลิๅนรำง
ชัน 3 ขนำด 0.40 ม. ควำมยำว
ทอรวมรวมบอพัก 85.00 ม. บอ
พัก จำนวน 9 บอ พรຌอมป้ำย
ครงกำร จำนวน 1 ป้ำย (ตำม
รูปบบรำยกำรละประมำณกำรทีไ
ทศบำลกำหนด)

ตัวชีวๅ ัด
ผลทีไคำดวำจะเดຌรับ
2564
(KPI)
(บำท)
900,000 รຌอยละประชำชน ประชำชนเดຌรับควำม
เดຌรบั ควำม
สะดวก฿นกำรสัญจร

-

370,000

-

-

รຌอยละประชำชน
เดຌรบั ควำม
สะดวก฿นกำร
สัญจรพิมไ ขึๅน

ประชำชนเดຌรับควำม
สะดวก฿นกำรสัญจร

หนวยงำน
รับผิดชอบหลัก
กองชำง
ป็นรำยกำร
ปลีไยนปลงจำก
ผนพัฒนำทຌองถิไนสีไปี
(พ.ศ. 2561-2564)
ลำดับ 33 หนຌำ110

กองชำง
ป็นรำยกำร
ปลีไยนปลงจำก
ผนพัฒนำทຌองถิไนสีไปี
(พ.ศ. 2561-2564)
ลำดับ 35 หนຌำ110
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3. ยุทธศาสตร์ดຌานการพัฒนาครงสรຌางพืๅนฐาน
3.1 ผนงำนคหะละชุมชน
ทีไ

ครงกำร

วัตถุประสงค์

ป้ำหมำย
(ผลผลิตของครงกำร)

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

ทอระบำยนๅำคอนกรีตสริมหลใก
พือไ พัฒนำระบบ
สำธำรณูปภค฿หຌเดຌมำตรฐำน ปำกลินๅ รำง ชัๅน 3 0.40 ม.

31 ครงกำรกอสรຌำงถนนคอนกรีต
สริมหลใก ซอยพบสุข 12/5
ชุมชนพบสุข 1 ม.5

พือไ พัฒนำระบบ
ถนนคอนกรีตสริมหลใก กวຌำง
สำธำรณูปภค฿หຌเดຌมำตรฐำน 5 ม. ยำว 249 ม. หนำ 0.15 ม.
หรือพืนๅ ทีไดำนินกำรเมนຌอยกวำ
1,245 ตร.ม. พรຌอมเหลทำง
หินคลุก กวຌำง 0.50 ม. ยำว 249
ม. หนำ 0.15 ม. ทัๅงสองขຌำง
พรຌอมป้ำยครงกำรจำนวน 1
ป้ำย (ตำมบบทศบำลกำหนด)

2561
(บำท)
-

งบประมำณละทีไผำนมำ
2562
2563
(บำท)
(บำท)
440,000

2564
(บำท)
-

ควำมยำวทอรวมบอพัก 160.00 ม.
บอพัก จำนวน 16 บอ พรຌอม
ติดตัๅงป้ำยครงกำร จำนวน 1 ป้ำย
(ตำมรูปบบรำยกำรละ
ประมำณกำรทีไทศบำลกำหนด)

ทอระบำยนๅำคอนกรีตสริมหลใก
32 ครงกำรกอสรຌำงทอระบำยนๅำ
พือไ พัฒนำระบบ
ซอย 13/3 ตอจำกบຌำนยำยจริญ สำธำรณูปภค฿หຌเดຌมำตรฐำน ปำกลินๅ รำง ชัๅน 3 0.40 ม.
ควำมยำวทอรวมบอพัก 97.00 ม.
ชุมชนพบสุข 3 ม.5

บอพัก จำนวน 10 บอ พรຌอม
ติดตัๅงป้ำยครงกำร จำนวน 1 ป้ำย
(ตำมรูปบบรำยกำรละ
ประมำณกำรทีไทศบำลกำหนด)

-

-

-

ตัวชีวๅ ัด
(KPI)
รຌอยละประชำชน
เดຌรบั ควำม
สะดวก฿นกำร
สัญจรพิมไ ขึๅน

ผลทีไคำดวำจะเดຌรับ
ระบำยนๅำเดຌดีละนๅำเม
ทวมขัง฿นพืนๅ ทีไ

700,000 รຌอยละประชำชน ประชำชนเดຌรับควำม
เดຌรบั ควำม
สะดวก฿นกำรสัญจร
สะดวก฿นกำร
สัญจรพิมไ ขึๅน

-

270,000

-

-

รຌอยละประชำชน
เดຌรบั ควำม
สะดวก฿นกำร
สัญจรพิมไ ขึๅน

ระบำยนๅำเดຌดีละนๅำเม
ทวมขัง฿นพืนๅ ทีไ

หนวยงำน
รับผิดชอบหลัก
กองชำง
ป็นรำยกำร
ปลีไยนปลงจำก
ผนพัฒนำทຌองถิไนสีไปี
(พ.ศ. 2561-2564)
ลำดับ 38หนຌำ112

กองชำง
ป็นรำยกำร
ปลีไยนปลงจำก
ผนพัฒนำทຌองถิไนสีไปี
(พ.ศ. 2561-2564)
ลำดับ 37หนຌำ111

กองชำง
ป็นรำยกำร
ปลีไยนปลงจำก
ผนพัฒนำทຌองถิไนสีไปี
(พ.ศ. 2561-2564)
ลำดับ 39หนຌำ112
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3. ยุทธศาสตร์ดຌานการพัฒนาครงสรຌางพืๅนฐาน
3.1 ผนงำนคหะละชุมชน
ทีไ

ครงกำร

วัตถุประสงค์

ป้ำหมำย
(ผลผลิตของครงกำร)

ปรับปรุงผิวจรำจรอสฟัสท์ติกคอ
33 ครงกำรปรับปรุงถนนหนຌำรงนๅำ พือไ พัฒนำระบบ
ซอยบຌำนนำยสุรพันธ์ ซอย 8/2 สำธำรณูปภค฿หຌเดຌมำตรฐำน นกรีต กวຌำง 4 ม. ยำวรวม 360 ม.
หนำ 0.05 ม. พรຌอมป้ำยครงกำร
ชุมชนสนสุข 1 ม.7

2561
(บำท)
665,000

งบประมำณละทีไผำนมำ
2562
2563
(บำท)
(บำท)
-

2564
(บำท)
-

จำนวน 1 ป้ำย (ตำมรูปบบ
รำยกำรละประมำณกำรทีไ
ทศบำลกำหนด)

ตัวชีวๅ ัด
(KPI)

ผลทีไคำดวำจะเดຌรับ

หนวยงำน
รับผิดชอบหลัก

รຌอยละประชำชน
เดຌรบั ควำม
สะดวก฿นกำร
สัญจรพิมไ ขึๅน

ประชำชนเดຌรับควำม
สะดวก฿นกำรสัญจร

กองชำง
ป็นรำยกำร
ปลีไยนปลงจำก
ผนพัฒนำทຌองถิไนสีไปี
(พ.ศ. 2561-2564)
ลำดับ 41 หนຌำ113

500,000

-

-

-

รຌอยละประชำชน
เดຌรบั ควำม
สะดวก฿นกำร
สัญจรพิมไ ขึๅน

ระบำยนๅำเดຌดีละนๅำเม
ทวมขัง฿นพืนๅ ทีไ

กองชำง
ป็นรำยกำร
ปลีไยนปลงจำก
ผนพัฒนำทຌองถิไนสีไปี
(พ.ศ. 2561-2564)
ลำดับ 43 หนຌำ113

ทอระบำยนๅำคอนกรีตสริมหลใก
35 ครงกำรกอสรຌำงทอระบำยนๅำ
พือไ พัฒนำระบบ
1,000,000
ซอยสนสุข 8/2 ชุมชนสนสุข 1 สำธำรณูปภค฿หຌเดຌมำตรฐำน ปำกลินๅ รำง ชัๅน 3 0.40 ม.
ควำมยำวทอรวมบอพัก 360.00 ม.
ม.7

-

-

-

รຌอยละประชำชน
เดຌรบั ควำม
สะดวก฿นกำร
สัญจรพิมไ ขึๅน

ระบำยนๅำเดຌดีละนๅำเม
ทวมขัง฿นพืนๅ ทีไ

กองชำง
ป็นรำยกำร
ปลีไยนปลงจำก
ผนพัฒนำทຌองถิไนสีไปี
(พ.ศ. 2561-2564)
ลำดับ 44 หนຌำ 114

34 ครงกำรกอสรຌำงรำงระบำยนๅำ
ละทอระบำยนๅำบำงสวน ซอย
อตรูม 1 ม.7

รำงระบำยนๅำคอนกรีตสริมหลใก
พือไ พัฒนำระบบ
สำธำรณูปภค฿หຌเดຌมำตรฐำน กวຌำง 0.50 ม. ยำว 195 ม. ฝำรำง
ระบำยนๅำหนำ 0.15 ม. พรຌอมวำง
ทอระบำยนๅำซีมนต์฿ยหิน
สຌนผำศูนย์กลำง 8" ควำมยำว
รวมบอพัก 160 ม. พอพักจำนวน
16 บอ พรຌอมติดตัๅงป้ำยครงกำร
จำนวน 1 ป้ำย (ตำมรูปบบ
รำยกำรละประมำณกำรทีไ
ทศบำลกำหนด)

บอพัก จำนวน 37 บอ พรຌอม
ติดตัๅงป้ำยครงกำร จำนวน 1 ป้ำย
(ตำมรูปบบรำยกำรละ
ประมำณกำรทีไทศบำลกำหนด)
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3. ยุทธศาสตร์ดຌานการพัฒนาครงสรຌางพืๅนฐาน
3.1 ผนงำนคหะละชุมชน
ทีไ

ครงกำร

36 ครงกำรกอสรຌำงทอระบำยนๅำ
ซอยหนຌำบຌำนนำยรุง ลำว์ดีพะ
นำว์ ชุมชนสนสุข 2 ม.7

วัตถุประสงค์

ป้ำหมำย
(ผลผลิตของครงกำร)

ทอระบำยนๅำคอนกรีตสริมหลใก
พือไ พัฒนำระบบ
สำธำรณูปภค฿หຌเดຌมำตรฐำน ปำกลินๅ รำง ชัๅน 3 0.40 ม.

2561
(บำท)
-

งบประมำณละทีไผำนมำ
2562
2563
(บำท)
(บำท)
-

ตัวชีวๅ ัด
ผลทีไคำดวำจะเดຌรับ
2564
(KPI)
(บำท)
382,000 รຌอยละประชำชน ระบำยนๅำเดຌดีละนๅำเม
เดຌรบั ควำม
ทวมขัง฿นพืนๅ ทีไ
สะดวก฿นกำร
สัญจรพิมไ ขึๅน

ควำมยำวทอรวมบอพัก 136.00 ม.
บอพัก จำนวน 14 บอ พรຌอม
ติดตัๅงป้ำยครงกำร จำนวน 1 ป้ำย
(ตำมรูปบบรำยกำรละ
ประมำณกำรทีไทศบำลกำหนด)

หนวยงำน
รับผิดชอบหลัก
กองชำง
ป็นรำยกำร
ปลีไยนปลงจำก
ผนพัฒนำทຌองถิไนสีไปี
(พ.ศ. 2561-2564)
ลำดับ 45หนຌำ114

ทอระบำยนๅำคอนกรีตสริมหลใก
37 ครงกำรกอสรຌำงทอระบำยนๅำ
พือไ พัฒนำระบบ
ซอยบຌำนนำยสัมฤทธิถ่ ึงบอวัดพบ สำธำรณูปภค฿หຌเดຌมำตรฐำน ปำกลินๅ รำง ชัๅน 3 1.00 ม.
ควำมยำวทอรวมบอพัก 72.00 ม.
สุข ชุมชนสนสุข 2 ม.7

-

525,000

-

-

รຌอยละประชำชน
เดຌรบั ควำม
สะดวก฿นกำร
สัญจรพิมไ ขึๅน

ระบำยนๅำเดຌดีละนๅำเม
ทวมขัง฿นพืนๅ ทีไ

กองชำง
ป็นรำยกำร
ปลีไยนปลงจำก
ผนพัฒนำทຌองถิไนสีไปี
(พ.ศ. 2561-2564)
ลำดับ47 หนຌำ115

38 ครงกำรกอสรຌำงถนนคอนกรีต พือไ พัฒนำระบบ
สริมหลใก สຌนบຌำนป้ำสภำเปถึง สำธำรณูปภค฿หຌเดຌมำตรฐำน
ถนนหนຌำศำลำกลำงหมูบ ຌำน
ชุมชนสนสุข 2 ม.7

-

-

254,000

-

รຌอยละประชำชน
เดຌรบั ควำม
สะดวก฿นกำร
สัญจรพิมไ ขึๅน

ประชำชนเดຌรับควำม
สะดวก฿นกำรสัญจร

กองชำง
ป็นรำยกำร
ปลีไยนปลงจำก
ผนพัฒนำทຌองถิไนสีไปี
(พ.ศ. 2561-2564)
ลำดับ 46 หนຌำ114

บอพัก จำนวน 8 บอ พรຌอม
ติดตัๅงป้ำยครงกำร จำนวน 1 ป้ำย
(ตำมรูปบบรำยกำรละ
ประมำณกำรทีไทศบำลกำหนด)

ถนนคอนกรีตสริมหลใก กวຌำง
4.00 ม. ยำว 100.00 ม. หนำ
0.15 ม. หรือพืนๅ ทีไดำนินกำร
กอสรຌำงเมนຌอยกวำ 400.00 ตร.
ม. พรຌอมป้ำยครงกำรจำนวน 1
ป้ำย (ตำมรูปบบรำยกำรละ
ประมำณกำรทีไทศบำลกำหนด)
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3. ยุทธศาสตร์ดຌานการพัฒนาครงสรຌางพืๅนฐาน
3.1 ผนงำนคหะละชุมชน
ทีไ

ครงกำร

วัตถุประสงค์

ป้ำหมำย
(ผลผลิตของครงกำร)

2561
(บำท)
-

39 ครงกำรกอสรຌำงทอระบำย
นๅำหนຌำศำลำคุຌมสฬส (ขຌำงบຌำน
ยำยภำพ) ชุมชนสนสุข 3 ม.7

ทอระบำยนๅำคอนกรีตสริมหลใก
พือไ พัฒนำระบบ
สำธำรณูปภค฿หຌเดຌมำตรฐำน ปำกลินๅ รำง ชัๅน 3 0.40 ม.

