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ค าน า 
          

ด้วยกระทรวงมหาดไทย ได้ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15 
พฤษภาคม 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ก าหนดให้เทศบาล องค์การบริหารส่วนต าบล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วน
จังหวัด ด าเนินการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นแผนพัฒนาท้องถิ่นที่มี
ช่วงระยะเวลาห้าปี (พ.ศ.2561-2565) และให้ด าเนินการแล้วเสร็จภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2562 โดยการ
ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น  ให้ถือปฏิบัติตามข้อ 17 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 และใน 
การทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาจใช้ข้อมูลจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ฉบับ
ปัจจุบัน มาทบทวนและปรับใช้ในการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) โดยพิจารณาให้มีความ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์จังหวัด 
ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาภาค แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 และยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) โดยในระยะเริ่มแรกของการทบทวน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ให้จัดท าประชาคมในระดับต าบลส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบล
และเทศบาลต าบล ระดับชุมชนเมืองส าหรับเทศบาลเมือง ระดับชุมชนนครส าหรับเทศบาลนคร ระดับจังหวัด
ส าหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัด และส าหรับเมืองพัทยาให้ใช้รูปแบบของเทศบาลนคร 

เทศบาลต าบลปรุใหญ่  อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ได้ด าเนินการทบทวน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  เทศบาลต าบลปรุใหญ่ เพ่ือให้มีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับ
แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด รวมทั้งแผนปฏิบัติราชการประจ าปีจังหวัด แผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีกลุ่มจังหวัด ตลอดจนสามารถบูรณาการแผนงาน โครงการ กิจกรรม และงบประมาณในพ้ืนที่ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่น และใช้เป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม และงบประมาณจากเงินสะสม รวมทั้ง วางแนวทางเพ่ือให้มีการปฏิบัติ
ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน 
ตอบสนองความต้องการของประชาชน นโยบายระดับต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  และเกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนต่อไป   
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ส่วนที่ ส่วนที่ 11  
สภาพทั่วไปและข้อมูลพืน้ฐาน 

 
1. ด้านกายภาพ 

1.1 ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือต าบล 
ต าบลปรุใหญ่ เป็นต าบลหนึ่งในต าบลของอ าเภอเมืองนครราชสีมา ซึ่งแต่เดิมต าบลปรุใหญ่มีอาณาเขต

กว้างขวางมาก ต่อมาเทศบาลเมืองนครนครราชสีมาในสมัยนั้น  ได้ขยายเขตเทศบาลท าให้กินพ้ืนที่ต าบล   
หนองจะบกและต าบลปรุใหญ่จาก  17 หมู่บ้าน  เหลือ  7 หมู่บ้าน กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศยกฐานะสภา
ต าบลปรุใหญ่  เป็นองค์การบริหารส่วนต าบลปรุใหญ่ เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2539 เป็นองค์การบริหารส่วนต าบล
ขนาดเล็ก และกระทรวงมหาดไทยได้จัดให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการองค์การบริหารส่วนต าบลขึ้นใหม่ เมื่อ
วันที่ 28 เมษายน  2539 และประชุมคณะกรรมการ เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2539  

ปัจจุบันได้ยกฐานะจากองค์การบริหารส่วนต าบลปรุใหญ่ เป็นเทศบาลต าบลปรุใหญ่ ตั้งแต่วันที่ 18  
กรกฎาคม 2551 ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนต าบลปรุใหญ่ อ าเภอเมือง
นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา เป็นเทศบาลต าบลปรุใหญ่ ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2551 

ตั้งอยู่เลขที่ 999 หมู่ที่ 7 บ้านแสนสุข ต าบลปรุใหญ่ อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 
โดยอยู่ห่างจากอ าเภอเมืองนครราชสีมา ประมาณ 12 กิโลเมตร 

ต าบลปรุใหญ่ มีพ้ืนที่ต าบลตามประกาศกระทรวงมหาดไทยประมาณ 10,393.75 ไร่ หรือ 16.63 
ตารางกิโลเมตร เป็นต าบลค่อนข้างเล็ก โดยมีเนื้อที่แยกเป็นรายหมู่บ้านดังนี้  

หมู่ บ้าน เนื้อที ่(ไร่) คิดเป็น (ตร.กม.) อันดับ 
1 คนชุม 2,130 3.408 2 
2 ตะคองเก่า 2,300 3.680 1 
3 หนองหอย 820 1.312 7 
4 วิโรจน์พัฒนา 1,250 2.000 5 
5 พบสุข 1,400 2.240 4 
6 เลียบ 980 1.568 6 
7 แสนสุข 1,513.75 2.422 3 

          1.2 ลักษณะภูมิประเทศ 
ภูมิประเทศ  ลักษณะภูมิประเทศของพ้ืนที่ต าบลปรุใหญ่แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 
ส่วนที่ 1 ประกอบด้วยหมู่บ้าน หมู่ที่ 1, 2, 3 และ 6 จะมีลักษณะเป็นที่ราบลุ่ม มีแหล่งน้ าตาม

ธรรมชาติไหลผ่าน คือ ล าปรุ , ล าบริบูรณ์ , ล าตะกุด และคลองตาเมือง  ซึ่งเป็นแหล่งน้ าที่มนุษย์สร้างขึ้น   
ไหลผ่าน เป็นแหล่งน้ าที่ส าคัญต่อการด ารงชีพของราษฎร ซึ่งเป็นผลให้ประชาชนส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม 

ส่วนที่ 2 ซึ่งประกอบด้วยหมู่บ้าน  หมู่ที่ 4 , 5 และ 7  ลักษณะเป็นพ้ืนที่ราบเรียบ  มีป่าไม้ คือ สวน
รุกขชาติปรุใหญ่อยู่ทางตอนใต้ของพ้ืนที่ โดยมีอาณาเขตติดต่อกับพ้ืนที่ใกล้เคียงดังนี้ 
 ทิศเหนือ ติดต่อกับต าบลหนองจะบก และต าบลพุดซา    
 ทิศตะวันออก ติดต่อกับเลียบคลองชลประทานฝั่งเหนือถนนลาดยางโรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 
 ทิศใต ้  ติดต่อกับต าบลสุรนารี ต าบลหนองจะบก และต าบลหนองไผ่ล้อม 
 ทิศตะวันตก    ติดต่อกับต าบลสุรนารี และเทศบาลนครนครราชสีมา 
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  ติดต่อกับต าบลสีมุม และต าบลพลกรัง   
รายละเอียดการบรรยายแนวเขต 
ด้านทิศเหนือ ติดต่อกับต าบลหนองจะบก และต าบลพุดซา อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 
   จากหลักเขตที่ 1 เริ่มต้นจากคลองบริบูรณ์ บริเวณพิกัด SB 835619 ตัด

ตามถนนบ้านของนายประกาย ชื่นชม ไปตามถนนจนถึงบริเวณสามแยก ที่พิกัด SB  
836612 แล้วตัดผ่านฝายน้ าล้นบริเวณพิกัด SB 838607 ตัดผ่านบริเวณถนนคอนกรีต
ข้างวัดตาลโหรน บริเวณพิกัด SB 838605 ตัดผ่านถนนบายพาสไปจดถนนลาดยางหน้า
หมู่บ้านกรีนแลนด์ บริเวณพิกัด SB 840603 แล้วตัดลงมาผ่านทุ่งนาและบ้านทรงไทย
บริเวณพิกัด SB 841601 ตัดตรงไปถึงบริเวณคลองซอยข้างปั้มน้ ามัน ผ่านไร่ศรีทอง  
บริเวณพิกัด SB 844599 ตรงไปตามถนนข้างคลองชลประทาน บริเวณร้านอาหารครัว
กลางสวนจดถนนลาดยาง 

ด้านทิศตะวันออก    ติดต่อกับเลียบคลองชลประทานฝั่งเหนือ ถนนลาดยางโรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 
   จากหลักเขตที่ 2 บริเวณพิกัด SB 847594 ที่ป้ายบอกอาณาเขต ตัดลงมา

ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ รวมระยะทางประมาณ 1.5 กิโลเมตร บริเวณริมล าตะคองฝั่ง
เหนือ  

   จากหลักเขตที่ 3 บริเวณพิกัด SB 836586 ผ่านถนนคอนกรีตข้างสนาม
กีฬาบ้านเลียบที่พิกัด SB 831572 ตัดผ่านล าปรุ ผ่านถนนมุขมนตรี ผ่านทางรถไฟ ตัดลง
ไปทางทิศใต้ ระยะทางประมาณ 3.8 กิโลเมตร ตามแนวเขตต าบลปรุใหญ่ 

   จากหลักเขตที่ 4 บริเวณพิกัด SB 838546 ไปทางทิศใต้ ตรงตามถนน
คอนกรีตจนถึงสี่แยกร้านคงกระพันธ์ ที่พิกัด SB 840538 แล้วเลี้ยวขวาไปตามถนน  
ค.ส.ล. จนถึงโครงการบ้านแมกไม้ ที่พิกัด SB 839538 แล้วตัดตรงถนน ค.ส.ล. หลัง
โรงงานเสริมสุข ไปจนถึงถนนไมตรี 2 ที่พิกัด SB 839534 แล้วตัดเฉียงไปทางทิศใต้ ตาม
แนวแบ่งเขตต าบลปรุใหญ่ ต าบลหนองจะบก ต าบลหนองไผ่ล้อม จนสิ้นสุดที่เส้นแบ่งเขต
บริเวณปั๊มน้ ามัน ปตท. 

   จากหลักเขตท่ี 5 ที่พิกัด SB 837524 หน้าปั๊มน้ ามัน ปตท. ตัดผ่านถนนราช
สีมา – ปักธงชัย ที่พิกัด SB 841513 ตัดตามถนนสวนป่ารุกขชาติ จนถึงสามแยกเดช
ณรงค์ ที่พิกัด SB 836512 เลยไปตามถนนเดชณรงค์ ประมาณ 500 เมตร ที่พิกัด SB  
837509 แล้วตัดเฉียงไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ผ่านพิกัด SB 834506 บริเวณต้นไม้
ใหญ่ตามถนนจนถึงบ่อน้ าที่พิกัด SB 832504 แล้วไปสิ้นสุดที่จุดตัดระหว่างเขตต าบล   
ปรุใหญ่ ต าบลหนองจะบก ต าบลสุรนารี บริเวณสามแยก 

 
ด้านทิศใต้ ติดต่อกับต าบลสุรนารี  ต าบลหนองจะบก และต าบลหนองไผ่ล้อมอ าเภอเมือง

นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 
   จากหลักเขตที่ 6 ที่พิกัด SB 826505 เริ่มจากจุดตัดระหว่างเขตต าบล     

ปรุใหญ่ ต าบลหนองจะบก บริเวณสามแยกถนนดินและตัดกับต าบลสุรนารี บริเวณพิกัด  
SB 825509 ตัดขึ้นไปตามถนนสนามกีฬา บริเวณพิกัด SB 823524 แล้วตัดตามแนวของ
ถนนสนามกีฬาถึงหน้าประตูหลังสนามกีฬา บริเวณพิกัด SB 822515 แล้วตัดไปตามทิศ
ตะวันออก ประมาณ 200 เมตร ที่พิกัด SB 826525 บริเวณศูนย์เด็กเล็กเทศบาลต าบล
ปรุใหญ่ ตัดขึ้นไปตามทิศเหนือ ที่พิกัด SB 825527 ตัดตามถนนดินจนถึงสามแยกถนน
ซอยพันโทส าอาง ที่พิกัด SB 822535 แล้วตัดตามถนนดินหลังหมู่บ้านเคียงเคหะ  จนถึง
ถนนคอนกรีตข้างวัดคลองส่งน้ า ที่พิกัด SB 825539 วิ่งตามถนนคอนกรีตไปทางทิศ
เหนือจนถึงจุดตัดระหว่างต าบลปรุใหญ่ ต าบลสุรนารี เทศบาลนครนครราชสีมา ที่พิกัด 
SB  824544 รวมระยะทางประมาณ 3.9 กิโลเมตร 
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ด้านทิศตะวันตก      ติดต่อกับต าบลสุรนารี และเทศบาลนครนครราชสีมา 
   จากหลักเขตที่ 7 บริเวณพิกัด SB 824544 ไปตามแนวถนนมิตรภาพ พิกัด 

SB 824554 แล้วเลี้ยวขวาไปทางสามแยกปักธงชัย ที่พิกัด SB 828555 ตัดตรงขึ้นไปทาง
ทิศเหนือ รวมระยะทางประมาณ 2.5 กิโลเมตร 

   จากหลักเขตท่ี 8 บริเวณพิกัด SB 828566 ที่ป้ายอาณาเขต ไปทางทิศเหนือ
ตามแนวเขตระหว่างต าบลบ้านใหม่กับต าบลปรุใหญ่ ผ่านพิกัด SB 829574 จนจดคลอง
ส่งน้ าชลประทานฝั่งขวา บริเวณพิกัด SB 829579 จากนั้นไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
ไปตามคลองชลประทานจนถึงสะพานขาว ค.ส.ล. ที่พิกัด SB 819578 ตัดตามแนวเขต
ต าบลปรุใหญ่กับต าบลสีมุมที่พิกัด SB 810586 แล้วเลี้ยวขวาตัดตามถนนลาดยาง
ชลประทาน รวมระยะทางประมาณ 2.00 กิโลเมตร 

 
ด้านทิศตะวันตก      ติดต่อกับต าบลสีมุม และต าบลพลกรัง อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 
   จากหลักเขตที่ 9 ตั้งอยู่บริเวณคลองส่งน้ าชลประทาน บริเวณป้ายบอก

อาณาเขตเทศบาลต าบลปรุใหญ่ ตรงบ้านแป๊ะ บริเวณพิกัด SB 813587 ไปทางทิศ
ตะวันออกเฉียงเหนือ ผ่านคลองส่งน้ าชลประทานฝั่งซ้าย แล้วตัดผ่านถนนโยธา ต าบลพล
กรัง บริเวณล าเหมืองพิกัด SB 815598 แล้วตัดตรงมาที่บริเวณพิกัด SB 816598        
ที่บริเวณถนนสายบ้านเลียบ – พุดซา แล้วตัดตรงขึ้นทิศเหนือจนถึงป้ายบอกอาณาเขต
เทศบาลต าบลปรุใหญ่ บริเวณพิกัด SB 820601 ตามแนวเส้นแบ่งเขตแดนระหว่างต าบล
พุดซากับต าบลปรุใหญ่ จนสิ้นสุดที่คลองบริบูรณ์ จรดกับหลักเขตที่ 1 ที่บริเวณพิกัด SB 
835619    

  
หมายเหตุ  ทั้งนี้ไม่รวมแนวเขตเทศบาลนครนครราชสีมา 



4 
 

 
  
 
 
 
 



5 
 

 
1.3 ลักษณะภูมิอากาศ 
ลักษณะอากาศมีลักษณะร้อนชื้น อากาศเปลี่ยนแปลงไปตามฤดู  ซึ่งมี 3 ฤดู ดังนี้  

ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ไปจนถึงกลางเดือนพฤษภาคม  อากาศร้อนและแห้ง
แร้ง  แต่บางครั้งอาจมีอากาศเย็น บางครั้งเกิดพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรง อากาศร้อน จะมีอุณหภูมิ
ระหว่าง 35 – 39.9 องศาเซลเซียส  ร้อนจัด  มีอุณหภูมิประมาณ  40  องศาเซลเซียสขึ้นไป 

ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคม ฝนตกมากในช่วงเดือน พฤษภาคม – ตุลาคม  แต่อาจ
เกิด“ช่วงฝนทิ้ง” ซึ่งอาจนานประมาณ 1 – 2 สัปดาห์หรือบางปีอาจเกิดขึ้นรุนแรงและมีฝนน้อยนานนับเดือน 
ในเดือนกรกฎาคม  และในต าบลปรุใหญ่ปรุใหญ่ บริเวณหมู่ท่ี 5 และหมู่ที่ 7 จะได้รับผลกระทบจากน้ าไหลผ่าน
พ้ืนที่และน้ าท่วมขังรอการระบายในช่วงฤดูฝนเป็นประจ าทุกปี 

ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่กลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ ในช่วงปลายเดือนตุลาคมนาน
ราว 1-2 สัปดาห์ เป็นช่วงเปลี่ยนฤดูจากฤดูฝนเป็นฤดูหนาว อากาศแปรปรวนไม่แน่นอน อาจเริ่มมีอากาศเย็น
หรืออาจยังมีฝนฟ้าคะนอง อากาศหนาวอุณหภูมิต่ าสุด  ประมาณ  15 องศา    
 1.4 ลักษณะของดิน 

ลักษณะดินโดยทั่วไปเป็นดินร่วนปนทราย  ดินลูกรัง  และดินเหนียว 
 1.5 ลักษณะของแหล่งน้ า 
 หมู่ที่ 1, 2, 3 และ 6 จะมีลักษณะเป็นที่ราบลุ่ม มีแหล่งน้ าตามธรรมชาติไหลผ่าน คือ ล าปรุ , ล า
บริบูรณ์ , ล าตะกุด และคลองตาเมือง  ซึ่งเป็นแหล่งน้ าที่มนุษย์สร้างขึ้นไหลผ่าน เป็นแหล่งน้ าที่ส าคัญต่อการ
ด ารงชีพของราษฎร ซึ่งเป็นผลให้ประชาชนส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม  
 1.6 ลักษณะของไม้และป่าไม้ 

มีป่าไม้ คือ สวนรุกขชาติปรุใหญ่อยู่ทางตอนใต้ของพ้ืนที่ หมู่ที่ 7 บ้านแสนสุข 
2. ด้านการเมืองการปกครอง 

2.1 เขตการปกครอง 
ต าบลปรุใหญ่ มีหมู่บ้าน จ านวน 7 หมู่บ้าน 17 ชุมชน ประกอบด้วย 

  หมู่ที่ 1 บ้านคนชุม  ประกอบด้วย 
   1. ชุมชนคนชุม 1   ประธานชุมชน นางสมฤทัย  ฤทธิ์ไธสง 

2. ชุมชนคนชุม 2  ประธานชุมชน นางวรรณา  สินปรุ 
3. ชุมชนคนชุม 3  ประธานชุมชน นายไพฑูรย์  จันทร์กลัด 

  หมู่ที่ 2 บ้านตะคองเก่า    ประกอบด้วย 
   1.ชุมชนตาลโหรนโนนตาชูพัฒนา ประธานชุมชน นายเจริญ  คลื่นพลกรัง 

2. ชุมชนรวมใจพัฒนาตะคองเก่า ประธานชุมชน นางพเยาว์  บุญเหลือ 
3. ชุมชนลูกหลานปู่คงพัฒนา ประธานชุมชน นางบุญเรือง  มณีปรุ 

  หมู่ที่ 3 บ้านหนองหอย   ประกอบด้วย 
   1. ชุมชนบ้านหนองหอย ประธานชุมชน นางสมทรัพย์  จงแจ้งกลาง 
  หมู่ที่ 4 บ้านวิโรจน์พัฒนา  ประกอบด้วย  
   1. ชุมชนรวมมิตรพัฒนา ประธานชุมชน นางสาวบังอร  มงคล 

2. ชุมชนวิโรจน์พัฒนา ประธานชุมชน นายอัมพล  มานะทัต 
3. ชุมชนไมตรีพัฒนา ประธานชุมชน นางสุนิสา  ถิ่นอุดม 
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  หมู่ที่ 5 บ้านพบสุข   ประกอบด้วย  
   1. ชุมชนพบสุข 1 ประธานชุมชน นางพิมลพรรณ  ศิริปรุ 

2. ชุมชนพบสุข 2 ประธานชุมชน นายถนอม  กลกลาง 
3. ชุมชนพบสุข 3 ประธานชุมชน เรืออากาศตรีบรรพต  รุ่งสว่าง 

  หมู่ที่ 6 บ้านเลียบ   ประกอบด้วย  
   1. ชุมชนบ้านเลียบ ประธานชุมชน นางนิตยา  เทียนปรุ 
  หมู่ที่ 7 บ้านแสนสุข   ประกอบด้วย  
   1. ชุมชนแสนสุข  1 ประธานชุมชน นางกสิญ์ณา  แสงเย็น 

2. ชุมชนแสนสุข  2 ประธานชุมชน นายจันทร์  คมกล้า 
3. ชุมชนแสนสุข  3 ประธานชุมชน นางทองเปลว  อาจปรุ 

2.2 การเลือกตั้ง 

สถิติการเลือกตั้งที่ผ่านมาจ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลต าบลปรุใหญ่ 
(ครั้งล่าสุด) เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2556 รวมทั้งสิ้น 7,035 คน มาใช้สิทธิเลือกตั้งจ านวน 5,200 คน แยกเป็น 
 -  จ านวนบัตรเลือกตั้งที่เป็นคะแนนให้ผู้สมัครรับเลือกตั้ง    จ านวน  4,811  บัตร   

-  จ านวนบัตรเลือกตั้งที่ท าเครื่องหมายในช่องไม่ลงคะแนน  จ านวน     122  บัตร  
-  จ านวนบัตรเสีย        จ านวน     267  บัตร   

3. ประชากร 
3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร 
จ านวนประชากรและหลังคาเรือน  ข้อมูลจากทะเบียนราษฎร  ณ  เดือนเมษายน 2562 มีจ านวน

ทั้งสิ้น 9,816  คน  จ าแนกเป็นชาย 4,677 คน  เป็นหญิง 5,139  คน  มีความหนาแน่นเฉลี่ย  590  คนต่อ
ตารางกิโลเมตร  และมีจ านวนหลังคาเรือนทั้งสิ้น  4,951  หลังคาเรือน  ซึ่งจะดูได้จากตารางเปรียบเทียบ 
จ านวนประชากรและหลังคาเรือนจ าแนกรายหมู่บ้าน 
     

 

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน 
ประชากร (คน) จ านวน 

หลังคาเรือน ชาย หญิง รวม 

1 คนชุม 804 865 1,669 668 

2 ตะคองเก่า 645 665 1,310 590 

3 หนองหอย 72 107 179 87 

4 วิโรจน์พัฒนา 686 759 1,445 921 

5 พบสุข 1,317 1,464 2,781 1,659 

6 เลียบ 116 112 228 106 

7 แสนสุข 1,037 1,167 2,204 920 

รวม 4,677 5,139 9,816 4,951 
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3.2 ช่วงอายุและจ านวนประชากร 
 

 หญิง (คน) ชาย (คน) ช่วงอายุ (คน) 
จ านวนประชากรเยาวชน 949 980 อายุต่ ากว่า 18 ปี 
จ านวนประชากร 3,345 3,014 อายุ 18-60 ปี 
จ านวนประชากรผู้สูงอายุ 845 673 อายุมากกว่า 60 ปี 

รวม 5,139 4,677 ทั้งสิ้น 9,816 
 

3.3 สถิติข้อมูลประชากรย้อนหลัง 5 ปี มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น  

 
     

หน่วย : คน 

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน 
จ านวนประชากร ปี 2558 - 2562 

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 
1 คนชุม          1,703           1,704           1,666           1,664           1,659  
2 ตะคองเก่า          1,281           1,291           1,284           1,304           1,313  
3 หนองหอย            173             175             177             179             179  
4 วิโรจน์พัฒนา          1,465           1,446           1,443           1,440           1,446  
5 พบสุข          2,758           2,776           2,753           2,783           2,797  
6 เลียบ            225             222             222             227             227  
7 แสนสุข          2,055           2,084           2,142           2,205           2,204  

รวม         9,660          9,698          9,687          9,802          9,825  

ที่มา : ข้อมูลทะเบียนราษฎร ส านกัทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลต าบลปรุใหญ่ 

4. สภาพทางสังคม 
4.1 การศึกษา 

 ในพ้ืนที่ต าบลปรุใหญ่ มีโรงเรียนในพ้ืนที่ระดับประถมศึกษา จ านวน 1 แห่ง คือโรงเรียนบ้านคนชุม  
โดยมีบุคลากรครู/อาจารย์  ชาย 1 คน  หญิง 8 คน  รวม 9 คน  ภายใต้การบริหารโดย  นายมานะ  อุนารัตน์  
ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านคนชุม  ประกอบด้วยจ านวนบุคลากรและนักเรียนดังนี้   
 

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม อาจารย์ประจ าชั้น 
ป.1 4 3 7 นางสารภี   พึ่งจันดุม 
ป.2 13 6 7 นาวสาวธีรพร  ประเสริฐสมบูรณ์ 
ป.3 5 5 10 นางจ าลอง  ตั้งชูวงษ์ 
ป.4 8 2 10 นางสาวกาญจนา   ค าแหงพล 
ป.5 7 4 11 นางสาวปัญธิญา   ดาวศรี 
ป.6 13 3 16 นางสาวพนารัตน์   รัตนประพันธ์ 

อนุบาล 1 10 11 21 นางสาวศิริญา  ขาวศรี 
อนุบาล 2 14 5 19 นางสาวกนกวรรณ  ร าเพยพล 

รวม 74 39 113  
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ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 

ด้วยเทศบาลต าบลปรุใหญ่    ได้เล็งเห็นความส าคัญของประชาชนในพ้ืนที่เขตเทศบาลต าบล
ปรุใหญ่  ซึ่งมีบุตรหลานที่ต้องเข้าเรียนในระดับปฐมวัยเพื่อให้เด็กได้รับการส่งเสริมพัฒนาการที่ถูกต้องตามหลัก
วิชาการมีพัฒนาการที่สมบูรณ์ทุกด้านและแบ่งเบาภาระการเลี้ยงดูของผู้ปกครอง เทศบาลต าบลปรุใหญ่จึงได้
จัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนต าบลปรุใหญ่ขึ้น  ซึ่งปัจจุบันมีจ านวน 2 ศูนย์ คือ 

1.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคนชุม ตั้งอยู่ ที่ บ้านคนชุม หมู่ที่ 1 ต าบลปรุใหญ่  อ าเภอเมือง
นครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา  มีนางสาวมัลลิกา  จิตรมาส  ต าแหน่ง  นักบริหารงานศึกษา  รักษาราชการ
แทน  ผู้อ านวยการกองการศึกษา  ปฏิบัติหน้าที่  หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  และมีเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลเด็กจ านวน  
4  คน  และมีเด็กนักเรียนทั้งหมด 38 คน  โดยรายละเอียดดังนี้ 

 
ระดับชัน้ ชาย หญิง รวม อาจารย์ประจ าชั้น 

เตรียมอนุบาล 9 10 19 นางสาวสมประสงค์  พะยอมใหม่ 
นางสาวอ าภา  แปลกใหม่ 

อนุบาล 9 10 19 นางสาวสุธินันท์   ครุฑหมื่นไวย 
นางสาวนงเยาว์   จินดา 

รวม 18 20 38  
 

   
2.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนประจ าต าบลปรุใหญ่  ตั้งอยู่   บ้านแสนสุข หมู่ที่7      

ต าบลปรุใหญ่  อ าเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา  มีนางสาวอนัญพัทธ์  เจริญไข  ต าแหน่ง  ครู 
คศ. 1  ปฏิบัติหน้าที่  หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  และมีเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลเด็ก  2  คน  และมีเด็กนักเรียน
ทั้งหมด 35 คน  โดยรายละเอียดดังนี้ 

 
ระดับชั้น ชาย หญิง รวม อาจารย์ประจ าชั้น 

เตรียมอนุบาล 10 4 14 นางสาวปฏิมาพร  ศรีทอง 
นางไพรินทร์   กฤษณะสุวรรณ 

อนุบาล 13 8 21 นางสาวอนัญพัทธ์  เจริญไข 

รวม 13 12 35  
 

หมายเหตุ   นางไพรินทร์   กฤษณะสุวรรณ ปฏิบัติหน้าที่แม่บ้าน 
 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยต าบลปรุใหญ่ 

ตั้งอยู่ที่บ้านตะคองเก่า  หมู่ที่ 2  ต าบลปรุใหญ่  อ าเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา  
จัดการเรียนการสอนโดยเปิดโอกาสให้ผู้ที่ไม่ได้รับการศึกษาภาคปกติมีโอกาสศึกษาต่อ  เพ่ือเป็นการเพ่ิมความรู้     
ซึ่งเปิดทั้งทางวิชาการและการฝึกอาชีพโดยทั่วไป 
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4.2 สาธารณสุข 
 ต าบลปรุใหญ่ มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 1 แห่ง คือ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล
หลักร้อย ต าบลปรุใหญ่ โดยมี นางรัตนา  พานิชนอก เป็นผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล
หลักร้อย 
 เทศบาลต าบลปรุใหญ่ มีกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เป็นส่วนราชการภายในองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น โดยมี นายพลชเวทย์   โชติสถิตย์ธนากุล ต าแหน่ง ปลัดเทศบาลต าบลปรุใหญ่ รักษาราชการ
แทนผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

- อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน   จ านวน         148   คน 
- จ านวนผู้ป่วยโรคเรื้อรัง (ข้อมูล ณ เดือนตุลาคม 2561) 

 เบาหวาน    จ านวน  110 คน                                                        
 ความดันโลหิตสูง    จ านวน  451 คน 
 เบาหวานและความดันโลหิตสูง  จ านวน  235 คน 
 หลอดเลือดสมอง    จ านวน    24 คน 
 มะเร็งเต้านม    จ านวน     8 คน 
 มะเร็งปากมดลูก   จ านวน     2 คน 

 
- จ านวนอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) ในต าบลปรุใหญ่   

 

หมู่ที่ จ านวน อสม. ชื่อประธาน อสม. 
หมู่ที่ 1 32 คน นายพิภพ  ดุมภ์ใหม่ 
หมู่ที่ 2 34 คน นายประเสริฐ  บุญเหลือ 
หมู่ที่ 3 4 คน นางสุทิน  สรจ านงค์ 
หมู่ที่ 4 20 คน นางฉวีวรรณ  ชมสน 
หมู่ที่ 5  26 คน นางพิมลพรรณ  ศิริปรุ 
หมู่ที่ 6 8 คน นางสุภาภรณ์  สินธุ์ไพฑูรย์ 
หมู่ที่ 7 24 คน นางปราณี  เคนเหลื่อม 

รวมทั้งหมด 148 คน 
 
4.3 อาชญากรรม 

  เทศบาลไม่มีเหตุอาชญากรรมเกิดขึ้น  แต่มีเหตุการณ์ลักขโมยทรัพย์สินประชาชน  และ
ท าลายทรัพย์สินของราชการ  ซึ่งเทศบาลก็ได้ด าเนินการป้องกันการเกิดเหตุดังกล่าว โดยพิจารณาจัดตั้ง
งบประมาณในการการติดตั้งกล้องวงจรปิดในเขตชุมชน/หมู่บ้าน  ติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบทางร่วมทางแยก 
รวมทั้งได้ตั้งจุดตรวจ จุดสกัด จุดบริการ  ในช่วงเทศกาลที่มีวันหยุดหลายวันเ พ่ืออ านวยความสะดวกให้กับ
ประชาชนในช่วงเทศกาลต่าง ๆ            

4.4 ยาเสพติด 
ปัญหายาเสพติดในชุมชนของเทศบาลได้รับความร่วมมือจากผู้น าท้องที่   ประชาชน  

หน่วยงานของเทศบาลที่ช่วยสอดส่องดูแลอยู่เป็นประจ า การแก้ไขปัญหาของเทศบาล ได้ด าเนินการจัดตั้ง
งบประมาณเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  เช่น  การณรงค์  การประชาสัมพันธ์  การแจ้ง
เบาะแส  การฝึกอบรมให้ความรู้  เป็นต้น    
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4.5 การสังคมสงเคราะห์ 
  เทศบาลได้ด าเนินการด้านสังคมสังเคราะห์ ดังนี้ 

1. ด าเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  และผู้ป่วยเอดส์   
2. รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 
3. ประสานการท าบัตรผู้พิการ 
4. จัดท าโครงการการจ้างนักเรียน/นักศึกษาท างานช่วงปิดภาคเรียน   
5. ตั้งงบประมาณช่วยเหลือผู้ยากจน  ยากไร้  และผู้ด้อยโอกาสไร้ที่พ่ึง ในการปรับปรุง

ซ่อมแซมที่อยู่อาศัย       
 

จ านวนผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์  (ข้อมูล ณ เดือนพฤษภาคม 2562) 
 

 

5. ระบบบริการพื้นฐาน 
5.1 การคมนาคมขนส่ง 
การคมนาคมของต าบลปรุใหญ่ มีทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 304 สะดวกในการเดินทางเข้าตัวเมือง

และการเดินทางติดต่อระหว่างหมู่บ้าน โดยอยู่ห่างอ าเภอเมืองนครราชสีมา ประมาณ 12 กิโลเมตร 
การคมนาคม / การจราจร 
5.1.1 ถนน 
จ านวนถนนลูกรัง 10 สาย 
จ านวนถนนลาดยาง 12 สาย 
จ านวนถนนคอนกรีต 140 สาย 
จ านวนถนนอื่นๆ 50 สาย 
5.1.2 สะพาน 

   
จ านวนสะพานคอนกรีต 6 แห่ง 

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน 

จ านวน 
ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ 

(คน) 

 
รวมทั้งสิ้น 

 (คน) 
ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ 

1 คนชุม 198 27 - 225 
2 ตะคองเก่า 139 29 - 168 
3 หนองหอย 36 2 - 38 
4 วิโรจน์พัฒนา 218 29 - 247 
5 พบสุข 290 43 1 334 
6 เลียบ 29 4 - 33 
7 แสนสุข 238 44 - 282 

รวม 1,148 178 1 1,327 
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5.2 การไฟฟ้า 
เขตต าบลปรุใหญ่  เป็นชุมชนกึ่งเมืองก่ึงชนบท ระบบการไฟฟ้าขยายทั่วถึงทั้งต าบล ประชากรมีไฟฟ้า

ใช้ครบทุกครัวเรือนท าให้ประชาชนมีสิ่งอ านวยความสะดวก คือ มีเครื่องใช้ไฟฟ้าต่าง ๆ เกือบครบทุกครัวเรือน 
5.3 การประปา 
ประชาชนในต าบลปรุใหญ่ ส่วนใหญ่ได้รับการบริการด้านการประปาจากการประปาของเทศบาล

ต าบลปรุใหญ่ ได้แก่ หมู่ที่ 1,4,5,6,7 และประปาหมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 2 และมีบางส่วนได้รับการบริการจากการ
ประปาเทศบาลนครนครราชสีมา 

5.4 โทรศัพท์ 
ตู้โทรศัพท์                  19 ตู้ 

5.5 ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์ 
  สถานีวิทยุ/วิทยุชุมชน       1      แห่ง 
  สถานที่บริการอินเตอร์เน็ตต าบล (เทศบาลต าบล)          1     แห่ง 

6. ระบบเศรษฐกิจ 
6.1 การเกษตร 
ประชากรในเขตเทศบาล ร้อยละ 1.04 ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ผลผลิตทางการเกษตรที่ส าคัญ  

ได้แก่  ข้าว  มันส าปะหลัง ดังนี้ 
-  อาชีพเกษตรกรรม ร้อยละ      1.04 ของจ านวนประชากรทั้งหมด         
-  อาชีพเลี้ยงสัตว์ ร้อยละ      0.01 ของจ านวนประชากรทั้งหมด       
6.2 การประมง 

  เป็นการประกอบการในลักษณะเลี้ยงเป็นอาชีพหลัก (บ่อตกปลา)  
6.3 การปศุสัตว์ 
เป็นการประกอบการในลักษณะเลี้ยงในครัวเรือนเป็นอาชีพหลักและอาชีพเสริม เช่น  การเลี้ยงไก่  

เป็ด  โค  สุกร  กระบือ  เป็นต้น 
6.4 การบริการ 
มีสถานประกอบการ ดังนี้ 

1. โรงน้ าแข็งกิจวารี     ตั้งอยู่ที่  หมู่  1  บ้านคนชุม   
2. ปั๊มน้ ามัน พงศ์กิตเซอร์วิส    ตั้งอยู่ที่  หมู่  1  บ้านคนชุม 
3. ซีอาร์ซีไทวัสดุ จ ากัด   ต้ังอยู่ที่  หมู่  1  บ้านคนชุม 
4. ร้านอาหารครัวสวนสน    ตั้งอยู่ที่  หมู่  2  บ้านตะคองเก่า   
5. ร้านอาหารวังมัจฉา     ตั้งอยู่ที่  หมู่  2  บ้านตะคองเก่า   
6. ปั้มน้ ามัน อาทิตย์ไฮเวย์    ตั้งอยู่ที่  หมู่  2  บ้านตะคองเก่า 
7. โรงแรมออร์คิด     ตั้งอยู่ที่  หมู่  4  บ้านวิโรจน์พัฒนา 
8. บริษัท เสริมสุข จ ากัด (มหาชน) ตั้งอยู่ที่  หมู่  4  บ้านวิโรจน์พัฒนา 
9.  บจก. หนึ่งวัสดุก่อสร้าง    ตั้งอยู่ที่  หมู่  4  บ้านวิโรจน์พัฒนา 
10.  บจก.ปิโตรเลียม ไทยคอร์ปอเรชั่น ตั้งอยู่ที่  หมู่  5  บ้านพบสุข 
11. ร้านอาหารหัวปลาช่องนนทรี  ตั้งอยู่ที่  หมู่  5  บ้านพบสุข 
12. โรงแรมเซฟวัน พาร์คเพลส  ตั้งอยู่ที่  หมู่  5  บ้านพบสุข 
13.  ร้านอาหารสวนแสนรัก    ตั้งอยู่ที่  หมู่  7  บ้านแสนสุข   
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6.5 การท่องเที่ยว 
 มีสถานที่ท่องเที่ยว/พักผ่อน ดังนี้ 

1. สวนรุกขชาติปรุใหญ่ ตั้งอยู่ที่ หมู่ 7 บ้านแสนสุข  
2. สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ตั้งอยู่ที่ หมู่ 7 บ้านแสนสุข  

                    
      

3. เขื่อนโพธิ์เตี้ย ตั้งอยู่ที่ หมู่ 1 บ้านคนชุม  

   
 

4. เขื่อนคนชุม ตั้งอยู่ที่ หมู่ 1 บ้านคนชุม 

                    
 

5. วัดป่าแสงธรรมพรหมรังสี ตั้งอยู่ที่ หมู่ 7 บ้านแสนสุข  
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6.6 อุตสาหกรรม 
ในเขตเทศบาลต าบลปรุใหญ่ ประกอบด้วย บริษัท เสริมสุข จ ากัด (มหาชน) หมู่ที่ 4 บ้านวิโรจน์พัฒนา  

ต าบลปรุใหญ่ อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา  
6.7 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 
กลุ่มอาชีพ มีกกลุ่มวิสาหกิจชุมชน จ านวน 6 กลุ่ม 
กลุ่มองค์การในท้องถิ่น 

 หมู่ 1  บ้านคนชุม ผลิตภัณฑ์      แปรรูปแหนม  , ดอกไม้จันทน์ , พวงหรีด  
       พับริบบิ้นเหรียญ , ของช าร่วยต่าง ๆ  

หมู่ 2  บ้านตะคองเก่า ผลิตภัณฑ์      ปลูกผักปลอดสารพิษ , ไส้กรอกอีสาน  , 
      ของช าร่วยต่าง ๆ       
หมู่ 3  บ้านหนองหอย ผลิตภัณฑ์      สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุมะพร้าว ,ดอกไม้ประดิษฐ์ 
หมู่ 4  บ้านวิโรจน์พัฒนา   ผลิตภัณฑ์      ของประดับบ้านประดิษฐ์จากลูกปัด ,  

       ตัดเย็บเสื้อผ้า  , กระเป๋า , ของช าร่วยต่าง ๆ 
หมู่ 5  บ้านพบสุข ผลิตภัณฑ์      กระปุกออมสิน , โคมไฟ , กรอบรูป ,ชั้นวางของ 
หมู่ 6  บ้านเลียบ  ผลิตภัณฑ์              ขนมใส่ไส้ , ข้าวต้มมัด 
หมู่ 7  บ้านแสนสุข ผลิตภัณฑ์      เพาะเห็ดนางฟ้า   , น้ าพริกต่าง ๆ 
6.8 แรงงาน 

  ในพ้ืนเขตต าบลปรุใหญ่ แรงงานส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพรับจ้าง ท างานบริษัท โรงงานอุตสาหกรรม 
และแรงงานภาคการเกษตร เนื่องจากพ้ืนที่เป็นกึ่งเมืองก่ึงชนบท 

7. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
7.1 การนับถือศาสนา 

  ประชาชนในต าบลปรุใหญ่ ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ โดยมีศาสนสถาน จ านวน 5 แห่ง คือ 
1.  วัดบ้านคนชุม ตั้งอยู่ที่ หมู่ 1 บ้านคนชุม  
2.  วัดตาลโหรน ตั้งอยู่ที่ หมู่ 2 บ้านตะคองเก่า  
3.  วัดคลองส่งน้ า ตั้งอยู่ที่ หมู่ 5 บ้านพบสุข  
4.  วัดพบสุข ตั้งอยู่ที่ หมู่ 7 บ้านแสนสุข  
5.  วัดป่าแสงธรรมพรหมรังสี ตั้งอยู่ที่ หมู่ 7 บ้านเสนสุข  

7.2 ประเพณีและงานประจ าปี 
-  ประเพณีวันขึ้นปีใหม่   ประมาณเดือน มกราคม 
-  ประเพณีวันสงกรานต์    ประมาณเดือน เมษายน 
-  ประเพณีลอยกระทง   ประมาณเดือน ตุลาคม  พฤศจิกายน 
-  ประเพณีวันเข้าพรรษา  ออกพรรษา ประมาณเดือน  กรกฎาคม  ตุลาคม  พฤศจิกายน 
 

7.3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 
  ภาษาถิ่น  ส่วนมากร้อยละ 90 % พูดภาษาโคราช    
 

7.4 สินค้าพื้นเมือง และของที่ระลึก 
-ไม่มี- 
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8. ทรัพยากรธรรมชาติ 
8.1 น้ า 

จ านวนแม่น้ าที่ไหลผ่าน 2 สาย 
จ านวนห้วย / หนอง / คลอง / บึง 11 แห่ง/สาย 
จ านวนคลองชลประทาน 8 แห่ง 
จ านวนบ่อบาดาลสาธารณะ 20 แห่ง 
จ านวนบ่อบาดาลเอกชน 25 แห่ง 
จ านวนบ่อน้ าตื้นสาธารณะ 1 แห่ง 
จ านวนบ่อน้ าตื้นเอกชน 10 แห่ง 

8.2 ป่าไม้ 
      มีป่าไม้ คือ สวนรุกขชาติปรุใหญ่อยู่ทางตอนใต้ของพ้ืนที่ หมู่ที่ 7 บ้านแสนสุข 
8.3 ภูเขา 
      ไม่มีภูเขาในเขตพ้ืนที่ 
8.4 ทรัพยากรธรรมชาติที่ส าคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ในพ้ืนที่ของเทศบาลส่วนมากเป็นพื้นที่ส าหรับเพาะปลูก ที่อยู่อาศัย  ร้านค้า  สถานประกอบการ  

ตามล าดับ  และมีพ้ืนที่เพียงเล็กน้อยท่ีเป็นพ้ืนที่สาธารณะ  ทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่  ได้แก่  ดิน  น้ า  ต้นไม้  มี
มลภาวะด้านอากาศ บริเวณหมู่ที่ 4 บ้านวิโรจน์พัฒนา เนื่องจากมีโรงงานผลิตน้ าดื่ม จ านวน  1 แห่ง แหล่งน้ าใช้
ในการเกษตรและอุปโภคบริโภคไม่เพียงพอในช่วงฤดูแล้ง  ปัญหาด้านขยะมูลฝอย  เมื่อชุมชนแออัดขยะก็มากข้ึน  
การแก้ไขปัญหาเทศบาลได้จัดท าโครงการคัดแยกขยะครัวเรือน เพื่อลดปริมาณขยะในเขตเทศบาล 

9. อ่ืน ๆ 
9.1 การเมืองและการบริหารงานของเทศบาล 
ประกอบด้วย สภาเทศบาล และนายกเทศมนตรี จากผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและ

นายกเทศมนตรีต าบลปรุใหญ่ ที่เป็นการเลือกตั้งทั่วไป เมื่อวันที่  27 ตุลาคม 2556 ท าให้เทศบาลต าบลปรุใหญ่ 
มีคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลต าบลปรุใหญ่ ซึ่งมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน ตาม
กฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นครบตามจ านวน โดยมีวาระการด ารง
ต าแหน่งคราวละ 4 ปี นับแต่วันเลือกตั้ง ประกอบด้วย  

คณะผู้บริหาร   
1.  นายสุรศักดิ์  ประสงค์หิงษ์  นายกเทศมนตรีต าบลปรุใหญ่ 

  2.  นายจตุรเทพ  เศรษฐทวียสกุล    รองนายกเทศมนตรีต าบลปรุใหญ่ 
  3.  นางจิรฐา ภู่ประดิษฐ์    รองนายกเทศมนตรีต าบลปรุใหญ่ 
  4.  นางไข่มุกข์    ท้าวเนาว์   เลขานุการนายกเทศมนตรีต าบลปรุใหญ่ 
  5.  นายวิษณุ  ศรีลอง   ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีต าบลปรุใหญ่ 

สมาชิกสภาเทศบาล 
  1.  นางสุวนิตย์  ครุฑหมื่นไวย  ประธานสภาเทศบาลต าบลปรุใหญ่ 
  2.  นางเพ็ญพยงค์  ประสงค์หิงษ์  รองประธานสภาเทศบาลต าบลปรุใหญ่ 
  3.  นายอุดม  สินปรุ   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลปรุใหญ่  เขต 1 
  4.  นายณัฐพนธ์  ปิ่นเพ็ชร  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลปรุใหญ่  เขต 1 
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  5.  นายประวิทย์  โคมพุดซา  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลปรุใหญ่  เขต 1 
  6.  นายสมาน  วรรณรักษ์   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลปรุใหญ่  เขต 1 
  7.  นายวรวิทย์  อภิชาติโยธิน  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลปรุใหญ่  เขต 1 
  8.  นายสุเมธ  พุฒิจีบ   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลปรุใหญ่  เขต 2 
  9.  นางสาวพเยาว์  สุขศรีพะเนา  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลปรุใหญ่  เขต 2 
  10. นายวิฑูรย์  ศรีทอง   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลปรุใหญ่  เขต 2 
  11. นายสอ้ิง   พิมพ์จัตุรัส   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลปรุใหญ่  เขต 2 
  12. นายวิสูตร   ตาลพลกรัง  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลปรุใหญ่  เขต 2 
  13. นายพลชเวทย์   โชติสถิตย์ธนากุล เลขานุการสภา ฯ /ปลัดเทศบาลต าบลปรุใหญ่ 
  ส าหรับการบริหารกิจการของเทศบาลอยู่ในความควบคุมและรับผิดชอบของนายกเทศมนตรี 
โดยมีปลัดเทศบาลเป็นผู้บังคับบัญชารองจากนายกเทศมนตรีรับผิดชอบควบคุมดูแลราชการประจ าของ
เทศบาลให้เป็นไปตามนโยบายและมีอ านาจหน้าทีอ่ืนที่กฎหมายก าหนด    หรือตามที่นายเทศมนตรี
มอบหมาย   และมีรองปลัดเทศบาล จ านวน 1  คน  หัวหน้าส านักปลัด ผู้อ านวยการกอง ผู้อ านวยการกอง
ช่าง และหัวหน้าฝ่ายเป็นผู้ช่วยเหลือปลัดเทศบาลในการบริหารงาน 

9.2 โครงสร้างการก าหนดส่วนราชการ 
 เทศบาลต าบลปรุใหญ่ มีภารกิจ อ านาจหน้าที่ที่จะต้องด าเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวภายใต้
อ านาจหน้าที่ที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอน
การกระจายอ านาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 โดยมีการก าหนดโครงสร้างส่วนราชการ 
(มีฐานะเป็นกอง) ดังนี้  
   1. ส านักปลัดเทศบาล 
   2. กองคลัง 
   3. กองช่าง 
   4. กองการศึกษา 
   5. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
   6. หน่วยตรวจสอบภายใน 

9.3 ข้อมูลด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีจ านวนอัตราก าลังปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย  จ านวน  6  ราย และอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  จ านวน  51  ราย   

จ านวนครุภัณฑ์ อุปกรณ์ เครื่องมือที่ใช้ในการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย 
  1.  รถดับเพลิง     จ านวน    1   คัน 
  2.  รถยนต์บรรทุกน้ า    จ านวน    1   คัน 
  3.  รถยนต์บรรทุก ขับเคลื่อน 2 ล้อ  จ านวน    1   คัน 
  4.  เครื่องสูบน้ า     จ านวน    2   เครื่อง 
  5.  ไดโว ่     จ านวน    1   เครื่อง 
  6.  เลื่อยโซ่ยนต์     จ านวน    2   เครื่อง 
  7.  เรือพลาสติก     จ านวน    5   ล า 
  8.  กรวยจราจร     จ านวน    60  อัน 
  9.  ถังดับเพลิง     จ านวน    22  ถัง 



16 
 

  10.  วิทยุสื่อสาร     จ านวน    25  เครื่อง 
  11.  ตู้สัญญาณไฟ    จ านวน    1   เครื่อง 
  12.  ปั้มจุ่มดูดโคลน    จ านวน    2   เครื่อง 
  13.  เครื่องสูบน้ า (เบนซิน)   จ านวน    2   เครื่อง 
  14.  เครื่องสูบน้ า (ดีเซล)    จ านวน    1   เครื่อง 
  15.  แผงกั้นจราจรชนิดล้อเลื่อน   จ านวน    6   อัน 
9.4 ข้อมูลส่วนราชการในเขตพ้ืนที่ต าบลปรุใหญ่ 

1. โรงเรียนบ้านคนชุม    ตั้งอยู่ที่  หมู่ 1 บ้านคนชุม 
2. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหลักร้อย ต าบลปรุใหญ่ ตั้งอยู่ที่  ต าบลปรุใหญ่  
3. ศูนย์การเรียนชุมชนต าบลปรุใหญ่  ตั้งอยู่ที่  หมู่ 2 บ้านตะคองเก่า 
4. ฝ่ายส่งน้ าและบ ารุงรักษาท่ี 4 (เขื่อนโพธิ์เตี้ย) ตั้งอยู่ที่  หมู่ 1 บ้านคนชุม 
5. ฝ่ายส่งน้ าและบ ารุงรักษาท่ี 3 (เขื่อนคนชุม) ตั้งอยู่ที่  หมู่ 1 บ้านคนชุม 
6. ทรัพยากรน้ าบาดาล ภาค 1   ตั้งอยู่ที่  หมู่ 4 บ้านวิโรจน์พัฒนา 
7. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูจังหวัดนครราชสีมา ตั้งอยู่ที่  หมู่ 5 บ้านพบสุข 
8. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.นม. ตั้งอยู่ที่  หมู่ 7 บ้านแสนสุข 
9. ส านักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8  ตั้งอยู่ที่  หมู่ 7 บ้านแสนสุข 
10. ศูนย์เพาะช ากล้าไม้นครราชสีมา  ตั้งอยู่ที่  หมู่ 7 บ้านแสนสุข 
11. ศูนย์ปฏิบัติการไฟป่านครราชสีมา  ตั้งอยู่ที่  หมู่ 7 บ้านแสนสุข 
12. สถานีต ารวจภูธรโพธิ์กลาง   ตั้งอยู่ที่  หมู่ 7 บ้านแสนสุข 
13. สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ตั้งอยู่ที่ หมู่ 7 บ้านแสนสุข 

9.5 เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) 
9.5.1 ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้านหรือชุมชน 
เทศบาลต าบลปรุใหญ่ 

 
จ านวนประชากรชาย 4,658 คน 
จ านวนประชากรหญิง 5,028 คน 
จ านวนครัวเรือนทั้งหมด 4,492 ครัวเรือน 
พ้ืนที่ 10,366.75 ไร่ 

ข้อมูลทั่วไป 
หมู่บ้าน/ชุมชน ชาย หญิง ครัวเรือน พ้ืนที่ (ไร่) 

บ้านคนชุม 824 879 638 2,103 

บ้านตะคองเก่า 648 631 545 2,300 

บ้านพบสุข 1,339 1,449 1,475 1,400 

บ้านวิโรจน์พัฒนา 696 766 810 1,250 

บ้านหนองหอย 70 103 85 820 

บ้านเลียบ 110 109 102 980 

บ้านแสนสุข 971 1,091 837 1,513.75 
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9.5.2 ข้อมูลด้านการเกษตร 
ข้อมูลทางด้านการเกษตร (ท านา) 

 ในเขตชลประทาน นอกเขต
ชลประทาน 

หมู่บ้าน/ชุมชน จ านวน
ครัวเรือน 

ต้นทุนเฉลี่ย ราคาขาย
เฉลี่ย 

จ านวน
ครัวเรือน 

ต้นทุนเฉลี่ย ราคาขาย
เฉลี่ย 

บ้านคนชุม 22 3,300 3,000  0 0 

บ้านตะคองเก่า 65 3,300 3,000  0 0 

บ้านพบสุข  0 0  0 0 

บ้านวิโรจน์พัฒนา  0 0  0 0 

บ้านหนองหอย  0 0  0 0 

บ้านเลียบ  0 0  0 0 

บ้านแสนสุข     0 0 

 
 (1)  บ้านคนชุม หมู่ที่ 1 

มีพื้นท่ีทั้งหมด  2,130  ท าการเกษตร  ดังนี ้

ประเภทของการท าการเกษตร จ านวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร่) 
ต้นทุนการผลิตเฉลีย่ 

(บาท/ไร่) 
ราคาขายโดยเฉลีย่ 

(บาท/ไร่) 
2.1) ท านา  ในเขตชลประทาน    22    ครัวเรือน 

  299.2     ไร ่    450-600  กก./ไร ่   3,300   บาท/ไร ่   3,000-3,500  บาท/ไร่ 
 นอกเขตชลประทาน         ครัวเรือน 

              ไร ่           กก./ไร ่            บาท/ไร ่           บาท/ไร่ 
2.2) ท าสวน สวน      ผัก           .    8    ครัวเรือน 

    20         ไร ่    800-1,000  กก./ไร ่   3-5    บาท/ไร ่    2,500-3,000  บาท/ไร่ 
สวน      มะพรา้วน้ าหอม     3   ครัวเรือน 

             ไร ่ 2,000-2,500  กก./ไร ่  1,800-2,200 บาท/ไร่    2,500-3,000   บาท/ไร่ 
สวน       กล้วย          .    5    ครัวเรือน 

             ไร ่ 800-1,000    กก./ไร่     2,200  บาท/ไร่ 3,000-3,500   บาท/ไร ่
สวน                 .        ครัวเรือน 

             ไร ่           กก./ไร ่            บาท/ไร ่           บาท/ไร่ 
2.3) ท าไร ่   ไร่อ้อย       ครัวเรือน 

            ไร ่           กก./ไร ่            บาท/ไร ่           บาท/ไร่ 
  ไร่ข้าวโพด        ครัวเรือน 

             ไร ่           กก./ไร ่            บาท/ไร ่           บาท/ไร่ 
  ไร่มันส าปะหลัง        ครัวเรือน 

           ไร ่           กก./ไร ่            บาท/ไร ่           บาท/ไร่ 
  อื่นๆ โปรดระบุ  
                     . 

       ครัวเรือน 
             ไร ่           กก./ไร ่            บาท/ไร ่           บาท/ไร่ 

2.4) อื่นๆ   อื่นๆ โปรดระบุ  
                     . 

       ครัวเรือน 
             ไร ่           กก./ไร ่            บาท/ไร ่           บาท/ไร่ 
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(2)  บ้านตะคองเก่า หมู่ที่ 2 
มีพื้นท่ีทั้งหมด  2,300  ท าการเกษตร  ดังนี้ 

ประเภทของการท าการเกษตร จ านวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร่) 
ต้นทุนการผลิตเฉลีย่ 

(บาท/ไร่) 
ราคาขายโดยเฉลีย่ 

(บาท/ไร่) 
2.1) ท านา  ในเขตชลประทาน    65    

ครัวเรือน 
  1,005.2     ไร ่    450-600  กก./ไร ่   3,300   บาท/ไร ่   3,000-3,500  บาท/ไร ่

 นอกเขตชลประทาน         ครัวเรือน 
              ไร ่           กก./ไร ่            บาท/ไร ่            บาท/ไร ่

2.2) ท าสวน สวน                  .         ครัวเรือน 
              ไร ่           กก./ไร ่            บาท/ไร ่            บาท/ไร ่

สวน                  .         ครัวเรอืน 
             ไร ่           กก./ไร ่            บาท/ไร ่            บาท/ไร ่

สวน       กล้วย          .    23  ครัวเรือน 
      30       ไร ่ 800-1,000    กก./ไร ่     2,000  บาท/ไร่ 3,000-3,500   บาท/ไร ่

สวน                 .        ครัวเรือน 
             ไร ่           กก./ไร ่            บาท/ไร ่            บาท/ไร ่

2.3) ท าไร ่   ไร่อ้อย       ครัวเรือน 
            ไร ่           กก./ไร ่            บาท/ไร ่            บาท/ไร ่

  ไร่ข้าวโพด        ครัวเรือน 
             ไร ่           กก./ไร ่            บาท/ไร่            บาท/ไร ่

  ไร่มันส าปะหลัง        ครัวเรือน 
             ไร ่           กก./ไร ่            บาท/ไร ่            บาท/ไร ่

  อื่นๆ โปรดระบุ  
                     . 

       ครัวเรือน 
             ไร ่           กก./ไร ่            บาท/ไร ่            บาท/ไร ่

2.4) อื่นๆ   อื่นๆ โปรดระบุ  
                     . 

       ครัวเรือน 
             ไร ่           กก./ไร ่            บาท/ไร ่            บาท/ไร ่

 
(3) บ้านหนองหอย หมู่ที่ 3   ไม่ได้ท าการเกษตร 

 
(4) บ้านวิโรจน์พัฒนา หมู่ที่ 4  ไม่ได้ท าการเกษตร 

 
(5) บ้านพบสุข หมู่ที่ 5   ไม่ได้ท าการเกษตร 

 
(6) บ้านเลียบ หมู่ที่ 6   ไม่ได้ท าการเกษตร 
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(7) บ้านแสนสุข หมู่ที่ 7    
 

มีพื้นท่ีทั้งหมด  1,513.75  ท าการเกษตร  ดังนี ้

ประเภทของการท าการเกษตร จ านวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร่) 
ต้นทุนการผลิตเฉลีย่ 

(บาท/ไร่) 
ราคาขายโดยเฉลีย่ 

(บาท/ไร่) 
2.1) ท านา  ในเขตชลประทาน         ครัวเรือน 

              ไร ่            กก./ไร ่            บาท/ไร ่            บาท/ไร ่
 นอกเขตชลประทาน         ครัวเรือน 

              ไร ่            กก./ไร ่            บาท/ไร ่            บาท/ไร ่
2.2) ท าสวน สวน                  .         ครัวเรือน 

              ไร ่            กก./ไร ่            บาท/ไร ่            บาท/ไร ่
สวน                  .         ครัวเรือน 

             ไร ่            กก./ไร ่            บาท/ไร ่            บาท/ไร ่
สวน                  .         ครัวเรือน 

              ไร ่            กก./ไร ่            บาท/ไร ่            บาท/ไร ่
สวน                 .        ครัวเรือน 

             ไร ่            กก./ไร ่            บาท/ไร ่            บาท/ไร ่
2.3) ท าไร ่   ไร่อ้อย       ครัวเรือน 

            ไร ่            กก./ไร ่            บาท/ไร ่            บาท/ไร ่
  ไร่ข้าวโพด        ครัวเรือน 

             ไร ่            กก./ไร ่            บาท/ไร ่            บาท/ไร ่
  ไร่มันส าปะหลัง     2   ครัวเรือน 

   20        ไร ่  3,000     กก./ไร่  2,800-3,300  บาท/ไร ่   1.80-2.20   บาท/ไร ่
  อื่นๆ โปรดระบุ  
                     . 

       ครัวเรือน 
             ไร ่            กก./ไร ่            บาท/ไร ่            บาท/ไร ่

2.4) อื่นๆ   อื่นๆ โปรดระบุ  
                     . 

