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 การจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)  เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง  ครั้งที่ 7  พ.ศ. 2564 
ของเทศบาลต าบลปรุใหญ่ เป็นแผนพัฒนาท้องถ่ินในระดับต าบล ภายใต้วิสัยทัศน์การพัฒนาต าบล  ซึ่งได้
ก าหนดแผนงานการพัฒนาให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด นโยบายของรัฐบาล  นโยบาย
ของผู้บริหารท้องถ่ิน และยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลปรุใหญ่ รวมทั้ง สนองตอบนโยบายของ
กระทรวงมหาดไทย นโยบายของรัฐบาล เพื่อพัฒนาท้องถ่ินให้บรรลุเป้าหมายตามภารกิจและอ านาจหน้าที่ของ
เทศบาลต าบลปรุใหญ่อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
 เพื่อประโยชน์ของประชาชน     เทศบาลต าบลปรุใหญ่   จึงได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน 
(พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง  ครั้งที่ 7  พ.ศ. 2564 ของเทศบาลต าบลปรุใหญ่ โดยถือปฏิบัติ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2548 และ
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 22 และข้อ 22/1 ทั้งนี้ การเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา
ท้องถ่ินดังกล่าวจะเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและท้องถ่ินเป็นส าคัญ 
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เหตุผลและความจ าเป็น 
 

การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  เพ่ิมเตมิและเปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 7 พ.ศ. 2564  
เทศบาลต าบลปรุใหญ่ 

 
ตามที่ เทศบาลต าบลปรุใหญ่ ได้อนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) 

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน  2562  , แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงถึง ครั้งที่ 6 
พ.ศ. 2564  เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2564 และแผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2561-2565) แก้ไขถึง ครั้งที่ 5 พ.ศ. 
2564  เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2564   เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการแปลงนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนา
เทศบาลต าบลปรุใหญ่ไปสู่การปฏิบัติ  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 นั้น 

 เนื่องจากส่วนราชการต่าง ๆ มีความประสงค์ ขออนุมัติเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา
ท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2561-2565) โดยขอเพิ่มเติมโครงการที่ไม่มีในแผนพัฒนาท้องถ่ินและเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา
ท้องถ่ินที่มีอยู่เดิม  เพื่อน าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม และจัดท า
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ทั้งนี้ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารกิจการของเทศบาลตามอ านาจหน้าที่ 
สนองตอบยุทธศาสตร์การพัฒนา    สามารถให้การบริการสาธารณะแก่ประชาชนในพื้นที่ได้อย่างเหมาะสม 
เกิดประสิทธิภาพ  สามารถน าไปสู่การปฏิบัติที่แท้จริง  

โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจดัท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิม่เตมิถึง (ฉบบัที่ 3) พ.ศ. 2561  

ข้อ 22 เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถ่ิน ให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินด าเนินการตามขั้นตอน ดังนี ้ 

(1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพฒันาท้องถ่ินจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถ่ินที่
เพิ่มเตมิพร้อมเหตผุลและความจ าเป็นเสนอคณะกรรมการพฒันาท้องถ่ิน  

(2) คณะกรรมการพัฒนาทอ้งถ่ินและประชาคมท้องถ่ินพจิารณาร่างแผนพัฒนาท้องถ่ินที่
เพิ่มเตมิ ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลใหส้่งร่างแผนพัฒนาท้องถ่ินทีเ่พิ่มเติมใหส้ภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลพจิารณาตามมาตรา 46 แห่งพระราชบญัญัติสภาต าบลและองค์การบรหิารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 ด้วย 

เมื่อแผนพัฒนาท้องถ่ินทีเ่พิ่มเติมได้รบัความเห็นชอบแล้ว ใหส้่งแผนพัฒนาท้องถ่ินดังกล่าวให้
ผู้บริหารท้องถ่ินประกาศใช้ พร้อมทัง้ปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่นอ้ยกว่าสามสบิวันนับแต่
วันที่ผู้บริหารท้องถ่ินประกาศใช้ 

ข้อ 22/1 เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถ่ิน ให้เป็นอ านาจของ
คณะกรรมการพฒันาท้องถ่ิน ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลใหส้่งร่างแผนพฒันาท้องถ่ินที่เปลี่ยนแปลงให้
สภาองค์การบรหิารส่วนต าบลพิจารณาตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัตสิภาต าบลและองค์การบรหิารส่วน
ต าบล พ.ศ. 2537 ด้วย 



แบบ ผ.01

บัญชีสรปุโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครัง้ที ่7 พ.ศ. 2564

เทศบาลต าบลปรใุหญ่

จ านวน

โครงการ

 งบประมาณ

(บาท)

จ านวน

โครงการ

 งบประมาณ

(บาท)

จ านวน

โครงการ

 งบประมาณ

(บาท)

จ านวน

โครงการ

 งบประมาณ

(บาท)

จ านวน

โครงการ

 งบประมาณ

(บาท)

จ านวน

โครงการ

 งบประมาณ

(บาท)

1

1.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน 0 0 0 0 0 0 1 26,625,000 0 0 1 26,625,000

0 0 0 0 0 0 1 26,625,000 0 0 1 26,625,000

3 ยุทธศาสตร์ด้านการพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน

3.2 แผนงานอตุสาหกรรมและโยธา 0 0 0 0 0 0 18 16,847,000 13 6,659,000 31 23,506,000

0 0 0 0 0 0 18 16,847,000 13 6,659,000 31 23,506,000

5

5.3 แผนงานเคหะและชุมชน 0 0 0 0 0 0 0 0 1 8,000,000 1 8,000,000

0 0 0 0 0 0 0 0 1 8,000,000 1 8,000,000

7 ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจดัการบา้นเมืองที่ดี

7.5 แผนงานอตุสาหกรรมและโยธา 0 0 0 0 0 0 2 5,500,000 2 2,637,000 4 8,137,000

0 0 0 0 0 0 2 5,500,000 2 2,637,000 4 8,137,000

0 0 0 0 0 0 21 48,972,000 16 17,296,000 37 66,268,000

ปี  2565 รวม 5 ปี

รวม

รวมทั้งสิ้น

ที่ ยุทธศาสตร์

ปี  2561 ปี  2562 ปี 2563 ปี  2564

ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ยุทธศาสตร์ด้านการพฒันาการท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรม และกฬีา

รวม

รวม

รวม

2



แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม ครั้งที ่7 พ.ศ. 2564

เทศบาลต าบลปรใุหญ่

ก. ยทุธศาสตรจ์งัหวัดที ่1 การพัฒนาและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันเศรษฐกิจ

ข. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจงัหวัดที ่6 ยทุธศาสตรด้์านการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

3. ยทุธศาสตรด้์านการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

   3.2 แผนงานอตุสาหกรรมและโยธา

2561

 (บาท)

2562

 (บาท)

2563

 (บาท)

2564

 (บาท)

2565

 (บาท)

1 โครงการกอ่สร้างถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย

บา้นครูต๋ิม หมู่ที่ 1 บา้นคนชุม

เพื่อพฒันาระบบ

สาธารณูปโภคใหไ้ด้

มาตรฐาน

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 

2.50 เมตร ยาว 39 เมตร หนา 0.15 

เมตร หรือมีพื้นที่ผิวคอนกรีตรวมไม่น้อย

กว่า 97.50 ตารางเมตร ไหล่ทางหนิคลุก 

1 ข้างกว้างเฉล่ีย 0.20 เมตร พร้อมปา้ย

โครงการ 1 ปา้ย ตามแบบเทศบาลต าบล

ปรุใหญ่ก าหนด

- - - 59,000 - ร้อยละประชาชน

ได้รับความสะดวก

ในการสัญจรเพิ่มขึ้น

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกในการ

สัญจร

กองช่าง

2 โครงการกอ่สร้างขยาย

ไหล่ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

  ข้างร้านซ่อมมอเตอร์ไซด์ 

หมู่ที่ 1 บา้นคนชุม

เพื่อพฒันาระบบ

สาธารณูปโภคใหไ้ด้

มาตรฐาน

ขยายไหล่ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ช่วงที่

 1 (2 ข้าง)  กว้างข้างละ 1 เมตร ยาว 50 

เมตร หนา 0.15 เมตร ช่วงที่ 2 (1 ข้าง) 