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

ถนนคอนกรีตสริมหลใก กวຌำง
พือไ พัฒนำระบบ
สำธำรณูปภค฿หຌเดຌมำตรฐำน 3.00 ม. ยำว 240.00 ม. หนำ

-

ถนนหินคลุก กวຌำง 4.00 ม. ยำว
41 ครงกำรกอสรຌำงถนนหินคลุกหลัง พือไ พัฒนำระบบ
สำนักงำนทศบำลตำบลปรุ฿หญ สำธำรณูปภค฿หຌเดຌมำตรฐำน 480.00 ม. หนำ 0.15 ม. หรือ
พืนๅ ทีไดำนินกำรกอสรຌำงเมนຌอย
หง฿หม ชุมชนสนสุข 3 ม.7

-

งบประมำณละทีไผำนมำ
2562
2563
(บำท)
(บำท)
215,000
-

ควำมยำวทอรวมบอพัก 75.00 ม.
บอพัก จำนวน 8 บอ พรຌอม
ติดตัๅงป้ำยครงกำร จำนวน 1 ป้ำย
(ตำมรูปบบรำยกำรละ
ประมำณกำรทีไทศบำลกำหนด)

-

ตัวชีวๅ ัด
(KPI)
รຌอยละประชำชน
เดຌรบั ควำม
สะดวก฿นกำร
สัญจรพิมไ ขึๅน

ผลทีไคำดวำจะเดຌรับ
ระบำยนๅำเดຌดีละนๅำเม
ทวมขัง฿นพืนๅ ทีไ

-

หนวยงำน
รับผิดชอบหลัก
กองชำง
ป็นรำยกำร
ปลีไยนปลงจำก
ผนพัฒนำทຌองถิไนสีไปี
(พ.ศ. 2561-2564)
ลำดับ 48 หนຌำ115

470,000 รຌอยละประชำชน ประชำชนเดຌรับควำม
เดຌรบั ควำม
สะดวก฿นกำรสัญจร

กองชำง
ป็นรำยกำร
ปลีไยนปลงจำก
ผนพัฒนำทຌองถิไนสีไปี
(พ.ศ. 2561-2564)
ลำดับ 49 หนຌำ115

284,000 รຌอยละประชำชน ประชำชนเดຌรับควำม
เดຌรบั ควำม
สะดวก฿นกำรสัญจร

กองชำง
ป็นรำยกำร
ปลีไยนปลงจำก
ผนพัฒนำทຌองถิไนสีไปี
(พ.ศ. 2561-2564)
ลำดับ 50 หนຌำ116

สะดวก฿นกำร
สัญจรพิมไ ขึๅน

0.15 ม. หรือพืนๅ ทีไดำนินกำร
กอสรຌำงเมนຌอยกวำ 720.00 ตร.
ม. พรຌอมป้ำยครงกำรจำนวน 1
ป้ำย (ตำมรูปบบรำยกำรละ
ประมำณกำรทีไทศบำลกำหนด)

กวำ 1,920.00 ตร.ม. พรຌอมป้ำย
ครงกำรจำนวน 1 ป้ำย (ตำม
รูปบบรำยกำรละประมำณกำรทีไ
ทศบำลกำหนด)

-

2564
(บำท)
-

สะดวก฿นกำร
สัญจรพิมไ ขึๅน
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3. ยุทธศาสตร์ดຌานการพัฒนาครงสรຌางพืๅนฐาน
3.1 ผนงำนคหะละชุมชน
ทีไ

ครงกำร

วัตถุประสงค์

ป้ำหมำย
(ผลผลิตของครงกำร)

42 ครงกำรกอสรຌำงถนนคอนกรีต
สริมหลใกหลังบຌำนกำนันนพดล
ศรีจะบก ชุมชนสนสุข 3 ม.7

ถนนคอนกรีตสริมหลใก กวຌำง
พือไ พัฒนำระบบ
สำธำรณูปภค฿หຌเดຌมำตรฐำน 4.00 ม. ยำว 313.00 ม. หนำ

43 ครงกำรกอสรຌำงถนนคอนกรีต
สริมหลใกซอยดวนพีไ ป้ำ ชุมชน
สนสุข 3 ม.7

ถนนคอนกรีตสริมหลใก กวຌำง
พือไ พัฒนำระบบ
สำธำรณูปภค฿หຌเดຌมำตรฐำน 4.00 ม. ยำว 140.00 ม. หนำ

รวม

......43........... ครงการ

2561
(บำท)
-

งบประมำณละทีไผำนมำ
2562
2563
(บำท)
(บำท)
-

สะดวก฿นกำร
สัญจรพิมไ ขึๅน

0.15 ม. หรือพืนๅ ทีไดำนินกำร
กอสรຌำงเมนຌอยกวำ 1,252.00
ตร.ม. พรຌอมเหลทำงหินคลุกกวຌำง
0.50 ม. ยำว 313.00 ม. หนำ
0.15 ม. ทัๅงสองขຌำง พรຌอมป้ำย
ครงกำรจำนวน 1 ป้ำย (ตำม
รูปบบรำยกำรละประมำณกำรทีไ
ทศบำลกำหนด)

-

-

-

-

355,000 รຌอยละประชำชน ประชำชนเดຌรับควำม
เดຌรบั ควำม
สะดวก฿นกำรสัญจร
สะดวก฿นกำร
สัญจรพิมไ ขึๅน

0.15 ม. หรือพืนๅ ทีไดำนินกำร
กอสรຌำงเมนຌอยกวำ 560.00 ตร.
ม. พรຌอมเหลทำงหินคลุกกวຌำง
0.50 ม. ยำว 140.00 ม. หนำ
0.15 ม. ทัๅงสองขຌำง พรຌอมป้ำย
ครงกำรจำนวน 1 ป้ำย (ตำม
รูปบบรำยกำรละประมำณกำรทีไ
ทศบำลกำหนด)

-

ตัวชีวๅ ัด
ผลทีไคำดวำจะเดຌรับ
2564
(KPI)
(บำท)
797,000 รຌอยละประชำชน ประชำชนเดຌรับควำม
เดຌรบั ควำม
สะดวก฿นกำรสัญจร

4,321,000 3,030,000 1,083,000

6,344,800

-

-

หนวยงำน
รับผิดชอบหลัก
กองชำง
ป็นรำยกำร
ปลีไยนปลงจำก
ผนพัฒนำทຌองถิไนสีไปี
(พ.ศ. 2561-2564)
ลำดับ 51 หนຌำ116

กองชำง
ป็นรำยกำร
ปลีไยนปลงจำก
ผนพัฒนำทຌองถิไนสีไปี
(พ.ศ. 2561-2564)
ลำดับ 52 หนຌำ116

-
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รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาทຌองถินไ สีปไ ี (พ.ศ.2561 - 2564) ปลียไ นปลง ครังๅ ทีไ 1
สาหรับองค์กรปกครองสวนทຌองถินไ ดานินการ
ทศบาลตาบลปรุใหญ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 3 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติละสิงไ วดลຌอมใหຌมีความสมบูรณ์อยางยังไ ยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทຌองถินไ ในขตจังหวัดทีไ 10 ยุทธศาสตร์ดຌานการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ละสิงไ วดลຌอม
4.ยุทธศาสตร์ดຌานการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติละสิงไ วดลຌอม
4.1 ผนงำนสำธำรณสุข
งบประมำณละทีไผำนมำ
ป้ำหมำย
ทีไ
ครงกำร
วัตถุประสงค์
2561
2562
2563
(ผลผลิตของครงกำร)
(บำท)
(บำท)
(บำท)
สถำนรี
ร
วบรวมมู
ล
ผอย
1 ครงกำรกอสรຌำงสถำนีรวบรวมมูล พือไ ฿ชຌป็นสถำนทีไดำนินกำร
500,000
จ
ำนวน
1
ห
ง
รวบรวมละคั
ด
ยกขยะมู
ล
ฝอย
ฝอย บริวณนนสลัก฿ด ม.1 ชุมชน

บบ ผ.01

2564
(บำท)
-

คนชุม 3 ม.1

รวม

.......1......... ครงการ

-

-

500,000

-

-

-

ตัวชีวๅ ัด
(KPI)
มีจำนวนอำคำร
สถำนทีไ฿นกำร
กำจัดขยะมูล
ฝอยพิมไ ขึๅน

-

ผลทีไคำดวำจะเดຌรับ

หนวยงำน
รับผิดชอบหลัก

กองสำธำรณสุขฯ
ทศบำลตำบลปรุ฿หญ
ป็นรำยกำร
สำมำรถบริหำรจัดกำรขยะ
ปลีไยนปลงจำก
เดຌอยำงถูกหลักสุขำภิบำล ผนพัฒนำทຌองถิไนสีไปี
(พ.ศ. 2561-2564)
ลำดับ 4หนຌำ 119

-

-
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รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาทຌองถินไ สีปไ ี (พ.ศ.2561 - 2564) ปลียไ นปลง ครังๅ ทีไ 1
สาหรับองค์กรปกครองสวนทຌองถินไ ดานินการ
ทศบาลตาบลปรุใหญ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 3 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติละสิงไ วดลຌอมใหຌมีความสมบูรณ์อยางยังไ ยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทຌองถินไ ในขตจังหวัดทีไ 10 ยุทธศาสตร์ดຌานการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ละสิงไ วดลຌอม
4.ยุทธศาสตร์ดຌานการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติละสิงไ วดลຌอม
4.2 ผนงำนกำรกษตร
งบประมำณละทีไผำนมำ
ป้ำหมำย
ทีไ
ครงกำร
วัตถุประสงค์
2561
2562
2563
(ผลผลิตของครงกำร)
(บำท)
(บำท)
(บำท)
1 ครงกำร "ทຌองถินไ เทย รวม฿จภักดิ่ พือไ พิมไ พืนๅ ทีไสีขียวละลดภำวะ ตำบลปรุ฿หญ
50,000
50,000
50,000
รักษ์พนืๅ ทีไสีขียว
ลกรຌอน

รวม

.........1........ ครงการ

-

-

50,000

50,000

50,000

บบ ผ.01

ตัวชีวๅ ัด
2564
(KPI)
(บำท)
50,000 รຌอยละของ
พืนๅ ทีไสีขียว
พิมไ ขึๅน

50,000

-

ผลทีไคำดวำจะเดຌรับ
พืนๅ ทีไสีขียวพิมไ ขึนๅ ละ
ลดภำวะลกรຌอน

-

หนวยงำน
รับผิดชอบหลัก
สำนักปลัดทศบำล
ป็นรำยกำร
ปลีไยนปลงจำก
ผนพัฒนำทຌองถิไนสีไปี
(พ.ศ. 2561-2564)
ลำดับ 1 หนຌำ 120

-
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รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาทຌองถินไ สีปไ ี (พ.ศ.2561 - 2564) ปลียไ นปลง ครังๅ ทีไ 1
สาหรับองค์กรปกครองสวนทຌองถินไ ดานินการ
ทศบาลตาบลปรุใหญ