       ครัวเรือน 
             ไร ่            กก./ไร่            บาท/ไร ่            บาท/ไร ่

 

9.5.3 ข้อมูลด้านแหล่งน้ าทางการเกษตร 
แหล่งน้ าทางการเกษตร (ธรรมชาติ) 

แหล่งน้ าธรรมชาติ เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 

แม่น้ า 0 0 0 0 

ห้วย/ล าธาร 0 0 0 0 

คลอง 2 0 2 0 

หนองน้ า/บึง 0 0 0 0 

น้ าตก 0 0 0 0 
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แหล่งน้ าทางการเกษตร (ที่มนุษย์สร้าง) 
แหล่งน้ าที่มนุษย์สร้าง เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 

แก้มลิง 0 0 0 0 

อ่างเก็บน้ า 0 0 0 0 

ฝาย 0 0 0 0 

สระ 0 1 0 1 

คลองชลประทาน 1 0 1 0 

 
ปัญหาและความต้องการในการท าการเกษตรของ หมู่บ้าน/ชุมชน และโครงการ/แผนที่ หมู่บ้าน/ชุมชนเสนอ 

ด้าน ประเด็น ปัญหา การแก้ปัญหา/ความต้องการ
ทางเกษตร 

ด้านการเกษตร เปลี่ยนแปลงการ
เพาะปลูกในพ้ืนที่ที่ไม่
เหมาะสม 

พ้ืนที่การเกษตรส่วนใหญ่
เป็นพื้นที่เช่ามีราคาสูง 

ต้องการให้พื้นที่ท า
การเกษตรมีราคาเช่าต่ าลง 

ด้านแหล่งน้ าทาง
การเกษตร 

ขุดสระเก็บน้ า บางครั้งไม่มีน้ าใช้ทาง
การเกษตร 

ขุดสระเก็บน้ า  เพ่ือให้มีน้ าใช้
ทางการเกษตรอย่างเพียงพอ 

ด้านการลดรายจ่ายและ
เพ่ิมรายได้ 

จัดตั้งกลุ่มผลิตปุ๋ย
อินทรีย์/ส่งเสริมเกษตร
อินทรีย์ 

ไม่มีกลุ่มส่งเสริมเกษตร
อินทรีย์ 

เพ่ือให้มีกลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรีย์ 

ด้านการเกษตร เปลี่ยนแปลงการ
เพาะปลูกในพ้ืนที่ที่ไม่
เหมาะสม 

พ้ืนที่ท าการเกษตรเป็น
พ้ืนที่ให้เช่า  มีราคาสูง 

อยากให้พ้ืนที่ท าการเกษตร 
มีราคาต่ าลง 
 

 
9.5.4 ข้อมูลด้านแหล่งน้ ากิน น้ าใช้ (หรือน้ าเพื่อการอุปโภค-บริโภค) 

 
ข้อมูลด้านแหล่งน้ ากิน น้ าใช้ (หรือน้ าเพ่ือการอุปโภค บริโภค) 

แหล่งน้ ากิน ไม่มี เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 

บ่อบาดาลสาธารณะ 2 1 0 1 0 

 
 



 

 
 
ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

โครงสร้างความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลปรุใหญ่ (พ.ศ. 2561-2565) 

 ๑.ยุทธศาสตร์ด้าน
ความมั่นคง 

๒.ยุทธศาสตร์ด้าน
การสร้าง

ความสามารถในการ
แข่งขัน 

๓. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาและ

เสริมสร้างศักยภาพ
คน 

๔. ยุทธศาสตร์ด้านการ
สร้างโอกาสความเสมอ

ภาคและเท่าเทียมกันทาง
สังคม 

๕. ยุทธศาสตร์ด้านการ
สร้างการเติบโตบน

คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 

๖. ยุทธศาสตร์ด้าน
การปรับสมดุลและ

พัฒนาระบบ 

๑ การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศ เพื่อหลุดพ้นจากประเทศรายได้

ปานกลาง 

๒ การลดความเหลื่อมล้้า ๓ การเติบโตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ๔ การสร้างความสมดุลและปรับระบบ
บริหารจัดการ 

๑.  การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพ
การแข่งขันเศรษฐกิจ 

๒.  ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่า
อยู่ 

 

๓.  บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมให้มีความสมบูรณ์อย่าง
ยั่งยืน 

๔.  การเสริมสร้างความม่ันคงทุก
มิติ  เพื่อป้องกันสถาบันหลักของ
ชาติ  และความปลอดภัยในชีวิต

และทรัพย์สินของประชาชน 

๕.  การพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ 

๑.ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้าน
สานต่อแนวทาง
พระราชด้าร ิ

 

๒.ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้านการศึกษา 

 

๓.ยุทธศาสตร์
ด้านการ
พัฒนา
เกษตรกร 

 

๔.ยุทธศาสตร์
ด้านการ
พัฒนาสังคม 

 

๗.ยุทธศาสตร์
ด้านการ
พัฒนาการ
ท่องเที่ยว 
ศาสนา-
วัฒนธรรม
ประเพณีและกีฬา 

 

๑๐ยุทธศาสตร์
ด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมช
าติและ
สิ่งแวดล้อม 

 

๕.ยุทธศาสตร์
ด้านการ
พัฒนา
สาธารณสุข 

 

๖.ยุทธศาสตร์
ด้านการ
พัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

 

๙.ยุทธศาสตร์
ด้านการรักษา
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 

๘.ยุทธศาสตร์
ด้านการบริหาร
จัดการ
บ้านเมืองที่ดี 

 

๑  การ
เสริมสร้างและ
พัฒนาศักยภาพ
ทุนมนุษย์ 

๒  การสร้าง
ความเป็นธรรม
ลดความเหลื่อม
ล้้าในสังคม 

๓  การสร้าง
ความเข้มแข็งทาง
เศรษฐกิจและ
แข่งขันได้อย่าง
ย่ังยืน 

๔ การเติบโตที่
เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมเพ่ือ
การพัฒนาอย่าง
ย่ังยนื 

 ๗. การพัฒนา
โครงสร้าง
พืน้ฐานและ
ระบบโลจิสติกส์ 

 

๑๐ ความ
ร่วมมือระหว่าง
ประเทศเพ่ือ
การพัฒนา 

 

๕ การเสริมสร้าง
ความมั่นคงแห่งชาติ
เพื่อการพัฒนา
ประเทศสู่ความมั่ง
ค่ังและย่ังยืน 

 ๖.การบริหาร
จัดการในภาครัฐ 
การป้องกันการ
ทุจริตประพฤติมิ 
ชอบและ 
ธรรมาภิบาลใน
สังคมไทย 

 ๘.การพัฒนา
วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี วิจัย 
และนวัตกรรม 

 

 ๙.การพัฒนา
ภาค เมือง และ
พืน้ที่เศรษฐกิจ 

 

๑. ยุทธศาสตร์
ด้านการรักษา
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยส์ิน 
 

๒. ยุทธศาสตร์
การสานต่อ
แนวทาง
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ส่วนที่ ส่วนที่ 22  
ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

1.  ความสัมพันธ์ระหวา่งแผนพัฒนาระดับมหภาค 
 1.1  แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580)   
  โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 65 ก าหนดให้รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติ
เป็นเปูาหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดท าแผนต่างๆให้
สอดคล้องและบูรณาการกันเพ่ือให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เปูาหมายดังกล่าว โดยให้เป็นไปตามที่
ก าหนดในกฎหมายว่าด้วยการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ และต่อมาได้มีการตราพระราชบัญญัติการจัดท า
ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560 มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2560 โดยก าหนดให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อรับผิดชอบในการจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติ ก าหนดวิธีการการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติ ในการติดตาม การตรวจสอบ และการประเมินผล รวมทั้งก าหนดมาตรการ
ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนทุกภาคส่วนด าเนินการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 

เพ่ือให้เป็นไปตามที่ก าหนดในพระราชบัญญัติการจัดท า ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560
คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านต่างๆ รวม 6 คณะอัน
ประกอบด้วย คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้าน
การสร้างความสามารถในการแข่งขัน คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทาง
สังคม คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
และคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือ
รับผิดชอบในการด าเนินการจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ ก าหนด 
ตลอดจนได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องอย่างกว้างขวางเพ่ือ
ประกอบการพิจารณาจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติตามท่ีกฎหมายก าหนดแล้ว 

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) เป็นยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรกของประเทศไทยตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งจะต้องน าไปสู่การปฏิบัติเพ่ือให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์“ประเทศไทย
มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ” 
ภายในช่วงเวลาดังกล่าว เพื่อความสุขของคนไทยทุกคน 

สถานการณ ์แนวโน้ม วิสัยทัศน ์และเป้าหมายในการพัฒนาประเทศ   
1. บทน า 

การพัฒนาประเทศไทยนับตั้งแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 
1 เป็นต้นมาได้ส่งผลให้ประเทศมีการพัฒนาในทุกมิติ ทั้งในด้านเศรษฐกิจที่ประเทศไทยได้รับการ
ยกระดับเป็นประเทศในกลุ่มบนของกลุ่มประเทศระดับรายได้ปานกลาง  ในด้านสังคมที่มีการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชนส่งผลให้ประเทศไทยหลุดพ้นจากการเป็นประเทศยากจน  และในด้าน
สิ่งแวดล้อมที่ประเทศไทยมีข้อได้เปรียบในความหลากหลายเชิงนิเวศ อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยยังมี
ความท้าทายต่อการพัฒนาที่ส าคัญ อาทิ อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจในปี 2560 ท่ีร้อยละ 3.9 ถือว่า
อยู่ในระดับต่ ากว่าศักยภาพ เมื่อเทียบกับร้อยละ 6.0 ต่อปีในช่วงเวลาเกือบ 6 ทศวรรษที่ผ่านมา โดยมี
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สาเหตุหลักจากการชะลอตัวของการลงทุนภายในประเทศและสถานการณ์เศรษฐกิจโลกที่ยังไม่ฟ้ืนตัวได้
เต็มที่โครงสร้างเศรษฐกิจไทยที่ยังไม่สามารถขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมได้อย่างเต็มประสิทธิภาพภาค
บริการและภาคเกษตรมีผลิตภาพการผลิตในระดับต่ า ขาดการน าเทคโนโลยีเข้ามาเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การผลิต ประกอบกับแรงงานไทยยังมีปัญหาเรื่องคุณภาพและสมรรถนะที่ไม่สอดคล้องกับความต้องการ
ในการขับเคลื่อนการพัฒนาของประเทศ 

นอกจากนั้น ศักยภาพและคุณภาพของประชากรไทยทุกช่วงวัยยังคงเป็นปัจจัย
ท้าทายส าคัญต่อการพัฒนาประเทศ แม้ว่าการเข้าถึงระบบบริการสาธารณะ การศึกษา บริการ
สาธารณสุข โครงสร้างพ้ืนฐานต่างๆ และการคุ้มครองทางสังคมอื่น ๆ ของคนไทยมีความครอบคลุมเพ่ิม
มากขึ้น แต่ยังคงมีปัญหาเรื่องคุณภาพการให้บริการที่มีมาตรฐานแตกต่างกันระหว่างพื้นที่ ซึ่งเป็นหนึ่งใน
สาเหตุหลักที่ท าให้ประเทศไทยยังคงมีปัญหาความเหลื่อมล้ าในหลายมิติ ขณะที่ปัญหาด้านความยากจน
ยังคงเป็นประเด็นท้าทายในการยกระดับการพัฒนาประเทศให้ประชาชนมีรายได้สูงขึ้นและแก้ปัญหา
ความเหลื่อมล้ าอย่างยั่งยืน ขณะเดียวกันการวางกลยุทธ์ระยะยาวในการฟ้ืนฟู การใช้ และการรักษา
ทรัพยากรอย่างบูรณาการเพ่ือการพัฒนาประเทศที่ผ่านมายังขาดความชัดเจน  ส่งผลให้
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศยังมีปัญหาการใช้อย่างสิ้นเปลืองและเสื่อมโทรมลงอย่าง
รวดเร็ว 

ทั้งนี้ ปัญหาดังกล่าวข้างต้นมีสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ การพัฒนาประเทศขาดความต่อเนื่องและความยืดหยุ่นในการตอบสนองต่อความต้องการ
และปัญหาของประชาชน ขณะที่ความมั่นคงภายในประเทศยังมีหลายประเด็นที่ต้องเสริมสร้างให้เกิด
ความเข้มแข็ง ลดความขัดแย้งทางความคิดและอุดมการณ์ที่มีรากฐานมาจากความเหลื่อมล้ า ความไม่
เสมอภาค การขาดความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม และปัญหาการขาดเสถียรภาพทางการเมือง
ตลอดจนส่งเสริมคนในชาติให้ยึดมั่นสถาบันหลักเป็นศูนย์รวมจิตใจให้เกิดความรักและความสามัคคี 

ในขณะเดียวกัน การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรที่มีสัดส่วนประชากรวัย
แรงงานและวัยเด็กที่ลดลงและประชากรสูงอายุที่เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง จะเป็นปัจจัยเสี่ยงส าคัญที่จะท า
ให้การพัฒนาประเทศในมิติต่าง ๆ มีความท้าทายมากขึ้น ทั้งในส่วนของเสถียรภาพทางการเงินการคลัง
ของประเทศในการจัดสวัสดิการเพ่ือดูแลผู้สูงอายุที่เพ่ิมสูงขึ้น การลงทุนและการออม การเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจของประเทศ ความมั่นคงทางสังคม การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนซึ่งจะเป็น
ประเด็นท้าทายต่อการขับเคลื่อนประเทศไปสู่การเป็นประเทศพัฒนาแล้ว 

2. ปัจจัยและแนวโน้มที่คาดว่าจะส่งผลต่อการพัฒนาประเทศ 
แม้ว่าประเทศไทยจะมีต าแหน่งที่ตั้งที่สามารถเป็นศูนย์กลางในการเชื่อมโยงใน

ภูมิภาคและเป็นประตูสู่เอเชีย แต่การที่มีอาณาเขตติดกับประเทศเพ่ือนบ้านหลายประเทศ ท าให้ปัญหาด้านเขต
แดนกับประเทศเพ่ือนบ้านยังคงเป็นความท้าทายด้านความมั่นคงในอนาคต นอกจากนี้ ประเทศไทยยังคงต้อง
ให้ความส าคัญกับปัญหาด้านความมั่นคงอ่ืน ๆ ที่มีความซับซ้อน ละเอียดอ่อน และมีความเชื่อมโยงกันหลายมิติ 
ที่อาจเป็นประเด็นท้าทายต่อการสร้างบรรยากาศความไว้วางใจระหว่างรัฐกับประชาชนและระหว่างประชาชน
กับประชาชน ซึ่งรวมถึงการสร้างความสามัคคีของคนในชาติที่จะน าไปสู่การแก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างกลุ่ม
ประชากรไทยที่มีแนวคิดและความเชื่อที่แตกต่างกันอย่างยั่งยืนนอกจากนี้  การขยายอิทธิพลและการเพ่ิม
บทบาทของประเทศมหาอ านาจ ที่อาจก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปสู่ระบบหลายขั้วอ านาจ หรือเกิดการย้าย
ขั้วอ านาจทางเศรษฐกิจ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศในอนาคต ขณะที่องค์กร
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ที่ไม่ใช่รัฐ อาทิ องค์การระหว่างประเทศ และบรรษัทข้ามชาติ จะมีบทบาทมากขึ้นในการก าหนดกฎ ระเบียบ 
ทิศทางความสัมพันธ์และมาตรฐานสากลต่างๆ ทั้งในด้านความมั่นคง และเศรษฐกิจ รวมทั้งการรวมกลุ่ม
เศรษฐกิจและการเปิดเสรีในภูมิภาคที่น าไปสู่ความเชื่อมโยงในทุกระบบ อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงด้าน
อาชญากรรมข้ามชาติและเศรษฐกิจนอกระบบ รวมทั้งปัญหายาเสพติด การค้ามนุษย ์และการลักลอบเข้าเมือง 

ในทางกลับกัน ความเปลี่ยนแปลงจากโลกาภิวัตน์และความก้าวหน้าทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ได้รับการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดจะก่อให้เกิดนวัตกรรมอย่างพลิกผัน  อาทิ 
เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ อินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ หุ่นยนต์และโดรน เทคโนโลยี
พันธุกรรมสมัยใหม่ และเทคโนโลยีทางการเงิน ซึ่งตัวอย่างแนวโน้มการพัฒนาเทคโนโลยีอย่างก้าวกระโดด
เหล่านี้ คาดว่าจะเป็นปัจจัยสนับสนุนหลักที่ช่วยท าให้เศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มที่จะกลับมา
ขยายตัวได้เข้มแข็งขึ้น แนวโน้มส าคัญที่จ าเป็นต้องมีการติดตามอย่างใกล้ชิด อาทิการรวมกลุ่มทางการค้าและ
การลงทุนที่จะมีความหลากหลายเพ่ิมมากขึ้น การแข่งขันที่คาดว่าจะรุนแรงขึ้นในการเพ่ิมผลิตภาพและสร้าง
ความหลากหลายของสินค้าและบริการที่ตอบโจทย์รูปแบบชีวิตใหม่ๆ 

นอกจากนั้น ประเทศไทยคาดว่าจะเข้าสู่การเป็นสังคมสูงวัยระดับสุดยอดในปี 
2574 จะก่อให้เกิดโอกาสใหม่ๆ ในการตอบสนองความต้องการของกลุ่มผู้บริโภคสูงอายุที่จะมีสัดส่วน
เพิ่มขึ้นอยา่งต่อเนื่อง รวมทั้งการคาดการณ์ว่าครอบครัวไทยจะมีขนาดเล็กลงและมีรูปแบบที่หลากหลาย
มากขึ้นประชากรในประเทศไทยจะมีช่วงอายุที่แตกต่างกันและจะมีกลุ่มคนช่วงอายุใหม่ๆ เพ่ิมขึ้น ซึ่งจะ
ส่งผลต่อทัศนคติและพฤติกรรมที่แตกต่างกัน ดังนั้น การเตรียมความพร้อมของประชากรให้มีคุณภาพ
และการน าเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้ในการผลิตและการบริการของประเทศจะเป็นความท้าทายส าคัญ
ในระยะต่อไป 
   ในขณะเดียวกัน โครงสร้างประชากรที่เข้าสู่สังคมสูงวัย อาจท าให้เกิดความ
ต้องการแรงงานต่างชาติเพิ่มมากขึ้นเพ่ือทดแทนจ านวนแรงงานไทยที่ลดลง ซึ่งปัจจัยด้านการเปิดเสรีใน
ภูมิภาคและความก้าวหน้าของการพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งในภูมิภาคจะท าให้การเคลื่อนย้ายแรงงาน
และการย้ายถิ่นมีความสะดวกมากขึ้น และเป็นปัจจัยส าคัญที่จะท าให้เกิดการเคลื่อนย้ายประชากรเข้า
ออกประเทศเพ่ิมมากขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่มประชากรที่มีศักยภาพซึ่งมีแนวโน้มในการเคลื่อนย้ายไปเรียน
หรือท างานในทั่วทุกมุมโลกสูงขึ้น ทั้งนี้ การย้ายถิ่นส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์เพ่ือแสวงหาโอกาสทาง
เศรษฐกิจที่ดีขึ้น จึงอาจจะเป็นไปได้ที่ประเทศไทยจะยังคงเป็นประเทศผู้รับของประชากรจากประเทศ
เพ่ือนบ้านขณะที่ประชากรไทยโดยเฉพาะแรงงานทักษะอาจมีแรงจูงใจในการย้ายถิ่นไปยังประเทศที่มี
ระดับการพัฒนาที่ดีกว่า อาจท าให้การแย่งชิงแรงงานมีความรุนแรงมากขึ้น ซึ่งจะยิ่งท าให้เกิดความเสี่ยง
ต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการเปลี่ยนแปลงของบริบทสังคมไทย 
   นอกจากนี้ ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศคาดว่าจะมีความ
รุนแรงมากขึ้นทั้งในเชิงความผันผวน ความถี่ และขอบเขตที่กว้างขวางมากขึ้น ซึ่งจะสร้างความเสียหาย
ต่อชีวิตและทรัพย์สิน ระบบโครงสร้างพ้ืนฐานที่จ าเป็น ตลอดจนระบบผลิตทางการเกษตรที่สัมพันธ์
ต่อเนื่องกับความมั่นคงด้านอาหารและน้ า ขณะที่ระบบนิเวศต่างๆ มีแนวโน้มเสื่อมโทรมลง และมีความ
เป็นไปได้ค่อนข้างสูงในการสูญเสียความสามารถในการรองรับความต้องการของมนุษย์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพอย่างไรก็ดี ระดับความรุนแรงของผลกระทบอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก
และความเสื่อมโทรมของระบบนิเวศต่าง ๆ ดังกล่าวที่แต่ละประเทศจะต้องเผชิญจะมีความแตกต่างกัน 
ท าให้การเป็นสังคมสีเขียวการรักษาและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างบูรณา
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การจะได้รับความส าคัญและความสนใจจากนานาประเทศรวมทั้งประเทศไทยเพ่ิมมากขึ้น  พลังงาน
ทดแทนและพลังงานทางเลือกรวมถึงการสร้างสมดุลความมั่นคงด้านพลังงานและอาหารมีแนวโน้มที่จะมี
ความส าคัญเพ่ิมมากขึ้นกฎระเบียบและข้อตกลงด้านสิ่งแวดล้อมจะมีความเข้มข้นและเข้มงวดขึ้น  โดย
กรอบการพัฒนาตามข้อตกลงระหว่างประเทศต่างๆ ที่ส าคัญ เช่น เปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน และ
บันทึกความตกลงปารีสจะได้รับการน าไปปฏิบัติอย่างจริงจังมากยิ่งขึ้น 
   แนวโน้มเหล่านี้จะก่อให้เกิดความท้าทายต่อการพัฒนาประเทศในหลายมิติ ทั้ง
ในส่วนของการจ้างงานและอาชีพ สาขาการผลิตและบริการใหม่ๆ ความมั่นคงของประเทศอันเกิดจาก
ภัยคุกคามและความเสี่ยงด้านอื่นๆ ที่ซับซ้อนขึ้น อาชญากรรมไซเบอร์ รูปแบบการก่อสงครามที่ใช้
เทคโนโลยีเป็นเครื่องมอื การเคลื่อนย้ายอย่างเสรีและรวดเร็วของผู้คน เงินทุน ข้อมูลข่าวสาร องค์ความรู้ 
เทคโนโลยีและสินค้าและบริการ การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่รวดเร็วและ
คาดการณ์ได้ยากการเกิดขึ้นของโรคระบาด  และโรคอุบัติใหม่ที่จะส่งผลให้การเฝูาระวังด้านการ
สาธารณสุขในประเทศมีความส าคัญมากขึ้น อาจน าไปสู่ปัญหาความเหลื่อมล้ าที่ทวีความรุนแรงมากขึ้น
ได้ หากไม่มีมาตรการที่มีประสิทธิภาพในการปูองกันและรองรับผลกระทบต่างๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ซึ่ง
รวมถึงการเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมแบบพลิกผันที่จะ
เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากการเข้าถึงเทคโนโลยี โครงสร้างพ้ืนฐาน และองค์ความรู้
สมัยใหม่มีระดับความแตกต่างกันระหว่างกลุ่มประชากรต่างๆ โดยการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมดังกล่าวจะส่งผลต่อทั้งการจ้างงานและอาชีพที่จะมีรูปแบบและลักษณะงานที่เปลี่ ยนไป มี
ความต้องการแรงงานที่มีสมรรถนะสูงเพ่ิมมากขึ้น หลายอาชีพอาจหายไปจากตลาดงานในปัจจุบันและ
บางอาชีพจะถูกทดแทนด้วยระบบอัตโนมัติโดยเฉพาะอาชีพที่ต้องการทักษะระดับต่ า  ก่อให้เกิดความ
เสี่ยงต่อความมั่นคงและคุณภาพชีวิตของประชาชนที่ปรับตัวไม่ทันหรือขาดความรู้และทักษะที่ทันกับยุค
สมัยที่เปลี่ยนแปลงไปกระแสโลกาภิวัตน์ที่จะท าให้เกิดการพัฒนาขยายความเป็นเมือง  วิถีชีวิตที่
เปลี่ยนไปอย่างรวดเรว็ รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศที่อาจจะมีความแปรปรวนมากยิ่งขึ้น 
ซึ่งปัจจัยทั้งหมดดังกล่าวจะส่งผลให้ปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ าของประเทศมีความซับซ้อน
มากยิ่งขึ้น 
   จากปัจจัยและแนวโน้มที่คาดว่าจะส่งผลต่อการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศใน
มิติต่างๆข้างต้น เห็นได้ว่าบริบทและสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกประเทศมีแนวโน้มที่จะ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว มีพลวัตสูง และมีความซับซ้อนหลากหลายมิติ ซึ่งจะส่งผลต่ออนาคตการ
พัฒนาประเทศอย่างมาก ดังนั้น การพัฒนาประเทศจึงจ าเป็นต้องมียุทธศาสตร์การพัฒนาที่ครอบคลุมทุก
มิติและทุกด้านการพัฒนาที่เกี่ยวข้อง มีความร่วมมือในลักษณะประชารัฐจากภาคส่วนต่างๆ ในรูปแบบ
ของหุ้นส่วนการพัฒนาที่เป็นการด าเนินงานอย่างบูรณาการ เนื่องจากทุกมิติการพัฒนามีความเกี่ยวข้อง
ซึ่งกันและกัน โดยประเทศไทยจ าเป็นต้องมีทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ มีความรู้ สมรรถนะ และทักษะ
ที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ สามารถรู้เท่าทันและปรับตัวให้สามารถด าเนินชีวิตได้อย่างมี
ความสุข มีอาชีพที่มั่นคง สร้างรายได้ ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์และกติกาใหม่ๆ และ
มาตรฐานที่สูงขึ้น โดยเฉพาะในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วซึ่งจ าเป็นต้องมีการพัฒนาระบบ
และปัจจัยส่งเสริมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องไปพร้อมกัน ทั้งในส่วนของระบบการเรียนการสอน และการพัฒนา
ทักษะฝีมือที่สอดคล้องกันกับการพัฒนาของคนในแต่ละช่วงวัย ระบบบริการสาธารณะ โครงสร้าง
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พ้ืนฐาน รวมทั้งการให้ความส าคัญกับการส่งเสริมเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือให้ประเทศไทยสามารถ
ยกระดับเป็นเจ้าของเทคโนโลยีและนวัตกรรมก้าวทันโลก จากการต่อยอดการพัฒนาบนพ้ืนฐานนโยบาย
ไทยแลนด์ 4.0 ส่งผลให้เกิดการสร้างห่วงโซ่มูลค่าทางเศรษฐกิจในทั้งภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตรและ
ภาคบริการ กระจายผลประโยชน์จากการพัฒนา ลดปัญหาความเหลื่อมล้ า และน าไปสู่การเสริมสร้าง
คุณภาพชีวิตของประชาชนทุกภาคส่วน 
   นอกจากนี้ ประเทศไทยต้องให้ความส าคัญกับการสร้างสมดุลความมั่นคงด้าน
พลังงานและอาหาร การรักษาไว้ซึง่ความหลากหลายเชิงนิเวศ การส่งเสริมการด าเนนิชีวติและธุรกิจ และ
การพัฒนาและขยายความเป็นเมืองที่เติบโตอย่างต่อเนื่องที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  พร้อมกับการมี
ข้อก าหนดของรูปแบบและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวเนื่องกับลักษณะการใช้พ้ืนที่ที่ชัดเจน  ขณะที่การพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ กฎหมาย ระบบภาษีต้องมีกลยุทธ์การพัฒนาที่สามารถอ านวย
ความสะดวกและส่งเสริมให้ประเทศมีศักยภาพการแข่งขันที่สูงขึน้ และสามารถใช้จุดแขง็ในเรื่องต าแหนง่
ที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของประเทศให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศมากขึ้น รวมทั้งให้ความส าคัญของ
การรวมกลุ่มความร่วมมือกับนานาประเทศในระดับภูมิภาคและระดับโลก  เพ่ือกระชับและสร้าง
สัมพันธไมตรี เสริมสร้างความสัมพันธ์ทางการทูต ซึ่งจะก่อให้เกิดการสร้างพลังทางเศรษฐกิจและรักษา
ความมั่นคงของประเทศ โดยจ าเป็นต้องสร้างความพร้อมในการที่จะยกระดับมาตรฐานและมีการปฏิบัติ
ให้เป็นไปตามระเบียบกติกาสากลในด้านต่างๆ ขณะเดียวกันประเทศไทยจ าเป็นต้องเร่งให้มีการปฏิรูป
ระบบราชการและการเมืองเพ่ือให้เกิดการบริหารราชการที่ดีและมีเสถียรภาพทางการเมือง  มีการ
ส่งเสริมคนในชาติให้ยึดมั่นสถาบันหลักเป็นศูนย์รวมจิตใจเพ่ือให้เกิดความรักความสามัคคี และลดความ
ขัดแย้งภายในประเทศ โดยที่นโยบายการพัฒนาต่างๆ จ าเป็นต้องค านึงถึงความสอดคล้องกับโครงสร้าง
และลักษณะพฤติกรรมของประชากรที่อาจจะมีความแตกต่างจากปัจจุบันมากขึ้น 
   ดังนั้น ภายใต้เงื่อนไขโครงสร้างประชากร โครงสร้างเศรษฐกิจ สภาพสังคม 
สภาพภูมิอากาศสิ่งแวดล้อม และปัจจัยการพัฒนาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ส่งผลให้ประเทศไทยจ าเป็นต้องมี
การวางแผนการพัฒนาที่รอบคอบและครอบคลุม อย่างไรก็ตาม หลายประเด็นพัฒนาเป็นเรื่องที่ต้องใช้
ระยะเวลาในการด าเนินงานเพ่ือให้เกิดการปรับตัวซึ่งจะต้องหยั่งรากลึกลงไปถึงการเปลี่ยนแปลงในเชิ ง
โครงสร้างการขับเคลื่อนการพัฒนาให้ประเทศเจริญก้าวหน้าไปในอนาคตจึงจ าเป็นต้องก าหนดวิสัยทัศน์
ในระยะยาวที่ต้องบรรลุ พร้อมทั้งแนวยุทธศาสตร์หลักในด้านต่างๆ เพ่ือเป็นกรอบในการขับเคลื่อนการ
พัฒนาอย่างบูรณาการบนพ้ืนฐานประชารัฐเพ่ือยกระดับจุดแข็งและจุดเด่นของประเทศ  และปรับปรุง
แก้ไขจุดอ่อนและจุดด้อยต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ โดยยุทธศาสตร์ชาติจะเป็นเปูาหมายใหญ่ในการ
ขับเคลื่อนประเทศ และถ่ายทอดไปสู่แผนในระดับอื่น ๆ เพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติทั้งในระดับยุทธศาสตร์ 
ภารกิจและพ้ืนที่ ซึ่งรวมถึงพ้ืนที่พิเศษต่างๆ อาทิ เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน เขตพัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออกเพื่อให้การพัฒนาประเทศสามารถด าเนินการได้อย่างมั่นคง มั่งคั่ง และ ยั่งยืน 

3. วิสัยทัศน์ประเทศไทย 
“ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนา

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพ่ือ
สนองตอบต่อผลประโยชน์แห่งชาติ อันได้แก่ การมีเอกราช อธิปไตย การด ารงอยู่อย่างมั่นคง และยั่งยืนของ
สถาบันหลักของชาติและประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุขเป็นปึกแผ่น มี
ความมั่นคงทางสังคมท่ามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ความเจริญเติบโตของ
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ชาติ ความเป็นธรรมและความอยู่ดีมีสุขของประชาชน ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 
ความมั่นคงทางพลังงานและอาหาร ความสามารถในการรักษาผลประโยชน์ของชาติภายใต้การเปลี่ยนแปลง
ของสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศ และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติประสานสอดคล้องกันด้านความมั่นคงใน
ประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรี 

ความมั่นคง หมายถึง การมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้ง
ภายในประเทศและภายนอกประเทศในทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล 
และมีความมั่นคงในทุกมิติ ทั้งมิติทางการทหาร เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการเมือง เช่น ประเทศมี
ความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย มีการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์มีความเข้มแข็งเป็นศูนย์กลางและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน มี
ระบบการเมืองที่ม่ันคงเป็นกลไกท่ีน าไปสู่การบริหารประเทศท่ีต่อเนื่องและโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล สังคม
มีความปรองดองและความสามัคคี สามารถผนึกก าลังเพ่ือพัฒนาประเทศ ชุมชนมีความเข้มแข็ง ครอบครัวมี
ความอบอุ่น ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายได้ที่มั่นคงพอเพียงกับการด ารงชีวิต มีการออม
ส าหรับวัยเกษียณ ความมั่นคงของอาหาร พลังงาน และน้ า มีที่อยู่อาศัยและความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน 

ความม่ังคั่ง หมายถึง ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องและมี
ความยั่งยืนจนเข้าสู่กลุ่มประเทศรายได้สูง ความเหลื่อมล้ าของการพัฒนาลดลง ประชากรมีความอยู่ดีมีสุขได้รับ
ผลประโยชน์จากการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกันมากขึ้น และมีการพัฒนาอย่างทั่วถึงทุกภาคส่วนมีคุณภาพชีวิต
ตามมาตรฐานขององค์การสหประชาชาติ ไม่มีประชาชนที่อยู่ในภาวะความยากจนเศรษฐกิจในประเทศมีความ
เข้มแข็ง ขณะเดียวกันต้องมีความสามารถในการแข่งขันกับประเทศต่างๆทั้งในตลาดโลกและตลาด
ภายในประเทศเพ่ือให้สามารถสร้างรายได้ทั้งจากภายในและภายนอกประเทศตลอดจนมีการสร้าง
ฐานเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคตเพ่ือให้สอดรับกับบริบทการพัฒนาที่เปลี่ยนแปลงไป  และประเทศไทยมี
บทบาทที่ส าคัญในเวทีโลก และมีความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้าอย่างแน่นแฟูนกับประเทศในภูมิภาค
เอเชีย เป็นจุดส าคัญของการเชื่อมโยงในภูมิภาค ทั้งการคมนาคมขนส่ง การผลิต การค้า การลงทุน และการท า
ธุรกิจ เพ่ือให้เป็นพลังในการพัฒนา นอกจากนี้ยังมีความสมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถสร้างการพัฒนาต่อเนื่องไป
ได้ ได้แก่ ทุนมนุษย์ ทุนทางปัญญาทุนทางการเงิน ทุนที่เป็นเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ความย่ังยืน หมายถึง การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ รายได้ และคุณภาพชีวิต
ของประชาชนให้เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่อยู่บนหลักการใช้ การรักษาและ
การฟ้ืนฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติจนเกินพอดี ไม่สร้างมลภาวะต่อ
สิ่งแวดล้อมจนเกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศ การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม และสอดคล้องกับเปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้นและ
สิ่งแวดล้อมมีคุณภาพดีขึ้น คนมีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความเอ้ืออาทร เสียสละเพ่ือผลประโยชน์ส่วนรวม 
รัฐบาลมีนโยบายที่มุ่งประโยชน์ส่วนรวมอย่างยั่งยืนและให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชน และทุก
ภาคส่วนในสังคมยึดถือและปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการพัฒนาอย่างสมดุล  มี
เสถียรภาพ และยั่งยืน 

โดยมีเปูาหมายการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข
เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” โดยยกระดับศักยภาพของ
ประเทศในหลากหลายมิติ พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ สร้างโอกาสและ
ความเสมอภาคทางสังคม สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีภาครัฐของประชาชน
เพ่ือประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม โดยการประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ  ประกอบด้วย 
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1) ความอยู่ดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย 
2) ขีดความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาเศรษฐกิจ และการกระจายรายได้ 
3) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ 
4) ความเท่าเทียมและความเสมอภาคของสังคม 
5) ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพสิ่งแวดล้อม และความยั่งยืนของ

ทรัพยากรธรรมชาติ 
6) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเข้าถึงการให้บริการของภาครัฐ 

4. ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ 
4.1 ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง 

(1) การรักษาความสงบภายในประเทศ 
(2)การปูองกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง 
(3) การพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบต่อ

ความมั่นคงของชาติ 
(4) การบูรณาการความร่วมมือด้านความมั่นคงกับอาเซียนและนานาชาติ 

รวมถึงองค์กรภาครัฐและที่มิใช่ภาครัฐ 
(5) การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม 
 

4.2 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
(1) การเกษตรสร้างมูลค่า 
(2) อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 
(3) สร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว 
4.4 โครงสร้างพื้นฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก 
(5) พัฒนาเศรษฐกิจบนพ้ืนฐานผู้ประกอบการยุคใหม่ 

4.3 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
(1) การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 
(2) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
(3) ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
(4) การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย 
(5) การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี 
(6) การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ

ทรัพยากรมนุษย ์
(7) การเสริมสร้างศักยภาพการกีฬาในการสร้างคุณค่าทางสังคมและพัฒนา

ประเทศ 
4.4 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

(1) การลดความเหลื่อมล้ า สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ 
(2) การกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี 
(3) การเสริมสร้างพลังทางสังคม 
(4) การเพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพ่ึงตนเอง

และการจัดการตนเอง 
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4.5 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชวิีตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

(1) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว 
(2) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล 
(3) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ 
(4) พัฒนาพื้นที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุ่งเน้น

ความเป็นเมืองที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง 
(5) พัฒนาความม่ันคงน้ า พลังงาน และเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
(6) ยกระดับกระบวนทัศน์เพ่ือก าหนดอนาคตประเทศ 

 
4.6 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

(1) ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ และ
ให้บริการอย่างสะดวกรวดเร็ว โปร่งใส 

(2) ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเปูาหมาย
และเชื่อมโยงการพัฒนาในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพ้ืนที่ 

(3) ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ ส่งเสริมให้ประชาชนและทุก
ภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ 

(4) ภาครัฐมีความทันสมัย 
(5) บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตส า 

นึกมีความสามารถสูง มุ่งม่ัน และเป็นมืออาชีพ 
(6) ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(7) กฎหมายมีความสอดคล้องเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ และมีเท่าที่จ าเป็น 
(8) กระบวนการยุติธรรมเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อประชาชนโดย

เสมอภาค 
 1.2  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) 
  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ได้จัดทาขึ้นใน
ช่วงเวลาของการปฏิรูปประเทศและสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและเชื่อมโยงกันใกล้ชิดกันมาก
ขึ้น โดยได้น้อมนาหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็นปรัชญานาทางในการพัฒนาประเทศต่อเนื่อง
จากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9–11 เพ่ือเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและช่วยให้สังคมไทยสามารถยืนหยัดอยู่ได้อย่างมั่นคง 
เกิดภูมคิุ้มกัน และมีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม ส่งผลให้การพัฒนาประเทศสู่ความสมดุลและ
ยั่งยืน 
  ในการจัดทาแผนพัฒนาฯ ฉบับที ่12 ครั้งนี ้สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้จัดทาบนพ้ืนฐานของกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) ซึ่งเป็นแผน
หลักของการพัฒนาประเทศ และเปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) 
รวมทั้งการปรับโครงสร้างประเทศไทยไปสู่ประเทศไทย 4.0 ตลอดจนประเด็นการปฏิรูปประเทศ นอกจากนั้น 
ได้ให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วน ทั้งในระดับกลุ่มอาชีพ ระดับภาค และ
ระดับประเทศในทุกขั้นตอนของแผนฯ อย่างกว้างขวางและต่อเนื่อง เพ่ือร่วมกันก าหนดวิสัยทัศน์และ ทิศ
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ทางการพัฒนาประเทศ รวมทั้งร่วมจัดทารายละเอียดยุทธศาสตร์ของแผนฯ เพ่ือมุ่งสู่ “ความมั่นคง มั่งคั่ง และ
ยั่งยืน” 
  การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จึงเป็นจุดเปลี่ยนที่ส าคัญในการเชื่อมต่อ
กับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ในลักษณะการแปลงยุทธศาสตร์ระยะยาวสู่การปฏิบัติ โดยในแต่ละยุทธศาสตร์ของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ได้ก าหนดประเด็นการพัฒนา พร้อมทั้งแผนงาน/โครงการส าคัญที่ต้องดาเนินการให้
เห็นผลเป็นรูปธรรมในช่วง 5 ปีแรกของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ เพ่ือเตรียมความพร้อมคน สังคม และ
ระบบเศรษฐกิจของประเทศให้สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม  
ขณะเดียวกัน ยังได้ก าหนดแนวคิดและกลไกการขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลที่ชัดเจน  เพ่ือกากับให้การ
พัฒนาเป็นไปอย่างมีทิศทางและเกิดประสิทธิภาพ นาไปสู่การพัฒนาเพื่อประโยชน์สุขท่ียั่งยืนของสังคมไทย 

1. ภาพรวมการพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 
1.1 หลักการ 
1.2 จุดเปลี่ยนส าคัญในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ 12 
1.3 ประเด็นการพัฒนาหลักที่ส าคัญในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 

2. การประเมินสภาพแวดล้อมการพัฒนาประเทศ  
2.1 สถานการณ์และแนวโน้มภายนอก  
2.2 สถานการณ์และแนวโน้มภายใน  

3. วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12  
3.1. วัตถุประสงค์  

   3.2. เปูาหมายรวม  
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ  

ยุทธศาสตร์ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 มีทั้งหมด 10 ยุทธศาสตร์ โดยมี 6 
ยุทธศาสตร์ตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และอีก 4 ยุทธศาสตร์ที่เป็นปัจจัยสนับสนุน ดังนี้  

4.1 ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์  
4.2 ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในสังคม  

   4.3 ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน  
4.4 ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน  
4.5 ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความมั่ง

คั่ง และยั่งยืน  
4.6 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐ การปูองกันการทุจริตประพฤติมิชอบ 

และธรรมาภิบาลในสังคมไทย  
4.7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์  
4.8 ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม  
4.9 ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ  
4.10 ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา  

5. การขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 สู่การปฏิบัติ  
5.1 หลักการ  
5.2 แนวทางขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12  
5.3 การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาฯ ฉบับที ่12  
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1.3  แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
   แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พ.ศ. 2560 – 2565 ฉบับทบทวน 

1. สภาพทั่วไป  
1.1 ที่ตั้ง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตั้งอยู่ระหว่างละติจูด 14◦7' ถึง 

18◦27' เหนือ และลองติจูด 100◦54' ถึง 105◦37' ตะวันออก ตั้งอยู่ในต าแหน่งศูนย์กลางของอนุภูมิภาคลุ่ม
แม่น้าโขง โดยมีอาณาเขตติดต่อกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ด้านตะวันออกและด้านเหนือ มีแม่
น้าโขงเป็นเส้นกั้นพรมแดน และด้านใต ้ติดต่อราชอาณาจักรกัมพูชา โดยมีเทือกเขาพนมดงรัก กั้นพรมแดน 

1.2 พื้นที่และลักษณะภูมิประเทศ มีพ้ืนที่รวม 105.53 ล้านไร่ ลักษณะภูมิ
ประเทศเป็นที่ราบสูง มีความลาดเอียงไปทางตะวันออก มีลักษณะคล้ายกระทะ แบ่งเป็น 2 เขตใหญ่ ได้แก่ 
บริเวณแอ่งที่ราบโคราช อยู่บริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ามูลและชี ลักษณะเป็นที่ราบสูงสลับกับเนินเขา และบริเวณ
แอ่งสกลนคร อยู่ทาง ตอนเหนือของภาค ตั้งแต่แนวเขาภูพานไปจนถึงแม่น้าโขง เทือกเขาที่แบ่งระหว่างแอ่ง
โคราชและแอ่งสกลนคร ได้แก่ เทือกเขาภูพาน  

1.3 ภูมิอากาศ มีอากาศร้อนชื้นสลับกับแล้ง แบ่งเป็น 3 ฤดู คือ ฤดูร้อน 
ช่วงเดือนกุมภาพันธ์-พฤษภาคม อากาศจะร้อนและแห้งแล้งมาก จังหวัดที่มีอุณหภูมิสูงสุด คือ อุดรธานี ฤดูฝน 
ช่วงเดือนพฤษภาคม-ตุลาคม ได้รับอิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ทาให้มีฝนตกเป็นบริเวณกว้าง แต่มี
แนวเทือกเขาดงพญาเย็นและสันกาแพง กั้นลมฝนจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ส่งผลให้พ้ืนที่แอ่งโคราช ซึ่งเป็น
เขตเงาฝนจึงมีสภาพแห้งแล้งกว่าแอ่งสกลนคร จังหวัดที่มีฝนตกมากที่สุด คือ นครพนม ฝนตกน้อยที่สุด คือ 
นครราชสีมา ฤดูหนาว ช่วงเดือน พฤศจิกายน-กุมภาพันธ์ อากาศหนาวเย็น ได้รับอิทธิพลของลมมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือจากประเทศจีน จังหวัดที่มีอุณหภูมิต่ าสุด คือ จังหวัดเลย  

1.4 การใช้ประโยชน์ที่ดิน ในปี 2559 มีพ้ืนที่รวม 105.53 ล้านไร่ จ าแนก
เป็นพื้นที่ปุาไม ้15.66 ล้านไร่ หรือร้อยละ 14.9 พ้ืนที่ทาการเกษตร 63.87 ล้านไร่ หรือร้อยละ 60.5 และพ้ืนที่
ใช้ประโยชน์อื่นๆ 26.02 ล้านไร่ หรือร้อยละ 24.7 ของพ้ืนที่ภาค  

1.5 ทรัพยากรธรรมชาติ  

1.5.1 ดิน สภาพดินเป็นดินทรายไม่อุ้มน้า ทาให้ขาดแคลนน้า และ
ขาดธาตุอาหาร ใต้ดินมีเกลือหิน ทาให้ดินเค็ม จึงมีข้อจากัดต่อการใช้ที่ดินเพ่ือการเกษตร  

1.5.2 แหล่งน้ า มีลุ่มน้าขนาดใหญ่ 3 ลุ่มได้แก่ แม่น้าชี มีความยาว
ประมาณ 765 กิโลเมตร ยาวที่สุดในประเทศไทย มีต้นน้าที่ทิวเขาเพชรบูรณ์ และไหลไปรวมกับแม่น้ามูลที่
จังหวัดอุบลราชธานี แม่น้ามูล มีความยาวประมาณ 641 กิโลเมตร ต้นน้าอยู่ที่เทือกเขาสันกาแพงแล้วไหลลงสู่
แม่น้าโขงที่จังหวัดอุบลราชธานี นอกจากนี้ยังมีลาน้าสาขาย่อย ได้แก่ ลาปาว ลาน้าอูน ลาน้าสงคราม ลาเสียว 
ลาน้าเลย ลาน้าพอง และลาตะคอง รวมทั้งแหล่งน้าธรรมชาติขนาดใหญ่ ที่กระจายอยู่ในพ้ืนที่ เช่น หนองหาร 
(สกลนคร) และ บึงละหาน (ชัยภูมิ) นอกจากนี้ยังมีแหล่งน้าบาดาล มีปริมาณน้าในเกณฑ์เฉลี่ย 5-10 ลูกบาศก์
เมตรต่อชั่วโมง ที่ความลึกของบ่อประมาณ 30 เมตร คุณภาพของน้าบาดาลมีตั้งแต่เค็มจัด กร่อย และจืด 
เนื่องจากพ้ืนที่ในแอ่งโคราชและแอ่งสกลนครจะรองรับด้วยหินเกลือ หากเจาะน้าบาดาลลึกเกินไปอาจจะพบน้า
เค็ม  

1.5.3 ป่าไม้ ในปี 2560 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีพ้ืนที่ปุาไม้ 
จานวน 15.66 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ 14.9 ของพ้ืนที่ภาค หรือร้อยละ 15.3 ของพ้ืนที่ปุาไม้ทั้งประเทศ ซึ่งยัง
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ต ากว่าค่าเปูาหมาย ในการรักษาสมดุลของระบบนิเวศท่ีจะต้องมีพ้ืนที่ปุาไม้ร้อยละ 40 ของพ้ืนที่ ส่วนใหญ่มี
ลักษณะเป็น ปุาเบญจพรรณ  

2. โครงข่ายคมนาคมขนส่งและการบริการสาธารณูปโภค  
2.1 โครงข่ายถนน เชื่อมโยงกับโครงข่ายหลักของประเทศและเชื่อมโยงสู่

ประเทศเพื่อนบ้าน สปป.ลาว กัมพูชา และสามารถเชื่อมโยงไปยังเวียดนามและจีนตอนใต้  
2.1.1 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 (ถนนมิตรภาพ)  
2.1.2 เส้นทางแนวระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก  
2.1.3 เส้นทางใหม่เศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก 2  

2.2 รถไฟ  
2.3 สนามบิน  
2.4 ด่านชายแดน  
2.5 แผนงานพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานขนาดใหญ่ที่อยู่ระหว่างด าเนินการ

ในภาค ได้แก่ รถไฟความเร็วสูง (ช่วงกรุงเทพฯ-นครราชสีมา ช่วงนครราชสีมา-หนองคาย) รถไฟทางคู่ (ช่วงชุม
ทางถนนจิระ-ขอนแก่น ช่วงขอนแก่น-หนองคาย ช่วงจิระ-อุบลราชธานี) ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองและทาง
พิเศษ (ช่วงบางปะอิน-นครราชสีมา ช่วงระเบียงเศรษฐกิจ EWEC ด้านตะวันออก)  

2.6 บริการสาธารณูปโภค  
2.6.1 ไฟฟูา  
2.6.2 ประปา  

3. สภาพเศรษฐกิจและรายได้ 
3.1 ภาพรวมเศรษฐกิจ  
3.2 เศรษฐกิจรายสาขา  
3.3 เศรษฐกิจระดับครัวเรือน  

4. ประชากรและสังคม 
4.1 ประชากร  

จ านวนประชากรของภาคมากที่สุดของประเทศ ปี 2560 มีจาน
วนประชากร 21.98 ล้านคน หรือร้อยละ 33.2 ของประเทศ เพ่ิมขึ้นจาก 21.69 ล้านคน ในปี 2555 และมี
อัตราการเพ่ิมขึ้นของประชากรในช่วงปี 2555-2550 โดยเฉลี่ยร้อยละ 0.31 ต่ ากว่าประเทศที่มีอัตราการเพ่ิม
เฉลี่ยร้อยละ 0.54 โดยจังหวัดนครราชสีมา มีประชากรมากที่สุด 2.58 ล้านคน รองลงมา คือ จังหวัด
อุบลราชธานี มีประชากร 1.81 ล้านคน และจังหวัดขอนแก่น มีประชากร 1.76 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 12.0 
8.5 และ 8.2 ของประชากรภาค ตามลาดับ  

4.2 แรงงาน  
แรงงานส่วนใหญ่มีความรู้ระดับประถมศึกษา แรงงานระดับ

อาชีวะมีสัดส่วนน้อยมาก ในปี 2560 มีกาลังแรงงาน 9.63 ล้านคน ส่วนใหญ่อยู่ในภาคเกษตร ร้อยละ 50.77 
ของกาลังแรงงาน ของภาค จานวนแรงงานที่มีความรู้ระดับประถมลดลง จากร้อยละ 57.8 ในปี 2555 เป็นร้อย
ละ 56.48 ในปี 2560 มีความรู้ระดับมัธยมต้น เพ่ิมขึ้นจากร้อยละ 16.02 ในปี 2555 เป็นร้อยละ 17.9 ในปี 
2560 ระดับมัธยมปลาย เพ่ิมขึ้นจากร้อยละ 11.87 ในปี 2555 เป็นร้อยละ 11.96 ในปี 2560 แรงงานระดับ
อาชีวะเพ่ิมข้ึนเล็กน้อยจากร้อยละ 2.07 ในปี 2555 เป็นร้อยละ 2.09 ในปี 2560 ระดับอุดมศึกษา เพ่ิมขึ้นจาก
ร้อยละ 7.05 ในปี 2555 เป็นร้อยละ 9.56 ในปี 2560 
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4.3 การศึกษา  

สถาบันการศึกษามีทุกระดับ โดยระดับอุดมศึกษามี 53 แห่ง 
ครอบคลุมเกือบทกุจังหวัด แยกเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ 36 แห่ง เอกชน 10 แห่ง และสถาบันวิทยาลัยชุมชน 7 
แห่ง ในจานวนนี้เป็นสถาบันวิจัย 12 แห่ง ซึ่งมากท่ีสุดในประเทศ  

4.4 สาธารณสุข  

มีสถานบริการสาธารณสุขให้บริการครอบคลุมทั่วถึงทุกพื้นที่ ใน
ปี 2560 มีจานวนโรงพยาบาลรัฐบาล 323 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลชุมชน (รพช.) 291 แห่ง โรงพยาบาลทั่วไป 
(รพท.) 23 แห่ง โรงพยาบาลศูนย์ (รพศ.) 9 แห่ง และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล (รพ.สต.) จานวน 
3,477 แห่ง  

5. ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และภัยพิบัติ  
5.1 สถานการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

ทรัพยากรป่าไม้มีแนวโน้มลดลง ในปี 2560 ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือมีพ้ืนที่ปุาไม้ จานวน 15.66 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ 14.9 ของพ้ืนที่ภาค หรือร้อยละ 15.3 
ของพ้ืนที่ปุาไม้ทั้งประเทศ ในช่วงปี 2556-2560 มีอัตราการเปลี่ยนแปลงของพ้ืนที่ปุาไม้ของภาคลดลงเฉลี่ย
ร้อยละ 0.24 เนื่องจาก การบุกรุกพ้ืนที่ปุาไม้เพ่ือการเกษตรที่เพ่ิมมากขึ้น โดยจังหวัดที่มีพ้ืนที่ปุาไม้ต่อพ้ืนที่
จังหวัดมากที่สุดได้แก่ จังหวัดมุกดาหาร รองลงมาคือ จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดเลย และจังหวัดอุบลราชธานี  

5.2 สถานการณ์ด้านภัยพิบัติ  

การเกิดไฟป่ามีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ในช่วงปี 2556-2560 มีจานวนการเกิด
ไฟปุาเพ่ิมขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 8.8 โดยปี 2560 เกิดไฟไหม้ปุา จ านวน 878 ครั้ง พ้ืนที่ถูกไฟไหม้ 9,687 ไร่ ลดลงจาก ป ี
2556 ที่มีจานวน 1,574 ครั้ง และจานวนพื้นที่ปุาถูกไฟไหม้ 19,622 ไร่ ซึ่งเป็นปีที่เกิดไฟไหม้ปุามากท่ีสุด โดยใน
ระหว่างปี 2556-2560 เกิดไฟไหม้ปุาเฉลี่ย 1,268.8 ครั้งต่อปี คิดเป็นพ้ืนที่ที่ถูกไฟไหม้เฉลี่ย 18,741.2 ไร่ต่อปี  

6. สภาวะแวดล้อม  
6.1 จุดแข็ง  
6.2 จุดอ่อน  
6.3 โอกาส  
6.4 ภัยคุกคาม  

7. ปัญหาและประเด็นท้าทาย 
8. แนวคิดและทิศทางการพัฒนา  

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีปัญหาพ้ืนฐานด้านการขาดแคลนน้า ดินคุณภาพ
ต่ า ประสบอุทกภัยและ ภัยแล้งซ้ าซาก คนมีปัญหาทั้งในด้านความยากจน และมีปัญหาภาวะทุพโภชนาการ แต่
มีความพร้อม ด้านสถาบันการศึกษาและสถาบันวิจัย ดังนั้น การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ไปสู่ความ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” จาเป็นจะต้องแก้ไขปัญหาพ้ืนฐานควบคู่ไปกับการ
พัฒนาการวิจัยเพื่อใช้ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของ
เศรษฐกิจภายในภาคให้มีการเจริญเติบโตได้อย่างเต็มศักยภาพ พร้อมทั้งการแสวงหาโอกาสการนาความรู้ ทุน 
เทคโนโลยีและนวัตกรรมจากภายนอกมาช่วยขับเคลื่อน โดยการใช้ประโยชน์จากโครงการพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานด้านคมนาคมขนส่งขนาดใหญ่ที่เชื่อมโยงภาคตะวันออกเฉียงเหนือกับโครงข่ายระบบการคมนาคมขนส่ง
และพ้ืนที่เศรษฐกิจหลักของประเทศ รวมทั้งการใช้ประโยชน์จากการเชื่อมโยงและข้อตกลงกับประเทศเพ่ือน
บ้านในกลุ่ม   อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขงที่กาลังมีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วมาเสริมสร้างกิจกรรมการพัฒนา
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ใหม่ ๆ ให้แก่ภาค เพ่ือให้มีอัตราการเติบโตที่สูงเพียงพอต่อการลดความเหลื่อมล้ากับพ้ืนที่ส่วนอ่ืนๆ  ของ
ประเทศได ้ในระยะยาว  

8.1 เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : พัฒนาอีสานสู่มิติใหม่ให้เป็น “ศูนย์กลาง
เศรษฐกิจของอนุภูมิภาค ลุ่มแม่น้ าโขง”  

8.2 วัตถุประสงค์  
8.2.1 เพ่ือแก้ปัญหาปัจจัยพ้ืนฐานด้านน้าและดิน ให้เอ้ือต่อการ

ประกอบอาชีพ การดารงชีพ และการพัฒนาเศรษฐกิจของภาค  
8.2.2 เพ่ือดูแลช่วยเหลือคนจน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ ให้มี

คุณภาพชีวิตที่ด ีพ่ึงพาตนเอง พ่ึงพาครอบครัว และพ่ึงพากันในชุมชนได้  

8.2.3 เพ่ือยกระดับการผลิตและการสร้างมูลค่าเพ่ิมโดยใช้ความรู้ 
เทคโนโลยี และนวัตกรรม สนับสนุนให้การเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคไม่ต่ ากว่าระดับประเทศ  

8.2.4 เพ่ือเชื่อมโยงห่วงโซ่มูลค่าของระบบเศรษฐกิจภาคเข้ากับ
ระบบเศรษฐกิจของประเทศ และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  

8.2.5 เพ่ือพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจ
ของอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขง และมีบทบาทสนับสนุนประเทศเป็นศูนย์กลางภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  

8.3 เป้าหมาย  

8.3.1 อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคตะวันออก 

เฉียงเหนือขยายตัวเพ่ิมข้ึน  

8.3.2 สัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini Coefficient) ในการ
กระจายรายได้ภาคตะวันออก เฉียงเหนือลดลง  

8.4 ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย  

ตัวช้ีวัด ค่าฐาน 
ค่าเป้าหมาย 

2562 2563 2564 2565 2562-2565 
อัตราการเจรญิเติบโตทาง
เศรษฐกิจของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ  

892,676  
ล้านบาท  
(ปี 2559)  

ขยายตัว  
ไม่ต่ ากว่า  
ร้อยละ 3.5 

ขยายตัว  
ไม่ต่ ากว่า  
ร้อยละ 3.5 

ขยายตัว  
ไม่ต่ ากว่า  
ร้อยละ 3.5 

ขยายตัว  
ไม่ต่ ากว่า  
ร้อยละ 3.5 

ขยายตัวเฉลี่ย  
ร้อยละ 3.5ต่อป ี 

สัมประสิทธ์ิความไมเ่สมอ
ภาค (Gini Coefficient)
ในการกระจายรายไดภ้าค
ตะวันออกเฉียงเหนือ  

0.446  
(ปี 2560) 

ลดลงต่ ากว่า 
0.446 

ลดลงต่ ากว่า 
0.446 

ลดลงต่ ากว่า 
0.446 

ลดลงต่ ากว่า 
0.446 

ลดลงต่ ากว่า  
0.446 

 
8.4.1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 บริหารจัดการน้ าให้เพียงพอต่อการพัฒนา

เศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน  
8.4.2 ยุทธศาสตร์ที่ 2 แก้ปัญหาความยากจนและพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตผู้มีรายได้น้อยเพ่ือลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม  
8.4.3 ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความเข้มแข็งของฐานเศรษฐกิจภายใน

ควบคู่กับ การแก้ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
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8.4.4 ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ  
     8.4.5 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ใช้โอกาสจากการพัฒนาโครงข่ายคมนาคม
ขนส่งที่เชื่อมโยงพื้นที่เศรษฐกิจหลักภาคกลางและพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) เพ่ือพัฒนาเมือง 
และพ้ืนที่เศรษฐกิจใหม่ๆ ของภาค  

8.4.6 ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาความร่วมมือและใช้ประโยชน์จาก
ข้อตกลงกับประเทศ เพ่ือนบ้านในการสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจตามแนวชายแดนและแนวระเบียง
เศรษฐกิจ  

  แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (นครราชสีมา 
ชัยภูม ิบุรีรัมย์ สุรินทร์) ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับทบทวน) รอบปี พ.ศ.2563 

ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ในฐานะฝุาย
เลขานุการ คณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) ได้แจ้งผลการประชุมคณะอนุกรรมการ
บูรณาการนโยบายพัฒนาภาค ด้านวิชาการ (อ.ก.บ.ภ. ด้านวิชาการ) ในการประชุมครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 25
กรกฎาคม 2561 โดยมีรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) เป็นประธาน มีมติเห็นชอบนโยบายหลักเกณฑ์ 
และวิธีการจัดทาแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด (พ.ศ. 2561 - 2565) แผนปฏิบัติราชการประจาปีของ
จังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และนายกรัฐมนตรี (พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา) 
เห็นชอบแนวทางการกาหนดกรอบการจัดสรรงบประมาณจังหวัดและกลุ่มจังหวัด  ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 ตามมติที่ประชุม อ.ก.บ.ภ. ด้านวิชาการครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2561 และเห็นชอบแนว
ทางการกาหนดกรอบการจัดสรรงบพัฒนากลุ่มจังหวัด ซึ่งแบ่งงบประมาณเป็น 2 ส่วนส่วนที่ 1 งบประมาณเพ่ือ
การพัฒนาตามศักยภาพความต้องการของพ้ืนที่ หรือประเด็นร่วมของกลุ่มจังหวัดส่วนที่ 2 งบประมาณเพ่ือการ
พัฒนาในลักษณะ Cluster หรือสนองนโยบายส าคัญของรัฐบาลเชิงพ้ืนที่ 

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 จึงได้ดาเนินการทบทวนแผนพัฒนา
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ระหว่างวันที่ 20 – 21 สิงหาคม 2561 โดยยึดยุทธศาสตร์ชาติ 
ระยะ 20 ปี นโยบายรัฐบาล แผนการบริหารราชการแผ่นดิน แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ทิศทางการพัฒนาภาคยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคม แผนแม่บทจากกระทรวงที่
เกี่ยวข้อง และมุ่งเน้นการทางานแบบเครือข่ายร่วมกันทุกภาคส่วน (ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และ
สถาบันการศึกษา) เพ่ือร่วมกันก าหนดทิศทางการพัฒนากลุ่มจังหวัด ฯ ทั้งด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคมและด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือให้แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดฯ สามารถขับเคลื่อนไปได้ด้วยดีมี
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ซึ่งจะเป็นการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของกลุ่มจังหวัด รวมทั้งเป็น
การแก้ไขปัญหาร่วมกันของกลุ่มจังหวัด ให้เหมาะสมกับโอกาสและศักยภาพของกลุ่มจังหวัด และนาไปสู่การ
กระตุ้นให้เกิดการลงทุนของภาคเอกชนและสร้างรายได้ให้กลุ่มจังหวัด 

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2561 – 
2565)  ฉบับทบทวน ปี พ.ศ. 2563 ฉบับนี้ ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบ 
บูรณาการ (ก.บ.ก.) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ในคราวประชุม ครั้งที่ 8/2561 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 
2560 โดยสรุปประเด็นส าคัญ ดังนี้ 

ต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ (Strategies Position) 
1) เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย 
2) เป็นแหล่งผลิตผลิตภัณฑ์ไหมระดับประเทศ 
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3) เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความหลากหลายทั้งการท่องเที่ยวอารยะธรรม
ขอม เชิงนิเวศน์ การกีฬาที่มีชื่อเสียง 

4) เป็นประตูสู่อีสาน และเชื่อมโยงการค้าชายแดนกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
เป้าหมายการพัฒนา 
ศูนย์กลางของเกษตรอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ไหม ท่องเที่ยวอารยะธรรมขอม และ

สังคมเป็นสุข 
   ประเด็นการพัฒนา (Strategies Issues) รวม 3 ประเด็น คือ 

ประเด็นการพัฒนาที่ 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันเกษตร
อุตสาหกรรมและแปรรูป 

ประเด็นการพัฒนาที่ 2 การพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวการท่องเที่ยว และ
ผลิตภัณฑ์ไหม 

ประเด็นการพัฒนาที่ 3 ยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 แผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2561 - 2565) ฉบับทบทวน 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
 

       เป้าหมายการพัฒนาจังหวัด (วิสัยทัศน์) คือ  
 

“โคราชเมืองน่าอยู่ มุ่งสู่เมอืง 3 มรดกยูเนสโก นวัตกรรม และเกษตร 
อุตสาหกรรม สังคมปลอดภัย” 
 
        ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด (ประเด็นยุทธศาสตร์) รวม 5 ประเด็น ดังนี้ 

ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา (ประเด็นยุทธศาสตร์) 
1) การพัฒนาและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ  
2) การลดความเหลื่อมล้ า เพ่ือยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  
3) บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ให้มีความสมบูรณ์อย่างยั่งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  
    และยกระดับอุทยานธรณีโคราชสู่อุทยานธรณีโลก  
4) การเสริมสร้างความมั่นคงทุกมิติ เพ่ือปกปูองสถาบันหลักของชาติ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชน  
5) การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ รองรับ                                     
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 แนวทางการพัฒนา ตามประเด็นการพัฒนาที่ 1 : การพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ 
จ านวน 2 แนวทาง คือ  

1. ส่งเสริมการท่องเที่ยว 
2. ยกระดับการเกษตร และอุตสาหกรรม 

 ความเชื่อมโยงแนวทางการพัฒนา แผนงาน ตัวช้ีวัดแผนงาน โครงการ และกิจกรรมหลัก 
แนวทางการพัฒนา แผนงาน (กลยุทธ์) ตัวชี้วัดแผนงาน โครงการ กิจกรรมหลัก 

1. ส่งเสริมการท่องเที่ยว      1. เสริมสร้างและพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความสะดวก 
แหล่งท่องเที่ยว รอบแหล่งท่องเที่ยว  
และเส้นทางไปยังแหล่งท่องเที่ยว 

   1. แหล่งท่องเที่ยว รอบแหล่งท่องเที่ยว 
หรือเส้นทางไปยังแหล่งท่องเที่ยว ได้รบ
การพัฒนา อย่างน้อย 10 แห่ง 

โครงการพัฒนา
ศักยภาพการ
ท่องเที่ยวและ
กีฬา 

   กิจกรรหลักที่ 1 ทบทวนแผนการท่องเที่ยว 
กีฬา และเครือข่าย 

      2. เสริมสร้างและพัฒนาสินค้า และ
บริการเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวให้มีมูลค่า 
เพ่ิมข้ึน 

   2. สินค้าและบริการ เกี่ยวกับแหล่ง
ท่องเที่ยว ได้รับการพัฒนา อย่างน้อย  
10 ประเภท 

   กิจกรรมหลักท่ี 2 การพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐาน สิ่งอ านวยความสะดวก เส้นทาง
คมนาคม รองรับด้านการท่องเที่ยว กีฬา และ 
Mice 

     3. ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์แหล่ง
ท่องเที่ยว 

   3. จ านวนนักท่องเที่ยว และรายได้ 
จากนักท่องเที่ยว เพ่ิมข้ึนร้อยละ 5  
จากปี 2560 ที่มีนักท่องเที่ยว จ านวน 
8,855,167 คน และรายได้เพ่ิมข้ึน  
ร้อยละ 10 จากปี 2560 ที่มีรายได้   
19,250.88 ล้านบาท 

   กิจกรรมหลักท่ี 3 การพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยว สนามกีฬา รวมทั้งกิจกรรมการ
ท่องเที่ยว และกีฬา 

     กิจกรรมหลักท่ี 4 การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการการท่องเที่ยว กีฬา และเครือข่าย 

     กิจกรรมหลักท่ี 5 การส่งเสริมและพัฒนา
สินค้าและบริการ ด้านการท่องเที่ยว กีฬา 
และเครือข่าย 

      กิจกรรหลัก 6 การพัฒนาการตลาดและ
ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว กีฬา และ
เครือข่าย 
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แนวทางการพัฒนา แผนงาน (กลยุทธ์) ตัวชี้วัดแผนงาน โครงการ กิจกรรมหลัก 
2. ยกระดับการเกษตร 
และอุตสาหกรรม 

    4. ส่งเสริมการสร้างมูลค่าสินค้าและ
บริการภาคการเกษตร  
 

    4. รายได้ผลิตภัณฑ์มวลรวม จังหวัด
นครราชสีมา ภาคการเกษตร ณ ราคา
ประจ าปี เพิ่มข้ึนร้อยละ 0.5 จากปี   
พ.ศ.2559 ที่มีมูลค่า 20,487 ล้านบาท  

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
การเกษตร และ
อุตสาหกรรมปลอดภัย 
Food Valley 

   กิจกรรมหลักท่ี 1 การพัฒนา 
ปรับปรุง และเพ่ิมศักยภาพและ
คุณภาพของดิน 

     5. ส่งเสริมการสร้างมูลค่าสินค้าและ
บริการนอกภาคการเกษตร 

    5. รายได้ผลิตภัณฑ์มวลรวม จังหวัด
นครราชสีมา นอกภาคการเกษตร ณ 
ราคาประจ าปี เพ่ิมขึ้นร้อยละ 0.5 จากปี  
พ.ศ.2559 ที่มีมูลค่า 149,910  
ล้านบาท  

   กิจกรรมหลักท่ี 2 การพัฒนา 
ปรับปรุง และก่อสร้างแหล่งกักเก็บ
น้ าในเขตชลประทาน รวมทั้งระบบ
ผันน้ า/ส่งน้ า ทางและสะพานข้าม
ล าน้ าและสิ่งก่อสร้างอ่ืน ๆ  
ที่เก่ียวเนื่อง 

     6. ส่งเสริมการน าผลงานนวัตกรรม
การเกษตร อุตสาหกรรม และอาหาร
ปลอดภัย (Food Valley) มาใช้กับ
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  

    6. จ านวนผลงานนวัตกรรมการเกษตร 
อุตสาหกรรม และอาหารปลอดภัย (Food 
Valley) ได้รับการถ่ายทอดไปสู่การปฏิบัติ 
อย่างน้อย 4 นวัตกรรม 

   กิจกรรมหลักท่ี 3 การพัฒนา 
ปรับปรุง และก่อสร้างแหล่งกักเก็บ
น้ านอกเขตชลประทาน รวมทั้ง
ระบบผันน้ า/ส่งน้ า ทางและสะพาน
ข้ามล าน้ าและสิ่งก่อสร้างอ่ืน ๆ  
ทีเ่กี่ยวเนื่อง 

     7. ส่งเสริมและพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์เพื่อรองรับ
การขยายตัวทางเศรษฐกิจ 

    7. จ านวนโครงสร้างพื้นฐาน หรือระบบ
โลจิกสติก์ ได้รับการส่งเสริม หรือพัฒนา 
หรือสร้าง อย่างน้อย 10 แห่ง 

    กิจกรรมหลักท่ี 4 ส่งเสริม และ
พัฒนาคุณภาพ เพ่ือเพ่ิมผลผลิต  
และมูลค่า พืชเศรษฐกิจ  

     8. น้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ไปสู่การปฏิบัติอย่างยั่งยืน  

    8. จ านวนโครงการ/กิจกรรม ที่น้อมน า
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การ
ปฏิบัติ ได้รับการส่งเสริมอย่างน้อย 10 
โครงการ/กิจกรรม 

   กิจกรรมหลักท่ี 5 ส่งเสริม และ
พัฒนาคุณภาพ เพื่อเพ่ิมผลผลิต  
และมูลค่า สัตว์เศรษฐกิจ 
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แนวทางการพัฒนา แผนงาน (กลยุทธ์) ตัวชี้วัดแผนงาน โครงการ กิจกรรมหลัก 
     9. สร้างโอกาสและพัฒนาฝีมือให้กับ 

ผู้อยู่ในวัยแรงงานและผู้ประกอบการ 
    9. จ านวนโครงการ/กิจกรรม ที่ได้รับ
การส่งเสริมอย่างน้อย 10 โครงการ/
กิจกรรม 

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
การเกษตร และ
อุตสาหกรรมปลอดภัย 
Food Valley 

   กิจกรรมหลักท่ี 6 การพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรของรัฐ เกษตรกร  
ประชาชนผู้อยู่ในวัยแรงงาน และ
ผู้ประกอบการ ตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง ภูมิปัญญาชาวบ้าน  
หลักวิชาการ เทคโนโลยี นวัตกรรม 
ในยุคดิจิทัล 

      10. หมู่บ้านเร่งรัดพัฒนาอันดับ 1 
(หมู่บ้านล้าหลัง) และครัวเรือนที่ตกเกณฑ์ 
จปฐ. รวมทั้งประชาชนที่ได้รับบัตร
สวัสดิการแห่งรัฐ ได้รับการส่งเสริมและ
พัฒนา อย่างน้อยร้อยละ 80  

   กิจกรรมหลักท่ี 7 การแปรรูป
ผลผลิตการเกษตรและสร้าง
มูลคา่เพ่ิม ด้วยเทคโนโลยี 
นวัตกรรม และพลังงานทดแทน 

     กิจกรรมหลักท่ี 8 การแปรรูป
ผลผลิตสัตว์เศรษฐกิจ 

      กิจกรรมหลักท่ี 9 ก่อสร้าง 
ซ่อมแซม ปรับปรุง พัฒนา 
ยกระดับเส้นทางคมนาคมขนส่ง 
และการบริหารจัดการ (โลจิสติกส์) 
สินค้าเกษตรและอุตสาหกรรม  
รองรับความเจริญทางเศรษฐกิจ 

      กิจกรรมหลักท่ี 10 พัฒนาระบบ
การตลาดสินค้าเกษตรอุตสาหกรรม
ที่แปรรูปและไม่แปรรูป 
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 แนวทางการพัฒนา ตามประเด็นการพัฒนาที่ 2 : การลดความเหลื่อมล้ า เพื่อยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
 ความเชื่อมโยงแนวทางการพัฒนา แผนงาน ตัวช้ีวัดแผนงาน โครงการ และกิจกรรมหลัก  จ านวน 1 แนวทาง คือ ลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม ทุกมิติ 

แนวทางการพัฒนา แผนงาน (กลยุทธ์) ตัวชี้วัดแผนงาน โครงการ กิจกรรมหลัก 
     1. ลดความความ
เหลื่อมล้ าทางสังคม 
ทุกมติ 

    1. ส่งเสริมและพัฒนาระบบ 
การสาธารณสุข 

    1. ร้อยละการลดลงของยอดรวมโรคร้าย 5 
ชนิด (หัวใจ เบาหวาน หลอดเลือดสมอง ความดัน
โลหิตสูง และมะเร็ง) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 ของ
ข้อมูลปี 2559 ที่มีจ านวนทั้งสิ้น 112,076 

โครงการเสริมสร้าง
และพัฒนาศักยภาพ 
คุณภาพชีวิต  
ทุกช่วงวัย เพ่ือลด
ความเหลื่อมล้ า 
ทางสังคม 

    1. ส่งเสริมและพัฒนาการดูแล
สุขภาพ การรักษาผู้ปุวย ทุกช่วงวัย 
ด้วยองค์ความรู้ และเทคโนโลยี  

     2. ส่งเสริมและพัฒนาระบบ
การศึกษา  

    2. ร้อยละการเพิ่มขึ้นของค่าคะแนนเฉลี่ย    
O-net ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 อย่างน้อยร้อยละ 
0.20 จากปี พ.ศ.2559 ที่มีค่าเฉลี่ย 37.12 

    2. ส่งเสริมและพัฒนาการ 
ศึกษา ทุกช่วงวัย ด้วยองค์ความรู้ 
เทคโนโลยี หรือนวัตกรรม 

     3. ส่งเสริมและพัฒนาด้าน
ศาสนา วัฒนธรรม และประเพณี  

    3. มีการกิจกรรมด้านศาสนา วัฒนธรรม และ
ประเพณี อย่างน้อย 12 ครั้ง  

    3. ส่งเสริมและพัฒนาด้าน
ศาสนา วัฒนธรรม และประเพณี  

     4. ส่งเสริมและพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ านวย
ความสะดวก 

    4. มีโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความ
สะดวก อย่างน้อย 10 เส้นทาง/แห่ง 

    4. ส่งเสริมและพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ านวย
ความสะดวก 

     5. ส่งเสริมและพัฒนาภารกิจ
ภายใต้โครงการไทยนิยมยั่งยืน 

    5. มีกิจกรรมภายใต้โครงการไทยนิยมยั่งยืน 
ได้รับการส่งเสริมและพัฒนา อย่างน้อย 64 
กิจกรรม  

    5. ส่งเสริมและพัฒนาการให้ 
บริการของภาครัฐ ด้วยองค์ความรู้ 
เทคโนโลยี หรือนวัตกรรม 

     6. ส่งเสริมและพัฒนา หมู่บ้าน
ล้าหลัง ครัวเรือนที่ไม่ผ่านเกณฑ์ 
จปฐ.  