กว้าง 1 เมตร ยาว 25 เมตร หนา 0.15 

เมตร หรือมีพื้นที่ผิวคอนกรีตรวมไม่น้อย

กว่า 125 ตารางเมตร พร้อมปา้ยโครงการ

 1 ปา้ย ตามแบบเทศบาลต าบลปรุใหญ่

ก าหนด

- - - 91,000 - ร้อยละประชาชน

ได้รับความสะดวก

ในการสัญจรเพิ่มขึ้น

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกในการ

สัญจร

กองช่าง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

 งบประมาณ  ตัวช้ีวัด

(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะได้รบั หน่วยงาน

รบัผิดชอบหลัก

3



3. ยทุธศาสตรด้์านการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

   3.2 แผนงานอตุสาหกรรมและโยธา

2561

 (บาท)

2562

 (บาท)

2563

 (บาท)

2564

 (บาท)

2565

 (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

 งบประมาณ  ตัวช้ีวัด

(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะได้รบั หน่วยงาน

รบัผิดชอบหลัก

3 โครงการปรับปรุงถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย

ข้างวัดคนชุม หมู่ที่ 1 บา้น

คนชุม

เพื่อพฒันาระบบ

สาธารณูปโภคใหไ้ด้

มาตรฐาน

ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  พื้นที่

รวม 150 ตารางเมตร หนา 0.15 เมตร 

หรือมีพื้นที่ผิวคอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า 

150 ตารางเมตร พร้อมหลักน าโค้ง 8 ตัน

 พร้อมปา้ยโครงการ 1 ปา้ย ตามแบบ

เทศบาลต าบลปรุใหญ่ก าหนด

- - - 105,000 - ร้อยละประชาชน

ได้รับความสะดวก

ในการสัญจรเพิ่มขึ้น

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกในการ

สัญจร

กองช่าง

4 โครงการเสริมผิวแอสฟลัต์

คอนกรีต สายข้างปฐพทีอง 

หมู่ที่ 1 บา้นคนชุม

เพื่อพฒันาระบบ

สาธารณูปโภคใหไ้ด้

มาตรฐาน

เสริมผิวแอสฟลัต์คอนกรีต ขนาดผิว

จราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 103 เมตร หนา

 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวลาดยางไม่น้อย

กว่า 515 ตารางเมตร พร้อมตีเส้นจราจร 

 พร้อมปา้ยโครงการ 1 ปา้ย ตามแบบ

เทศบาลต าบลปรุใหญ่ก าหนด

- - - 175,000 - ร้อยละประชาชน

ได้รับความสะดวก

ในการสัญจรเพิ่มขึ้น

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกในการ

สัญจร

กองช่าง

5 โครงการกอ่สร้างถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย

บา้นปา้พุ่ม หมู่ที่ 1 บา้นคน

ชุม

เพื่อพฒันาระบบ

สาธารณูปโภคใหไ้ด้

มาตรฐาน

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  กว้าง 3

 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร  

หรือมีพื้นที่ผิวคอนกรีตไม่น้อยกว่า 300 

ตารางเมตร ไหล่ทางหนิคลุกข้างละ กว้าง

เฉล่ีย 0.20 เมตร พร้อมปา้ยโครงการ 1 

ปา้ย ตามแบบเทศบาลต าบลปรุใหญ่

ก าหนด

- - - 185,000 - ร้อยละประชาชน

ได้รับความสะดวก

ในการสัญจรเพิ่มขึ้น

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกในการ

สัญจร

กองช่าง

4



3. ยทุธศาสตรด้์านการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

   3.2 แผนงานอตุสาหกรรมและโยธา

2561

 (บาท)

2562

 (บาท)

2563

 (บาท)

2564

 (บาท)

2565

 (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

 งบประมาณ  ตัวช้ีวัด

(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะได้รบั หน่วยงาน

รบัผิดชอบหลัก

6 โครงการกอ่สร้างขยายไหล่

ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

  สายหน้าโรงเรียนบา้นคน

ชุม หมู่ที่ 1 บา้นคนชุม

เพื่อพฒันาระบบ

สาธารณูปโภคใหไ้ด้

มาตรฐาน

ขยายไหล่ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซ้าย

ทางด้านโรงเรียนบา้นคนชุม กว้างเฉล่ีย 

1.50 เมตร ยาว 354 เมตร หนา 0.15 

เมตร และพื้นที่ข้างทาง 30.00 ตาราง

เมตร หรือมีพื้นที่ผิวคอนกรีตรวมไม่น้อย

กว่า 561 ตารางเมตร ไหล่ทางหนิคลุก 

กว้างเฉล่ีย 0.30 เมตร พร้อมปา้ย

โครงการจ านวน 1 ปา้ย ตามแบบ

เทศบาลต าบลปรุใหญ่ก าหนด

- - - 393,000 - ร้อยละประชาชน

ได้รับความสะดวก

ในการสัญจรเพิ่มขึ้น

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกในการ

สัญจร

กองช่าง

7 โครงการกอ่สร้างถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก  ซอย

ข้างโรงเรียนบา้นคนชุม หมู่ที่

 1 บา้นคนชุม

เพื่อพฒันาระบบ

สาธารณูปโภคใหไ้ด้

มาตรฐาน

ปรับระดับถนนด้วยหนิคลุกบดทนัแน่น 

กว้าง 4.30 เมตร ยาว 163 เมตร หนา

เฉล่ีย 0.20 เมตร กอ่สร้างถนนคอนกรีต

เสริมเหล็กกว้าง 4 เมตร ยาว 163 เมตร 

หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวคอนกรีต

ไม่น้อยกว่า 652 ตารางเมตร ไหล่ทางหนิ

คลุก 1 ข้าง กว้างเฉล่ีย 0.20 เมตร พร้อม

ปา้ยโครงการ 1 ปา้ย ตามแบบเทศบา

ต าบลปรุใหญ่ก าหนด

- - - 469,000 - ร้อยละประชาชน

ได้รับความสะดวก

ในการสัญจรเพิ่มขึ้น

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกในการ

สัญจร

กองช่าง

5



3. ยทุธศาสตรด้์านการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

   3.2 แผนงานอตุสาหกรรมและโยธา

2561

 (บาท)

2562

 (บาท)

2563

 (บาท)

2564

 (บาท)

2565

 (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

 งบประมาณ  ตัวช้ีวัด

(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะได้รบั หน่วยงาน

รบัผิดชอบหลัก

8 โครงการกอ่สร้างขยาย

ไหล่ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

  ซอยอู่ช่างหลึม หมู่ที่ 2 

บา้นตะคองเกา่

เพื่อพฒันาระบบ

สาธารณูปโภคใหไ้ด้

มาตรฐาน

ขยายไหล่ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  1 

ซ้ายทาง กว้างเฉล่ีย 1.00 เมตร ยาว 200 

เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิว

คอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า  200 ตาราง

เมตร ไหล่ทางหนิคลุกกว้างเฉล่ีย 0.20 

เมตร พร้อมปา้ยโครงการ 1 ปา้ย ตาม

แบบเทศบาลต าบลปรุใหญ่ก าหนด

- - - 150,000 - ร้อยละประชาชน

ได้รับความสะดวก

ในการสัญจรเพิ่มขึ้น

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกในการ

สัญจร

กองช่าง

9 โครงการกอ่สร้างขยายไหล่

ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

  ฝ่ังขวาสายกลางบา้น หมู่ที่

 2 บา้นตะคองเกา่

เพื่อพฒันาระบบ

สาธารณูปโภคใหไ้ด้

มาตรฐาน

ขยายไหล่ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  1 ข้าง

 ช่วงที่ 1 กว้าง 1 เมตร ยาว 200 เมตร 

หนา 0.15 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 0.20 

เมตร ยาว 80 เมตร หนา 0.15 เมตร 

ช่วงที่ 3 กว้าง 1 เมตร ยาว 142 เมตร 

หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวคอนกรีต

รวมไม่น้อยกว่า 358 ตารางเมตร พร้อม

ปา้ยโครงการ 1 ปา้ย ตามแบบเทศบาล

ต าบลปรุใหญ่ก าหนด

- - - 274,000 - ร้อยละประชาชน

ได้รับความสะดวก

ในการสัญจรเพิ่มขึ้น

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกในการ

สัญจร

กองช่าง

10 โครงการปรับปรุงถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก  ซอย

บา้นลุงใหม หมู่ที่ 2 บา้นตะ

คองเกา่

เพื่อพฒันาระบบ

สาธารณูปโภคใหไ้ด้

มาตรฐาน

ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  กว้าง 3

 เมตร ยาว 240 เมตร หนา 0.15 เมตร 

พร้อมยกระดับฝาบอ่พกั 20 ฝา หรือมี

พื้นที่ผิวคอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า 712.80 

ตารางเมตร  พร้อมปา้ยโครงการ 1 ปา้ย 

ตามแบบเทศบาลต าบลปรุใหญ่ก าหนด

- - - 436,000 - ร้อยละประชาชน

ได้รับความสะดวก

ในการสัญจรเพิ่มขึ้น

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกในการ

สัญจร

กองช่าง

6



3. ยทุธศาสตรด้์านการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

   3.2 แผนงานอตุสาหกรรมและโยธา

2561

 (บาท)