บบ ผ.01

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 2 ยกระดับสังคมใหຌป็นมืองนาอยู
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทຌองถินไ ในขตจังหวัดทีไ 7 ยุทธศาสตร์ดຌานการพัฒนาการทองทียไ ว ศาสนา-วัฒนธรรม ประพณี ละกีฬา
5. ยุทธศาสตร์ดຌานการพัฒนาการทองทียไ ว ศาสนา-วัฒนธรรม ประพณี ละกีฬา
5.1 ผนงำนคหะชุมชน
งบประมำณละทีไผำนมำ
ป้ำหมำย
ตัวชีวๅ ัด
ทีไ
ครงกำร
วัตถุประสงค์
ผลทีไคำดวำจะเดຌรับ
2561
2562
2563
2564
(KPI)
(ผลผลิตของครงกำร)
(บำท)
(บำท)
(บำท)
(บำท)
รຌอยละของดใก ดใก ยำวชน ละประชำชน
ก
อ
สรຌ
ำ
งสำยึ
ด
ตำข
ำ
ยรอบ
1 ครงกำรกอสรຌำงสำยึดตำ พือไ ฿หຌดใก ยำวชน ละ
500,000
ยำวชน ละ
฿นพืนๅ ทีไตำบลปรุ฿หญมี
ขำยรอบสนำมกีฬำนนพธิ่ ประชำชนมีสถำนทีไออก สนำมกีฬำนนพธิ่ พรຌอมป้ำย
ประชำชนมี
กำลังกำยทีไเดຌมำตรฐำน ครงกำร จำนวน 1 ป้ำย (ตำม
ชุมชนคนชุม 1 ม.1
สุขภำพขใงรง สุขภำพสมบูรณ์ ขใงรง
รูปบบรำยกำรละประมำณ
กำรทีไทศบำลกำหนด)

2 ครงกำรจัดหำครือไ งออก
กำลังกำยสำหรับดใก ชุมชน
พบสุข 2 ม.5

พือไ ฿หຌดใกมีสถำนทีไออก ครืไองออกกำลังกำยสำหรับดใก
กำลังกำยทีไเดຌมำตรฐำน พรຌอมติดตัๅงป้ำยครงกำร
จำนวน 1 ป้ำย (ตำมรูปบบ
รำยกำรละประมำณกำรทีไ
ทศบำลกำหนด)

พิมไ ขึๅน

-

500,000 -

-

รຌอยละของดใกมี
สุขภำพขใงรง
พิมไ ขึๅน

ดใก฿นพืนๅ ทีไตำบลปรุ฿หญมี
สุขภำพสมบูรณ์ ขใงรง

หนวยงำน
รับผิดชอบหลัก
กองชำง
ป็นรำยกำร
ปลีไยนปลงจำก
ผนพัฒนำทຌองถิไนสีไปี
(พ.ศ. 2561-2564)
ลำดับ 6 หนຌำ 102
กองชำง
ป็นรำยกำร
ปลีไยนปลงจำก
ผนพัฒนำทຌองถิไนสีไปี
(พ.ศ. 2561-2564)
ลำดับ 1 หนຌำ121
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5. ยุทธศาสตร์ดຌานการพัฒนาการทองทียไ ว ศาสนา-วัฒนธรรม ประพณี ละกีฬา
5.1 ผนงำนคหะชุมชน
ทีไ

ครงกำร

วัตถุประสงค์

พือไ ฿ชຌพัฒนำสถำนทีไ
กีฬำอนกประสงค์หนຌำศำลำ ออกกำลังกำย฿หຌเดຌ
มำตรฐำน
ประชำคม ม.6

3 ครงกำรจัดทำหลังคำลำน

รวม

...........3...... ครงการ

-

ป้ำหมำย
(ผลผลิตของครงกำร)

หลังคำสนำมฟุตซอล ขนำด
กวຌำง 23.00 ม. ยำว 44.00 ม.
หรือพืนๅ ทีไดำนินกำรกอสรຌำง
เมนຌอยกวำ 1,012.00 ตร.ม.
พรຌอมป้ำยครงกำร จำนวน 1
ป้ำย (ตำมรูปบบรำยกำรละ
ประมำณกำรทีไทศบำลกำหนด)

-

2561
(บำท)
-

งบประมำณละทีไผำนมำ
2562
2563
(บำท)
(บำท)
-

ตัวชีวๅ ัด
2564
(KPI)
(บำท)
3,500,000 รຌอยละของดก

ยำวชน
ประชำชนมี
สุขภำพรำงกำย
ขใงรงพิมไ ขึๅน

500,000

500,000

-

3,500,000

-

ผลทีไคำดวำจะเดຌรับ
ตำบลปรุ฿หญมีสถำนทีไออก
กำลังกำยทีไเดຌมำตรฐำน ดใก
ยำชน ประชำชนมีสุขภำพ
รำงกำยขใงรง

-

หนวยงำน
รับผิดชอบหลัก
กองชำง
ป็นรำยกำร
ปลีไยนปลงจำก
ผนพัฒนำทຌองถิไนสีไปี
(พ.ศ. 2561-2564)
ลำดับ 40 หนຌำ 112

-
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รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาทຌองถินไ สีปไ ี (พ.ศ.2561 - 2564) ปลียไ นปลง ครังๅ ทีไ 1
สาหรับองค์กรปกครองสวนทຌองถินไ ดานินการ
ทศบาลตาบลปรุใหญ

บบ ผ.01

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 2 ยกระดับสังคมใหຌป็นมืองนาอยู
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทຌองถินไ ในขตจังหวัดทีไ 7 ยุทธศาสตร์ดຌานการพัฒนาการทองทียไ ว ศาสนา-วัฒนธรรม ประพณี ละกีฬา
5. ยุทธศาสตร์ดຌานการพัฒนาการทองทียไ ว ศาสนา-วัฒนธรรม ประพณี ละกีฬา
5.2 ผนงำนกำรศำสนำวัฒนธรรมละนันทนำกำร
งบประมำณละทีไผำนมำ
ป้ำหมำย
ทีไ
ครงกำร
วัตถุประสงค์
2561
2562
2563
2564
(ผลผลิตของครงกำร)
(บำท)
(บำท)
(บำท)
(บำท)
1 ครงกำรสงนักกีฬำขຌำรวมกำร
พือไ ฿หຌขຌำรำชกำร จຌำหนຌำทีไ ขຌำรำชกำร จຌำหนຌำทีไ
50,000
50,000
50,000
50,000
ขงขันกีฬำ
พนักงำนทศบำลตำบลปรุ฿หญ พนักงำนทศบำลตำบลปรุ
ละดใก ยำวชน ประชำชน ฿หญ ละดใก ยำวชน
฿นตำบลปรุ฿หญ รวมกำร
ประชำชนตำบลปรุ฿หญ
ขงขันกีฬำกับหนวยงำนอืนไ โ
ละสริมสรຌำงควำมรักควำม
สำมัคคี

รวม

.........1........ ครงการ

-

-

50,000

50,000

50,000

50,000

ตัวชีวๅ ัด
(KPI)
รຌอยละ 80 ของ
ขຌำรำชกำร
จຌำหนຌำทีไ
พนักงำน
ทศบำลตำบลปรุ
฿หญ ละดใก
ยำวชน
ประชำชน฿น
ตำบลปรุ฿หญ มี
สุขภำพขใงรง
พิมไ ขึๅน

-

ผลทีไคำดวำจะเดຌรับ

หนวยงำน
รับผิดชอบหลัก

กองกำรศึกษำ
ขຌำรำชกำร จຌำหนຌำทีไ
ป็นรำยกำร
พนักงำนทศบำลตำบลปรุ
ปลีไยนปลงจำก
฿หญ ละดใก ยำวชน
ผนพัฒนำทຌองถิไนสีไปี
ประชำชน฿นตำบลปรุ฿หญ (พ.ศ. 2561-2564)
ลำดับ 6 หนຌำ 123
รวมกำรขงขันกีฬำกับ
หนวยงำนอืนไ โ ละมี
ควำมรักควำมสำมัคคี

-

-

65

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาทຌองถินไ สีปไ ี (พ.ศ.2561 - 2564) ปลียไ นปลง ครังๅ ทีไ 1
สาหรับองค์กรปกครองสวนทຌองถินไ ดานินการ
ทศบาลตาบลปรุใหญ

บบ ผ.01

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 2 ยกระดับสังคมใหຌป็นมืองนาอยู
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทຌองถินไ ในขตจังหวัดทีไ 2 ยุทธศาสตร์ดຌานการพัฒนาการศึกษา
6. ยุทธศาสตร์ดຌานการพัฒนาการศึกษา
6.1 ผนงำนกำรศึกษำ
ทีไ
1

2

3

4

รวม

ครงกำร

วัตถุประสงค์

ป้ำหมำย
(ผลผลิตของครงกำร)

ครงกำรสนับสนุนคำ฿ชຌจำ ยกำรบริหำร
สถำนศึกษำ
- คำจัดกำรรียนกำรสอน

พือไ สงสริม฿หຌดใกนักรียนศูนย์ จัดสืไอกำรรียนกำรสอน฿หຌกบั
พัฒนำดใกลใกตำบลปรุ฿หญเดຌรับ ดใก฿นศูนย์พฒ
ั นำดใกลใก
กำรพัฒนำตำมวัย
ตำบลปรุ฿หญ ทัๅง 2 หง

คำอำหำรสริม (นม) สำหรับรงรียน
บຌำนคนชุม

พือไ สงสริม฿หຌดใกนักรียน
รงรียนบຌำนคนชุมเดຌรับอำหำร
สริมทีไมีคุณภำพ

2561
(บำท)
153,000

210,782

คำอำหำรสริม (นม) สำหรับศูนย์พฒ
ั นำ พือไ สงสริม฿หຌดใกนักรียนศูนย์ จัดซืๅออำหำรสริม (นม)
ดใกลใกทศบำลตำบลปรุ฿หญ
พัฒนำดใกลใกทศบำลตำบลปรุ สำหรับศูนย์พฒ
ั นำดใกลใก
฿หญเดຌรับอำหำรสริมทีไมีคุณภำพ ทศบำลตำบลปรุ฿หญ

197,064

ครงกำรสนับสนุนคำ฿ชຌจำ ยกำรบริหำร
สถำนศึกษำ
- อำหำรกลำงวันศูนย์พฒ
ั นำดใกลใก
ทศบำลตำบลปรุ฿หญ

444,100

........4....... ครงการ

-

จัดซืๅออำหำรกลำงวันสำหรับ
ศูนย์พฒ
ั นำดใกลใกทศบำล
ตำบลปรุ฿หญ

-

153,000

153,000

2564
(บำท)

ตัวชีวๅ ัด
(KPI)

ผลทีไคำดวำจะเดຌรับ

230,800

250,800

กองกำรศึกษำ
ป็นรำยกำรปลีไยนปลง
จำกผนพัฒนำทຌองถิไนสีไปี
(พ.ศ. 2561-2564)
ลำดับ 4 หนຌำ125

270,800 รຌอยละ 100 ของ

ดใกนักรียนรงรียนบຌำน
คนชุมเดຌรับอำหำรสริมทีไมี
คุณภำพ

กองกำรศึกษำ
ป็นรำยกำรปลีไยนปลง
จำกผนพัฒนำทຌองถิไนสีไปี
(พ.ศ. 2561-2564)
ลำดับ 10 หนຌำ 127

257,064 รຌอยละ 100 ของ

ดใกนักรียนศูนย์พฒ
ั นำดใก
ลใกทศบำลตำบลปรุ฿หญ
เดຌรับอำหำรสริมทีไมี
คุณภำพ

กองกำรศึกษำ
ป็นรำยกำรปลีไยนปลง
จำกผนพัฒนำทຌองถิไนสีไปี
(พ.ศ. 2561-2564)
ลำดับ 11 หนຌำ 127

จำนวนดใกนักรียน
เดຌรบั อำหำรสริม
(นม) ทีมีคุณภำพ
ละครบถຌวน

217,064

237,064

จำนวนดใกนักรียน
เดຌรบั อำหำรสริม
(นม) ทีมีคุณภำพ
ละครบถຌวน

526,000

611,000

696,000 รຌอยละ 100 ของ

ดใกนักรียนรงรียนบຌำน
จำนวนดใกนักรียน คนชุมเดຌรับอำหำรกลำง
เดຌรบั อำหำรกลำงวัน
วันทีไมีคุณภำพ
ทีมีคุณภำพละ
ครบถຌวน

1,004,946

1,126,864

1,251,864

หนวยงำน
รับผิดชอบหลัก

นักรียนศูนย์พฒ
ั นำดใกลใก

153,000 รຌอยละ 90 ของ

จำนวนนักรียน มีสืไอ ทศบำลตำบลปรุ฿หญเดຌรับ
กำรรียนกำรสอนทีไ
กำรพัฒนำ
พียงพอละมีคุณภำพ