     6. หมู่บ้านล้าหลัง ครัวเรือนที่ไม่ผ่านเกณฑ์ 
จปฐ. ได้รับการพัฒนา อย่างน้อย ร้อยละ 80 

    6. ส่งเสริมและพัฒนาการแก้ไข
ปัญหาและความต้องการของ
ประชาชนภายใต้โครงการไทยนิยม
ยั่งยืน      7. ส่งเสริมและพัฒนาบริการ

ภาครัฐด้านอื่นๆ 
     7. มีกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาบริการภาครัฐ
ด้านอื่น ๆ เกิดขึ้น อย่างน้อย 10 กิจกรรม 
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 แนวทางการพัฒนา ตามประเด็นการพัฒนาที่ 3 : บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ให้มีความสมบูรณ์อย่างย่ังยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  
    และยกระดับอุทยานธรณีโคราชสู่อุทยานธรณีโลก 
 ความเชื่อมโยงแนวทางการพัฒนา แผนงาน ตัวช้ีวัดแผนงาน โครงการ และกิจกรรมหลัก     จ านวน 3 แนวทาง คือ  

     แนวทางการพัฒนา แผนงาน (กลยุทธ์) ตัวชี้วัดแผนงาน โครงการ กิจกรรมหลัก 
1. อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู พัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม  

     1. ส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และให้ความรู้ 
สร้างจิตส านึกประชาชน ได้ตระหนักถึงคุณค่า 
และประโยชน์ของทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากร
ปุาไม้ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

    ๑. จ านวนพื้นที่ปุาไม้เพ่ิมขึ้น 
 
 

     โครงการบริหาร
จัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม  

   กิจกรรมหลักท่ี 1  
การอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากร 
ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม 
ทรัพยากรปุาไม้  

      2. เพ่ิมความสามารถในการบริหารจัดการขยะ 
และรณรงค์ให้ทุกภาคส่วนร่วม  ส านึกรับผิดชอบ
ต่อสังคมเกี่ยวกับการลดปริมาณขยะ 

    ๒. ปริมาณขยะได้รับการจัดการ
อย่างถูกต้อง ร้อยละ 75 

   กิจกรรมหลักท่ี 2  
การบริหารจัดการขยะ  
 

 3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมการจัดการน้ าเสีย และ
ส่งเสริมพัฒนาฟื้นฟู ล าน้ า คู คลองสาธารณะ 
 
 
 
4. ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการน้ า 
ในเขตชลประทาน ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  
 
 
5. ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการน้ าในพ้ืนที่
เกษตรน้ าฝน (นอกเขตชลประทาน) ตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง  

๓. ล าน้ า คู คลอง สาธารณะ ได้รับ
การส่งเสริม ฟื้นฟู อย่างน้อย 1 ล าน้ า 
 
 
 
4.1 มีปริมาณน้ าต้นทุนในเขต
ชลประทานเพิ่มข้ึน 
4.2 กลุ่มเปูาหมายที่เข้าร่วมโครงการ 
ร้อยละ 60 มีรายได้เพ่ิมขึ้น 
5.1 มีปริมาณน้ าต้นทุนในเขต
ชลประทานเพิ่มข้ึน 

5.2 กลุ่มเปูาหมายที่เข้าร่วมโครงการ 
ร้อยละ 60 มีรายได้เพ่ิมขึ้น 

   กิจกรรมหลักท่ี 3  
การมีส่วนร่วมในการจัดการ 
น้ าเสีย และส่งเสริมพัฒนา 
ฟ้ืนฟู ล าน้ า คูคลอง 
สาธารณะ 
   กิจกรรมหลักท่ี 4  
การบริหารจัดการน้ าเขต
ชลประทาน 
 
   กิจกรรมหลักท่ี 5  
การบริหารจัดการน้ าในพ้ืนที่
เกษตรน้ าฝน (นอกเขต
ชลประทาน) 



41 
 

 
แนวทางการพัฒนา แผนงาน (กลยุทธ์) ตัวชี้วัดแผนงาน โครงการ กิจกรรมหลัก 

1. อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู พัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม  

6. การขยายผลโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ 
 
 
 7. พัฒนาระบบปูองกันน้ าท่วมในพ้ืนที่ชุมชน
เมือง และเพ่ิมสิ่งก่อสร้างเพ่ือลดการพังทลายของ
ตลิ่งตามเส้นทางน้ า  

6.พ้ืนที่ที่ได้รับการส่งเสริมตาม
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ
เพ่ิมข้ึน 
 

7. มีระบบปูองกันน้ าท่วม หรือ
สิ่งก่อสร้างเพ่ือลดการพังทลาย 

อย่างน้อย ปีละ 1 แห่ง  

โครงการบริหาร
จัดการทรพัยากร 
ธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม  
      

กิจกรรมหลักที่ 6 

ด าเนินงานตามโครงการ    
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
 

กิจกรรมหลักที่ 7  
การปูองกันน้ าท่วม และ 

การพังทลายของตลิ่ง 

 8. ส่งเสริมการปรับปรุงฟื้นฟูดินเค็มเพ่ือ
การเกษตร 

8.1 พ้ืนที่ดินเค็มได้รับการพัฒนา
เพ่ิมข้ึน8.2รายได้ของเกษตรกรที่เข้า
ร่วมโครงการปรับปรุงดินเค็มเพ่ิมข้ึน 

กิจกรรมหลักที่ 8 การจัดการ
ดินเค็มเพ่ือการเกษตร 

2. ยกระดับการพัฒนา
จัดตั้งอุทยานธรณีโคราช
เป็นอุทยานธรณีโลก
ยูเนสโก 

1. พัฒนาการจัดตั้งอุทยานธรณีโคราชสู่อุทยาน
ธรณีโลกยูเนสโก 

 

1.ผลการประเมินตนเองตาม
แบบฟอร์มของยูเนสโก ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 70 

กิจกรรมหลักที่ 9 บริหาร
จัดการอุทยานธรณีโคราช 
สู่อุทยานธรณีโลกยูเนสโก 

3. ใช้พลังงานและพลังงาน
สะอาด 
อย่างมีประสิทธิภาพ 

1. ส่งเสริมการรณรงค์ประหยัดพลังงาน และ
ส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาด 

1.หน่วยราชการในจังหวัดประหยัด
พลังงานมากกว่า ร้อยละ 10 
2.ส่งเสริมให้มีการใช้พลังงานสะอาด 
(พลังงานแสงอาทิตย์) ในพ้ืนที่เกษตร
เพ่ิมข้ึน 

กิจกรรมหลักที่ 10 
การรณรงค์ประหยัดพลังงาน 
และส่งเสริมการใช้พลังงาน
สะอาด 
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 แนวทางการพัฒนา ตามประเด็นการพัฒนาที่ 4 : การเสริมสร้างความม่ันคงทุกมิติ เพื่อปกป้องสถาบันหลักของชาติ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
    ของประชาชน  
 ความเชื่อมโยงแนวทางการพัฒนา แผนงาน ตัวช้ีวัดแผนงาน โครงการ และกิจกรรมหลัก จ านวน 4 แนวทาง ดังนี้ 

แนวทางการพัฒนา แผนงาน (กลยุทธ์) ตัวชี้วัดแผนงาน โครงการ กิจกรรมหลัก 
     1. เสริมสร้างความ
มั่นคงเพ่ือปกปูองสถาบัน
หลักของชาติ 
     2. เป็นศูนย์บริหาร   
การจัดการเครือข่ายการ
ปูองกันและแก้ไขปัญหา 
ด้านความมั่นคงอย่างยั่งยืน     
     3. เสริมสร้างความ
ปรองดองและความ
สมานฉันท์ 
     4. เสริมสร้างความ
มั่นคงและความปลอดภัย 
ในชีวิตและทรัพย์สิน 
ของประชาชน  

     1. สร้างความรู้ความเข้าใจ   
ถึงความส าคัญของสถาบันชาติ 
ศาสนา และพระมหากษัตริย์      
ให้ประชาชนได้รับรู้รับทราบ 
     2. ส่งเสริม พัฒนาอาชีพ    
ตามแนวทางโครงการอันเนื่อง   
มาจากพระราชด าริ และการ 
เรียนรู้หลักการทรงงาน 
     3. สร้างระบบเครือข่าย 
ในภาครัฐ และภาคประชาชน           
     4. ส่งเสริมการสร้างความ
ปรองดองสมานฉันท์ของประชาชน 
หรือนักเรียน นักศึกษาในจังหวัด 
     5. ส่งเสริมในการให้ความรู้ 
และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน    
     6. จัดระบบการปูองกัน
ปราบปรามผู้กระท าความผิด 
     7. สร้างระบบเครือข่าย 
การท างานเฝูาระวัง 

     1. จ านวนพื้นที่การพัฒนาเพื่อเสริม
ความมั่นคง เร่งด่วนอันดับแรก 57 
ต าบล 90 หมู่บ้าน ได้รับการพัฒนา  
     2. ร้อยละอัตราส่วนการจับกุม
ด าเนินคดีเพ่ิมข้ึน  
     3. จ านวนผู้ได้รับผลกระทบจาก    
สาธารณภัยที่ได้รับการช่วยเหลือตาม
ระเบียบที่ก าหนด     
      

      

     โครงการ
เสริมสร้างความ
มั่นคงของสถาบัน
หลักของชาติ และ
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชน 

     กิจกรรมหลักท่ี 1 การสร้างความรู้
ความเข้าใจ การประชาสัมพันธ์/การเผย
แผ่/การเทิดทูนและธ ารงไว้ซึ่งสถาบันหลัก
ของชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์          
     กิจกรรมหลักท่ี 2 การพัฒนาอาชีพ 
ตามแนวทางโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ และการเรียนรู้หลักการ 
ทรงงาน      
     กิจกรรมหลักท่ี 3 การสร้างระบบ
เครือข่ายในภาครัฐ และภาคประชาชน 

     กิจกรรมหลักท่ี 4 การส่งเสริมการสร้าง
ความปรองดองสมานฉันท์ของประชาชน 
หรือนักเรียน นักศึกษาในจังหวัด 
      กิจกรรมหลักท่ี 5 การส่งเสริมในการ 
ให้ความรู้และการมีส่วนร่วมของ 
ทุกภาคส่วน 



43 
 

 
แนวทางการพัฒนา แผนงาน (กลยุทธ์) ตัวชี้วัดแผนงาน โครงการ กิจกรรมหลัก 

      
 

     8. ส่งเสริมการเตรียมความ
พร้อมเพ่ือปูองกันและลดผลกระทบ
จากสาธารณภัย 

                 กิจกรรมหลักท่ี 6 การจัด 
ระบบการปูองกันปราบปราม
ผู้กระท าความผิด และการสร้าง
เครือข่ายด้านการรักษาความ
ปลอดภัย และการช่วยเหลือ
ประชาชน 
     กิจกรรมหลักท่ี 7 การสร้าง
ระบบเครือข่ายการท างานเฝูาระวัง 
     กิจกรรมหลักท่ี 8 การส่งเสริม
การเตรียมความพร้อมเพ่ือปูองกัน
และลดผลกระทบจากสาธารณภัย 
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 แนวทางการพัฒนา ตามประเด็นการพัฒนาที่ 5 : การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ รองรับ                                     
 ความเชื่อมโยงแนวทางการพัฒนา แผนงาน ตัวช้ีวัดแผนงาน โครงการ และกิจกรรมหลัก จ านวน 1 แนวทาง 

แนวทางการพัฒนา แผนงาน (กลยุทธ์) ตัวชี้วัดแผนงาน โครงการ กิจกรรมหลัก 
1. เพ่ิมประสิทธิภาพระบบ
การบริหารจัดการภาครัฐ  

   1. เพ่ิมขีดความสามารถบุคลากร
ภาครัฐ และเครือข่าย ด้วยองค์ความรู้ 
เทคโนโลยี และนวัตกรรม 
   2. ส่งเสริมและพัฒนาโครงสร้าง   
องค์กรภาครัฐ ด้วยองค์ความรู้ 
เทคโนโลยี และนวัตกรรม 
   3. เพ่ิมขีดความสามารถในการ
ปฏิบัติงาน การตรวจติดตาม และ    
การประเมินผลการด าเนินงานตาม
นโยบายของรัฐบาล 

   1. บุคลากรภาครัฐได้รับการ
ส่งเสริมและพัฒนา อย่างน้อย
ปีงบประมาณละ 2 รุ่น                     
   2. องค์กรได้รับการส่งเสริม 
พัฒนา และยกระดับ        
อย่างน้อยปีงบประมาณละ     
2 แห่ง 
    3. จังหวัดได้รับการส่งเสริม
และสนับสนุนการปฏิบัติงาน 
การตรวจติดตาม และการ
ประเมินผล อย่างน้อย 6 ครั้ง 

โครงการเพิ่มขีดความ 
สามารถบุคลากร 
องค์กรภาครัฐ และ
เครือข่าย 

   กิจกรรมหลักท่ี 1   พัฒนาและเพ่ิม
ศักยภาพบุคลากรภาครัฐ และเครือข่าย  
ด้านกระบวน การบริหารจัดการ องค์กร
ภาครัฐ  มู่งสู่ Korat 4.0, Smart City,  
Dry Port  และ MICE City และด้านอ่ืน ๆ 
   กิจกรรมหลักท่ี 2  ยกระดับโครงสร้าง
องค์กรภาครัฐ มู่งสู่ Korat 4.0, Smart City, 
Dry Port  และ MICE City และ 
ด้านอื่น ๆ     
    กิจกรรมหลักที่ 3  ส่งเสริมและสนับสนุน
การปฏิบัติงาน การตรวจติดตาม และการ
ประเมินผลตามนโยบายรัฐบาล 
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1.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลมีความสัมพันธ์กับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา  โดยมุ่งเน้นพัฒนาด้านสานต่อแนวทางพระราชด าริ  ด้าน
การศึกษา  การเกษตร พัฒนาสังคม  ด้านการพัฒนาสาธารณสุข  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านการ
พัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา  ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  ด้านการรักษา
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  โดยปัจจุบันมี
รายละเอียดของยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา  ดังนี้ 

1)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสานต่อแนวทางพระราชด าริ 
1.1)  ประสานและบริหารจัดการน้ า ตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 

เมื่อปี 2538 เพ่ือแก้ไขและปูองกันปัญหาอุทกภัยอย่างเป็นระบบ 
1.2)  พัฒนาขุดลอก  คูคลองและจัดสร้างแหล่งน้ า  สงวนและเก็บกักน้ าเพ่ือการเกษตร  เพ่ือ

การอุปโภคและบริโภค  รวมทั้งวางโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาน้ าท่วมและน้ าแล้ง 
1.3)  พัฒนาชุมชนและสังคมตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

2)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา 
2.1)  ส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษา ให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา 
2.2)  พัฒนาและเตรียมบุคลากรด้านการศึกษา ครู  นักเรียน  ให้เป็นผู้มีคุณภาพมีทักษะและ

ศักยภาพตามมาตรฐานสากล รองรับประชาคมอาเซียน 
2.3)  สนับสนุนให้มีการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมือและประกอบ

การศึกษา เป็นเครื่องมือของชุมชนและประชาชนทั่วไป 
2.4) ส่งเสริมให้ประชาชนได้เตรียมความพร้อม และตระหนักถึงความส าคัญของการเข้าสู่ประ

นะชาคมอาเซียนในทุกด้าน  
2.5)  ส่งเสริมการศึกษาในระบบ  นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 

3)  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเกษตรกร 
3.1)  พัฒนา  ปรับปรุงพันธุ์พืชและเมล็ดพันธุ์พืชที่ดีมีคุณภาพ  ส่งเสริมให้เกิดเกษตร

อุตสาหกรรม  เกิดพันธุ์พืชใหม่ๆ ที่มีคุณภาพสูงขึ้น โดยขอความร่วมมือและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานทั้ง
ภาครัฐและเอกชน 

3.2)  ลดต้นทุนการผลิตและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร ปรับปรุงผลิตผลให้มีคุณภาพ  
มีมาตรฐานสากลโดยการร่วมมือและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน 

3.3)  ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายผู้น าด้านการเกษตรอาสาสมัครการเกษตร 
3.4)  ส่งเสริมสนับสนุนการถนอมและแปรรูปสินค้าทางการเกษตร และเพ่ิมช่องทางตลาด 
3.5)  สนับสนุนการท าการเกษตรทางเลือก  ตามนโยบายเศรษฐกิจพอเพียง 
3.6)  ส่งเสริมประชาชนในท้องถิ่นให้มีการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ  เพ่ือการบริโภคเพ่ือจ าหน่วย

และเพ่ือการอนุรักษ ์ 
4)  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม 

4.1)  ส่งเสริมและพัฒนาบทบาทของผู้น าชุมชน  คณะกรรมการหมู่บ้านและชุมชนให้เข้มแข็ง 
4.2)  ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน 
4.3)  ส่งเสริม  พัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของเด็ก  เยาวชน  สตรี  ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  

ผู้ด้อยโอกาส  ประชาชน และคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
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4.4)  ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพและศักยภาพตามความสามารถของแรงงานในท้องถิ่น   
4.5)  ปูองกันและแก้ไขปัญหาการเสพ  การผลิตและการจ าหน่ายยาเสพติดในทุกระดับ 
4.6)  ด าเนินการโครงการ เพ่ือให้บริการประชาชน และรับทราบปัญหา  อุปสรรค และความ

ต้องการของประชาชนในพื้นท่ี 
4.7)  ส่งเสริมและประกาศเกียรติคุณผู้ที่เป็นแบบอย่างที่ดี และสร้างคุณประโยชน์ต่อสังคม  

สร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดนครราชสีมา  
5)  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข 

5.1)  พัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม) 
5.2)  ส่งเสริมและสนับสนุนให้การรักษาพยาบาลประชาชนในทุกระดับ ให้มีคุณภาพและ

มาตรฐาน โดยร่วมมือกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลและหน่วยงานหรือองค์กรที่เก่ียวข้อง 
5.3)  ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยของประชาชนในทุกระดับ ให้มีสุขภาพแข็งแรง โดยให้การ

เรียนรู้การดูแลสุขภาพ การออกก าลังกาย การปูองกันโรค การใช้ยาอย่างถูกต้อง การรับประทานอาหารที่มี
ประโยชน์และการเข้ารับการตรวจสุขภาพหรือการรับบริการด้านสาธารณสุขตามขั้นตอนและวิธีการทางการ
แพทย ์

6)  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
6.1)  ส่งเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานให้สอดคล้องกับความ

จ าเป็นและความต้องการของประชาชน 
6.2)  ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึง 
6.3)  ประสาน  สนับสนุน  ร่วมมือกับส่วนราชการ  และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนๆ  

เพ่ือสนับสนุนเครื่องมือ  เครื่องจักรกล  ตลอดจนผู้ปฏิบัติงานที่มีความช านาญในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
6.4)  ประสานในการแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของประชาชนในด้านสาธารณูปโภค และ

ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าใจในการใช้และรักษาสาธารณูปโภคอย่างคุ้มค่า 
6.5)  ด าเนินการปรับปรุงระบบขนส่งในจังหวัดนครราชสีมา เพ่ือแก้ไขปัญหาจราจร  ความ

ปลอดภัยและความเป็นระเบียบในการให้บริการแก่ประชาชน 
7)  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา 

7.1)  พัฒนาฟ้ืนฟูและส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา  ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชน
ท้องถิ่นโคราช โดยการอนุรักษ์สืบสานต่อและเชื่อมโยงสู่กิจกรรมการท่องเที่ยว 

7.2)  พัฒนาและฟ้ืนฟูแหล่งท่องเที่ยวเดิม สร้างแหล่งท่องเที่ยวใหม่  รวมทั้งกิจกรรมด้านการ
ท่องเที่ยว  และสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ  กระตุ้นเศรษฐกิจ  และสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวของจังหวัด
นครราชสีมาเพิ่มขึ้น 

7.3)  สนับสนุนและส่งเสริมความสามารถของผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว  และสร้าง
เครือข่าย  เพื่อพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการ  โดยการจับคู่ธุรกิจพัฒนาคุณภาพสินค้าและขยายตลาดสินค้า
ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ 

7.4)  ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมลานกีฬา  และจัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ  รวมถึง
การสร้างความเป็นเลิศทางด้านกีฬา 

8)  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
8.1)  ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงาน ให้รองรับการปฏิบัติภารกิจหน้าที่  ตามที่กฎหมาย

ก าหนดอย่างมีประสิทธิภาพ  
8.2)  น าระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงานภายในองค์กร   
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8.3)  สนับสนุนบุคลากรในสังกัด ให้ได้รับการศึกษา อบรม การท าวิจัย เพ่ิมพูนความรู้ เพ่ือ
ยกระดับประสิทธิภาพ การท างานให้เกิดประสิทธิผลในการบริการประชาชน และในการสื่อสารและร่วมมือกับ
ประชาคมอาเซียน 

8.4)  บูรณาการการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น สร้างประโยชน์สูงสุด แก่ประชาชนในจังหวัดนครราชสีมา 

8.5)  เปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายและความต้องการของ
ประชาชนในการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา 

8.6)  เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
 9)  ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

9.1)  ส่งเสริมและสนับสนุนการติดตั้งระบบเตือนภัยธรรมชาติ และภัยพิบัติต่างๆ 
9.2)  ส่งเสริม  สนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ  หน่วยงาน  มูลนิธิการกุศลและองค์กรที่

เกี่ยวข้องในการเตรียมความพร้อมในการปูองกันภัย และการช่วยเหลือผู้ประสบภัย 
9.3)  ส่งเสริมและสนับสนุนการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดในเขตชุมชนและสถานที่ส าคัญ  

โดยสร้างความอบอุ่นใจ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
9.4)  สนับสนุนการฝึกอบรมจัดตั้งและอบรมฟ้ืนฟูต ารวจบ้านและอาสาสมัครปูองกันภัยฝุาย

พลเรือน    (อปพร.)  และดูแลรักษาความปลอดภัยและการจราจร 
10)  ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

10.1)  พัฒนาฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม แหล่งน้ า ลุ่มน้ าล าคลองและปุาไม้ให้มี
ความอุดมสมบูรณ ์

10.2) รณรงค์สร้างจิตส านึกเพ่ือปูองกันและแก้ไขปัญหามลพิษและปัญหาสิ่งแวดล้อมของ
ชุมชนท้องถิ่นทุกระดับ   

10.3)  จัดท าระบบก าจัดขยะรวม และจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
2. ยุทธศาสตร์ขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น 
2.1 วิสัยทัศน ์

“ประตสูู่อีสาน  บริการเลิศล้้า  ล้าน้้าธรรมชาติ  พื้นที่ราบเกษตรกรรม 
ชั้นน้าสนามซีเกมส”์ 

2.2 ยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลปรุใหญ่ เพ่ือน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ของเทศบาลต าบลปรุใหญ่ 

มียุทธศาสตร์หลักที่จะด าเนินการ  10 ยุทธศาสตร์  ดังนี้  
1. ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
2. ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชด าริ  
3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
4. ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
5. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา 
6. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา 
7. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
8. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข 
9. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม 
10. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตร 
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นโยบายการพัฒนาของผู้บริหารท้องถิ่น 

1.  นโยบายด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
เทศบาลต าบลปรุใหญ่ พร้อมพัฒนา ปรับปรุง และบ ารุงรักษาโครงสร้างพ้ืนฐานสาธารณูปโภคให้แก่

ประชาชนอย่างทั่วถึง ด้วยความเหมาะสมและเป็นธรรม ตามศักยภาพและทรัพยากรที่มี เพ่ืออ านวยความ
สะดวกสบายและให้ประโยชน์แก่ส่วนรวม ทั้งสามารถเชื่อมโยงกับท้องถิ่นข้างเคียงได้อย่างมี “คุณภาพ” 

2.  นโยบายด้านการปกครอง 
การบริหารเทศบาลฯ จะพัฒนาได้ตามวิสัยทัศน์ นั้น จะน าหลักธรรมาภิบาล มาเป็นแนวทางตามความ

เหมาะสมแก่โอกาสและเรื่องนั้น ๆ ได้แก่ 
-  หลักคุณธรรมยึดมั่นความถูกต้อง ดีงาม มีจรรยาบรรณตามระบบคุณธรรม 4 หลักคือ  

ความสามารถ, ความเสมอภาค, ความมั่นคงในต าแหน่ง, ความเป็นกลางทางการเมือง โดยค านึงถึงความ
เหมาะสมตามโอกาสและกรณ ี

-  หลักนิติธรรมยึดมั่น ปฏิบัติตามกฎหมาย เป็นธรรม เสมอภาค เท่าเทียม ไม่เลือกปฏิบัติ 
-  หลักความคุ้มค่ายึดมั่นการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
-  หลักความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ มีเหตุผลเพียงพอ ให้ประชานสามารถเข้าถึงข้อมูล โดยไม่

ส่งผลกระทบทางลบต่อเทศบาลฯ 
-  หลักการมีส่วนร่วมเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วน สามารถแสดงความคิดเห็น รับฟังความคิดเห็น  
-  หลักความรับผิดชอบร่วมกันยึดมั่นติดตามผลของการท างาน พร้อมแก้ไขและชี้แจง  
3.  นโยบายด้านเศรษฐกิจและสังคม 
ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพของประชาชน โดยจัดฝึกอบรมให้ความรู้สร้างอาชีพตามความต้องการและ

ความถนัดของประชาชนอย่างยั่งยืน ตามศักยภาพของ เทศบาลฯ เพ่ือสร้างรายได้และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดี
ขึ้น ทันความเปลี่ยนแปลงของบ้านเมืองและสอดคล้องกับประชาคมอาเซียน ในภายภาคหน้าและส่งเสริมการ
เรียนรู้ และการใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมให้แก่ทุกเพศทุกวัย ภายใต้พระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว ฯ เรื่อง “เศรษฐกิจพอเพียง”   

(ภายใต้กรอบแนวคิดพอประมาณ มีเหตุผลและมีภูมิคุ้มกัน บนเงื่อนไขความสมดุลยั่งยืน และความรู้คู่
คุณธรรม) 

เสริมสร้างความรักความเข้าใจต่อกันในเรื่อง “รู้รักสามัคคี” ให้แก่ประชาชนและทุกภาคส่วน เพ่ือให้มี
ทัศนคติที่ดีต่อการอยู่ร่วมกัน ร่วมกันพัฒนาให้ดีขึ้น ให้เข้าใจความคิดต่าง แต่ไม่แตกแยกความสามัคคี ยอมรับ
กติกาของสังคม บนพ้ืนฐานความเป็นไทย ความเป็นคนปรุใหญ่ มีความรักความเข้าใจ ดั่งครอบครัวเดียวกัน 
เทศบาล ฯ จะให้การดูแลและพัฒนา เด็กและเยาวชน ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ด้วยความห่วงใย  
เอาใจใส่และเอ้ืออาทร เพ่ือให้ปรุใหญ่เป็นสังคมที่น่าอยู่ และเป็นการแบ่งเบาภาระของครอบครัว ให้ความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน 

4.  นโยบายด้านการเมือง 
การบริหารเทศบาล ฯ จะส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย  อันมีพระมหากษัตริย์ทร งเป็น

ประมุขของประเทศ  ให้แก่ประชาชน  เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา โดยเน้นการมีส่วนร่วม ให้เกิด
ความเข้าใจ เข้าถึงปัญหาและความต้องการ ภายใต้ความเป็นไปได้จากทรัพยากรที่มี  ด้วยแนวคิด “โดย
ประชาชน  เพื่อประชาชน  เป็นของประชาชน” 
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สร้างผู้น าชุมชนและให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ชุมชน ภายใต้ลักษณะอันพึงประสงค์ เพ่ือให้สอดรับกับ
นโยบายด้านอ่ืนๆ ด้วยตระหนักถึงภาระหน้าที่ เพ่ือร่วมกันพัฒนา ปรุใหญ่ให้เป็นเมืองน่าอยู่ ได้อย่างมี 
“ประสิทธิภาพและประสิทธิผล” 

5.  นโยบายด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
เทศบาลฯ ส่งเสริมให้ประชาชนตระหนักถึงการดูแลสุขภาพของตนเองและคนในครอบครัว โดยเน้น

การสร้างภูมิคุ้มกันเป็นหลัก และการแก้ไขรักษาควบคู่กัน ให้ความส าคัญกับการออกก าลังอย่างสม่ าเสมอ รู้จัก
ปูองกันตนเองและครอบครัวจากโรคภัยไข้เจ็บ และให้ความรู้เกี่ยวกับโรคที่จะมาจากประชาคมอาเซียน เช่น    
โรคเท้าช้าง 

ประชาชนจะได้รับทราบข้อมูลข่าวสารที่แท้จริงของปัญหาสิ่งแวดล้อม ของเทศบาลฯและสิ่งแวดล้อม
อ่ืนๆที่จะให้ผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ในปัจจุบันและในอนาคต เพื่อร่วมระดมความคิด เตรียมการวางแผน
แก้ไข รับมือและปูองกันปัญหาที่จะเกิดขึ้น ภายใต้การยอมรับของส่วนรวม โดยยึดหลัก “ปรุใหญ่น่าอยู”่ 

6.  นโยบายด้านการให้บริการ 
ส่งเสริมให้ชุมชนมีความเข้มแข็งความสามัคคี สร้างเครือข่ายสามารถกระจายข่าวสารจากเทศบาลฯ   

สู่ชุมชนและเป็นตัวกลางส่งความต้องการของประชาชนสู่เทศบาลฯ อย่างถูกต้องและรวดเร็ว 
ประชาชนจะสามารถเข้าถึงบริการต่างๆของเทศบาลฯ ได้อย่างเสมอภาค และเมื่อผู้รับบริการมีปัญหา

ใดๆ เทศบาลฯจะร่วมแก้ไขปัญหาต่าง ๆ เพ่ือหาแนวทางที่เกิดประโยชน์แก่ทุกฝุายที่เกี่ยวข้องมากที่สุด ภายใต้
แนวคิดเทศบาลปรุใหญ่ “ห่วงใย รับใช้ประชาชน” 

จะน าเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเหมาะสมแก่การพัฒนาเพ่ือประชาชนชาวปรุใหญ่มาใช้ ให้เกิดความ
สะดวก รวดเร็ว ลดขั้นตอน โปร่งใส ตรวจสอบได้และประหยัดทั้งเวลาและค่าใช้จ่าย สอดคล้องกับระเบียบและ
กฎหมาย 

7.  นโยบายด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
เทศบาลฯ จะเน้นความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนทุกคน เพ่ือความอยู่ดี รู้สึกอบอุ่น

และไว้วางใจ จะประสานงานและให้ความร่วมมือกับทุกฝุายที่มีหน้าที่รับผิดชอบ สร้างจิตส านึกด้านความเป็น
สังคมท่ีดี การอยู่ร่วมกันแบบชุมชนที่เอ้ืออาทรกัน จัดอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจ ปรับทัศนคติแก่เยาวชนและ
ประชาชนทั่วไป สร้างอาสาสมัคร จิตสาธารณะ ให้มีส่วนร่วมในการเฝูาระวัง ปูองกันดูแลความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินของประชาชนทุกคน ท าให้ปรุใหญ่เป็น “เขตความปลอดภัย” 

8.  นโยบายด้านการศึกษา 
ส่งเสริมการศึกษาทุกระดับ ปลูกฝังการใฝุรู้ ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงผู้สูงอายุ สนับสนุนการศึกษา

ทางเลือก ให้ความร่วมมือและสร้างกิจกรรมร่วม  กับโรงเรียนต่างๆในเขตเทศบาล ฯ และโรงเรียนอ่ืน ๆ ที่ร้อง
ขอความร่วมมือ สนับสนุนการเรียนรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่น การอนุรักษ์ท้องถิ่น ให้สอดคล้องกับ
ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น วัฒนธรรมและประเพณี เช่น ดนตรี, ศิลปะ, กีฬาและประเพณีต่างๆ ส่งเสริมให้
ประชาชนเกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต (long life learning) ปลูกจิตส านึกที่ดีต่อบ้านปรุใหญ่ สร้างจิตสาธารณะ 
ปลูกฝังการเสียสละเพ่ือส่วนรวม และสนับสนุนการศึกษา ให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล ทะนุบ ารุง
ศาสนาและแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ให้ความร่วมมืออย่างดีกับ วัดและแหล่งยึดเหนี่ยวจิตใจของคนในชุมชน ตามหลัก 
“บวร” บ้าน วัด โรงเรียน 

9.  นโยบายด้านการบริหารจัดการ  
ด้านการบริหารจัดการจะยึดเปูาหมายจากค าว่า “ปรุใหญ่น่าอยู่” เป็นหลักบริหารให้เกิดความต่อเนื่อง 

โดยจะแบ่งออกเป็น 2 ด้าน คือ การจัดการภายใน และการจัดการภายนอก โดยจะค านึงถึงผลกระทบ ที่ ยึด
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ประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลักด้วยลักษณะอันพึงประสงค์ “ประตูสู่อีสาน บริการเลิศล้ า ล าน้ าธรรมชาติ พื้นที่
ราบเกษตรกรรม ชั้นน าสนามซีเกมส์ ” 

การจัดการภายใน จะเป็นการจัดการองค์กร ที่อยู่ภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตามระเบียบวิธีปฏิบัติที่
ก าหนดไว้ ภายใต้อ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น ที่สามารถสั่งการได้ ให้ความดีความชอบได้ ลงโทษได้ เพ่ือให้
ด าเนินการตามวิสัยทัศน์ที่ได้เสนอไว้ และพรหมวิหาร 4 (เมตตา กรุณา มุทิตาและอุเบกขา) โดยสอดคล้องกับ
นโยบายของภาครัฐและร่วมมือกับสภาเทศบาล 

การจัดการภายนอก จะเป็นการน านโยบายของคณะผู้บริหารและนโยบายภาครัฐ ตลอดจนการ
ตอบสนองความต้องการต่างๆของประชาชน สู่การปฏิบัติให้เกิดรูปธรรม ส่งผลกระทบเชิงบวกต่อประชาชน
ส่วนใหญ่ โดยเน้นการมีส่วนร่วม ความโปร่งใส มีคุณธรรม ซื่อสัตย์ เมตตา สร้างสรรค์และทันต่อเหตุการณ์  
โดยยึดหลัก “ข้าราชการที่ดี” (ข้า คือผู้รับใช้,ราชคือพระราชา,การคืองาน,ดี คือให้เกิดประโยชน์ ที่ชอบ       
ที่ถูก) คือคนของพระราชาที่ท างานให้เกิดประโยชน์ต่อบ้านเมือง    และจะสนับสนุนให้มีการประเมินในทุก ๆ 
กิจกรรมที่เห็นควร เพ่ือเป็นข้อมูลอ้างอิงและตรวจสอบ 

2.3 เป้าประสงค์ 

1. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

2. แหล่งน้ า ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีความอุดมสมบูรณ์ และได้รับการดูแล 

3. ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ มีมาตรฐานและทั่วถึง 

4. ประชาชนเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา  และอนุรักษ์ไว้ซึ่งศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีอันดีงาม 

5. เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาทางด้านการศึกษา 

6. การบริการจัดการตามหลักธรรมาภิบาล และหลักบริการจัดการบ้านเมืองที่ดี    

7. ประชาชนมีสุขภาพดีถ้วนหน้า และได้รับการบริการสาธารณสุขทั่วถึง  

8. เด็ก เยาวชน สตรี คนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส ได้รับการส่งเสริม พัฒนาและมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

9. ชุมชนมีความเข็มแข็ง ยกระดับความเป็นอยู่ให้ดีขึ้น  ประชาชนมีอาชีพ มีรายได ้สามารถเลี้ยงดู
ตนเองและครอบครัวได้ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

2.4 ตัวชี้วัด 

 1. ร้อยละประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  

 2. จ านวนแหล่งน้ า ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการดูแล และพัฒนาเพ่ิมข้ึน 

 3. ร้อยละของประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการคมนาคม และมีระบบสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการได้มาตรฐานเพ่ิมข้ึน 

 4. จ านวนประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมส าคัญทางศาสนา และสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามเพ่ิมข้ึน 

 5. ร้อยละของเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ได้รับการศึกษาเพ่ิมข้ึน 

 6. ร้อยละของความพึงพอใจในการบริหารจัดการและการให้บริการประชาชนเพิ่มข้ึน 

7. ร้อยละของประชาชนมีสุขภาพดีถ้วนหน้าเพิ่มข้ึน และการบริการสาธารณสุขมีคุณภาพและ
มาตรฐานเพ่ิมขึ้น 
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8. ร้อยละของประชาชนได้รับการส่งเสริม พัฒนา และมีคุณภาพที่ชีวิตที่ดีเพ่ิมข้ึน 

9. ร้อยละของประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีข้ึน และมีรายได้เพ่ิมข้ึน 

2.5 ค่าเป้าหมาย 

 1. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเพ่ิมขึ้น 

 2. แหล่งน้ า ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการดูแล และพัฒนาเพ่ิมขึ้น  

 3. ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการคมนาคม และมีระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการได้
มาตรฐานเพ่ิมขึ้น 

 4. ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมส าคัญทางศาสนา และสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามเพ่ิมขึ้น 

 5. เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ได้รับการศึกษาเพ่ิมข้ึน 

 6. ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริหารจัดการและการให้บริการประชาชนเพิ่มข้ึน 

7. ประชาชนมีสุขภาพดีถ้วนหน้าเพิ่มขึ้น และการบริการสาธารณสุขมีคุณภาพและมาตรฐานเพ่ิมข้ึน 

8. ประชาชนมีคุณภาพที่ชีวิตที่ดีเพ่ิมขึ้น 

9. ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีข้ึน และมีรายได้เพ่ิมข้ึน 

2.6 กลยุทธ์ 
ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
1. ส่งเสริมและสนับสนุนการติดตั้งระบบเตือนภัยธรรมชาติ และภัยพิบัติต่างๆ รวมทั้งการปูองกันและ

บรรเทาสาธารณภัย และความม่ันคงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ลดอุบัติเหตุทางบก/ทางน้ า 
 2. ส่งเสริม สนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ หน่วยงาน มูลนิธิการกุศลและองค์กรที่เก่ียวข้อง ใน

การเตรียมความพร้อมในการปูองกันภัย และการช่วยเหลือผู้ประสบภัย 
3. ส่งเสริม และสนับสนุนการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดในเขตชุมชน และสถานที่ส าคัญ เพ่ือสร้าง

ความอบอุ่นใจ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
4. สนับสนุนการฝึกอบรมจัดตั้งและอบรมฟื้นฟูต ารวจบ้าน และอาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน

(อปพร.) เพ่ือเป็นก าลังสนับสนุนเจ้าหน้าที่รัฐ และดูแลรักษาความปลอดภัยและการจราจรในชุมชน หมู่บ้าน 
ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชด าริ  
1. พัฒนาขุดลอก คูคลองและจัดสร้างแหล่งน้ า สงวนและเก็บกักน้ าเพ่ือการเกษตร เพื่อการอุปโภค

และบริโภค รวมทั้งวางโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาน้ าท่วมและน้ าแล้ง 
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1. ส่งเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างคุณภาพชีวิตพ้ืนฐาน ให้สอดคล้องกับความ

จ าเป็นและความต้องการของประชาชนในการด ารงชีวิตอย่างพอเพียง 
2. ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึงให้สามารถตอบสนองความต้องการ และแก้ไข

ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยเฉพาะเส้นทางการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร แหล่งท่องเที่ยวและ
พ้ืนที่  อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด ารงชีวิตของประชาชน 

3. ประสานในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในด้านสาธารณูปโภค และส่งเสริมให้
ประชาชนเข้าใจในการใช้และรักษาสาธารณูปโภคอย่างคุ้มค่า 
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ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
1. ส่งเสริม สนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน ในการ

พัฒนาฟื้นฟูและอนุรักษ์ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม แหล่งน้ า ลุ่มน้ าล าคลอง และปุาไม้ให้มีความอุดมสมบูรณ์ 
        2. ส่งเสริม สนับสนุนและสร้างความร่วมมือกับส่วนราชการที่เก่ียวข้อง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
การจัดท าระบบก าจัดขยะรวม เพื่อจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลอย่างเป็นระบบ 

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรม ประเพณี และกีฬา 
1. พัฒนาฟื้นฟูและส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชนท้องถิ่นโคราช 

เพ่ือการอนุรักษ์สืบสานต่อและเชื่อมโยงสู่กิจกรรมการท่องเที่ยว 
2. ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมลานกีฬาชุมชน และจัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ ตั้งแต่ระดับ

หมู่บ้านจนถึงระดับจังหวัด รวมถึงการสร้างความเป็นเลิศทางด้านกีฬาสู่กีฬาอาชีพในระดับชาติและนานาชาติ 
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา 
1. พัฒนาและเตรียมบุคลากรด้านการศึกษา (ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน) ให้เป็นผู้มีคุณภาพ

มีทักษะและศักยภาพตามมาตรฐานสากล รองรับประชาคมอาเซียน 
2. ส่งเสริมการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 
ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี  
1. น าระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงานภายในองค์กร  เพื่อให้บริการกับประชาชนให้สะดวก 

รวดเร็ว แม่นย า โดยยึดถือประโยชน์สูงสุดของประชาชน ผู้รับบริการเป็นส าคัญ 
2. สนับสนุนบุคลากรในสังกัด ให้ได้รับการศึกษา อบรม การท าวิจัย เพ่ิมพูนความรู้ เพื่อยกระดับ

ประสิทธิภาพ การท างานให้เกิดประสิทธิผลในการบริการประชาชน และในการสื่อสารและร่วมมือกับ
ประชาคมอาเซียน 

3. บูรณาการการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อพัฒนาท้องถิ่น สร้างประโยชน์สูงสุด แก่ประชาชน 

4.. เปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายและความต้องการของประชาชน 
5. เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ และส่งเสริมศักยภาพท้องถิ่นในทุกๆ ด้าน 
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข 
1. สนับสนุนการจัดตั้งกองทุน และเพ่ิมสวัสดิการเพื่อพัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุข

หมู่บ้าน (อสม.) 
2. ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยของประชาชนในระดับหมู่บ้านและชุมชน ให้มีสุขภาพแข็งแรง โดยให้การ

เรียนรู้การดูแลสุขภาพ การออกก าลังกาย การปูองกันโรคการใช้ยาอย่างถูกต้อง การรับประทานอาหารที่มี
ประโยชน์และการเข้ารับการตรวจสุขภาพหรือการรับบริการด้านสาธารณสุขตามขั้นตอนและวิธีการทางการแพทย์ 

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม 
1. ส่งเสริมและพัฒนาบทบาทของผู้น าชุมชน คณะกรรมการหมู่บ้าน และชุมชนให้เข้มแข็งเพ่ือเป็น

ผู้น าการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นที่มีคุณภาพ 
2. ส่งเสริม พัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และด้อยโอกาส 

โดยการจัดกิจกรรมที่เหมาะสมและด าเนินการให้เกิดกองทุน หรือจัดหางบประมาณเพ่ือด าเนินการพัฒนา
บทบาทและคุณภาพชีวิตอย่างต่อเนื่อง รวมตลอดถึงการพัฒนาให้มีความรู้ความช านาญในวิชาชีพที่เหมาะสม 
เพ่ือพ่ึงตนเอง เลี้ยงตนเองและครอบครัวได้อย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรีทัดเทียมกับบุคคลทั่วไป 

 3. ด าเนินการสนับสนุน และประสานรัฐบาล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกระดับ เพ่ือปูองกันและให้
มีการปราบปรามและแก้ไขปัญหาการเสพ การผลิต และการจ าหน่ายยาเสพติดในทุกระดับ 

 
 



53 
 
      ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตร 

1. ลดต้นทุนการผลิตและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร ปรับปรุงผลิตผลให้มีคุณภาพ มี
มาตรฐานสากลโดยการร่วมมือและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน 

2. สนับสนุนการท าการเกษตรทางเลือก เพ่ือเพ่ิมคุณภาพและประสิทธิภาพของนโยบายเศรษฐกิจ
พอเพียงโดยอาศัยเทคโนโลยีที่ทันสมัย โดยขอความร่วมมือและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและ
เอกชน 

2.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
1. ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

-  ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
2. ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชด าริ  

- ประชาชนมีแหล่งน้ าส าหรับการอุปโภค บริโภค และเพ่ือการเกษตรอย่างเพียงพอ 
- การบริหารจัดการน้ ามีประสิทธิภาพมากขึ้น 
- คุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตเทศบาลดีขึ้น มีอาชีพและรายได้ที่เพียงพอต่อการด ารงชีวิตตาม

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

- ประชาชนได้รับการบริการสาธารณะอย่างครอบคลุม ทั่วถึง และได้มาตรฐาน 
- การคมนาคมขนส่งทางบก สาธารณูปโภคและสาธารณูปการในเขตเทศบาลมีความสะดวกสบาย 

ทั่วถึง  รองรับการขยายตัวของชุมชน 
4. ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

- การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมท่ีดี ไม่มีมลพิษ มีระบบการจัดการทรัพยากรเกิดประโยชน์สูงสุดต่อท้องถิ่น 
5. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรม ประเพณี และกีฬา 

- ศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นด ารงอยู่คู่ท้องถิ่น 
- พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเดิม วางแผนการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่แบบบูรณาการ 

6. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา 
- ส่งเสริมการศึกษาให้เป็นการศึกษาตลอดชีวิต 
- ระบบการศึกษามีมาตรฐาน  
- บุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาทักษะและศักยภาพตามมาตรฐาน 

7. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  
- พัฒนาระบบธรรมาภิบาลในการบริหารงานขององค์กร 
- การบริหารจัดการท้องถิ่น ใช้หลักความโปร่งใส หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความมีส่วนร่วม       

หลักความรับผิดชอบ และความคุ้มค่า 
- เทศบาลมีความเข้มแข็งในทุกๆ ด้าน 
- ประชาชนได้รับการบริการอย่างสะดวก รวดเร็ว และเป็นธรรม 
-  เพ่ิมขีดความสามารถของบุคลากรให้สามารถให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนได้อย่างครอบคลุม

และท่ัวถึง 
8. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข 

- ประชาชนมีสุขภาพพลานามัยดีถ้วนหน้า 
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9. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม 
-  สังคมและชุมชนได้รับการส่งเสริมให้มีความเข้มแข็ง ประชาชนมีอาชีพและรายได้เพียงพอ   
-    ยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้นและสามารถพ่ึงตนเองได้อย่างยั่งยืน 
-    ประชาชนมีส่วนร่วมในทุกข้ันตอนในการพัฒนาชุมชนและตนเอง 

     10. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตร 
-    พัฒนาระบบเศรษฐกิจรากฐานด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
-    ส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน มีอาชีพและรายได้เพียงพอในการด ารงชีวิต 
-    เพ่ิมผลผลิตและมูลค่าผลิตผลทางการเกษตร รวมทั้งปรับปรุงผลผลิตให้มีคุณภาพ   

2.8 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
   การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลมีความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม  ดังนี้ 

   
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 

3.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  

 การวิเคราะห์ศักยภาพท้องถิ่น ด้วย SWOT 
(1) การวิเคราะห์จุดแข็ง (S : Strength)เป็นการพิจารณาปัจจัยภายใน อปท. โดยการ 

ประเมินข้อได้เปรียบหรือจุดเด่นของทรัพยากรทางการบริหารการพัฒนา  อปท. ที่คาดว่าจะสนับสนุนให้การ
ด าเนินงานบรรลุผลส าเร็จ เช่น โครงสร้างการบริหารงาน บุคลากร เครื่องมือ/อุปกรณ์ อ่ืนๆ จากการวิเคราะห์
พบว่า เทศบาลต าบลปรุใหญ่มีจุดแข็ง ดังนี้ 

-    ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ก้าวไกล 
- ประชาชนมีคุณภาพ 
- ผู้น าชุมชนให้ความร่วมมือกันในการปกครองและบริหารการพัฒนา 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาล     

เป้าประสงค ์ 

ตัวชี้วัด 

ค่าเป้าหมาย 

จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
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- มีเทศบาลต าบลที่มีศักยภาพเพียงพอที่จะรองรับการบริการสาธารณะและแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 

- มีการประสานร่วมมือกันระหว่างเทศบาลต าบลกับส่วนราชการในพ้ืนที่ 
- มีเส้นทางการคมนาคมระหว่างเทศบาลต าบลที่สะดวกหลายสายและเส้นทาง

การจราจรเป็นไปด้วยความสะดวกอยู่ห่างตัวเมืองไม่มากนัก 
- มีแหล่งน้ าสาธารณะที่สามารถพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวได้ 
-    มีอาสาสมัครปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย (อปพร.) /ต ารวจบ้าน  ท าให้ 
     ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
-    มีอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัย 
-    มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน 

(2)  การวิเคราะห์จุดอ่อน( W : Weakness ) เป็นการพิจารณาปัจจัยภายใน อปท. โดย
การประเมินข้อเสียเปรียบหรือจุดด้อยของทรัพยากรทางการบริหารการพัฒนา อปท. ซึ่งเป็นปัญหาอุปสรรคที่
ขัดขวางมิให้การด าเนินงานบรรลุผลส าเร็จ เช่น โครงสร้างการบริหารงาน บุคลากร เครื่องมือ/อุปกรณ์ จากการ
วิเคราะห์จุดอ่อน พบว่าเทศบาลต าบลปรุใหญ่มีจุดอ่อน ดังนี้ 

- ที่อยู่อาศัยไม่สัมพันธ์กับจ านวนประชากรที่มีจ านวนเพิ่มมากข้ึน 
- โครงสร้างพื้นฐานยังไม่สัมพันธ์กับการเจริญเติบโตของชุมชน 
- เป็นชุมชนกึ่งเมือง  ไม่สามารถรวมกลุ่มกันเพ่ือด าเนินการด้านเศรษฐกิจของชุมชน

ในรูปแบบของกลุ่มอาชีพอย่างเข้มแข็งได้  
- เด็กและเยาวชนบางส่วนมีพฤติกรรมไม่ศึกษาต่อระดับที่สูงขึ้น 
- เด็กและเยาวชนบางส่วนมีพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อการเสพสารเสพติด 
- ปัญหาหนี้สิน และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
- ประชาชนยังขาดความเอาใจใส่ดูแลสุขภาพของตน 
- ชุมชนได้รับข้อมูลข่าวสารที่ไม่ทั่วถึง 
- ประชาชนยังมีค่านิยมที่ใช้สารเคมีในการเพ่ิมผลผลิตการเกษตร 
- ถนนหลายสายขาดการซ่อมแซม 
- ขาดการบริหารการจัดการปุาไม้และแหล่งน้ าที่ดี 
- ไม่มีตลาดที่รองรับผลิตผลทางการเกษตรแรงงานไร้ฝีมือ 
- ขาดการประสานงานที่มีประสิทธิภาพ 
- อุปกรณ์ เครื่องมือมีไม่เพียงพอ 
-    ประชาชนบางส่วนยังไม่ค่อยให้ความร่วมมือในกิจกรรมชุมชน 
-    ประชาชนไม่เข้าใจสิทธิหน้าที่และบทบาทของตนเองในการพัฒนา 

 (3)  การวิเคราะห์โอกาส( O : Opportunity )เป็นการพิจารณาปัจจัยภายนอก อปท. 
โดยการประเมินโอกาสหรือเงื่อนไขที่คาดว่าจะเอ้ืออ านวยต่อการบริหารการพัฒนา อปท. ให้บรรลุผลส าเร็จ 
เช่น ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านการเมือง ด้านเทคโนโลยี ด้านอ่ืนๆ จากการวิเคราะห์โอกาส พบว่าเทศบาล
ต าบลปรุใหญ่มีโอกาสหรือเงื่อนไขที่คาดว่าจะเอ้ืออ านวยต่อการบริหารดังนี้ 

- จงัหวัดนครราชสีมาสามารถสนับสนุนงบประมาณให้เทศบาลต าบล 
    ที่มีแผนงานโครงการตามแนวทางยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 
- มีเส้นทางการคมนาคมสายหลักเชื่อมไปสู่ภาคอีสานหลายจังหวัด ท าให้สามารถ

รองรับการขยายตัวของการลงทุนทางเศรษฐกิจ 
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- เทศบาลต าบลมีเขื่อนและสถานที่หลายแห่งที่สามารถพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้ 
- เทศบาลต าบลเหมาะส าหรับเป็นศูนย์กลางแลกเปลี่ยนสินค้าประเภทต่างๆ 
- มีการก่อสร้างสนามกีฬาระดับจังหวัดภายในต าบลท าให้สามารถรองรับ

นักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาท่องเที่ยวในอนาคต 
(4) การวิเคราะห์ข้อจ ากัด( T : Threat)  เป็นการพิจารณาปัจจัยภายนอก อปท. โดย

การประเมินภาวะคุกคามหรือเงื่อนไขที่เป็นข้อจ ากัดต่อการบริหารการพัฒนา อปท. ให้บรรลุผลส าเร็จ เช่น 
ด้านเศรษฐกิจ  ด้านสังคม  ด้านการเมือง  ด้านเทคโนโลยี ด้านอ่ืน ๆ จากการวิเคราะห์พบว่าเทศบาลต าบลปรุ
ใหญ่ มีข้อจ ากัดดังนี ้

- งบประมาณในแต่ละปีมีค่อนข้างจ ากัดในการด าเนินการพัฒนาต าบลให้มีศักยภาพ 
- ประชาชนมีความแตกต่างในด้านฐานะทางเศรษฐกิจและฐานะทางสังคมระหว่าง

ชุมชนเดิมและชุมชนบ้านจัดสรร 
- ประชาชนมาจากหลายชุมชนท าให้มีพ้ืนฐานความรู้และพ้ืนฐานทางสังคมแตกต่างกัน 
- มีปัญหาแนวเขตการปกครองระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- ภารกิจที่ถ่ายโอนมีจ านวนมากแต่เจ้าหน้าที่ยังไม่มีความรู้เกี่ยวกับภารกิจที่มอบหมาย 

 การวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น 
          1.ปัญหาเศรษฐกิจ 

1.1 ผลิตผลทางการเกษตรตกต่ า 
-  ตลาดการส่งออกสินค้าทางด้านการเกษตรกรรมมีปริมาณลดน้อยลง     
-  ต้นทุนในภาคเกษตรสูงขึ้น 
-  ไม่มีการประกันราคาสินค้าทางการเกษตร 
-  ปลูกพืชชนิดเดียวกันมากเกินไป 
-  ผลผลิตทางการเกษตรคุณภาพตกต่ า 
-  ไม่มีตลาดกลางสินค้าทางการเกษตร 
-  ราคาสินค้าทางการเกษตรตกต่ า 
-  ไม่มีที่ดินท ากินเป็นของตนเอง 
-  ประชาชนยังใช้วิธีการแบบดั้งเดิมในการผลิต 

1.2 รายได้ 
-  ประชาชนรายได้น้อย 
-  ขาดเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพ   
-  ต้นทุนทางการเกษตรสูง 
-  งบประมาณ/กองทุนส่งเสริมอาชีพไม่เพียงพอ 
-  เกิดหนี้สินจากภาคการเกษตร 

1.3 การรวมกลุ่มอาชีพ 
-   กลุ่มอาชีพที่มีอยู่ขาดความเข้มแข็ง 
-   ไม่มีหน่วยงานหรือบุคลากรสนับสนุนหรือสร้างความรู้ในการบริหารจัดการเกี่ยว 
    การเกษตร 
-   ขาดการส่งเสริมอาชีพ 
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1.4 ความรู้และเทคนิคการพัฒนาอาชีพ 
-   ประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจ และยังขาดผู้น าในการด าเนินงานพัฒนาปรับปรุง

ผลผลิตให้มีระยะใช้ที่นานขึ้น และพัฒนาคุณภาพ สินค้าให้ดียิ่งขึ้น ตามความต้องการ
ของตลาด   

-   ไม่มีอุปกรณ์ท่ีทันสมัยในการประกอบอาชีพ 
-   ขาดการบริหารจัดการที่ดี 

1.5 ปัญหาการว่างงาน 
-  ประชาชนในพื้นที่มีอัตราการว่างงานเพ่ิมขึ้น 
-  ไม่มีอาชีพเสริมรองรับหลังจากการท าการเกษตร 

          2.ปัญหาด้านสังคม 
2.1  การปูองกนัและบรรเทาสาธารณภัย 

-  จ านวนบุคลากรที่มีความรู้ด้านการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย  
   ยังไม่เพียงพอกับจ านวนประชากรในต าบล และยังไม่ถึงเปูาหมายที่วางไว้  
-  ประชาชนส่วนใหญ่ยังไม่มีความรู้ในการที่ปูองกันภัยในเบื้องต้น 
-  อัตราก าลังที่ให้การสนับสนุนไม่เพียงพอต่อประชาชนในพ้ืนที่ทั้งต าบล 

2.2 การรักษาความสงบเรียบร้อยของชุมชน 
-  ขาดแผนการปูองกันอาชญากรรม 
-  ชุมชนขาดความเข้มแข็งและสามัคคี 
-  ขาดงบประมาณและบุคลากร 

2.3 ยาเสพติด 
-  ยังมียาเสพติดในพ้ืนที่ 
-  การให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดยังไม่ทั่วถึง 

2.4 การแก้ปัญหาสังคมและความยากจน                
-  ประชาชนส่วนใหญ่มีความยากจน 
-  ภาระหนี้สินเป็นจ านวนมาก 
-  ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการประกอบอาชีพ 
-  ขาดการรวมกลุ่มในการประกอบอาชีพ 

2.5 สวัสดิการสังคม 
-  ห้องสมุด ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจ าหมู่บ้านยังไม่ทั่วถึง 
-  ไม่มีทุนการศึกษาส าหรับเด็กด้อยโอกาส 

3.ปัญหาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
3.1 คมนาคม 

-   สภาพถนนบางแห่งเป็นหลุมเป็นบ่อ การสัญจรไปมาไม่สะดวก   
-   ถนนภายในหมู่บ้านยังมีจ านวนมากที่ยังไม่ได้พัฒนาปรับปรุงให้สัญจรได้ 
-   งบประมาณในการด าเนินการก่อสร้าง ซ่อมบ ารุง ยังไม่เพียงพอ 
-   การก่อสร้างภายในต าบลเป็นไปอย่างล่าช้า 

3.2   ไฟฟูาสาธารณะ 
-  ไฟฟูาสาธารณะในพ้ืนที่ต าบลปรุใหญ่  ยังมีไม่เพียงพอ  
-  การประสานงานกับการไฟฟูาเป็นไปอย่างล่าช้า 
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-  ไฟฟูาแสงสว่างภายในหมู่บ้านยังไม่เพียงพอ 
-  ขาดงบประมาณ 

3.3 ประปา 
-  ขาดงบประมาณจัดสร้าง  ซ่อมแซม  บ ารุงรักษา 
-  ขาดการบริหารจัดการที่ดี 
-  น้ าประปายังไม่ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ 
-  คุณภาพของน้ ายังไม่ได้มาตรฐาน 
-  เกิดภาวะขาดแคลนน้ าประปาในฤดูแล้ง 

3.4  โทรคมนาคม 
-  โทรศัพท์สาธารณะในต าบลปรุใหญ่ไม่เพียงพอ   

3.5  การระบายน้ า 
-  ขาดการดูแลซ่อมแซมในบางจุดที่มีอยู่แล้ว   
-  การระบายน้ าเป็นไปอย่างล่าช้า 
-  เกิดน้ าท่วมขังในบางพ้ืนที่ 
-  การก่อสร้างรางระบายน้ าหรือท่อระบายน้ ายังไม่เพียงพอ 

4.  ปัญหาแหล่งน้ า 
4.1 แหล่งน้ าเพ่ืออุปโภค-บริโภค 

-  ในเขตพ้ืนที่ต าบลปรุใหญ่มีแหล่งน้ าธรรมชาติและน้ าบาดาลซึ่งมีสภาพเป็นน้ ากร่อยค่อน 
   ข้างเค็มเป็นส่วนใหญ่มีบางจุดเท่านั้นที่สามารถเจาะบ่อบาดาลนั้นมาผลิตเป็นน้ าดื่มได้   
-  ปริมาณน้ าไม่เพียงพอต่อการอุปโภค – บริโภค โดยเฉพาะฤดูแล้ง 
-  คุณภาพของน้ าส าหรับอุปโภค - บริโภคยังไม่ดี  

4.2 แหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร 
-   แหล่งน้ าส าหรับการเกษตร จะใช้น้ าจากแหล่งน้ าธรรมชาติ, เขื่อนโพธิ์เตี้ย, เขื่อนคนชุม, 

อ่างเก็บน้ าเถกิงพล และน้ าจากบ่อบาดาลที่ขุดเจาะขึ้นมาใช้เอง ปริมาณท่ีใช้ไม่เพียงพอ
ต่อการท าการเกษตร    

-   แหล่งน้ าธรรมชาติในพ้ืนที่ต าบลปรุใหญ่มี 4 แห่ง แต่ยังขาดการพัฒนาและปรับปรุง
แหล่งน้ าให้เอ้ือและสามารถใช้สอยได้อย่างเต็มที่  

-   สระน้ า บ่อน้ า เดิม ตื้นเขิน 
-   ขาดงบประมาณในการจัดสร้างแหล่งน้ าขนาดใหญ่ 

     5.ปัญหาด้านสาธารณสุข 
5.1 การบริการด้านสาธารณสุข 

-  การให้บริการประชาชนในพ้ืนที่ของต าบลปรุใหญ่  ยังไม่ทั่วถึงและเพียงพอ 
-  มีเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอต่อการด าเนินงานในการให้ความรู้ความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่   
-  การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ยังไม่ทั่วถึงและครอบคลุม 
-  วัสดุอุปกรณ์ในการให้บริการด้านสาธารณสุขมีน้อยและไม่ทันสมัย 
-  ขาดงบประมาณในการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ 

5.2 สวัสดิการด้านสาธารณสุข 
-  งบประมาณในการให้บริหารด้านสาธารณสุขมีไม่เพียงพอ 
-  หลักประกันสุขภาพไม่ทั่วถึง 
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5.3  โรคติดต่อ 
-  ยังมีโรคติดต่อแพร่ระบาดในพื้นที่ 
-  ประชาชนขาดความรู้ในการปูองกันตัวเองจากโรคต่าง ๆ 
-  การประชาสัมพันธ์ยังไม่ทั่วถึงและครอบคลุม 
-  ขาดงบประมาณในการปูองกัน 

6.ปัญหาด้านการเมืองการบริหาร 
6.1 การบริหารงานของเทศบาลต าบล 

-  ขาดบุคลากรที่มีความช านาญเฉพาะด้าน 
-  การปฏิบัติงานในส่วนต่าง ๆ ยังไม่สัมฤทธิ์ผลสูงสุด 
-  การให้บริการประชาชนยังไม่ทั่วถึง 
-  การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารยังไม่ครอบคลุม 
-  การจัดคนท างานยังไม่สัมพันธ์กับงาน 

6.2 บทบาทและหน้าที่ของผู้น า     
-  การขาดการท าความเข้าใจกับประชาชนเรื่องบทบาทและหน้าที่ของ 
    การเป็นสมาชิกหรือผู้บริหารของเทศบาลต าบล   
-  การประสานงานและความร่วมมือระหว่างประชาชน , ผูน้ าท้องถิ่น 
   และสมาชิกยังไม่ดีเท่าที่ควร   

6.3  การเมืองการปกครอง   
-  ประชาชนขาดความรู้ ความเข้าใจในกฎหมายพ้ืนฐาน 
-  ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องสิทธิและบทบาทของตน 
-  การมีส่วนร่วมของประชาชนในการส่งเสริมประชาธิปไตยในระดับ  
    ท้องถิ่น และระดับชาติมีน้อย 
-  ประชาชนยังไม่กล้าแสดงออกทางการเมือง 
-  การประชาสัมพันธ์ยังไม่ครอบคลุมและทั่วถึง 

7. ปัญหาการศึกษา  ศาสนา วัฒนธรรม กีฬา และนันทนาการ 
7.1  ด้านการศึกษา 

-  ขาดแคลนบุคลากรที่มีคุณวุฒิทางการศึกษาโดยตรง 
-  ผู้ปกครองมีค่านิยมส่งบุตรหลานเข้าเรียนในเมือง 
-  ขาดกองทุนและการส่งเสริมให้เด็กศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 
-  ความพร้อมของสื่อการเรียนการสอนและแหล่งเรียนรู้ยังไม่อยู่ในระดับที่ดีที่สุด 
-  ระเบียบ กฎหมาย ไม่เอ้ือต่อการด าเนินงานด้านการศึกษา เนื่องจากมีข้อจ ากัด 
   ในการเบิกจ่ายงบประมาณหลายประการ 

7.2 ด้านศาสนา 
-  ประชาชนให้ความส าคัญในการร่วมกิจกรรมทางศาสนาน้อยลง 
-  ระเบียบ กฎหมาย ไม่เอ้ือต่อการด าเนินงานเพ่ือส่งเสริมศาสนา เนื่องจากมีข้อจ ากัด 
   ในการเบิกจ่ายงบประมาณหลายประการ 

7.3  ด้านวัฒนธรรม 
-  เยาวชนและประชาชนให้ความส าคัญในการเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสืบสานวัฒนธรรมน้อยลง   
-  เยาวชนและประชาชนขาดความภูมิใจในความเป็นท้องถิ่นและวัฒนธรรมไทย 
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-  เยาวชนและประชาชนมีค่านิยมในการเลียนแบบวัฒนธรรมต่างชาติ 
-  ระเบียบ กฎหมาย ไม่เอ้ือต่อการด าเนินงานด้านวัฒนธรรม เนื่องจากมีข้อจ ากัด 
   ในการเบิกจ่ายงบประมาณหลายประการ 

7.4   ด้านกีฬาและนันทนาการ 
-  สถานที่ในการจัดกิจกรรมนันทนาการยังมีไม่เพียงพอ 
-  อุปกรณ์กีฬายังมีจ านวนไม่เพียงพอ 
-  เยาวชนและประชาชนให้ความสนใจในการเล่นกีฬาและเข้าร่วมกิจกรรมด้านการศึกษาน้อยลง 
-  ระเบียบ กฎหมาย ไม่เอ้ือต่อการด าเนินงานด้านกีฬา เนื่องจากมีข้อจ ากัด 
   ในการเบิกจ่ายงบประมาณหลายประการ 

8.ปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
8.1 ขยะมูลฝอย 

-  ปริมาณขยะที่มีแนวโน้มสูงขึ้นได้ 
-  ประชาชนทิ้งขยะไม่ตรงตามภาชนะท่ีรองรับ 
-  ภาชนะในการรองรับยังไม่เพียงพอและทั่วถึง 
-  ขาดสถานที่ในการทิ้งขยะ 
-  การบริหารจัดการเกี่ยวกับขยะมูลฝอยยังไม่ดีเท่าที่ควร 

8.2 ทรัพยากรธรรมชาติ 
-  ทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่ไม่ได้รับการดูแลหรือปรับปรุงให้ดีขึ้น 
-  ทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่ทรุดโทรม 
-  ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจและขาดจิตส านึกในการอนุรักษ์  
   ปูองกัน  บ ารุงรักษาและฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ 
- ประชาชนส่วนใหญ่ยังขาดการเอาใจใส่ดูแล  และหวงแหนธรรมชาติ 

8.3 สิ่งแวดล้อม 
-  เกิดมลภาวะเป็นพิษในบางพ้ืนที่ 
-  มีการทิ้งน้ าเสียลงคลอง หรือแม่น้ าสาธารณะ ท าให้น้ าเน่าเสีย 
-  ไม่มีอุปกรณ์ท่ีทันสมัยในการควบคุมหรือปูองกันก าจัดมลภาวะที่เป็นพิษ 
-  ขาดบุคคลากรที่จะด าเนินการด้านนี้โดยตรง 
-  ไม่มีงบประมาณในการอนุรักษ์ ปูองกัน บ ารุงรักษาและฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ  
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3.2 การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
   ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลนั้น   ได้ท าการประเมินสถานการณ์
สภาพแวดล้อมภายนอกท่ีเกี่ยวข้อง  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้   

ปัญหา พื้นที่เป้าหมาย/ 
กลุ่มเป้าหมาย 

แนวโน้มในอนาคต หมายเหตุ 

1.  ปัญหาด้านแหล่งน้ า 
ทุกหมู่บ้านในต าบล 

- การสร้างระบบบริหารจัดการน้ า    ถือว่า
เป็นการเตรียมรับมือกับปัญหาน้ าท่วมหรือ
ขาดแคลนน้ าได้ดีที่สุด ไม่ว่าจะเป็นการ
สร้างที่กักเก็บน้ า การขุดลอกคลองที่ตื้น
เขิน การสร้างระบบระบายน้ า 
-  การพัฒนาและใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ า  
จะช่วยให้ชุมชนรู้จักวิธีการหารายได้ รู้จัก
การพ่ึงตนเอง พ่ึงทรัพยากรที่มีอยู่ ซึ่งจะ
เป็นไปตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

 

2.  ปัญหาด้าน 
    โครงสร้างพ้ืนฐาน 

ทุกหมู่บ้านภายในต าบล -  การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งให้มี
ความสะดวกในการสัญจรเป็น 
กระบวนการหนึ่งที่จะท าให้ภาคเศรษฐกิจ
ขยายตัว 
-  การเชื่อมต่อถนนภายในหมู่บ้านและ
ระหว่างหมู่บ้านและเชื่อมถนนสายหลัก 
-  อุบัติเหตุและอาชญากรรมในยาม    ค่ า
คืนก่อให้เกิดการสูญเสียในชีวิตและ
ทรัพย์สินเกิดขึ้น การติดตั้งไฟฟูาสาธารณะ
จะสามารถลดปัญหาได้  ระดับหนึ่ง 
-  น้ าเพื่อการอุปโภคบริโภค เป็นปัจจัยที่
ส าคัญในการด ารงชีวิต จึงควรหามาตรการ
รองรับในการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ า
โดยเฉพาะฤดูแล้ง 
-  การสื่อสารเป็นไปอย่างรวดเร็วแต่บาง
คนมีพฤติกรรมที่ใช้การสื่อสารและวิธี
สื่อสารที่ไม่ถูกต้อง เทคโนโลยีรุดหน้าก้าว
ไกล ถ้าใช้ให้เกิดประโยชน์ 
-  การพัฒนาระบบรางระบายน้ าให้ได้
อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพโดย   ไม่
ก่อให้เกิดการท่วมขังจะส่งผลให้การสัญจร
ได้รับความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น 
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ปัญหา พื้นที่เป้าหมาย/ 
กลุ่มเป้าหมาย 