2562

 (บาท)

2563

 (บาท)

2564

 (บาท)

2565

 (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

 งบประมาณ  ตัวช้ีวัด

(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะได้รบั หน่วยงาน

รบัผิดชอบหลัก

11 โครงการกอ่สร้างวางทอ่

ระบายน้ าคอนกรีตเสริม

เหล็ก  ฝ่ังซ้ายช่วงครัวกะลา

ถึงล าตะคองเกา่ หมู่ที่ 2

เพื่อพฒันาระบบ

สาธารณูปโภคใหไ้ด้

มาตรฐาน

กอ่สร้างทอ่ระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก 

 ปากล้ินราง ชั้น 3 ขนาดเส้นผ่าน

ศูนย์กลาง 0.40 เมตร บอ่พกัขนาด 1 x 1 

เมตร จ านวน 13 บอ่ ความยาวทอ่

ระบายน้ ารวมบอ่พกั 131 เมตร  พร้อม

ปา้ยโครงการ 1 ปา้ย ตามแบบเทศบาล

ต าบลปรุใหญ่ก าหนด

- - - - 299,000 ร้อยละประชาชน

ได้รับความสะดวก

ในการสัญจรเพิ่มขึ้น

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกในการ

สัญจร

กองช่าง

12 โครงการปรับปรุงถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก  ซอย

กาแฟริมคลอง หมู่ที่ 2 บา้น

ตะคองเกา่

เพื่อพฒันาระบบ

สาธารณูปโภคใหไ้ด้

มาตรฐาน

ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  กว้าง 4

 เมตร ยาว 120 เมตร หนา 0.15 เมตร 

หรือพื้นที่ผิวคอนกรีตไม่น้อยกว่า 480 

ตารางเมตร ไหล่ทางหนิคลุกข้างละ 0.20

 พร้อมปา้ยโครงการ 1 ปา้ย ตามแบบ

เทศบาลต าบลปรุใหญ่ก าหนด

- - - - 377,000 ร้อยละประชาชน

ได้รับความสะดวก

ในการสัญจรเพิ่มขึ้น

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกในการ

สัญจร

กองช่าง

13 โครงการกอ่สร้างถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก  ซอย

ตะคองเกา่ 8/1 หมู่ที่ 2 

บา้นตะคองเกา่

เพื่อพฒันาระบบ

สาธารณูปโภคใหไ้ด้

มาตรฐาน

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  กว้าง 3

 เมตร ยาว 245 เมตร หนา 0.15 เมตร 

หรือมีพื้นที่ผิวคอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า 

735 ตารางเมตร ไหล่ทางหนิคลุก ข้างละ

กว้างเฉล่ีย 0.20 เมตร  พร้อมปา้ย

โครงการ 1 ปา้ย ตามแบบเทศบาลต าบล

ปรุใหญ่ก าหนด

- - - - 447,000 ร้อยละประชาชน

ได้รับความสะดวก

ในการสัญจรเพิ่มขึ้น

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกในการ

สัญจร

กองช่าง

7



3. ยทุธศาสตรด้์านการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

   3.2 แผนงานอตุสาหกรรมและโยธา

2561

 (บาท)

2562

 (บาท)

2563

 (บาท)

2564

 (บาท)

2565

 (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

 งบประมาณ  ตัวช้ีวัด

(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะได้รบั หน่วยงาน

รบัผิดชอบหลัก

14 โครงการปรับปรุงถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย

ข้างประปา หมู่ที่ 2 บา้นตะ

คองเกา่

เพื่อพฒันาระบบ

สาธารณูปโภคใหไ้ด้

มาตรฐาน

ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  กว้าง 4

 เมตร ยาว 77 เมตร หนา 0.15 เมตร 

หรือมีพื้นที่ผิวคอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า 

308 ตารางเมตร ไหล่ทางหนิคลุกข้างละ 

กว้างเฉล่ีย 0.20 เมตร พร้อมวางทอ่

คอนกรีตเสริมเหล็ก  ขนาด ศก. 1 เมตร 

จ านวน 8 ทอ่น  พร้อมปา้ยโครงการ 1 

ปา้ย ตามแบบเทศบาลต าบลปรุใหญ่

ก าหนด

- - - - 255,000 ร้อยละประชาชน

ได้รับความสะดวก

ในการสัญจรเพิ่มขึ้น

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกในการ

สัญจร

กองช่าง

15 โครงการกอ่สร้างถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก 

ซอยกตชกร หมู่ที่ 2 

บา้นตะคองเกา่

เพื่อพฒันาระบบ

สาธารณูปโภคใหไ้ด้

มาตรฐาน

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  กว้าง 4

 เมตร ยาว 34 เมตร หนา 0.15 เมตร 

หรือมีพื้นที่ผิวคอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า 

136 ตารางเมตร ไหล่ทางหนิคลุกข้างละ 

กว้างเฉล่ีย 0.20 เมตร พร้อมปา้ย

โครงการจ านวน 1 ปา้ย ตามแบบ

เทศบาลต าบลปรุใหญ่ก าหนด

- - - - 82,000 ร้อยละประชาชน

ได้รับความสะดวก

ในการสัญจรเพิ่มขึ้น

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกในการ

สัญจร

กองช่าง

16 โครงการกอ่สร้างถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก  ซอย

แม่บวัผัส หมู่ที่ 2 บา้นตะ

คองเกา่

เพื่อพฒันาระบบ

สาธารณูปโภคใหไ้ด้

มาตรฐาน

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  กว้าง 4

 เมตร ยาว 38 เมตร หนา 0.15 เมตร 

หรือมีพื้นที่ผิวคอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า 

152 ตารางเมตร ไหล่ทางหนิคลุกข้างละ 

กว้างเฉล่ีย 0.20 เมตร  พร้อมปา้ย

โครงการ 1 ปา้ย ตามแบบเทศบาลต าบล

ปรุใหญ่ก าหนด

- - - - 93,000 ร้อยละประชาชน

ได้รับความสะดวก

ในการสัญจรเพิ่มขึ้น

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกในการ

สัญจร

กองช่าง

8



3. ยทุธศาสตรด้์านการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

   3.2 แผนงานอตุสาหกรรมและโยธา

2561

 (บาท)

2562

 (บาท)

2563

 (บาท)

2564

 (บาท)