จัดซืๅออำหำรสริม (นม)
สำหรับรงรียนบຌำนคนชุม

พือไ สงสริม฿หຌดใกนักรียนศูนย์
พัฒนำดใกลใกทศบำลตำบลปรุ
฿หญเดຌรับอำหำรกลำงวันทีไมี
คุณภำพ

งบประมำณละทีไผำนมำ
2562
2563
(บำท)
(บำท)

1,376,864

-

-

กองกำรศึกษำ
ป็นรำยกำรปลีไยนปลง
จำกผนพัฒนำทຌองถิไนสีไปี
(พ.ศ. 2561-2564)
ลำดับ 2 หนຌำ125
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รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาทຌองถินไ สีปไ ี (พ.ศ.2561 - 2564) ปลียไ นปลง ครังๅ ทีไ 1
สาหรับองค์กรปกครองสวนทຌองถินไ ดานินการ
ทศบาลตาบลปรุใหญ

บบ ผ.01

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทຌองถินไ ในขตจังหวัดทีไ 8 ยุทธศาสตร์ดຌานการบริหารจัดการบຌานมืองทีดไ ี
7. ยุทธศาสตร์ดຌานการบริหารจัดการบຌานมืองทีดไ ี
7.1 ผนงำนบริหำรทัไวเป
ทีไ

ครงกำร

วัตถุประสงค์

ป้ำหมำย
(ผลผลิตของครงกำร)

2561
(บำท)

งบประมำณละทีไผำนมำ
2562
2563
(บำท)
(บำท)

2564
(บำท)

ตัวชีวๅ ัด
(KPI)

ผลทีไคำดวำจะเดຌรับ

หนวยงำน
รับผิดชอบหลัก

รຌอยละของรำยเดຌ
กำรจัดกใบภำษี
พิมไ ขึๅน

ระบบผนทีไภำษีละทะบียน
ทรัพย์สินมีประสิทธิภำพยิงไ ขึนๅ

กองคลัง
ป็นรำยกำร
ปลีไยนปลงจำก
ผนพัฒนำทຌองถิไนสีไปี
(พ.ศ. 2561-2564)
ลำดับ 3 หนຌำ128

50,000

รຌอยละของปัญหำ
ควำมดือดรຌอนของ
ประชำชนเดຌรับบรรจุ
฿นผนพัฒนำละตัๅง
งบประมำณ฿นกำร
กຌเขปัญหำพิมไ ขึๅน

ทศบำลตำบลปรุ฿หญมี
ผนพัฒนำทຌองถินไ สีไปี ป็น
ครืไองมือ฿นกำรจัดทำ
งบประมำณรำยจำยประจำปี
ละกำรติดตำมประมินผล
ผนพัฒนำทຌองถินไ เดຌอยำงมี
ประสิทธิภำพ

สำนักปลัดทศบำล
ป็นรำยกำร
ปลีไยนปลงจำก
ผนพัฒนำทຌองถิไนสีไปี
(พ.ศ. 2561-2564)
ลำดับ 8 หนຌำ129

50,000

รຌอยละของ
ประชำชนมีสวนรวม
฿นกำรจัดทำ
ผนพัฒนำพิมไ ขึๅน

ประชำชนมีสวนรวม฿นกำร
จัดทำผนพัฒนำทຌองถินไ

สำนักปลัดทศบำล
ป็นรำยกำร
ปลีไยนปลงจำก
ผนพัฒนำทຌองถิไนสีไปี
(พ.ศ. 2561-2564)
ลำดับ 9 หนຌำ130

1

ครงกำรปรับปรุงระบบผนทีไภำษีละ
ทะบียนทรัพย์สิน

พือไ พิมไ ประสิทธิภำพ฿นกำร
ทำงำนของระบบผนทีไภำษีละ
ทะบียนทรัพย์สิน฿หຌดียงิไ ขึนๅ

ปรับปรุงระบบผนทีไภำษีละ
ทะบียนทรัพย์สิน

150,000

150,000

150,000

150,000

2

ครงกำรจัดทำผนพัฒนำทຌองถินไ สีไปี
ทศบัญญัติ ผนกำรดำนินงำนละกำร
ติดตำมประมินผลผนพัฒนำทຌองถินไ
ของทศบำลตำบลปรุ฿หญ

พือไ ฿หຌทศบำลตำบลปรุ฿หญจะเดຌมี
ผนพัฒนำทຌองถิไนสีไปี ละมีกำร
ประมินผลผนทีไมีประสิทธิภำพสำมำรถ
฿ชຌป็นครืไองมือละนวทำง สำหรับ
กำรปฏิบตั ิงำน ละพัฒนำทຌองถิไนพือไ
กຌเขปัญหำควำมดือดรຌอนของประชำชน

จัดทำผนพัฒนำทຌองถินไ สีไปี /
ผนพัฒนำทຌองถินไ สีไปี พิมไ ติม
หรือปลีไยนปลง /ทศบัญญัติ/
ผนกำรดำนินกำร/กำรติดตำม
ละประมินผลผนพัฒนำ
ทຌองถินไ

50,000

50,000

50,000

3

ครงกำรประชำคมชุมชน/หมูบำຌ น

พือไ รับทรำบปัญหำละควำม
ตຌองกำรของประชำชน฿นกำร
จัดทำผนพัฒนำทຌองถินไ

จัดประชำคมชุมชน/หมูบำຌ น
ปีละ 3 ครัๅง

50,000

50,000

50,000
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7. ยุทธศาสตร์ดຌานการบริหารจัดการบຌานมืองทีดไ ี
7.1 ผนงำนบริหำรทัไวเป
ทีไ

ครงกำร

วัตถุประสงค์

ป้ำหมำย
(ผลผลิตของครงกำร)

2561
(บำท)

งบประมำณละทีไผำนมำ
2562
2563
(บำท)
(บำท)

2564
(บำท)

ตัวชีวๅ ัด
(KPI)

ผลทีไคำดวำจะเดຌรับ

หนวยงำน
รับผิดชอบหลัก

50,000

50,000

50,000

50,000

รຌอยละของ
ประชำชนมีสวนรวม
฿นกำรจัดทำ
ผนพัฒนำพิมไ ขึๅน

ประชำชนมีสวนรวม฿นกำร
จัดทำผนพัฒนำทຌองถินไ

สำนักปลัดทศบำล
ป็นรำยกำร
ปลีไยนปลงจำก
ผนพัฒนำทຌองถิไนสีไปี
(พ.ศ. 2561-2564)
ลำดับ 10 หนຌำ130

จัดงำนวันฉลิมพระชนมพรรษำ
สมดใจพระจຌำอยูห วั มหำวชิรำ
ลงกรณบดินทรทพยวรำงกูร
วันทีไ 28 กรกฎำคม จຌำอยูห วั ฯ
ละฉลิมพระชนมพรรษำ
สมดใจพระนำงจຌำฯ
พระบรมรำชินีนำถ วันทีไ 12
สิงหำคม

400,000

400,000

400,000

400,000

รຌอยละของ
ประชำชนมีสวนรวม
฿นกำรสดงควำม
จงรักภักดีพิมไ ขึๅน

ประชำชนมีสวนรวม฿นกำร
สดงควำมจงรักภักดีละสำนึก
฿นพระมหำกรุณำธิคุณ

สำนักปลัดทศบำล
ป็นรำยกำร
ปลีไยนปลงจำก
ผนพัฒนำทຌองถิไนสีไปี
(พ.ศ. 2561-2564)
ลำดับ 12 หนຌำ130

พือไ ฿หຌมีนำยกทศมนตรี สมำชิก ลือกตัๅงนำยกทศมนตรี ฯ ละ
สภำทศบำล ตำมพระรำชบัญญัติ สมำชิกสภำทศบำลตำบลปรุ
ฯ กำหนด
฿หญ ทนตำหนงวำง

600,000

600,000

300,000

300,000

มีนำยกทศมนตรี
สมำชิกสภำทศบำล

กำรบริหำรงำนทศบำลกิด
ประสิทธิภำพ

สำนักปลัดทศบำล
ป็นรำยกำร
ปลีไยนปลงจำก
ผนพัฒนำทຌองถิไนสีไปี
(พ.ศ. 2561-2564)
ลำดับ 15 หนຌำ131

4

ครงกำรประชำคมชุมชนตำบล

พือไ รับทรำบปัญหำละควำม
ตຌองกำรของประชำชน฿นกำร
จัดทำผนพัฒนำทຌองถินไ

5

ครงกำรจัดงำนวันฉลิมพระชนมพรรษำ พือไ สดงถึงควำมจงรักภักดีละ
ฯ
ฉลิมพระกียรตินืไอง฿นอกำส
มหำมงคล

6

ครงกำรลือกตัๅง

จัดประชำคมชุมชนตำบล
ปีละ 3 ครัๅง
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7. ยุทธศาสตร์ดຌานการบริหารจัดการบຌานมืองทีดไ ี
7.1 ผนงำนบริหำรทัไวเป
ทีไ

ครงกำร

วัตถุประสงค์

ป้ำหมำย
(ผลผลิตของครงกำร)

2561
(บำท)

งบประมำณละทีไผำนมำ
2562
2563
(บำท)
(บำท)

2564
(บำท)

7

ครงกำรจัดงำนพระรำชพิธี รัฐพิธี ละ
วันสำคัญตำง โ

พือไ สดงออกถึงควำมจงรักภักดี
ละสำนึก฿นพระมหำกรุณำธิคุณ

จัดงำนพระรำชพิธี รัฐพิธี ละวัน
สำคัญตำง โ ชน วันคลຌำยวัน
พระรำชสมภพพระบำทสมดใจ
พระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลย
ดช วันทีไ 5 ธันวำคม วันคลຌำย
วันสวรรคตพระบำทสมดใจพระ
ปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยดช
บรมนำถบพิตร วันทีไ 13 ตุลำคม
วันปຂยมหำรำช วันทีไ 23 ตุลำคม
ฯลฯ

200,000

200,000

200,000

200,000

8

ครงกำรดำนินกำรศูนย์ยตุ ิธรรมชุมชน
ตำบลปรุ฿หญ

พือไ ลดขຌอพิพำทละควำมขัดยຌง ดำนินกำรจัดกิจกรรมตำง โ
฿นชุมชน สริมสรຌำงควำมยุติธรรม ของศูนย์ยตุ ิธรรมชุมชนตำบลปรุ
ละควำมสงบสุข฿นชุมชน
฿หญ

50,000

50,000

50,000

50,000

ตัวชีวๅ ัด
(KPI)

ผลทีไคำดวำจะเดຌรับ

หนวยงำน
รับผิดชอบหลัก

รຌอยละของ
ประชำชนมีสวนรวม
฿นกำรสดงควำม
จงรักภักดีพิมไ ขึๅน

ประชำชนมีสวนรวม฿นกำร
สดงควำมจงรักภักดีละสำนึก
฿นพระมหำกรุณำธิคุณ

สำนักปลัดทศบำล
ป็นรำยกำร
ปลีไยนปลงจำก
ผนพัฒนำทຌองถิไนสีไปี
(พ.ศ. 2561-2564)
ลำดับ16 หนຌำ131

ขຌอพิพำท฿นชุมชน
ลดลง

ลดขຌอพิพำท฿นชุมชนประชำชน
มีสวนรวม฿นกระบวนกำร
ยุติธรรมชุมชน

สำนักปลัดทศบำล
ป็นรำยกำร
ปลีไยนปลงจำก
ผนพัฒนำทຌองถิไนสีไปี
(พ.ศ. 2561-2564)
ลำดับ17 หนຌำ131
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7. ยุทธศาสตร์ดຌานการบริหารจัดการบຌานมืองทีดไ ี
7.1 ผนงำนบริหำรทัไวเป
ทีไ
9

รวม

ครงกำร

วัตถุประสงค์

ครงกำรจัดหำครุภณ
ั ฑ์ยำนพำหนะละ พือไ ป็นกำรพิมไ ประสิทธิภำพ฿น
ขนสง - รถบรรทุก (ดีซล) บบบรรทุก กำร฿หຌบริกำรสำธำรณะก
นๅำ ขนำด 6 ตัน 6 ลຌอ
ประชำชนเดຌสะดวกรวดรใวพิมไ ขึนๅ
พือไ ฿ชຌ฿นกิจกำรงำนป้องกันละ
บรรทำสำธำรณภัย

.........9........ ครงการ

-

ป้ำหมำย
(ผลผลิตของครงกำร)

2561
(บำท)

งบประมำณละทีไผำนมำ
2562
2563
(บำท)
(บำท)

2564
(บำท)

ตัวชีวๅ ัด
(KPI)