แนวโน้มในอนาคต หมายเหตุ 

3.  ปัญหาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ทุกหมู่บ้านในต าบล 
-  การปลูกจิตส านึกให้ประชาชนรู้ถึง
คุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติ ให้มี
การรักและหวงแหน และอาจ
ด าเนินการในรูปแบบการท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์ในพ้ืนที่ ซึ่งจะส่งผลให้มีการ
กระจายรายได้ไปสู่ภาคประชาชน
เพ่ิมข้ึน 

 

4.  ปัญหาการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม ทุกหมู่บ้านภายในต าบล 

- สื่อและอุปกรณ์การเรียนรู้เป็นสิ่งที่   
จ าเป็นและส าคัญต่อพัฒนาการการ
เรียนรู้ของเด็กเพ่ือให้เด็กก้าวทันโลก 
-  การศึกษาไม่มีที่สิ้นสุด การศึกษา
นอกระบบจะเป็นอีกแนวทางหนึ่งใน
การสร้างกระบวนการคิดและการ
เรียนรู้ในชุมชน  
-  วัตถุนิยมและค่านิยมที่ผิดๆ ท าให้
สังคมเกิดความวุ่นวาย ปัญหาเกิด
นานับประการรอการแก้ไข ทางที่ดี
ควรใช้ศาสนาเข้ามาให้เกิดการจรรโลง
จิตใจ และใช้เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ 
-  วัฒนธรรมอันดีงามที่มีมาแต่โบราณ
เริ่มสูญหาย ถ้าไม่มีการอนุรักษ์ไว้ก็จะ
หายไปในที่สุด 
-  การส่งเสริมให้เล่นกีฬาเพ่ือสุขภาพ
ในทุกเพศทุกวัย และสนับสนุนให้ยึด
การกีฬาเป็นอาชีพอีกอาชีพหนึ่ง 
 

 

5.  ปัญหาด้านการเมืองการ
บริหาร ทุกหมู่บ้านในต าบล 

-  เทศบาลต าบล ในฐานะหน่วยงาน
ท้องถิ่นขนาดเล็กท่ีใกล้ชิดกับ
ประชาชนมากที่สุด ควรมีการชี้แจง
เกี่ยวกับสิทธิ หรือบทบาทหน้าที่ของ
ประชาชนในการที่จะมีส่วนร่วมในการ
บริหารต าบลเพื่อเป็นการเสริม
ศักยภาพในต าบลให้มีความเข้มแข็ง 
ซึ่งจะสงผลให้ 
ประเทศชาติมีความมั่นคงและเจริญ
ทัดเทียมอารยประเทศ 
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ปัญหา พื้นที่เป้าหมาย/ 
กลุ่มเป้าหมาย 

แนวโน้มในอนาคต หมายเหตุ 

5.  ปัญหาด้านการเมืองการ
บริหาร (ต่อ)  

-  การพัฒนาและการแก้ไขปัญหาหรือ
การวางแผนก าหนดทิศทางการพัฒนา
ท้องถิ่นในอนาคต จ าเป็นอย่างยิ่งต้อง
อาศัยความร่วมมือจากทุกองค์กร 
-  การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิ
บาล เป็นหัวใจในการบริหาร 
-  ภารกิจที่เพ่ิมมากข้ึนตามอ านาจ
หน้าที่และการรองรับภารกิจถ่ายโอน 
ท าให้ต้องมีการท าความเข้าใจกับ
ประชาชนในฐานะเจ้าของประเทศ 

 

6.  ปัญหาด้านการ
สาธารณสุข ทุกหมู่บ้านในต าบล 

-  ในปัจจุบันโรคต่างๆมีจ านวนเพิ่ม 
มากขึ้น ถ้าหากทุกคนละเลยในการที่
จะใส่ใจสุขภาพของตนเอง ก็อาจเป็น        
เหยื่อของโรคร้ายได้ 
-  หน่วยงานต่างๆ มีส่วนที่จะส่งเสริม
สุขภาพพลานามัยของประชาชนให้มี
สุขภาพร่างกายแข็งแรง โดย
ด าเนินการอย่างจริงจังและเป็น
รูปธรรมมากขึ้น 
-  การแสวงหาความรู้ เป็นอีกหนทาง
หนึ่งที่จะท าให้ปัญหาด้านสาธารณสุข 
มีการบรรเทาเบาบางและปูองกัน
ปัญหาที่เกิดได้ 

 

7.  ปัญหาด้านสังคม 
ทุกหมู่บ้านในต าบล 

-  ความเหลื่อมล้ าทางรายได้ระหว่าง   
คนจนกับคนรวยท าให้เกิดตามมาเป็น
จ านวนมาก ไมว่่าจะเป็นอาชญากรรม 
การแพร่ระบาดของสิ่งเสพตดิ ซึง่นับวนั
จะทวีความรนุแรงเพิ่มมากข้ึน ซึงถ้าหาก
ไม่ด าเนนิการจริงจังหรือมีแผนรองรับการ
พัฒนาด้านต่างๆก็จะเปน็ไปอย่างล่าช้า 
-  ระบบครอบครัวมีแนวโน้มเปน็  
ครอบครัวเดี่ยวมากยิ่งขึ้น สภาพ
เศรษฐกิจ จะส่งผลให้คนเห็นแก่ตัว
เพิ่มข้ึน ควรให้ความส าคัญกับครอบครัว
ใหญ่เพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันทางสงัคม
ให้ปูุ ย่า ตา ยาย ได้อบรมสั่งสอนบุตร
หลาน เพื่อให้เขาเป็นเยาชนที่ดตี่อไปใน
อนาคต 
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ปัญหา พื้นที่เป้าหมาย/ 
กลุ่มเป้าหมาย 

แนวโน้มในอนาคต หมายเหตุ 

8.  ปัญหาด้านเศรษฐกิจ ทุกหมู่บ้านในต าบล -  ความเจริญเติบโตของโลกในยุค
โลกาภิวัตน์ ท าให้การใช้ชีวิตอยู่ใน
ปัจจุบันต้องมีการวางแผน และ
ปรับเปลี่ยน    ตัวเองให้ทันกับ
เหตุการณ์และ  สถานการณ์ท่ี
เปลี่ยนไป 
-  สภาพอากาศ  ฤดูกาลแปรปรวน     
การพ่ึงพาการเกษตรตามฤดูกาลอย่าง
เดียวไม่เพียงพอที่จะสร้างชุมชน        
เข้มแข็ง 
-  การด าเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจ
พอเพียงจะท าให้อยู่รอดกับ
สภาวการณ์ปัจจุบัน 
-  ระบบการผลิตแบบกลุ่มจะช่วยเพิ่ม
พลังในการต่อรองและมีอ านาจในการ
แข่งขันกับคู่แข่งได้ดีกว่า ทั้งด้านต้นทุน 
แรงงานและผลผลิต 
-  การส่งเสริมให้ระบบเศรษฐกิจ     
ฐานรากเข้มแข็งจะท าให้เศรษฐกิจของ
ประเทศเข้มแข็งและยั่งยืน 
-  การส่งเสริมการรวมในการประกอบ
อาชีพจากหน่วยงานต่างๆ จะประสบ
ความส าเร็จถ้าชุมชนให้ความสนใจ 
ร่วมมือ ร่วมใจ ในการด าเนินการ 

 

 



แบบ ผ.01
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลต าบลปรุใหญ่

จํานวน
โครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

จํานวน
โครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

จํานวน
โครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

จํานวน
โครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

จํานวน
โครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

จํานวน
โครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

1 ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
1.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 13 1,560,000 9 630,000 10 680,000 12 1,090,000 15 1,690,000 59 5,650,000
1.2 แผนงานเคหะและชุมชน 3 300,000 1 50,000 1 100,000 2 200,000 2 200,000 9 850,000
1.3 แผนงานงบกลาง 1 950,000 1 950,000 1 950,000 1 950,000 1 950,000 5 4,750,000

17 2,810,000 11 1,630,000 12 1,730,000 15 2,240,000 18 2,840,000 73 11,250,000
2 ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชดําริ 

2.1 แผนงานเคหะและชุมชน 4 1,269,000 2 815,000 2 916,000 1 1,297,000 4 1,835,000 13 6,132,000
2.2 แผนงานเกษตร 2 200,000 2 200,000 1 50,000 1 50,000 1 50,000 7 550,000

6 1,469,000 4 1,015,000 3 966,000 2 1,347,000 5 1,885,000 20 6,682,000
3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

3.1 แผนงานเคหะและชุมชน 33 10,323,500 23 7,661,600 22 6,488,900 40 47,279,800 25 25,323,000 143 97,076,800
33 10,323,500 23 7,661,600 22 6,488,900 40 47,279,800 25 25,323,000 143 97,076,800

4 ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
4.1 แผนงานสาธารณสุข 3 230,000 3 230,000 3 230,000 3 230,000 3 230,000 15 1,150,000
4.2 แผนงานการเกษตร 2 100,000 1 50,000 1 50,000 1 50,000 1 50,000 6 300,000

5 330,000 4 280,000 4 280,000 4 280,000 4 280,000 21 1,450,000
5

5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 0 0 0 0 1 10,000 1 10,000 1 10,000 3 30,000
5.2 แผนงานสาธารณสุข 0 0 0 0 1 100,000 1 100,000 1 100,000 3 300,000
5.3 แผนงานเคหะและชุมชน 1 500,000 0 0 1 1,221,000 1 3,500,000 1 1,400,000 4 6,621,000
5.4 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 8 1,250,000 8 1,250,000 8 1,250,000 8 1,250,000 8 1,250,000 40 6,250,000

9 1,750,000 8 1,250,000 11 2,581,000 11 4,860,000 11 2,760,000 50 13,201,000

รวม

รวม

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรม
ประเพณี และกีฬา

รวม

ที่ ยุทธศาสตร์
ปี  2561 ปี 2563 ปี  2565

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

ปี  2562 ปี  2564 รวม 5 ปี

รวม

รวม
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จํานวน
โครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

จํานวน
โครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

จํานวน
โครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

จํานวน
โครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

จํานวน
โครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

จํานวน
โครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

ที่ ยุทธศาสตร์
ปี  2561 ปี 2563 ปี  2565ปี  2562 ปี  2564 รวม 5 ปี

6 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา
6.1 แผนงานการศึกษา 12 2,009,946 13 2,253,564 12 2,228,726 12 2,128,726 12 2,128,726 61 10,749,688

12 2,009,946 13 2,253,564 12 2,228,726 12 2,128,726 12 2,128,726 61 10,749,688
7 ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 19 3,040,000 16 2,750,000 15 2,900,000 15 2,900,000 15 2,900,000 80 14,490,000
7.2 แผนงานสาธารณสุข 0 0 1 2,400,000 1 2,400,000 0 0 0 0 2 4,800,000
7.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 1 50,000 1 50,000 1 50,000 1 50,000 1 50,000 5 250,000

20 3,090,000 18 5,200,000 17 5,350,000 16 2,950,000 16 2,950,000 87 19,540,000
8 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข

8.1 แผนงานสาธารณสุข 7 585,000 6 480,000 6 480,000 6 480,000 6 480,000 31 2,505,000
8.2 แผนงานงบกลาง 1 220,000 1 230,000 1 240,000 1 250,000 1 260,000 5 1,200,000

8 805,000 7 710,000 7 720,000 7 730,000 7 740,000 36 3,705,000
9 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม

9.1 แผนงานการศึกษา 1 50,000 1 50,000 1 50,000 1 50,000 1 50,000 5 250,000
9.2 แผนงานสาธารณสุข 2 190,000 2 190,000 2 190,000 2 190,000 2 190,000 10 950,000
9.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 10 2,140,000 10 2,140,000 10 2,140,000 10 2,140,000 10 2,140,000 50 10,700,000
9.4 แผนงานงบกลาง 3 11,506,000 3 12,406,000 3 13,006,000 3 13,606,000 3 14,206,000 15 64,730,000

16 13,886,000 16 14,786,000 16 15,386,000 16 15,986,000 16 16,586,000 80 76,630,000
10 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตร

10.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 1 100,000 1 100,000 1 100,000 1 100,000 2 600,000 6 1,000,000
10.2 แผนงานการเกษตร 2 170,000 2 170,000 2 170,000 2 170,000 2 170,000 10 850,000

3 270,000 3 270,000 3 270,000 3 270,000 4 770,000 16 1,850,000
124 36,413,446 103 34,776,164 103 35,720,626 122 77,791,526 114 55,982,726 566 240,684,488

รวม
รวมทั้งสิ้น

รวม

รวม

รวม

รวม
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แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)
เทศบาลต าบลปรุใหญ่

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การเสริมสร้างความมั่นคงทุกมิติ  เพ่ือป้องกันสถาบันหลักของชาติ  และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 9 ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
1. ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

1.1   แผนงานการรักษาความสงบภายใน

2561 2562 2563 2564 2565
(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการติดต้ังกล้อง CCTV ชุมชน
หนองหอย ม.3
เทศบญัญัติ 2561 (กันเงิน) 
สภาฯ อนุมัติ 27 สค 61 (200,000)

เพื่อปอูงกันและรักษา
ความปลอดภยัในชีวิต
และทรัพย์สินของ
ประชาชนและปอูงกัน
อาชญากรรมที่อาจเกิดขึน้
ในเขตเทศบาล

ติดต้ังกล้อง CCTV 
จํานวน 4 ชุด พร้อมปาูย
โครงการ จํานวน 1 ปาูย 
(ตามมาตรฐาน
กระทรวงดิจิตัลเศรษฐกิจ
และสังคม )

200,000 - - - -  ร้อยละของ
ความปลอดภยั
ในชีวิตและ
ทรัพย์สินของ
ประชาชนเพิ่มขึ้น

ประชาชนมีความ
ปลอดภยัในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

สํานักปลัดเทศบาล
(งานปูองกันฯ)

2 โครงการติดต้ังกล้อง CCTV ม.4
เทศบญัญัติ 2561 (กันเงิน) 
สภาฯ อนุมัติ  27 สค 61 ( 400,000)

เพื่อปอูงกันและรักษา
ความปลอดภยัในชีวิต
และทรัพย์สินของ
ประชาชนและปอูงกัน
อาชญากรรมที่อาจเกิดขึน้
ในเขตเทศบาล

ติดต้ังกล้อง CCTV 
จํานวน 8 ชุด พร้อมปาูย
โครงการ จํานวน 1 ปาูย 
(ตามมาตรฐาน
กระทรวงดิจิตัลเศรษฐกิจ
และสังคม )

400,000 - - - -  ร้อยละของ
ความปลอดภยั
ในชีวิตและ
ทรัพย์สินของ
ประชาชนเพิ่มขึ้น

ประชาชนมีความ
ปลอดภยัในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

สํานักปลัดเทศบาล
(งานปูองกันฯ)

3 โครงการติดต้ังกล้อง CCTV  ชุมชน
ไมตรีพฒันา ม.4
(แผนชุมชน ป ี61)

เพื่อปอูงกันและรักษา
ความปลอดภยัในชีวิต
และทรัพย์สินของ
ประชาชนและปอูงกัน
อาชญากรรมที่อาจเกิดขึน้
ในเขตเทศบาล

ติดต้ังกล้อง CCTV พร้อม
ปาูยโครงการ จํานวน 1 
ปาูย (ตามมาตรฐาน
กระทรวงดิจิตัลเศรษฐกิจ
และสังคม )

- - - -     100,000  ร้อยละของ
ความปลอดภยั
ในชีวิตและ
ทรัพย์สินของ
ประชาชนเพิ่มขึ้น

ประชาชนมีความ
ปลอดภยัในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

สํานักปลัดเทศบาล
(งานปูองกันฯ)

 ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปูาหมาย

งบประมาณ
หน่วยงานรับผิดชอบ

หลัก
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1. ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
1.1   แผนงานการรักษาความสงบภายใน

2561 2562 2563 2564 2565
(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปูาหมาย

งบประมาณ
หน่วยงานรับผิดชอบ

หลัก

4 โครงการติดต้ังกล้อง CCTV ชุมชน
วิโรจน์พัฒนา ม.4
(แผนชุมชน ป ี61)

เพื่อปูองกันและรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน
และปูองกันอาชญากรรมที่
อาจเกิดขึ้นในเขตเทศบาล

ติดต้ังกล้อง CCTV  จํานวน
  4  ชุด พร้อมปูายโครงการ
 1 ปูาย  (ตามมาตรฐาน
กระทรวงดิจิตัลเศรษฐกิจ
และสังคม )

- - - - 200,000  ร้อยละของ
ความปลอดภยั
ในชีวิตและ
ทรัพย์สินของ
ประชาชนเพิ่มขึ้น

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

สํานักปลัดเทศบาล
(งานปูองกันฯ)

5 โครงการติดต้ังกล้อง CCTV ม.5
เทศบญัญัติ 2561 (กันเงิน) 
สภาฯ อนุมัติ 27 สค 61 ( 300,000)

เพื่อปูองกันและรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน
และปูองกันอาชญากรรมที่
อาจเกิดขึ้นในเขตเทศบาล

ติดต้ังกล้อง CCTV จํานวน 
6 ชุด พร้อมปูายโครงการ 1
 ปูาย (ตามมาตรฐาน
กระทรวงดิจิตัลเศรษฐกิจ
และสังคม)

300,000 - - - -  ร้อยละของ
ความปลอดภยั
ในชีวิตและ
ทรัพย์สินของ
ประชาชนเพิ่มขึ้น

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

สํานักปลัดเทศบาล
(งานปูองกันฯ)

6 โครงการติดต้ังกล้อง CCTV ชุมชน
พบสุข 2 ม.5
(แผนชุมชน ป ี62)

เพื่อปูองกันและรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน
และปูองกันอาชญากรรมที่
อาจเกิดขึ้นในเขตเทศบาล

ติดต้ังกล้อง CCTV จํานวน 
4 ชุด พร้อมปูายโครงการ 1
 ปูาย (ตามมาตรฐาน
กระทรวงดิจิตัลเศรษฐกิจ
และสังคม)

- - - - 200,000  ร้อยละของ
ความปลอดภยั
ในชีวิตและ
ทรัพย์สินของ
ประชาชนเพิ่มขึ้น

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

สํานักปลัดเทศบาล
(งานปูองกันฯ)

7 โครงการติดต้ังกล้อง CCTV  
ชุมชนพบสุข 3 ม.5
(แผนชุมชน ป ี61)

เพื่อปูองกันและรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน
และปูองกันอาชญากรรมที่
อาจเกิดขึ้นในเขตเทศบาล

ติดต้ังกล้อง CCTV จํานวน 
4 ชุด พร้อมปูายโครงการ 1
 ปูาย (ตามมาตรฐาน
กระทรวงดิจิตัลเศรษฐกิจ
และสังคม)

- - - - 200,000  ร้อยละของ
ความปลอดภยั
ในชีวิตและ
ทรัพย์สินของ
ประชาชนเพิ่มขึ้น

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

สํานักปลัดเทศบาล
(งานปูองกันฯ)
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1. ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
1.1   แผนงานการรักษาความสงบภายใน

2561 2562 2563 2564 2565
(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปูาหมาย

งบประมาณ
หน่วยงานรับผิดชอบ

หลัก

8 โครงการติดต้ังกล้อง CCTV 
ชุมชนแสนสุข 2 ม.7

เพื่อปูองกันและรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน
และปูองกันอาชญากรรมที่
อาจเกิดขึ้นในเขตเทศบาล

ติดต้ังกล้อง CCTV จํานวน 
4 ชุด พร้อมปูายโครงการ 1
 ปูาย (ตามมาตรฐาน
กระทรวงดิจิตัลเศรษฐกิจ
และสังคม )

- - - 200,000 -  ร้อยละของ
ความปลอดภยั
ในชีวิตและ
ทรัพย์สินของ
ประชาชนเพิ่มขึ้น

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

สํานักปลัดเทศบาล
(งานปูองกันฯ)

9 โครงการติดต้ังกล้อง CCTV
ชุมชนแสนสุข 3 ม.7

เพื่อปูองกันและรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน
และปูองกันอาชญากรรมที่
อาจเกิดขึ้นในเขตเทศบาล

ติดต้ังกล้อง CCTV จํานวน 
4 ชุด พร้อมปูายโครงการ 1
 ปูาย (ตามมาตรฐาน
กระทรวงดิจิตัลเศรษฐกิจ
และสังคม )

- - - 200,000 -  ร้อยละของ
ความปลอดภยั
ในชีวิตและ
ทรัพย์สินของ
ประชาชนเพิ่มขึ้น

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

สํานักปลัดเทศบาล
(งานปูองกันฯ)

10 โครงการติดต้ังตู้เก็บถังดับเพลิงเคมี
แห้งพร้อมถังดับเพลิงเคมีแห้ง 
ชุมชนคนชุม 1 ม.1 
เทศบญัญัติ 2561 (30,000)

เพื่อเตรียมความพร้อมใน
การช่วยเหลือผู้ประสบภัย

ติดต้ังตู้เก็บถังดับเพลิงเคมี
แห้งพร้อมถังดับเพลิงเคมี
แห้ง

30,000 - - - -  ร้อยละของ
ความปลอดภยั
ในชีวิตและ
ทรัพย์สินเพิ่มขึ้น

ให้ความช่วยเหลืออย่าง
ทันท่วงที

สํานักปลัดเทศบาล
(งานปูองกันฯ)

11 โครงการติดต้ังตู้เก็บถังดับเพลิง
เคมีแหง้พร้อมถังดับเพลิงเคมีแหง้ 
 ชุมชนหนองหอย  ม.3
(แผนชุมชน ป ี62)

เพื่อเตรียมความพร้อมใน
การช่วยเหลือผู้ประสบภัย

ติดต้ังตู้เก็บถังดับเพลิง
เคมีแหง้พร้อมถังดับเพลิง
เคมีแหง้ จํานวน 5 จุด  1.
 หน้าถนนบา้นปาูละมุล  
2. หน้าบา้น นส.บญุสม  
เตียนพลกรัง  3. ศาลา 
SML  4. บา้นผู้ใหญ่ หมู่ที่
 3  5. บา้นคุณเจียม

- - - -      60,000  ร้อยละของ
ความปลอดภยั
ในชีวิตและ
ทรัพย์สินเพิ่มขึ้น

ให้ความช่วยเหลืออย่าง
ทันท่วงที

สํานักปลัดเทศบาล
(งานปูองกันฯ)
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1. ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
1.1   แผนงานการรักษาความสงบภายใน

2561 2562 2563 2564 2565
(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปูาหมาย

งบประมาณ
หน่วยงานรับผิดชอบ

หลัก

12 โครงการติดต้ังตู้เก็บถังดับเพลิงเคมี
แห้งพร้อมถังดับเพลิงเคมีแห้ง ชุมชน
แสนสุข 3   ม.7

เพื่อเตรียมความพร้อมใน
การช่วยเหลือผู้ประสบภัย

ติดต้ังตู้เก็บถังดับเพลิงเคมี
แห้งพร้อมถังดับเพลิงเคมี
แห้ง

- - - 60,000 -  ร้อยละของ
ความปลอดภยั
ในชีวิตและ
ทรัพย์สินเพิ่มขึ้น

ให้ความช่วยเหลืออย่าง
ทันท่วงที

สํานักปลัดเทศบาล
(งานปูองกันฯ)

13 โครงการติดต้ังตู้เก็บถังดับเพลิงเคมี
แห้งพร้อมถังดับเพลิงเคมีแห้ง ในเขต
เทศบาลตําบลปรุใหญ่

เพื่อเตรียมความพร้อมใน
การช่วยเหลือผู้ประสบภัย

ติดต้ังตู้เก็บถังดับเพลิงเคมี
แห้งพร้อมถังดับเพลิงเคมี
แห้ง ในเขตเทศบาลตําบล
ปรุใหญ่ 

- - - - 300,000  ร้อยละของ
ความปลอดภยั
ในชีวิตและ
ทรัพย์สินเพิ่มขึ้น

ให้ความช่วยเหลืออย่าง
ทันท่วงที

สํานักปลัดเทศบาล
(งานปูองกันฯ)

14 โครงการติดต้ังสัญญาณไฟกระพริบ
บริเวณส่ีแยก ปูายห้ามจอดและปูาย
สัญลักษณ์ส่ีแยก ชุมชนไมตรีพัฒนา 
ม.4
(ประชาคมตําบล ลําดับ 6)

เพื่อรักษาความปลอดภัย
ให้กับประชาชน

ติดต้ังสัญญาณไฟกระพริบ
ส่ีแยก  ปูายห้ามจอด และ
ปูายสัญลักษณ์ส่ีแยก

- - 50,000 - -  ร้อยละของ
ความปลอดภยั
ในชีวิตและ
ทรัพย์สินเพิ่มขึ้น

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

สํานักปลัดเทศบาล
(งานปูองกันฯ)

15 โครงการอบรมให้ความรู้เร่ืองการลด
ความเส่ียงจากเหตุสาธารณภัย
เทศบญัญัติ  2561 (30,000)
เทศบญัญัติ  2562 (30,000)

เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่
ได้รับความเดือดร้อนจาก
เหตุสาธารณภัย

อบรมให้ความรู้เร่ืองการลด
ความเส่ียงจากเหตุสา
ธารณภัยแก่ประชาชนใน
เขตเทศบาล

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000  ร้อยละของ
ความปลอดภยั
ในชีวิตและ
ทรัพย์สินเพิ่มขึ้น

ประชาชนมีความรู้เร่ือง
การลดความเส่ียงจากเหตุ
สาธารณภัยเพิ่มขึ้น

สํานักปลัดเทศบาล
(งานปูองกันฯ)

16 โครงการปูองกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์
เทศบญัญัติ  2561 (50,000)
เทศบญัญัติ  2562 (50,000)

เพื่อเพิ่มความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สินของผู้ใช้
ถนนในช่วงเทศกาล

ต้ังจุดบริการประชาชน
ตําบลปรุใหญ่

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000  ร้อยละของ
ความปลอดภยั
ในชีวิตและ
ทรัพย์สินเพิ่มขึ้น

ผู้ใช้รถใช้ถนนในช่ง
เทศกาลมีความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน

สํานักปลัดเทศบาล
(งานปูองกันฯ)

17 โครงการปูองกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนนช่วงเทศกาลปีใหม่  
เทศบญัญัติ  2561 (50,000)
เทศบญัญัติ  2562 (50,000)

เพื่อเพิ่มความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สินของผู้ใช้
ถนนในช่วงเทศกาล

ต้ังจุดบริการประชาชน
ตําบลปรุใหญ่

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000  ร้อยละของ
ความปลอดภยั
ในชีวิตและ
ทรัพย์สินเพิ่มขึ้น

ผู้ใช้รถใช้ถนนในช่ง
เทศกาลมีความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน

สํานักปลัดเทศบาล
(งานปูองกันฯ)
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1. ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
1.1   แผนงานการรักษาความสงบภายใน

2561 2562 2563 2564 2565
(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปูาหมาย

งบประมาณ
หน่วยงานรับผิดชอบ

หลัก

18 โครงการฝึกอบรมและทบทวน
เกี่ยวกับการปูองกันและระงับ
อัคคีภัย/ไฟปุาในชุมชน
เทศบญัญัติ  2561 (30,000)
เทศบญัญัติ  2562 (30,000)

เพื่อให้คณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภาเทศบาล 
พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง 
ผู้นําชุมชน มีทักษะความรู้
เกี่ยวกับการปูองกันและ
ระงับอัคคีภัย/ไฟปุาในชุมชน

ฝึกอบรมคณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภาเทศบาล 
พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง 
ผู้นําชุมชนและประชาชน
ตําบลปรุใหญ่

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000  ร้อยละของ
ความปลอดภยั
ในชีวิตและ
ทรัพย์สินเพิ่มขึ้น

มีทีมกู้ภัยทีมีคุณภาพ
ภายในตําบล

สํานักปลัดเทศบาล
(งานปูองกันฯ)

19 โครงการฝึกทักษะการเอาชีวิตรอด
จากการจมน้ํา 
เทศบญัญัติ  2561 (30,000)
เทศบญัญัติ  2562 (30,000)

เพื่อให้มีทักษะด้านความ
ปลอดภัยต่อชีวิตเกี่ยวกับ
กิจกรรมทางน้ํา

ฝึกอบรมนักเรียนโรงเรียน
บ้านคนชุมและตัวแทน
ชุมชน จํานวน 17 ชุมชน

 50,000  50,000  50,000  50,000 50,000  จํานวนนักเรียน
และตัวแทน
ชุมชนมีทกัษา
ด้านความ
ปลอดภยัต่อชีวิต
เกี่ยวกับ
กิจกรรมทางน้ํา
เพิ่มขึ้น

นักเรียนโรงเรียนบ้านคน
ชุมและตัวแทนชุมชน 
จํานวน 17 ชุมชน 
สามารถช่วยเหลือตนเอง
ได้ เมื่อมีภัยเกี่ยวกับ
กิจกรรมทางน้ํา

สํานักปลัดเทศบาล
(งานปูองกันฯ)

20 โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครปูองกัน
ภัยฝุายพลเรือนเทศบาลตําบลปรุใหญ่
เทศบญัญัติ  2561 (100,000)

เพื่อพัฒนามาตรฐานการ 
ปูองกันและแก้ไขปัญหา สา
ธารณภัยในพื้นที่เทศบาล
ตําบลปรุใหญ่

ฝึกอบรมอาสาสมัคร
ปูองกันภัยฝุายพลเรือน
เทศบาลตําบลปรุใหญ่ 
ปีละ 1 คร้ัง

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000  จํานวน
อาสาสมัคร
ปอูงกันภยัฝุาย
พลเรือนเพิ่มขึ้น

ประชาชนได้รับความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินจากเจ้าหน้าที่ที่
มีความชํานาญในการ
ปูองกันสาธารณภัย

สํานักปลัดเทศบาล
(งานปูองกันฯ)

21 โครงการฝึกทบทวนอาสาสมัคร
ปูองกันภัยฝุายพลเรือนเทศบาล
ตําบลปรุใหญ่
เทศบญัญัติ  2561 (200,000)

เพื่อพัฒนามาตรฐานการ 
ปูองกันและแก้ไขปัญหา สา
ธารณภัยในพื้นที่เทศบาล
ตําบลปรุใหญ่

ฝึกทบทวนอาสาสมัคร
ปูองกันภัยฝุายพลเรือน
เทศบาลตําบลปรุใหญ่
ปีละ 1 คร้ัง

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000  จํานวน
อาสาสมัคร
ปอูงกันภยัฝุาย
พลเรือนมีความรู้
เพิ่มขึ้น

ประชาชนได้รับความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินจากเจ้าหน้าที่ที่
มีความชํานาญในการ
ปูองกันสาธารณภัย

สํานักปลัดเทศบาล
(งานปูองกันฯ)
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1. ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
1.1   แผนงานการรักษาความสงบภายใน

2561 2562 2563 2564 2565
(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปูาหมาย

งบประมาณ
หน่วยงานรับผิดชอบ

หลัก

22 โครงการรณรงค์ปูองกันอุบัติเหตุ 
ด้านการจราจรทางถนนประชาชนใน
เขตเทศบาล
เทศบญัญัติ   2561 (30,000)
เทศบญัญัติ  2562 (30,000)

เพื่อให้ประชาชนต่ืนตัวใน
การใช้รถใช้ถนนอย่าง
ปลอดภัย

 ฝึกอบรมให้ความรู้ 
อปพร. ปีละ 1 คร้ัง

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000  จํานวน
อาสาสมัคร
ปอูงกันภยัฝุาย
พลเรือนมีความรู้
เพิ่มขึ้น

 ทําให้ประชาชนได้มี
ความตระหนักและมีส่วน
ร่วมในการใช้รถใช้ถนน
อย่างปลอดภัย

สํานักปลัดเทศบาล
(งานปูองกันฯ)

23 โครงการจัดงานวัน อปพร. 
เทศบญัญัติ  2561 (30,000)

เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติแก่
สมาชิก และสร้างขวัญ 
กําลังใจให้แก่ สมาชิก อป
พร.

สมาชิก อปพร. เทศบาล
ตําบลปรุใหญ่

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000  ร้อยละของ อป
พร. เข้ากิจกรรม

สมาชิก อปพร. ได้
บําเพ็ญประโยน์ต่อ
ส่วนรวม และเห็น
ความสําคัญของ อปพร.

สํานักปลัดเทศบาล
(งานปูองกันฯ)

รวม  23   โครงการ 1,560,000 630,000 680,000 1,090,000 1,690,000 
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แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)
เทศบาลต าบลปรุใหญ่

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การเสริมสร้างความมั่นคงทุกมิติ  เพ่ือป้องกันสถาบันหลักของชาติ  และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 9 ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
1. ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

1.1   แผนงานการรักษาความสงบภายใน

2561 2562 2563 2564 2565
(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

14 โครงการติดต้ังสัญญาณไฟกระพริบ
บริเวณส่ีแยก ปูายห้ามจอดและปูาย
สัญลักษณ์ส่ีแยก ชุมชนไมตรีพัฒนา 
ม.4
(ประชาคมตําบล ลําดับ 6)

เพื่อรักษาความปลอดภัย
ให้กับประชาชน

ติดต้ังสัญญาณไฟกระพริบ
ส่ีแยก  ปูายห้ามจอด และ
ปูายสัญลักษณ์ส่ีแยก

- - 50,000 - -  ร้อยละของ
ความปลอดภยั
ในชีวิตและ
ทรัพย์สินเพิ่มขึ้น

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

สํานักปลัดเทศบาล
(งานปูองกันฯ)

1 โครงการติดต้ังกล้อง CCTV ชุมชน
หนองหอย ม.3
เทศบญัญัติ 2561 (กันเงิน) 
สภาฯ อนุมัติ 27 สค 61 (200,000)

เพื่อปอูงกันและรักษา
ความปลอดภยัในชีวิต
และทรัพย์สินของ
ประชาชนและปอูงกัน
อาชญากรรมที่อาจเกิดขึน้
ในเขตเทศบาล

ติดต้ังกล้อง CCTV 
จํานวน 4 ชุด พร้อมปาูย
โครงการ จํานวน 1 ปาูย 
(ตามมาตรฐาน
กระทรวงดิจิตัลเศรษฐกิจ
และสังคม )

200,000 - - - -  ร้อยละของ
ความปลอดภยั
ในชีวิตและ
ทรัพย์สินของ
ประชาชนเพิ่มขึ้น

ประชาชนมีความ
ปลอดภยัในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

สํานักปลัดเทศบาล
(งานปูองกันฯ)

2 โครงการติดต้ังกล้อง CCTV ม.4
เทศบญัญัติ 2561 (กันเงิน) 
สภาฯ อนุมัติ  27 สค 61 ( 400,000)

เพื่อปอูงกันและรักษา
ความปลอดภยัในชีวิต
และทรัพย์สินของ
ประชาชนและปอูงกัน
อาชญากรรมที่อาจเกิดขึน้
ในเขตเทศบาล

ติดต้ังกล้อง CCTV 
จํานวน 8 ชุด พร้อมปาูย
โครงการ จํานวน 1 ปาูย 
(ตามมาตรฐาน
กระทรวงดิจิตัลเศรษฐกิจ
และสังคม )

400,000 - - - -  ร้อยละของ
ความปลอดภยั
ในชีวิตและ
ทรัพย์สินของ
ประชาชนเพิ่มขึ้น

ประชาชนมีความ
ปลอดภยัในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

สํานักปลัดเทศบาล
(งานปูองกันฯ)

 ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานรับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

เปูาหมาย
งบประมาณ



1. ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
1.1   แผนงานการรักษาความสงบภายใน

2561 2562 2563 2564 2565
(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานรับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

เปูาหมาย
งบประมาณ

3 โครงการติดต้ังกล้อง CCTV  ชุมชน
ไมตรีพฒันา ม.4
(แผนชุมชน ป ี61)

เพื่อปอูงกันและรักษา
ความปลอดภยัในชีวิต
และทรัพย์สินของ
ประชาชนและปอูงกัน
อาชญากรรมที่อาจเกิดขึน้
ในเขตเทศบาล

ติดต้ังกล้อง CCTV พร้อม
ปาูยโครงการ จํานวน 1 
ปาูย (ตามมาตรฐาน
กระทรวงดิจิตัลเศรษฐกิจ
และสังคม )

- - - -     100,000  ร้อยละของ
ความปลอดภยั
ในชีวิตและ
ทรัพย์สินของ
ประชาชนเพิ่มขึ้น

ประชาชนมีความ
ปลอดภยัในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

สํานักปลัดเทศบาล
(งานปูองกันฯ)

4 โครงการติดต้ังกล้อง CCTV ชุมชน
วิโรจน์พัฒนา ม.4
(แผนชุมชน ป ี61)

เพื่อปูองกันและรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน
และปูองกันอาชญากรรมที่
อาจเกิดขึ้นในเขตเทศบาล

ติดต้ังกล้อง CCTV  จํานวน
  4  ชุด พร้อมปูายโครงการ
 1 ปูาย  (ตามมาตรฐาน
กระทรวงดิจิตัลเศรษฐกิจ
และสังคม )

- - - - 200,000  ร้อยละของ
ความปลอดภยั
ในชีวิตและ
ทรัพย์สินของ
ประชาชนเพิ่มขึ้น

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

สํานักปลัดเทศบาล
(งานปูองกันฯ)

5 โครงการติดต้ังกล้อง CCTV ม.5
เทศบญัญัติ 2561 (กันเงิน) 
สภาฯ อนุมัติ 27 สค 61 ( 300,000)

เพื่อปูองกันและรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน
และปูองกันอาชญากรรมที่
อาจเกิดขึ้นในเขตเทศบาล

ติดต้ังกล้อง CCTV จํานวน 
6 ชุด พร้อมปูายโครงการ 1
 ปูาย (ตามมาตรฐาน
กระทรวงดิจิตัลเศรษฐกิจ
และสังคม)

300,000 - - - -  ร้อยละของ
ความปลอดภยั
ในชีวิตและ
ทรัพย์สินของ
ประชาชนเพิ่มขึ้น

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

สํานักปลัดเทศบาล
(งานปูองกันฯ)

6 โครงการติดต้ังกล้อง CCTV ชุมชน
พบสุข 2 ม.5
(แผนชุมชน ป ี62)

เพื่อปูองกันและรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน
และปูองกันอาชญากรรมที่
อาจเกิดขึ้นในเขตเทศบาล

ติดต้ังกล้อง CCTV จํานวน 
4 ชุด พร้อมปูายโครงการ 1
 ปูาย (ตามมาตรฐาน
กระทรวงดิจิตัลเศรษฐกิจ
และสังคม)

- - - - 200,000  ร้อยละของ
ความปลอดภยั
ในชีวิตและ
ทรัพย์สินของ
ประชาชนเพิ่มขึ้น

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

สํานักปลัดเทศบาล
(งานปูองกันฯ)



1. ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
1.1   แผนงานการรักษาความสงบภายใน

2561 2562 2563 2564 2565
(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานรับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

เปูาหมาย
งบประมาณ

7 โครงการติดต้ังกล้อง CCTV  
ชุมชนพบสุข 3 ม.5
(แผนชุมชน ป ี61)

เพื่อปูองกันและรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน
และปูองกันอาชญากรรมที่
อาจเกิดขึ้นในเขตเทศบาล

ติดต้ังกล้อง CCTV จํานวน 
4 ชุด พร้อมปูายโครงการ 1
 ปูาย (ตามมาตรฐาน
กระทรวงดิจิตัลเศรษฐกิจ
และสังคม)

- - - - 200,000  ร้อยละของ
ความปลอดภยั
ในชีวิตและ
ทรัพย์สินของ
ประชาชนเพิ่มขึ้น

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

สํานักปลัดเทศบาล
(งานปูองกันฯ)

8 โครงการติดต้ังกล้อง CCTV 
ชุมชนแสนสุข 2 ม.7

เพื่อปูองกันและรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน
และปูองกันอาชญากรรมที่
อาจเกิดขึ้นในเขตเทศบาล

ติดต้ังกล้อง CCTV จํานวน 
4 ชุด พร้อมปูายโครงการ 1
 ปูาย (ตามมาตรฐาน
กระทรวงดิจิตัลเศรษฐกิจ
และสังคม )

- - - 200,000 -  ร้อยละของ
ความปลอดภยั
ในชีวิตและ
ทรัพย์สินของ
ประชาชนเพิ่มขึ้น

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

สํานักปลัดเทศบาล
(งานปูองกันฯ)

9 โครงการติดต้ังกล้อง CCTV
ชุมชนแสนสุข 3 ม.7

เพื่อปูองกันและรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน
และปูองกันอาชญากรรมที่
อาจเกิดขึ้นในเขตเทศบาล

ติดต้ังกล้อง CCTV จํานวน 
4 ชุด พร้อมปูายโครงการ 1
 ปูาย (ตามมาตรฐาน
กระทรวงดิจิตัลเศรษฐกิจ
และสังคม )

- - - 200,000 -  ร้อยละของ
ความปลอดภยั
ในชีวิตและ
ทรัพย์สินของ
ประชาชนเพิ่มขึ้น

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

สํานักปลัดเทศบาล
(งานปูองกันฯ)

10 โครงการติดต้ังตู้เก็บถังดับเพลิงเคมี
แห้งพร้อมถังดับเพลิงเคมีแห้ง 
ชุมชนคนชุม 1 ม.1 
เทศบญัญัติ 2561 (30,000)

เพื่อเตรียมความพร้อมใน
การช่วยเหลือผู้ประสบภัย

ติดต้ังตู้เก็บถังดับเพลิงเคมี
แห้งพร้อมถังดับเพลิงเคมี
แห้ง

30,000 - - - -  ร้อยละของ
ความปลอดภยั
ในชีวิตและ
ทรัพย์สินเพิ่มขึ้น

ให้ความช่วยเหลืออย่าง
ทันท่วงที

สํานักปลัดเทศบาล
(งานปูองกันฯ)



1. ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
1.1   แผนงานการรักษาความสงบภายใน

2561 2562 2563 2564 2565
(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานรับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

เปูาหมาย
งบประมาณ

11 โครงการติดต้ังตู้เก็บถังดับเพลิง
เคมีแหง้พร้อมถังดับเพลิงเคมีแหง้ 
 ชุมชนหนองหอย  ม.3
(แผนชุมชน ป ี62)

เพื่อเตรียมความพร้อมใน
การช่วยเหลือผู้ประสบภัย

ติดต้ังตู้เก็บถังดับเพลิง
เคมีแหง้พร้อมถังดับเพลิง
เคมีแหง้ จํานวน 5 จุด  1.
 หน้าถนนบา้นปาูละมุล  
2. หน้าบา้น นส.บญุสม  
เตียนพลกรัง  3. ศาลา 
SML  4. บา้นผู้ใหญ่ หมู่ที่
 3  5. บา้นคุณเจียม

- - - -      60,000  ร้อยละของ
ความปลอดภยั
ในชีวิตและ
ทรัพย์สินเพิ่มขึ้น

ให้ความช่วยเหลืออย่าง
ทันท่วงที

สํานักปลัดเทศบาล
(งานปูองกันฯ)

12 โครงการติดต้ังตู้เก็บถังดับเพลิงเคมี
แห้งพร้อมถังดับเพลิงเคมีแห้ง ชุมชน
แสนสุข 3   ม.7

เพื่อเตรียมความพร้อมใน
การช่วยเหลือผู้ประสบภัย

ติดต้ังตู้เก็บถังดับเพลิงเคมี
แห้งพร้อมถังดับเพลิงเคมี
แห้ง

- - - 60,000 -  ร้อยละของ
ความปลอดภยั
ในชีวิตและ
ทรัพย์สินเพิ่มขึ้น

ให้ความช่วยเหลืออย่าง
ทันท่วงที

สํานักปลัดเทศบาล
(งานปูองกันฯ)

13 โครงการติดต้ังตู้เก็บถังดับเพลิงเคมี
แห้งพร้อมถังดับเพลิงเคมีแห้ง ในเขต
เทศบาลตําบลปรุใหญ่

เพื่อเตรียมความพร้อมใน
การช่วยเหลือผู้ประสบภัย

ติดต้ังตู้เก็บถังดับเพลิงเคมี
แห้งพร้อมถังดับเพลิงเคมี
แห้ง ในเขตเทศบาลตําบล
ปรุใหญ่ 

- - - - 300,000  ร้อยละของ
ความปลอดภยั
ในชีวิตและ
ทรัพย์สินเพิ่มขึ้น

ให้ความช่วยเหลืออย่าง
ทันท่วงที

สํานักปลัดเทศบาล
(งานปูองกันฯ)

15 โครงการอบรมให้ความรู้เร่ืองการลด
ความเส่ียงจากเหตุสาธารณภัย
เทศบญัญัติ  2561 (30,000)
เทศบญัญัติ  2562 (30,000)

เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่
ได้รับความเดือดร้อนจาก
เหตุสาธารณภัย

อบรมให้ความรู้เร่ืองการลด
ความเส่ียงจากเหตุสา
ธารณภัยแก่ประชาชนใน
เขตเทศบาล

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000  ร้อยละของ
ความปลอดภยั
ในชีวิตและ
ทรัพย์สินเพิ่มขึ้น

ประชาชนมีความรู้เร่ือง
การลดความเส่ียงจากเหตุ
สาธารณภัยเพิ่มขึ้น

สํานักปลัดเทศบาล
(งานปูองกันฯ)

16 โครงการปูองกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์
เทศบญัญัติ  2561 (50,000)
เทศบญัญัติ  2562 (50,000)

เพื่อเพิ่มความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สินของผู้ใช้
ถนนในช่วงเทศกาล

ต้ังจุดบริการประชาชน
ตําบลปรุใหญ่

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000  ร้อยละของ
ความปลอดภยั
ในชีวิตและ
ทรัพย์สินเพิ่มขึ้น

ผู้ใช้รถใช้ถนนในช่ง
เทศกาลมีความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน

สํานักปลัดเทศบาล
(งานปูองกันฯ)



1. ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
1.1   แผนงานการรักษาความสงบภายใน

2561 2562 2563 2564 2565
(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานรับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

เปูาหมาย
งบประมาณ

17 โครงการปูองกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนนช่วงเทศกาลปีใหม่  
เทศบญัญัติ  2561 (50,000)
เทศบญัญัติ  2562 (50,000)

เพื่อเพิ่มความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สินของผู้ใช้
ถนนในช่วงเทศกาล

ต้ังจุดบริการประชาชน
ตําบลปรุใหญ่

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000  ร้อยละของ
ความปลอดภยั
ในชีวิตและ
ทรัพย์สินเพิ่มขึ้น

ผู้ใช้รถใช้ถนนในช่ง
เทศกาลมีความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน

สํานักปลัดเทศบาล
(งานปูองกันฯ)

18 โครงการฝึกอบรมและทบทวน
เกี่ยวกับการปูองกันและระงับ
อัคคีภัย/ไฟปุาในชุมชน
เทศบญัญัติ  2561 (30,000)
เทศบญัญัติ  2562 (30,000)

เพื่อให้คณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภาเทศบาล 
พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง 
ผู้นําชุมชน มีทักษะความรู้
เกี่ยวกับการปูองกันและ
ระงับอัคคีภัย/ไฟปุาในชุมชน

ฝึกอบรมคณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภาเทศบาล 
พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง 
ผู้นําชุมชนและประชาชน
ตําบลปรุใหญ่

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000  ร้อยละของ
ความปลอดภยั
ในชีวิตและ
ทรัพย์สินเพิ่มขึ้น

มีทีมกู้ภัยทีมีคุณภาพ
ภายในตําบล

สํานักปลัดเทศบาล
(งานปูองกันฯ)

19 โครงการฝึกทักษะการเอาชีวิตรอด
จากการจมน้ํา 
เทศบญัญัติ  2561 (30,000)
เทศบญัญัติ  2562 (30,000)

เพื่อให้มีทักษะด้านความ
ปลอดภัยต่อชีวิตเกี่ยวกับ
กิจกรรมทางน้ํา

ฝึกอบรมนักเรียนโรงเรียน
บ้านคนชุมและตัวแทน
ชุมชน จํานวน 17 ชุมชน

 50,000  50,000  50,000  50,000 50,000  จํานวนนักเรียน
และตัวแทน
ชุมชนมีทกัษา
ด้านความ
ปลอดภยัต่อชีวิต
เกี่ยวกับ
กิจกรรมทางน้ํา
เพิ่มขึ้น

นักเรียนโรงเรียนบ้านคน
ชุมและตัวแทนชุมชน 
จํานวน 17 ชุมชน 
สามารถช่วยเหลือตนเอง
ได้ เมื่อมีภัยเกี่ยวกับ
กิจกรรมทางน้ํา

สํานักปลัดเทศบาล
(งานปูองกันฯ)

20 โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครปูองกัน
ภัยฝุายพลเรือนเทศบาลตําบลปรุใหญ่
เทศบญัญัติ  2561 (100,000)

เพื่อพัฒนามาตรฐานการ 
ปูองกันและแก้ไขปัญหา สา
ธารณภัยในพื้นที่เทศบาล
ตําบลปรุใหญ่

ฝึกอบรมอาสาสมัคร
ปูองกันภัยฝุายพลเรือน
เทศบาลตําบลปรุใหญ่ 
ปีละ 1 คร้ัง

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000  จํานวน
อาสาสมัคร
ปอูงกันภยัฝุาย
พลเรือนเพิ่มขึ้น

ประชาชนได้รับความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินจากเจ้าหน้าที่ที่
มีความชํานาญในการ
ปูองกันสาธารณภัย

สํานักปลัดเทศบาล
(งานปูองกันฯ)



1. ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
1.1   แผนงานการรักษาความสงบภายใน

2561 2562 2563 2564 2565
(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานรับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

เปูาหมาย
งบประมาณ

21 โครงการฝึกทบทวนอาสาสมัคร
ปูองกันภัยฝุายพลเรือนเทศบาล
ตําบลปรุใหญ่
เทศบญัญัติ  2561 (200,000)

เพื่อพัฒนามาตรฐานการ 
ปูองกันและแก้ไขปัญหา สา
ธารณภัยในพื้นที่เทศบาล
ตําบลปรุใหญ่

ฝึกทบทวนอาสาสมัคร
ปูองกันภัยฝุายพลเรือน
เทศบาลตําบลปรุใหญ่
ปีละ 1 คร้ัง

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000  จํานวน
อาสาสมัคร
ปอูงกันภยัฝุาย
พลเรือนมีความรู้
เพิ่มขึ้น

ประชาชนได้รับความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินจากเจ้าหน้าที่ที่
มีความชํานาญในการ
ปูองกันสาธารณภัย

สํานักปลัดเทศบาล
(งานปูองกันฯ)

22 โครงการรณรงค์ปูองกันอุบัติเหตุ 
ด้านการจราจรทางถนนประชาชนใน
เขตเทศบาล
เทศบญัญัติ   2561 (30,000)
เทศบญัญัติ  2562 (30,000)

เพื่อให้ประชาชนต่ืนตัวใน
การใช้รถใช้ถนนอย่าง
ปลอดภัย

 ฝึกอบรมให้ความรู้ 
อปพร. ปีละ 1 คร้ัง

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000  จํานวน
อาสาสมัคร
ปอูงกันภยัฝุาย
พลเรือนมีความรู้
เพิ่มขึ้น

 ทําให้ประชาชนได้มี
ความตระหนักและมีส่วน
ร่วมในการใช้รถใช้ถนน
อย่างปลอดภัย

สํานักปลัดเทศบาล
(งานปูองกันฯ)

23 โครงการจัดงานวัน อปพร. 
เทศบญัญัติ  2561 (30,000)

เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติแก่
สมาชิก และสร้างขวัญ 
กําลังใจให้แก่ สมาชิก อป
พร.

สมาชิก อปพร. เทศบาล
ตําบลปรุใหญ่

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000  ร้อยละของ อป
พร. เข้ากิจกรรม

สมาชิก อปพร. ได้
บําเพ็ญประโยน์ต่อ
ส่วนรวม และเห็น
ความสําคัญของ อปพร.

สํานักปลัดเทศบาล
(งานปูองกันฯ)

รวม  23   โครงการ 1,560,000 630,000 680,000 1,090,000 1,690,000 



แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)
เทศบาลต าบลปรุใหญ่

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การเสริมสร้างความมั่นคงทุกมิติ  เพ่ือป้องกันสถาบันหลักของชาติ  และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 9 ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
1. ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

1.2   แผนงานเคหะและชุมชน

2561 2562 2563 2564 2565
(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการขยายเขตเสียง
ตามสายหลังโรงเรียนบา้น
คนชุม ชุมชนคนชุม 2 ม.1
(แผนชุมชน ป ี61 )

เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ
ข้อมูลข่าวสารทั่วถึงและ
ครอบคลุม

ขยายเขตเสียงตาม
สาย พร้อมปาูย
โครงการ จํานวน 1 
ปาูย (ตามแบบ
เทศบาลกําหนด)

- - - 100,000 -  ร้อยละของ
ประชาชนได้รับ
ข้อมูลข่าวสาร
เพิ่มขึ้น

ประชาชนได้รับ
ข้อมูลข่าวสาร
ทั่วถึงและ
ครอบคลุม

กองช่าง

2 โครงการขยายเขตเสียง
ตามสายโพธิเ์ต้ีย-โนนสลัก
ได ชุมชนคนชุม 3 ม.1
(ประชาคมตําบล ลําดับ 10)

เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ
ข้อมูลข่าวสารทั่วถึงและ
ครอบคลุม

ขยายเขตเสียงตาม
สาย พร้อมปาูย
โครงการ จํานวน 1 
ปาูย (ตามแบบ
เทศบาลกําหนด)

- -     100,000 - -  ร้อยละของ
ประชาชนได้รับ
ข้อมูลข่าวสาร
เพิ่มขึ้น

ประชาชนได้รับ
ข้อมูลข่าวสาร
ทั่วถึงและ
ครอบคลุม

กองช่าง

3 โครงการขยายเขตเสียง
ตามสาย หลังไทวัสดุ   
ชุมชนคนชุม 3 ม.1
(แผนชุมชน ป ี62)

เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ
ข้อมูลข่าวสารทั่วถึงและ
ครอบคลุม

ขยายเขตเสียงตาม
สาย พร้อมปาูย
โครงการ จํานวน 1 
ปาูย (ตามแบบ
เทศบาลกําหนด)

- - - -     100,000  ร้อยละของ
ประชาชนได้รับ
ข้อมูลข่าวสาร
เพิ่มขึ้น

ประชาชนได้รับ
ข้อมูลข่าวสาร
ทั่วถึงและ
ครอบคลุม

กองช่าง

 ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

เปูาหมาย
งบประมาณ
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1. ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
1.2   แผนงานเคหะและชุมชน

2561 2562 2563 2564 2565
(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

เปูาหมาย
งบประมาณ

4 โครงการติดต้ังหอกระจาย
ข่าว ชุมชนลูกหลานปูุคง
พฒันา ม.2
เทศบญัญัติ 2561 (100,000)

เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูล
ข่าวสารทั่วถึงและครอบคลุม

พาวเวอร์แอมป์
ภาคขยาย 1,000 วัตต์
 ลําโพง 100 วัตต์ 
จํานวน 4 ชุด ความสูง
หอกระจายข่าว 10 ม. 
(ตามแบบเทศบาล
กําหนด)

100,000 - - - -  ร้อยละของ
ประชาชนได้รับ
ข้อมูลข่าวสาร
เพิ่มขึ้น

ประชาชนได้รับ
ข้อมูลข่าวสารทั่วถึง
และครอบคลุม

กองช่าง

5 โครงการปรับปรุงหอ
กระจายข่าว ชุมชนหนอง
หอย  ม.3
เทศบญัญัติ 2562 (50,000)

เพื่อให้ประชาชนได้รับขอ้มลู
ขา่วสารทั่วถงึและครอบคลุม

เพาเวอร์แอมป์ภาคขยาย
 1,000 วตัต์ ลําโพง 100
 วตัต์ จาํนวน 4 ชดุ 
(ตามรูปแบบรายการ
และประมาณการที่
เทศบาลกาํหนด)

- 50,000 - - -  ร้อยละของ
ประชาชนได้รับ
ข้อมูลข่าวสาร
เพิ่มขึ้น

ประชาชนได้รับขอ้มลู
ขา่วสารทั่วถงึและ
ครอบคลุม

กองช่าง

6 โครงการติดต้ังหอกระจาย
ข่าว ชุมชนพบสุข 1 ม.5
เทศบญัญัติ 2561 (100,000)

เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูล
ข่าวสารทั่วถึงและครอบคลุม

พาวเวอร์แอมป์
ภาคขยาย 1,000 วัตต์
 ลําโพง 100 วัตต์ 
จํานวน 4 ชุด ความสูง
หอกระจายข่าว 10 ม. 
(ตามแบบเทศบาล
กําหนด)

100,000 - - - -  ร้อยละของ
ประชาชนได้รับ
ข้อมูลข่าวสาร
เพิ่มขึ้น

ประชาชนได้รับ
ข้อมูลข่าวสารทั่วถึง
และครอบคลุม

กองช่าง

79



1. ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
1.2   แผนงานเคหะและชุมชน

2561 2562 2563 2564 2565
(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

เปูาหมาย
งบประมาณ

7 โครงการขยายเขตเสียง
ตามสาย ชุมชนพบสุข 2 
ม.5  (แผนชุมชน ป ี62)

เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูล
ข่าวสารทั่วถึงและครอบคลุม

ขยายเขตเสียงตาม
สาย พร้อมปาูย
โครงการ จํานวน 1 
ปาูย (ตามแบบ
เทศบาลกําหนด)

- - -     100,000 -  ร้อยละของ
ประชาชนได้รับ
ข้อมูลข่าวสาร
เพิ่มขึ้น

ประชาชนได้รับ
ข้อมูลข่าวสารทั่วถึง
และครอบคลุม

กองช่าง

8 โครงการติดต้ังหอกระจาย
ข่าว ชุมชนพบสุข 3 ม.5
จ่ายขาดเงินสะสม ป ี2561
สภาฯ อนุมัติ 27 ธค 60
( 100,000 )

เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูล
ข่าวสารทั่วถึงและครอบคลุม

พาวเวอร์แอมป์
ภาคขยาย 1,000 วัตต์
 ลําโพง 100 วัตต์ 
จํานวน 4 ชุด ความสูง
หอกระจายข่าว 10 ม. 
(ตามแบบเทศบาล
กําหนด)

100,000 - - - -  ร้อยละของ
ประชาชนได้รับ
ข้อมูลข่าวสาร
เพิ่มขึ้น

ประชาชนได้รับ
ข้อมูลข่าวสารทั่วถึง
และครอบคลุม

กองช่าง

9 โครงการติดต้ังหอกระจาย
ข่าว ชุมชนแสนสุข 1 ม.7
(แผนชุมชน ป ี61)

เพื่อให้ประชาชนได้รับขอ้มลู
ขา่วสารทั่วถงึและครอบคลุม

เพาเวอร์แอมป์ภาคขยาย
 1,000 วตัต์ ลําโพง 100
 วตัต์ จาํนวน 4 ชดุ 
ความสูงหอกระจายขา่ว
ไมน่้อยกวา่ 10 ม.(ตาม
รูปแบบรายการและ
ประมาณการที่เทศบาล
กาํหนด)

- - - - 100,000  ร้อยละของ
ประชาชนได้รับ
ข้อมูลข่าวสาร
เพิ่มขึ้น

ประชาชนได้รับขอ้มลู
ขา่วสารทั่วถงึและ
ครอบคลุม

กองช่าง

รวม  9  โครงการ 300,000 50,000 100,000 200,000 200,000 
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แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)
เทศบาลต าบลปรุใหญ่

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การเสริมสร้างความมั่นคงทุกมิติ  เพ่ือป้องกันสถาบันหลักของชาติ  และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 9 ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
1. ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

1.2   แผนงานเคหะและชุมชน

2561 2562 2563 2564 2565
(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

2 โครงการขยายเขตเสียง
ตามสายโพธิเ์ต้ีย-โนนสลัก
ได ชุมชนคนชุม 3 ม.1
(ประชาคมตําบล ลําดับ 10)

เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ
ข้อมูลข่าวสารทั่วถึงและ
ครอบคลุม

ขยายเขตเสียงตาม
สาย พร้อมปาูย
โครงการ จํานวน 1 
ปาูย (ตามแบบ
เทศบาลกําหนด)

- -     100,000 - -  ร้อยละของ
ประชาชนได้รับ
ข้อมูลข่าวสาร
เพิ่มขึ้น

ประชาชนได้รับ
ข้อมูลข่าวสาร
ทั่วถึงและ
ครอบคลุม

กองช่าง

1 โครงการขยายเขตเสียง
ตามสายหลังโรงเรียนบา้น
คนชุม ชุมชนคนชุม 2 ม.1
(แผนชุมชน ป ี61 )

เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ
ข้อมูลข่าวสารทั่วถึงและ
ครอบคลุม

ขยายเขตเสียงตาม
สาย พร้อมปาูย
โครงการ จํานวน 1 
ปาูย (ตามแบบ
เทศบาลกําหนด)

- - - 100,000 -  ร้อยละของ
ประชาชนได้รับ
ข้อมูลข่าวสาร
เพิ่มขึ้น

ประชาชนได้รับ
ข้อมูลข่าวสาร
ทั่วถึงและ
ครอบคลุม

กองช่าง

3 โครงการขยายเขตเสียง
ตามสาย หลังไทวัสดุ   
ชุมชนคนชุม 3 ม.1
(แผนชุมชน ป ี62)

เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ
ข้อมูลข่าวสารทั่วถึงและ
ครอบคลุม

ขยายเขตเสียงตาม
สาย พร้อมปาูย
โครงการ จํานวน 1 
ปาูย (ตามแบบ
เทศบาลกําหนด)

- - - -     100,000  ร้อยละของ
ประชาชนได้รับ
ข้อมูลข่าวสาร
เพิ่มขึ้น

ประชาชนได้รับ
ข้อมูลข่าวสาร
ทั่วถึงและ
ครอบคลุม

กองช่าง

 ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

เปูาหมาย
งบประมาณ



1. ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
1.2   แผนงานเคหะและชุมชน

2561 2562 2563 2564 2565
(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

เปูาหมาย
งบประมาณ

4 โครงการติดต้ังหอกระจาย
ข่าว ชุมชนลูกหลานปูุคง
พฒันา ม.2
เทศบญัญัติ 2561 (100,000)

เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูล
ข่าวสารทั่วถึงและครอบคลุม

พาวเวอร์แอมป์
ภาคขยาย 1,000 วัตต์
 ลําโพง 100 วัตต์ 
จํานวน 4 ชุด ความสูง
หอกระจายข่าว 10 ม. 
(ตามแบบเทศบาล
กําหนด)

100,000 - - - -  ร้อยละของ
ประชาชนได้รับ
ข้อมูลข่าวสาร
เพิ่มขึ้น

ประชาชนได้รับ
ข้อมูลข่าวสารทั่วถึง
และครอบคลุม

กองช่าง

5 โครงการปรับปรุงหอ
กระจายข่าว ชุมชนหนอง
หอย  ม.3
เทศบญัญัติ 2562 (50,000)

เพื่อให้ประชาชนได้รับขอ้มลู
ขา่วสารทั่วถงึและครอบคลุม

เพาเวอร์แอมป์ภาคขยาย
 1,000 วตัต์ ลําโพง 100
 วตัต์ จาํนวน 4 ชดุ 
(ตามรูปแบบรายการ
และประมาณการที่
เทศบาลกาํหนด)

- 50,000 - - -  ร้อยละของ
ประชาชนได้รับ
ข้อมูลข่าวสาร
เพิ่มขึ้น

ประชาชนได้รับขอ้มลู
ขา่วสารทั่วถงึและ
ครอบคลุม

กองช่าง

6 โครงการติดต้ังหอกระจาย
ข่าว ชุมชนพบสุข 1 ม.5
เทศบญัญัติ 2561 (100,000)

เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูล
ข่าวสารทั่วถึงและครอบคลุม

พาวเวอร์แอมป์
ภาคขยาย 1,000 วัตต์
 ลําโพง 100 วัตต์ 
จํานวน 4 ชุด ความสูง
หอกระจายข่าว 10 ม. 
(ตามแบบเทศบาล
กําหนด)

100,000 - - - -  ร้อยละของ
ประชาชนได้รับ
ข้อมูลข่าวสาร
เพิ่มขึ้น

ประชาชนได้รับ
ข้อมูลข่าวสารทั่วถึง
และครอบคลุม

กองช่าง



1. ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
1.2   แผนงานเคหะและชุมชน

2561 2562 2563 2564 2565
(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

เปูาหมาย
งบประมาณ

7 โครงการขยายเขตเสียง
ตามสาย ชุมชนพบสุข 2 
ม.5  (แผนชุมชน ป ี62)

เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูล
ข่าวสารทั่วถึงและครอบคลุม

ขยายเขตเสียงตาม
สาย พร้อมปาูย
โครงการ จํานวน 1 
ปาูย (ตามแบบ
เทศบาลกําหนด)

- - -     100,000 -  ร้อยละของ
ประชาชนได้รับ
ข้อมูลข่าวสาร
เพิ่มขึ้น

ประชาชนได้รับ
ข้อมูลข่าวสารทั่วถึง
และครอบคลุม

กองช่าง

8 โครงการติดต้ังหอกระจาย
ข่าว ชุมชนพบสุข 3 ม.5
จ่ายขาดเงินสะสม ป ี2561
สภาฯ อนุมัติ 27 ธค 60
( 100,000 )

เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูล
ข่าวสารทั่วถึงและครอบคลุม

พาวเวอร์แอมป์
ภาคขยาย 1,000 วัตต์
 ลําโพง 100 วัตต์ 
จํานวน 4 ชุด ความสูง
หอกระจายข่าว 10 ม. 
(ตามแบบเทศบาล
กําหนด)

100,000 - - - -  ร้อยละของ
ประชาชนได้รับ
ข้อมูลข่าวสาร
เพิ่มขึ้น

ประชาชนได้รับ
ข้อมูลข่าวสารทั่วถึง
และครอบคลุม

กองช่าง

9 โครงการติดต้ังหอกระจาย
ข่าว ชุมชนแสนสุข 1 ม.7
(แผนชุมชน ป ี61)

เพื่อให้ประชาชนได้รับขอ้มลู
ขา่วสารทั่วถงึและครอบคลุม

เพาเวอร์แอมป์ภาคขยาย
 1,000 วตัต์ ลําโพง 100
 วตัต์ จาํนวน 4 ชดุ 
ความสูงหอกระจายขา่ว
ไมน่้อยกวา่ 10 ม.(ตาม
รูปแบบรายการและ
ประมาณการที่เทศบาล
กาํหนด)

- - - - 100,000  ร้อยละของ
ประชาชนได้รับ
ข้อมูลข่าวสาร
เพิ่มขึ้น

ประชาชนได้รับขอ้มลู
ขา่วสารทั่วถงึและ
ครอบคลุม

กองช่าง

รวม  9  โครงการ 300,000 50,000 100,000 200,000 200,000 



แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)
เทศบาลต าบลปรุใหญ่

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การเสริมสร้างความมั่นคงทุกมิติ  เพ่ือป้องกันสถาบันหลักของชาติ  และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 9 ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
1. ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

1.3   

2561 2562 2563 2564 2565
(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการปูองกันและแก้ไขปัญหา
สาธารณภัยต่าง ๆ 
เทศบญัญัติ 2561 (700,000)
เทศบญัญัติ 2562 (500,000)

เพื่อปูองกันและแก้ไข
ปัญหา
สาธารณภัยต่าง ๆ 
เช่น ภัยแล้ง อัคคีภัย 
อุทกภัย ฯลฯ

ช่วยเหลือผู้ประสบเหตุ
สาธารณภัยในเขต
พื้นที่ตําบลปรุใหญ่ 
จํานวน 7 หมู่บ้าน

950,000 950,000 950,000 950,000 950,000  ร้อยละของ
ความปลอดภยั
ในชีวิตและ
ทรัพย์สินเพิ่มขึ้น

สาธารณภัยต่าง ๆ 
ได้รับการปูองกันและ
แก้ไขได้อย่างทันท่วงที

สํานักปลัดเทศบาล
(งานปูองกันฯ)

รวม  1   โครงการ 950,000 950,000 950,000 950,000 950,000 

หน่วยงานรับผิดชอบ
หลัก

แผนงานงบกลาง

ผลที่คาดว่าจะได้รับที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปูาหมาย

งบประมาณ
 ตัวชี้วัด
(KPI)
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แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)
เทศบาลต าบลปรุใหญ่

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความสมบูรณ์อย่างยั่งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง และยกระดับอุทยานธรณีโคราชสู่อุทยานธรณีโลก
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 1 ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชด าริ
2.ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชด าริ 
 2.1 แผนงานเคหะและชุมชน

2561 2562 2563 2564 2565

(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการขุดลอกลําปรุเขต

เทศบาลตําบลปรุใหญ่ 
ชุมชนหนองหอย ม.3
(แผนชุมชน ป ี62)

เพื่อพัฒนาสาธารณูปโภคให้ด
ได้มาตรฐาน

ขุดลอกคลองกว้างเฉล่ีย 1.75 ม. ยาว 317
 ม. ลึกเฉล่ีย 0.30 ม. ปริมาณขุดลอกไม่
น้อยกว่า 166.43 ลบ.ม. และขนย้ายดิน
รัศมีไม่น้อยกว่า 4 กม. (ตามแบบเทศบาล
กําหนด)

- - - - 35,000 ร้อยละ
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรเพิ่มขึ้น

ระบายน้ําได้ดี
และน้ําไมท่่วมขงั
ในพื้นที่ 
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร

กองช่าง

2 โครงการขุดลอกคลองกัก
เก็บน้ําเพื่อผลิตน้ําประปา
ผิวดินขนาดใหญ่มาก และ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายเลียบคลองกัก
เก็บน้ําผลิตประปาโพธิเ์ต้ีย 
 ชุมชนคนชุม 3 ม.1
จ่ายขาดเงินสะสม ป ี2561
 สภาฯ อนุมัติ 27 ธค 60
( 677,000 )

เพื่อให้ประชาชนมีน้ําใช้เพื่อ
อุปโภค-บริโภคอย่างทั่วถึง
และได้รับความสะดวกใน
การสัญจร

ขดุลอกคลอง ขนาดกวา้งเฉล่ีย  14.00 ม. ยาว 
300 ม. ลึกเฉล่ีย 1.80 ม. ลาดเอยีง 1:1 ปริมาตร
ขดุลอกไมน่้อยกวา่ 6,588.00 ลบ.ม. และขนยา้ย
ดินรัศมไีมน่้อยกวา่ 1.00 กม. พร้อมติดต้ังปูาย
โครงการจาํนวน 1 ปูาย และกอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กเลียบคลอง กวา้ง 4.00 ม. ยาว
 100.00 ม. หนา 0.15 ม. ไหล่ทางหินคลุกกวา้ง
ขา้งละ 0.50 ม. หรือพื้นที่กอ่สร้างผิวจราจรไม่
น้อยกวา่ 400.00 ตร.ม.  พร้อมติดต้ังปูาย
โครงการจาํนวน  1  ปูาย  (ตามแบบเทศบาล
กาํหนด)

700,000 - - - - ร้อยละของ
ประชาชนมีน้ํา
อุปโภค บริโภค
และได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรเพิ่มขึ้น

ประชาชนมีน้ํา
ใช้เพื่ออุปโภค-
บริโภคทั่วถึง
และประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรเพิ่มขึ้น

กองช่าง

 ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปูาหมาย

งบประมาณ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
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2.ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชด าริ 
 2.1 แผนงานเคหะและชุมชน

2561 2562 2563 2564 2565

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

 ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปูาหมาย

งบประมาณ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

3 โครงการวางทอ่เมน
ประปาตามแนวถนน ซอย
แสนสุข 1/1-1/3 ชุมชน
แสนสุข 3 ม.7
เทศบญัญัติ 2562 (315,000)

(แผนชุมชน ป ี61)

เพื่อให้ประชาชนมนี้ําใชเ้พื่อ
อปุโภค-บริโภคอยา่งทั่วถงึ

ท่อเมนประปา PVC ชั้น 8.5 ขนาด 4"  3" 
และ  2" ความยาวรวม 1,638.00 ม. พร้อมปูาย
โครงการจาํนวน 1 ปูาย (ตามรูปแบบรายการ
และประมาณการที่เทศบาลกาํหนด)

- 315,000 - - - ร้อยละของ
ประชาชนมีน้ํา
อุปโภค บริโภค
เพิ่มขึ้น

ประชาชนมนี้ําใช้
เพื่ออปุโภค-
บริโภคทั่วถงึ

กองช่าง

4 โครงการขยายเขต
น้ําประปาหลังสนามกีฬา 
80 พรรษา ซอยจําปาทอง 
ชุมชนแสนสุข 3 ม.7
(แผนชุมชน ป ี61)

เพื่อให้ประชาชนมีน้ําใช้เพื่อ
อุปโภค-บริโภคอย่างทั่วถึง

หอถังสูงและถังเก็บน้ําขนาด 100.00 ลบ.ม.  ขุดเจาะ
บ่อบาดาล ขนาด 6" ลึกไม่น้อยกวา่ 75.00 ม. 
พร้อมปั้มสูบน้ําบาดาล ขนาด 3 แรงม้า พร้อมปูาย
โครงการ จาํนวน 1 ปูาย (ตามแบบเทศบาลกําหนด)

- - - -    1,200,000 ร้อยละของ
ประชาชนมีน้ํา
อุปโภค บริโภค
เพิ่มขึ้น

ประชาชนมีน้ํา
ใช้เพื่ออุปโภค-
บริโภคทั่วถึง

กองช่าง

5 โครงการปรับปรุงระบบ
กรองน้ําประปา ชุมชนพบ
สุข 1 ม.5
(ประชาคมตําบล ลําดับ 4)

เพื่อให้ประชาชนมีน้ําใช้เพื่อ
อุปโภค-บริโภคที่มีคุณภาพ
และได้มาตรฐาน

ติดต้ังเคร่ืองกรองน้ําสแตนเลส Dia. 
0.97x1.85 ม. หนา 3 มม.   และติดต้ัง
เคร่ืองกรองน้ําสแตนเลส Dia. 1.20x1.85 
ม. หนา 3 มม.  และติดต้ังอุปกรณ์ใช้งาน 
พร้อมปาูยโครงการจํานวน 1 ปาูย (ตาม
รูปแบบรายการและประมาณการที่
เทศบาลกําหนด)

- - 458,000 - - ร้อยละของ
ประชาชนมีน้ํา
อุปโภค บริโภค
ตามมาตรฐาน
เพิ่มขึ้น

ประชาชนมีน้ํา
ใช้เพื่ออุปโภค-
บริโภคทั่วถึง
และมีมาตรฐาน

กองช่าง
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2.ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชด าริ 
 2.1 แผนงานเคหะและชุมชน

2561 2562 2563 2564 2565

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

 ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปูาหมาย

งบประมาณ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

6 โครงการปรับปรุงและ
เคล่ือนย้ายระบบผลิต
ประปาสําเร็จรูป (Mobile 
Plant) จากแหล่งน้ําผิวดิน 
โดยเคล่ือนย้ายจาก หมู่ที่ 7
  บา้นแสนสุข ไปหมู่ที่ 1 
บา้นคนชุม
เทศบญัญัติ 2562 (500,000)

เพื่อให้ประชาชนมนี้ําใชเ้พื่อ
อปุโภค-บริโภคอยา่งทั่วถงึ

ระบบผลิตประปาสําเร็จรูป อตัราการผลิตขนาด 
20 ลูกบาศกเ์มตรต่อชั่วโมง พร้อมปูายโครงการ
จาํนวน 1 ปูาย (ตามรูปแบบรายการและ
ประมาณการที่เทศบาลกาํหนด)

- 500,000 - - - ร้อยละของ
ประชาชนมีน้ํา
อุปโภค บริโภค
เพิ่มขึ้น

ประชาชนมนี้ําใช้
เพื่ออปุโภค-
บริโภคทั่วถงึ

กองช่าง

7 โครงการปรับปรุงระบบ
กรองน้ําประปา ชุมชนพบ
สุข 3 ม.5
(ประชาคมตําบล ลําดับ 6)
(แผนชุมชน ป ี62)

เพื่อให้ประชาชนมนี้ําใชเ้พื่อ
อปุโภค-บริโภคอยา่งทั่วถงึ

ติดต้ังเคร่ืองกรองน้ําสแตนเลส Dia. 
0.97x1.85 ม. หนา 3 มม.   และติดต้ัง
เคร่ืองกรองน้ําสแตนเลส Dia. 1.20x1.85 
ม. หนา 3 มม.  และติดต้ังอุปกรณ์ใช้งาน 
พร้อมปาูยโครงการจํานวน 1 ปาูย (ตาม
รูปแบบรายการและประมาณการที่
เทศบาลกําหนด)

- - 458,000 - - ร้อยละของ
ประชาชนมีน้ํา
อุปโภค บริโภค
เพิ่มขึ้น

ประชาชนมนี้ําใช้
เพื่ออปุโภค-
บริโภคทั่วถงึ

กองช่าง

8 โครงการปรับปรุงระบบ
กรองน้ําประปา ชุมชน
วิโรจน์พฒันา ม.4
จ่ายขาดเงินสะสม ป ี2561 
สภาฯ อนุมัติ 27 ธค 60
( 100,000 )

เพื่อให้ประชาชนมีน้ําใช้เพื่อ
อุปโภค-บริโภคอย่างทั่วถึง

ติดต้ังถงักรองสนิมเหล็ก ขนาด  0.80 ม. 
จาํนวน 1 ถงั และถงัใส่คลอรีน พร้อมปั๊ม จาํนวน 
1 ถงั พร้อมเชื่อมต่อระบบประปาหมู่บ้าน (ตาม
รูปแบบรายการและประมาณการที่เทศบาล
กาํหนด)

100,000 - - - - ร้อยละของ
ประชาชนมีน้ํา
อุปโภค บริโภค
เพิ่มขึ้น

ประชาชนมีน้ํา
ใช้เพื่ออุปโภค-
บริโภคทั่วถึง

กองช่าง
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2.ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชด าริ 
 2.1 แผนงานเคหะและชุมชน

2561 2562 2563 2564 2565

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

 ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปูาหมาย

งบประมาณ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

9 โครงการปรับปรุงระบบ
กรองน้ําประปาวัดพบสุข 
ชุมชนแสนสุข 2 ม.7
เทศบญัญัติ 2561 (169,000)

เพื่อให้ประชาชนมีน้ําใช้เพื่อ
อุปโภค-บริโภคอย่างทั่วถึง

ปรับปรุงระบบกรองน้ําประปาวดัพบสุข และถงั
กรองทราย จาํนวน 1 ถงั พร้อมติดต้ังปูาย
โครงการ จาํนวน 1 ปูาย (ตามรูปแบบรายการ
และประมาณการที่เทศบาลกาํหนด)

169,000 - - - - ร้อยละของ
ประชาชนมีน้ํา
อุปโภค บริโภค
เพิ่มขึ้น

ประชาชนมีน้ํา
ใช้เพื่ออุปโภค-
บริโภคทั่วถึง

กองช่าง

10 โครงการก่อสร้างหอถังเก็บ
น้ํารูปทรงแชมเปญพร้อมถัง
เก็บน้ําใส (คุ้มโสฬส) 
ชุมชนแสนสุข 3  ม.7

เพื่อให้ประชาชนมนี้ําใชเ้พื่อ
อปุโภค-บริโภคอยา่งทั่วถงึ

หอถงัสูง ขนาดความจ ุ 30  ลบ.ม. สูง 20 เมตร  
(รูปทรงแชมเปญ) จาํนวน  1 ถงั พร้อมถงัเกบ็น้ํา
ใส 100 ลบ.ม.  พร้อมปูายโครงการจาํนวน  1  
ปูาย (ตามรูปแบบรายการและประมาณการที่
เทศบาลกาํหนด)

- - - 1,297,000 - ร้อยละของ
ประชาชนมีน้ํา
อุปโภค บริโภค
เพิ่มขึ้น

ประชาชนมนี้ําใช้
เพื่ออปุโภค-
บริโภคทั่วถงึ

กองช่าง

11 โครงการเจาะบอ่บาดาล 
ข้างโนนโพธิ ์ชุมชนคนชุม 1
 ม.1 (แผนชุมชน ป ี61)

เพื่อให้ประชาชนมีน้ําใช้เพื่อ
อุปโภค-บริโภคอย่างทั่วถึง

เจาะบ่อบาดาลขนาด 4" ความลึกไมน่้อยกวา่ 
60.00 เมตร ปูายโครงการจาํนวน 1 ปูาย (ตาม
รูปแบบรายการและประมาณการที่เทศบาล
กาํหนด)

- - - - 300,000 ร้อยละของ
ประชาชนมีน้ํา
อุปโภค บริโภค
เพิ่มขึ้น

ประชาชนมีน้ํา
ใช้เพื่ออุปโภค-
บริโภคทั่วถึง

กองช่าง

12 โครงการเจาะบอ่บาดาล  
ชุมชนวิโรจน์พฒันา  ม.4
เทศบญัญัติ 2561 (300,000)
(แผนชุมชน ป ี61 )

เพื่อให้ประชาชนมีน้ําใช้เพื่อ
อุปโภค-บริโภคอย่างทั่วถึง

เจาะบ่อบาดาลความลึกไมน่้อยกวา่ 70.00 เมตร 
จาํนวน 2 บ่อ พร้อมเคร่ืองสูบน้ําใต้ดิน (ซับ
เมอร์ส)  ขนาด 3 แรงมา้ จาํนวน 2 เคร่ือง เคร่ือง
สูบน้ําหอยโขง่ 5.5 แรงมา้ จาํนวน 2 เคร่ือง  ปูาย
โครงการจาํนวน 1 ปูาย (ตามรูปแบบรายการ
และประมาณการที่เทศบาลกาํหนด)

300,000 - - - 300,000 ร้อยละของ
ประชาชนมีน้ํา
อุปโภค บริโภค
เพิ่มขึ้น

ประชาชนมีน้ํา
ใช้เพื่ออุปโภค-
บริโภคทั่วถึง

กองช่าง

รวม  12  โครงการ 1,269,000 815,000 916,000 1,297,000 1,835,000 
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แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)
เทศบาลต าบลปรุใหญ่

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความสมบูรณ์อย่างยั่งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง และยกระดับอุทยานธรณีโคราชสู่อุทยานธรณีโลก
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 1 ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชด าริ
2.ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชด าริ 
 2.1 แผนงานเคหะและชุมชน

2561 2562 2563 2564 2565

(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
5 โครงการปรับปรุงระบบ

กรองน้ําประปา ชุมชนพบ
สุข 1 ม.5
(ประชาคมตําบล ลําดับ 4)

เพื่อให้ประชาชนมีน้ําใช้เพื่อ
อุปโภค-บริโภคที่มีคุณภาพ
และได้มาตรฐาน

ติดต้ังเคร่ืองกรองน้ําสแตนเลส Dia. 
0.97x1.85 ม. หนา 3 มม.   และติดต้ัง
เคร่ืองกรองน้ําสแตนเลส Dia. 1.20x1.85 
ม. หนา 3 มม.  และติดต้ังอุปกรณ์ใช้งาน 
พร้อมปาูยโครงการจํานวน 1 ปาูย (ตาม
รูปแบบรายการและประมาณการที่
เทศบาลกําหนด)

- - 458,000 - - ร้อยละของ
ประชาชนมีน้ํา
อุปโภค บริโภค
ตามมาตรฐาน
เพิ่มขึ้น

ประชาชนมีน้ํา
ใช้เพื่ออุปโภค-
บริโภคทั่วถึง
และมีมาตรฐาน

กองช่าง

7 โครงการปรับปรุงระบบ
กรองน้ําประปา ชุมชนพบ
สุข 3 ม.5
(ประชาคมตําบล ลําดับ 6)
(แผนชุมชน ป ี62)

เพื่อให้ประชาชนมนี้ําใชเ้พื่อ
อปุโภค-บริโภคอยา่งทั่วถงึ

ติดต้ังเคร่ืองกรองน้ําสแตนเลส Dia. 
0.97x1.85 ม. หนา 3 มม.   และติดต้ัง
เคร่ืองกรองน้ําสแตนเลส Dia. 1.20x1.85 
ม. หนา 3 มม.  และติดต้ังอุปกรณ์ใช้งาน 
พร้อมปาูยโครงการจํานวน 1 ปาูย (ตาม
รูปแบบรายการและประมาณการที่
เทศบาลกําหนด)

- - 458,000 - - ร้อยละของ
ประชาชนมีน้ํา
อุปโภค บริโภค
เพิ่มขึ้น

ประชาชนมนี้ําใช้
เพื่ออปุโภค-
บริโภคทั่วถงึ

กองช่าง

 ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปูาหมาย

งบประมาณ



2.ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชด าริ 
 2.1 แผนงานเคหะและชุมชน

2561 2562 2563 2564 2565

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

 ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปูาหมาย

งบประมาณ

1 โครงการขุดลอกลําปรุเขต
เทศบาลตําบลปรุใหญ่ 
ชุมชนหนองหอย ม.3
(แผนชุมชน ป ี62)

เพื่อพัฒนาสาธารณูปโภคให้ด
ได้มาตรฐาน

ขุดลอกคลองกว้างเฉล่ีย 1.75 ม. ยาว 317
 ม. ลึกเฉล่ีย 0.30 ม. ปริมาณขุดลอกไม่
น้อยกว่า 166.43 ลบ.ม. และขนย้ายดิน
รัศมีไม่น้อยกว่า 4 กม. (ตามแบบเทศบาล
กําหนด)

- - - - 35,000 ร้อยละ
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรเพิ่มขึ้น

ระบายน้ําได้ดี
และน้ําไมท่่วมขงั
ในพื้นที่ 
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร

กองช่าง

2 โครงการขุดลอกคลองกัก
เก็บน้ําเพื่อผลิตน้ําประปา
ผิวดินขนาดใหญ่มาก และ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายเลียบคลองกัก
เก็บน้ําผลิตประปาโพธิเ์ต้ีย 
 ชุมชนคนชุม 3 ม.1
จ่ายขาดเงินสะสม ป ี2561
 สภาฯ อนุมัติ 27 ธค 60
( 677,000 )

เพื่อให้ประชาชนมีน้ําใช้เพื่อ
อุปโภค-บริโภคอย่างทั่วถึง
และได้รับความสะดวกใน
การสัญจร

ขดุลอกคลอง ขนาดกวา้งเฉล่ีย  14.00 ม. ยาว 
300 ม. ลึกเฉล่ีย 1.80 ม. ลาดเอยีง 1:1 ปริมาตร
ขดุลอกไมน่้อยกวา่ 6,588.00 ลบ.ม. และขนยา้ย
ดินรัศมไีมน่้อยกวา่ 1.00 กม. พร้อมติดต้ังปูาย
โครงการจาํนวน 1 ปูาย และกอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กเลียบคลอง กวา้ง 4.00 ม. ยาว
 100.00 ม. หนา 0.15 ม. ไหล่ทางหินคลุกกวา้ง
ขา้งละ 0.50 ม. หรือพื้นที่กอ่สร้างผิวจราจรไม่
น้อยกวา่ 400.00 ตร.ม.  พร้อมติดต้ังปูาย
โครงการจาํนวน  1  ปูาย  (ตามแบบเทศบาล
กาํหนด)

700,000 - - - - ร้อยละของ
ประชาชนมีน้ํา
อุปโภค บริโภค
และได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรเพิ่มขึ้น

ประชาชนมีน้ํา
ใช้เพื่ออุปโภค-
บริโภคทั่วถึง
และประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรเพิ่มขึ้น

กองช่าง

3 โครงการวางทอ่เมน
ประปาตามแนวถนน ซอย
แสนสุข 1/1-1/3 ชุมชน
แสนสุข 3 ม.7
เทศบญัญัติ 2562 (315,000)

(แผนชุมชน ป ี61)

เพื่อให้ประชาชนมนี้ําใชเ้พื่อ
อปุโภค-บริโภคอยา่งทั่วถงึ

ท่อเมนประปา PVC ชั้น 8.5 ขนาด 4"  3" 
และ  2" ความยาวรวม 1,638.00 ม. พร้อมปูาย
โครงการจาํนวน 1 ปูาย (ตามรูปแบบรายการ
และประมาณการที่เทศบาลกาํหนด)

- 315,000 - - - ร้อยละของ
ประชาชนมีน้ํา
อุปโภค บริโภค
เพิ่มขึ้น

ประชาชนมนี้ําใช้
เพื่ออปุโภค-
บริโภคทั่วถงึ

กองช่าง



2.ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชด าริ 
 2.1 แผนงานเคหะและชุมชน

2561 2562 2563 2564 2565

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

 ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปูาหมาย

งบประมาณ

4 โครงการขยายเขต
น้ําประปาหลังสนามกีฬา 
80 พรรษา ซอยจําปาทอง 
ชุมชนแสนสุข 3 ม.7
(แผนชุมชน ป ี61)

เพื่อให้ประชาชนมีน้ําใช้เพื่อ
อุปโภค-บริโภคอย่างทั่วถึง

หอถังสูงและถังเก็บน้ําขนาด 100.00 ลบ.ม.  ขุดเจาะ
บ่อบาดาล ขนาด 6" ลึกไม่น้อยกวา่ 75.00 ม. 
พร้อมปั้มสูบน้ําบาดาล ขนาด 3 แรงม้า พร้อมปูาย
โครงการ จาํนวน 1 ปูาย (ตามแบบเทศบาลกําหนด)

- - - -    1,200,000 ร้อยละของ
ประชาชนมีน้ํา
อุปโภค บริโภค
เพิ่มขึ้น

ประชาชนมีน้ํา
ใช้เพื่ออุปโภค-
บริโภคทั่วถึง

กองช่าง

6 โครงการปรับปรุงและ
เคล่ือนย้ายระบบผลิต
ประปาสําเร็จรูป (Mobile 
Plant) จากแหล่งน้ําผิวดิน 
โดยเคล่ือนย้ายจาก หมู่ที่ 7
  บา้นแสนสุข ไปหมู่ที่ 1 
บา้นคนชุม
เทศบญัญัติ 2562 (500,000)

เพื่อให้ประชาชนมนี้ําใชเ้พื่อ
อปุโภค-บริโภคอยา่งทั่วถงึ

ระบบผลิตประปาสําเร็จรูป อตัราการผลิตขนาด 
20 ลูกบาศกเ์มตรต่อชั่วโมง พร้อมปูายโครงการ
จาํนวน 1 ปูาย (ตามรูปแบบรายการและ
ประมาณการที่เทศบาลกาํหนด)

- 500,000 - - - ร้อยละของ
ประชาชนมีน้ํา
อุปโภค บริโภค
เพิ่มขึ้น

ประชาชนมนี้ําใช้
เพื่ออปุโภค-
บริโภคทั่วถงึ

กองช่าง

8 โครงการปรับปรุงระบบ
กรองน้ําประปา ชุมชน
วิโรจน์พฒันา ม.4
จ่ายขาดเงินสะสม ป ี2561 
สภาฯ อนุมัติ 27 ธค 60
( 100,000 )

เพื่อให้ประชาชนมีน้ําใช้เพื่อ
อุปโภค-บริโภคอย่างทั่วถึง

ติดต้ังถงักรองสนิมเหล็ก ขนาด  0.80 ม. 
จาํนวน 1 ถงั และถงัใส่คลอรีน พร้อมปั๊ม จาํนวน 
1 ถงั พร้อมเชื่อมต่อระบบประปาหมู่บ้าน (ตาม
รูปแบบรายการและประมาณการที่เทศบาล
กาํหนด)

100,000 - - - - ร้อยละของ
ประชาชนมีน้ํา
อุปโภค บริโภค
เพิ่มขึ้น

ประชาชนมีน้ํา
ใช้เพื่ออุปโภค-
บริโภคทั่วถึง

กองช่าง

9 โครงการปรับปรุงระบบ
กรองน้ําประปาวัดพบสุข 
ชุมชนแสนสุข 2 ม.7
เทศบญัญัติ 2561 (169,000)

เพื่อให้ประชาชนมีน้ําใช้เพื่อ
อุปโภค-บริโภคอย่างทั่วถึง

ปรับปรุงระบบกรองน้ําประปาวดัพบสุข และถงั
กรองทราย จาํนวน 1 ถงั พร้อมติดต้ังปูาย
โครงการ จาํนวน 1 ปูาย (ตามรูปแบบรายการ
และประมาณการที่เทศบาลกาํหนด)

169,000 - - - - ร้อยละของ
ประชาชนมีน้ํา
อุปโภค บริโภค
เพิ่มขึ้น

ประชาชนมีน้ํา
ใช้เพื่ออุปโภค-
บริโภคทั่วถึง

กองช่าง



2.ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชด าริ 
 2.1 แผนงานเคหะและชุมชน

2561 2562 2563 2564 2565

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

 ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปูาหมาย

งบประมาณ

10 โครงการก่อสร้างหอถังเก็บ
น้ํารูปทรงแชมเปญพร้อมถัง
เก็บน้ําใส (คุ้มโสฬส) 
ชุมชนแสนสุข 3  ม.7

เพื่อให้ประชาชนมนี้ําใชเ้พื่อ
อปุโภค-บริโภคอยา่งทั่วถงึ

หอถงัสูง ขนาดความจ ุ 30  ลบ.ม. สูง 20 เมตร  
(รูปทรงแชมเปญ) จาํนวน  1 ถงั พร้อมถงัเกบ็น้ํา
ใส 100 ลบ.ม.  พร้อมปูายโครงการจาํนวน  1  
ปูาย (ตามรูปแบบรายการและประมาณการที่
เทศบาลกาํหนด)

- - - 1,297,000 - ร้อยละของ
ประชาชนมีน้ํา
อุปโภค บริโภค
เพิ่มขึ้น

ประชาชนมนี้ําใช้
เพื่ออปุโภค-
บริโภคทั่วถงึ

กองช่าง

11 โครงการเจาะบอ่บาดาล 
ข้างโนนโพธิ ์ชุมชนคนชุม 1
 ม.1 (แผนชุมชน ป ี61)

เพื่อให้ประชาชนมีน้ําใช้เพื่อ
อุปโภค-บริโภคอย่างทั่วถึง

เจาะบ่อบาดาลขนาด 4" ความลึกไมน่้อยกวา่ 
60.00 เมตร ปูายโครงการจาํนวน 1 ปูาย (ตาม
รูปแบบรายการและประมาณการที่เทศบาล
กาํหนด)

- - - - 300,000 ร้อยละของ
ประชาชนมีน้ํา
อุปโภค บริโภค
เพิ่มขึ้น

ประชาชนมีน้ํา
ใช้เพื่ออุปโภค-
บริโภคทั่วถึง

กองช่าง

12 โครงการเจาะบอ่บาดาล  
ชุมชนวิโรจน์พฒันา  ม.4
เทศบญัญัติ 2561 (300,000)
(แผนชุมชน ป ี61 )

เพื่อให้ประชาชนมีน้ําใช้เพื่อ
อุปโภค-บริโภคอย่างทั่วถึง

เจาะบ่อบาดาลความลึกไมน่้อยกวา่ 70.00 เมตร 
จาํนวน 2 บ่อ พร้อมเคร่ืองสูบน้ําใต้ดิน (ซับ
เมอร์ส)  ขนาด 3 แรงมา้ จาํนวน 2 เคร่ือง เคร่ือง
สูบน้ําหอยโขง่ 5.5 แรงมา้ จาํนวน 2 เคร่ือง  ปูาย
โครงการจาํนวน 1 ปูาย (ตามรูปแบบรายการ
และประมาณการที่เทศบาลกาํหนด)

300,000 - - - 300,000 ร้อยละของ
ประชาชนมีน้ํา
อุปโภค บริโภค
เพิ่มขึ้น

ประชาชนมีน้ํา
ใช้เพื่ออุปโภค-
บริโภคทั่วถึง

กองช่าง

รวม  12  โครงการ 1,269,000 815,000 916,000 1,297,000 1,835,000 



แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)
เทศบาลต าบลปรุใหญ่

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความสมบูรณ์อย่างยั่งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง และยกระดับอุทยานธรณีโคราชสู่อุทยานธรณีโลก
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 1 ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชด าริ
2.ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชด าริ 
 2.2 แผนงานการเกษตร

2561 2562 2563 2564 2565
(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการอนุรักษ์
พนัธุกรรมพชือัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ
 สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี
เทศบญัญัติ 2561 (50,000)
เทศบญัญัติ 2562 (50,000)

เพื่อส่งเสริมความร่วมมือ
และสร้างจิตสํานึกในการ
อนุรักษ์ทรัพยากร 
วัฒนธรรม และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น

ประชาชนในเขตพื้นที่
ตําบลปรุใหญ่ และ
หน่วยงานภาครัฐและ
ภาคเอกชน ในเขตพื้นที่
ตําบลปรุใหญ่

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000  ฐานข้อมูลของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ
 เพิ่มขึ้น

ตําบลปรุใหญ่มี
ฐานข้อมูล
ทรัพยากร 
วัฒนธรรม และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น

สํานักปลัดเทศบาล
(งานพัฒนาชุมชน)

2 โครงการพฒันาแหล่งน้ํา
เพื่อการอุปโภค-บริโภค 
เทศบญัญัติ 2561 (50,000)
เทศบญัญัติ 2562 (80,000)

เพื่อปูองกนัและบรรเทา
ผลกระทบจากปัญหาภัยแล้ง
ให้แกป่ระชาชน

พัฒนาแหล่งน้ําเพื่อการ
อปุโภค-บริโภค ในเขต
พื้นที่ตําบลปรุใหญ่

150,000 150,000 - - -  ร้อยละของ
ประชาชนได้รับ
การช่วยเหลือ
เพิ่มขึ้น

ประชาชนที่ได้รับ
ความเดือดร้อนใน
พื้นที่เขตเทศบาล
ตําบลปรุใหญ่
ได้รับการ
ชว่ยเหลือจาก
ปัญหาภัยแล้ง

สํานักปลัดเทศบาล
(งานปูองกันฯ)

รวม  2  โครงการ       200,000       200,000        50,000        50,000        50,000

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงานรับผิดชอบ
หลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปูาหมาย

งบประมาณ
 ตัวชี้วัด
(KPI)

86



แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)
เทศบาลต าบลปรุใหญ่

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันเศรษฐกิจ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 6 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
   3.1 แผนงานเคหะและชุมชน

2561 2562 2563 2564 2565

(ผลผลิตของโครงการ)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)
1 โครงการก่อสร้างถนนหนิคลุก

บา้นนายสําราญ อาจปรุ ชุมชน
คนชุม 1 ม.1
เทศบญัญัติ 2562 (18,500)
(แผนชุมชน ป ี61)

เพื่อพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภคให้ได้
มาตรฐาน

ถนนหินคลุก กวา้ง 3.00 ม. ยาว 40.00 ม. หนา 
0.20 ม. หรือพื้นที่ดําเนินการกอ่สร้างผิวจราจร
ไมน่้อยกวา่ 120.00 ตร.ม. (ตามรูปแบบรายการ
และประมาณการที่เทศบาลกาํหนด)

- 18,500 - - - ร้อยละ
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรเพิ่มขึ้น

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร

กองชา่ง

2 โครงการก่อสร้างถนนหนิคลุก
สายตะกุดทางเข้าบา้นนายสาธิต
 ชุมชนคนชุม 1 ม.1
(ประชาคมตําบล ลําดับ 12)

เพื่อพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภคให้ได้
มาตรฐาน

ผิวจราจรถนนหินคลุก กวา้ง 4.00 ม. ยาว 35.00
 ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไมน่้อยกวา่ 240.00 ตร.ม.
 ปริมาตรหินคลุกไมน่้อยกวา่ 140.00 ลบ.ม. 
(ตามรูปแบบรายการและประมาณการที่เทศบาล
กาํหนด)

- - 24,000 - - ร้อยละ
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรเพิ่มขึ้น

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร

กองชา่ง

3 โครงการก่อสร้างทอ่ระบายนํ้า
คอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมขยาย
ผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก  
เส้นจากโรงนํ้าแข็งกิจวารีถึง
บายพาส ชุมชนคนชุม 1 ม.1
เทศบญัญัติ 2562 (766,000)
(แผนชุมชน ป ี61)

เพื่อพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภคให้ได้
มาตรฐาน

ท่อระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากล้ินราง ชั้น
 3  0.60 ม. ความยาวรวมบ่อพัก 205 ม. บ่อ
พัก 20 บ่อ พร้อมคืนผิวจราจรคอนกรีตเสริม
เหล็ก กวา้ง 1.00 ม. ยาว 205 ม. หนา 0.15 ม. 
พร้อมปูายโครงการ 1  ปูาย (ตามรูปแบบ
รายการและประมาณการที่เทศบาลกาํหนด)

- 766,000 - - - ร้อยละ
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรเพิ่มขึ้น

ระบายน้ําได้ดี
และน้ําไมท่่วมขงั
ในพื้นที่ ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการสัญจร

กองชา่ง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปูาหมาย

 งบประมาณ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
 ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ
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3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
   3.1 แผนงานเคหะและชุมชน

2561 2562 2563 2564 2565

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

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปูาหมาย

 งบประมาณ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
 ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

4 โครงการก่อสร้างกําแพงกันดิน
เลียบลําตะกุดพร้อมถมดินเสริม
คันทางเลียบลําตะกุด ชุมชนคน
ชุม 1 ม.1

เพื่อพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภคให้ได้
มาตรฐาน

กาํแพงกนัดินเลียบลําตะกดุพร้อมถมดินเสริมคัน
ทางเลียบลําตะกดุกวา้ง 2.50 เมตร ความยาว
แนวเสริมคันทางรวม 204.00 เมตร พร้อมปูาย
โครงการจาํนวน  1  ปูาย (ตามรูปแบบรายการ
และประมาณการที่เทศบาลกาํหนด)

- - - 1,500,000 - ร้อยละ
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรเพิ่มขึ้น

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร

กองชา่ง

5 โครงการก่อสร้างแผงกัน้ริมคลอง
ตะกุด  ชุมชนคนชุม 1 ม.1
แผนชุมชน ป ี2561

เพื่อพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภคให้ได้
มาตรฐาน

ติดต้ังแผงกัน้ริมคลอง ยาว 204 ม. พร้อม
ปาูยโครงการจํานวน  1  ปาูย (ตาม
รูปแบบรายการและประมาณการที่
เทศบาลกําหนด)

- - - - 500,000 ร้อยละ
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรเพิ่มขึ้น

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร

กองชา่ง

6 โครงการจัดทําปาูยชื่อชุมชนคน
ชุม 1 ม.1
เทศบญัญัติ 2562 (17,000)
(แผนชุมชน ป ี61)

เพื่อแสดงที่ต้ังและอาณา
เขตของพื้นที่ชมุชน

ปูายชื่อชมุชน ขนาด  1.20 x 2.40 เมตร  จาํนวน
 1 ปูาย (ตามรูปแบบรายการและประมาณการที่
เทศบาลกาํหนด)

- 20,000 - - - ร้อยละ
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรเพิ่มขึ้น

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร

กองชา่ง

7 โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กจากสนามกีฬาโนน
โพธิไ์ปทางทศิตะวันออก ชุมชน
คนชุม 2 ม.1
จ่ายขาดเงินสะสม ป ี2561
สภาฯ อนุมัติ 27 ธค 60 (135,000 )

เพื่อพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภคให้ได้
มาตรฐาน

ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4 ม.
 ยาว 200 ม. หรือพื้นที่ดําเนินการไม่น้อยกว่า
 800 ตร.ม.  พร้อมปูายโครงการจํานวน  1  
ปูาย (ตามแบบเทศบาลกําหนด)

200,000 - - - - ร้อยละ
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรเพิ่มขึ้น

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร

กองชา่ง

8 โครงการปรับปรุงทางลงที่ทํา
การผู้ใหญ่บา้นหมู่ที่ 1 ชุมชนคน
ชุม 2  ม. 1
(ประชาคมตําบล ลําดับ 11)

เพื่อพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภคให้ได้
มาตรฐาน

ผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4 ม.
 ยาว 10.60 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ผิว
จราจรไม่น้อยกว่า 42.40 ตร.ม.  (ตามแบบ
เทศบาลกําหนด)

- - 30,000 - - ร้อยละ
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรเพิ่มขึ้น

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร

กองชา่ง
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3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
   3.1 แผนงานเคหะและชุมชน

2561 2562 2563 2564 2565

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

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปูาหมาย

 งบประมาณ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
 ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

9 โครงการปรับปรุงถนนหนิคลุกส่ี
แยกบา้นแปะถึงบา้นนายแดง 
ชุมชนคนชุม 2 ม.1

เพื่อพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภคให้ได้
มาตรฐาน

ถนนหินคลุก กวา้ง 4.00 ม. ยาว 2,000.00 ม. 
หนา 0.10 ม.  พร้อมปูายโครงการจาํนวน 1 ปูาย
 (ตามรูปแบบรายการและประมาณการที่
เทศบาลกาํหนด)

- - - 540,000 - ร้อยละ
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรเพิ่มขึ้น

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร

กองชา่ง

10 โครงการจัดทําปาูยชื่อชุมชนคน
ชุม 2 ม. 1
จ่ายขาดเงินสะสม ป ี2561
สภาฯ อนุมัติ 27 ธค 60 (17,000 )

เพื่อแสดงที่ต้ังและ
อาณาเขตของพื้นที่
ชุมชน

ปูายชมุชน จาํนวน 1 ปูาย (ตามรูปแบบรายการ
และประมาณการที่เทศบาลกาํหนด)

55,000 - - - - ร้อยละ
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรเพิ่มขึ้น

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร

กองชา่ง

11 โครงการก่อสร้างทอ่ระบายน้ํา 
ซอยบา้นผู้ใหญ่ศักด์ิรพ ีชุมชน
คนชุม 3 ม.1
แผนชุมชน ป ี2561

เพื่อพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภคให้ได้
มาตรฐาน

ท่อระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากล้ินราง ชั้น
 3  0.40  ม. ความยาวท่อรวมบ่อพัก 418.00 
ม. พร้อมติดต้ังปูายโครงการ จาํนวน 1 ปูาย 
(ตามรูปแบบรายการและประมาณการที่เทศบาล
กาํหนด)

- - - - 1,100,000 ร้อยละ
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรเพิ่มขึ้น

ระบายน้ําได้ดี
และน้ําไม่ท่วมขัง
ในพื้นที่

กองชา่ง

12 โครงการติดต้ังกระจกนูน ม.1
เทศบญัญัติ 2561 (กันเงิน) 
สภาฯ อนุมัติ 27 สค 61 (30,000)

เพื่อปอูงกันและ
รักษาความปลอดภยั
ในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชน

กระจกนูน พร้อมติดต้ัง จํานวน 5 ตัว 
(ตามแบบเทศบาลกําหนด)

30,000 - - - -  ร้อยละของ
ความปลอดภยั
ในชีวิตและ
ทรัพย์สินของ
ประชาชนเพิ่มขึ้น

ประชาชนมี
ความปลอดภยั
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

กองช่าง

13 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอยบ้านยายเมี้ยน – บ้าน
ยายน้อย ชุมชนตาลโหรนโนนตาชู
พัฒนา ม.2

เพื่อพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภคให้ได้
มาตรฐาน

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  กวา้ง 2.00 ม.  ยาว 
15.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ดําเนินการ
กอ่สร้างไมน่้อยกวา่  30.00  ตร.ม. (ตามรูปแบบ
รายการและประมาณการที่เทศบาลกาํหนด)

- - 50,000 - - ร้อยละ
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรเพิ่มขึ้น

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร

กองชา่ง
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3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
   3.1 แผนงานเคหะและชุมชน

2561 2562 2563 2564 2565

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

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปูาหมาย

 งบประมาณ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
 ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

14 โครงการขยายถนนสายบา้นนาย
ประยงค์  เข็มทอง คลอง
ชลประทานถึงตาลโหรน ชุมชน
ตาลโหรนโนนตาชูพฒันา ม.2
(แผนชุมชน ป ี61)

เพื่อพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภคให้ได้
มาตรฐาน

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  กวา้ง 3.00 ม.  ยาว 
120.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ดําเนินการ
กอ่สร้างไมน่้อยกวา่  360.00  ตร.ม. พร้อมปูาย
โครงการจาํนวน 1 ปูาย (ตามรูปแบบรายการ
และประมาณการที่เทศบาลกาํหนด)

- 235,000 - - - ร้อยละ
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรเพิ่มขึ้น

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร

กองชา่ง

15 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ําต่อ
จากโครงการเดิมถึงบายพาสชุมชน
ตาลโหรนโนนตาชูพัฒนา ม.2

เพื่อพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภคให้ได้
มาตรฐาน

ท่อระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก ชั้น 3  
ขนาด  Ø 0.40  เมตร  ยาว 166  ม. บ่อพัก
จํานวน 17 บ่อ พร้อมปูายโครงการจํานวน 1
 ปูาย (ตามแบบเทศบาลกําหนด)

350,000 - - - - ร้อยละ
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรเพิ่มขึ้น

ระบายน้ําได้ดี
และน้ําไม่ท่วมขัง
ในพื้นที่

กองชา่ง

16 โครงการก่อสร้างทอ่ระบายน้ํา
สายบา้นนายประยงค์    เข็มทอง
 คลองชลประทานถึงตาลโหรน 
ชุมชนตาลโหรนโนนตาชูพฒันา
ม.2

เพื่อพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภคให้ได้
มาตรฐาน

ท่อระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก ชั้น 3  
ขนาด  Ø 0.40  เมตร  ยาว 120 ม. บ่อพัก
จํานวน 12 บ่อ พร้อมปูายโครงการจํานวน 1
 ปูาย (ตามแบบเทศบาลกําหนด)

- - - 250,000 - ร้อยละ
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรเพิ่มขึ้น

ระบายน้ําได้ดี
และน้ําไม่ท่วมขัง
ในพื้นที่

กองชา่ง

17 โครงการก่อสร้างทอ่ระบายน้ํา
จากศาลตาปูุ - บา้นนางบงัอร 
ชุมชนตาลโหรนโนนตาชูพฒันา 
ม.2

เพื่อพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภคให้ได้
มาตรฐาน

ท่อระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากล้ินราง ชั้น
 3  0.40  ม. ความยาวท่อรวมบ่อพัก 59.00 ม.
 บ่อพัก จาํนวน 6 บ่อ พร้อมติดต้ังปูายโครงการ 
จาํนวน 1 ปูาย (ตามรูปแบบรายการและ
ประมาณการที่เทศบาลกาํหนด)

- - - - 165,000 ร้อยละ
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรเพิ่มขึ้น

ระบายน้ําได้ดี
และน้ําไม่ท่วมขัง
ในพื้นที่ 
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร

กองชา่ง
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3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
   3.1 แผนงานเคหะและชุมชน

2561 2562 2563 2564 2565

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

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปูาหมาย

 งบประมาณ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
 ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

18 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ําจาก
บ้านนายสําเริง - เหมืองระกํา 
ชุมชนตาลโหรนโนนตาชูพัฒนา ม.2
เทศบญัญัติ 2561 (กันเงิน)
สภาฯ อนุมัติ  27 สค 61 (236,000)
(แผนชุมชน ป ี61)

เพื่อพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภคให้ได้
มาตรฐาน

รางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก กวา้ง 0. 50 ม.
ยาว 120.00 ม. ผนังหนา 0.125 ม. ฝาราง
ระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก  หนา 0.15 ม. 
ความลึกในรางระบายน้ําไมน่้อยกวา่ 0.30 ม.  
พร้อมติดต้ังปูายโครงการ จาํนวน 1 ปูาย (ตาม
รูปแบบรายการและประมาณการที่เทศบาล
กาํหนด)

236,000 - - - - ร้อยละ
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรเพิ่มขึ้น

ระบายน้ําได้ดี
และน้ําไม่ท่วมขัง
ในพื้นที่ 
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร

กองชา่ง

19 โครงการจัดทําปูายชื่อชุมชนตาล
โหรนโนนตาชูพัฒนา ม.2
(ประชาคมตําบล ลําดับ 16)

เพื่อแสดงที่ต้ังและ
อาณาเขตของพื้นที่
ชุมชน

ติดต้ังปูายชื่อชุมชน ขนาด 1.20 x 2.40 ม.
จํานวน 1 ปูาย (ตามรูปแบบรายการและ
ประมาณการที่เทศบาลกําหนด)

- - 20,000 - - ร้อยละ
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรเพิ่มขึ้น

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร

กองชา่ง

20 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายบา้นผู้ใหญ่โค้ย ม.2
จ่ายขาดเงินสะสม ป ี2561
สภาฯ อนุมัติ 27 ธค 60 (250,000 )

เพื่อพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภคให้ได้
มาตรฐาน

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4 ม. ยาว 81 
ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ดําเนินการไม่น้อย
กว่า  324 ตร.ม.  พร้อมไหล่ทางหินคลุก 
กว้าง 0.50 ม. ยาว 81 ม.  หนา 0.15 ม. ทั้ง
สองข้าง  พร้อมปูายโครงการจํานวน 1 ปูาย 
(ตามแบบเทศบาลกําหนด)

377,000 - - - - ร้อยละ
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรเพิ่มขึ้น

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร

กองชา่ง

21 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กบา้นนายอนัน วอน
สันเทยีะ ชุมชนร่วมใจพฒันาตะ
คองเก่า ม.2
จ่ายขาดเงินสะสม ป ี2561
สภาฯ อนุมัติ 27 ธค 60 (67,000 )

เพื่อพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภคให้ได้
มาตรฐาน

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  กวา้ง 3.00 ม.    ยาว 
112.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ดําเนินการ
กอ่สร้างไมน่้อยกวา่  336.00  ตร.ม. (ตาม
รูปแบบรายการและประมาณการที่เทศบาล
กาํหนด)

220,000 - - - - ร้อยละ
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรเพิ่มขึ้น

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร

กองชา่ง
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3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
   3.1 แผนงานเคหะและชุมชน

2561 2562 2563 2564 2565

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

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปูาหมาย

 งบประมาณ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
 ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

22 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กบา้นนางจันจิรา  กิม
สูงเนิน ชุมชนร่วมใจพฒันาตะ
คองเก่า ม.2
(แผนชุมชน ป ี61)

เพื่อพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภคให้ได้
มาตรฐาน

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  กวา้ง 3.00 ม.    ยาว 
36.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ดําเนินการ
กอ่สร้างไมน่้อยกวา่  108.00  ตร.ม. (ตาม
รูปแบบรายการและประมาณการที่เทศบาล
กาํหนด)

- - - - 70,000 ร้อยละ
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรเพิ่มขึ้น

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร

กองชา่ง

23 โครงการปรับปรุงยกระดับพื้น
ทาง ซอย 9/4   ชุมชนร่วมใจ
พฒันาตะคองเก่า ม.2 
จ่ายขาดเงินสะสม ป ี2561
สภาฯ อนุมัติ 27 ธค 60 (298,000 )

เพื่อพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภคให้ได้
มาตรฐาน

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิมกวา้ง  กวา้ง 3 ม.    
ยาว 138  ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ดําเนินการ
กอ่สร้างไมน่้อยกวา่ 414 ตร.ม. ถมดินพร้อมบด
อดัขึ้น 0.40 ม.  ถนนกวา้ง 3 ม. (ตามรูปแบบ
รายการและประมาณการที่เทศบาลกาํหนด)

500,000 - - - - ร้อยละ
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรเพิ่มขึ้น

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร

กองชา่ง

24 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ซอย 9/2  ชุมชนร่วม
ใจพฒันาตะคองเก่า ม.2
(ประชาคมตําบล ลําดับ 12)

เพื่อพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภคให้ได้
มาตรฐาน

ผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  กวา้ง 5.00 ม.
 ยาว 43.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ผิวจราจร
ไมน่้อยกวา่  215.00  ตร.ม. พร้อมปูายโครงการ 
จาํนวน  1 ปูาย  (ตามรูปแบบรายการและ
ประมาณการที่เทศบาลกาํหนด)

- - 155,000 - - ร้อยละ
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรเพิ่มขึ้น

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร

กองชา่ง

25  โครงการก่อสร้างท่อเชื่อมเหมือง
ระบายน้ํา ซอยบ้านลุงแจ่ม ชุมชน
ร่วมใจพัฒนาตะคองเก่า ม.2
เทศบญัญัติ 2561 (กันเงิน)
สภาฯ อนุมัติ 27 สค 61 (31,000)

เพื่อพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภคให้ได้
มาตรฐาน

ท่อระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากล้ินราง ชั้น
 3  เส้นผ่าศูนยก์ลาง 1.00  ม. จาํนวน 4.00 
ท่อน พร้อมดาดคอนกรีตเสริมปากท่อ  (ตาม
รูปแบบรายการและประมาณการที่เทศบาล
กาํหนด)

31,000 - - - - ร้อยละ
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรเพิ่มขึ้น

ระบายน้ําได้ดี
และน้ําไม่ท่วมขัง
ในพื้นที่

กองชา่ง
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3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
   3.1 แผนงานเคหะและชุมชน

2561 2562 2563 2564 2565

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

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปูาหมาย

 งบประมาณ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
 ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

26 โครงการกอ่สร้างท่อระบายน้ํา
คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 9/4 ชมุชน
ร่วมใจพัฒนาตะคองเกา่ ม.2
เทศบญัญัติ 2562 (439,000)

เพื่อพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภคให้ได้
มาตรฐาน

ท่อระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากล้ินราง ชั้น
 3  0.30 ม. ความยาวรวมบ่อพัก 140.00 ม. 
บ่อพักจาํนวน 15 บ่อ พร้อมคืนผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็ก กวา้ง 1.00 ม. ยาว 140 ม. 
หนา 0.15 ม. พร้อมปูายโครงการ จาํนวน 1 ปูาย
 (ตามรูปแบบรายการและประมาณการที่
เทศบาลกาํหนด)

- 439,000 - - - ร้อยละ
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรเพิ่มขึ้น

ระบายน้ําได้ดี
และน้ําไมท่่วมขงั
ในพื้นที่ ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการสัญจร

กองชา่ง

27 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา 
ซอย 9/4   ชุมชนร่วมใจพฒันา
ตะคองเก่า ม.2
แผนชุมชน ป ี2562

เพื่อพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภคให้ได้
มาตรฐาน

รางระบายน้ํา กว้างภายใน 0.40 ม. ยาว 
142 ม.  พร้อมปาูยโครงการ จํานวน 1 
ปาูย (ตามรูปแบบรายการและประมาณ
การที่เทศบาลกําหนด)

- - 900,000 - - ร้อยละ
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรเพิ่มขึ้น

ระบายน้ําได้ดี
และน้ําไม่ท่วมขัง
ในพื้นที่

กองชา่ง

28 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กทางเข้าบา้น
ผู้ใหญ่บา้น ชุมชนลูกหลานปูุคง
พฒันา  ม.2 
เทศบญัญัติ 2562 (113,900)
(แผนชุมชน ป ี61)

เพื่อพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภคให้ได้
มาตรฐาน

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กวา้ง 3.00 ม. ยาว 
60.00 ม. หนา 0.15 ม.  หรือพื้นที่ดําเนินการ
กอ่สร้างผิวจราจรไมน่้อยกวา่ 180.00 ตร.ม. 
พร้อมปูายโครงการ จาํนวน 1 ปูาย (ตามรูปแบบ
รายการและประมาณการที่เทศบาลกาํหนด)

- 113,900 - - - ร้อยละ
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรเพิ่มขึ้น

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร

กองชา่ง
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3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
   3.1 แผนงานเคหะและชุมชน

2561 2562 2563 2564 2565

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

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปูาหมาย

 งบประมาณ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
 ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

29 โครงการปรับปรุงถนน ซอย 7 
กลางบา้นตะคองเก่า ชุมชน
ลูกหลานปูุคงพฒันา ม.2
(แผนชุมชน ป ี61)

เพื่อพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภคให้ได้
มาตรฐาน

ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  กว้าง 
4.00 ม.    ยาว 100.00 ม. หนา 0.15 ม. 
หรือพื้นที่ดําเนินการก่อสร้างไม่น้อยกว่า  
400.00  ตร.ม. พร้อมไหล่ทางหนิคลุก
กว้าง 0.50 ม. ยาว 100.00 ม. หนา 0.15
 ม. ทั้งสองข้าง  พร้อมปาูยโครงการจํานวน
 1 ปาูย (ตามรูปแบบรายการและ
ประมาณการที่เทศบาลกําหนด)

- - - - 300,000 ร้อยละ
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรเพิ่มขึ้น

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร

กองชา่ง

30 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา
คอนกรีตเสริมเหล็ก หน้าบา้น
หมอเพญ็ศรี ชุมชนลูกหลานปูุ
คงพฒันา ม.2
แผนชุมชน ป ี2561

เพื่อพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภคให้ได้
มาตรฐาน

รางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก  กว้าง  
60 ซม.   ยาว 210  ม.  พร้อมปาูย
โครงการจํานวน 1 ปาูย (ตามรูปแบบ
รายการและประมาณการที่เทศบาล
กําหนด)

- - - - 1,470,000 ร้อยละ
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรเพิ่มขึ้น

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร

กองชา่ง

31 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สามแยกคุ้มโนนเพล-
สุดซอย ชุมชนลูกหลานปูุคง
พฒันา ม.2
(แผนชุมชน ป ี61)

เพื่อพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภคให้ได้
มาตรฐาน

ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 3 
ม. ยาว 15 ม. (ตามรูปแบบรายการและ
ประมาณการที่เทศบาลกําหนด)

- - - - 40,000 ร้อยละ
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรเพิ่มขึ้น

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร

กองชา่ง

32 โครงการปรับปรุงถนนหนิคลุก
บา้นนายสมควร  ราศรี ม.2
(แผนชุมชน ป ี61)

เพื่อพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภคให้ได้
มาตรฐาน

ถนนหินคลุก กว้าง 4 ม. ยาว 200 ม. หนา 
0.20 ม. หรือพื้นที่ดําเนินการไม่น้อยกว่า  
800 ตร.ม.   (ตามแบบเทศบาลกําหนด)

- 100,000 - - - ร้อยละ
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรเพิ่มขึ้น

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร

กองชา่ง

94



3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
   3.1 แผนงานเคหะและชุมชน

2561 2562 2563 2564 2565

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

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปูาหมาย

 งบประมาณ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
 ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

33 โครงการก่อสร้างทอ่ระบายน้ํา
คอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นทาง
บา้นลุงประกอบถึงถนนสาย
กลางบา้น  ชุมชนลูกหลานปูุคง
พฒันา  ม.2
จ่ายขาดเงินสะสม ป ี2561
สภาฯ อนุมัติ 27 ธค 60 (286,000 )

เพื่อพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภคให้ได้
มาตรฐาน

ท่อระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากล้ินราง ชั้น
 3  0.40  ม. ความยาวท่อรวมบ่อพัก 100.00 
ม. บ่อพัก จาํนวน 10 บ่อ พร้อมติดต้ังปูาย
โครงการ จาํนวน 1 ปูาย (ตามรูปแบบรายการ
และประมาณการที่เทศบาลกาํหนด)

278,000 - - - - ร้อยละ
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรเพิ่มขึ้น

ระบายน้ําได้ดี
และน้ําไม่ท่วมขัง
ในพื้นที่ 
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร

กองชา่ง

34 โครงการก่อสร้างทอ่ระบายน้ํา
หลังศุภโชคค้าไม้ถึงหอพกับา้น
ยายผัด ชุมชนลูกหลานปูุคง
พฒันา ม.2

เพื่อพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภคให้ได้
มาตรฐาน

ท่อระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากล้ินราง ชั้น
 3  0.40  ม. ความยาวท่อรวมบ่อพัก 190.00 
ม. บ่อพัก จาํนวน 19 บ่อ พร้อมติดต้ังปูาย
โครงการ จาํนวน 1 ปูาย (ตามรูปแบบรายการ
และประมาณการที่เทศบาลกาํหนด)

- - - 530,000 - ร้อยละ
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรเพิ่มขึ้น

ระบายน้ําได้ดี
และน้ําไม่ท่วมขัง
ในพื้นที่

กองชา่ง

35 โครงการก่อสร้างทอ่ระบายนํ้า
คอนกรีตเสริมเหล็ก เส้น
กลางบา้นช่วงหลังครัวกะลาถึง
ลําตะคองเก่า  ชุมชนลูกหลานปูุ
คงพฒันา ม.2

เพื่อพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภคให้ได้
มาตรฐาน

ท่อระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากล้ินราง ชั้น
 3  0.40  ม. ความยาวท่อรวมบ่อพัก 131.00 
ม. บ่อพัก จาํนวน 14 บ่อ พร้อมติดต้ังปูาย
โครงการ จาํนวน 1 ปูาย (ตามรูปแบบรายการ
และประมาณการที่เทศบาลกาํหนด)

- - - 373,000 - ร้อยละ
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรเพิ่มขึ้น

ระบายน้ําได้ดี
และน้ําไม่ท่วมขัง
ในพื้นที่ 
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร

กองชา่ง

36 โครงการปรับปรุงผิวทางบริเวณ
บา้นผู้ใหญ่หมู่ที่ 3 ถึงจดเขตสุด
เขตเทศบาลตําบลบา้นใหม่ 
ชุมชนหนองหอย ม.3
จ่ายขาดเงินสะสม ป ี2561
สภาฯ อนุมัติ 27 ธค 60 (29,000 )

เพื่อพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภคให้ได้
มาตรฐาน

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.15 ม. พื้นที่
ดําเนินการกอ่สร้างไมน่้อยกวา่  40.00  ตร.ม. 
(ตามรูปแบบรายการและประมาณการที่เทศบาล
กาํหนด)

 25,000  -  -  - - ร้อยละ
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรเพิ่มขึ้น

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร

กองชา่ง
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3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
   3.1 แผนงานเคหะและชุมชน

2561 2562 2563 2564 2565

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

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปูาหมาย

 งบประมาณ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
 ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

37 โครงการปรับปรุงผิวทางบริเวณ
บา้นปาูพนัถึงสุดเขตเทศบาล
ตําบลปรุใหญ่ ชุมชนหนองหอย 
ม.3
จ่ายขาดเงินสะสม ป ี2561
สภาฯ อนุมัติ 27 ธค 60 (29,000 )

เพื่อพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภคให้ได้
มาตรฐาน

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หนา 0.15 ม. พื้นที่
ดําเนินการกอ่สร้างไมน่้อยกวา่  40.00  ตร.ม. 
(ตามแบบเทศบาลกาํหนด)

25,000 - - - - ร้อยละ
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรเพิ่มขึ้น

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร

กองชา่ง

38 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ําริม
ถนนมุขมนตรี (ฝ่ังซ้าย) ชุมชน
หนองหอย ม.3

เพื่อพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภคให้ได้
มาตรฐาน

ท่อระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากล้ินราง ชั้น
 3  0.40  ม. ความยาวท่อรวมบ่อพัก 165.00 
ม. บ่อพัก จาํนวน 17 บ่อ พร้อมติดต้ังปูาย
โครงการ จาํนวน 1 ปูาย (ตามรูปแบบรายการ
และประมาณการที่เทศบาลกาํหนด)

- - - 464,000 ร้อยละ
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรเพิ่มขึ้น

ระบายน้ําได้ดี
และน้ําไม่ท่วมขัง
ในพื้นที่

กองชา่ง

39 โครงการปรับปรุงจุดรองรับฝา
รางระบายน้ํา ซอยบา้นปาูวิน 
ชุมชนหนองหอย ม.3
(ประชาคมตําบล ลําดับ 3)
แผนชุมชน ป ี61

เพื่อพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภคให้ได้
มาตรฐาน

ปรับปรุงจุดรองรับฝารางระบายน้ํา   (ตาม
แบบเทศบาลกําหนด)

- - 100,000 - - ร้อยละ
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรเพิ่มขึ้น

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร

กองชา่ง

40 โครงการจัดทําปาูยชื่อหมู่บา้น 
ชุมชนหนองหอย ม.3
แผนชุมชน ป ี2561

เพื่อแสดงที่ต้ังและอาณา
เขตของพื้นที่ชมุชน

ติดต้ังปาูยชื่อชุมชน ขนาด 1.20 x 2.40 
ม.จํานวน 1 ปาูย (ตามรูปแบบรายการ
และประมาณการที่เทศบาลกําหนด)

- - 20,000 - - ร้อยละ
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรเพิ่มขึ้น

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร

กองชา่ง

41 โครงการปรับปรุงฝารางระบาย
น้ํา ต้ังแต่สุดเขตเทศบาลนคร
นครราชสีมาเชื่อมเขตเทศบาล
ตําบลบา้นใหม่ ม.3

เพื่อพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภคให้ได้
มาตรฐาน

ปรับปรุงฝารางระบายน้ํา กว้าง 0.80 ม. หนา
 0.15 ม. ยาว 19.00 ม. (ตามรูปแบบ
รายการและประมาณการที่เทศบาลกําหนด)

- - - 22,800 - ร้อยละ
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรเพิ่มขึ้น

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร

กองชา่ง
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3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
   3.1 แผนงานเคหะและชุมชน

2561 2562 2563 2564 2565

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

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปูาหมาย

 งบประมาณ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
 ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

42 โครงการขยายผิวจราจรถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กทั้งสองฝ่ัง ซอย
ไมตรีพัฒนา ชุมชนไมตรีพัฒนา ม.4
จ่ายขาดเงินสะสม ป ี2561
สภาฯ อนุมัติ 27 ธค 60 
( 688,000 )

เพื่อพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภคให้ได้
มาตรฐาน

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกวา้งขา้งละ 1.50
 ม. ยาว 373.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่
ดําเนินการขยายผิวทางจราจรคอนกรีตเสริม
เหล็กทั้งสองฝ่ังรวมฝาบ่อพ้กไมน่้อยกวา่ 
1,119.00 ตร.ม. พร้อมปูายโครงการ จาํนวน 1 
ปูาย (ตามรูปแบบรายการและประมาณการที่
เทศบาลกาํหนด)

820,000 - - - - ร้อยละ
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรเพิ่มขึ้น

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร

กองชา่ง

43 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง
แอสฟัสท์ติกคอนกรีตหน้าร้าน
ก๋วยเต๋ียวเมืองโอ่ง ชุมชนไมตรี
พัฒนา ม.4

เพื่อพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภคให้ได้
มาตรฐาน

ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต กวา้ง
 5.00 ม. ยาวรวม 380.00 ม. หนา 0.05 ม. 
หรือพื้นที่ดําเนินการไมน่้อยกวา่ 1,900.00 ตร.ม.
 พร้อมปูายโครงการ จาํนวน 1 ปูาย (ตาม
รูปแบบรายการและประมาณการที่เทศบาล
กาํหนด)

- - - 900,000 - ร้อยละ
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรเพิ่มขึ้น

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร

กองชา่ง

44 โครงการก่อสร้างทางเท้าหน้าร้าน
ก๋วยเต๋ียวเมืองโอ่ง ชุมชนไมตรี
พัฒนา ม.4

เพื่อพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภคให้ได้
มาตรฐาน

ทางเท้า กวา้ง 1.00 ม. ยาวรวม 200.00 ม. หรือ
พื้นที่ดําเนินการไมน่้อยกวา่ 200.00 ตร.ม. 
พร้อมติดต้ังปูายโครงการ จาํนวน 1 ปูาย (ตาม
รูปแบบรายการและประมาณการที่เทศบาล
กาํหนด)

- - - 150,000 - ร้อยละ
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรเพิ่มขึ้น

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร

กองชา่ง

45 โครงการจัดทําปูายชื่อชุมชนไมตรี
พัฒนา ม.4
จ่ายขาดเงินสะสม ป ี2561
สภาฯ อนุมัติ 27 ธค 60 (17,000 )

เพื่อแสดงที่ต้ังและ
อาณาเขตของพื้นที่
ชุมชน

ปูายชุมชน จํานวน 1 ปูาย
(ตามแบบเทศบาลกําหนด)

55,000 - - - - ร้อยละ
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรเพิ่มขึ้น

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร

กองชา่ง

46 โครงการเปล่ียนหลอดไฟฟาู
สาธารณะเปน็หลอด LED  
ชุมชนไมตรีพฒันา ม.4
(แผนชุมชน ป ี62)

เพื่อพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภคให้ได้
มาตรฐาน

เปล่ียนหลอดไฟฟาูสาธารณะเปน็หลอด 
LED

- - 50,000 -  ร้อยละของ
ความปลอดภยั
ในชีวิตและ
ทรัพย์สินเพิ่มขึ้น

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

กองชา่ง
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3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
   3.1 แผนงานเคหะและชุมชน

2561 2562 2563 2564 2565

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

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปูาหมาย

 งบประมาณ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
 ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

47 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอยเจริญพัฒน์ 1/2 ชมุชนรวม
มติรพัฒนา ม.4 
เทศบญัญัติ 2562 (182,700)

เพื่อพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภคให้ได้
มาตรฐาน

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กวา้ง 4 ม. ยาว 73 ม. 
หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ดําเนินการกอ่สร้างผิว
จราจรไมน่้อยกวา่ 292 ตร.ม. พร้อมปูายโครงการ
 จาํนวน  1 ปูาย (ตามรูปแบบรายการและ
ประมาณการที่เทศบาลกาํหนด)

- 182,700 - - - ร้อยละ
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรเพิ่มขึ้น

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร

กองชา่ง

48 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ตัดถนน 304  (ปาก
ทางเข้าหนึ่งวัสดุก่อสร้าง) ชุมชน
รวมมิตรพฒันา ม.4
(แผนชุมชน ป ี61)

เพื่อพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภคให้ได้
มาตรฐาน

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กวา้ง 6 ม. ยาว 34 ม. 
หนา 0.25 ม.  พร้อมปูายโครงการ จาํนวน  1 
ปูาย (ตามรูปแบบรายการและประมาณการที่
เทศบาลกาํหนด)

- - - - 250,000 ร้อยละ
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรเพิ่มขึ้น

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร

กองชา่ง

49 โครงการก่อสร้างถนนหนิคลุก 
ซอยเจริญพฒัน์ ซอย 2 ชุมชน
รวมมิตรพฒันา ม.4

เพื่อพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภคให้ได้
มาตรฐาน

ถนนหินคลุก กวา้ง 4.00 ม. ยาว 76.00 ม. หนา 
0.20 ม. หรือพื้นที่ดําเนินการกอ่สร้างไมน่้อยกวา่
 304.00 ตร.ม.  (ตามรูปแบบรายการและ
ประมาณการที่เทศบาลกาํหนด)

- - - 60,000 - ร้อยละ
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรเพิ่มขึ้น

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร

กองชา่ง

50 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ํา (ฝ่ัง
ซ้าย) ซอยรวมมิตร จากบ้านปูา
ประยูรถึงอู่เกื้อ ชุมชนรวมมิตร
พัฒนา ม.4
จ่ายขาดเงินสะสม ป ี2561
สภาฯ อนุมัติ 27 ธค 60 (494,000 )

เพื่อพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภคให้ได้
มาตรฐาน

ท่อระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากล้ินราง ชั้น
 3  0.40  ม. ความยาวท่อรวมบ่อพัก 214.00 
ม. บ่อพัก จาํนวน 22 บ่อ พร้อมติดต้ังปูาย
โครงการ จาํนวน 1 ปูาย (ตามรูปแบบรายการ
และประมาณการที่เทศบาลกาํหนด)

600,000 - - - - ร้อยละ
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรเพิ่มขึ้น

ระบายน้ําได้ดี
และน้ําไม่ท่วมขัง
ในพื้นที่

กองชา่ง
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3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
   3.1 แผนงานเคหะและชุมชน

2561 2562 2563 2564 2565

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

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปูาหมาย

 งบประมาณ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
 ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

51 โครงการก่อสร้างทอ่ระบายนํ้า
คอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นทางซอย
เจริญพฒัน์ ชุมชนรวมมิตรพฒันา
  ม.4

เพื่อพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภคให้ได้
มาตรฐาน

ท่อระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากล้ินราง ชั้น
 3  0.60  ม. ความยาวท่อรวมบ่อพัก 166.00 
ม. บ่อพัก จาํนวน 17 บ่อ พร้อมติดต้ังปูาย
โครงการ จาํนวน 1 ปูาย (ตามแบบเทศบาล
กาํหนด)

538,000 - - - - ร้อยละ
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรเพิ่มขึ้น

ระบายน้ําได้ดี
และน้ําไม่ท่วมขัง
ในพื้นที่ 
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร

กองชา่ง

52 โครงการก่อสร้างทอ่ระบายน้ํา
คอนกรีตเสริมเหล็ก และราง
ระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยเจริญพฒัน์ ชุมชนรวมมิตร
พฒันา ม.4
(ประชาคมตําบล ลําดับ 9)

เพื่อพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภคให้ได้
มาตรฐาน

รางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดราง
ระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในกวา้ง 0.40
 ม. ยาว 64 ม. ฝารางระบายน้ําเหล็กตะแกรง
กวา้ง และวางท่อระบายน้ํา ขนาด  0.40  ม. 
บ่อพักขนาด 1.00x1.00 ม. จาํนวน 30 บ่อ 
ความยาวท่อระบายน้ํารวมบ่อพัก 309.00 ม. 
พร้อมติดต้ังปูายโครงการ จาํนวน 1 ปูาย  (ตาม
รูปแบบรายการและประมาณการที่เทศบาล
กาํหนด)

- - 979,000 - - ร้อยละ
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรเพิ่มขึ้น

ระบายน้ําได้ดี
และน้ําไม่ท่วมขัง
ในพื้นที่ 
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร

กองชา่ง

53 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ซอยวิโรจน์พฒันา  
ชุมชนวิโรจน์พฒันา ม.4
(แผนชุมชน ป ี61)

เพื่อพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภคให้ได้
มาตรฐาน

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กวา้ง 6 ม. ยาว 390 ม.
 หนา 0.15 ม.  พร้อมปูายโครงการ จาํนวน  1 
ปูาย (ตามรูปแบบรายการและประมาณการที่
เทศบาลกาํหนด)

- - - - 1,400,000 ร้อยละ
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรเพิ่มขึ้น

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร

กองชา่ง

99



3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
   3.1 แผนงานเคหะและชุมชน

2561 2562 2563 2564 2565

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

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปูาหมาย

 งบประมาณ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
 ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

54 โครงการก่อสร้างทอ่ระบายนํ้า
คอนกรีตเสริมเหล็ก  ซอย 11 
ชุมชนวิโรจน์พฒันา  ม.4
เทศบญัญัติ 2562 (101,000)