2565

 (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

 งบประมาณ  ตัวช้ีวัด

(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะได้รบั หน่วยงาน

รบัผิดชอบหลัก

17 โครงการกอ่สร้างวางทอ่

ระบายน้ าคอนกรีตเสริม

เหล็ก  ซอยตะคองเกา่ 7/1 

หมู่ที่ 2 บา้นตะคองเกา่

เพื่อพฒันาระบบ

สาธารณูปโภคใหไ้ด้

มาตรฐาน

กอ่สร้างทอ่ระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก 

 ปากล้ินราง ชั้น 3 ขนาดเส้นผ่าน

ศูนย์กลาง 0.40 เมตร บอ่พกัขนาด 1 x 1 

เมตร จ านวน 7 บอ่ ความยาวทอ่รวมบอ่

พกั 92 เมตร พร้อมปา้ยโครงการ 1 ปา้ย 

ตามแบบเทศบาลต าบลปรุใหญ่ก าหนด

- - - - 273,000 ร้อยละประชาชน

ได้รับความสะดวก

ในการสัญจรเพิ่มขึ้น

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกในการ

สัญจร

กองช่าง

18 โครงการปรับปรุงถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก  

เชื่อมต่อซอยเจริญพฒัน์ หมู่

ที่ 4 บา้นวิโรจน์พฒันา

เพื่อพฒันาระบบ

สาธารณูปโภคใหไ้ด้

มาตรฐาน

ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  กว้าง 5

 เมตร  ยาว 22.5 เมตร หนา 0.15 เมตร 

หรือมีพื้นที่ผิวคอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า 

112.50 ตารางเมตร พร้อมเหล็กน าโค้ง 4

 ตัน พร้อมปา้ยโครงการ 1 ปา้ย ตามแบบ

เทศบาลต าบลปรุใหญ่ก าหนด

- - - 76,000 - ร้อยละประชาชน

ได้รับความสะดวก

ในการสัญจรเพิ่มขึ้น

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกในการ

สัญจร

กองช่าง

19 โครงการเสริมผิวแอสฟลัต์

คอนกรีต ถนนช่อง 11 หมู่ที่

 4 บา้นวิโรจน์พฒันา

เพื่อพฒันาระบบ

สาธารณูปโภคใหไ้ด้

มาตรฐาน

เสริมผิวแอสฟลัต์คอนกรีต ขนาดผิว

จราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 107  เมตร หนา

 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวลาดยางไม่น้อย

กว่า 642 ตารางเมตร พร้อมตีเส้นจราจร 

 พร้อมปา้ยโครงการ 1 ปา้ย ตามแบบเทศ

บาต าบลปรุใหญ่ก าหนด

- - - 224,000 - ร้อยละประชาชน

ได้รับความสะดวก

ในการสัญจรเพิ่มขึ้น

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกในการ

สัญจร

กองช่าง

20 โครงการกอ่สร้างรางระบาย

น้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก  

วิโรจน์พฒันา ซอย 21 (ซ้าย

ทาง) หมู่ที่ 4 บา้นวิโรจน์

พฒันา

เพื่อพฒันาระบบ

สาธารณูปโภคใหไ้ด้

มาตรฐาน

กอ่สร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก 

 ด้านซ้ายทาง กว้างภายใน 0.40 เมตร 

ยาว 91 เมตร  พร้อมปา้ยโครงการ 1 ปา้ย

 ตามแบบเทศบาลต าบลปรุใหญ่ก าหนด

- - - - 389,000 ร้อยละประชาชน

ได้รับความสะดวก

ในการสัญจรเพิ่มขึ้น

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกในการ

สัญจร

กองช่าง

9



3. ยทุธศาสตรด้์านการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

   3.2 แผนงานอตุสาหกรรมและโยธา

2561

 (บาท)

2562

 (บาท)

2563

 (บาท)

2564

 (บาท)

2565

 (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

 งบประมาณ  ตัวช้ีวัด

(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะได้รบั หน่วยงาน

รบัผิดชอบหลัก

21 โครงการเสริมผิวแอสฟลัต์

คอนกรีต ซอยพบสุข 12/12

 หมู่ที่ 5 บา้นพบสุข

เพื่อพฒันาระบบ

สาธารณูปโภคใหไ้ด้

มาตรฐาน

เสริมผิวแอสฟลัต์คอนกรีต ขนาดผิว

จราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 163 เมตร หนา

 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวลาดยางไม่น้อย

กว่า 652 เมตร พร้อมตีเส้นจราจร  

พร้อมปา้ยโครงการ 1 ปา้ย ตามแบบ

เทศบาลต าบลปรุใหญ่ก าหนด

- - - 224,000 - ร้อยละประชาชน

ได้รับความสะดวก

ในการสัญจรเพิ่มขึ้น

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกในการ

สัญจร

กองช่าง

22 โครงการเสริมผิวแอสฟลัต์

คอนกรีต ซอย 13/5  หมู่ที่ 5

 บา้นพบสุข

เพื่อพฒันาระบบ

สาธารณูปโภคใหไ้ด้

มาตรฐาน

เสริมผิวแอสฟลัต์คอนกรีต ขนาดผิว

จราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 122 เมตร หนา

 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวลาดยางไม่น้อย

กว่า 610 ตารางเมตร พร้อมตีเส้นจราจร 

 พร้อมปา้ยโครงการ 1 ปา้ย ตามแบบ

เทศบาลต าบลปรุใหญ่ก าหนด

- - - 280,000 - ร้อยละประชาชน

ได้รับความสะดวก

ในการสัญจรเพิ่มขึ้น

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกในการ

สัญจร

กองช่าง

23 โครงการเสริมผิวแอสฟลัต์

คอนกรีต ซอยพบสุข 12 หมู่

ที่ 5  บา้นพบสุข

เพื่อพฒันาระบบ

สาธารณูปโภคใหไ้ด้

มาตรฐาน

เสริมผิวแอสฟลัต์คอนกรีต ขนาดผิว

จราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 270 เมตร หนา

 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวลาดยางไม่น้อย

กว่า 1,350  ตารางเมตร พร้อมตีเส้น

จราจร  พร้อมปา้ยโครงการ 1 ปา้ย ตาม

แบบเทศบาลต าบลปรุใหญ่ก าหนด

- - - - 471,000 ร้อยละประชาชน

ได้รับความสะดวก

ในการสัญจรเพิ่มขึ้น

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกในการ

สัญจร

กองช่าง
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3. ยทุธศาสตรด้์านการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

   3.2 แผนงานอตุสาหกรรมและโยธา

2561

 (บาท)

2562

 (บาท)

2563

 (บาท)

2564

 (บาท)

2565

 (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

 งบประมาณ  ตัวช้ีวัด

(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะได้รบั หน่วยงาน

รบัผิดชอบหลัก

24 โครงการกอ่สร้างวางทอ่

ระบายน้ าคอนกรีตเสริม

เหล็ก  ซอยพบสุข 13/2 หมู่

ที่ 5 บา้นพบสุข

เพื่อพฒันาระบบ

สาธารณูปโภคใหไ้ด้

มาตรฐาน

กอ่สร้างทอ่ระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก 

 ปากล้ินราง ชั้น 3 ขนาดเส้นผ่าน

ศูนย์กลาง 0.40 เมตร บอ่พกัขนาด 1 x 1 

เมตร จ านวน 5 บอ่ ความยาวทอ่ระบาย

น้ ารวมบอ่พกั 130 เมตร พร้อมปา้ย

โครงการ 1 ปา้ย ตามแบบเทศบาลต าบล

ปรุใหญ่ก าหนด

- - - - 284,000 ร้อยละประชาชน

ได้รับความสะดวก

ในการสัญจรเพิ่มขึ้น

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกในการ

สัญจร

กองช่าง

25 โครงการกอ่สร้างระบบ

ระบายน้ าคอนกรีตเสริม

เหล็ก  ซอยพบสุข 12/6 

(ซ้ายทาง) หมู่ที่ 5 บา้นพบสุข

เพื่อพฒันาระบบ

สาธารณูปโภคใหไ้ด้

มาตรฐาน

ช่วงที่ 1 วางทอ่คอนกรีตเสริมเหล็ก  

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร 

พร้อมบอ่พกัคอนกรีตเสริมเหล็ก จ านวน 

12 บอ่ ความยาวรวม 166 เมตร ช่วงที่ 2

 กอ่สร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก

  กว้างภายใน 0.40 เมตร ยาว 20 เมตร 

รวมความยาวระบบระบายน้ าทิ้ง 2 ช่วง 

186 เมตร  พร้อมปา้ยโครงการ 1 ปา้ย 

ตามแบบเทศบาลต าบลปรุใหญ่ก าหนด

- - - - 724,000 ร้อยละประชาชน

ได้รับความสะดวก

ในการสัญจรเพิ่มขึ้น

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกในการ

สัญจร

กองช่าง

26 โครงการกอ่สร้างรางระบาย

น้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก  

ซอยแสนสุข 1 หมู่ที่ 7 บา้น

แสนสุข

เพื่อพฒันาระบบ

สาธารณูปโภคใหไ้ด้

มาตรฐาน

กอ่สร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก 

 ปากรางกว้าง 0.80 เมตร ลึก 0.40 เมตร

 หนา 0.05 เมตร ลาดเอยีง 1 : 0.5 ความ

ยาวรวมรางระบายน้ าไม่น้อยกว่า 285 

เมตร พร้อมปา้ยโครงการ 1 ปา้ย ตาม

แบบเทศบาลต าบลปรุใหญ่ก าหนด

- - - 210,000 - ร้อยละประชาชน

ได้รับความสะดวก

ในการสัญจรเพิ่มขึ้น

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกในการ

สัญจร

กองช่าง
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3. ยทุธศาสตรด้์านการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