ผลทีไคำดวำจะเดຌรับ

หนวยงำน
รับผิดชอบหลัก

รถบรรทุก (ดีซล) บบบรรทุก
นๅำ ขนำด 6 ตัน 6 ลຌอ ปริมำตร
กระบอกสูบ เมตไำกวำ 6,000 ซีซี
จุนๅำเดຌเมนຌอยกวำ 6,000 ลิตร
นๅำหนักของรถรวมนๅำหนัก
บรรทุก เมตไำกวำ 12,000
กิลกรัม รำคำพรຌอมปัมຖ อุปกรณ์
จำนวน 1 คัน (ตำมมำตรฐำน
ครุภณ
ั ฑ์ )

2,500,000

-

-

-

รຌอยละของควำมพึง
พอ฿จ฿นกำร
฿หຌบริกำรสำธำรณะ
พิมไ ขึๅน

ประชำชนเดຌรับบริกำร
สำธำรณะสะดวก รวดรใวมำกขึนๅ

สำนักปลัดทศบำล
ป็นรำยกำร
ปลีไยนปลงจำก
ผนพัฒนำทຌองถิไนสีไปี
(พ.ศ. 2561-2564)
ลำดับ 22 หนຌำ 132

-

4,050,000

1,550,000

1,250,000

1,250,000

-

-

-
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รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาทຌองถินไ สีปไ ี (พ.ศ.2561 - 2564) ปลียไ นปลง ครังๅ ทีไ 1
สาหรับองค์กรปกครองสวนทຌองถินไ ดานินการ
ทศบาลตาบลปรุใหญ

บบ ผ.01

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทຌองถินไ ในขตจังหวัดทีไ 8 ยุทธศาสตร์ดຌานการบริหารจัดการบຌานมืองทีดไ ี
7. ยุทธศาสตร์ดຌานการบริหารจัดการบຌานมืองทีดไ ี
7.2 ผนงำนสำธำรณสุข
ทีไ

ครงกำร

วัตถุประสงค์

ป้ำหมำย

(ผลผลิตของครงกำร)
1 ครงกำรจัดหำครุภัณฑ์ยำนพำหนะ พือไ ฿หຌบริกำรประชำชนสำหรับ รถบรรทุกขยะ ขนำด 1 ตัน
ละขนสง - รถบรรทุกขยะ ขนำด 1 ฿ชຌจัดกใบขยะมูลฝอย฿นชุมชน ปริมำตรกระบอกสูบเมตๅำกวำ
ตัน
ละรองรับปริมำณขยะทีไพิมไ ขึนๅ 2,400 ซีซี บบปຂดขຌำงททຌำย
จำนวน 1 คัน โ ละ
950,000 บำท (ตำมมำตรฐำน
ครุภัณฑ์ )
2 ครงกำรจัดหำครุภัณฑ์ยำนพำหนะ พือไ ฿หຌบริกำรประชำชนสำหรับ รถบรรทุกขยะ ขนำด 6 ตัน 6
ละขนสง - รถบรรทุกขยะ ขนำด 6 ฿ชຌจดั กใบขยะมูลฝอย฿นชุมชน ลຌอ ปริมำตรกระบอกสูบเมตไำ
ตัน 6 ลຌอ
ละรองรับปริมำณขยะทีไพิมไ ขึนๅ กวำ 6,000 ซีซี บบอัดทຌำย
จำนวน 1 คัน โ ละ
2,400,000 บำท(ตำม
มำตรฐำนครุภัณฑ์)
รวม

.......2......... ครงการ

-

-

งบประมำณละทีไผำนมำ
2561
2562
2563
(บำท)
(บำท)
(บำท)
950,000
-

-

2,400,000

950,000 2,400,000

-

2564
(บำท)

-

-

-

ตัวชีวๅ ัด
(KPI)

ผลทีไคำดวำจะเดຌรับ

หนวยงำน
รับผิดชอบหลัก

รຌอยละของ
ควำมพึงพอ฿จ฿น
กำร฿หຌบริกำร
สำธำรณะพิมไ ขึๅน

ประชำชนเดຌรับบริกำร
สำธำรณะสะดวก
รวดรใวมำกขึนๅ

กองสำธำรณสุข
ป็นรำยกำร
ปลีไยนปลงจำก
ผนพัฒนำทຌองถิไนสีไปี
(พ.ศ. 2561-2564)
ลำดับ 1 หนຌำ 133

รຌอยละของ
ควำมพึงพอ฿จ฿น
กำร฿หຌบริกำร
สำธำรณะพิมไ ขึๅน

ประชำชนเดຌรับบริกำร
สำธำรณะสะดวก
รวดรใวมำกขึนๅ

กองสำธำรณสุข
ป็นรำยกำร
ปลีไยนปลงจำก
ผนพัฒนำทຌองถิไนสีไปี
(พ.ศ. 2561-2564)
ลำดับ 2 หนຌำ 133

-

-

-
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รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาทຌองถินไ สีปไ ี (พ.ศ.2561 - 2564) ปลียไ นปลง ครังๅ ทีไ 1
สาหรับองค์กรปกครองสวนทຌองถินไ ดานินการ
ทศบาลตาบลปรุใหญ

บบ ผ.01

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทຌองถินไ ในขตจังหวัดทีไ 8 ยุทธศาสตร์ดຌานการบริหารจัดการบຌานมืองทีดไ ี
7. ยุทธศาสตร์ดຌานการบริหารจัดการบຌานมืองทีดไ ี
7.3 ผนงำนคหะละชุมชน
ทีไ

ครงกำร

1 ครงกำรปรับปรุงสำนักงำนทศบำล
ตำบลปรุ฿หญ

รวม

........1......... ครงการ

วัตถุประสงค์
พือไ ป็นกำรพิมไ ประสิทธิภำพ
฿นกำรบริหำรจัดกำร฿หຌมีควำม
รวดรใวละประชำชนเดຌรับ
ควำมสะดวกพิมไ มำกขึนๅ
-

ป้ำหมำย
(ผลผลิตของครงกำร)
ปรับปรุงสำนักงำนทศบำล
ตำบลปรุ฿หญ ทัๅง 2 หง

-

งบประมำณละทีไผำนมำ
2561
2562
2563
(บำท)
(บำท)
(บำท)
500,000 500,000 500,000

ตัวชีวๅ ัด
ผลทีไคำดวำจะเดຌรับ
2564
(KPI)
(บำท)
500,000 ประชำชนเดຌรบั ประสิทธิภำพ฿นดຌำนกำร
ควำมสะดวก฿น
บริกำรสะดวกรวดรใวยิงไ ขึนๅ
กำรขຌำรับบริกำร
พิมไ ขึๅน

500,000

500,000

500,000

500,000

-

-

หนวยงำน
รับผิดชอบหลัก
กองชำง
ป็นรำยกำรปลีไยนปลง
จำกผนพัฒนำทຌองถิไนสีไปี
(พ.ศ. 2561-2564)
ลำดับ 1 หนຌำ 134

-
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รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาทຌองถินไ สีปไ ี (พ.ศ.2561 - 2564) ปลียไ นปลง ครังๅ ทีไ 1
สาหรับองค์กรปกครองสวนทຌองถินไ ดานินการ
ทศบาลตาบลปรุใหญ

บบ ผ.01

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทຌองถินไ ในขตจังหวัดทีไ 8 ยุทธศาสตร์ดຌานการบริหารจัดการบຌานมืองทีดไ ี
7. ยุทธศาสตร์ดຌานการบริหารจัดการบຌานมืองทีดไ ี
7.4 ผนงำนสรຌำงควำมขຌมขใงของชุมชน
ทีไ

ครงกำร

1 ครงกำรฝຄกอบรมพิมไ พูนควำมรู฿ຌ น
กำรจัดทำผนชุมชนตำบลปรุ฿หญ

วัตถุประสงค์

ป้ำหมำย

(ผลผลิตของครงกำร)
พือไ ฿หຌคณะกรรมกำรชุมชน
ฝຄกอบรม฿หຌควำมรู฿ຌ นกำร
คณะกรรมกำรอำนวยกำรชุมชน จัดทำผนชุมชน฿หຌก
ละสมำชิกชุมชน มีควำมรูຌ คณะกรรมกำรชุมชน
ควำมขຌำ฿จ฿นกำรจัดทำผน คณะกรรมกำรอำนวยกำร
ชุมชน
ชุมชน ละสมำชิกชุมชน
จำนวน 1 ครังๅ

งบประมำณละทีไผำนมำ
2561
2562
2563
(บำท)
(บำท)
(บำท)
50,000
50,000
50,000

ตัวชีวๅ ัด
หนวยงำน
ผลทีไคำดวำจะเดຌรับ
2564
(KPI)
รับผิดชอบหลัก
(บำท)
สำนักปลัดทศบำล
50,000 รຌอยละ60 ของ คณะกรรมกำรชุมชน
คณะกรรมกำร
ป็นรำยกำรปลีไยนปลง
คณะกรรมกำรอำนวยกำร
ชุมชน
จำกผนพัฒนำทຌองถิไนสีไปี
(พ.ศ. 2561-2564)
คณะกรรมกำร ชุมชน ละสมำชิกชุมชน
ลำดับ 1 หนຌำ 135
อำนวยกำรชุมชน สำมำรถจัดทำผนชุมชน
ละสมำชิก
เดຌอยำงมีประสิทธิภำพ
ชุมชนมีควำมรูຌ ละสำมำรถนำเปพัฒนำ
ควำมขຌำ฿จ฿น
ไ
กำรจัดทำผน ทຌองถิน
ชุมชนพิมไ ขึๅน

รวม

........1......... ครงการ

-

-

50,000

50,000

50,000

50,000

-

-

-
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รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาทຌองถินไ สีปไ ี (พ.ศ.2561 - 2564) ปลียไ นปลง ครังๅ ทีไ 1
สาหรับองค์กรปกครองสวนทຌองถินไ ดานินการ
ทศบาลตาบลปรุใหญ

บบ ผ.01

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 2 ยกระดับสังคมใหຌป็นมืองนาอยู
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทຌองถินไ ในขตจังหวัดทีไ 5 ยุทธศาสตร์ดຌานการพัฒนาสาธารณสุข
8. ยุทธศาสตร์ดຌานการพัฒนาสาธารณสุข
8.2 ผนงำนงบกลำง
ทีไ

ครงกำร

วัตถุประสงค์

1 งินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภำพ พือไ สนับสนุนกำรดำนินงำน
หงชำติ฿นพืนๅ ทีไทศบำลปรุ฿หญ
สรຌำงหลักประกันสุขภำพของ
ประชำชน฿นขตทศบำลตำบล
ปรุ฿หญ
รวม

..........1....... ครงการ

-

ป้ำหมำย
(ผลผลิตของครงกำร)
กองทุนหลักประกันสุขภำพ
ทศบำลตำบลปรุ฿หญ

-

งบประมำณละทีไผำนมำ
2561
2562
2563
(บำท)
(บำท)
(บำท)
220,000 230,000 240,000

ตัวชีวๅ ัด
2564
(KPI)
(บำท)
250,000 จำนวน

ประชำชนมี
สุขภำพดีพิมไ ขึๅน

220,000

230,000

240,000

250,000

-

ผลทีไคำดวำจะเดຌรับ
ประชำชนมีสุขภำพดี
ดຌวยกำรบริหำรจัดกำร
บบมีสวนรวมของภำค
ประชำชน
-

หนวยงำน
รับผิดชอบหลัก
กองสำธำรณสุขฯ
ป็นรำยกำรปลีไยนปลง
จำกผนพัฒนำทຌองถิไนสีไปี
(พ.ศ. 2561-2564) ลำดับ
1หนຌำ 139

-
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รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาทຌองถินไ สีปไ ี (พ.ศ.2561 - 2564) ปลียไ นปลง ครังๅ ทีไ 1
สาหรับองค์กรปกครองสวนทຌองถินไ ดานินการ
ทศบาลตาบลปรุใหญ

บบ ผ.01

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 2 ยกระดับสังคมใหຌป็นมืองนาอยู
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทຌองถินไ ในขตจังหวัดทีไ 4 ยุทธศาสตร์ดຌานการพัฒนาสังคม
9.ยุทธศาสตร์ดຌานการพัฒนาสังคม
9.3 ผนงำนสรຌำงควำมขຌมขใงของชุมชน
ทีไ

ครงกำร

1 ครงกำรสงสริมอำชีพละพัฒนำ
คุณภำพชีวิตคนพิกำรตำบลปรุ฿หญ

2 ครงกำรฝຄกอบรมละสงสริมอำชีพ

รวม

.......2......... ครงการ

วัตถุประสงค์

ป้ำหมำย

(ผลผลิตของครงกำร)
พือไ ฿หຌคนพิกำรมีอำชีพ มีรำยเดຌ คนพิกำร หมูท ีไ 1 - 7 ตำบล
ละมีคุณภำพชีวิตทีไดีขนึๅ
ปรุ฿หญ