เพื่อพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภคให้ได้
มาตรฐาน

ท่อระบายน้ํา ค.ส.ล. ปากล้ินราง ชั้น 3  0.40 
เมตร ความยาวรวมบ่อพัก 30.00 เมตร บ่อพัก
จาํนวน 4 บ่อ พร้อมคืนผิวจราจรคอนกรีตเสริม
เหล็ก กวา้ง 1.00 ม. ยาว 30 ม. หนา 0.15 ม. 
พร้อมปูายโครงการ จาํนวน 1 ปูาย  (ตาม
รูปแบบรายการและประมาณการที่เทศบาล
กาํหนด)

- 101,000 - - - ร้อยละ
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรเพิ่มขึ้น

ระบายน้ําได้ดี
และน้ําไมท่่วมขงั
ในพื้นที่ ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการสัญจร

กองชา่ง

55 โครงการก่อสร้างทอ่ระบายน้ํา
คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 5 
ชุมชนวิโรจน์พฒันา  ม.4
(ประชาคมตําบล ลําดับ 8)

เพื่อพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภคให้ได้
มาตรฐาน

ท่อระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก  0.40  ม. 
บ่อพักขนาด 1.00 x 1.00 ม. จาํนวน 4 บ่อ 
ความยาวท่อระบายน้ํารวมบ่อพัก 38.00 ม. 
พร้อมติดต้ังปูายโครงการ จาํนวน 1 ปูาย (ตาม
รูปแบบรายการและประมาณการที่เทศบาล
กาํหนด)

- - 108,000 - - ร้อยละ
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรเพิ่มขึ้น

ระบายน้ําได้ดี
และน้ําไม่ท่วมขัง
ในพื้นที่ 
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร

กองชา่ง

56 โครงการก่อสร้างทอ่ระบายน้ํา
คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 19 
ชุมชนวิโรจน์พฒันา ม.4

เพื่อพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภคให้ได้
มาตรฐาน

ท่อระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก  0.40  ม. 
ความยาวท่อรวมบ่อพัก 101.00 ม. บ่อพัก
คอนกรีตเสริมเหล็ก จาํนวน 10 บ่อ พร้อมติดต้ัง
ปูายโครงการ จาํนวน 1 ปูาย (ตามรูปแบบ
รายการและประมาณการที่เทศบาลกาํหนด)

- 300,000 - - - ร้อยละ
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรเพิ่มขึ้น

ระบายน้ําได้ดี
และน้ําไม่ท่วมขัง
ในพื้นที่

กองชา่ง

57 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ํา ซอย
 9 ชุมชนวิโรจน์พัฒนา ม.4
(แผนชุมชน ปี 61)

เพื่อพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภคให้ได้
มาตรฐาน

ท่อระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากล้ินราง ชั้น
 3  0.40  ม. ความยาวท่อรวมบ่อพัก 60.00 ม.
 บ่อพัก จาํนวน 8 บ่อ พร้อมติดต้ังปูายโครงการ 
จาํนวน 1 ปูาย (ตามรูปแบบรายการและ
ประมาณการที่เทศบาลกาํหนด)

- - - 185,000 - ร้อยละ
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรเพิ่มขึ้น

ระบายน้ําได้ดี
และน้ําไม่ท่วมขัง
ในพื้นที่

กองชา่ง

100



3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
   3.1 แผนงานเคหะและชุมชน

2561 2562 2563 2564 2565

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

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปูาหมาย

 งบประมาณ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
 ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

58 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กพร้อมวางทอ่ระบาย
น้ํา ซอยบา้นปาูแวน ชุมชนพบ
สุข 1 ม.5
เทศบญัญัติ 2562 (414,000)
(แผนชุมชน ป ี61)

เพื่อพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภคให้ได้
มาตรฐาน

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กวา้ง 2.70 ม. ยาว 
99.00 ม.หนา 0.15 ม.  หรือพื้นที่ดําเนินการ
กอ่สร้างผิวจราจรไมน่้อยกวา่ 267.30 ตร.ม.  
พร้อมวางท่อระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก ปาก
ล้ินราง ชั้น 3  0.40 เมตร ความยาวรวมบ่อพัก
 99.00  เมตร บ่อพักจาํนวน 9 บ่อ พร้อมปูาย
โครงการ จาํนวน 1 ปูาย (ตามรูปแบบรายการ
และประมาณการที่เทศบาลกาํหนด)

- 414,400 - - - ร้อยละ
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรเพิ่มขึ้น

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร

กองชา่ง

59 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอยหลังบ้านปูาว ีชมุชนพบสุข
 1 ม.5
เทศบญัญัติ 2562 (112,100)
(แผนชุมชน ป ี61)

เพื่อพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภคให้ได้
มาตรฐาน

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กวา้ง 3 ม. ยาว 59 ม. 
หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่กอ่สร้างผิวจราจรไมน่้อย
กวา่ 177 ตร.ม. พร้อมปูายโครงการ จาํนวน 1 
ปูาย (ตามรูปแบบรายการและประมาณการที่
เทศบาลกาํหนด)

- 112,100 - - - ร้อยละ
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรเพิ่มขึ้น

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร

กองชา่ง

60 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอยพบสุข 12/5 ชุมชนพบ
สุข 1 ม.5

เพื่อพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภคให้ได้
มาตรฐาน

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5 ม. ยาว 249
 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ดําเนินการไม่
น้อยกว่า  1,245 ตร.ม.  พร้อมไหล่ทางหิน
คลุก กว้าง 0.50 ม. ยาว 249 ม.  หนา 0.15 
ม. ทั้งสองข้าง  พร้อมปูายโครงการจํานวน 1
 ปูาย (ตามแบบเทศบาลกําหนด)

- - - 700,000 - ร้อยละ
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรเพิ่มขึ้น

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร

กองชา่ง

101



3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
   3.1 แผนงานเคหะและชุมชน

2561 2562 2563 2564 2565

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

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปูาหมาย

 งบประมาณ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
 ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

61 โครงการก่อสร้างทอ่ระบายน้ํา
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่บา้น
ไชโยนคร 1 ชุมชนพบสุข 2 ม.5

เพื่อพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภคให้ได้
มาตรฐาน

ท่อระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากล้ินราง ชั้น
 3   0.60 เมตร ความยาวรวมบ่อพัก 253.00 
ม. บ่อพักจาํนวน  25 บ่อ   พร้อมคืนผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็ก กวา้ง 1 ม. ยาว 253 ม. หนา
 0.15 ม. หรือพื้นที่คืนผิวจราจรรวมฝาบ่อพักไม่
น้อยกวา่ 253 ม. พร้อมปูายโครงการจาํนวน 1 
ปูาย (ตามรูปแบบรายการและประมาณการที่
เทศบาลกาํหนด)

- 964,000 - - - ร้อยละ
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรเพิ่มขึ้น

ระบายน้ําได้ดี
และน้ําไมท่่วมขงั
ในพื้นที่ ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการสัญจร

กองชา่ง

62 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ซอย 13/7 ชุมชน 
พบสุข 3 ม.5
(แผนชุมชน ป ี2562)

เพื่อพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภคให้ได้
มาตรฐาน

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  กวา้ง 4.00 ม.    ยาว 
125.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ดําเนินการ
กอ่สร้างไมน่้อยกวา่  500.00  ตร.ม. พร้อมไหล่
ทางหินคลุกกวา้ง 0.50 ม. ยาว 125.00 ม. หนา 
0.15 ม. ทั้งสองขา้ง  พร้อมปูายโครงการจาํนวน 
1 ปูาย (ตามแบบเทศบาลกาํหนด)

- - - - 300,000 ร้อยละ
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรเพิ่มขึ้น

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร

กองชา่ง

63 โครงการก่อสร้างทอ่ระบายน้ํา 
ซอย 14/4 บา้นปาูวรัญชลี 
ชุมชนพบสุข 3 ม.5
เทศบญัญัติ 2561 (500,000)
(แผนชุมชน ป ี61)

เพื่อพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภคให้ได้
มาตรฐาน

ขดุวางท่อระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากล้ิน
ราง ชั้น 3 ขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลาง 0.40  ม. 
ความยาวท่อรวมบ่อพัก 180 ม. บ่อพัก จาํนวน 
19 บ่อ พร้อมคืนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก 
กวา้ง 1 ม. ยาว 180 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่
คืนผิวจราจรรวมฝาบ่อพักไมน่้อยกวา่ 180 ตร.ม.
 พร้อมติดต้ังปูายโครงการ จาํนวน 1 ปูาย (ตาม
รูปแบบรายการและประมาณการที่เทศบาล
กาํหนด)

500,000 - - - - ร้อยละ
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรเพิ่มขึ้น

ระบายน้ําได้ดี
และน้ําไม่ท่วมขัง
ในพื้นที่ 
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร

กองชา่ง

102



3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
   3.1 แผนงานเคหะและชุมชน

2561 2562 2563 2564 2565

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

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปูาหมาย

 งบประมาณ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
 ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

64 โครงการก่อสร้างทอ่ระบายน้ํา 
ซอย 14/5 ชุมชนพบสุข 3 ม.5
เทศบญัญัติ 2561 (500,000)

เพื่อพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภคให้ได้
มาตรฐาน

ขดุวางท่อระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากล้ิน
ราง ชั้น 3 ขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลาง 0.40  ม. 
ความยาวท่อรวมบ่อพัก 180 ม. บ่อพัก จาํนวน 
19 บ่อ พร้อมคืนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก 
กวา้ง 1 ม. ยาว 180 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่
คืนผิวจราจรรวมฝาบ่อพักไมน่้อยกวา่ 180 ตร.ม.
 พร้อมติดต้ังปูายโครงการ จาํนวน 1 ปูาย(ตาม
แบบเทศบาลกาํหนด)

500,000 - - - - ร้อยละ
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรเพิ่มขึ้น

ระบายน้ําได้ดี
และน้ําไม่ท่วมขัง
ในพื้นที่ 
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร

กองชา่ง

65 โครงการก่อสร้างทอ่ระบายน้ํา
คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 13/3 
ต่อจากบา้นยายเจริญ  ชุมชนพบ
สุข 3 ม.5
เทศบญัญัติ 2562 (241,000)
(แผนชุมชน ป ี61)

เพื่อพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภคให้ได้
มาตรฐาน

ท่อระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากล้ินราง ชั้น
 3  0.40 เมตร ความยาวรวมบ่อพัก 79 ม. 
บ่อพักจาํนวน 8 บ่อ พร้อมคืนผิวจราจรคอนกรีต
เสริมเหล็ก กวา้ง 1.00 ม. ยาว 79.00 ม. หนา 
0.15 ม. พร้อมปูายโครงการ จาํนวน 1 ปูาย 
(ตามรูปแบบรายการและประมาณการที่เทศบาล
กาํหนด)

- 241,000 - - - ร้อยละ
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรเพิ่มขึ้น

ระบายน้ําได้ดี
และน้ําไมท่่วมขงั
ในพื้นที่ ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการสัญจร

กองชา่ง

66 โครงการวางทอ่ระบายน้ํา ซอย 
14/2  ชุมชนพบสุข 3 ม.5
(แผนชุมชน ป ี2562)

เพื่อพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภคให้ได้
มาตรฐาน

ท่อระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากล้ินราง ชั้น
 3  0.40 เมตร ยาว 580 ม. บ่อพักจาํนวน 18
 บ่อ พร้อมปูายโครงการ จาํนวน 1 ปูาย (ตาม
รูปแบบรายการและประมาณการที่เทศบาล
กาํหนด)

- - - - 500,000 ร้อยละ
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรเพิ่มขึ้น

ระบายน้ําได้ดี
และน้ําไมท่่วมขงั
ในพื้นที่ ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการสัญจร

กองชา่ง
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3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
   3.1 แผนงานเคหะและชุมชน

2561 2562 2563 2564 2565

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

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปูาหมาย

 งบประมาณ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
 ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

67 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กโค้งใต้หล้าสุดเขต
เทศบาล หมู่ที่ 6 ชุมชนบา้น
เลียบ ม.6
เทศบญัญัติ 2561 (128,000)
(กันเงิน) สภาฯ อนุมัติ 27 สค 61

เพื่อพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภคให้ได้
มาตรฐาน

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  กวา้ง 4 ม. ยาว 50 ม.
 หนา 0.15 ม. พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางกวา้ง 
0.50 ม. ทั้งสองขา้ง ยาวตลอดเส้นทาง หนา 0.15
 ม.  หรือพื้นที่ดําเนินการกอ่สร้างไมน่้อยกวา่  
200  ตร.ม. พร้อมปูายโครงการจาํนวน 1 ปูาย 
(ตามแบบเทศบาลกาํหนด)

128,000 - - - ร้อยละ
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรเพิ่มขึ้น

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร

กองชา่ง

68 โครงการปรับปรุงถนนแอสฟลัท์
ติก เส้นทางลงไปสนามกีฬา ม.6 
 ชุมชนบา้นเลียบ ม.6 
แผนชุมชน ป ี2562

เพื่อพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภคให้ได้
มาตรฐาน

ปรับปรุงถนนแอสฟลัทติ์ก กว้าง 5 ม. ยาว
 362 ม. หนา 0.05 ม. พร้อมปาูย
โครงการจํานวน 1 ปาูย (ตามแบบ
เทศบาลกําหนด)

- - - 820,000 - ร้อยละ
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรเพิ่มขึ้น

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร

กองชา่ง

69 โครงการก่อสร้างทอ่ลอดเหล่ียม  
เส้นบา้นเลียบ -  คนชุม เลียบ
คลองชลประทาน ชุมชนบา้น
เลียบ ม.6
(ประชาคมตําบล ลําดับ 1)
แผนชุมชน ป ี61

เพื่อพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภคให้ได้
มาตรฐาน

ทอ่ลอดเหล่ียม ขนาด 2.1x2.1x12 ม. 
พร้อมปาูยโครงการจํานวน 1 ปาูย (ตาม
แบบเทศบาลกําหนด)

- - 295,000 - - ร้อยละ
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรเพิ่มขึ้น

ระบายน้ําได้ดี
และน้ําไม่ท่วมขัง
ในพื้นที่ 
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร

กองชา่ง
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3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
   3.1 แผนงานเคหะและชุมชน

2561 2562 2563 2564 2565

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

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปูาหมาย

 งบประมาณ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
 ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

70 โครงการติดต้ังประตูม้วนศาลา
อเนกประสงค์ ชุมชนบา้นเลียบ 
ม.6
(แผนชุมชน ป ี61)

เพื่อพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภคให้ได้
มาตรฐาน

ติดต้ังประตูม้วนศาลาอเนกประสงค์ (รอบ
ศาลา)  พร้อมปาูยโครงการจํานวน 1 ปาูย 
(ตามแบบเทศบาลกําหนด)

- - - - 120,000 ร้อยละ
ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์ร่วมกัน
เพิ่มขึ้น

ประชาชนได้ 
ศาลา
อเนกประสงค์
สําหรับทํา
กิจกรรม
สาธารณะส่วน
ร่วม

กองชา่ง

71 โครงการก่อสร้างทอ่ระบายน้ํา 
พร้อมรางระบายน้ําคอนกรีต
เสริมเหล็ก จากโพธิก์ลางวิลล่า
ออกซอยราชครู   ม.7
เทศบญัญัติ 2561 (กันเงิน)
สภาฯ อนุมัติ 27 สค 61 (929,000)

เพื่อพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภคให้ได้
มาตรฐาน

ขดุวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากล้ินราง ชั้น 3 
เส้นผ่าศูนยก์ลาง 0.40 ม. ความยาวรวมบ่อพัก 
118.00 ม. บ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก จาํนวน 13
 บ่อ พร้อมคืนผิวจราจร หนา 0.15 ม. พื้นที่ไม่
น้อยกวา่ 118.00 ตร.ม. และกอ่สร้างรางระบาย
น้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกวา้ง 0.60 ม. ยาว 
242 ม. ฝารางหนา 0.15 ม. พร้อมปูาย
ประชาสัมพันธโ์ครงการ จาํนวน  1 ปูาย (ตาม
แบบเทศบาลกาํหนด)

929,000 - - - - ร้อยละ
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรเพิ่มขึ้น

ระบายน้ําได้ดี
และน้ําไม่ท่วมขัง
ในพื้นที่ 
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร

กองชา่ง

72 โครงการก่อสร้างทอ่ระบายน้ํา
ซอยจํารัสเชื่อมทอ่ระบายน้ําเดิม
เส้นหน้าร้านต๋ิวมินิมาร์ท ม.7 
เทศบญัญัติ 2561 (941,000)

เพื่อพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภคให้ได้
มาตรฐาน

ขุดวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากล้ินราง ชั้น 3 
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. ความยาวรวมบ่อพัก 
275.00 ม. บ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก จาํนวน 27 
บ่อ พร้อมคืนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กวา้ง 
1.00 ม. ยาว 275.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่คืน
ผิวจราจรรวมฝาบ่อพักไม่น้อยกวา่ 275.00 ตร.ม. 
ปรับปรุงท่อและบ่อพักเดิม 20.00 ม. พร้อมปูาย
ประชาสัมพันธโ์ครงการ จาํนวน  1 ปูาย (ตามแบบ
เทศบาลกําหนด)

941,000 - - - - ร้อยละ
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรเพิ่มขึ้น

ระบายน้ําได้ดี
และน้ําไม่ท่วมขัง
ในพื้นที่ 
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร

กองชา่ง
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3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
   3.1 แผนงานเคหะและชุมชน

2561 2562 2563 2564 2565

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

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปูาหมาย

 งบประมาณ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
 ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

73 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา
และท่อระบายน้ําบางส่วน ซอยแอ
ตรูม 1 ม.7
เทศบญัญัติ 2561 (500,000)

เพื่อพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภคให้ได้
มาตรฐาน

รางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก กวา้ง 0.50 ม. 
ยาว 195 ม. ฝารางระบายน้ําหนา 0.15 ม. 
พร้อมวางท่อระบายน้ําซีเมนต์ใยหิน 
เส้นผ่าศูนยก์ลาง 8" ความยาวรวมบ่อพัก 160 ม.
 พ่อพักจาํนวน 16 บ่อ พร้อมติดต้ังปูายโครงการ 
จาํนวน 1 ปูาย (ตามรูปแบบรายการและ
ประมาณการที่เทศบาลกาํหนด)

500,000 - - - - ร้อยละ
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรเพิ่มขึ้น

ระบายน้ําได้ดี
และน้ําไม่ท่วมขัง
ในพื้นที่

กองชา่ง

74 โครงการปรับปรุงถนนหน้าโรงน้ํา 
ซอยบ้านนายสุรพันธ์ ซอย 8/2 
ชุมชนแสนสุข 1 ม.7
จ่ายขาดเงินสะสม ป ี2561
สภาฯ อนุมัติ 27 ธค 60 (479,000 )

เพื่อพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภคให้ได้
มาตรฐาน

ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัสท์ติกคอนกรีต กวา้ง 4 
ม. ยาวรวม 360 ม. หนา 0.05 ม. พร้อมปูาย
โครงการ จาํนวน 1 ปูาย (ตามรูปแบบรายการ
และประมาณการที่เทศบาลกาํหนด)

665,000 - - - - ร้อยละ
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรเพิ่มขึ้น

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร

กองชา่ง

75 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ํา 
ซอยแสนสุข 8/2 ชุมชนแสนสุข 1 
ม.7

เพื่อพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภคให้ได้
มาตรฐาน

ท่อระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากล้ินราง ชั้น
 3  0.40  ม. ความยาวท่อรวมบ่อพัก 360.00 
ม. บ่อพัก จาํนวน 37 บ่อ พร้อมติดต้ังปูาย
โครงการ จาํนวน 1 ปูาย (ตามรูปแบบรายการ
และประมาณการที่เทศบาลกาํหนด)

- - - - 1,000,000 ร้อยละ
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรเพิ่มขึ้น

ระบายน้ําได้ดี
และน้ําไม่ท่วมขัง
ในพื้นที่

กองชา่ง

76 โครงการก่อสร้างทอ่ระบายน้ํา 
ซอยแสนสุข 5/2 ชุมชนแสนสุข 
1 ม.7
จ่ายขาดเงินสะสม ป ี2561
สภาฯ อนุมัติ 27 ธค 60 ( 385,000 )
(แผนชุมชน ป ี61)

เพื่อพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภคให้ได้
มาตรฐาน

ท่อระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากล้ินราง ชั้น
 3  0.40  ม. ความยาวท่อรวมบ่อพัก 115.00 
ม. บ่อพัก จาํนวน 12 บ่อ พร้อมติดต้ังปูาย
โครงการ จาํนวน 1 ปูาย (ตามรูปแบบรายการ
และประมาณการที่เทศบาลกาํหนด)

320,000 - - - - ร้อยละ
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรเพิ่มขึ้น

ระบายน้ําได้ดี
และน้ําไม่ท่วมขัง
ในพื้นที่ 
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร

กองชา่ง
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3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
   3.1 แผนงานเคหะและชุมชน

2561 2562 2563 2564 2565

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

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปูาหมาย

 งบประมาณ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
 ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

77 โครงการก่อสร้างทอ่ระบายน้ํา 
ซอย 3/4 ชุมชนแสนสุข 1 ม.7
(แผนชุมชน ป ี61)

เพื่อพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภคให้ได้
มาตรฐาน

ท่อระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากล้ินราง ชั้น
 3  0.40  ม. ยาว 229 ม.  พร้อมติดต้ังปูาย
โครงการ จาํนวน 1 ปูาย (ตามรูปแบบรายการ
และประมาณการที่เทศบาลกาํหนด)

- - - 600,000 - ร้อยละ
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรเพิ่มขึ้น

ระบายน้ําได้ดี
และน้ําไม่ท่วมขัง
ในพื้นที่

กองชา่ง

78 โครงการก่อสร้างทอ่ระบายน้ํา 
ซอย 3/5 ชุมชนแสนสุข 1 ม.7
(แผนชุมชน ป ี61)

เพื่อพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภคให้ได้
มาตรฐาน

ท่อระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากล้ินราง ชั้น
 3  0.40  ม. ยาว 229 ม.  พร้อมติดต้ังปูาย
โครงการ จาํนวน 1 ปูาย (ตามรูปแบบรายการ
และประมาณการที่เทศบาลกาํหนด)

- - - - 600,000 ร้อยละ
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรเพิ่มขึ้น

ระบายน้ําได้ดี
และน้ําไม่ท่วมขัง
ในพื้นที่

กองชา่ง

79 โครงการก่อสร้างทอ่ระบายน้ํา
คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยแสนสุข
 5/1 เชื่อมต่อทอ่ระบายน้ําหน้า
ต๋ิวมินิมาร์ท ชุมชนแสนสุข 1 ม.7

เพื่อพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภคให้ได้
มาตรฐาน

ท่อระบายคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด  0.40 
เมตร ความยาวท่อรวมบ่อพัก 155.00 เมตร บ่อ
พักคอนกรีตเสริมเหล็ก จาํนวน  15 บ่อ   พร้อม
ปูายโครงการจาํนวน 1 ปูาย (ตามรูปแบบ
รายการและประมาณการที่เทศบาลกาํหนด)

- 395,000 - - - ร้อยละ
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรเพิ่มขึ้น

ระบายน้ําได้ดี
และน้ําไมท่่วมขงั
ในพื้นที่ ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการสัญจร

กองชา่ง

80 โครงการก่อสร้างทอ่ระบายน้ํา
คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยวัดพบ
สุข ถึงร้านเสริมสวยยายส่วน 
ชุมชนแสนสุข 1 ม.7
(ประชาคมตําบล ลําดับ 5)

เพื่อพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภคให้ได้
มาตรฐาน

ท่อระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก  0.40  ม.บ่อ
พักขนาด 1.00x1.00 ม. จาํนวน 36 บ่อ  ความ
ยาวท่อระบายน้ํารวมบ่อพัก 363.00 ม. พร้อม
ติดต้ังปูายโครงการ จาํนวน 1 ปูาย (ตามรูปแบบ
รายการและประมาณการที่เทศบาลกาํหนด)

- - 1,026,000 - - ร้อยละ
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรเพิ่มขึ้น

ระบายน้ําได้ดี
และน้ําไม่ท่วมขัง
ในพื้นที่

กองชา่ง

107



3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
   3.1 แผนงานเคหะและชุมชน

2561 2562 2563 2564 2565

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

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปูาหมาย

 งบประมาณ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
 ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

81 ติดต้ังกระจกนูนส่องทางแยก 
หมู่บา้นโพธิก์ลางวิลล่า  ชุมชน
แสนสุข 1 ม.7
(แผนชุมชน ป ี62)

เพื่อปอูงกันและ
รักษาความปลอดภยั
ในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชน

กระจกนูน พร้อมติดต้ัง จํานวน 5 ตัว 
(ตามแบบเทศบาลกําหนด)

- - - - 30,000  ร้อยละของ
ความปลอดภยั
ในชีวิตและ
ทรัพย์สินของ
ประชาชนเพิ่มขึ้น

ประชาชนมี
ความปลอดภยั
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

กองช่าง

82 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอยบ้านปูาโสภาถึงถนน
หน้าศาลากลางหมู่บ้าน ชุมชนแสน
สุข 2 ม.7
(ประชาคมตําบล ลําดับ 14)

เพื่อพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภคให้ได้
มาตรฐาน

ผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  กวา้ง 4.00 ม.
 ยาว 106.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ผิว
จราจรไมน่้อยกวา่  416.00  ตร.ม. ไหล่ทางสอง
ขา้งหินคลุก กวา้งขา้งละ 0.50 ม. พร้อมปูาย
โครงการจาํนวน 1 ปูาย (ตามรูปแบบรายการ
และประมาณการที่เทศบาลกาํหนด)

- - 278,000 - - ร้อยละ
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรเพิ่มขึ้น

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร

กองชา่ง

83 โครงการกอ่สร้างท่อระบายน้ํา 
คอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนาย
สัมฤทธิ์ถงึบ่อวดัพบสุข ชมุชนแสนสุข 
2 ม.7
เทศบญัญติ 2562 (500,000)

เพื่อพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภคให้ได้
มาตรฐาน

ท่อระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากล้ินราง ชั้น
 3  1.00  ม. ความยาวรวมบ่อพัก 72.00 ม. 
บ่อพัก จาํนวน 7 บ่อ พร้อมคืนผิวจราจรคอนกรีต
เสริมเหล็ก กวา้ง 1.55 ม. ยาว 72 ม. หนา 0.15 
ม. พร้อมปูายโครงการ จาํนวน 1 ปูาย (ตาม
รูปแบบรายการและประมาณการที่เทศบาล
กาํหนด)

- 500,000 - - - ร้อยละ
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรเพิ่มขึ้น

ระบายน้ําได้ดี
และน้ําไมท่่วมขงั
ในพื้นที่ ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการสัญจร

กองชา่ง

84 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ําซอย
หน้าบ้านนายรุ่ง เลาว์ดีพะเนาว์ 
ชุมชนแสนสุข 2 ม.7

เพื่อพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภคให้ได้
มาตรฐาน

ท่อระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากล้ินราง ชั้น
 3  0.40  ม. ความยาวท่อรวมบ่อพัก 136.00 
ม. บ่อพัก จาํนวน 14 บ่อ พร้อมติดต้ังปูาย
โครงการ จาํนวน 1 ปูาย (ตามรูปแบบรายการ
และประมาณการที่เทศบาลกาํหนด)

- - - 382,000 - ร้อยละ
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรเพิ่มขึ้น

ระบายน้ําได้ดี
และน้ําไม่ท่วมขัง
ในพื้นที่

กองชา่ง

108



3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
   3.1 แผนงานเคหะและชุมชน

2561 2562 2563 2564 2565

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

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปูาหมาย

 งบประมาณ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
 ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

85 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ซอย 3/22 ถึงถนน
หน้าศูนย์พฒันาเด็กเล็กหมู่ที่ 7  
ชุมชนแสนสุข 2 ม.7

เพื่อพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภคให้ได้
มาตรฐาน

ผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  กวา้ง 4.00 ม.
 ยาว 106.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ผิว
จราจรไมน่้อยกวา่  424.00  ตร.ม. ไหล่ทางสอง
ขา้งลงหินคลุก กวา้งขา้งละ 0.50 ม. พร้อมปูาย
โครงการจาํนวน 1 ปูาย (ตามรูปแบบรายการ
และประมาณการที่เทศบาลกาํหนด)

- 244,000 - - - ร้อยละ
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรเพิ่มขึ้น

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร

กองชา่ง

86 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ํา
คอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณหน้าร้าน
กว๋ยเต๋ียวเชื่อมบ่อพักซอยราชครู  
ชมุชนแสนสุข 2 ม.7
(แผนชุมชน ป ี61)
เทศบญัญัติ 2562 (499,000)

เพื่อพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภคให้ได้
มาตรฐาน

รางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในกวา้ง 
0.40 ม. ยาว 90 ม. ฝารางระบายน้ําเหล็ก
ตะแกรง กวา้ง 0.60 ม. ยาว 90.00 ม. พร้อมปูาย
โครงการ จาํนวน 1 ปูาย (ตามรูปแบบรายการ
และประมาณการที่เทศบาลกาํหนด)

- 499,000 - - - ร้อยละ
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรเพิ่มขึ้น

ระบายน้ําได้ดี
และน้ําไมท่่วมขงั
ในพื้นที่ ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการสัญจร

กองชา่ง

87 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ํา
คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 3/12  
ชมุชนแสนสุข 2 ม.7
(แผนชุมชน ป ี61 )
เทศบญัญัติ 2562 (186,000)

เพื่อพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภคให้ได้
มาตรฐาน

รางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในกวา้ง 
0.40 ม.  ยาว 32.00 ม. ฝารางระบายน้ําเหล็ก
ตะแกรง กวา้ง 0.60 ม. ยาว 32 ม. พร้อมปูาย
โครงการ จาํนวน 1 ปูาย   (ตามรูปแบบรายการ
และประมาณการที่เทศบาลกาํหนด)

- 186,000 - - - ร้อยละ
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรเพิ่มขึ้น

ระบายน้ําได้ดี
และน้ําไมท่่วมขงั
ในพื้นที่ ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการสัญจร

กองชา่ง

88 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอส
ฟลัทติ์กคอนกรีต สายชุมชน
แสนสุข 3 (ข้างสวนปาุ) 304 ถึง
บา้นลุงล้วน  พลปถัพ ีชุมชน
แสนสุข 3 ม.7
(ประชาคมตําบล ลําดับ 2)

เพื่อพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภคให้ได้
มาตรฐาน

ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลัทติ์กคอนกรีต  
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 288.00 ตร.ม. หนา 0.05
 ม.  (ตามรูปแบบรายการและประมาณ
การที่เทศบาลกําหนด)

- - 100,000 - - ร้อยละ
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรเพิ่มขึ้น

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร

กองชา่ง

109



3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
   3.1 แผนงานเคหะและชุมชน

2561 2562 2563 2564 2565

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

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปูาหมาย

 งบประมาณ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
 ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

89 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอยปลาร้า ชมุชนแสนสุข 3 ม.7
เทศบญัญัติ 2562 (715,000)
(แผนชุมชน ป ี61)

เพื่อพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภคให้ได้
มาตรฐาน

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กวา้ง 4.00 ม. ยาว 
275.00 ม. หนา 0.15 ม. ไหล่ทางหินคลุกกวา้ง
ขา้งละ 0.50 ม.หรือพื้นที่กอ่สร้างผิวจราจรไม่
น้อยกวา่ 1,100.00 ตร.ม.  พร้อมปูายโครงการ
จาํนวน 1 ปูาย (ตามรูปแบบรายการและ
ประมาณการที่เทศบาลกาํหนด)

- 715,000 - - - ร้อยละ
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรเพิ่มขึ้น

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร

กองชา่ง

90 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายทางหลังสนามกฬีาเฉลิม
พระเกยีรติฯ 80 พรรษา  ชมุชนแสน
สุข 3  ม.7
(แผนชมุชน ปี 62)

เพื่อพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภคให้ได้
มาตรฐาน

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  กวา้ง 5.00 ม.  ยาว 
299.00 ม. หนา 0.15 ม. ไหล่ทางหินคลุกกวา้ง
ขา้งละ 0.50 ม. หรือพื้นที่กอ่สร้างผิวจราจรไม่
น้อยกวา่  1,495.00  ตร.ม.   พร้อมปูาย
โครงการจาํนวน 1 ปูาย (ตามรูปแบบรายการ
และประมาณการที่เทศบาลกาํหนด)

- - - - 1,000,000 ร้อยละ
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรเพิ่มขึ้น

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร

กองชา่ง

91 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายทางข้างสนาม
กีฬา 80 พรรษาฝ่ังทศิตะวันตก 
ชุมชนแสนสุข 3  ม.7

เพื่อพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภคให้ได้
มาตรฐาน

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  กวา้ง 5.00 ม.    ยาว 
300.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ดําเนินการ
กอ่สร้างไมน่้อยกวา่  1,500.00  ตร.ม. พร้อม
ไหล่ทางหินคลุกกวา้ง 0.50 ม. ยาว 300.00 ม. 
หนา 0.15 ม. ทั้งสองขา้ง  พร้อมปูายโครงการ
จาํนวน 1 ปูาย (ตามรูปแบบรายการและ
ประมาณการที่เทศบาลกาํหนด)

- - - - 973,000 ร้อยละ
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรเพิ่มขึ้น

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร

กองชา่ง
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3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
   3.1 แผนงานเคหะและชุมชน

2561 2562 2563 2564 2565

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

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปูาหมาย

 งบประมาณ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
 ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

92 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ซอยยอดสิงห ์ชุมชน
แสนสุข 3  ม.7

เพื่อพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภคให้ได้
มาตรฐาน

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  กวา้ง 4.00 ม.    ยาว 
171.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ดําเนินการ
กอ่สร้างไมน่้อยกวา่  684.00  ตร.ม. พร้อมไหล่
ทางหินคลุกกวา้ง 0.50 ม. ยาว 171.00 ม. หนา 
0.15 ม. ทั้งสองขา้ง  พร้อมปูายโครงการจาํนวน 
1 ปูาย (ตามรูปแบบรายการและประมาณการที่
เทศบาลกาํหนด)

- - - - 435,000 ร้อยละ
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรเพิ่มขึ้น

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร

กองชา่ง

93 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กทางไปบา้น น.ส.วิไล
ลักษณ์ ชุมชนแสนสุข 3 ม.7

เพื่อพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภคให้ได้
มาตรฐาน

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  กวา้ง 3.00 ม.    ยาว 
240.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ดําเนินการ
กอ่สร้างไมน่้อยกวา่  720.00  ตร.ม.   พร้อมปูาย
โครงการจาํนวน 1 ปูาย (ตามรูปแบบรายการ
และประมาณการที่เทศบาลกาํหนด)

- - - 470,000 - ร้อยละ
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรเพิ่มขึ้น

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร

กองชา่ง

94 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กหลังบา้นกํานันนพดล 
 ศรีจะบก ชุมชนแสนสุข 3 ม.7

เพื่อพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภคให้ได้
มาตรฐาน

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  กวา้ง 4.00 ม.    ยาว 
313.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ดําเนินการ
กอ่สร้างไมน่้อยกวา่  1,252.00  ตร.ม. พร้อม
ไหล่ทางหินคลุกกวา้ง 0.50 ม. ยาว 313.00 ม. 
หนา 0.15 ม. ทั้งสองขา้ง  พร้อมปูายโครงการ
จาํนวน 1 ปูาย (ตามรูปแบบรายการและ
ประมาณการที่เทศบาลกาํหนด)

- - - 797,000 - ร้อยละ
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรเพิ่มขึ้น

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร

กองชา่ง
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3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
   3.1 แผนงานเคหะและชุมชน

2561 2562 2563 2564 2565

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

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปูาหมาย

 งบประมาณ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
 ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

95 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กซอยด่วนพี่เปาู ชุมชน
แสนสุข 3 ม.7

เพื่อพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภคให้ได้
มาตรฐาน

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  กวา้ง 4.00 ม.    ยาว 
140.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ดําเนินการ
กอ่สร้างไมน่้อยกวา่  560.00  ตร.ม. พร้อมไหล่
ทางหินคลุกกวา้ง 0.50 ม. ยาว 140.00 ม. หนา 
0.15 ม. ทั้งสองขา้ง  พร้อมปูายโครงการจาํนวน 
1 ปูาย (ตามรูปแบบรายการและประมาณการที่
เทศบาลกาํหนด)

- - - 355,000 - ร้อยละ
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรเพิ่มขึ้น

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร

กองชา่ง

96 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายทางข้างวัดปาุ
แสงธรรมพรหมรังสีฝ่ังทศิ
ตะวันตก ชุมชนแสนสุข 3   ม.7

เพื่อพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภคให้ได้
มาตรฐาน

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  กวา้ง 5.00 ม.    ยาว 
235.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ดําเนินการ
กอ่สร้างไมน่้อยกวา่  1,175.00  ตร.ม. พร้อม
ไหล่ทางหินคลุกกวา้ง 0.50 ม. ยาว 235.00 ม. 
หนา 0.15 ม. ทั้งสองขา้ง  พร้อมปูายโครงการ
จาํนวน 1 ปูาย (ตามแบบเทศบาลกาํหนด)

- - - 762,000 - ร้อยละ
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรเพิ่มขึ้น

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร

กองชา่ง

97 โครงการก่อสร้างถนนหนิคลุก
หลังสํานักงานเทศบาลตําบลปรุ
ใหญ่ แหง่ใหม่ ชุมชนแสนสุข 3 
ม.7

เพื่อพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภคให้ได้
มาตรฐาน

ถนนหินคลุก กวา้ง 4.00 ม. ยาว 480.00 ม. หนา
 0.15 ม. หรือพื้นที่ดําเนินการกอ่สร้างไมน่้อยกวา่
 1,920.00 ตร.ม. พร้อมปูายโครงการจาํนวน 1 
ปูาย (ตามรูปแบบรายการและประมาณการที่
เทศบาลกาํหนด)

- - 284,000 - ร้อยละ
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรเพิ่มขึ้น

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร

กองชา่ง

98 โครงการก่อสร้างถนนหนิคลุก
หลังบา้นกํานันนพดล  ศรีจะบก 
ชุมชนแสนสุข 3 ม.7

เพื่อพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภคให้ได้
มาตรฐาน

ถนนหินคลุก กวา้ง 5.00 ม. ยาว 300.00 ม. หนา
 0.15 ม. หรือพื้นที่ดําเนินการกอ่สร้างไมน่้อยกวา่
 1,500.00 ตร.ม. พร้อมปูายโครงการจาํนวน 1 
ปูาย (ตามรูปแบบรายการและประมาณการที่
เทศบาลกาํหนด)

- - - 223,000 - ร้อยละ
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรเพิ่มขึ้น

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร

กองชา่ง
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3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
   3.1 แผนงานเคหะและชุมชน

2561 2562 2563 2564 2565

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

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปูาหมาย

 งบประมาณ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
 ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

99 โครงการก่อสร้างทอ่ระบาย
น้ําหน้าศาลาคุ้มโสฬส (ข้างบา้น
ยายภาพ) ชุมชนแสนสุข 3 ม.7
(แผนชุมชน ป ี61)

เพื่อพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภคให้ได้
มาตรฐาน

ท่อระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากล้ินราง ชั้น
 3  0.40  ม. ความยาวท่อรวมบ่อพัก 75.00 ม.
 บ่อพัก จาํนวน 8 บ่อ พร้อมติดต้ังปูายโครงการ 
จาํนวน 1 ปูาย (ตามรูปแบบรายการและ
ประมาณการที่เทศบาลกาํหนด)

- 215,000 - - - ร้อยละ
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรเพิ่มขึ้น

ระบายน้ําได้ดี
และน้ําไม่ท่วมขัง
ในพื้นที่

กองชา่ง

100 โครงการติดต้ังกระจกนูน 
ชุมชนแสนสุข 3 ม.7

เพื่อปอูงกันและ
รักษาความปลอดภยั
ในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชน

กระจกนูน พร้อมติดต้ัง จํานวน 10 ตัว 
(ตามแบบเทศบาลกําหนด)

- - - 60,000 -  ร้อยละของ
ความปลอดภยั
ในชีวิตและ
ทรัพย์สินของ
ประชาชนเพิ่มขึ้น

ประชาชนมี
ความปลอดภยั
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

กองช่าง

101 โครงการขยายเขตไฟฟูาสาธารณะ 
ซอยบ้านผู้ช่วยทวี ชุมชนบ้านเลียบ
 ม.6
 ทําแล้ว)

เพื่อพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภคได้อย่าง
มาตรฐานและทั่วถึง

ขยายเขตไฟฟูาสาธารณะ ความยาว 80 ม.
(อุดหนุนการไฟฟูาส่วนภูมิภาคจังหวัด
นครราชสีมา)

40,000  -  -  -  ร้อยละของ
ความปลอดภยั
ในชีวิตและ
ทรัพย์สินเพิ่มขึ้น

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

กองชา่ง

102 โครงการขยายเขตไฟฟูาสาธารณะ 
ซอยแสนสุข 3/23 ชุมชนแสนสุข 2
 ม.7
(ทําแล้ว)

เพื่อพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภคได้อย่าง
มาตรฐานและทั่วถึง

ขยายเขตไฟฟูาสาธารณะ ความยาว 370 ม.
(อุดหนุนการไฟฟูาส่วนภูมิภาคจังหวัด
นครราชสีมา)

185,000  - -  -  ร้อยละของ
ความปลอดภยั
ในชีวิตและ
ทรัพย์สินเพิ่มขึ้น

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

กองชา่ง

103 โครงการขยายเขตไฟฟูา ซอยแสน
สุข 1/7 ชุมชนแสนสุข  3  ม.7
(ทําแล้ว)

เพื่อพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภคได้อย่าง
มาตรฐานและทั่วถึง

ขยายเขตไฟฟูา ความยาว  250  เมตร
(อุดหนุนการไฟฟูาส่วนภูมิภาคจังหวัด
นครราชสีมา)

80,000  -  -  -  ร้อยละของ
ความปลอดภยั
ในชีวิตและ
ทรัพย์สินเพิ่มขึ้น

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

กองชา่ง
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3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
   3.1 แผนงานเคหะและชุมชน

2561 2562 2563 2564 2565

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

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปูาหมาย

 งบประมาณ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
 ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

104 โครงการขยายเขตไฟฟูาสาธารณะ
หลังโรงเรียนบ้านคนชุม ชุมชนคน
ชุม 2 ม.1
(ทําแล้ว)

เพื่อพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภคได้อย่าง
มาตรฐานและทั่วถึง

ขยายเขตไฟฟูาสาธารณะ ความยาว 109 ม. 
ติดไฟสาธารณะ จํานวน 3 ดวง
(อุดหนุนการไฟฟูาส่วนภูมิภาคจังหวัด
นครราชสีมา)

55,500 -  -  -  ร้อยละของ
ความปลอดภยั
ในชีวิตและ
ทรัพย์สินเพิ่มขึ้น

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

กองชา่ง

105 โครงการขยายเขตไฟฟูาสาธารณะ
จากสะพานโพธิ์เต้ียถึงสุดเขต
เทศบาลตําบลปรุใหญ่ ชุมชนคนชุม
 3 ม.1
(ทําแล้ว)

เพื่อพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภคได้อย่าง
มาตรฐานและทั่วถึง

ขยายเขตไฟฟูาสาธารณะ ความยาว 580 ม.
(อุดหนุนการไฟฟูาส่วนภูมิภาคจังหวัด
นครราชสีมา)

290,000 -  -  -  ร้อยละของ
ความปลอดภยั
ในชีวิตและ
ทรัพย์สินเพิ่มขึ้น

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

กองชา่ง

106 โครงการขยายเขตไฟฟูาสาธารณะ
จากหมู่บ้านพรเทวา ถึงเขื่อนโพธิ์
เต้ีย ชุมชนคนชุม 3 ม.1
(ทําแล้ว)

เพื่อพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภคได้อย่าง
มาตรฐานและทั่วถึง

ขยายเขตไฟฟูา  ความยาว 260 ม. 
(อุดหนุนการไฟฟูาส่วนภูมิภาคจังหวัด
นครราชสีมา)

130,000 - -  -  ร้อยละของ
ความปลอดภยั
ในชีวิตและ
ทรัพย์สินเพิ่มขึ้น

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

กองชา่ง

107 โครงการติดต้ังไฟฟูาแสงสว่าง 
บริเวณส่ีแยกบ้านไปแปะ ชุมชนคน
ชุม 3  ม. 1
(ทําแล้ว)

เพื่อพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภคได้อย่าง
มาตรฐานและทั่วถึง

ติดต้ังไฟฟูาแสงสว่าง  
(อุดหนุนการไฟฟูาส่วนภูมิภาคจังหวัด
นครราชสีมา)

100,000  -  - -  ร้อยละของ
ความปลอดภยั
ในชีวิตและ
ทรัพย์สินเพิ่มขึ้น

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

กองชา่ง
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3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
   3.1 แผนงานเคหะและชุมชน

2561 2562 2563 2564 2565

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

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปูาหมาย

 งบประมาณ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
 ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

108 โครงการขยายเขตไฟฟูาเข้าประปา
ผิวดินขนาดใหญ่มากบริเวณเขื่อน
โพธิ์เต้ีย ชุมชนคนชุม 3  ม.1
(ทําแล้ว)

เพื่อพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภคได้อย่าง
มาตรฐานและทั่วถึง

ขยายเขตไฟฟูา 1 เฟส พร้อมหม้อแปลง 30 
Kva
(อุดหนุนการไฟฟูาส่วนภูมิภาคจังหวัด
นครราชสีมา)

120,000  -  -  -  ร้อยละของ
ประชาชนมีน้ําใช้
เพื่อการอุปโภค
บริโภคเพิ่มขึ้น

ระบบประปามี
กระแสไฟฟูา
สําหรับใช้ในการ
ผลิตน้ําประปา
เพื่อใช้ในการ
อุปโภค บริโภค
ของประชาชน
อย่างทั่วถึง

กองชา่ง

109 อุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟูา
สาธารณะ ซอยบ้านนายแปว ม. 1

เพื่อพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภคได้อย่าง
มาตรฐานและทั่วถึง

ขยายเขตไฟฟูาพร้อมไฟฟูาแสงสว่าง ยาว 
100เมตร 
(อุดหนุนการไฟฟูาส่วนภูมิภาคจังหวัด
นครราชสีมา)

 -  -  - 50,000 -  ร้อยละของ
ความปลอดภยั
ในชีวิตและ
ทรัพย์สินเพิ่มขึ้น

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

กองชา่ง

110 อุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟาู
สาธารณะจากสนามกีฬาโนนโพธิ์
ไปทางทศิตะวันออก ชุมชนคน
ชุม 2 ม.1

เพื่อพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภคได้อย่าง
มาตรฐานและทั่วถึง

ขยายเขตไฟฟูาสาธารณะ ความยาว 100 ม.
(อุดหนุนการไฟฟูาส่วนภูมิภาคจังหวัด
นครราชสีมา)

-  - 100,000  - -  ร้อยละของ
ความปลอดภยั
ในชีวิตและ
ทรัพย์สินเพิ่มขึ้น

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

กองชา่ง

111 อุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟูา
สาธารณะซอยฟาร์มหมู ถึงสุดเขต
เทศบาลตําบลปรุใหญ่ ชุมชนคนชุม
 3 ม.1

เพื่อพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภคได้อย่าง
มาตรฐานและทั่วถึง

ขยายเขตไฟฟูาสาธารณะ ความยาว 800 ม.
(อุดหนุนการไฟฟูาส่วนภูมิภาคจังหวัด
นครราชสีมา)

- 400,000  -  - -  ร้อยละของ
ความปลอดภยั
ในชีวิตและ
ทรัพย์สินเพิ่มขึ้น

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

กองชา่ง

115



3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
   3.1 แผนงานเคหะและชุมชน

2561 2562 2563 2564 2565

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

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปูาหมาย

 งบประมาณ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
 ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

112 อุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟูา
สาธารณะหลังเวียนนา ชุมชนตาล
โหรนโนนตาชูพัฒนา  ม.2

เพื่อพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภคได้อย่าง
มาตรฐานและทั่วถึง

ขยายเขตไฟฟูาสาธารณะ ความยาว  240 ม.
(อุดหนุนการไฟฟูาส่วนภูมิภาคจังหวัด
นครราชสีมา)

 -  -  - 120,000 -  ร้อยละของ
ความปลอดภยั
ในชีวิตและ
ทรัพย์สินเพิ่มขึ้น

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

กองชา่ง

113 อุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟูา
สาธารณะ ซอยบ้าน ส.ท.สมาน  
วรรณรักษ์ ชุมชนร่วมใจพัฒนาตะ
คองเก่า ม.2

เพื่อพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภคได้อย่าง
มาตรฐานและทั่วถึง

ขยายเขตไฟฟูาสาธารณะ ความยาว 70 ม.
(อุดหนุนการไฟฟูาส่วนภูมิภาคจังหวัด
นครราชสีมา)

 - - 50,000  - -  ร้อยละของ
ความปลอดภยั
ในชีวิตและ
ทรัพย์สินเพิ่มขึ้น

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

กองชา่ง

114 อุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟูา
สาธารณะซอยบ้านนายมานิตย์ 
ซอย 7/2 ชุมชนร่วมใจพัฒนาตะ
คองเก่า ม.2

เพื่อพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภคได้อย่าง
มาตรฐานและทั่วถึง

ขยายเขตไฟฟูาสาธารณะ ความยาว 87 ม.
(อุดหนุนการไฟฟูาส่วนภูมิภาคจังหวัด
นครราชสีมา)

 -  -  - 44,000 -  ร้อยละของ
ความปลอดภยั
ในชีวิตและ
ทรัพย์สินเพิ่มขึ้น

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

กองชา่ง

115 อุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟูา
สาธารณะ จากบ้านผู้ใหญ่โค้ยถึง
โนนเพล ม. 2

เพื่อพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภคได้อย่าง
มาตรฐานและทั่วถึง

ขยายเขตไฟฟูาพร้อมไฟฟูาแสงสว่าง 137 
เมตร
(อุดหนุนการไฟฟูาส่วนภูมิภาคจังหวัด
นครราชสีมา)

 -  -  - 80,000 -  ร้อยละของ
ความปลอดภยั
ในชีวิตและ
ทรัพย์สินเพิ่มขึ้น

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

กองชา่ง

116 อุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟาู
ซอยรวมมิตร 2 ชุมชนรวมมิตร
พฒันา  ม.4
(แผนชุมชน ป ี61)

เพื่อพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภคได้อย่าง
มาตรฐานและทั่วถึง

ขยายเขตไฟฟูา ความยาว 120  ม.
(อุดหนุนการไฟฟูาส่วนภูมิภาคจังหวัด
นครราชสีมา)

- 180,000 - -  ร้อยละของ
ความปลอดภยั
ในชีวิตและ
ทรัพย์สินเพิ่มขึ้น

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

กองชา่ง

116



3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
   3.1 แผนงานเคหะและชุมชน

2561 2562 2563 2564 2565

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

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปูาหมาย

 งบประมาณ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
 ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

117 อุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟูา
สาธารณะซอยรวมมิตร 2 จากบ้าน
 อาจารย์โรงเรียนอัสสัมชัญ ถึง
คลองส่งน้ํา (ซอยข้างอู่เกื้อ) ชุมชน
รวมมิตรพัฒนา ม.4

เพื่อพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภคได้อย่าง
มาตรฐานและทั่วถึง

ขยายเขตไฟฟูาสาธารณะ ความยาว  132 ม.
(อุดหนุนการไฟฟูาส่วนภูมิภาคจังหวัด
นครราชสีมา)

 - -  - 200,000 -  ร้อยละของ
ความปลอดภยั
ในชีวิตและ
ทรัพย์สินเพิ่มขึ้น

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

กองชา่ง

118 อุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟาู
สาธารณะ บริเวณส่ีแยกร้านขาย
อุปกรณ์ก่อสร้าง ชุมชนไมตรี
พฒันา ม.4
แผนชุมชน ป ี2561

เพื่อพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภคได้อย่าง
มาตรฐานและทั่วถึง

ขยายเขตไฟฟูา ความยาว 120  ม.
(อุดหนุนการไฟฟูาส่วนภูมิภาคจังหวัด
นครราชสีมา)

100,000  ร้อยละของ
ความปลอดภยั
ในชีวิตและ
ทรัพย์สินเพิ่มขึ้น

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

กองชา่ง

119 อุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟาู
 ซอยวิโรจน์พฒันา 20  ชุมชน
วิโรจน์พฒันา   ม.4

เพื่อพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภคได้อย่าง
มาตรฐานและทั่วถึง

ขยายเขตไฟฟูา ความยาว 50.00 ม.
(อุดหนุนการไฟฟูาส่วนภูมิภาคจังหวัด
นครราชสีมา)

- - - 75,000 -  ร้อยละของ
ความปลอดภยั
ในชีวิตและ
ทรัพย์สินเพิ่มขึ้น

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

กองชา่ง

120 อุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟาู
สาธารณะ หลังหมู่บา้นไชโยนคร
 2 ชุมชนพบสุข 1 ม.5
แผนชุมชน ป ี2561

เพื่อพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภคได้อย่าง
มาตรฐานและทั่วถึง

ขยายเขตไฟฟูา 
(อุดหนุนการไฟฟูาส่วนภูมิภาคจังหวัด
นครราชสีมา)

100,000  ร้อยละของ
ความปลอดภยั
ในชีวิตและ
ทรัพย์สินเพิ่มขึ้น

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

กองชา่ง

121 อุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟาู
แสงสว่างจากบา้นนางสมศรีถึง
สุดซอย ชุมชนพบสุข 2 ม.5

เพื่อพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภคได้อย่าง
มาตรฐานและทั่วถึง

เดินสายไฟ พร้อมติดต้ังดวงโคมไฟแสงสว่าง 
ยาว 300.00 ม. พร้อมติดต้ังปูายโครงการ 
จํานวน 1 ปูาย
(อุดหนุนการไฟฟูาส่วนภูมิภาคจังหวัด
นครราชสีมา)

- - - 150,000 -  ร้อยละของ
ความปลอดภยั
ในชีวิตและ
ทรัพย์สินเพิ่มขึ้น

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

กองชา่ง

117



3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
   3.1 แผนงานเคหะและชุมชน

2561 2562 2563 2564 2565

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

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปูาหมาย

 งบประมาณ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
 ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

122 อุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟูา
สาธารณะ ซอย 13 ชุมชนพบสุข 3
 ม.5

เพื่อพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภคได้อย่าง
มาตรฐานและทั่วถึง

ขยายเขตไฟฟูาสาธารณะ ความยาว80 ม.
(อุดหนุนการไฟฟูาส่วนภูมิภาคจังหวัด
นครราชสีมา)

 -  -  -  - 40,000  ร้อยละของ
ความปลอดภยั
ในชีวิตและ
ทรัพย์สินเพิ่มขึ้น

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

กองชา่ง

123 อุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟาู
สาธารณะ ซอย 13/7 ชุมชนพบ
สุข 3 ม.5
(แผนชุมชน ป ี61 )

เพื่อพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภคได้อย่าง
มาตรฐานและทั่วถึง

ขยายเขตไฟฟูา ความยาว 125.00 ม. 
(อุดหนุนการไฟฟูาส่วนภูมิภาคจังหวัด
นครราชสีมา)

- 190,000 - -  ร้อยละของ
ความปลอดภยั
ในชีวิตและ
ทรัพย์สินเพิ่มขึ้น

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

กองชา่ง

124 อุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟูา
เข้าประปาบาดาลขนาดใหญ่ 
บริเวณคุ้มโสฬส ชุมชนแสนสุข  3 
 ม.7

เพื่อพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภคได้อย่าง
มาตรฐานและทั่วถึง

ขยายเขตไฟฟูา 1 เฟส พร้อมหม้อแปลง 30 
Kva
(อุดหนุนการไฟฟูาส่วนภูมิภาคจังหวัด
นครราชสีมา)

 -  -  - 120,000 -  ร้อยละของ
ประชาชนมีน้ําใช้
เพื่อการอุปโภค
บริโภคเพิ่มขึ้น

ระบบประปามี
กระแสไฟฟูาสําหรับ
ใช้ในการผลิต
น้ําประปาเพื่อใช้ใน
การอุปโภค บริโภค
ของประชาชนอย่าง
ทั่วถึง

กองชา่ง

125 อุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟูา
สาธารณะหลังสนามกีฬา 80 
พรรษา  ซอยจําปาทอง  ชุมชน
แสนสุข 3 ม.7
(แผนชุมชน ป ี61 )

เพื่อพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภคได้อย่าง
มาตรฐานและทั่วถึง

ขยายเขตไฟฟูาสาธารณะ ความยาว  800 ม.
(อุดหนุนการไฟฟูาส่วนภูมิภาคจังหวัด
นครราชสีมา)

 - - -  - 400,000  ร้อยละของ
ความปลอดภยั
ในชีวิตและ
ทรัพย์สินเพิ่มขึ้น

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

กองชา่ง

126 อุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟูา
สาธารณะหลังประตู 4 สนามกีฬา 
80 พรรษา ชุมชนแสนสุข 3  ม.7
(แผนชุมชน ป ี61 )

เพื่อพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภคได้อย่าง
มาตรฐานและทั่วถึง

ขยายเขตไฟฟูาสาธารณะ ความยาว  300 ม.
(อุดหนุนการไฟฟูาส่วนภูมิภาคจังหวัด
นครราชสีมา)

 - - - - 150,000  ร้อยละของ
ความปลอดภยั
ในชีวิตและ
ทรัพย์สินเพิ่มขึ้น

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

กองชา่ง
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3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
   3.1 แผนงานเคหะและชุมชน

2561 2562 2563 2564 2565

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

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปูาหมาย

 งบประมาณ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
 ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

127 อุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟูา
สาธารณะทางไปบ้าน น.ส.วิไล
ลักษณ์ ชุมชนแสนสุข 3  ม.7

เพื่อพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภคได้อย่าง
มาตรฐานและทั่วถึง

ขยายเขตไฟฟูาสาธารณะ ความยาว  240 ม.
(อุดหนุนการไฟฟูาส่วนภูมิภาคจังหวัด
นครราชสีมา)

 -  -  - 120,000 -  ร้อยละของ
ความปลอดภยั
ในชีวิตและ
ทรัพย์สินเพิ่มขึ้น

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

กองชา่ง

128 อุดหนุนการไฟฟูาส่วนภูมิภาค
เทศบญัญัติ 2561 (500,000)
เทศบญัญัติ 2562 (500,000)

เพื่อพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภคได้อย่าง
มาตรฐานและทั่วถึง

ภายในเขตเทศบาลตําบลปรุใหญ่
(อุดหนุนการไฟฟูาส่วนภูมิภาคจังหวัด
นครราชสีมา)

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000  ร้อยละของ
ความปลอดภยั
ในชีวิตและ
ทรัพย์สินเพิ่มขึ้น

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

กองชา่ง

รวม  128  โครงการ 10,323,500 7,661,600 5,305,000 11,936,800 11,343,000 
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แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)
เทศบาลต าบลปรุใหญ่

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันเศรษฐกิจ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 6 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
   3.1 แผนงานเคหะและชุมชน

2561 2562 2563 2564 2565

(ผลผลิตของโครงการ)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)
1 โครงการก่อสร้างถนนหนิคลุก

บา้นนายสําราญ อาจปรุ ชุมชน
คนชุม 1 ม.1
เทศบญัญัติ 2562 (18,500)
(แผนชุมชน ป ี61)

เพื่อพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภคให้ได้
มาตรฐาน

ถนนหินคลุก กวา้ง 3.00 ม. ยาว 40.00 ม. หนา 
0.20 ม. หรือพื้นที่ดําเนินการกอ่สร้างผิวจราจร
ไมน่้อยกวา่ 120.00 ตร.ม. (ตามรูปแบบรายการ
และประมาณการที่เทศบาลกาํหนด)

- 18,500 - - - ร้อยละ
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรเพิ่มขึ้น

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร

กองชา่ง

6 โครงการจัดทําปาูยชื่อชุมชนคน
ชุม 1 ม.1
เทศบญัญัติ 2562 (17,000)
(แผนชุมชน ป ี61)

เพื่อแสดงที่ต้ังและอาณา
เขตของพื้นที่ชมุชน

ปูายชื่อชมุชน ขนาด  1.20 x 2.40 เมตร  จาํนวน
 1 ปูาย (ตามรูปแบบรายการและประมาณการที่
เทศบาลกาํหนด)

- 20,000 - - - ร้อยละ
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรเพิ่มขึ้น

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร

กองชา่ง

32 โครงการปรับปรุงถนนหนิคลุก
บา้นนายสมควร  ราศรี ม.2
(แผนชุมชน ป ี61)

เพื่อพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภคให้ได้
มาตรฐาน

ถนนหินคลุก กว้าง 4 ม. ยาว 200 ม. หนา 
0.20 ม. หรือพื้นที่ดําเนินการไม่น้อยกว่า  
800 ตร.ม.   (ตามแบบเทศบาลกําหนด)

- 100,000 - - - ร้อยละ
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรเพิ่มขึ้น

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร

กองชา่ง

 ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปูาหมาย

 งบประมาณ
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3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
   3.1 แผนงานเคหะและชุมชน

2561 2562 2563 2564 2565

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

 ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปูาหมาย

 งบประมาณ

54 โครงการก่อสร้างทอ่ระบายนํ้า
คอนกรีตเสริมเหล็ก  ซอย 11 
ชุมชนวิโรจน์พฒันา  ม.4
เทศบญัญัติ 2562 (101,000)

เพื่อพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภคให้ได้
มาตรฐาน

ท่อระบายน้ํา ค.ส.ล. ปากล้ินราง ชั้น 3  0.40 
เมตร ความยาวรวมบ่อพัก 30.00 เมตร บ่อพัก
จาํนวน 4 บ่อ พร้อมคืนผิวจราจรคอนกรีตเสริม
เหล็ก กวา้ง 1.00 ม. ยาว 30 ม. หนา 0.15 ม. 
พร้อมปูายโครงการ จาํนวน 1 ปูาย  (ตาม
รูปแบบรายการและประมาณการที่เทศบาล
กาํหนด)

- 101,000 - - - ร้อยละ
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรเพิ่มขึ้น

ระบายน้ําได้ดี
และน้ําไมท่่วมขงั
ในพื้นที่ ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการสัญจร

กองชา่ง

59 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอยหลังบ้านปูาว ีชมุชนพบสุข
 1 ม.5
เทศบญัญัติ 2562 (112,100)
(แผนชุมชน ป ี61)

เพื่อพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภคให้ได้
มาตรฐาน

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กวา้ง 3 ม. ยาว 59 ม. 
หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่กอ่สร้างผิวจราจรไมน่้อย
กวา่ 177 ตร.ม. พร้อมปูายโครงการ จาํนวน 1 
ปูาย (ตามรูปแบบรายการและประมาณการที่
เทศบาลกาํหนด)

- 112,100 - - - ร้อยละ
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรเพิ่มขึ้น

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร

กองชา่ง

28 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กทางเข้าบา้น
ผู้ใหญ่บา้น ชุมชนลูกหลานปูุคง
พฒันา  ม.2 
เทศบญัญัติ 2562 (113,900)
(แผนชุมชน ป ี61)

เพื่อพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภคให้ได้
มาตรฐาน

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กวา้ง 3.00 ม. ยาว 
60.00 ม. หนา 0.15 ม.  หรือพื้นที่ดําเนินการ
กอ่สร้างผิวจราจรไมน่้อยกวา่ 180.00 ตร.ม. 
พร้อมปูายโครงการ จาํนวน 1 ปูาย (ตามรูปแบบ
รายการและประมาณการที่เทศบาลกาํหนด)

- 113,900 - - - ร้อยละ
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรเพิ่มขึ้น

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร

กองชา่ง

47 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอยเจริญพัฒน์ 1/2 ชมุชนรวม
มติรพัฒนา ม.4 
เทศบญัญัติ 2562 (182,700)

เพื่อพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภคให้ได้
มาตรฐาน

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กวา้ง 4 ม. ยาว 73 ม. 
หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ดําเนินการกอ่สร้างผิว
จราจรไมน่้อยกวา่ 292 ตร.ม. พร้อมปูายโครงการ
 จาํนวน  1 ปูาย (ตามรูปแบบรายการและ
ประมาณการที่เทศบาลกาํหนด)

- 182,700 - - - ร้อยละ
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรเพิ่มขึ้น

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร

กองชา่ง
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3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
   3.1 แผนงานเคหะและชุมชน

2561 2562 2563 2564 2565

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

 ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปูาหมาย

 งบประมาณ

87 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ํา
คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 3/12  
ชมุชนแสนสุข 2 ม.7
(แผนชุมชน ป ี61 )
เทศบญัญัติ 2562 (186,000)

เพื่อพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภคให้ได้
มาตรฐาน

รางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในกวา้ง 
0.40 ม.  ยาว 32.00 ม. ฝารางระบายน้ําเหล็ก
ตะแกรง กวา้ง 0.60 ม. ยาว 32 ม. พร้อมปูาย
โครงการ จาํนวน 1 ปูาย   (ตามรูปแบบรายการ
และประมาณการที่เทศบาลกาํหนด)

- 186,000 - - - ร้อยละ
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรเพิ่มขึ้น

ระบายน้ําได้ดี
และน้ําไมท่่วมขงั
ในพื้นที่ ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการสัญจร

กองชา่ง

99 โครงการก่อสร้างทอ่ระบาย
น้ําหน้าศาลาคุ้มโสฬส (ข้างบา้น
ยายภาพ) ชุมชนแสนสุข 3 ม.7
(แผนชุมชน ป ี61)

เพื่อพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภคให้ได้
มาตรฐาน

ท่อระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากล้ินราง ชั้น
 3  0.40  ม. ความยาวท่อรวมบ่อพัก 75.00 ม.
 บ่อพัก จาํนวน 8 บ่อ พร้อมติดต้ังปูายโครงการ 
จาํนวน 1 ปูาย (ตามรูปแบบรายการและ
ประมาณการที่เทศบาลกาํหนด)

- 215,000 - - - ร้อยละ
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรเพิ่มขึ้น

ระบายน้ําได้ดี
และน้ําไม่ท่วมขัง
ในพื้นที่

กองชา่ง

14 โครงการขยายถนนสายบา้นนาย
ประยงค์  เข็มทอง คลอง
ชลประทานถึงตาลโหรน ชุมชน
ตาลโหรนโนนตาชูพฒันา ม.2
(แผนชุมชน ป ี61)

เพื่อพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภคให้ได้
มาตรฐาน

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  กวา้ง 3.00 ม.  ยาว 
120.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ดําเนินการ
กอ่สร้างไมน่้อยกวา่  360.00  ตร.ม. พร้อมปูาย
โครงการจาํนวน 1 ปูาย (ตามรูปแบบรายการ
และประมาณการที่เทศบาลกาํหนด)

- 235,000 - - - ร้อยละ
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรเพิ่มขึ้น

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร

กองชา่ง

65 โครงการก่อสร้างทอ่ระบายน้ํา
คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 13/3 
ต่อจากบา้นยายเจริญ  ชุมชนพบ
สุข 3 ม.5
เทศบญัญัติ 2562 (241,000)
(แผนชุมชน ป ี61)

เพื่อพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภคให้ได้
มาตรฐาน

ท่อระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากล้ินราง ชั้น
 3  0.40 เมตร ความยาวรวมบ่อพัก 79 ม. 
บ่อพักจาํนวน 8 บ่อ พร้อมคืนผิวจราจรคอนกรีต
เสริมเหล็ก กวา้ง 1.00 ม. ยาว 79.00 ม. หนา 
0.15 ม. พร้อมปูายโครงการ จาํนวน 1 ปูาย 
(ตามรูปแบบรายการและประมาณการที่เทศบาล
กาํหนด)

- 241,000 - - - ร้อยละ
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรเพิ่มขึ้น

ระบายน้ําได้ดี
และน้ําไมท่่วมขงั
ในพื้นที่ ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการสัญจร

กองชา่ง

89



3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
   3.1 แผนงานเคหะและชุมชน

2561 2562 2563 2564 2565

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

 ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปูาหมาย

 งบประมาณ

85 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ซอย 3/22 ถึงถนน
หน้าศูนย์พฒันาเด็กเล็กหมู่ที่ 7  
ชุมชนแสนสุข 2 ม.7

เพื่อพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภคให้ได้
มาตรฐาน

ผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  กวา้ง 4.00 ม.
 ยาว 106.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ผิว
จราจรไมน่้อยกวา่  424.00  ตร.ม. ไหล่ทางสอง
ขา้งลงหินคลุก กวา้งขา้งละ 0.50 ม. พร้อมปูาย
โครงการจาํนวน 1 ปูาย (ตามรูปแบบรายการ
และประมาณการที่เทศบาลกาํหนด)

- 244,000 - - - ร้อยละ
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรเพิ่มขึ้น

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร

กองชา่ง

56 โครงการก่อสร้างทอ่ระบายน้ํา
คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 19 
ชุมชนวิโรจน์พฒันา ม.4