   3.2 แผนงานอตุสาหกรรมและโยธา

2561

 (บาท)

2562

 (บาท)

2563

 (บาท)

2564

 (บาท)

2565

 (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

 งบประมาณ  ตัวช้ีวัด

(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะได้รบั หน่วยงาน

รบัผิดชอบหลัก

27 โครงการเสริมผิวแอสฟลัต์

คอนกรีต ซอยแสนสุข 5/1 

หมู่ที่ 7 บา้นแสนสุข

เพื่อพฒันาระบบ

สาธารณูปโภคใหไ้ด้

มาตรฐาน

เสริมผิวแอสฟลัต์คอนกรีต ขนาดผิว

จราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 339 เมตร  หนา

 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวลาดยางไม่น้อย

กว่า 1,356 ตารางเมตร พร้อมตีเส้น

จราจร  พร้อมปา้ยโครงการ 1 ปา้ย ตาม

แบบเทศบาลต าบลปรุใหญ่ก าหนด

- - - 467,000 - ร้อยละประชาชน

ได้รับความสะดวก

ในการสัญจรเพิ่มขึ้น

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกในการ

สัญจร

กองช่าง

28 โครงการกอ่สร้างทอ่ระบาย

น้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก  

ซอยแสนสุข 4/1 หมู่ที่ 7 

บา้นแสนสุข

เพื่อพฒันาระบบ

สาธารณูปโภคใหไ้ด้

มาตรฐาน

กอ่สร้างทอ่ระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก 

 ปากล้ินราง ชั้น 3 ขนาดเส้นผ่าน

ศูนย์กลาง 0.40 เมตร  บอ่พกัขนาด 1 x 1

 เมตร จ านวน 13 บอ่ ความยาวทอ่

ระบายน้ ารวมบอ่พกั 190 เมตร  พร้อม

ปา้ยโครงการ 1 ปา้ย ตามแบบเทศบาล

ต าบลปรุใหญ่ก าหนด

- - - 489,000 - ร้อยละประชาชน

ได้รับความสะดวก

ในการสัญจรเพิ่มขึ้น

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกในการ

สัญจร

กองช่าง

รวม 28 โครงการ -             -             -             4,307,000    3,694,000    
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แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม ครั้งที ่7 พ.ศ. 2564

เทศบาลต าบลปรใุหญ่

ก. ยทุธศาสตรจ์งัหวัดที ่5 การพัฒนาระบบการบรหิารจดัการภาครฐั รองรบั Smart City , Mice City และด้านอ่ืน ๆ

ข. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจงัหวัดที ่8 ยทุธศาสตรด้์านการบรหิารจดัการบ้านเมืองทีดี่ 

7. ยทุธศาสตรด้์านการบรหิารจดัการบ้านเมืองทีดี่ 

   7.5 แผนงานอตุสาหกรรมและโยธา

2561

 (บาท)

2562

 (บาท)

2563

 (บาท)

2564

 (บาท)

2565

 (บาท)

1 โครงการติดต้ังเคร่ืองกระจาย

ข่าวชนิดไร้สายส านักงาน

เทศบาลต าบลปรุใหญ่ หมู่ที่ 7

เพื่อประชาสัมพนัธ์ข้อมูล

ข่าวสารของเทศบาล

ต าบลปรุใหญ่ใหป้ระชาชน

ได้รับข้อมูลข่าวสารทั่วถึง

และครอบคลุม

ติดต้ังเคร่ืองกระจายข่าวชนิดไร้

สายพร้อมติดต้ัง ประกอบด้วย 

เคร่ืองส่งสัญญาณ 1 เคร่ือง และชุด

เคร่ืองรับกระจายข่าวพร้อม

อปุกรณ์ครบชุด จ านวน 38 จดุ

- - - - 2,537,000      ร้อยละของประชาชน

ได้รับข้อมูลข่าวสาร

เพิ่มขึ้น

ประชาชนได้รับข้อมูล

ข่าวสารรวดเร็ว ทั่วถึง 

ครอบคลุมทกุพื้นที่ 

และทนัต่อเหตุการณ์

ปจัจบุนั

ส านัก

ปลัดเทศบาล

2 โครงการจดัท าปา้ยบอกทาง เพื่อใช้บอกทางแสดงพกิดั

ที่ต้ังส านักงานเทศบาล

ต าบลปรุใหญ่

ปา้ยบอกทาง ขนาดกว้าง 0.75 

เมตร ยาว 2.40 เมตร จ านวน 4 

ปา้ย ตามแบบเทศบาลต าบล

ปรุใหญ่ก าหนด

- - - - 100,000 ร้อยละของประชาชน

และผู้มาติดต่อราชการ

ได้รับความสะดวกในการ

เดินทางเพิ่มขึ้น

ประชาชนและผู้มา

ติดต่อราชการทราบ

ที่ต้ังของส านักงาน

เทศบาลต าบลปรุใหญ่

และได้รับความสะดวก

ในการเดินทาง

กองช่าง

ผลทีค่าดว่าจะได้รบั หน่วยงาน

รบัผิดชอบหลัก

 ตัวช้ีวัด

(KPI)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

 งบประมาณ
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7. ยทุธศาสตรด้์านการบรหิารจดัการบ้านเมืองทีดี่ 

   7.5 แผนงานอตุสาหกรรมและโยธา

2561

 (บาท)

2562

 (บาท)

2563

 (บาท)

2564

 (บาท)

2565

 (บาท)

ผลทีค่าดว่าจะได้รบั หน่วยงาน

รบัผิดชอบหลัก

 ตัวช้ีวัด

(KPI)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

 งบประมาณ

3 โครงการจดัซ้ือรถกระเช้าไฟฟา้ เพื่อพฒันาระบบการ

ใหบ้ริการสาธารณะแก่

ประชาชนได้สะดวกและ

รวดเร็ว

รถยนต์บรรทกุเททา้ยติดต้ังเครนไฮ

ดรอลิค พร้อมกระเช้าไฟฟา้ ชนิด 6

 ล้อ ก าลังแรงม้าไม่น้อยกว่า 150 

แรงม้า (นอกบญัชีราคามาตรฐาน

ครุภัณฑ์ )

- - - 2,500,000 - ประชาชนมีความพงึ

พอใจในการใหบ้ริการ

สาธารณะเพิ่มขึ้น

ประชาชนได้รับการ

บริการสาธารณะอย่าง

ทั่วถึง สะดวก และ

รวดเร็ว

กองช่าง

4 โครงการจดัซ้ือรถฟาร์ม

แทรกเตอร์

เพื่อพฒันาระบบการ

ใหบ้ริการสาธารณะแก่

ประชาชนได้สะดวกและ

รวดเร็ว

รถฟาร์มแทคเตอร์  ชนิดขับเคล่ือน

 4 ล้อ  เปน็เคร่ืองยนต์ดีเซล ขนาด

ไม่น้อยกว่า 85 แรงม้า พร้อมใบมีด

ดันดินหน้าและเคร่ืองตัดหญ้าไหล่

ทาง (ตามบญัชีราคามาตรฐาน

ครุภัณฑ์ )

- - - 3,000,000 - ประชาชนมีความพงึ

พอใจในการใหบ้ริการ

สาธารณะเพิ่มขึ้น

ประชาชนได้รับการ

บริการสาธารณะอย่าง

ทั่วถึง สะดวก และ

รวดเร็ว

กองช่าง

รวม 4 โครงการ -            -            -            5,500,000   2,637,000   

14



แบบ ผ.02/1

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 7 พ.ศ. 2564

เทศบาลต าบลปรุใหญ่

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การเสริมสร้างความมั่นคงทุกมิติ  เพ่ือป้องกันสถาบันหลักของชาติ  และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 9 ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

1. ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

1.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

2561

 (บาท)

2562

 (บาท)

2563

 (บาท)

2564

 (บาท)

2565

 (บาท)

1 โครงการติดต้ังกล้องวงจรปิด
 (CCTV) ภายในเขต
เทศบาลต าบลปรุใหญ่

เพื่อป้องกันและรักษา
ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินของ
ประชาชนและป้องกัน
อาชญากรรมที่อาจ
เกิดขึ้นในเขตเทศบาล

ติดต้ังกล้องวงจรปิด (CCTV) ในเขต
ต าบลปรุใหญ่ (ตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานของระบบ

กล้องโทรทัศน์วงจรปิด)

- - - 26,625,000    -  ร้อยละของความปลอดภัยใน

ชวิีตและทรัพย์สินของ

ประชาชนเพิ่มขึน้

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน

ส านัก
ปลัดเทศบาล 
(งานป้องกันฯ)

รวม 1 โครงการ -            -            -            26,625,000   -               

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

 งบประมาณ  ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
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แบบ ผ.02/1

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม ครั้งที ่7 พ.ศ. 2564

เทศบาลต าบลปรใุหญ่

ก. ยทุธศาสตรจ์งัหวัดที ่1 การพัฒนาและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันเศรษฐกิจ

ข. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจงัหวัดที ่6 ยทุธศาสตรด้์านการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

3. ยทุธศาสตรด้์านการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

   3.2 แผนงานอตุสาหกรรมและโยธา

2561

 (บาท)

2562

 (บาท)

2563

 (บาท)

2564

 (บาท)

2565

 (บาท)

1 โครงการกอ่สร้างวางทอ่

ระบายน้ าคอนกรีตเสริม

เหล็ก  ซอยตะคองเกา่ 9/1 

หมู่ที่ 2 บา้นตะคองเกา่

เพื่อพฒันาระบบ

สาธารณูปโภคใหไ้ด้

มาตรฐาน

กอ่สร้างทอ่ระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก 

 ปากล้ินราง ชั้น 3 ขนาดเส้นผ่าน

ศูนย์กลาง 1 เมตร บอ่พกัขนาด 1.04 x 

1.40 เมตร จ านวน 28 บอ่ ความยาวทอ่

ระบายน้ ารวมบอ่พกั 427 เมตร พร้อมลง

หนิคลุก กว้าง 2 เมตร ยาว 427 เมตร 

หนา 0.10 เมตร  พร้อมปา้ยโครงการ 1 

ปา้ย ตามแบบเทศบาลต าบลปรุใหญ่

ก าหนด

- - - - 1,465,000 ร้อยละประชาชน

ได้รับความสะดวก

ในการสัญจรเพิ่มขึ้น

ประชาชนได้รับความ

สะดวกในการสัญจร

กองช่าง

2 โครงการกอ่สร้างระบบ

ประปา (แผ่นดินทอง) 

หมู่ที่ 4 บา้นวิโรจน์พฒันา

เพื่อให้ประชาชนมีน้ า

ใช้เพื่ออปุโภค-บริโภค

อย่างทั่วถึง

ติดต้ังระบบหอถังสูง ถังเหล็กทรงแชมเปญ

 ขนาด 30 ลูกบาศกเ์มตร พร้อมฐาน, 

เจาะบอ่บาดาล, ซัมเมอร์สจุ่มน้ าได้พร้อม

ถังกรอง พร้อมเดินทอ่เมนประปาทอ่พวีีซี 

 พร้อมอปุกรณ์ระบบไฟฟา้  พร้อมปา้ย

โครงการจ านวน 1 ปา้ย ตามแบบ

เทศบาลต าบลปรุใหญ่ก าหนด

- - - - 1,500,000 ร้อยละของ

ประชาชนมีน้ า

อปุโภค บริโภค

เพิ่มขึ้น

ประชาชนมีน้ าใช้เพื่อ

อปุโภค-บริโภคทั่วถึง

กองช่าง

ส าหรบั โครงการทีเ่กินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

 งบประมาณ  ตัวช้ีวัด

(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะได้รบั หน่วยงาน

รบัผิดชอบหลัก
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3. ยทุธศาสตรด้์านการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

   3.2 แผนงานอตุสาหกรรมและโยธา

2561

 (บาท)

2562

 (บาท)

2563

 (บาท)

2564

 (บาท)

2565

 (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

 งบประมาณ  ตัวช้ีวัด

(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะได้รบั หน่วยงาน

รบัผิดชอบหลัก

3 โครงการติดต้ังไฟฟา้ส่อง

สว่างแบบโซลาเซลล์ในเขต

พื้นที่เทศบาล

ต าบลปรุใหญ่

เพื่อพฒันาระบบ

สาธารณูปโภคใหไ้ด้

มาตรฐาน

ไฟฟา้ส่องสว่างแบบโซล่าเซลล์  จ านวน 

200 ต้น  พร้อมปา้ยโครงการ 1 ปา้ย 

ตามแบบเทศบาลต าบลปรุใหญ่ก าหนด

- - - 12,540,000 - ร้อยละประชาชนมี

ความปลอดภัยต่อ

ชีวิตและทรัพย์สิน

เพิ่มขึ้น

ประชาชนมีความ

ปลอดภัยต่อชีวิตและ

ทรัพย์สิน

กองช่าง

รวม 3 โครงการ               -                 -                 -      12,540,000         2,965,000
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แบบ ผ.02/1

ก. ยทุธศาสตรจ์งัหวัดที่ 2 การลดความเหลื่อมล้ า เพ่ือยกระดับสังคมใหเ้ป็นเมอืงน่าอยู่ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจงัหวัดที่ 7 ยทุธศาสตรด้์านการพัฒนาการทอ่งเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรม ประเพณ ีและกีฬา

5. ยทุธศาสตรด้์านการพัฒนาการทอ่งเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรม ประเพณ ีและกีฬา

5.3 แผนงานเคหะและชุมชน

2561

 (บาท)

2562

 (บาท)

2563

 (บาท)

2564

 (บาท)

2565

 (บาท)

1 โครงการกอ่สร้างสนาม

ฟุตบอล 7 คน หมู่ที่ 6 บ้าน

เลียบ

เพื่อให้มีสนามฟุตบอล

มาตารฐานและส่งเสริม

ให้ประชาชนได้มีสถาน

ฝึกซ้อมและแข่งขันกฬีา

เป็นมาตรฐานสากล

กอ่สร้างสนามฟุตบอลเทศบาลต าบลปรุใหญ่ 

ส าหรับประชาชนในเขตต าบลปรุใหญ่ทุกกลุ่ม

8,000,000       จ านวนสนามฟุตบอลที่ได้

มาตรฐาน จ านวน 1 แห่ง

เทศบาลต าบลปรุใหญ่ มี

สนามฟุตบอลที่ได้

มาตรฐานและมีสถานที่

ออกก าลังกายเพียงพอ

กบัความต้องการของ

ประชาชน

กองการศึกษา

รวม 1 โครงการ -               -               -               -               8,000,000      

ส าหรบั โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม ครัง้ที่ 7 พ.ศ. 2564

เทศบาลต าบลปรใุหญ่

 งบประมาณ  ตัวช้ีวัด

(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน

รบัผิดชอบหลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
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แบบ ผ.03

บัญชีครุภัณฑ์

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 7 พ.ศ. 2564

เทศบาลต าบลปรุใหญ่

2561

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

2565

(บาท)

1 แผนงานบริหารทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟา้และวิทยุ เคร่ืองเสียงหอ้งประชุมและอุปกรณ์พร้อมติดต้ัง 

(ตามราคาท้องตลาด)

- - - - 500,000        ส านักปลัดเทศบาล

2 แผนงานบริหารทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน โต๊ะโฟเมก้าขาว ขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า  45 x

 ยาว 180 x สูง 75 เซนติเมตร จ านวน 60 ตัว ๆ ละ

 2,500 บาท (ตามราคาท้องตลาด)

- - - - 150,000        ส านักปลัดเทศบาล

3 แผนงานบริหารทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สนาม เต้นท์สนาม ขนาดไม่น้อยกว่า 2 x 2 เมตร จ านวน 

10 หลัง ๆ ละ 3,000 บาท (ตามราคาท้องตลาด)

- - - - 30,000          ส านักปลัดเทศบาล

4 แผนงานรักษาความสงบภายใน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โรงงาน เคร่ืองย่อยไม้แบบลากจูง ขนาดไม่น้อยกว่า 15 

แรงม้า จ านวน 1 เคร่ือง (ตามราคาท้องตลาด)

- - - - 90,000 ส านักปลัดเทศบาล

(งานป้องกันฯ)

5 แผนงานการพาณิชย์ ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร Submersible 2.0 แรง 380 โวลต์ จ านวน 3 ตัว ๆ

 ละ 25,000 บาท (ตามราคาท้องตลาด)

- - - - 75,000  กองช่าง 

(กิจการประปา)