พือไ สงสริมประชำชน฿นพืนๅ ทีไมี ฝຄกอบรมละสงสริมกำร
อำชีพละป็นกำรพิมไ รำยเดຌ อำชีพประชำชน฿นตำบลปรุ
฿หญ

-

-

2561
(บำท)
50,000

งบประมำณละทีไผำนมำ
2562
2563
(บำท)
(บำท)
50,000
50,000

ตัวชีวๅ ัด
ผลทีไคำดวำจะเดຌรับ
2564
(KPI)
(บำท)
50,000 จำนวนผูຌพกิ ำรมี คนพิกำรมีอำชีพละมี
อำชีพละรำยเดຌ
คุณภำพชีวิตดีขนึๅ
พิมไ ขึๅน

70,000

70,000

70,000

70,000 จำนวน

ประชำชนเดຌรบั
กำรสงสริม
อำชีพพิมไ ขึๅน

120,000

120,000

120,000

120,000

-

หนวยงำน
รับผิดชอบหลัก
สำนักปลัดทศบำล
ป็นรำยกำรปลีไยนปลง
จำกผนพัฒนำทຌองถิไนสีไปี
(พ.ศ. 2561-2564)
ลำดับ 6 หนຌำ 143

กลุม อำชีพละกลุม ตำง โ สำนักปลัดทศบำล
฿นพืนๅ ทีไมีกำรประกอบ ป็นรำยกำรปลีไยนปลง
จำกผนพัฒนำทຌองถิไนสีไปี
อำชีพทีไมีประสิทธิภำพ
(พ.ศ. 2561-2564)
พิมไ มำกขึนๅ
ลำดับ 10 หนຌำ 144
-

-
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รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาทຌองถินไ สีปไ ี (พ.ศ.2561 - 2564) ปลียไ นปลง ครังๅ ทีไ 1
สาหรับองค์กรปกครองสวนทຌองถินไ ดานินการ
ทศบาลตาบลปรุใหญ

บบ ผ.01

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 2 ยกระดับสังคมใหຌป็นมืองนาอยู
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทຌองถินไ ในขตจังหวัดทีไ 4 ยุทธศาสตร์ดຌานการพัฒนาสังคม
9.ยุทธศาสตร์ดຌานการพัฒนาสังคม
9.4 ผนงำนงบกลำง
ทีไ

ครงกำร

1 บียๅ ยังชีพผูสຌ ูงอำยุ

วัตถุประสงค์
พือไ ชวยหลือผูสຌ ูงอำยุ฿หຌมี
รำยเดຌพอลียๅ งชีพ

ป้ำหมำย
(ผลผลิตของครงกำร)
จำยบียๅ ยังชีพผูสຌ ูงอำยุ฿น
ขตทศบำลตำบลปรุ฿หญ
จำนวน 12 ดือน

2561
(บำท)
9,500,000

งบประมำณละทีไผำนมำ
ตัวชีวๅ ัด
หนวยงำน
ผลทีไคำดวำจะเดຌรับ
2562
2563
2564
(KPI)
รับผิดชอบหลัก
(บำท)
(บำท)
(บำท)
สำนักปลัดทศบำล
10,000,000 11,000,000 12,000,000 จำนวนผูຌสูงอำยุ ผูสຌ ูงอำยุเดຌรับกำร
เดຌรบั กำรดูล
ป็นรำยกำรปลีไยนปลง
ดูลละมีรำยเดຌพอ
พิมไ ขึๅน
จำกผนพัฒนำทຌองถิไนสีไปี
ลียๅ งชีพ
(พ.ศ. 2561-2564)
ลำดับ 2 หนຌำ 145

รวม

.........1........ ครงการ

-

-

9,500,000 10,000,000 11,000,000 12,000,000

-

-

-
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รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาทຌองถินไ สีปไ ี (พ.ศ.2561 - 2564) ปลียไ นปลง ครังๅ ทีไ 1
สาหรับอุดหนุนองค์กรปกครองสวนทຌองถินไ สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน
ทศบาลตาบลปรุใหญ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 1 การพัฒนาละพิไมศักยภาพการขงขันศรษฐกิจ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทຌองถินไ ในขตจังหวัดทีไ 6 ยุทธศาสตร์ดຌานการพัฒนาครงสรຌางพืๅนฐาน
3. ยุทธศาสตร์ดຌานการพัฒนาครงสรຌางพืๅนฐาน
3.1 ผนงำนคหะละชุมชน
งบประมำณละทีไผำนมำ
ป้ำหมำย
ทีไ
ครงกำร
วัตถุประสงค์
2561
2562
2563
2564
(ผลผลิตของครงกำร)
(บำท)
(บำท)
(บำท)
(บำท)
1 ครงกำรขยำยขตเฟฟ้ำ
พือไ พัฒนำระบบ
ขยำยขตเฟฟ้ำสำธำรณะ
55,500
สำธำรณะหลังรงรียนบຌำนคนชุม สำธำรณูปภคเดຌอยำง
ควำมยำว 109 ม. ติดเฟ
ชุมชนคนชุม 2 ม.1
มำตรฐำนละทัไวถึง
สำธำรณะ จำนวน 3 ดวง

บบ ผ.02

ตัวชีวๅ ัด
(KPI)

หนวยงำน
ผลทีไคำดวำจะเดຌรับ
รับผิดชอบหลัก

รຌอยละของ
ควำมปลอดภัย
฿นชีวติ ละ
ทรัพย์สินพิมไ ขึๅน

ประชำชนมีควำม
ปลอดภัย฿นชีวิตละ
ทรัพย์สิน

กองชำง
ป็นรำยกำรปลีไยนปลง
จำกผนพัฒนำทຌองถิไนสีไปี
(พ.ศ. 2561-2564)
ลำดับ 4 หนຌำ 150

หนวยงำนทีไ
ขอรับงิน
อุดหนุน
กำรเฟฟ้ำสวน
ภูมิภำค
จังหวัด
นครรำชสีมำ

พือไ พัฒนำระบบ
สำธำรณะจำกสนำมกีฬำนน สำธำรณูปภคเดຌอยำง
พธิ่เปทำงทิศตะวันออก ชุมชน มำตรฐำนละทัไวถึง

ขยำยขตเฟฟ้ำสำธำรณะ
ควำมยำว 100 ม.

-

-

100,000

-

รຌอยละของ
ควำมปลอดภัย
฿นชีวติ ละ
ทรัพย์สินพิมไ ขึๅน

ประชำชนมีควำม
ปลอดภัย฿นชีวิตละ
ทรัพย์สิน

กองชำง
ป็นรำยกำรปลีไยนปลง
จำกผนพัฒนำทຌองถิไนสีไปี
(พ.ศ. 2561-2564)
ลำดับ 1 หนຌำ 150

กำรเฟฟ้ำสวน
ภูมิภำค
จังหวัด
นครรำชสีมำ

3 ครงกำรขยำยขตเฟฟ้ำสำธำรณะ พือไ พัฒนำระบบ
จำกสะพำนพธิ่ ตียๅ ถึงสุดขต
สำธำรณูปภคเดຌอยำง
ทศบำลตำบลปรุ฿หญ ชุมชนคน มำตรฐำนละทัไวถึง
ชุม 3 ม.1

ขยำยขตเฟฟ้ำสำธำรณะ
ควำมยำว 580 ม.

290,000

-

-

-

รຌอยละของ
ควำมปลอดภัย
฿นชีวติ ละ
ทรัพย์สินพิมไ ขึๅน

ประชำชนมีควำม
ปลอดภัย฿นชีวิตละ
ทรัพย์สิน

กองชำง
ป็นรำยกำรปลีไยนปลง
จำกผนพัฒนำทຌองถิไนสีไปี
(พ.ศ. 2561-2564)
ลำดับ 3 หนຌำ 150

กำรเฟฟ้ำสวน
ภูมิภำค
จังหวัด
นครรำชสีมำ

4 ครงกำรขยำยขตเฟฟ้ำสำธำรณะ พือไ พัฒนำระบบ
จำกหมูบ ຌำนพรทวำ ถึงขือไ นพธิ่ สำธำรณูปภคเดຌอยำง
ตียๅ ชุมชนคนชุม 3 ม.1
มำตรฐำนละทัไวถึง

ขยำยขตเฟฟ้ำ ควำมยำว
260 ม.

130,000

-

-

-

รຌอยละของ
ควำมปลอดภัย
฿นชีวติ ละ
ทรัพย์สินพิมไ ขึๅน

ประชำชนมีควำม
ปลอดภัย฿นชีวิตละ
ทรัพย์สิน

กองชำง
ป็นรำยกำรปลีไยนปลง
จำกผนพัฒนำทຌองถิไนสีไปี
(พ.ศ. 2561-2564)
ลำดับ 5 หนຌำ 151

กำรเฟฟ้ำสวน
ภูมิภำค
จังหวัด
นครรำชสีมำ

2 ครงกำรขยำยขตเฟฟ้ำ

คนชุม 2 ม.1
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3. ยุทธศาสตร์ดຌานการพัฒนาครงสรຌางพืๅนฐาน
3.1 ผนงำนคหะละชุมชน
ทีไ

ครงกำร

5 ครงกำรติดตังๅ เฟฟ้ำสงสวำง
บริวณสีไ ยกบຌำนเปปะ ชุมชน
คนชุม 3 ม. 1

วัตถุประสงค์
พือไ พัฒนำระบบ
สำธำรณูปภคเดຌอยำง
มำตรฐำนละทัไวถึง

ป้ำหมำย
(ผลผลิตของครงกำร)
ติดตังๅ เฟฟ้ำสงสวำง (ตำม
บบทศบำลกำหนด)

งบประมำณละทีไผำนมำ
2561
2562
2563
(บำท)
(บำท)
(บำท)
100,000
-

6 ครงกำรขยำยขตเฟฟ้ำสำธำรณะ พือไ พัฒนำระบบ
ซอยฟำร์มหมู ถึงสุดขตทศบำล สำธำรณูปภคเดຌอยำง
ตำบลปรุ฿หญ ชุมชนคนชุม 3 ม.1 มำตรฐำนละทัไวถึง

ขยำยขตเฟฟ้ำสำธำรณะ
ควำมยำว 800 ม.

-

พือไ พัฒนำระบบ
สำธำรณะสำยบຌำนนำยประสงค์ สำธำรณูปภคเดຌอยำง
บรรจงปรุ ชุมชนรวม฿จพัฒนำ มำตรฐำนละทัไวถึง

ขยำยขตเฟฟ้ำสำธำรณะ
ควำมยำว 75 ม.

-

8 ครงกำรขยำยขตเฟฟ้ำสำธำรณะ พือไ พัฒนำระบบ
ซอยบຌำน ส.ท.สมำน วรรณรักษ์ สำธำรณูปภคเดຌอยำง
ชุมชนรวม฿จพัฒนำตะคองกำ ม.2 มำตรฐำนละทัไวถึง

ขยำยขตเฟฟ้ำสำธำรณะ
ควำมยำว 70 ม.

-

9 ครงกำรขยำยขตเฟฟ้ำสำธำรณะ พือไ พัฒนำระบบ
ซอยรวมมิตร 2 จำกบຌำน อำจำรย์ สำธำรณูปภคเดຌอยำง
รงรียนอัสสัมชัญ ถึงคลองสงนๅำ มำตรฐำนละทัไวถึง
(ซอยขຌำงอู กือๅ ) ชุมชนรวมมิตร
พัฒนำ ม.4

ขยำยขตเฟฟ้ำสำธำรณะ
ควำมยำว 132 ม.