เพื่อพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภคให้ได้
มาตรฐาน

ท่อระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก  0.40  ม. 
ความยาวท่อรวมบ่อพัก 101.00 ม. บ่อพัก
คอนกรีตเสริมเหล็ก จาํนวน 10 บ่อ พร้อมติดต้ัง
ปูายโครงการ จาํนวน 1 ปูาย (ตามรูปแบบ
รายการและประมาณการที่เทศบาลกาํหนด)

- 300,000 - - - ร้อยละ
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรเพิ่มขึ้น

ระบายน้ําได้ดี
และน้ําไม่ท่วมขัง
ในพื้นที่

กองชา่ง

79 โครงการก่อสร้างทอ่ระบายน้ํา
คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยแสนสุข
 5/1 เชื่อมต่อทอ่ระบายน้ําหน้า
ต๋ิวมินิมาร์ท ชุมชนแสนสุข 1 ม.7

เพื่อพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภคให้ได้
มาตรฐาน

ท่อระบายคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด  0.40 
เมตร ความยาวท่อรวมบ่อพัก 155.00 เมตร บ่อ
พักคอนกรีตเสริมเหล็ก จาํนวน  15 บ่อ   พร้อม
ปูายโครงการจาํนวน 1 ปูาย (ตามรูปแบบ
รายการและประมาณการที่เทศบาลกาํหนด)

- 395,000 - - - ร้อยละ
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรเพิ่มขึ้น

ระบายน้ําได้ดี
และน้ําไมท่่วมขงั
ในพื้นที่ ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการสัญจร

กองชา่ง

90



3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
   3.1 แผนงานเคหะและชุมชน

2561 2562 2563 2564 2565

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

 ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปูาหมาย

 งบประมาณ

58 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กพร้อมวางทอ่ระบาย
น้ํา ซอยบา้นปาูแวน ชุมชนพบ
สุข 1 ม.5
เทศบญัญัติ 2562 (414,000)
(แผนชุมชน ป ี61)

เพื่อพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภคให้ได้
มาตรฐาน

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กวา้ง 2.70 ม. ยาว 
99.00 ม.หนา 0.15 ม.  หรือพื้นที่ดําเนินการ
กอ่สร้างผิวจราจรไมน่้อยกวา่ 267.30 ตร.ม.  
พร้อมวางท่อระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก ปาก
ล้ินราง ชั้น 3  0.40 เมตร ความยาวรวมบ่อพัก
 99.00  เมตร บ่อพักจาํนวน 9 บ่อ พร้อมปูาย
โครงการ จาํนวน 1 ปูาย (ตามรูปแบบรายการ
และประมาณการที่เทศบาลกาํหนด)

- 414,400 - - - ร้อยละ
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรเพิ่มขึ้น

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร

กองชา่ง

26 โครงการกอ่สร้างท่อระบายน้ํา
คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 9/4 ชมุชน
ร่วมใจพัฒนาตะคองเกา่ ม.2
เทศบญัญัติ 2562 (439,000)

เพื่อพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภคให้ได้
มาตรฐาน

ท่อระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากล้ินราง ชั้น
 3  0.30 ม. ความยาวรวมบ่อพัก 140.00 ม. 
บ่อพักจาํนวน 15 บ่อ พร้อมคืนผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็ก กวา้ง 1.00 ม. ยาว 140 ม. 
หนา 0.15 ม. พร้อมปูายโครงการ จาํนวน 1 ปูาย
 (ตามรูปแบบรายการและประมาณการที่
เทศบาลกาํหนด)

- 439,000 - - - ร้อยละ
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรเพิ่มขึ้น

ระบายน้ําได้ดี
และน้ําไมท่่วมขงั
ในพื้นที่ ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการสัญจร

กองชา่ง

86 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ํา
คอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณหน้าร้าน
กว๋ยเต๋ียวเชื่อมบ่อพักซอยราชครู  
ชมุชนแสนสุข 2 ม.7
(แผนชุมชน ป ี61)
เทศบญัญัติ 2562 (499,000)

เพื่อพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภคให้ได้
มาตรฐาน

รางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในกวา้ง 
0.40 ม. ยาว 90 ม. ฝารางระบายน้ําเหล็ก
ตะแกรง กวา้ง 0.60 ม. ยาว 90.00 ม. พร้อมปูาย
โครงการ จาํนวน 1 ปูาย (ตามรูปแบบรายการ
และประมาณการที่เทศบาลกาํหนด)

- 499,000 - - - ร้อยละ
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรเพิ่มขึ้น

ระบายน้ําได้ดี
และน้ําไมท่่วมขงั
ในพื้นที่ ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการสัญจร

กองชา่ง

91



3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
   3.1 แผนงานเคหะและชุมชน

2561 2562 2563 2564 2565

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

 ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปูาหมาย

 งบประมาณ

83 โครงการกอ่สร้างท่อระบายน้ํา 
คอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนาย
สัมฤทธิ์ถงึบ่อวดัพบสุข ชมุชนแสนสุข 
2 ม.7
เทศบญัญติ 2562 (500,000)

เพื่อพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภคให้ได้
มาตรฐาน

ท่อระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากล้ินราง ชั้น
 3  1.00  ม. ความยาวรวมบ่อพัก 72.00 ม. 
บ่อพัก จาํนวน 7 บ่อ พร้อมคืนผิวจราจรคอนกรีต
เสริมเหล็ก กวา้ง 1.55 ม. ยาว 72 ม. หนา 0.15 
ม. พร้อมปูายโครงการ จาํนวน 1 ปูาย (ตาม
รูปแบบรายการและประมาณการที่เทศบาล
กาํหนด)

- 500,000 - - - ร้อยละ
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรเพิ่มขึ้น

ระบายน้ําได้ดี
และน้ําไมท่่วมขงั
ในพื้นที่ ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการสัญจร

กองชา่ง

89 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอยปลาร้า ชมุชนแสนสุข 3 ม.7
เทศบญัญัติ 2562 (715,000)
(แผนชุมชน ป ี61)

เพื่อพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภคให้ได้
มาตรฐาน

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กวา้ง 4.00 ม. ยาว 
275.00 ม. หนา 0.15 ม. ไหล่ทางหินคลุกกวา้ง
ขา้งละ 0.50 ม.หรือพื้นที่กอ่สร้างผิวจราจรไม่
น้อยกวา่ 1,100.00 ตร.ม.  พร้อมปูายโครงการ
จาํนวน 1 ปูาย (ตามรูปแบบรายการและ
ประมาณการที่เทศบาลกาํหนด)

- 715,000 - - - ร้อยละ
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรเพิ่มขึ้น

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร

กองชา่ง

3 โครงการก่อสร้างทอ่ระบายนํ้า
คอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมขยาย
ผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก  
เส้นจากโรงนํ้าแข็งกิจวารีถึง
บายพาส ชุมชนคนชุม 1 ม.1
เทศบญัญัติ 2562 (766,000)
(แผนชุมชน ป ี61)

เพื่อพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภคให้ได้
มาตรฐาน

ท่อระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากล้ินราง ชั้น
 3  0.60 ม. ความยาวรวมบ่อพัก 205 ม. บ่อ
พัก 20 บ่อ พร้อมคืนผิวจราจรคอนกรีตเสริม
เหล็ก กวา้ง 1.00 ม. ยาว 205 ม. หนา 0.15 ม. 
พร้อมปูายโครงการ 1  ปูาย (ตามรูปแบบ
รายการและประมาณการที่เทศบาลกาํหนด)

- 766,000 - - - ร้อยละ
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรเพิ่มขึ้น

ระบายน้ําได้ดี
และน้ําไมท่่วมขงั
ในพื้นที่ ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการสัญจร

กองชา่ง

92



3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
   3.1 แผนงานเคหะและชุมชน

2561 2562 2563 2564 2565

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

 ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปูาหมาย

 งบประมาณ

61 โครงการก่อสร้างทอ่ระบายน้ํา
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่บา้น
ไชโยนคร 1 ชุมชนพบสุข 2 ม.5

เพื่อพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภคให้ได้
มาตรฐาน

ท่อระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากล้ินราง ชั้น
 3   0.60 เมตร ความยาวรวมบ่อพัก 253.00 
ม. บ่อพักจาํนวน  25 บ่อ   พร้อมคืนผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็ก กวา้ง 1 ม. ยาว 253 ม. หนา
 0.15 ม. หรือพื้นที่คืนผิวจราจรรวมฝาบ่อพักไม่
น้อยกวา่ 253 ม. พร้อมปูายโครงการจาํนวน 1 
ปูาย (ตามรูปแบบรายการและประมาณการที่
เทศบาลกาํหนด)

- 964,000 - - - ร้อยละ
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรเพิ่มขึ้น

ระบายน้ําได้ดี
และน้ําไมท่่วมขงั
ในพื้นที่ ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการสัญจร

กองชา่ง

19 โครงการจัดทําปูายชื่อชุมชนตาล
โหรนโนนตาชูพัฒนา ม.2
(ประชาคมตําบล ลําดับ 16)

เพื่อแสดงที่ต้ังและ
อาณาเขตของพื้นที่
ชุมชน

ติดต้ังปูายชื่อชุมชน ขนาด 1.20 x 2.40 ม.
จํานวน 1 ปูาย (ตามรูปแบบรายการและ
ประมาณการที่เทศบาลกําหนด)

- - 20,000 - - ร้อยละ
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรเพิ่มขึ้น

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร

กองชา่ง

40 โครงการจัดทําปาูยชื่อหมู่บา้น 
ชุมชนหนองหอย ม.3
แผนชุมชน ป ี2561

เพื่อแสดงที่ต้ังและอาณา
เขตของพื้นที่ชมุชน

ติดต้ังปาูยชื่อชุมชน ขนาด 1.20 x 2.40 
ม.จํานวน 1 ปาูย (ตามรูปแบบรายการ
และประมาณการที่เทศบาลกําหนด)

- - 20,000 - - ร้อยละ
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรเพิ่มขึ้น

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร

กองชา่ง

2 โครงการก่อสร้างถนนหนิคลุก
สายตะกุดทางเข้าบา้นนายสาธิต
 ชุมชนคนชุม 1 ม.1
(ประชาคมตําบล ลําดับ 12)

เพื่อพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภคให้ได้
มาตรฐาน

ผิวจราจรถนนหินคลุก กวา้ง 4.00 ม. ยาว 35.00
 ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไมน่้อยกวา่ 240.00 ตร.ม.
 ปริมาตรหินคลุกไมน่้อยกวา่ 140.00 ลบ.ม. 
(ตามรูปแบบรายการและประมาณการที่เทศบาล
กาํหนด)

- - 24,000 - - ร้อยละ
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรเพิ่มขึ้น

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร

กองชา่ง

93



3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
   3.1 แผนงานเคหะและชุมชน

2561 2562 2563 2564 2565

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

 ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปูาหมาย

 งบประมาณ

8 โครงการปรับปรุงทางลงที่ทํา
การผู้ใหญ่บา้นหมู่ที่ 1 ชุมชนคน
ชุม 2  ม. 1
(ประชาคมตําบล ลําดับ 11)

เพื่อพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภคให้ได้
มาตรฐาน

ผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4 ม.
 ยาว 10.60 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ผิว
จราจรไม่น้อยกว่า 42.40 ตร.ม.  (ตามแบบ
เทศบาลกําหนด)

- - 30,000 - - ร้อยละ
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรเพิ่มขึ้น

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร

กองชา่ง

13 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอยบ้านยายเมี้ยน – บ้าน
ยายน้อย ชุมชนตาลโหรนโนนตาชู
พัฒนา ม.2

เพื่อพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภคให้ได้
มาตรฐาน

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  กวา้ง 2.00 ม.  ยาว 
15.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ดําเนินการ
กอ่สร้างไมน่้อยกวา่  30.00  ตร.ม. (ตามรูปแบบ
รายการและประมาณการที่เทศบาลกาํหนด)

- - 50,000 - - ร้อยละ
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรเพิ่มขึ้น

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร

กองชา่ง

39 โครงการปรับปรุงจุดรองรับฝา
รางระบายน้ํา ซอยบา้นปาูวิน 
ชุมชนหนองหอย ม.3
(ประชาคมตําบล ลําดับ 3)
แผนชุมชน ป ี61

เพื่อพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภคให้ได้
มาตรฐาน

ปรับปรุงจุดรองรับฝารางระบายน้ํา   (ตาม
แบบเทศบาลกําหนด)

- - 100,000 - - ร้อยละ
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรเพิ่มขึ้น

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร

กองชา่ง

88 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอส
ฟลัทติ์กคอนกรีต สายชุมชน
แสนสุข 3 (ข้างสวนปาุ) 304 ถึง
บา้นลุงล้วน  พลปถัพ ีชุมชน
แสนสุข 3 ม.7
(ประชาคมตําบล ลําดับ 2)

เพื่อพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภคให้ได้
มาตรฐาน

ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลัทติ์กคอนกรีต  
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 288.00 ตร.ม. หนา 0.05
 ม.  (ตามรูปแบบรายการและประมาณ
การที่เทศบาลกําหนด)

- - 100,000 - - ร้อยละ
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรเพิ่มขึ้น

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร

กองชา่ง

94



3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
   3.1 แผนงานเคหะและชุมชน

2561 2562 2563 2564 2565

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

 ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปูาหมาย

 งบประมาณ

55 โครงการก่อสร้างทอ่ระบายน้ํา
คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 5 
ชุมชนวิโรจน์พฒันา  ม.4
(ประชาคมตําบล ลําดับ 8)

เพื่อพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภคให้ได้
มาตรฐาน

ท่อระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก  0.40  ม. 
บ่อพักขนาด 1.00 x 1.00 ม. จาํนวน 4 บ่อ 
ความยาวท่อระบายน้ํารวมบ่อพัก 38.00 ม. 
พร้อมติดต้ังปูายโครงการ จาํนวน 1 ปูาย (ตาม
รูปแบบรายการและประมาณการที่เทศบาล
กาํหนด)

- - 108,000 - - ร้อยละ
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรเพิ่มขึ้น

ระบายน้ําได้ดี
และน้ําไม่ท่วมขัง
ในพื้นที่ 
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร

กองชา่ง

24 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ซอย 9/2  ชุมชนร่วม
ใจพฒันาตะคองเก่า ม.2
(ประชาคมตําบล ลําดับ 12)

เพื่อพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภคให้ได้
มาตรฐาน

ผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  กวา้ง 5.00 ม.
 ยาว 43.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ผิวจราจร
ไมน่้อยกวา่  215.00  ตร.ม. พร้อมปูายโครงการ 
จาํนวน  1 ปูาย  (ตามรูปแบบรายการและ
ประมาณการที่เทศบาลกาํหนด)

- - 155,000 - - ร้อยละ
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรเพิ่มขึ้น

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร

กองชา่ง

82 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอยบ้านปูาโสภาถึงถนน
หน้าศาลากลางหมู่บ้าน ชุมชนแสน
สุข 2 ม.7
(ประชาคมตําบล ลําดับ 14)

เพื่อพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภคให้ได้
มาตรฐาน

ผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  กวา้ง 4.00 ม.
 ยาว 106.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ผิว
จราจรไมน่้อยกวา่  416.00  ตร.ม. ไหล่ทางสอง
ขา้งหินคลุก กวา้งขา้งละ 0.50 ม. พร้อมปูาย
โครงการจาํนวน 1 ปูาย (ตามรูปแบบรายการ
และประมาณการที่เทศบาลกาํหนด)

- - 278,000 - - ร้อยละ
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรเพิ่มขึ้น

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร

กองชา่ง

95



3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
   3.1 แผนงานเคหะและชุมชน

2561 2562 2563 2564 2565

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

 ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปูาหมาย

 งบประมาณ

69 โครงการก่อสร้างทอ่ลอดเหล่ียม  
เส้นบา้นเลียบ -  คนชุม เลียบ
คลองชลประทาน ชุมชนบา้น
เลียบ ม.6
(ประชาคมตําบล ลําดับ 1)
แผนชุมชน ป ี61

เพื่อพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภคให้ได้
มาตรฐาน

ทอ่ลอดเหล่ียม ขนาด 2.1x2.1x12 ม. 
พร้อมปาูยโครงการจํานวน 1 ปาูย (ตาม
แบบเทศบาลกําหนด)

- - 295,000 - - ร้อยละ
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรเพิ่มขึ้น

ระบายน้ําได้ดี
และน้ําไม่ท่วมขัง
ในพื้นที่ 
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร

กองชา่ง

27 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา 
ซอย 9/4   ชุมชนร่วมใจพฒันา
ตะคองเก่า ม.2
แผนชุมชน ป ี2562

เพื่อพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภคให้ได้
มาตรฐาน

รางระบายน้ํา กว้างภายใน 0.40 ม. ยาว 
142 ม.  พร้อมปาูยโครงการ จํานวน 1 
ปาูย (ตามรูปแบบรายการและประมาณ
การที่เทศบาลกําหนด)

- - 900,000 - - ร้อยละ
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรเพิ่มขึ้น

ระบายน้ําได้ดี
และน้ําไม่ท่วมขัง
ในพื้นที่

กองชา่ง

52 โครงการก่อสร้างทอ่ระบายน้ํา
คอนกรีตเสริมเหล็ก และราง
ระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยเจริญพฒัน์ ชุมชนรวมมิตร
พฒันา ม.4
(ประชาคมตําบล ลําดับ 9)

เพื่อพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภคให้ได้
มาตรฐาน

รางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดราง
ระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในกวา้ง 0.40
 ม. ยาว 64 ม. ฝารางระบายน้ําเหล็กตะแกรง
กวา้ง และวางท่อระบายน้ํา ขนาด  0.40  ม. 
บ่อพักขนาด 1.00x1.00 ม. จาํนวน 30 บ่อ 
ความยาวท่อระบายน้ํารวมบ่อพัก 309.00 ม. 
พร้อมติดต้ังปูายโครงการ จาํนวน 1 ปูาย  (ตาม
รูปแบบรายการและประมาณการที่เทศบาล
กาํหนด)

- - 979,000 - - ร้อยละ
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรเพิ่มขึ้น

ระบายน้ําได้ดี
และน้ําไม่ท่วมขัง
ในพื้นที่ 
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร

กองชา่ง

96



3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
   3.1 แผนงานเคหะและชุมชน

2561 2562 2563 2564 2565

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

 ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปูาหมาย

 งบประมาณ

80 โครงการก่อสร้างทอ่ระบายน้ํา
คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยวัดพบ
สุข ถึงร้านเสริมสวยยายส่วน 
ชุมชนแสนสุข 1 ม.7
(ประชาคมตําบล ลําดับ 5)

เพื่อพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภคให้ได้
มาตรฐาน

ท่อระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก  0.40  ม.บ่อ
พักขนาด 1.00x1.00 ม. จาํนวน 36 บ่อ  ความ
ยาวท่อระบายน้ํารวมบ่อพัก 363.00 ม. พร้อม
ติดต้ังปูายโครงการ จาํนวน 1 ปูาย (ตามรูปแบบ
รายการและประมาณการที่เทศบาลกาํหนด)

- - 1,026,000 - - ร้อยละ
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรเพิ่มขึ้น

ระบายน้ําได้ดี
และน้ําไม่ท่วมขัง
ในพื้นที่

กองชา่ง

4 โครงการก่อสร้างกําแพงกันดิน
เลียบลําตะกุดพร้อมถมดินเสริม
คันทางเลียบลําตะกุด ชุมชนคน
ชุม 1 ม.1

เพื่อพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภคให้ได้
มาตรฐาน

กาํแพงกนัดินเลียบลําตะกดุพร้อมถมดินเสริมคัน
ทางเลียบลําตะกดุกวา้ง 2.50 เมตร ความยาว
แนวเสริมคันทางรวม 204.00 เมตร พร้อมปูาย
โครงการจาํนวน  1  ปูาย (ตามรูปแบบรายการ
และประมาณการที่เทศบาลกาํหนด)

- - - 1,500,000 - ร้อยละ
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรเพิ่มขึ้น

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร

กองชา่ง

5 โครงการก่อสร้างแผงกัน้ริมคลอง
ตะกุด  ชุมชนคนชุม 1 ม.1
แผนชุมชน ป ี2561

เพื่อพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภคให้ได้
มาตรฐาน

ติดต้ังแผงกัน้ริมคลอง ยาว 204 ม. พร้อม
ปาูยโครงการจํานวน  1  ปาูย (ตาม
รูปแบบรายการและประมาณการที่
เทศบาลกําหนด)

- - - - 500,000 ร้อยละ
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรเพิ่มขึ้น

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร

กองชา่ง

7 โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กจากสนามกีฬาโนน
โพธิไ์ปทางทศิตะวันออก ชุมชน
คนชุม 2 ม.1
จ่ายขาดเงินสะสม ป ี2561
สภาฯ อนุมัติ 27 ธค 60 (135,000 )

เพื่อพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภคให้ได้
มาตรฐาน

ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4 ม.
 ยาว 200 ม. หรือพื้นที่ดําเนินการไม่น้อยกว่า
 800 ตร.ม.  พร้อมปูายโครงการจํานวน  1  
ปูาย (ตามแบบเทศบาลกําหนด)

200,000 - - - - ร้อยละ
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรเพิ่มขึ้น

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร

กองชา่ง
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3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
   3.1 แผนงานเคหะและชุมชน

2561 2562 2563 2564 2565

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

 ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปูาหมาย

 งบประมาณ

9 โครงการปรับปรุงถนนหนิคลุกส่ี
แยกบา้นแปะถึงบา้นนายแดง 
ชุมชนคนชุม 2 ม.1

เพื่อพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภคให้ได้
มาตรฐาน

ถนนหินคลุก กวา้ง 4.00 ม. ยาว 2,000.00 ม. 
หนา 0.10 ม.  พร้อมปูายโครงการจาํนวน 1 ปูาย
 (ตามรูปแบบรายการและประมาณการที่
เทศบาลกาํหนด)

- - - 540,000 - ร้อยละ
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรเพิ่มขึ้น

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร

กองชา่ง

10 โครงการจัดทําปาูยชื่อชุมชนคน
ชุม 2 ม. 1
จ่ายขาดเงินสะสม ป ี2561
สภาฯ อนุมัติ 27 ธค 60 (17,000 )

เพื่อแสดงที่ต้ังและ
อาณาเขตของพื้นที่
ชุมชน

ปูายชมุชน จาํนวน 1 ปูาย (ตามรูปแบบรายการ
และประมาณการที่เทศบาลกาํหนด)

55,000 - - - - ร้อยละ
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรเพิ่มขึ้น

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร

กองชา่ง

11 โครงการก่อสร้างทอ่ระบายน้ํา 
ซอยบา้นผู้ใหญ่ศักด์ิรพ ีชุมชน
คนชุม 3 ม.1
แผนชุมชน ป ี2561

เพื่อพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภคให้ได้
มาตรฐาน

ท่อระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากล้ินราง ชั้น
 3  0.40  ม. ความยาวท่อรวมบ่อพัก 418.00 
ม. พร้อมติดต้ังปูายโครงการ จาํนวน 1 ปูาย 
(ตามรูปแบบรายการและประมาณการที่เทศบาล
กาํหนด)

- - - - 1,100,000 ร้อยละ
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรเพิ่มขึ้น

ระบายน้ําได้ดี
และน้ําไม่ท่วมขัง
ในพื้นที่

กองชา่ง

12 โครงการติดต้ังกระจกนูน ม.1
เทศบญัญัติ 2561 (กันเงิน) 
สภาฯ อนุมัติ 27 สค 61 (30,000)

เพื่อปอูงกันและ
รักษาความปลอดภยั
ในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชน

กระจกนูน พร้อมติดต้ัง จํานวน 5 ตัว 
(ตามแบบเทศบาลกําหนด)

30,000 - - - -  ร้อยละของ
ความปลอดภยั
ในชีวิตและ
ทรัพย์สินของ
ประชาชนเพิ่มขึ้น

ประชาชนมี
ความปลอดภยั
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

กองช่าง

15 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ําต่อ
จากโครงการเดิมถึงบายพาสชุมชน
ตาลโหรนโนนตาชูพัฒนา ม.2

เพื่อพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภคให้ได้
มาตรฐาน

ท่อระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก ชั้น 3  
ขนาด  Ø 0.40  เมตร  ยาว 166  ม. บ่อพัก
จํานวน 17 บ่อ พร้อมปูายโครงการจํานวน 1
 ปูาย (ตามแบบเทศบาลกําหนด)

350,000 - - - - ร้อยละ
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรเพิ่มขึ้น

ระบายน้ําได้ดี
และน้ําไม่ท่วมขัง
ในพื้นที่

กองชา่ง
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3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
   3.1 แผนงานเคหะและชุมชน

2561 2562 2563 2564 2565

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

 ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปูาหมาย

 งบประมาณ

16 โครงการก่อสร้างทอ่ระบายน้ํา
สายบา้นนายประยงค์    เข็มทอง
 คลองชลประทานถึงตาลโหรน 
ชุมชนตาลโหรนโนนตาชูพฒันา
ม.2

เพื่อพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภคให้ได้
มาตรฐาน

ท่อระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก ชั้น 3  
ขนาด  Ø 0.40  เมตร  ยาว 120 ม. บ่อพัก
จํานวน 12 บ่อ พร้อมปูายโครงการจํานวน 1
 ปูาย (ตามแบบเทศบาลกําหนด)

- - - 250,000 - ร้อยละ
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรเพิ่มขึ้น

ระบายน้ําได้ดี
และน้ําไม่ท่วมขัง
ในพื้นที่

กองชา่ง

17 โครงการก่อสร้างทอ่ระบายน้ํา
จากศาลตาปูุ - บา้นนางบงัอร 
ชุมชนตาลโหรนโนนตาชูพฒันา 
ม.2

เพื่อพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภคให้ได้
มาตรฐาน

ท่อระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากล้ินราง ชั้น
 3  0.40  ม. ความยาวท่อรวมบ่อพัก 59.00 ม.
 บ่อพัก จาํนวน 6 บ่อ พร้อมติดต้ังปูายโครงการ 
จาํนวน 1 ปูาย (ตามรูปแบบรายการและ
ประมาณการที่เทศบาลกาํหนด)

- - - - 165,000 ร้อยละ
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรเพิ่มขึ้น

ระบายน้ําได้ดี
และน้ําไม่ท่วมขัง
ในพื้นที่ 
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร

กองชา่ง

18 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ําจาก
บ้านนายสําเริง - เหมืองระกํา 
ชุมชนตาลโหรนโนนตาชูพัฒนา ม.2
เทศบญัญัติ 2561 (กันเงิน)
สภาฯ อนุมัติ  27 สค 61 (236,000)
(แผนชุมชน ป ี61)

เพื่อพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภคให้ได้
มาตรฐาน

รางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก กวา้ง 0. 50 ม.
ยาว 120.00 ม. ผนังหนา 0.125 ม. ฝาราง
ระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก  หนา 0.15 ม. 
ความลึกในรางระบายน้ําไมน่้อยกวา่ 0.30 ม.  
พร้อมติดต้ังปูายโครงการ จาํนวน 1 ปูาย (ตาม
รูปแบบรายการและประมาณการที่เทศบาล
กาํหนด)

236,000 - - - - ร้อยละ
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรเพิ่มขึ้น

ระบายน้ําได้ดี
และน้ําไม่ท่วมขัง
ในพื้นที่ 
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร

กองชา่ง

20 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายบา้นผู้ใหญ่โค้ย ม.2
จ่ายขาดเงินสะสม ป ี2561
สภาฯ อนุมัติ 27 ธค 60 (250,000 )

เพื่อพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภคให้ได้
มาตรฐาน

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4 ม. ยาว 81 
ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ดําเนินการไม่น้อย
กว่า  324 ตร.ม.  พร้อมไหล่ทางหินคลุก 
กว้าง 0.50 ม. ยาว 81 ม.  หนา 0.15 ม. ทั้ง
สองข้าง  พร้อมปูายโครงการจํานวน 1 ปูาย 
(ตามแบบเทศบาลกําหนด)

377,000 - - - - ร้อยละ
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรเพิ่มขึ้น

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร

กองชา่ง
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3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
   3.1 แผนงานเคหะและชุมชน

2561 2562 2563 2564 2565

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

 ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปูาหมาย

 งบประมาณ

21 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กบา้นนายอนัน วอน
สันเทยีะ ชุมชนร่วมใจพฒันาตะ
คองเก่า ม.2
จ่ายขาดเงินสะสม ป ี2561
สภาฯ อนุมัติ 27 ธค 60 (67,000 )

เพื่อพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภคให้ได้
มาตรฐาน

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  กวา้ง 3.00 ม.    ยาว 
112.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ดําเนินการ
กอ่สร้างไมน่้อยกวา่  336.00  ตร.ม. (ตาม
รูปแบบรายการและประมาณการที่เทศบาล
กาํหนด)

220,000 - - - - ร้อยละ
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรเพิ่มขึ้น

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร

กองชา่ง

22 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กบา้นนางจันจิรา  กิม
สูงเนิน ชุมชนร่วมใจพฒันาตะ
คองเก่า ม.2
(แผนชุมชน ป ี61)

เพื่อพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภคให้ได้
มาตรฐาน

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  กวา้ง 3.00 ม.    ยาว 
36.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ดําเนินการ
กอ่สร้างไมน่้อยกวา่  108.00  ตร.ม. (ตาม
รูปแบบรายการและประมาณการที่เทศบาล
กาํหนด)

- - - - 70,000 ร้อยละ
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรเพิ่มขึ้น

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร

กองชา่ง

23 โครงการปรับปรุงยกระดับพื้น
ทาง ซอย 9/4   ชุมชนร่วมใจ
พฒันาตะคองเก่า ม.2 
จ่ายขาดเงินสะสม ป ี2561
สภาฯ อนุมัติ 27 ธค 60 (298,000 )

เพื่อพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภคให้ได้
มาตรฐาน

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิมกวา้ง  กวา้ง 3 ม.    
ยาว 138  ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ดําเนินการ
กอ่สร้างไมน่้อยกวา่ 414 ตร.ม. ถมดินพร้อมบด
อดัขึ้น 0.40 ม.  ถนนกวา้ง 3 ม. (ตามรูปแบบ
รายการและประมาณการที่เทศบาลกาํหนด)

500,000 - - - - ร้อยละ
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรเพิ่มขึ้น

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร

กองชา่ง

25  โครงการก่อสร้างท่อเชื่อมเหมือง
ระบายน้ํา ซอยบ้านลุงแจ่ม ชุมชน
ร่วมใจพัฒนาตะคองเก่า ม.2
เทศบญัญัติ 2561 (กันเงิน)
สภาฯ อนุมัติ 27 สค 61 (31,000)

เพื่อพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภคให้ได้
มาตรฐาน

ท่อระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากล้ินราง ชั้น
 3  เส้นผ่าศูนยก์ลาง 1.00  ม. จาํนวน 4.00 
ท่อน พร้อมดาดคอนกรีตเสริมปากท่อ  (ตาม
รูปแบบรายการและประมาณการที่เทศบาล
กาํหนด)

31,000 - - - - ร้อยละ
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรเพิ่มขึ้น

ระบายน้ําได้ดี
และน้ําไม่ท่วมขัง
ในพื้นที่

กองชา่ง
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3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
   3.1 แผนงานเคหะและชุมชน

2561 2562 2563 2564 2565

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

 ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปูาหมาย

 งบประมาณ

29 โครงการปรับปรุงถนน ซอย 7 
กลางบา้นตะคองเก่า ชุมชน
ลูกหลานปูุคงพฒันา ม.2
(แผนชุมชน ป ี61)

เพื่อพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภคให้ได้
มาตรฐาน

ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  กว้าง 
4.00 ม.    ยาว 100.00 ม. หนา 0.15 ม. 
หรือพื้นที่ดําเนินการก่อสร้างไม่น้อยกว่า  
400.00  ตร.ม. พร้อมไหล่ทางหนิคลุก
กว้าง 0.50 ม. ยาว 100.00 ม. หนา 0.15
 ม. ทั้งสองข้าง  พร้อมปาูยโครงการจํานวน
 1 ปาูย (ตามรูปแบบรายการและ
ประมาณการที่เทศบาลกําหนด)

- - - - 300,000 ร้อยละ
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรเพิ่มขึ้น

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร

กองชา่ง

30 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา
คอนกรีตเสริมเหล็ก หน้าบา้น
หมอเพญ็ศรี ชุมชนลูกหลานปูุ
คงพฒันา ม.2
แผนชุมชน ป ี2561

เพื่อพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภคให้ได้
มาตรฐาน

รางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก  กว้าง  
60 ซม.   ยาว 210  ม.  พร้อมปาูย
โครงการจํานวน 1 ปาูย (ตามรูปแบบ
รายการและประมาณการที่เทศบาล
กําหนด)

- - - - 1,470,000 ร้อยละ
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรเพิ่มขึ้น

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร

กองชา่ง

31 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สามแยกคุ้มโนนเพล-
สุดซอย ชุมชนลูกหลานปูุคง
พฒันา ม.2
(แผนชุมชน ป ี61)

เพื่อพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภคให้ได้
มาตรฐาน

ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 3 
ม. ยาว 15 ม. (ตามรูปแบบรายการและ
ประมาณการที่เทศบาลกําหนด)

- - - - 40,000 ร้อยละ
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรเพิ่มขึ้น

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร

กองชา่ง
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3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
   3.1 แผนงานเคหะและชุมชน

2561 2562 2563 2564 2565

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

 ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปูาหมาย

 งบประมาณ

33 โครงการก่อสร้างทอ่ระบายน้ํา
คอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นทาง
บา้นลุงประกอบถึงถนนสาย
กลางบา้น  ชุมชนลูกหลานปูุคง
พฒันา  ม.2
จ่ายขาดเงินสะสม ป ี2561
สภาฯ อนุมัติ 27 ธค 60 (286,000 )

เพื่อพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภคให้ได้
มาตรฐาน

ท่อระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากล้ินราง ชั้น
 3  0.40  ม. ความยาวท่อรวมบ่อพัก 100.00 
ม. บ่อพัก จาํนวน 10 บ่อ พร้อมติดต้ังปูาย
โครงการ จาํนวน 1 ปูาย (ตามรูปแบบรายการ
และประมาณการที่เทศบาลกาํหนด)

278,000 - - - - ร้อยละ
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรเพิ่มขึ้น

ระบายน้ําได้ดี
และน้ําไม่ท่วมขัง
ในพื้นที่ 
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร

กองชา่ง

34 โครงการก่อสร้างทอ่ระบายน้ํา
หลังศุภโชคค้าไม้ถึงหอพกับา้น
ยายผัด ชุมชนลูกหลานปูุคง
พฒันา ม.2

เพื่อพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภคให้ได้
มาตรฐาน

ท่อระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากล้ินราง ชั้น
 3  0.40  ม. ความยาวท่อรวมบ่อพัก 190.00 
ม. บ่อพัก จาํนวน 19 บ่อ พร้อมติดต้ังปูาย
โครงการ จาํนวน 1 ปูาย (ตามรูปแบบรายการ
และประมาณการที่เทศบาลกาํหนด)

- - - 530,000 - ร้อยละ
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรเพิ่มขึ้น

ระบายน้ําได้ดี
และน้ําไม่ท่วมขัง
ในพื้นที่

กองชา่ง

35 โครงการก่อสร้างทอ่ระบายนํ้า
คอนกรีตเสริมเหล็ก เส้น
กลางบา้นช่วงหลังครัวกะลาถึง
ลําตะคองเก่า  ชุมชนลูกหลานปูุ
คงพฒันา ม.2

เพื่อพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภคให้ได้
มาตรฐาน

ท่อระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากล้ินราง ชั้น
 3  0.40  ม. ความยาวท่อรวมบ่อพัก 131.00 
ม. บ่อพัก จาํนวน 14 บ่อ พร้อมติดต้ังปูาย
โครงการ จาํนวน 1 ปูาย (ตามรูปแบบรายการ
และประมาณการที่เทศบาลกาํหนด)

- - - 373,000 - ร้อยละ
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรเพิ่มขึ้น

ระบายน้ําได้ดี
และน้ําไม่ท่วมขัง
ในพื้นที่ 
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร

กองชา่ง

37 โครงการปรับปรุงผิวทางบริเวณ
บา้นปาูพนัถึงสุดเขตเทศบาล
ตําบลปรุใหญ่ ชุมชนหนองหอย 
ม.3
จ่ายขาดเงินสะสม ป ี2561
สภาฯ อนุมัติ 27 ธค 60 (29,000 )

เพื่อพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภคให้ได้
มาตรฐาน

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หนา 0.15 ม. พื้นที่
ดําเนินการกอ่สร้างไมน่้อยกวา่  40.00  ตร.ม. 
(ตามแบบเทศบาลกาํหนด)

25,000 - - - - ร้อยละ
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรเพิ่มขึ้น

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร

กองชา่ง
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3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
   3.1 แผนงานเคหะและชุมชน

2561 2562 2563 2564 2565

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

 ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปูาหมาย

 งบประมาณ

38 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ําริม
ถนนมุขมนตรี (ฝ่ังซ้าย) ชุมชน
หนองหอย ม.3

เพื่อพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภคให้ได้
มาตรฐาน

ท่อระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากล้ินราง ชั้น
 3  0.40  ม. ความยาวท่อรวมบ่อพัก 165.00 
ม. บ่อพัก จาํนวน 17 บ่อ พร้อมติดต้ังปูาย
โครงการ จาํนวน 1 ปูาย (ตามรูปแบบรายการ
และประมาณการที่เทศบาลกาํหนด)

- - - 464,000 ร้อยละ
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรเพิ่มขึ้น

ระบายน้ําได้ดี
และน้ําไม่ท่วมขัง
ในพื้นที่

กองชา่ง

41 โครงการปรับปรุงฝารางระบาย
น้ํา ต้ังแต่สุดเขตเทศบาลนคร
นครราชสีมาเชื่อมเขตเทศบาล
ตําบลบา้นใหม่ ม.3

เพื่อพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภคให้ได้
มาตรฐาน

ปรับปรุงฝารางระบายน้ํา กว้าง 0.80 ม. หนา
 0.15 ม. ยาว 19.00 ม. (ตามรูปแบบ
รายการและประมาณการที่เทศบาลกําหนด)

- - - 22,800 - ร้อยละ
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรเพิ่มขึ้น

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร

กองชา่ง

42 โครงการขยายผิวจราจรถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กทั้งสองฝ่ัง ซอย
ไมตรีพัฒนา ชุมชนไมตรีพัฒนา ม.4
จ่ายขาดเงินสะสม ป ี2561
สภาฯ อนุมัติ 27 ธค 60 
( 688,000 )

เพื่อพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภคให้ได้
มาตรฐาน

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกวา้งขา้งละ 1.50
 ม. ยาว 373.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่
ดําเนินการขยายผิวทางจราจรคอนกรีตเสริม
เหล็กทั้งสองฝ่ังรวมฝาบ่อพ้กไมน่้อยกวา่ 
1,119.00 ตร.ม. พร้อมปูายโครงการ จาํนวน 1 
ปูาย (ตามรูปแบบรายการและประมาณการที่
เทศบาลกาํหนด)

820,000 - - - - ร้อยละ
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรเพิ่มขึ้น

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร

กองชา่ง

43 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง
แอสฟัสท์ติกคอนกรีตหน้าร้าน
ก๋วยเต๋ียวเมืองโอ่ง ชุมชนไมตรี
พัฒนา ม.4

เพื่อพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภคให้ได้
มาตรฐาน

ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต กวา้ง
 5.00 ม. ยาวรวม 380.00 ม. หนา 0.05 ม. 
หรือพื้นที่ดําเนินการไมน่้อยกวา่ 1,900.00 ตร.ม.
 พร้อมปูายโครงการ จาํนวน 1 ปูาย (ตาม
รูปแบบรายการและประมาณการที่เทศบาล
กาํหนด)

- - - 900,000 - ร้อยละ
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรเพิ่มขึ้น

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร

กองชา่ง

103



3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
   3.1 แผนงานเคหะและชุมชน

2561 2562 2563 2564 2565

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

 ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปูาหมาย

 งบประมาณ

44 โครงการก่อสร้างทางเท้าหน้าร้าน
ก๋วยเต๋ียวเมืองโอ่ง ชุมชนไมตรี
พัฒนา ม.4

เพื่อพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภคให้ได้
มาตรฐาน

ทางเท้า กวา้ง 1.00 ม. ยาวรวม 200.00 ม. หรือ
พื้นที่ดําเนินการไมน่้อยกวา่ 200.00 ตร.ม. 
พร้อมติดต้ังปูายโครงการ จาํนวน 1 ปูาย (ตาม
รูปแบบรายการและประมาณการที่เทศบาล
กาํหนด)

- - - 150,000 - ร้อยละ
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรเพิ่มขึ้น

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร

กองชา่ง

45 โครงการจัดทําปูายชื่อชุมชนไมตรี
พัฒนา ม.4
จ่ายขาดเงินสะสม ป ี2561
สภาฯ อนุมัติ 27 ธค 60 (17,000 )

เพื่อแสดงที่ต้ังและ
อาณาเขตของพื้นที่
ชุมชน

ปูายชุมชน จํานวน 1 ปูาย
(ตามแบบเทศบาลกําหนด)

55,000 - - - - ร้อยละ
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรเพิ่มขึ้น

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร

กองชา่ง

48 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ตัดถนน 304  (ปาก
ทางเข้าหนึ่งวัสดุก่อสร้าง) ชุมชน
รวมมิตรพฒันา ม.4
(แผนชุมชน ป ี61)

เพื่อพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภคให้ได้
มาตรฐาน

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กวา้ง 6 ม. ยาว 34 ม. 
หนา 0.25 ม.  พร้อมปูายโครงการ จาํนวน  1 
ปูาย (ตามรูปแบบรายการและประมาณการที่
เทศบาลกาํหนด)

- - - - 250,000 ร้อยละ
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรเพิ่มขึ้น

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร

กองชา่ง

49 โครงการก่อสร้างถนนหนิคลุก 
ซอยเจริญพฒัน์ ซอย 2 ชุมชน
รวมมิตรพฒันา ม.4

เพื่อพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภคให้ได้
มาตรฐาน

ถนนหินคลุก กวา้ง 4.00 ม. ยาว 76.00 ม. หนา 
0.20 ม. หรือพื้นที่ดําเนินการกอ่สร้างไมน่้อยกวา่
 304.00 ตร.ม.  (ตามรูปแบบรายการและ
ประมาณการที่เทศบาลกาํหนด)

- - - 60,000 - ร้อยละ
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรเพิ่มขึ้น

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร

กองชา่ง

50 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ํา (ฝ่ัง
ซ้าย) ซอยรวมมิตร จากบ้านปูา
ประยูรถึงอู่เกื้อ ชุมชนรวมมิตร
พัฒนา ม.4
จ่ายขาดเงินสะสม ป ี2561
สภาฯ อนุมัติ 27 ธค 60 (494,000 )

เพื่อพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภคให้ได้
มาตรฐาน

ท่อระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากล้ินราง ชั้น
 3  0.40  ม. ความยาวท่อรวมบ่อพัก 214.00 
ม. บ่อพัก จาํนวน 22 บ่อ พร้อมติดต้ังปูาย
โครงการ จาํนวน 1 ปูาย (ตามรูปแบบรายการ
และประมาณการที่เทศบาลกาํหนด)

600,000 - - - - ร้อยละ
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรเพิ่มขึ้น

ระบายน้ําได้ดี
และน้ําไม่ท่วมขัง
ในพื้นที่

กองชา่ง
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3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
   3.1 แผนงานเคหะและชุมชน

2561 2562 2563 2564 2565

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

 ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปูาหมาย

 งบประมาณ

51 โครงการก่อสร้างทอ่ระบายนํ้า
คอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นทางซอย
เจริญพฒัน์ ชุมชนรวมมิตรพฒันา
  ม.4

เพื่อพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภคให้ได้
มาตรฐาน

ท่อระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากล้ินราง ชั้น
 3  0.60  ม. ความยาวท่อรวมบ่อพัก 166.00 
ม. บ่อพัก จาํนวน 17 บ่อ พร้อมติดต้ังปูาย
โครงการ จาํนวน 1 ปูาย (ตามแบบเทศบาล
กาํหนด)

538,000 - - - - ร้อยละ
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรเพิ่มขึ้น

ระบายน้ําได้ดี
และน้ําไม่ท่วมขัง
ในพื้นที่ 
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร

กองชา่ง

53 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ซอยวิโรจน์พฒันา  
ชุมชนวิโรจน์พฒันา ม.4
(แผนชุมชน ป ี61)

เพื่อพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภคให้ได้
มาตรฐาน

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กวา้ง 6 ม. ยาว 390 ม.
 หนา 0.15 ม.  พร้อมปูายโครงการ จาํนวน  1 
ปูาย (ตามรูปแบบรายการและประมาณการที่
เทศบาลกาํหนด)

- - - - 1,400,000 ร้อยละ
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรเพิ่มขึ้น

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร

กองชา่ง

57 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ํา ซอย
 9 ชุมชนวิโรจน์พัฒนา ม.4
(แผนชุมชน ปี 61)

เพื่อพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภคให้ได้
มาตรฐาน

ท่อระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากล้ินราง ชั้น
 3  0.40  ม. ความยาวท่อรวมบ่อพัก 60.00 ม.
 บ่อพัก จาํนวน 8 บ่อ พร้อมติดต้ังปูายโครงการ 
จาํนวน 1 ปูาย (ตามรูปแบบรายการและ
ประมาณการที่เทศบาลกาํหนด)

- - - 185,000 - ร้อยละ
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรเพิ่มขึ้น

ระบายน้ําได้ดี
และน้ําไม่ท่วมขัง
ในพื้นที่

กองชา่ง

60 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอยพบสุข 12/5 ชุมชนพบ
สุข 1 ม.5

เพื่อพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภคให้ได้
มาตรฐาน

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5 ม. ยาว 249
 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ดําเนินการไม่
น้อยกว่า  1,245 ตร.ม.  พร้อมไหล่ทางหิน
คลุก กว้าง 0.50 ม. ยาว 249 ม.  หนา 0.15 
ม. ทั้งสองข้าง  พร้อมปูายโครงการจํานวน 1
 ปูาย (ตามแบบเทศบาลกําหนด)

- - - 700,000 - ร้อยละ
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรเพิ่มขึ้น

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร

กองชา่ง
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3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
   3.1 แผนงานเคหะและชุมชน

2561 2562 2563 2564 2565

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

 ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปูาหมาย

 งบประมาณ

62 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ซอย 13/7 ชุมชน 
พบสุข 3 ม.5
(แผนชุมชน ป ี2562)

เพื่อพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภคให้ได้
มาตรฐาน

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  กวา้ง 4.00 ม.    ยาว 
125.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ดําเนินการ
กอ่สร้างไมน่้อยกวา่  500.00  ตร.ม. พร้อมไหล่
ทางหินคลุกกวา้ง 0.50 ม. ยาว 125.00 ม. หนา 
0.15 ม. ทั้งสองขา้ง  พร้อมปูายโครงการจาํนวน 
1 ปูาย (ตามแบบเทศบาลกาํหนด)

- - - - 300,000 ร้อยละ
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรเพิ่มขึ้น

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร

กองชา่ง

63 โครงการก่อสร้างทอ่ระบายน้ํา 
ซอย 14/4 บา้นปาูวรัญชลี 
ชุมชนพบสุข 3 ม.5
เทศบญัญัติ 2561 (500,000)
(แผนชุมชน ป ี61)

เพื่อพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภคให้ได้
มาตรฐาน

ขดุวางท่อระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากล้ิน
ราง ชั้น 3 ขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลาง 0.40  ม. 
ความยาวท่อรวมบ่อพัก 180 ม. บ่อพัก จาํนวน 
19 บ่อ พร้อมคืนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก 
กวา้ง 1 ม. ยาว 180 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่
คืนผิวจราจรรวมฝาบ่อพักไมน่้อยกวา่ 180 ตร.ม.
 พร้อมติดต้ังปูายโครงการ จาํนวน 1 ปูาย (ตาม
รูปแบบรายการและประมาณการที่เทศบาล
กาํหนด)

500,000 - - - - ร้อยละ
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรเพิ่มขึ้น

ระบายน้ําได้ดี
และน้ําไม่ท่วมขัง
ในพื้นที่ 
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร

กองชา่ง

64 โครงการก่อสร้างทอ่ระบายน้ํา 
ซอย 14/5 ชุมชนพบสุข 3 ม.5
เทศบญัญัติ 2561 (500,000)

เพื่อพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภคให้ได้
มาตรฐาน

ขดุวางท่อระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากล้ิน
ราง ชั้น 3 ขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลาง 0.40  ม. 
ความยาวท่อรวมบ่อพัก 180 ม. บ่อพัก จาํนวน 
19 บ่อ พร้อมคืนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก 
กวา้ง 1 ม. ยาว 180 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่
คืนผิวจราจรรวมฝาบ่อพักไมน่้อยกวา่ 180 ตร.ม.
 พร้อมติดต้ังปูายโครงการ จาํนวน 1 ปูาย(ตาม
แบบเทศบาลกาํหนด)

500,000 - - - - ร้อยละ
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรเพิ่มขึ้น

ระบายน้ําได้ดี
และน้ําไม่ท่วมขัง
ในพื้นที่ 
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร

กองชา่ง
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3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
   3.1 แผนงานเคหะและชุมชน

2561 2562 2563 2564 2565

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

 ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปูาหมาย

 งบประมาณ

66 โครงการวางทอ่ระบายน้ํา ซอย 
14/2  ชุมชนพบสุข 3 ม.5
(แผนชุมชน ป ี2562)

เพื่อพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภคให้ได้
มาตรฐาน

ท่อระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากล้ินราง ชั้น
 3  0.40 เมตร ยาว 580 ม. บ่อพักจาํนวน 18
 บ่อ พร้อมปูายโครงการ จาํนวน 1 ปูาย (ตาม
รูปแบบรายการและประมาณการที่เทศบาล
กาํหนด)

- - - - 500,000 ร้อยละ
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรเพิ่มขึ้น

ระบายน้ําได้ดี
และน้ําไมท่่วมขงั
ในพื้นที่ ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการสัญจร

กองชา่ง

67 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กโค้งใต้หล้าสุดเขต
เทศบาล หมู่ที่ 6 ชุมชนบา้น
เลียบ ม.6
เทศบญัญัติ 2561 (128,000)
(กันเงิน) สภาฯ อนุมัติ 27 สค 61

เพื่อพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภคให้ได้
มาตรฐาน

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  กวา้ง 4 ม. ยาว 50 ม.
 หนา 0.15 ม. พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางกวา้ง 
0.50 ม. ทั้งสองขา้ง ยาวตลอดเส้นทาง หนา 0.15
 ม.  หรือพื้นที่ดําเนินการกอ่สร้างไมน่้อยกวา่  
200  ตร.ม. พร้อมปูายโครงการจาํนวน 1 ปูาย 
(ตามแบบเทศบาลกาํหนด)

128,000 - - - ร้อยละ
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรเพิ่มขึ้น

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร

กองชา่ง

68 โครงการปรับปรุงถนนแอสฟลัท์
ติก เส้นทางลงไปสนามกีฬา ม.6 
 ชุมชนบา้นเลียบ ม.6 
แผนชุมชน ป ี2562

เพื่อพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภคให้ได้
มาตรฐาน

ปรับปรุงถนนแอสฟลัทติ์ก กว้าง 5 ม. ยาว
 362 ม. หนา 0.05 ม. พร้อมปาูย
โครงการจํานวน 1 ปาูย (ตามแบบ
เทศบาลกําหนด)

- - - 820,000 - ร้อยละ
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรเพิ่มขึ้น

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร

กองชา่ง

70 โครงการติดต้ังประตูม้วนศาลา
อเนกประสงค์ ชุมชนบา้นเลียบ 
ม.6
(แผนชุมชน ป ี61)

เพื่อพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภคให้ได้
มาตรฐาน

ติดต้ังประตูม้วนศาลาอเนกประสงค์ (รอบ
ศาลา)  พร้อมปาูยโครงการจํานวน 1 ปาูย 
(ตามแบบเทศบาลกําหนด)

- - - - 120,000 ร้อยละ
ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์ร่วมกัน
เพิ่มขึ้น

ประชาชนได้ 
ศาลา
อเนกประสงค์
สําหรับทํา
กิจกรรม
สาธารณะส่วน
ร่วม

กองชา่ง
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3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
   3.1 แผนงานเคหะและชุมชน

2561 2562 2563 2564 2565

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

 ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปูาหมาย

 งบประมาณ

71 โครงการก่อสร้างทอ่ระบายน้ํา 
พร้อมรางระบายน้ําคอนกรีต
เสริมเหล็ก จากโพธิก์ลางวิลล่า
ออกซอยราชครู   ม.7
เทศบญัญัติ 2561 (กันเงิน)
สภาฯ อนุมัติ 27 สค 61 (929,000)

เพื่อพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภคให้ได้
มาตรฐาน

ขดุวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากล้ินราง ชั้น 3 
เส้นผ่าศูนยก์ลาง 0.40 ม. ความยาวรวมบ่อพัก 
118.00 ม. บ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก จาํนวน 13
 บ่อ พร้อมคืนผิวจราจร หนา 0.15 ม. พื้นที่ไม่
น้อยกวา่ 118.00 ตร.ม. และกอ่สร้างรางระบาย
น้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกวา้ง 0.60 ม. ยาว 
242 ม. ฝารางหนา 0.15 ม. พร้อมปูาย
ประชาสัมพันธโ์ครงการ จาํนวน  1 ปูาย (ตาม
แบบเทศบาลกาํหนด)

929,000 - - - - ร้อยละ
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรเพิ่มขึ้น

ระบายน้ําได้ดี
และน้ําไม่ท่วมขัง
ในพื้นที่ 
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร

กองชา่ง

72 โครงการก่อสร้างทอ่ระบายน้ํา
ซอยจํารัสเชื่อมทอ่ระบายน้ําเดิม
เส้นหน้าร้านต๋ิวมินิมาร์ท ม.7 
เทศบญัญัติ 2561 (941,000)

เพื่อพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภคให้ได้
มาตรฐาน

ขุดวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากล้ินราง ชั้น 3 
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. ความยาวรวมบ่อพัก 
275.00 ม. บ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก จาํนวน 27 
บ่อ พร้อมคืนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กวา้ง 
1.00 ม. ยาว 275.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่คืน
ผิวจราจรรวมฝาบ่อพักไม่น้อยกวา่ 275.00 ตร.ม. 
ปรับปรุงท่อและบ่อพักเดิม 20.00 ม. พร้อมปูาย
ประชาสัมพันธโ์ครงการ จาํนวน  1 ปูาย (ตามแบบ
เทศบาลกําหนด)

941,000 - - - - ร้อยละ
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรเพิ่มขึ้น

ระบายน้ําได้ดี
และน้ําไม่ท่วมขัง
ในพื้นที่ 
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร

กองชา่ง

73 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา
และท่อระบายน้ําบางส่วน ซอยแอ
ตรูม 1 ม.7
เทศบญัญัติ 2561 (500,000)

เพื่อพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภคให้ได้
มาตรฐาน

รางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก กวา้ง 0.50 ม. 
ยาว 195 ม. ฝารางระบายน้ําหนา 0.15 ม. 
พร้อมวางท่อระบายน้ําซีเมนต์ใยหิน 
เส้นผ่าศูนยก์ลาง 8" ความยาวรวมบ่อพัก 160 ม.
 พ่อพักจาํนวน 16 บ่อ พร้อมติดต้ังปูายโครงการ 
จาํนวน 1 ปูาย (ตามรูปแบบรายการและ
ประมาณการที่เทศบาลกาํหนด)

500,000 - - - ร้อยละ
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรเพิ่มขึ้น

ระบายน้ําได้ดี
และน้ําไม่ท่วมขัง
ในพื้นที่

กองชา่ง

108



3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
   3.1 แผนงานเคหะและชุมชน

2561 2562 2563 2564 2565

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

 ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปูาหมาย

 งบประมาณ

74 โครงการปรับปรุงถนนหน้าโรงน้ํา 
ซอยบ้านนายสุรพันธ์ ซอย 8/2 
ชุมชนแสนสุข 1 ม.7
จ่ายขาดเงินสะสม ป ี2561
สภาฯ อนุมัติ 27 ธค 60 (479,000 )

เพื่อพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภคให้ได้
มาตรฐาน

ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัสท์ติกคอนกรีต กวา้ง 4 
ม. ยาวรวม 360 ม. หนา 0.05 ม. พร้อมปูาย
โครงการ จาํนวน 1 ปูาย (ตามรูปแบบรายการ
และประมาณการที่เทศบาลกาํหนด)

665,000 - - - - ร้อยละ
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรเพิ่มขึ้น

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร

กองชา่ง

75 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ํา 
ซอยแสนสุข 8/2 ชุมชนแสนสุข 1 
ม.7

เพื่อพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภคให้ได้
มาตรฐาน

ท่อระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากล้ินราง ชั้น
 3  0.40  ม. ความยาวท่อรวมบ่อพัก 360.00 
ม. บ่อพัก จาํนวน 37 บ่อ พร้อมติดต้ังปูาย
โครงการ จาํนวน 1 ปูาย (ตามรูปแบบรายการ
และประมาณการที่เทศบาลกาํหนด)

1,000,000 - - - - ร้อยละ
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรเพิ่มขึ้น

ระบายน้ําได้ดี
และน้ําไม่ท่วมขัง
ในพื้นที่

กองชา่ง

76 โครงการก่อสร้างทอ่ระบายน้ํา 
ซอยแสนสุข 5/2 ชุมชนแสนสุข 
1 ม.7
จ่ายขาดเงินสะสม ป ี2561
สภาฯ อนุมัติ 27 ธค 60 ( 385,000 )
(แผนชุมชน ป ี61)

เพื่อพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภคให้ได้
มาตรฐาน

ท่อระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากล้ินราง ชั้น
 3  0.40  ม. ความยาวท่อรวมบ่อพัก 115.00 
ม. บ่อพัก จาํนวน 12 บ่อ พร้อมติดต้ังปูาย
โครงการ จาํนวน 1 ปูาย (ตามรูปแบบรายการ
และประมาณการที่เทศบาลกาํหนด)

320,000 - - - - ร้อยละ
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรเพิ่มขึ้น

ระบายน้ําได้ดี
และน้ําไม่ท่วมขัง
ในพื้นที่ 
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร

กองชา่ง

77 โครงการก่อสร้างทอ่ระบายน้ํา 
ซอย 3/4 ชุมชนแสนสุข 1 ม.7
(แผนชุมชน ป ี61)

เพื่อพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภคให้ได้
มาตรฐาน

ท่อระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากล้ินราง ชั้น
 3  0.40  ม. ยาว 229 ม.  พร้อมติดต้ังปูาย
โครงการ จาํนวน 1 ปูาย (ตามรูปแบบรายการ
และประมาณการที่เทศบาลกาํหนด)

- - - 600,000 - ร้อยละ
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรเพิ่มขึ้น

ระบายน้ําได้ดี
และน้ําไม่ท่วมขัง
ในพื้นที่

กองชา่ง

109



3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
   3.1 แผนงานเคหะและชุมชน

2561 2562 2563 2564 2565

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

 ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปูาหมาย

 งบประมาณ

78 โครงการก่อสร้างทอ่ระบายน้ํา 
ซอย 3/5 ชุมชนแสนสุข 1 ม.7
(แผนชุมชน ป ี61)

เพื่อพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภคให้ได้
มาตรฐาน

ท่อระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากล้ินราง ชั้น
 3  0.40  ม. ยาว 229 ม.  พร้อมติดต้ังปูาย
โครงการ จาํนวน 1 ปูาย (ตามรูปแบบรายการ
และประมาณการที่เทศบาลกาํหนด)

- - - - 600,000 ร้อยละ
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรเพิ่มขึ้น

ระบายน้ําได้ดี
และน้ําไม่ท่วมขัง
ในพื้นที่

กองชา่ง

81 ติดต้ังกระจกนูนส่องทางแยก 
หมู่บา้นโพธิก์ลางวิลล่า  ชุมชน
แสนสุข 1 ม.7
(แผนชุมชน ป ี62)

เพื่อปอูงกันและ
รักษาความปลอดภยั
ในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชน

กระจกนูน พร้อมติดต้ัง จํานวน 5 ตัว 
(ตามแบบเทศบาลกําหนด)

- - - - 30,000  ร้อยละของ
ความปลอดภยั
ในชีวิตและ
ทรัพย์สินของ
ประชาชนเพิ่มขึ้น

ประชาชนมี
ความปลอดภยั
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

กองช่าง

84 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ําซอย
หน้าบ้านนายรุ่ง เลาว์ดีพะเนาว์ 
ชุมชนแสนสุข 2 ม.7

เพื่อพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภคให้ได้
มาตรฐาน

ท่อระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากล้ินราง ชั้น
 3  0.40  ม. ความยาวท่อรวมบ่อพัก 136.00 
ม. บ่อพัก จาํนวน 14 บ่อ พร้อมติดต้ังปูาย
โครงการ จาํนวน 1 ปูาย (ตามรูปแบบรายการ
และประมาณการที่เทศบาลกาํหนด)

- - - 382,000 - ร้อยละ
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรเพิ่มขึ้น

ระบายน้ําได้ดี
และน้ําไม่ท่วมขัง
ในพื้นที่

กองชา่ง

90 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายทางหลังสนามกฬีาเฉลิม
พระเกยีรติฯ 80 พรรษา  ชมุชนแสน
สุข 3  ม.7
(แผนชมุชน ปี 62)

เพื่อพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภคให้ได้
มาตรฐาน

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  กวา้ง 5.00 ม.  ยาว 
299.00 ม. หนา 0.15 ม. ไหล่ทางหินคลุกกวา้ง
ขา้งละ 0.50 ม. หรือพื้นที่กอ่สร้างผิวจราจรไม่
น้อยกวา่  1,495.00  ตร.ม.   พร้อมปูาย
โครงการจาํนวน 1 ปูาย (ตามรูปแบบรายการ
และประมาณการที่เทศบาลกาํหนด)

- - - - 1,000,000 ร้อยละ
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรเพิ่มขึ้น

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร

กองชา่ง

110



3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
   3.1 แผนงานเคหะและชุมชน

2561 2562 2563 2564 2565

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

 ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปูาหมาย

 งบประมาณ

91 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายทางข้างสนาม
กีฬา 80 พรรษาฝ่ังทศิตะวันตก 
ชุมชนแสนสุข 3  ม.7

เพื่อพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภคให้ได้
มาตรฐาน

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  กวา้ง 5.00 ม.    ยาว 
300.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ดําเนินการ
กอ่สร้างไมน่้อยกวา่  1,500.00  ตร.ม. พร้อม
ไหล่ทางหินคลุกกวา้ง 0.50 ม. ยาว 300.00 ม. 
หนา 0.15 ม. ทั้งสองขา้ง  พร้อมปูายโครงการ
จาํนวน 1 ปูาย (ตามรูปแบบรายการและ
ประมาณการที่เทศบาลกาํหนด)

- - - - 973,000 ร้อยละ
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรเพิ่มขึ้น

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร

กองชา่ง

92 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ซอยยอดสิงห ์ชุมชน
แสนสุข 3  ม.7

เพื่อพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภคให้ได้
มาตรฐาน

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  กวา้ง 4.00 ม.    ยาว 
171.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ดําเนินการ
กอ่สร้างไมน่้อยกวา่  684.00  ตร.ม. พร้อมไหล่
ทางหินคลุกกวา้ง 0.50 ม. ยาว 171.00 ม. หนา 
0.15 ม. ทั้งสองขา้ง  พร้อมปูายโครงการจาํนวน 
1 ปูาย (ตามรูปแบบรายการและประมาณการที่
เทศบาลกาํหนด)

- - - - 435,000 ร้อยละ
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรเพิ่มขึ้น

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร

กองชา่ง

93 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กทางไปบา้น น.ส.วิไล
ลักษณ์ ชุมชนแสนสุข 3 ม.7

เพื่อพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภคให้ได้
มาตรฐาน

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  กวา้ง 3.00 ม.    ยาว 
240.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ดําเนินการ
กอ่สร้างไมน่้อยกวา่  720.00  ตร.ม.   พร้อมปูาย
โครงการจาํนวน 1 ปูาย (ตามรูปแบบรายการ
และประมาณการที่เทศบาลกาํหนด)

- - - 470,000 - ร้อยละ
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรเพิ่มขึ้น

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร

กองชา่ง

111



3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
   3.1 แผนงานเคหะและชุมชน

2561 2562 2563 2564 2565

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

 ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปูาหมาย

 งบประมาณ

94 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กหลังบา้นกํานันนพดล 
 ศรีจะบก ชุมชนแสนสุข 3 ม.7

เพื่อพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภคให้ได้
มาตรฐาน

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  กวา้ง 4.00 ม.    ยาว 
313.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ดําเนินการ
กอ่สร้างไมน่้อยกวา่  1,252.00  ตร.ม. พร้อม
ไหล่ทางหินคลุกกวา้ง 0.50 ม. ยาว 313.00 ม. 
หนา 0.15 ม. ทั้งสองขา้ง  พร้อมปูายโครงการ
จาํนวน 1 ปูาย (ตามรูปแบบรายการและ
ประมาณการที่เทศบาลกาํหนด)

- - - 797,000 - ร้อยละ
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรเพิ่มขึ้น

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร

กองชา่ง

95 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กซอยด่วนพี่เปาู ชุมชน
แสนสุข 3 ม.7

เพื่อพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภคให้ได้
มาตรฐาน

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  กวา้ง 4.00 ม.    ยาว 
140.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ดําเนินการ
กอ่สร้างไมน่้อยกวา่  560.00  ตร.ม. พร้อมไหล่
ทางหินคลุกกวา้ง 0.50 ม. ยาว 140.00 ม. หนา 
0.15 ม. ทั้งสองขา้ง  พร้อมปูายโครงการจาํนวน 
1 ปูาย (ตามรูปแบบรายการและประมาณการที่
เทศบาลกาํหนด)

- - - 355,000 - ร้อยละ
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรเพิ่มขึ้น

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร

กองชา่ง

96 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายทางข้างวัดปาุ
แสงธรรมพรหมรังสีฝ่ังทศิ
ตะวันตก ชุมชนแสนสุข 3   ม.7

เพื่อพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภคให้ได้
มาตรฐาน

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  กวา้ง 5.00 ม.    ยาว 
235.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ดําเนินการ
กอ่สร้างไมน่้อยกวา่  1,175.00  ตร.ม. พร้อม
ไหล่ทางหินคลุกกวา้ง 0.50 ม. ยาว 235.00 ม. 
หนา 0.15 ม. ทั้งสองขา้ง  พร้อมปูายโครงการ
จาํนวน 1 ปูาย (ตามแบบเทศบาลกาํหนด)

- - - 762,000 - ร้อยละ
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรเพิ่มขึ้น

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร

กองชา่ง

112



3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
   3.1 แผนงานเคหะและชุมชน

2561 2562 2563 2564 2565

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

 ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปูาหมาย

 งบประมาณ

98 โครงการก่อสร้างถนนหนิคลุก
หลังบา้นกํานันนพดล  ศรีจะบก 
ชุมชนแสนสุข 3 ม.7

เพื่อพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภคให้ได้
มาตรฐาน

ถนนหินคลุก กวา้ง 5.00 ม. ยาว 300.00 ม. หนา
 0.15 ม. หรือพื้นที่ดําเนินการกอ่สร้างไมน่้อยกวา่
 1,500.00 ตร.ม. พร้อมปูายโครงการจาํนวน 1 
ปูาย (ตามรูปแบบรายการและประมาณการที่
เทศบาลกาํหนด)

- - - 223,000 - ร้อยละ
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรเพิ่มขึ้น

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร

กองชา่ง

100 โครงการติดต้ังกระจกนูน 
ชุมชนแสนสุข 3 ม.7

เพื่อปอูงกันและ
รักษาความปลอดภยั
ในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชน

กระจกนูน พร้อมติดต้ัง จํานวน 10 ตัว 
(ตามแบบเทศบาลกําหนด)

- - - 60,000 -  ร้อยละของ
ความปลอดภยั
ในชีวิตและ
ทรัพย์สินของ
ประชาชนเพิ่มขึ้น

ประชาชนมี
ความปลอดภยั
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

กองช่าง

36 โครงการปรับปรุงผิวทางบริเวณ
บา้นผู้ใหญ่หมู่ที่ 3 ถึงจดเขตสุด
เขตเทศบาลตําบลบา้นใหม่ 
ชุมชนหนองหอย ม.3
จ่ายขาดเงินสะสม ป ี2561
สภาฯ อนุมัติ 27 ธค 60 (29,000 )

เพื่อพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภคให้ได้
มาตรฐาน

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.15 ม. พื้นที่
ดําเนินการกอ่สร้างไมน่้อยกวา่  40.00  ตร.ม. 
(ตามรูปแบบรายการและประมาณการที่เทศบาล
กาํหนด)