รวม 5 รายการ -             -             -             -             845,000      

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

เป้าหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท งบประมาณ
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แบบ ผ.01

บัญชีสรปุโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เปลีย่นแปลง ครัง้ที ่7 พ.ศ. 2564

เทศบาลต าบลปรใุหญ่

จ านวน

โครงการ

 งบประมาณ

(บาท)

จ านวน

โครงการ

 งบประมาณ

(บาท)

จ านวน

โครงการ

 งบประมาณ

(บาท)

จ านวน

โครงการ

 งบประมาณ

(บาท)

จ านวน

โครงการ

 งบประมาณ

(บาท)

จ านวน

โครงการ

 งบประมาณ

(บาท)

3 ยุทธศาสตร์ด้านการพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน

3.2 แผนงานอตุสาหกรรมและโยธา 0 0 0 0 0 0 4 1,010,000 0 0 4 1,010,000

0 0 0 0 0 0 4 1,010,000 0 0 4 1,010,000

5

5.3 แผนงานเคหะและชุมชน 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2,000,000 1 2,000,000

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

6

6.1 แผนงานการศึกษา 1 444,100 1 526,000 1 490,000 1 490,000 1 514,500 5 2,464,600

1 444,100 1 526,000 1 490,000 1 490,000 1 514,500 5 2,464,600

7 ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจดัการบา้นเมืองที่ดี

7.4 แผนงานเคหะและชุมชน 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3,000,000 1 3,000,000

0 0 0 0 0 0 0 0 1 3,000,000 1 3,000,000

9

9.4 แผนงานงบกลาง 1 9,500,000 1 10,000,000 1 10,500,000 1 11,000,000 1 12,000,000 5 53,000,000

1 9,500,000 1 10,000,000 1 10,500,000 1 11,000,000 1 12,000,000 5 53,000,000

2 9,944,100 2 10,526,000 2 10,990,000 6 12,500,000 4 17,514,500 16 61,474,600

รวม 5 ปี

ยุทธศาสตร์ด้านการการพฒันาสังคม

รวม

รวม

ยุทธศาสตร์ด้านการพฒันาการท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรม และกฬีา

ที่ ยุทธศาสตร์

ปี  2561 ปี  2562 ปี 2563 ปี  2564

รวม

รวมทั้งสิ้น

ยุทธศาสตร์ด้านการพฒันาการกฬีา

รวม

รวม

ปี  2565
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แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เปลี่ยนแปลง ครัง้ที่ 7 พ.ศ. 2564

เทศบาลต าบลปรใุหญ่

ก. ยทุธศาสตรจ์ังหวัดที่ 1 การพัฒนาและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันเศรษฐกิจ

ข. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 6 ยทุธศาสตรด้์านการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

3. ยทุธศาสตรด้์านการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

   3.2 แผนงานอตุสาหกรรมและโยธา

2561

 (บาท)

2562

 (บาท)

2563

 (บาท)

2564

 (บาท)

2565

 (บาท)

1 โครงการกอ่สร้างขยาย

ไหล่ถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก ฝ่ังขวา ซอยตะ

คองเกา่ 7 หมู่ที่ 2 บา้น

ตะคองเกา่

เพือ่พฒันาระบบ

สาธารณูปโภคใหไ้ด้

มาตรฐาน

ขยายไหล่ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  1 

ข้าง กว้างเฉล่ีย 1.50 เมตร ยาว 300 

เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพืน้ที่ผิว

คอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า 432.56 

ตารางเมตร พร้อมปา้ยโครงการ 1 ปา้ย

 ตามแบบเทศบาลต าบลปรุใหญ่ก าหนด

- - - 304,000 - ร้อยละประชาชน

ได้รับความ

สะดวกในการ

สัญจรเพิม่ขึ้น

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกใน

การสัญจร

กองช่าง
เป็นรายการ

เปล่ียนแปลงจาก

แผนพัฒนาท้องถิ่น 

(พ.ศ. 2561-2565) 

แกไ้ข คร้ังที่ 5 

พ.ศ. 2564

 ล าดับที่ 4 หน้า 3

2 โครงการปรับปรุงฝาราง

ระบายน้ า ชุมชนบา้น

หนองหอย หมู่ที่ 3  

บา้นหนองหอย

เพือ่พฒันาระบบ

สาธารณูปโภคใหไ้ด้

มาตรฐาน

ปรับปรุงฝารางระบายน้ าคอนกรีตเสริม

เหล็ก   กว้าง 0.55 เมตร ยาว 188 

เมตร  พร้อมปา้ยโครงการ 1 ปา้ย ตาม

แบบเทศบาลต าบลปรุใหญ่ก าหนด

- - - 328,000 - ร้อยละประชาชน

ได้รับความ

สะดวกในการ

สัญจรเพิม่ขึ้น

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกใน

การสัญจร

กองช่าง
เป็นรายการ

เปล่ียนแปลงจาก

แผนพัฒนาท้องถิ่น 

(พ.ศ. 2561-2565) 

เปล่ียนแปลง คร้ังที่ 1

 พ.ศ. 2562 

ล าดับที่ 7 หน้า 5

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

 งบประมาณ  ตัวช้ีวัด

(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ

ได้รบั

หน่วยงาน

รบัผิดชอบหลัก
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3. ยทุธศาสตรด้์านการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

   3.2 แผนงานอตุสาหกรรมและโยธา

2561

 (บาท)

2562

 (บาท)

2563

 (บาท)

2564

 (บาท)

2565

 (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

 งบประมาณ  ตัวช้ีวัด

(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ

ได้รบั

หน่วยงาน

รบัผิดชอบหลัก

3 โครงการกอ่สร้างวางท่อ

ระบายน้ าคอนกรีตเสริม

เหล็ก  วิโรจน์พฒันา 

ซอย 9 หมู่ที่ 4 บา้น

วิโรจน์พฒันา

เพือ่พฒันาระบบ

สาธารณูปโภคใหไ้ด้

มาตรฐาน

กอ่สร้างท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริม

เหล็ก  ปากล้ินราง ชั้น 3 ขนาดเส้น

ผ่านศูนย์กลาง 0.40 เมตร บอ่พกัขนาด

 1 x 1 เมตร จ านวน 6 บอ่ ความยาว

ท่อระบายน้ ารวมบอ่พกั 54 เมตร 

พร้อมปา้ยโครงการ 1 ปา้ย ตามแบบ

เทศบาลต าบลปรุใหญ่ก าหนด

- - - 188,000 - ร้อยละประชาชน

ได้รับความ

สะดวกในการ

สัญจรเพิม่ขึ้น

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกใน

การสัญจร

กองช่าง
เป็นรายการ

เปล่ียนแปลงจาก

แผนพัฒนาท้องถิ่น 

(พ.ศ. 2561-2565) 

ล าดับที่ 57 หน้า 100

4 โครงการปรับปรุงถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก  

เชื่อมต่อถนนสมบรูณชัย

 หมู่ที่ 4 บา้นวิโรจน์

พฒันา

เพือ่พฒันาระบบ

สาธารณูปโภคใหไ้ด้

มาตรฐาน

ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  กว้าง

 7.50 เมตร ยาว 31 เมตร หนา 0.15 

เมตร หรือมีพืน้ที่ผิวคอนกรีตรวมไม่

น้อยกว่า 323 ตารางเมตร พร้อมหลัก

น าโค้ง 4 ตัน  พร้อมปา้ยโครงการ 1 

ปา้ย ตามแบบเทศบาลต าบลปรุใหญ่

ก าหนด

- - - 190,000 - ร้อยละประชาชน

ได้รับความ

สะดวกในการ

สัญจรเพิม่ขึ้น

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกใน

การสัญจร

กองช่าง
เป็นรายการ

เปล่ียนแปลงจาก

แผนพัฒนาท้องถิ่น 

(พ.ศ. 2561-2565) 

แกไ้ข คร้ังที่ 5 

พ.ศ. 2564 

ล าดับที่ 6 หน้า 4

รวม 4 โครงการ -               -               -               1,010,000     -               

22



แบบ ผ.02

ก. ยทุธศาสตรจ์งัหวัดที ่2 การลดความเหลื่อมล้ า เพ่ือยกระดับสังคมใหเ้ป็นเมืองน่าอยู่ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจงัหวัดที ่2 ยทุธศาสตรด้์านการพัฒนาการศึกษา

6. ยทุธศาสตรด้์านการพัฒนาการศึกษา

6.1 แผนงานการศึกษา

2561

 (บาท)