-

7 ครงกำรขยำยขตเฟฟ้ำ

2564
(บำท)
-

ตัวชีวๅ ัด
(KPI)

หนวยงำน
ผลทีไคำดวำจะเดຌรับ
รับผิดชอบหลัก

รຌอยละของ
ควำมปลอดภัย
฿นชีวติ ละ
ทรัพย์สินพิมไ ขึๅน

ประชำชนมีควำม
ปลอดภัย฿นชีวิตละ
ทรัพย์สิน

กองชำง
ป็นรำยกำรปลีไยนปลง
จำกผนพัฒนำทຌองถิไนสีไปี
(พ.ศ. 2561-2564)
ลำดับ 6 หนຌำ 151

หนวยงำนทีไ
ขอรับงิน
อุดหนุน
กำรเฟฟ้ำสวน
ภูมิภำค
จังหวัด
นครรำชสีมำ

-

-

รຌอยละของ
ควำมปลอดภัย
฿นชีวติ ละ
ทรัพย์สินพิมไ ขึๅน

ประชำชนมีควำม
ปลอดภัย฿นชีวิตละ
ทรัพย์สิน

กองชำง
ป็นรำยกำรปลีไยนปลง
จำกผนพัฒนำทຌองถิไนสีไปี
(พ.ศ. 2561-2564)
ลำดับ 2 หนຌำ 150

กำรเฟฟ้ำสวน
ภูมิภำค
จังหวัด
นครรำชสีมำ

-

-

รຌอยละของ
ควำมปลอดภัย
฿นชีวติ ละ
ทรัพย์สินพิมไ ขึๅน

ประชำชนมีควำม
ปลอดภัย฿นชีวิตละ
ทรัพย์สิน

กองชำง
ป็นรำยกำรปลีไยนปลง
จำกผนพัฒนำทຌองถิไนสีไปี
(พ.ศ. 2561-2564)
ลำดับ 12 หนຌำ 152

กำรเฟฟ้ำสวน
ภูมิภำค
จังหวัด
นครรำชสีมำ

-

50,000

-

รຌอยละของ
ควำมปลอดภัย
฿นชีวติ ละ
ทรัพย์สินพิมไ ขึๅน

ประชำชนมีควำม
ปลอดภัย฿นชีวิตละ
ทรัพย์สิน

กองชำง
ป็นรำยกำรปลีไยนปลง
จำกผนพัฒนำทຌองถิไนสีไปี
(พ.ศ. 2561-2564)
ลำดับ 8 หนຌำ 151

กำรเฟฟ้ำสวน
ภูมิภำค
จังหวัด
นครรำชสีมำ

-

-

66,000

รຌอยละของ
ควำมปลอดภัย
฿นชีวติ ละ
ทรัพย์สินพิมไ ขึๅน

ประชำชนมีควำม
ปลอดภัย฿นชีวิตละ
ทรัพย์สิน

กองชำง
ป็นรำยกำรปลีไยนปลง
จำกผนพัฒนำทຌองถิไนสีไปี
(พ.ศ. 2561-2564)
ลำดับ 15 หนຌำ 152

กำรเฟฟ้ำสวน
ภูมิภำค
จังหวัด
นครรำชสีมำ

400,000

100,000

ตะคองกำ ม.2
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3. ยุทธศาสตร์ดຌานการพัฒนาครงสรຌางพืๅนฐาน
3.1 ผนงำนคหะละชุมชน
ทีไ

ครงกำร

วัตถุประสงค์

10 ครงกำรขยำยขตเฟฟ้ำสำธำรณะ พือไ พัฒนำระบบ
ซอยสนสุข 3/23 ชุมชนสนสุข สำธำรณูปภคเดຌอยำง
มำตรฐำนละทัไวถึง
2 ม.7

ป้ำหมำย
(ผลผลิตของครงกำร)
ขยำยขตเฟฟ้ำสำธำรณะ
ควำมยำว 370 ม.

2561
(บำท)
185,000

งบประมำณละทีไผำนมำ
2562
2563
(บำท)
(บำท)
-

2564
(บำท)
-

ตัวชีวๅ ัด
(KPI)

หนวยงำน
ผลทีไคำดวำจะเดຌรับ
รับผิดชอบหลัก

รຌอยละของ
ควำมปลอดภัย
฿นชีวติ ละ
ทรัพย์สินพิมไ ขึๅน

ประชำชนมีควำม
ปลอดภัย฿นชีวิตละ
ทรัพย์สิน

กองชำง
ป็นรำยกำรปลีไยนปลง
จำกผนพัฒนำทຌองถิไนสีไปี
(พ.ศ. 2561-2564)
ลำดับ 19 หนຌำ 153

หนวยงำนทีไ
ขอรับงิน
อุดหนุน
กำรเฟฟ้ำสวน
ภูมิภำค
จังหวัด
นครรำชสีมำ

พือไ พัฒนำระบบ
สำธำรณูปภคเดຌอยำง
มำตรฐำนละทัไวถึง

ขยำยขตเฟฟ้ำสำธำรณะ
ควำมยำว 800 ม.

-

400,000

-

-

รຌอยละของ
ควำมปลอดภัย
฿นชีวติ ละ
ทรัพย์สินพิมไ ขึๅน

ประชำชนมีควำม
ปลอดภัย฿นชีวิตละ
ทรัพย์สิน

กองชำง
ป็นรำยกำรปลีไยนปลง
จำกผนพัฒนำทຌองถิไนสีไปี
(พ.ศ. 2561-2564)
ลำดับ 20 หนຌำ 153

กำรเฟฟ้ำสวน
ภูมิภำค
จังหวัด
นครรำชสีมำ

12 ครงกำรขยำยขตเฟฟ้ำ
พือไ พัฒนำระบบ
สำธำรณะหลังประตู 4 สนำมกีฬำ สำธำรณูปภคเดຌอยำง
80 พรรษำ ชุมชนสนสุข 3 ม.7 มำตรฐำนละทัไวถึง

ขยำยขตเฟฟ้ำสำธำรณะ
ควำมยำว 300 ม.

-

150,000

-

-

รຌอยละของ
ควำมปลอดภัย
฿นชีวติ ละ
ทรัพย์สินพิมไ ขึๅน

ประชำชนมีควำม
ปลอดภัย฿นชีวิตละ
ทรัพย์สิน

กองชำง
ป็นรำยกำรปลีไยนปลง
จำกผนพัฒนำทຌองถิไนสีไปี
(พ.ศ. 2561-2564)
ลำดับ 21 หนຌำ 153

กำรเฟฟ้ำสวน
ภูมิภำค
จังหวัด
นครรำชสีมำ

11 ครงกำรขยำยขตเฟฟ้ำ
สำธำรณะหลังสนำมกีฬำ 80
พรรษำ ซอยจำปำทอง ชุมชน
สนสุข 3 ม.7

รวม

.......12......... ครงการ

-

-

760,500 1,050,000

150,000

66,000

-

-

-
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รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาทຌองถินไ สีปไ ี (พ.ศ.2561 - 2564) ปลียไ นปลง ครังๅ ทีไ 1
สาหรับอุดหนุนองค์กรปกครองสวนทຌองถินไ สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน
ทศบาลตาบลปรุใหญ

บบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 2 ยกระดับสังคมใหຌป็นมืองนาอยู
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทຌองถินไ ในขตจังหวัดทีไ 2 ยุทธศาสตร์ดຌานการพัฒนาการศึกษา
6. ยุทธศาสตร์ดຌานการพัฒนาการศึกษา
6.1 ผนงำนกำรศึกษำ
ทีไ

ครงกำร

1 งินอุดหนุนอำหำรกลำงวัน
รงรียนบຌำนคนชุม

รวม

..........1....... ครงการ

วัตถุประสงค์
พือไ สงสริม฿หຌดใกนักรียน
รงรียนบຌำนคนชุมเดຌรับ
อำหำรกลำงวันทีไมีคุณภำพ

-

ป้ำหมำย
(ผลผลิตของครงกำร)
ดใกนักรียนรงรียนบຌำน
คนชุม อนุบำล- ป.6

-

งบประมำณละทีไผำนมำ
2561
2562
2563
(บำท)
(บำท)
(บำท)
440,000 460,000 480,000

ตัวชีวๅ ัด
(KPI)

2564
(บำท)
500,000 รຌอยละ 100

ของจำนวนดใก
นักรียนเดຌรบั
อำหำรกลำง
วันทีไมีคุณภำพ

440,000

460,000

480,000

500,000

-

หนวยงำน
ผลทีไคำดวำจะเดຌรับ
รับผิดชอบหลัก
ดใกนักรียน
รงรียนบຌำนคน
ชุมเดຌรับอำหำร
กลำงวันทีไมี
คุณภำพ
-

กองกำรศึกษำ
ป็นรำยกำร
ปลีไยนปลงจำก
ผนพัฒนำทຌองถิไนสีไปี
(พ.ศ. 2561-2564)
ลำดับ 1 หนຌำ 155

-

หนวยงำนทีไ
ขอรับงิน
อุดหนุน
รงรียนบຌำน
คนชุม

-
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บัญชีครุภัณฑ์

บบ ผ.08

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

ผนงำน

หมวด

ประภท

วัตถุประสงค์

ป้ำหมำย

(ผลผลิตของครงกำร)
ครุภัณฑ์สำนักงำน พืไอจัดหำตูຌหลใก 2 ตูຌหลใก 2 บำนลืไอน (ทึบ)
บำนลืไอน (ทึบ) จำนวน 4 หลัง โ ละ
สำหรับ฿ชຌ฿น
5,000 บำท
สำนักงำน

2561
(บำท)
10,000

งบประมำณละทีไผำนมำ
2562
2563
(บำท)
(บำท)
10,000

2564
(บำท)
-

1 ผนงำนบริหำรทัไวเป

ครุภัณฑ์

2 ผนงำนบริหำรทัไวเป

ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สำนักงำน พืไอจัดหำตูຌหลใก 2 ตูຌหลใก 2 บำนลืไอน
บำนลืไอน (กระจก) (กระจก) จำนวน 4 หลัง โ
สำหรับ฿ชຌ฿น
ละ 5,000 บำท
สำนักงำน

10,000

-

10,000

-

3 ผนงำนบริหำรทัไวเป

ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สำนักงำน พืไอจัดหำตูຌหลใก 2
บำน บบปຂด
สำหรับ฿ชຌ฿น
สำนักงำน

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

10,000

-

10,000

-

4 ผนงำนบริหำรทัไวเป

ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สำนักงำน พืไอจัดหำครืไอง
ทำลำยอกสำร
สำหรับ฿ชຌ฿น
สำนักงำน

ครืไองทำลำยอกสำร
จำนวน 1 ครืไอง โ ละ
20,000 บำท (ตำม
มำตรฐำนครุภัณฑ์ )

20,000

-

-

-

หนวยงำนรับผิดชอบ
หลัก
สำนักปลัดทศบำล
ป็นรำยกำร
ปลีไยนปลงจำก
ผนพัฒนำทຌองถิไนสีไปี
(พ.ศ. 2561-2564)
ลำดับ 5 หนຌำ 167
สำนักปลัดทศบำล
ป็นรำยกำร
ปลีไยนปลงจำก
ผนพัฒนำทຌองถิไนสีไปี
(พ.ศ. 2561-2564)
ลำดับ 6 หนຌำ 167
สำนักปลัดทศบำล
ป็นรำยกำร
ปลีไยนปลงจำก
ผนพัฒนำทຌองถิไนสีไปี
(พ.ศ. 2561-2564)
ลำดับ 7 หนຌำ 167
สำนักปลัดทศบำล
ป็นรำยกำร
ปลีไยนปลงจำก
ผนพัฒนำทຌองถิไนสีไปี
(พ.ศ. 2561-2564)
ลำดับ 8 หนຌำ 167
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ทีไ

ผนงำน

หมวด

ประภท

วัตถุประสงค์

ป้ำหมำย
(ผลผลิตของครงกำร)

5 ผนงำนบริหำรทัไวเป

ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์
คอมพิวตอร์

พืไอจัดหำครืไองพิมพ์
Multifunction ชนิด
ลซอร์ / ชนิด LED สี
สำหรับ฿ชຌ฿นสำนักงำน

ครืไองพิมพ์ Multifunction ชนิด
ลซอร์ / ชนิด LED สี จำนวน 1
ครืไอง โ ละ 17,000 บำท (ตำม
มำตรฐำนกระทรวงดิจิทลั พืไอ
ศรษฐกิจละสังคม)

6 ผนงำนบริหำรทัไวเป

ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์
คอมพิวตอร์

พืไอจัดหำครืไอง
คอมพิวตอร์ สำหรับ
งำนสำนักงำน สำหรับ฿ชຌ
฿นสำนักงำน

ครืไองคอมพิวตอร์ สำหรับงำน
สำนักงำน จำนวน 3 ครืไอง โ ละ
16,000 บำท (ตำมมำตรฐำน
กระทรวงดิจิทลั พืไอศรษฐกิจละ
สังคม)

7 ผนงำนบริหำรทัไวเป

ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์
คอมพิวตอร์

พืไอจัดหำครืไองสำรอง ครืไองสำรองเฟ ขนำด 800 VA
เฟ
จำนวน 3 ครืไอง โ ละ 2,800
สำหรับ฿ชຌ฿นสำนักงำน บำท (ตำมมำตรฐำนกระทรวง
ดิจิทลั พืไอศรษฐกิจละสังคม)

8 ผนงำนบริหำรทัไวเป

ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์
คอมพิวตอร์

พืไอจัดหำครืไอง
คอมพิวตอร์นຌตบุຍก
สำหรับงำนสำนักงำน
สำหรับ฿ชຌ฿นสำนักงำน

ครืไองคอมพิวตอร์นຌตบุຍก
สำหรับงำนสำนักงำน จำนวน 1
ครืไอง โ ละ 16,000 บำท (ตำม
มำตรฐำนกระทรวงดิจิทลั พืไอ
ศรษฐกิจละสังคม)