2562

 (บาท)

2563

 (บาท)

2564

 (บาท)

2565

 (บาท)

1 โครงการสนับสนุนค่าใช้จา่ย

การบริหารสถานศึกษา

 - อาหารกลางวันศูนย์พฒันา

เด็กเล็กเทศบาลต าบลปรุใหญ่

เพื่อส่งเสริมใหเ้ด็กนักเรียน

ศูนย์พฒันาเด็กเล็กเทศบาล

ต าบลปรุใหญ่ได้รับอาหาร

กลางวันที่มีคุณภาพ

จดัซ้ืออาหารกลางวันส าหรับศูนย์พฒันา

เด็กเล็กเทศบาลต าบลปรุใหญ่

444,100 526,000 490,000 490,000 514,500  ร้อยละ 100 ของ

จ านวนเด็กนักเรียน

ได้รับอาหารกลางวัน

ทมีีคุณภาพและ

ครบถ้วน

เด็กนักเรียนศูนย์

พฒันาเด็กเล็ก

เทศบาลต าบลปรุใหญ่

ได้รับอาหารกลาง

วันที่มีคุณภาพ

 กองการศึกษา
เปน็รายการ

เปล่ียนแปลงจาก

แผนพัฒนาทอ้งถิน่ 

(พ.ศ. 2561-2565) 

ล าดับที ่2 หน้า 129

รวม 1 โครงการ 444,100      526,000      490,000      490,000      514,500      

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที ่7 พ.ศ. 2564

เทศบาลต าบลปรใุหญ่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

 งบประมาณ  ตัวช้ีวัด

(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะได้รบั หน่วยงาน

รบัผิดชอบหลัก
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แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที ่7 พ.ศ. 2564

เทศบาลต าบลปรใุหญ่

ก. ยทุธศาสตรจ์งัหวัดที ่5 การพัฒนาระบบการบรหิารจดัการภาครฐั รองรบั Smart City , Mice City และด้านอ่ืน ๆ

ข. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจงัหวัดที ่8 ยทุธศาสตรด้์านการบรหิารจดัการบ้านเมืองทีดี่ 

7. ยทุธศาสตรด้์านการบรหิารจดัการบ้านเมืองทีดี่ 

   7.4 แผนงานเคหะและชุมชน

2561

 (บาท)

2562

 (บาท)

2563

 (บาท)

2564

 (บาท)

2565

 (บาท)

1 โครงการปรับภูมิทัศน์ 

บริเวณส านักงานเทศบาล

ต าบลปรุใหญ่  หมู่ที่ 7

เพื่อพฒันาระบบ

สาธารณูปโภคใหไ้ด้

มาตรฐาน

ปรับภูมิทัศน์ โดยรอบบริเวณส านักงาน

เทศบาลต าบลปรุใหญ่  และกอ่สร้างที่

จอดรถยนต์ พร้อมระบบไฟฟา้แสงสว่าง

- - - -           3,000,000 ร้อยละความพึงพอใจของ

ประชาชนทีม่าติดต่อราชการ

ระบบสาธารณูปโภค

ได้มาตรฐาน

ส านกัปลัดเทศบาล
เปน็รายการ

เปล่ียนแปลงจาก

แผนพัฒนาทอ้งถิน่ 

(พ.ศ. 2561-2565) 

เพิ่มเติม คร้ังที ่2 

พ.ศ. 2562 

ล าดับที ่1 หน้า 7

รวม 1 โครงการ -             -             -             -             3,000,000        

 งบประมาณ  ตัวช้ีวัด

(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะได้รบั หน่วยงาน

รบัผิดชอบหลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
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แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เปลี่ยนแปลง ครัง้ที่ 7 พ.ศ. 2564

เทศบาลต าบลปรใุหญ่

ก. ยทุธศาสตรจ์ังหวัดที่ 2 การลดความเหลื่อมล้ า เพ่ือยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู ่ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 4 ยทุธศาสตรด้์านการพัฒนาสังคม

9.ยทุธศาสตรด้์านการพัฒนาสังคม

 9.4 แผนงานงบกลาง

2561 2562 2563 2564 2565

(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 เบีย้ยังชีพผู้สูงอายุ เพือ่ช่วยเหลือผู้สูงอายุใหม้ี

รายได้พอเล้ียงชีพ

จา่ยเบีย้ยังชีพผู้สูงอายุในเขต

เทศบาลต าบลปรุใหญ่ 

จ านวน 12 เดือน

9,500,000 10,000,000 10,500,000 11,000,000 12,000,000 จ านวนผู้สูงอายุ

ได้รับการดูแลเพิม่ขึ้น

ผู้สูงอายุได้รับการ

ดูแลและมีรายได้พอ

เล้ียงชีพ

ส านัก

ปลัดเทศบาล
เป็นรายการ

เปล่ียนแปลงจาก

แผนพัฒนาท้องถิ่น 

(พ.ศ. 2561-2565)  

ล าดับที่ 1 หน้า 150

รวม 1 โครงการ 9,500,000 10,000,000 10,500,000 11,000,000 12,000,000

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

เปา้หมาย
งบประมาณ

 ตัวชี้วัด

(KPI)
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แบบ ผ.02/1

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 7 พ.ศ. 2564

เทศบาลต าบลปรุใหญ่

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การลดความเหลื่อมล้ า เพ่ือยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 7 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรม ประเพณ ีและกีฬา

5. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรม ประเพณ ีและกีฬา

   5.3 แผนงานเคหะชุมชน

2561

 (บาท)

2562

 (บาท)

2563

 (บาท)

2564

 (บาท)

2565

 (บาท)

1 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์
สวนสุขภาพรอบสระศูนย์
พฒันาเด็กเล็ก  ชุมชน

ลูกหลานปู่คงพฒันา หมู่ที่ 2
 บ้านตะคองเก่า

เพื่อพฒันาพื้นที่
สาธารณะประโยชน์ให้
ได้มาตรฐาน

ปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบสระ 
พื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 900 ตร.
ม. ประกอบด้วย ลาน

อเนกประสงค์ ทางเดินออกก าลัง
กายโดยรอบ เสาโคมไฟส่องสว่าง
และม้านั่ง พร้อมติดต้ังป้าย

โครงการ จ านวน 1 ป้าย (ตาม

รูปแบบรายการและประมาณการ
ที่เทศบาลก าหนด)

- - - - 2,000,000 จ านวนสถานที่พกัผ่อน
หย่อนใจและออกก าลัง
กายส าหรับประชาชน

เพิ่มขึ้น 1 แหง่

ประชาชนมีสถานที่
พกัผ่อนหย่อนใจและ
มีสถานที่ออกก าลัง

กายเพิ่มขึ้น

กองช่าง
เปน็รายการ

เปล่ียนแปลงจาก

แผนพัฒนาทอ้งถิน่ 

(พ.ศ. 2561-2565)  

ล าดับที ่3 หน้า 125

รวม 1 โครงการ -             -             -             -             2,000,000        

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

 งบประมาณ  ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
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แบบ ผ.03

บัญชีครภัุณฑ์

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที ่7 พ.ศ. 2564

เทศบาลต าบลปรใุหญ่

2561

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

2565

(บาท)

1 แผนงานการพาณิชย์ ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร Submersible 3.0 แรง 220 โวลต์  
(ตามราคาทอ้งตลาด)

94,000 94,000 94,000 47,000 135,000 กองช่าง
(กิจการประปา)

เปน็รายการ

เปล่ียนแปลงจาก

แผนพฒันาทอ้งถิน่ 

(พ.ศ. 2561-2565) 

เพิ่มเติม คร้ังที ่4 

พ.ศ. 2563 

ล าดับที ่44 หน้า 20

2 แผนงานการพาณิชย์ ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร ปัม้หอยโข่ง ขนาด 5.5 แรง 380 โวลต์ 

(ตามราคาทอ้งตลาด)

90,000 30,000 30,000 30,000 90,000 กองช่าง

(กิจการประปา)
เปน็รายการ

เปล่ียนแปลงจาก

แผนพฒันาทอ้งถิน่ 

(พ.ศ. 2561-2565)  

ล าดับที ่69 หน้า 172

รวม 2 โครงการ 184,000      124,000      124,000      77,000       225,000      

หน่วยงาน

รบัผิดชอบหลัก

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย

(ผลผลิตของครภัุณฑ์)

งบประมาณ
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