2561
(บำท)
-

งบประมำณละทีไผำนมำ
2562
2563
(บำท)
(บำท)
17,000
-

2564
(บำท)
-

หนวยงำนรับผิดชอบ
หลัก
สำนักปลัดทศบำล
ป็นรำยกำร
ปลีไยนปลงจำก
ผนพัฒนำทຌองถิไนสีไปี
(พ.ศ. 2561-2564)
ลำดับ 9 หนຌำ 167

32,000

-

-

16,000

สำนักปลัดทศบำล
ป็นรำยกำร
ปลีไยนปลงจำก
ผนพัฒนำทຌองถิไนสีไปี
(พ.ศ. 2561-2564)
ลำดับ 2 หนຌำ 166

5,600

-

-

2,800

สำนักปลัดทศบำล
ป็นรำยกำร
ปลีไยนปลงจำก
ผนพัฒนำทຌองถิไนสีไปี
(พ.ศ. 2561-2564)
ลำดับ 3 หนຌำ 166

16,000

-

-

-

กองคลัง
ป็นรำยกำร
ปลีไยนปลงจำก
ผนพัฒนำทຌองถิไนสีไปี
(พ.ศ. 2561-2564)
ลำดับ 10 หนຌำ 168
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ทีไ

ผนงำน

หมวด

ประภท

วัตถุประสงค์

ป้ำหมำย
(ผลผลิตของครงกำร)

รถบรรทุก (ดีซล) บบบรรทุกนๅำ
ขนำด 6 ตัน 6 ลຌอ ปริมำตร
กระบอกสูบ เมตไำกวำ 6,000 ซีซี
จุนๅำเดຌเมนຌอยกวำ 6,000 ลิตร
นๅำหนักของรถรวมนๅำหนักบรรทุก
เมตไำกวำ 12,000 กิลกรัม
รำคำพรຌอมปัຖมอุปกรณ์ จำนวน 1
คัน (ตำมมำตรฐำนครุภณ
ั ฑ์ )

2561
(บำท)
2,500,000

งบประมำณละทีไผำนมำ
2562
2563
(บำท)
(บำท)
-

2564
(บำท)
-

หนวยงำนรับผิดชอบ
หลัก

9 ผนงำนรักษำควำมสงบภำย฿น

ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์
ยำนพำหนะละ
ขนสง

พืไอจัดหำรถบรรทุก
(ดีซล) บบบรรทุกนๅำ
พืไอ฿ชຌ฿นงำนป้องกัน
ละบรรทำสำธำรณภัย

10 ผนงำนคหะละชุมชน

ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์รงงำน

พืไอจัดหำถังอัด ถังอัดจำรบีบบมือยก
จำรบีบบมือยก จำนวน 1 ครืไอง
สำหรับ฿ชຌ฿นกำร
ปฏิบัติงำน

8,000

-

-

-

กองชำง
ป็นรำยกำร
ปลีไยนปลงจำก
ผนพัฒนำทຌองถิไนสีไปี
(พ.ศ. 2561-2564)
ลำดับ 18 หนຌำ 169

11 ผนงำนคหะละชุมชน

ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์รงงำน

พืไอจัดหำชุด
ชุดประจรวมหวนขຌำง
ประจรวมหวน ปำกตำย ชุด 26 ตัว 6-32
ขຌำงปำกตำย
มม. จำนวน 1 ชุด
สำหรับ฿ชຌ฿นกำร
ปฏิบัติงำนกิจกำร
ประปำ

3,400

-

-

-

กองชำง
ป็นรำยกำร
ปลีไยนปลงจำก
ผนพัฒนำทຌองถิไนสีไปี
(พ.ศ. 2561-2564)
ลำดับ 21 หนຌำ 169

12 ผนงำนคหะละชุมชน

ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์อืไน

พืไอจัดหำ
Submersible 3.0 รง
Submersible 3.0 220 วลต์ จำนวน 5 ตัว โ
รง 220 วลต์
ละ 39,000 บำท
สำหรับ฿ชຌ฿น
กิจกำรประปำของ
ทศบำล

78,000

39,000

39,000

39,000

สำนักปลัดทศบำล
ป็นรำยกำร
ปลีไยนปลงจำก
ผนพัฒนำทຌองถิไนสีไปี
(พ.ศ. 2561-2564)
ลำดับ 1 หนຌำ 166

กองชำง
ป็นรำยกำร
ปลีไยนปลงจำก
ผนพัฒนำทຌองถิไนสีไปี
(พ.ศ. 2561-2564)
ลำดับ 11 หนຌำ 168

83

ทีไ

ผนงำน

หมวด

ประภท

วัตถุประสงค์

ป้ำหมำย

(ผลผลิตของครงกำร)
พืไอจัดหำ
Submersible 3.0 รง
Submersible 3.0 380 วลต์ จำนวน 7 ตัว โ
รง 380 วลต์
ตัวละ 33,000 บำท
สำหรับ฿ชຌ฿น
กิจกำรประปำของ
ทศบำล

2561
(บำท)
99,000

งบประมำณละทีไผำนมำ
2562
2563
(บำท)
(บำท)
66,000
33,000

2564
(บำท)
33,000

หนวยงำนรับผิดชอบ
หลัก

13 ผนงำนคหะละชุมชน

ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์อืไน

14 ผนงำนกำรศึกษำ

ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์
คอมพิวตอร์

พืไอจัดหำครืไอง
คอมพิวตอร์
สำหรับงำน
สำนักงำน
สำหรับ฿ชຌ฿น
สำนักงำน

ครืไองคอมพิวตอร์
สำหรับงำนสำนักงำน
จำนวน 1 ครืไอง โ ละ
16,000 บำท (ตำม
มำตรฐำนกระทรวงดิจิทัล
พืไอศรษฐกิจละสังคม)

16,000

-

-

-

กองกำรศึกษำ
ป็นรำยกำร
ปลีไยนปลงจำก
ผนพัฒนำทຌองถิไนสีไปี
(พ.ศ. 2561-2564)
ลำดับ 23หนຌำ 170

15 ผนงำนกำรศึกษำ

ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์
คอมพิวตอร์

พืไอจัดหำครืไอง
สำรองเฟ
สำหรับ฿ชຌ฿น
สำนักงำน

ครืไองสำรองเฟ ขนำด
800 VA จำนวน 2
ครืไอง โ ละ 2,800 บำท
(ตำมมำตรฐำนกระทรวง
ดิจิทัลพืไอศรษฐกิจละ
สังคม)

5,600

-

-

-

กองกำรศึกษำ
ป็นรำยกำร
ปลีไยนปลงจำก
ผนพัฒนำทຌองถิไนสีไปี
(พ.ศ. 2561-2564)
ลำดับ 24หนຌำ 170

16 ผนงำนสำธำรณสุข

ครุภัณฑ์

10,000

-

10,000

-

กองสำธำรณสุขฯ
ป็นรำยกำรปลีไยนปลง
จำกผนพัฒนำทຌองถิไนสีไปี
(พ.ศ. 2561-2564) ลำดับ
31หนຌำ 172

17 ผนงำนสำธำรณสุข

ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สำนักงำน พืไอจัดหำ ตูຌหลใก ตูຌหลใก 2 บำนลืไอน (ทึบ)
2 บำนลืไอน (ทึบ) จำนวน 4 หลัง โ ละ
สำหรับ฿ชຌ฿น
5,000 บำท
สำนักงำน
ครุภัณฑ์สำนักงำน พืไอจัดหำตูຌหลใก 2 ตูຌหลใก 2 บำนลืไอน
บำนลืไอน (กระจก) (กระจก) จำนวน 4
สำหรับ฿ชຌ฿น
หลัง โ ละ 5,000 บำท
สำนักงำน

10,000

-

10,000

-

กองสำธำรณสุขฯ
ป็นรำยกำร
ปลีไยนปลงจำก
ผนพัฒนำทຌองถิไนสีไปี
(พ.ศ. 2561-2564)
ลำดับ 32 หนຌำ 172

กองชำง
ป็นรำยกำร
ปลีไยนปลงจำก
ผนพัฒนำทຌองถิไนสีไปี
(พ.ศ. 2561-2564)
ลำดับ 12 หนຌำ 168

84

ทีไ

ผนงำน

หมวด

ประภท

วัตถุประสงค์

ป้ำหมำย

(ผลผลิตของครงกำร)
พืไอจัดหำ
ครืไองพิมพ์
ครืไองพิมพ์
Multifunction ชนิด
Multifunction ลซอร์ / ชนิด LED สี
ชนิดลซอร์ / ชนิด จำนวน 1 ครืไอง โ ละ
LED สี
17,000 บำท (ตำม
สำหรับ฿ชຌ฿น
มำตรฐำนกระทรวงดิจิทัล
สำนักงำน
พืไอศรษฐกิจละสังคม)

2561
(บำท)
17,000

งบประมำณละทีไผำนมำ
2562
2563
(บำท)
(บำท)
-

2564
(บำท)
-

หนวยงำนรับผิดชอบ
หลัก

18 ผนงำนสำธำรณสุข

ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์
คอมพิวตอร์

19 ผนงำนสำธำรณสุข

ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์
คอมพิวตอร์

พืไอจัดหำครืไอง
คอมพิวตอร์
นຌตบุຍก สำหรับ
งำนสำนักงำน
สำหรับ฿ชຌ฿น
สำนักงำน

ครืไองคอมพิวตอร์นຌตบุຍก
สำหรับงำนสำนักงำน
จำนวน 1 ครืไอง โ ละ
16,000 บำท (ตำม
มำตรฐำนกระทรวงดิจิทัล
พืไอศรษฐกิจละสังคม)

16,000

-

-

-

กองสำธำรณสุขฯ
ป็นรำยกำร
ปลีไยนปลงจำก
ผนพัฒนำทຌองถิไนสีไปี
(พ.ศ. 2561-2564)
ลำดับ30 หนຌำ 171

20 ผนงำนสำธำรณสุข

ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ฆษณำ
ละผยพร

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

9,000

-

-

-

กองสำธำรณสุขฯ
ป็นรำยกำรปลีไยนปลง
จำกผนพัฒนำทຌองถิไนสีไปี
(พ.ศ. 2561-2564) ลำดับ27
หนຌำ 171

21 ผนงำนสำธำรณสุข

ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์
ยำนพำหนะละ
ขนสง

พืไอจัดหำกลຌอง
ถำยนิไง ระบบ
ดิจิตอล
สำหรับ฿ชຌ฿น
สำนักงำน
พืไอจัดหำ
รถบรรทุกขยะ
ขนำด 1 ตัน
สำหรับ฿ชຌจัดกใบ
ขยะมูลฝอย฿นขต
ทศบำลตำบลปรุ
฿หญ

950,000

-

-

-

กองสำธำรณสุขฯ
ป็นรำยกำรปลีไยนปลง
จำกผนพัฒนำทຌองถิไนสีไปี
(พ.ศ. 2561-2564) ลำดับ28
หนຌำ 170

รถบรรทุกขยะ ขนำด 1
ตัน ปริมำตรกระบอกสูบ
เมตๅำกวำ 2,400 ซีซี บบ
ปຂดขຌำงททຌำย จำนวน 1
คัน โ ละ 950,000 บำท
(ตำมมำตรฐำนครุภัณฑ์ )

กองสำธำรณสุขฯ
ป็นรำยกำร
ปลีไยนปลงจำก
ผนพัฒนำทຌองถิไนสีไปี
(พ.ศ. 2561-2564)
ลำดับ 29หนຌำ 171

85

ทีไ

ผนงำน

22 ผนงำนสำธำรณสุข

หมวด
ครุภัณฑ์

ประภท
ครุภัณฑ์
ยำนพำหนะละ
ขนสง

วัตถุประสงค์

ป้ำหมำย

(ผลผลิตของครงกำร)
พืไอจัดหำ
รถบรรทุกขยะ ขนำด 6
รถบรรทุกขยะ
ตัน 6 ลຌอ ปริมำตร
สำหรับ฿ชຌจัดกใบ กระบอกสูบเมตไำกวำ
ขยะมูลฝอย฿นขต 6,000 ซีซี บบอัดทຌำย
ทศบำลตำบลปรุ จำนวน 1 คัน โ ละ
฿หญ
2,400,000 บำท (ตำม
มำตรฐำนครุภัณฑ์)
รวม

2561
(บำท)
-

งบประมำณละทีไผำนมำ
2562
2563
(บำท)
(บำท)
2,400,000
-

3,825,600

2,522,000

122,000

2564
(บำท)
-

หนวยงำนรับผิดชอบ
หลัก
กองสำธำรณสุขฯ
ป็นรำยกำร
ปลีไยนปลงจำก
ผนพัฒนำทຌองถิไนสีไปี
(พ.ศ. 2561-2564)
ลำดับ 26 หนຌำ 170

90,800
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