 25,000  -  -  - - ร้อยละ
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรเพิ่มขึ้น

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร

กองชา่ง

46 โครงการเปล่ียนหลอดไฟฟาู
สาธารณะเปน็หลอด LED  
ชุมชนไมตรีพฒันา ม.4
(แผนชุมชน ป ี62)

เพื่อพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภคให้ได้
มาตรฐาน

เปล่ียนหลอดไฟฟาูสาธารณะเปน็หลอด 
LED

- - 50,000 -  ร้อยละของ
ความปลอดภยั
ในชีวิตและ
ทรัพย์สินเพิ่มขึ้น

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

กองชา่ง

97 โครงการก่อสร้างถนนหนิคลุก
หลังสํานักงานเทศบาลตําบลปรุ
ใหญ่ แหง่ใหม่ ชุมชนแสนสุข 3 
ม.7

เพื่อพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภคให้ได้
มาตรฐาน

ถนนหินคลุก กวา้ง 4.00 ม. ยาว 480.00 ม. หนา
 0.15 ม. หรือพื้นที่ดําเนินการกอ่สร้างไมน่้อยกวา่
 1,920.00 ตร.ม. พร้อมปูายโครงการจาํนวน 1 
ปูาย (ตามรูปแบบรายการและประมาณการที่
เทศบาลกาํหนด)

- - 284,000 - ร้อยละ
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรเพิ่มขึ้น

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร

กองชา่ง

113



3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
   3.1 แผนงานเคหะและชุมชน

2561 2562 2563 2564 2565

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

 ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปูาหมาย

 งบประมาณ

111 อุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟูา
สาธารณะซอยฟาร์มหมู ถึงสุดเขต
เทศบาลตําบลปรุใหญ่ ชุมชนคนชุม
 3 ม.1

เพื่อพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภคได้อย่าง
มาตรฐานและทั่วถึง

ขยายเขตไฟฟูาสาธารณะ ความยาว 800 ม.
(อุดหนุนการไฟฟูาส่วนภูมิภาคจังหวัด
นครราชสีมา)

- 400,000  -  - -  ร้อยละของ
ความปลอดภยั
ในชีวิตและ
ทรัพย์สินเพิ่มขึ้น

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

กองชา่ง

113 อุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟูา
สาธารณะ ซอยบ้าน ส.ท.สมาน  
วรรณรักษ์ ชุมชนร่วมใจพัฒนาตะ
คองเก่า ม.2

เพื่อพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภคได้อย่าง
มาตรฐานและทั่วถึง

ขยายเขตไฟฟูาสาธารณะ ความยาว 70 ม.
(อุดหนุนการไฟฟูาส่วนภูมิภาคจังหวัด
นครราชสีมา)

 - - 50,000  - -  ร้อยละของ
ความปลอดภยั
ในชีวิตและ
ทรัพย์สินเพิ่มขึ้น

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

กองชา่ง

110 อุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟาู
สาธารณะจากสนามกีฬาโนนโพธิ์
ไปทางทศิตะวันออก ชุมชนคน
ชุม 2 ม.1

เพื่อพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภคได้อย่าง
มาตรฐานและทั่วถึง

ขยายเขตไฟฟูาสาธารณะ ความยาว 100 ม.
(อุดหนุนการไฟฟูาส่วนภูมิภาคจังหวัด
นครราชสีมา)

-  - 100,000  - -  ร้อยละของ
ความปลอดภยั
ในชีวิตและ
ทรัพย์สินเพิ่มขึ้น

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

กองชา่ง

118 อุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟาู
สาธารณะ บริเวณส่ีแยกร้านขาย
อุปกรณ์ก่อสร้าง ชุมชนไมตรี
พฒันา ม.4
แผนชุมชน ป ี2561

เพื่อพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภคได้อย่าง
มาตรฐานและทั่วถึง

ขยายเขตไฟฟูา ความยาว 120  ม.
(อุดหนุนการไฟฟูาส่วนภูมิภาคจังหวัด
นครราชสีมา)

100,000  ร้อยละของ
ความปลอดภยั
ในชีวิตและ
ทรัพย์สินเพิ่มขึ้น

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

กองชา่ง

120 อุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟาู
สาธารณะ หลังหมู่บา้นไชโยนคร
 2 ชุมชนพบสุข 1 ม.5
แผนชุมชน ป ี2561

เพื่อพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภคได้อย่าง
มาตรฐานและทั่วถึง

ขยายเขตไฟฟูา 
(อุดหนุนการไฟฟูาส่วนภูมิภาคจังหวัด
นครราชสีมา)

100,000  ร้อยละของ
ความปลอดภยั
ในชีวิตและ
ทรัพย์สินเพิ่มขึ้น

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

กองชา่ง

114



3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
   3.1 แผนงานเคหะและชุมชน

2561 2562 2563 2564 2565

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

 ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปูาหมาย

 งบประมาณ

116 อุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟาู
ซอยรวมมิตร 2 ชุมชนรวมมิตร
พฒันา  ม.4
(แผนชุมชน ป ี61)

เพื่อพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภคได้อย่าง
มาตรฐานและทั่วถึง

ขยายเขตไฟฟูา ความยาว 120  ม.
(อุดหนุนการไฟฟูาส่วนภูมิภาคจังหวัด
นครราชสีมา)

- 180,000 - -  ร้อยละของ
ความปลอดภยั
ในชีวิตและ
ทรัพย์สินเพิ่มขึ้น

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

กองชา่ง

123 อุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟาู
สาธารณะ ซอย 13/7 ชุมชนพบ
สุข 3 ม.5
(แผนชุมชน ป ี61 )

เพื่อพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภคได้อย่าง
มาตรฐานและทั่วถึง

ขยายเขตไฟฟูา ความยาว 125.00 ม. 
(อุดหนุนการไฟฟูาส่วนภูมิภาคจังหวัด
นครราชสีมา)

- 190,000 - -  ร้อยละของ
ความปลอดภยั
ในชีวิตและ
ทรัพย์สินเพิ่มขึ้น

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

กองชา่ง

106 โครงการขยายเขตไฟฟูาสาธารณะ
จากหมู่บ้านพรเทวา ถึงเขื่อนโพธิ์
เต้ีย ชุมชนคนชุม 3 ม.1
(ทําแล้ว)

เพื่อพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภคได้อย่าง
มาตรฐานและทั่วถึง

ขยายเขตไฟฟูา  ความยาว 260 ม. 
(อุดหนุนการไฟฟูาส่วนภูมิภาคจังหวัด
นครราชสีมา)

130,000 - -  -  ร้อยละของ
ความปลอดภยั
ในชีวิตและ
ทรัพย์สินเพิ่มขึ้น

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

กองชา่ง

119 อุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟาู
 ซอยวิโรจน์พฒันา 20  ชุมชน
วิโรจน์พฒันา   ม.4

เพื่อพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภคได้อย่าง
มาตรฐานและทั่วถึง

ขยายเขตไฟฟูา ความยาว 50.00 ม.
(อุดหนุนการไฟฟูาส่วนภูมิภาคจังหวัด
นครราชสีมา)

- - - 75,000 -  ร้อยละของ
ความปลอดภยั
ในชีวิตและ
ทรัพย์สินเพิ่มขึ้น

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

กองชา่ง

121 อุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟาู
แสงสว่างจากบา้นนางสมศรีถึง
สุดซอย ชุมชนพบสุข 2 ม.5

เพื่อพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภคได้อย่าง
มาตรฐานและทั่วถึง

เดินสายไฟ พร้อมติดต้ังดวงโคมไฟแสงสว่าง 
ยาว 300.00 ม. พร้อมติดต้ังปูายโครงการ 
จํานวน 1 ปูาย
(อุดหนุนการไฟฟูาส่วนภูมิภาคจังหวัด
นครราชสีมา)

- - - 150,000 -  ร้อยละของ
ความปลอดภยั
ในชีวิตและ
ทรัพย์สินเพิ่มขึ้น

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

กองชา่ง

115



3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
   3.1 แผนงานเคหะและชุมชน

2561 2562 2563 2564 2565

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

 ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปูาหมาย

 งบประมาณ

125 อุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟูา
สาธารณะหลังสนามกีฬา 80 
พรรษา  ซอยจําปาทอง  ชุมชน
แสนสุข 3 ม.7
(แผนชุมชน ป ี61 )

เพื่อพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภคได้อย่าง
มาตรฐานและทั่วถึง

ขยายเขตไฟฟูาสาธารณะ ความยาว  800 ม.
(อุดหนุนการไฟฟูาส่วนภูมิภาคจังหวัด
นครราชสีมา)

 - - -  - 400,000  ร้อยละของ
ความปลอดภยั
ในชีวิตและ
ทรัพย์สินเพิ่มขึ้น

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

กองชา่ง

126 อุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟูา
สาธารณะหลังประตู 4 สนามกีฬา 
80 พรรษา ชุมชนแสนสุข 3  ม.7
(แผนชุมชน ป ี61 )

เพื่อพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภคได้อย่าง
มาตรฐานและทั่วถึง

ขยายเขตไฟฟูาสาธารณะ ความยาว  300 ม.
(อุดหนุนการไฟฟูาส่วนภูมิภาคจังหวัด
นครราชสีมา)

 - - - - 150,000  ร้อยละของ
ความปลอดภยั
ในชีวิตและ
ทรัพย์สินเพิ่มขึ้น

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

กองชา่ง

102 โครงการขยายเขตไฟฟูาสาธารณะ 
ซอยแสนสุข 3/23 ชุมชนแสนสุข 2
 ม.7
(ทําแล้ว)

เพื่อพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภคได้อย่าง
มาตรฐานและทั่วถึง

ขยายเขตไฟฟูาสาธารณะ ความยาว 370 ม.
(อุดหนุนการไฟฟูาส่วนภูมิภาคจังหวัด
นครราชสีมา)

185,000  - -  -  ร้อยละของ
ความปลอดภยั
ในชีวิตและ
ทรัพย์สินเพิ่มขึ้น

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

กองชา่ง

104 โครงการขยายเขตไฟฟูาสาธารณะ
หลังโรงเรียนบ้านคนชุม ชุมชนคน
ชุม 2 ม.1
(ทําแล้ว)

เพื่อพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภคได้อย่าง
มาตรฐานและทั่วถึง

ขยายเขตไฟฟูาสาธารณะ ความยาว 109 ม. 
ติดไฟสาธารณะ จํานวน 3 ดวง
(อุดหนุนการไฟฟูาส่วนภูมิภาคจังหวัด
นครราชสีมา)

55,500 -  -  -  ร้อยละของ
ความปลอดภยั
ในชีวิตและ
ทรัพย์สินเพิ่มขึ้น

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

กองชา่ง

105 โครงการขยายเขตไฟฟูาสาธารณะ
จากสะพานโพธิ์เต้ียถึงสุดเขต
เทศบาลตําบลปรุใหญ่ ชุมชนคนชุม
 3 ม.1
(ทําแล้ว)

เพื่อพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภคได้อย่าง
มาตรฐานและทั่วถึง

ขยายเขตไฟฟูาสาธารณะ ความยาว 580 ม.
(อุดหนุนการไฟฟูาส่วนภูมิภาคจังหวัด
นครราชสีมา)

290,000 -  -  -  ร้อยละของ
ความปลอดภยั
ในชีวิตและ
ทรัพย์สินเพิ่มขึ้น

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

กองชา่ง
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3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
   3.1 แผนงานเคหะและชุมชน

2561 2562 2563 2564 2565

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

 ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปูาหมาย

 งบประมาณ

117 อุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟูา
สาธารณะซอยรวมมิตร 2 จากบ้าน
 อาจารย์โรงเรียนอัสสัมชัญ ถึง
คลองส่งน้ํา (ซอยข้างอู่เกื้อ) ชุมชน
รวมมิตรพัฒนา ม.4

เพื่อพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภคได้อย่าง
มาตรฐานและทั่วถึง

ขยายเขตไฟฟูาสาธารณะ ความยาว  132 ม.
(อุดหนุนการไฟฟูาส่วนภูมิภาคจังหวัด
นครราชสีมา)

 - -  - 200,000 -  ร้อยละของ
ความปลอดภยั
ในชีวิตและ
ทรัพย์สินเพิ่มขึ้น

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

กองชา่ง

101 โครงการขยายเขตไฟฟูาสาธารณะ 
ซอยบ้านผู้ช่วยทวี ชุมชนบ้านเลียบ
 ม.6
 ทําแล้ว)

เพื่อพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภคได้อย่าง
มาตรฐานและทั่วถึง

ขยายเขตไฟฟูาสาธารณะ ความยาว 80 ม.
(อุดหนุนการไฟฟูาส่วนภูมิภาคจังหวัด
นครราชสีมา)

40,000  -  -  -  ร้อยละของ
ความปลอดภยั
ในชีวิตและ
ทรัพย์สินเพิ่มขึ้น

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

กองชา่ง

103 โครงการขยายเขตไฟฟูา ซอยแสน
สุข 1/7 ชุมชนแสนสุข  3  ม.7
(ทําแล้ว)

เพื่อพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภคได้อย่าง
มาตรฐานและทั่วถึง

ขยายเขตไฟฟูา ความยาว  250  เมตร
(อุดหนุนการไฟฟูาส่วนภูมิภาคจังหวัด
นครราชสีมา)

80,000  -  -  -  ร้อยละของ
ความปลอดภยั
ในชีวิตและ
ทรัพย์สินเพิ่มขึ้น

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

กองชา่ง

107 โครงการติดต้ังไฟฟูาแสงสว่าง 
บริเวณส่ีแยกบ้านไปแปะ ชุมชนคน
ชุม 3  ม. 1
(ทําแล้ว)

เพื่อพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภคได้อย่าง
มาตรฐานและทั่วถึง

ติดต้ังไฟฟูาแสงสว่าง  
(อุดหนุนการไฟฟูาส่วนภูมิภาคจังหวัด
นครราชสีมา)

100,000  -  - -  ร้อยละของ
ความปลอดภยั
ในชีวิตและ
ทรัพย์สินเพิ่มขึ้น

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

กองชา่ง
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3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
   3.1 แผนงานเคหะและชุมชน

2561 2562 2563 2564 2565

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

 ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปูาหมาย

 งบประมาณ

108 โครงการขยายเขตไฟฟูาเข้าประปา
ผิวดินขนาดใหญ่มากบริเวณเขื่อน
โพธิ์เต้ีย ชุมชนคนชุม 3  ม.1
(ทําแล้ว)

เพื่อพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภคได้อย่าง
มาตรฐานและทั่วถึง

ขยายเขตไฟฟูา 1 เฟส พร้อมหม้อแปลง 30 
Kva
(อุดหนุนการไฟฟูาส่วนภูมิภาคจังหวัด
นครราชสีมา)

120,000  -  -  -  ร้อยละของ
ประชาชนมีน้ําใช้
เพื่อการอุปโภค
บริโภคเพิ่มขึ้น

ระบบประปามี
กระแสไฟฟูา
สําหรับใช้ในการ
ผลิตน้ําประปา
เพื่อใช้ในการ
อุปโภค บริโภค
ของประชาชน
อย่างทั่วถึง

กองชา่ง

109 อุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟูา
สาธารณะ ซอยบ้านนายแปว ม. 1

เพื่อพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภคได้อย่าง
มาตรฐานและทั่วถึง

ขยายเขตไฟฟูาพร้อมไฟฟูาแสงสว่าง ยาว 
100เมตร 
(อุดหนุนการไฟฟูาส่วนภูมิภาคจังหวัด
นครราชสีมา)

 -  -  - 50,000 -  ร้อยละของ
ความปลอดภยั
ในชีวิตและ
ทรัพย์สินเพิ่มขึ้น

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

กองชา่ง

112 อุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟูา
สาธารณะหลังเวียนนา ชุมชนตาล
โหรนโนนตาชูพัฒนา  ม.2

เพื่อพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภคได้อย่าง
มาตรฐานและทั่วถึง

ขยายเขตไฟฟูาสาธารณะ ความยาว  240 ม.
(อุดหนุนการไฟฟูาส่วนภูมิภาคจังหวัด
นครราชสีมา)

 -  -  - 120,000 -  ร้อยละของ
ความปลอดภยั
ในชีวิตและ
ทรัพย์สินเพิ่มขึ้น

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

กองชา่ง

114 อุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟูา
สาธารณะซอยบ้านนายมานิตย์ 
ซอย 7/2 ชุมชนร่วมใจพัฒนาตะ
คองเก่า ม.2

เพื่อพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภคได้อย่าง
มาตรฐานและทั่วถึง

ขยายเขตไฟฟูาสาธารณะ ความยาว 87 ม.
(อุดหนุนการไฟฟูาส่วนภูมิภาคจังหวัด
นครราชสีมา)

 -  -  - 44,000 -  ร้อยละของ
ความปลอดภยั
ในชีวิตและ
ทรัพย์สินเพิ่มขึ้น

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

กองชา่ง
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3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
   3.1 แผนงานเคหะและชุมชน

2561 2562 2563 2564 2565

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

 ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปูาหมาย

 งบประมาณ

115 อุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟูา
สาธารณะ จากบ้านผู้ใหญ่โค้ยถึง
โนนเพล ม. 2

เพื่อพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภคได้อย่าง
มาตรฐานและทั่วถึง

ขยายเขตไฟฟูาพร้อมไฟฟูาแสงสว่าง 137 
เมตร
(อุดหนุนการไฟฟูาส่วนภูมิภาคจังหวัด
นครราชสีมา)

 -  -  - 80,000 -  ร้อยละของ
ความปลอดภยั
ในชีวิตและ
ทรัพย์สินเพิ่มขึ้น

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

กองชา่ง

122 อุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟูา
สาธารณะ ซอย 13 ชุมชนพบสุข 3
 ม.5

เพื่อพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภคได้อย่าง
มาตรฐานและทั่วถึง

ขยายเขตไฟฟูาสาธารณะ ความยาว80 ม.
(อุดหนุนการไฟฟูาส่วนภูมิภาคจังหวัด
นครราชสีมา)

 -  -  -  - 40,000  ร้อยละของ
ความปลอดภยั
ในชีวิตและ
ทรัพย์สินเพิ่มขึ้น

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

กองชา่ง

124 อุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟูา
เข้าประปาบาดาลขนาดใหญ่ 
บริเวณคุ้มโสฬส ชุมชนแสนสุข  3 
 ม.7

เพื่อพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภคได้อย่าง
มาตรฐานและทั่วถึง

ขยายเขตไฟฟูา 1 เฟส พร้อมหม้อแปลง 30 
Kva
(อุดหนุนการไฟฟูาส่วนภูมิภาคจังหวัด
นครราชสีมา)

 -  -  - 120,000 -  ร้อยละของ
ประชาชนมีน้ําใช้
เพื่อการอุปโภค
บริโภคเพิ่มขึ้น

ระบบประปามี
กระแสไฟฟูาสําหรับ
ใช้ในการผลิต
น้ําประปาเพื่อใช้ใน
การอุปโภค บริโภค
ของประชาชนอย่าง
ทั่วถึง

กองชา่ง

127 อุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟูา
สาธารณะทางไปบ้าน น.ส.วิไล
ลักษณ์ ชุมชนแสนสุข 3  ม.7

เพื่อพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภคได้อย่าง
มาตรฐานและทั่วถึง

ขยายเขตไฟฟูาสาธารณะ ความยาว  240 ม.
(อุดหนุนการไฟฟูาส่วนภูมิภาคจังหวัด
นครราชสีมา)

 -  -  - 120,000 -  ร้อยละของ
ความปลอดภยั
ในชีวิตและ
ทรัพย์สินเพิ่มขึ้น

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

กองชา่ง

128 อุดหนุนการไฟฟูาส่วนภูมิภาค
เทศบญัญัติ 2561 (500,000)
เทศบญัญัติ 2562 (500,000)

เพื่อพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภคได้อย่าง
มาตรฐานและทั่วถึง

ภายในเขตเทศบาลตําบลปรุใหญ่
(อุดหนุนการไฟฟูาส่วนภูมิภาคจังหวัด
นครราชสีมา)

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000  ร้อยละของ
ความปลอดภยั
ในชีวิตและ
ทรัพย์สินเพิ่มขึ้น

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

กองชา่ง

รวม  128  โครงการ 11,323,500 7,661,600 5,305,000 11,936,800 10,343,000 
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แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)
เทศบาลต าบลปรุใหญ่

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความสมบูรณ์อย่างยั่งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง และยกระดับอุทยานธรณีโคราชสู่อุทยานธรณีโลก
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 10 ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
4.ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
   4.1 แผนงานสาธารณสุข

2561 2562 2563 2564 2565
(ผลผลิตของ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการคลองสวยน้ํา
ใสตําบลปรุใหญ่
เทศบญัญัติ 2561 (30,000)
เทศบญัญัติ 2562 (30,000)

เพื่อสร้างจิตสํานึกให้ประชาชน
ตําบลปรุใหญ่มีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติ 
แม่น้ําลําคลอง

ประชาชนตําบลปรุ
ใหญ่

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละของ
ประชาชน
อนุรักษ์
ทรัพยากร 
ธรรมชาติ แม่น้ํา
ลําคลองเพิ่มขึ้น

ทรัพยากรธรรมชาติและ
แม่น้ําลําคลองยังคงดํารง
อยู่ต่อไป

กองสาธารณสุขและ
ส่ิงแวดล้อม

2 โครงการชุมชนน่าอยู่
หมู่บ้านน่ามอง
เทศบญัญัติ 2561 (50,000)
เทศบญัญัติ 2562
(50,000)

เพื่อเป็นการพัฒนาหมู่บ้านให้
สะอาด น่าอยู่

ตําบลปรุใหญ่ 100,000    100,000    100,000    100,000    100,000     จํานวนหมู่บา้น
มีความสะอาด
เพิ่มขึ้น

หมู่บ้านในเขตพื้นที่
สะอาด น่าอยู่

กองสาธารณสุขและ
ส่ิงแวดล้อม

3 โครงการของเหลือใช้ไม่
ไร้ค่าสู่การพัฒนาชุมชน
ปลอดขยะ
เทศบญัญัติ  2561
(80,000)
เทศบญัญัติ 2562
(80,000)

 - เพื่อสร้างจติสํานึกและความ
ตระหนักในการจดัการขยะมลูฝอยที่
ถกูต้องแกป่ระชาชนในชมุชนและนํา
ขยะมลูฝอยไปใชใ้ห้เกดิประโยชน์
 - เพื่อให้ประชาชนตําบลปรุใหญ่มี
ความรู้ความเขา้ใจและให้ความ
ร่วมมอืในการลดปริมาณขยะมลูฝอย

อบรมใหค้วามรู้เร่ือง
จัดการขยะมูลฝอย การ
ใช้ประโยชน์จากขยะมูล
ฝอย และณรงค์การคัด
แยกขยะมูลฝอยอันตราย
และสารพิษในครัวเรือน 
แก่ประชาชนตําบลปรุใหญ่

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละของ
ปริมาณขยะลดลง

 - ประชาชนในชมุชนมี
จติสํานึกและความตระหนัก
ในการจดัการขยะมลูฝอยที่
ถกูต้องและได้รับประโยชน์
จากขยะมลูฝอย
 - ปริมาณขยะที่ถกูนําไป
กาํจดัมปีริมาณลดลง

กองสาธารณสุขและ
ส่ิงแวดล้อม

รวม   3  โครงการ 230,000 230,000 230,000 230,000 230,000 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานรับผิดชอบหลักที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปูาหมาย

งบประมาณ
 ตัวชี้วัด
(KPI)
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แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)
เทศบาลต าบลปรุใหญ่

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความสมบูรณ์อย่างยั่งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง และยกระดับอุทยานธรณีโคราชสู่อุทยานธรณีโลก
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 10 ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
4.ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
   4.2 แผนงานการเกษตร

2561 2562 2563 2564 2565
(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการ "ทอ้งถิน่ไทย รวมใจ
ภกัด์ิ รักษพ์ื้นที่สีเขียว
เทศบญัญัติ 2561 (20,000)
เทศบญัญัติ 2562 (20,000)

เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวและลดภาวะ
โลกร้อน

ตําบลปรุใหญ่ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000  ร้อยละของ
พื้นที่สีเขียว
เพิ่มขึ้น

พื้นที่สีเขียว
เพิ่มขึ้น และลด
ภาวะโลกร้อน

สํานักปลัดเทศบาล
(งานพัฒนาชุมชน)

2 โครงการรักษแ์หล่งน้ํา
เทศบญัญัติ 2561 (30,000)

เพื่อเตรียมความพร้อมในการกัก
เก็บน้ําในช่วงก่อนภัยแล้ง

แหล่งน้ําในเขตพื้นที่
ตําบลปรุใหญ่

50,000      - - - -  จํานวนแหล่งน้ํา
ได้รับการพัฒนา
เพิ่มขึ้น

แหล่งน้ําได้รับ
การดูแลและ
ประชาชนมีน้ําใช้
ในช่วงฤดูแล้ง
อย่างเพียงพอ

สํานักปลัดเทศบาล
(งานปูองกันฯ)

รวม  2  โครงการ 100,000 50,000 50,000 50,000 50,000 

หน่วยงานรับผิดชอบ
หลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปูาหมาย

งบประมาณ
 ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ
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แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)
เทศบาลต าบลปรุใหญ่

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันเศรษฐกิจ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 7 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรม ประเพณี และกีฬา
5. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรม ประเพณี และกีฬา
   5.1 แผนงานบริหารทั่วไป

2561 2562 2563 2564 2565
(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการจดัทําส่ือ
ประชาสัมพันธแ์หล่ง
ท่องเที่ยว

เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์
แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่
ตําบลปรุใหญ่ให้เป็นที่รู้จกั

จดัทําส่ือประชาสัมพันธแ์หล่ง
ท่องเที่ยว เชน่ แผ่นพับ ปูาย
ไวนิล ปูายประชาสัมพันธ ์ฯลฯ

- - 10,000 10,000 10,000 ร้อยละของ
ประชาชาชน
รับทราบข้อมูล
แหล่งทอ่งเที่ยว
ในตําบลปรุใหญ่
เพิ่มขึ้น

แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่
ตําบลปรุใหญ่เป็นที่รู้จกั

สํานักปลัดเทศบาล

รวม 1  โครงการ - - 10,000 10,000 10,000 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปูาหมาย

งบประมาณ
 ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
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แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)
เทศบาลต าบลปรุใหญ่

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การลดความเหลื่อมล้ า เพ่ือยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 7 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรม ประเพณี และกีฬา
5. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรม ประเพณี และกีฬา
   5.2 แผนงานสาธารณสุข

2561 2562 2563 2564 2565
(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 เคร่ืองออกกําลังกาย 
ชุมชนหนองหอย ม.3
(แผนชุมชน ป ี62)

เพื่อให้ประชาชนมี
สถานที่ออกกําลังกายที่
ได้มาตรฐาน

เคร่ืองออกกาํลังกาย  (ตาม
แบบเทศบาลกาํหนด)

- - - - 100,000 ร้อยละของ
ประชาชนมี
สุขภาพแข็งแรง
เพิ่มขึ้น

ประชาชนในพื้นที่
ตําบลปรุใหญ่มี
สุขภาพสมบูรณ์ 
แข็งแรง

กองสาธารณสุขและ
ส่ิงแวดล้อม

2 โครงการจัดหาเคร่ืองออก
กําลังกาย ชุมชนพบสุข 2
 ม.5
(ประชาคมตําบล ลําดับ 17)

เพื่อให้ประชาชนมี
สถานที่ออกกําลังกายที่
ได้มาตรฐาน

เคร่ืองออกกาํลังกาย(ตาม
แบบเทศบาลกาํหนด)

- - 100,000 - - ร้อยละของ
ประชาชนมี
สุขภาพแข็งแรง
เพิ่มขึ้น

ประชาชนในพื้นที่
ตําบลปรุใหญ่มี
สุขภาพสมบูรณ์ 
แข็งแรง

กองสาธารณสุขและ
ส่ิงแวดล้อม

3 โครงการจัดหาเคร่ืองออก
กําลังกายสําหรับเด็ก 
ชุมชนพบสุข 2 ม.5
(แผนชุมชน ป ี61)

เพื่อให้เด็กมีสถานที่ออก
กําลังกายที่ได้มาตรฐาน

เคร่ืองออกกาํลังกายสําหรับ
เด็ก  (ตามแบบเทศบาล
กาํหนด)

- - - 100,000 - ร้อยละของเด็กมี
สุขภาพแข็งแรง
เพิ่มขึ้น

เด็กในพื้นที่ตําบลปรุ
ใหญ่มีสุขภาพสมบูรณ์
 แข็งแรง

กองสาธารณสุขและ
ส่ิงแวดล้อม

รวม 3  โครงการ - - 100,000 100,000 100,000 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานรับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

เปูาหมาย
งบประมาณ

 ตัวชี้วัด
(KPI)
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แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)
เทศบาลต าบลปรุใหญ่

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การลดความเหลื่อมล้ า เพ่ือยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 7 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรม ประเพณี และกีฬา
5. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรม ประเพณี และกีฬา
   5.2 แผนงานสาธารณสุข

2561 2562 2563 2564 2565
(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

2 โครงการจัดหาเคร่ืองออก
กําลังกาย ชุมชนพบสุข 2
 ม.5
(ประชาคมตําบล ลําดับ 17)

เพื่อให้ประชาชนมี
สถานที่ออกกําลังกายที่
ได้มาตรฐาน

เคร่ืองออกกาํลังกาย(ตาม
แบบเทศบาลกาํหนด)

- - 100,000 - - ร้อยละของ
ประชาชนมี
สุขภาพแข็งแรง
เพิ่มขึ้น

ประชาชนในพื้นที่
ตําบลปรุใหญ่มี
สุขภาพสมบูรณ์ 
แข็งแรง

กองสาธารณสุขและ
ส่ิงแวดล้อม

1 เคร่ืองออกกําลังกาย 
ชุมชนหนองหอย ม.3
(แผนชุมชน ป ี62)

เพื่อให้ประชาชนมี
สถานที่ออกกําลังกายที่
ได้มาตรฐาน

เคร่ืองออกกาํลังกาย  (ตาม
แบบเทศบาลกาํหนด)

- - - - 100,000 ร้อยละของ
ประชาชนมี
สุขภาพแข็งแรง
เพิ่มขึ้น

ประชาชนในพื้นที่
ตําบลปรุใหญ่มี
สุขภาพสมบูรณ์ 
แข็งแรง

กองสาธารณสุขและ
ส่ิงแวดล้อม

3 โครงการจัดหาเคร่ืองออก
กําลังกายสําหรับเด็ก 
ชุมชนพบสุข 2 ม.5
(แผนชุมชน ป ี61)

เพื่อให้เด็กมีสถานที่ออก
กําลังกายที่ได้มาตรฐาน

เคร่ืองออกกาํลังกายสําหรับ
เด็ก  (ตามแบบเทศบาล
กาํหนด)

- - - 100,000 - ร้อยละของเด็กมี
สุขภาพแข็งแรง
เพิ่มขึ้น

เด็กในพื้นที่ตําบลปรุ
ใหญ่มีสุขภาพสมบูรณ์
 แข็งแรง

กองสาธารณสุขและ
ส่ิงแวดล้อม

รวม 3  โครงการ - - 100,000 100,000 100,000 

 ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานรับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

เปูาหมาย
งบประมาณ
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แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)
เทศบาลต าบลปรุใหญ่

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การลดความเหลื่อมล้ า เพ่ือยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 7 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรม ประเพณี และกีฬา
5. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรม ประเพณี และกีฬา
   5.3 แผนงานเคหะชุมชน

2561 2562 2563 2564 2565
(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการก่อสร้างเสายึด
ตาข่ายรอบสนามกีฬา
โนนโพธิ ์ชุมชนคนชุม 1 
 ม.1
เทศบญัญัติ 2561 (500,000)

เพื่อให้เด็ก เยาวชน และ
ประชาชนมีสถานที่ออก
กําลังกายที่ได้มาตรฐาน

กอ่สร้างเสายดึตาขา่ยรอบ
สนามกฬีาโนนโพธิ์ พร้อม
ปูายโครงการ จาํนวน  1 
ปูาย (ตามรูปแบบรายการ
และประมาณการที่
เทศบาลกาํหนด)

500,000 - - - ร้อยละของเด็ก 
เยาวชน และ
ประชาชนมี
สุขภาพแข็งแรง
เพิ่มขึ้น

เด็ก เยาวชน และ
ประชาชนในพื้นที่
ตําบลปรุใหญ่มี
สุขภาพสมบูรณ์ 
แข็งแรง

กองช่าง

2 ก่อสร้างหลังคาคลุม
สนามฟตุซอล ชุมชนคน
ชุม 1 ม.1
แผนชุมชน ป ี2561

เพื่อให้เด็ก เยาวชน และ
ประชาชนมีสถานที่ออก
กําลังกายที่ได้มาตรฐาน

หลังคาคลุมสนามฟตุ
ซอล กว้าง 24.20 ม. 
ยาว 37 ม. พร้อมปาูย
โครงการ จํานวน  1 
ปาูย (ตามรูปแบบ
รายการและประมาณ
การที่เทศบาลกําหนด)

- - - - 1,400,000 ร้อยละของเด็ก 
เยาวชน และ
ประชาชนมี
สุขภาพแข็งแรง
เพิ่มขึ้น

ตําบลปรุใหญ่มี
สถานที่ออกกําลังกาย
ที่ได้มาตรฐาน

กองช่าง

 ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปูาหมาย

งบประมาณ
หน่วยงานรับผิดชอบ

หลัก
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5. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรม ประเพณี และกีฬา
   5.3 แผนงานเคหะชุมชน

2561 2562 2563 2564 2565
(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปูาหมาย

งบประมาณ
หน่วยงานรับผิดชอบ

หลัก

3 โครงการปรับปรุงภมูิ
ทศัน์สวนสุขภาพรอบ
สระศูนย์พฒันาเด็กเล็ก 
 ชุมชนลูกหลานปูุคง
พฒันา  ม.2
(ประชาคมตําบล ลําดับ 15)
แผนชุมชน ป ี61

เพื่อพัฒนาพื้นที่
สาธารณะประโยชน์ให้ได้
มาตรฐาน

ปรับปรุงภูมทิัศน์โดยรอบ
สระ พื้นที่กอ่สร้างไมน่้อย
กวา่ 900 ตร.ม. 
ประกอบด้วย ลาน
อเนกประสงค์ ทางเดินออก
กาํลังกายโดยรอบ เสาโคม
ไฟส่องสวา่งและมา้นั่ง 
พร้อมติดต้ังปูายโครงการ 
จาํนวน 1 ปูาย (ตาม
รูปแบบรายการและ
ประมาณการที่เทศบาล
กาํหนด)

- - 1,221,000 - จํานวนสถานที่
พักผ่อนหย่อนใจ
และออกกําลัง
กายสําหรับ
ประชาชนเพิ่มขึ้น
 1 แหง่

ประชาชนมีสถานที่
พักผ่อนหย่อนใจและ
มีสถานที่ออกกําลัง
กายเพิ่มขึ้น

กองช่าง

4 โครงการจัดทําหลังคา
ลานกีฬาอเนกประสงค์
หน้าศาลาประชาคม ม.6

เพื่อใช้พัฒนาสถานที่
ออกกําลังกายให้ได้
มาตรฐาน

หลังคาสนามฟุตซอล 
ขนาดกวา้ง 23.00 ม. ยาว 
44.00 ม. หรือพื้นที่
ดําเนินการกอ่สร้างไมน่้อย
กวา่ 1,012.00 ตร.ม. 
พร้อมปูายโครงการ จาํนวน
  1 ปูาย (ตามรูปแบบ
รายการและประมาณการที่
เทศบาลกาํหนด)

- - - 3,500,000 - ร้อยละของดํก 
เยาวชน 
ประชาชนมี
สุขภาพร่างกาย
เข็งแรงเพิ่มขึ้น

ตําบลปรุใหญ่มี
สถานที่ออกกําลังกาย
ที่ได้มาตรฐาน เด็ก 
เยาชน ประชาชนมี
สุขภาพร่างกายแข็งแรง

กองช่าง

รวม  4  โครงการ 500,000 - 1,221,000 3,500,000 1,400,000 
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แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)
เทศบาลต าบลปรุใหญ่

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การลดความเหลื่อมล้ า เพ่ือยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 7 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรม ประเพณี และกีฬา
5. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรม ประเพณี และกีฬา
   5.3 แผนงานเคหะชุมชน

2561 2562 2563 2564 2565
(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

3 โครงการปรับปรุงภมูิ
ทศัน์สวนสุขภาพรอบ
สระศูนย์พฒันาเด็กเล็ก 
 ชุมชนลูกหลานปูุคง
พฒันา  ม.2
(ประชาคมตําบล ลําดับ 15)
แผนชุมชน ป ี61

เพื่อพัฒนาพื้นที่
สาธารณะประโยชน์ให้ได้
มาตรฐาน

ปรับปรุงภูมทิัศน์โดยรอบ
สระ พื้นที่กอ่สร้างไมน่้อย
กวา่ 900 ตร.ม. 
ประกอบด้วย ลาน
อเนกประสงค์ ทางเดินออก
กาํลังกายโดยรอบ เสาโคม
ไฟส่องสวา่งและมา้นั่ง 
พร้อมติดต้ังปูายโครงการ 
จาํนวน 1 ปูาย (ตาม
รูปแบบรายการและ
ประมาณการที่เทศบาล
กาํหนด)

- - 1,221,000 - จํานวนสถานที่
พักผ่อนหย่อนใจ
และออกกําลัง
กายสําหรับ
ประชาชนเพิ่มขึ้น
 1 แหง่

ประชาชนมีสถานที่
พักผ่อนหย่อนใจและ
มีสถานที่ออกกําลัง
กายเพิ่มขึ้น

กองช่าง

1 โครงการก่อสร้างเสายึด
ตาข่ายรอบสนามกีฬา
โนนโพธิ ์ชุมชนคนชุม 1 
 ม.1
เทศบญัญัติ 2561 (500,000)

เพื่อให้เด็ก เยาวชน และ
ประชาชนมีสถานที่ออก
กําลังกายที่ได้มาตรฐาน

กอ่สร้างเสายดึตาขา่ยรอบ
สนามกฬีาโนนโพธิ์ พร้อม
ปูายโครงการ จาํนวน  1 
ปูาย (ตามรูปแบบรายการ
และประมาณการที่
เทศบาลกาํหนด)

500,000 - - - ร้อยละของเด็ก 
เยาวชน และ
ประชาชนมี
สุขภาพแข็งแรง
เพิ่มขึ้น

เด็ก เยาวชน และ
ประชาชนในพื้นที่
ตําบลปรุใหญ่มี
สุขภาพสมบูรณ์ 
แข็งแรง

กองช่าง

 ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานรับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

เปูาหมาย
งบประมาณ

124



5. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรม ประเพณี และกีฬา
   5.3 แผนงานเคหะชุมชน

2561 2562 2563 2564 2565
(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานรับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

เปูาหมาย
งบประมาณ

2 ก่อสร้างหลังคาคลุม
สนามฟตุซอล ชุมชนคน
ชุม 1 ม.1
แผนชุมชน ป ี2561

เพื่อให้เด็ก เยาวชน และ
ประชาชนมีสถานที่ออก
กําลังกายที่ได้มาตรฐาน

หลังคาคลุมสนามฟตุ
ซอล กว้าง 24.20 ม. 
ยาว 37 ม. พร้อมปาูย
โครงการ จํานวน  1 
ปาูย (ตามรูปแบบ
รายการและประมาณ
การที่เทศบาลกําหนด)

- - - - 1,400,000 ร้อยละของเด็ก 
เยาวชน และ
ประชาชนมี
สุขภาพแข็งแรง
เพิ่มขึ้น

ตําบลปรุใหญ่มี
สถานที่ออกกําลังกาย
ที่ได้มาตรฐาน

กองช่าง

4 โครงการจัดทําหลังคา
ลานกีฬาอเนกประสงค์
หน้าศาลาประชาคม ม.6

เพื่อใช้พัฒนาสถานที่
ออกกําลังกายให้ได้
มาตรฐาน

หลังคาสนามฟุตซอล 
ขนาดกวา้ง 23.00 ม. ยาว 
44.00 ม. หรือพื้นที่
ดําเนินการกอ่สร้างไมน่้อย
กวา่ 1,012.00 ตร.ม. 
พร้อมปูายโครงการ จาํนวน
  1 ปูาย (ตามรูปแบบ
รายการและประมาณการที่
เทศบาลกาํหนด)

- - - 3,500,000 - ร้อยละของดํก 
เยาวชน 
ประชาชนมี
สุขภาพร่างกาย
เข็งแรงเพิ่มขึ้น

ตําบลปรุใหญ่มี
สถานที่ออกกําลังกาย
ที่ได้มาตรฐาน เด็ก 
เยาชน ประชาชนมี
สุขภาพร่างกายแข็งแรง

กองช่าง

รวม  4  โครงการ 500,000 - 1,221,000 3,500,000 1,400,000 
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แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)
เทศบาลต าบลปรุใหญ่

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การลดความเหลื่อมล้ า เพ่ือยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 7 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรม ประเพณี และกีฬา
5. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรม ประเพณี และกีฬา
   5.4 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

2561 2562 2563 2564 2565
(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการจัดงาน
ประเพณีสงกรานต์ 
และรดน้ําดําหวั
ผู้สูงอายุตําบลปรุใหญ่
เทศบญัญัติ 2561 (300,000)
เทศบญัญัติ 2562 (200,000)

เพื่อเป็นขวัญและกําลังใจ
แก่
ผู้สูงอายุ
เพื่อสืบสานประเพณีไทย
ให้อยู่สืบไป

เยาวชน ประชาชนและ
ผู้สูงอายุตําบลปรุใหญ่

400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ร้อยละของ
ประชาชนมีส่วน
ร่วมในกิจกรรม

เยาวชนและประชาชน
ได้ร่วมสืบสานประเพณี
ไทยและผู้สูงอายุมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

 กองการศึกษา

2 โครงการสนับสนุนการ
ดําเนินงานทางด้าน
ประเพณีวัฒนธรรมภมูิ
ปญัญาทอ้งถิน่ของสภา
วัฒนธรรมตําบลปรุใหญ่

เพื่อสนับสนุนการ
ดําเนินงานทางด้าน
ประเพณีวัฒนธรรมภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นของสภา
วัฒนธรรมตําบลปรุใหญ่

วันขึ้นปีใหม่, งานประเพณี
วัฒนธรรม ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นในตําบลปรุใหญ่

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละของ
ประชาชนมีส่วน
ร่วมในกิจกรรม

สภาวัฒนธรรมหมู่บ้านมี
การบริหารจัดการที่ดี

 กองการศึกษา

3 โครงการจัดกิจกรรม
เพื่อส่งเสริม
พระพทุธศาสนา
เทศบญัญัติ 2561 (70,000)
เทศบญัญัติ 2562 (70,000)

เพื่อให้เด็ก เยาวชน 
ประชาชนในตําบลปรุ
ใหญ่ ได้ร่วมกิจกรรมเพื่อ
ทํานุบํารุงศาสนา

 เยาวชน ประชาชนใน
ตําบลปรุใหญ่

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละของ
ประชาชนมีส่วน
ร่วมในกิจกรรม

เด็ก เยาวชน ประชาชน
ในตําบลปรุใหญ่ ได้มี
ส่วนร่วมในการทํานุ
บํารุงศาสนา

 กองการศึกษา

หน่วยงานรับผิดชอบหลักที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปูาหมาย

งบประมาณ
 ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
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5. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรม ประเพณี และกีฬา
   5.4 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

2561 2562 2563 2564 2565
(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานรับผิดชอบหลักที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปูาหมาย

งบประมาณ
 ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

4 โครงการจัดงาน
ประเพณีลอยกระทง
เทศบญัญัติ 2561 (300,000)
เทศบญัญัติ 2562 (200,000)

เพื่อให้เด็ก เยาวชน 
ประชาชนในตําบลปรุ
ใหญ่ ได้มีส่วนร่วมในการ
สืบสานประเพณีของไทย
ให้คงอยู่ต่อไป

เด็ก เยาวชน ประชาชนใน
ตําบลปรุใหญ่ ตําบลปรุใหญ่

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละของ
ประชาชนมีส่วน
ร่วมในกิจกรรม

เด็ก เยาวชน ประชาชน
ในตําบลปรุใหญ่ ได้มี
ส่วนร่วมในการสืบสาน
ประเพณีของไทยให้คง
อยู่ต่อไป

 กองการศึกษา

5 โครงการจัดการแข่งขัน
กีฬาตําบลต้านยาเสพติด
เทศบญัญัติ 2561 (200,000)
เทศบญัญัติ 2562 (150,000)

เพื่อจัดการแข่งขันกีฬา
ให้กับเด็กเยาวชน 
ประชาชนในตําบลปรุ
ใหญ่ และส่งเสริมให้ได้ใช้
เวลาว่างในการออกกําลัง
กาย

เยาวชนและประชาชนใน
เขตพื้นที่ตําบลปรุใหญ่

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละของ
ประชาชนมี
สุขภาพแข็งแรง
เพิ่มขึ้น

ประชาชนในตําบลปรุ
ใหญ่ มีความรักสามัคคี 
สุขภาพแข็งแรง และ
ห่างไกลยาเสพติด

 กองการศึกษา

6 โครงการส่งนักกีฬาเข้า
ร่วมการแข่งขันกีฬา
เทศบญัญัติ 2561 (50,000)
เทศบญัญัติ 2562 (50,000)

เพื่อให้ข้าราชการ 
เจ้าหน้าที่ พนักงาน
เทศบาลตําบลปรุใหญ่ 
และเด็ก เยาวชน 
ประชาชนในตําบลปรุ
ใหญ่ ร่วมการแข่งขัน
กีฬากับหน่วยงานอื่น ๆ 
และเสริมสร้างความรัก
ความสามัคคี

ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ 
พนักงานเทศบาลตําบลปรุ
ใหญ่ และเด็ก เยาวชน 
ประชาชนตําบลปรุใหญ่

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 80 ของ
ข้าราชการ 
เจ้าหน้าที่ 
พนักงาน
เทศบาลตําบลปรุ
ใหญ่ และเด็ก 
เยาวชน 
ประชาชนใน
ตําบลปรุใหญ่ มี
สุขภาพแข็งแรง
เพิ่มขึ้น

ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ 
พนักงานเทศบาลตําบล
ปรุใหญ่ และเด็ก 
เยาวชน ประชาชนใน
ตําบลปรุใหญ่ ร่วมการ
แข่งขันกีฬากับ
หน่วยงานอื่น ๆ และมี
ความรักความสามัคคี

 กองการศึกษา

7 โครงการจัดการแข่งขัน
กีฬาหมู่บา้นต้านยา
เสพติด
เทศบญัญัติ 2561 (50,000)
เทศบญัญัติ 2562 (50,000)

เพื่อจัดการแข่งขันกีฬา
ให้กับเด็กเยาวชน 
ประชาชนในตําบลปรุ
ใหญ่ และได้ใช้เวลาว่าง
ในการออกกําลังกาย

เด็ก เยาวชน ประชาชน
ตําบลปรุใหญ่

80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 ร้อยละของ
ประชาชนมี
สุขภาพแข็งแรง
เพิ่มขึ้น

เด็ก เยาวชน ประชาชน
ในตําบลปรุใหญ่ มีความ
รักสามัคคี สุขภาพ
แข็งแรง และห่างไกลยา
เสพติด

 กองการศึกษา
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5. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรม ประเพณี และกีฬา
   5.4 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

2561 2562 2563 2564 2565
(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานรับผิดชอบหลักที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปูาหมาย

งบประมาณ
 ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

8 โครงการส่งเสริมการ
เล่นกีฬาเพื่อสุขภาพที่ดี
เทศบญัญัติ 2561 (50,000)
เทศบญัญัติ 2562 (50,000)

เพื่อส่งเสริมให้เด็ก 
เยาวชน ประชาชนตําบล
ปรุใหญ่ เล่นกีฬาเพื่อ
สุขภาพที่ดี

ประชาชนตําบลปรุใหญ่ 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 ร้อยละของ
ประชาชนมี
สุขภาพแข็งแรง
เพิ่มขึ้น

เด็ก เยาวชน ประชาชน
ตําบลปรุใหญ่ มีสุขภาพ
ที่ดีขึ้น

 กองการศึกษา

รวม  8 โครงการ 1,250,000 1,250,000 1,250,000 1,250,000 1,250,000 
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แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)
เทศบาลต าบลปรุใหญ่

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การลดความเหลื่อมล้ า เพ่ือยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา
6. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา
   6.1 แผนงานการศึกษา

2561 2562 2563 2564 2565
(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการพฒันาศักยภาพ
ครูผู้ดูแลเด็กและเจ้าหน้าที่
รับผิดชอบงานด้าน
การศึกษา
เทศบญัญัติ 2561 (50,000)
เทศบญัญัติ 2562 (50,000)

เพื่อส่งเสริมให้ครูผู้ดูแลเด็ก
และเจ้าหน้าที่ ๆ รับผิดชอบ
งานการศึกษาได้มีความรู้
ความสามารถเพิ่มขึ้น

ครูผู้ดูแลเด็กและเจ้าหน้าที่
รับผิดชอบงานด้านการศึกษา

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000  บคุลากร
ทางการศึกษามี
ความรู้เพิ่มขึ้น

ครูผู้ดูแลเด็กและ
เจ้าหน้าที่ ๆ 
รับผิดชอบงาน
การศึกษาได้มี
ความรู้ความสามารถ
เพิ่มขึ้น

 กองการศึกษา

2 โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา
 - อาหารกลางวันศูนย์
พฒันาเด็กเล็กเทศบาล
ตําบลปรุใหญ่
เทศบญัญัติ 2561 (444,100)
เทศบญัญัติ 2562 (441,000)

เพื่อส่งเสริมให้เด็กนักเรียน
ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตําบลปรุใหญ่ได้รับอาหารกลาง
วนัที่มคุีณภาพ

จดัซ้ืออาหารกลางวนัสําหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลปรุใหญ่

444,100 526,000 490,000 490,000 490,000  ร้อยละ 100 
ของจํานวนเด็ก
นักเรียนได้รับ
อาหารกลางวัน
ทมีีคุณภาพและ
ครบถ้วน

เด็กนักเรียนโรงเรียน
บ้านคนชมุได้รับ
อาหารกลางวนัที่มี
คุณภาพ

 กองการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปูาหมาย

งบประมาณ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
 ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
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6. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา
   6.1 แผนงานการศึกษา

2561 2562 2563 2564 2565
(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปูาหมาย

งบประมาณ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
 ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

3 โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา
 - ค่าจัดการเรียนการสอน
เทศบญัญัติ 2561 (108,800)
เทศบญัญัติ 2562 (153,000)

เพื่อส่งเสริมให้เด็กนักเรียน
ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กตําบลปรุ
ใหญ่ได้รับการพัฒนาตามวยั

จดัส่ือการเรียนการสอนให้กบัเด็กใน
ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กตําบลปรุใหญ่ ทั้ง
 2 แห่ง

153,000 153,000 - - - ร้อยละ 90 ของ
จํานวนนักเรียน 
มีส่ือการเรียน
การสอนที่
เพียงพอและมี
คุณภาพ

นักเรียนศูนยพ์ัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลตําบล
ปรุใหญ่ได้รับการพัฒนา

 กองการศึกษา

4 โครงการส่งเสริมการศึกษา
เพื่อเรียนรู้ในและนอก
หอ้งเรียน   
เทศบญัญัติ 2561 (60,000)
เทศบญัญัติ 2562 (60,000)

เพื่อให้การบริหารจัดการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด
เทศบาลตําบลปรุใหญ่ 
เป็นไปอย่างถูกต้องและมี
เอกภาพ

ส่งเสริมการศึกษาเพื่อเรียนรู้ใน
และนอกห้องเรียน จํานวน   1 
คร้ังต่อปี

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000  จํานวนเด็ก
นักเรียนได้รับ
ความรู้เพิ่มขึ้น

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ในสังกัดเทศบาล
ตําบลปรุใหญ่ มี
บริหารจัดการอย่าง
ถูกต้องและมีเอกภาพ

 กองการศึกษา

5 โครงการจัดนิทรรศการ
ผลงานนักเรียนศูนย์พฒันา
เด็กเล็กเทศบาลตําบลปรุ
ใหญ่ 
เทศบญัญัติ 2561 (50,000)
เทศบญัญัติ 2562 (50,000)

เพื่อให้การบริหารจัดการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด
เทศบาลตําบลปรุใหญ่ 
เป็นไปอย่างถูกต้องและมี
เอกภาพ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง 2 แห่ง 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000  จํานวนเด็ก
นักเรียนได้รับ
การศึกษาเพิ่มขึ้น

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ในสังกัดเทศบาล
ตําบลปรุใหญ่ มี
บริหารจัดการอย่าง
ถูกต้องและมีเอกภาพ

 กองการศึกษา

6 โครงการจัดกิจกรรมวัน
เด็กแหง่ชาติ
เทศบญัญัติ 2561 (150,000)
เทศบญัญัติ 2562 (150,000)

เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน 
ในตําบลปรุใหญ่ซ่ึงเป็น
อนาคตของชาติได้ร่วม
กิจกรรมและรู้จักหน้าที่ของ
ตนเอง

เด็กในเขตตําบลปรุใหญ่ 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000  จํานวนเด็ก
นักเรียนร่วมกิจ
จกรรมเพิ่มขึ้น

เด็ก เยาวชน ใน
ตําบลปรุใหญ่ซ่ึงเป็น
อนาคตของชาติได้
ร่วมกิจกรรมและ
รู้จักหน้าที่ของตนเอง

 กองการศึกษา
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6. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา
   6.1 แผนงานการศึกษา

2561 2562 2563 2564 2565
(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปูาหมาย

งบประมาณ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
 ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

7 ค่าอาหารเสริม (นม) 
สําหรับโรงเรียนบา้นคนชุม
เทศบญัญัติ 2561 (210,782)
เทศบญัญัติ 2562 (210,782)

เพื่อส่งเสริมให้เด็กนักเรียน
โรงเรียนบ้านคนชมุได้รับอาหาร
เสริมที่มคุีณภาพ

จดัซ้ืออาหารเสริม (นม) สําหรับ
โรงเรียนบ้านคนชมุ

210,782 230,800 249,106 249,106 249,106  ร้อยละ 100 
ของจํานวนเด็ก
นักเรียนได้รับ
อาหารเสริม 
(นม) ทมีี
คุณภาพและ
ครบถ้วน

เด็กนักเรียนโรงเรียน
บ้านคนชมุได้รับ
อาหารเสริมที่มคุีณภาพ

 กองการศึกษา

8 ค่าอาหารเสริม (นม) 
สําหรับศูนย์พฒันาเด็กเล็ก
เทศบาลตําบลปรุใหญ่
เทศบญัญัติ 2561 (172,458)
เทศบญัญัติ 2562 (172,458)

เพื่อส่งเสริมให้เด็กนักเรียน
ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตําบลปรุใหญ่ได้รับอาหารเสริม
ที่มคุีณภาพ

จดัซ้ืออาหารเสริม (นม) สําหรับ
ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลปรุ
ใหญ่

197,064 217,064 191,620 191,620 191,620  ร้อยละ 100 
ของจํานวนเด็ก
นักเรียนได้รับ
อาหารเสริม 
(นม) ทมีี
คุณภาพและ
ครบถ้วน

เด็กนักเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตําบลปรุใหญ่
ได้รับอาหารเสริมที่มี
คุณภาพ

 กองการศึกษา

9 โครงการปรับปรุงศูนย์
พฒันาเด็กเล็กสังกัด
เทศบาลตําบลปรุใหญ่
เทศบญัญัติ 2561 (100,000)
เทศบญัญัติ 2562 (100,000)

เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมี
ความพร้อมในการจัดการ
เรียนการสอน

ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตําบลปรุใหญ่

100,000 100,000 200,000 100,000 100,000  ร้อยละ 90 ของ
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กมีความ
พร้อมต่อการ
จัดการเรียนการ
สอน

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมี
ความพร้อมในการ
จัดการเรียนการสอน

 กองการศึกษา
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6. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา
   6.1 แผนงานการศึกษา

2561 2562 2563 2564 2565
(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปูาหมาย

งบประมาณ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
 ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

10 โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา
 - ค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาสําหรับศูนย์
พฒันาเด็กเล็ก (ศพด.) 
  1) ค่าจัดการเรียนการสอน
  2) ค่าหนังสือเรียน
  3) ค่าอุปกรณ์การเรียน
  4) ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน
  5) ค่ากิจกรรมพฒันา
ผู้เรียน
เทศบญัญัติ 2562 (101,700)

เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลปรุ
ใหญ่ได้รับการพัฒนาตามวยั

1) ค่าจดัการเรียนการสอน
2) เพื่อเป็นค่าหนังสือเรียน อตัราคน
ละ 200 บาท/ปี
3) เพื่อเป็นค่าอปุกรณ์การเรียน 
อตัราคนละ 200 บาท/ปี
4) เพื่อเป็นค่าเคร่ืองแบบนักเรียน 
อตัราคนละ 300 บาท/ปี
5) เพื่อเป็นค่ากจิกรรมพัฒนาผู้เรียน
 อตัราคนละ 430 บาท/ปี
สําหรับนักเรียนอาย ุ3 - 5 ปี สังกดั
ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลปรุ
ใหญ่ ทั้ง 2 แห่ง

- 101,700 113,000 113,000 113,000 ร้อยละ 100 
ของจํานวน
นักเรียน อายุ 
3-5 ป ี ได้รับ
การพัฒนา

นักเรียนศูนยพ์ัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลตําบล
ปรุใหญ่ได้รับการ
พัฒนาตามวยั

 กองการศึกษา

11 เงินอุดหนุนอาหารกลางวัน
โรงเรียนบา้นคนชุม
เทศบญัญัติ 2561 (440,000)
เทศบญัญัติ 2562 (440,000)

เพื่อส่งเสริมให้เด็กนักเรียน
โรงเรียนบ้านคนชุมได้รับ
อาหารกลางวันที่มีคุณภาพ

เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านคนชุม 
อนุบาล- ป.6 
(อุดหนุนโรงเรียนบ้านคนชุม)

440,000 460,000 520,000 520,000 520,000  ร้อยละ 100 
ของจํานวนเด็ก
นักเรียนได้รับ
อาหารกลาง
วันที่มีคุณภาพ

เด็กนักเรียน
โรงเรียนบ้านคนชุม
ได้รับอาหารกลาง
วันที่มีคุณภาพ

 กองการศึกษา
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6. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา
   6.1 แผนงานการศึกษา

2561 2562 2563 2564 2565
(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปูาหมาย

งบประมาณ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
 ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

12 เงินอุดหนุนโรงเรียนบา้น
คนชุมตามโครงการศึกษา
แหล่งเรียนรู้นอกสถานที่
เทศบญัญัติ 2561 (50,000)
เทศบญัญัติ 2562 (50,000)

เพื่อส่งเสริมให้เด็กนักเรียน
โรงเรียนบ้านคนชุมได้รับ
ความรู้เพิ่มเติม

เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านคนชุม
(อุดหนุนโรงเรียนบ้านคนชุม)

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000  จํานวนนักเรียน
ได้รับความรู้
เพิ่มขึ้น

เด็กนักเรียน
โรงเรียนบ้านคนชุม
มีความรู้เพิ่มขึ้น

 กองการศึกษา

13 เงินอุดหนุนโรงเรียนบา้น
คนชุมตามโครงการเข้า
ค่ายคุณธรรมจริยธรรม
เทศบญัญัติ 2561 (15,000)
เทศบญัญัติ 2562 (15,000)

เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมี
คุณธรรมจริยธรรม

เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านคนชุม
(อุดหนุนโรงเรียนบ้านคนชุม)

15,000 15,000 15,000 15,000 15,000  จํานวนนักเรียน
มีคุณธรรม
จริยธรรมเพิ่มขึ้น

เด็กนักเรียน
โรงเรียนบ้านคนชุม
มีคุณธรรมจริยธรรม

 กองการศึกษา

รวม 13  โครงการ 2,009,946 2,253,564 2,228,726 2,128,726 2,128,726 
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แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)
เทศบาลต าบลปรุใหญ่

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ รองรับ Smart City , Mice City และด้านอ่ืน ๆ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 8 ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
7. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
   7.1 แผนงานบริหารทั่วไป

2561 2562 2563 2564 2565
(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการพฒันาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ
เทศบญัญัติ 2561  (10,000)

เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธภิาพ
ในการบริหารจดัการให้มี
ความรวดเร็วและประชาชน
ได้รับความสะดวกเพิ่มมากขึ้น

พัฒนาระบบสารสนเทศของ
เทศบาลตําบลปรุใหญ่

50,000      - - - -  จํานวนระบบ
สารสนเทศได้
มาตรฐานเพิ่มขึ้น

ระบบสารสนเทศมี
การพัฒนาให้มี
ความสะดวกและ
รวดเร็วยิ่งขึ้น

 สํานักปลัดเทศบาล

2 โครงการจัดทําแผนพฒันาทอ้งถิน่
ส่ีป ีเทศบญัญัติ แผนการ
ดําเนินงานและการติดตาม
ประเมินผลแผนพฒันาทอ้งถิน่ ของ
เทศบาลตําบลปรุใหญ่
เทศบญัญัติ 2561 (20,000)
เทศบญัญัติ 2562 (20,000)

เพื่อให้เทศบาลตําบลปรุใหญ่
จะได้มแีผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี
และมกีารประเมนิผลแผนที่มี
ประสิทธภิาพสามารถใชเ้ป็น
เคร่ืองมอืและแนวทาง 
สําหรับการปฏิบัติงาน และ
พัฒนาท้องถิ่นเพื่อแกไ้ข
ปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชน

จดัทําแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี
 / แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี
เพิ่มเติมหรือเปล่ียนแปลง /
เทศบัญญัติ/แผนการ
ดําเนินการ/การติดตามและ
ประเมนิผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่น

50,000       50,000       - - -  ร้อยละของปัญหา
ความเดือดร้อนของ
ประชาชนได้รับบรรจุ
ในแผนพฒันาและต้ัง
งบประมาณในการ
แกไ้ขปัญหาเพิ่มขึน้

เทศบาลตําบลปรุ
ใหญ่มแีผนพัฒนา
ท้องถิ่นส่ีปี เป็น
เคร่ืองมอืในการ
จดัทํางบประมาณ
รายจา่ยประจาํปี 
และการติดตาม
ประเมนิผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ได้อยา่งมี
ประสิทธภิาพ

 สํานักปลัดเทศบาล

3 โครงการประชาคมชุมชน/หมู่บา้น
เทศบญัญัติ 2561 (20,000)
เทศบญัญัติ 2562 (20,000)

เพื่อรับทราบปัญหาและ
ความต้องการของประชาชน
ในการจดัทําแผนพัฒนา
ท้องถิ่น

จดัประชาคมชมุชน/หมู่บ้าน
เพื่อจดัทํา ทบทวน เพิ่มเติม 
เปล่ียนแปลงแผนพัฒนา
ท้องถิ่น

50,000 50,000 10,000 10,000 10,000  ร้อยละของ
ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการจัดทํา
แผนพฒันาเพิ่มขึน้

ประชาชนมส่ีวนร่วม
ในการจดัทํา
แผนพัฒนาท้องถิ่น

 สํานักปลัดเทศบาล

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปูาหมาย

งบประมาณ
 ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
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2561 2562 2563 2564 2565
(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปูาหมาย

งบประมาณ
 ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

4 โครงการประชาคมชุมชนตําบล
เทศบญัญัติ 2561 (20,000)
เทศบญัญัติ 2562 (20,000)

เพื่อรับทราบปัญหาและ
ความต้องการของประชาชน
ในการจดัทําแผนพัฒนา
ท้องถิ่น

จดัประชาคมชมุชนตําบล 
เพื่อจดัทํา ทบทวน เพิ่มเติม 
เปล่ียนแปลงแผนพัฒนา
ท้องถิ่น

50,000 50,000 10,000 10,000 10,000  ร้อยละของ
ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการจัดทํา
แผนพฒันาเพิ่มขึน้

ประชาชนมส่ีวนร่วม
ในการจดัทํา
แผนพัฒนาท้องถิ่น

 สํานักปลัดเทศบาล

5 โครงการประชาสัมพนัธ์
เทศบญัญัติ 2561 (200,000)

เพื่อจดัทําวารสารเผยแพร่
ประชาสัมพันธข์อ้มลูขา่วสาร
ของเทศบาลและของ
หน่วยงานราชการ รวมทั้งส่ือ
ประชาสัมพันธต่์าง ๆ

จัดทําวารสาร
ประชาสัมพันธ์
ประจําเดือน ประจําปี 
และจัดทําส่ือ
ประชาสัมพันธ์การจัด
กิจกรรมต่าง ๆ ของ
เทศบาลตําบลปรุใหญ่

300,000    - - - -  ประชาชนได้รับ
ข้อมูลข่าวสาร
เพิ่มขึ้น

ประชาชนได้
รับทราบข้อมูล
ข่าวสารทาง
ราชการอย่างทั่วถึง

 สํานักปลัดเทศบาล

6 โครงการปรับปรุงระบบแผนที่ภาษี
และทะเบยีนทรัพย์สิน
เทศบญัญัติ 2561 (150,000)
เทศบญัญัติ 2562 (250,000)

เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพในการ
ทํางานของระบบแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพยสิ์นให้ดี
ยิ่งขึ้น

ปรับปรุงระบบแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพยสิ์น

150,000     250,000     400,000     400,000     400,000      ร้อยละของ
รายได้การ
จัดเก็บภาษีเพิ่มขึ้น

ระบบแผนที่ภาษี
และทะเบียน
ทรัพยสิ์นมี
ประสิทธภิาพยิ่งขึ้น

กองคลัง

7 โครงการใหค้วามรู้แก่ประชาชนใน
การชําระภาษ ี
เทศบญัญัติ 2561 (20,000)
เทศบญัญัติ 2562 (20,000)

เพื่อให้ประชาชนมคีวามรู้
ความเขา้ใจเกี่ยวกบัการชาํระ
ภาษี

ประชาชนตําบลปรุใหญ่ 30,000      30,000      30,000      30,000      30,000       ประชาชนมี
ความรู้เพิ่มขึ้น
เร่ืองการชําระภาษี

ประชาชนมีความรู้
ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการชําระ
ภาษี

กองคลัง

8 โครงการจัดเก็บรายได้นอกสถานที่
เทศบญัญัติ 2561 (10,000)
เทศบญัญัติ 2562 (10,000)

เพื่อเป็นการบริการประชาชน
ให้ได้รับความสะดวกในการ
เสียภาษี

ตําบลปรุใหญ่ 15,000      15,000      15,000      15,000      15,000       การจัดเก็บ
รายได้มี
ประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การชําระภาษี

กองคลัง
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2561 2562 2563 2564 2565
(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปูาหมาย

งบประมาณ
 ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

9 โครงการจัดอบรม/ประชุมเชิง
ปฏบิติัการ/สัมมนาเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้
เทศบญัญัติ 2561 (5,000)
เทศบญัญัติ 2562 (5,000)

เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธภิาพ
ในการจดัเกบ็รายได้

อบรม/ประชุมเชิง
ปฏิบัติการ/สัมมนา
พนักงานเจ้าหน้าที่
รับผิดชอบงานจัดเก็บ
รายได้

15,000      15,000      15,000      15,000      15,000       จํานวนบคุลากร
ได้รับความรู้
เพิ่มขึ้น

ประสิทธิภาพใน
การจัดเก็บรายได้
เพิ่มขึ้น

กองคลัง

10 โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารงานและ
การปฏบิติังาน สําหรับคณะ
ผู้บริหารทอ้งถิน่  สมาชิกสภา
ทอ้งถิน่ พนักงานเทศบาล  และ
พนักงานจ้าง
เทศบญัญัติ 2561 (300,000)
เทศบญัญัติ 2562 (300,000)

เพื่อนําความรู้ที่ได้มา
พัฒนาการทํางานให้ดียิ่งขึ้น

ฝึกอบรมคณะผู้บริหาร
ท้องถิ่น  สมาชิกสภา
ท้องถิ่น พนักงานเทศบาล
  และพนักงานจ้าง

400,000 400,000 400,000 400,000 400,000  จํานวนบคุลากร
ได้รับความรู้
เพิ่มขึ้น

การทํางานมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

 สํานักปลัดเทศบาล

11 โครงการฝึกอบรมเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรม การรักษาวินัย
 และความโปร่งใสในการทํางาน
ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของ
รัฐ 
เทศบญัญัติ 2561 (20,000)
เทศบญัญัติ 2562 (20,000)

เพื่อนําความรู้ที่ได้มา
พัฒนาการทํางานให้ดียิ่งขึ้น

ฝึกอบรมคณะผู้บริหาร
ท้องถิ่น  สมาชิกสภา
ท้องถิ่น พนักงานเทศบาล
  และพนักงานจ้าง

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000  จํานวนบคุลากร
ได้รับความรู้
เพิ่มขึ้น

การทํางานมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

 สํานักปลัดเทศบาล

12 โครงการพฒันาบคุลากรของ
เทศบาลตําบลปรุใหญ่
เทศบญัญัติ 2561 (100,000)
เทศบญัญัติ 2562 (100,000)

เพื่อนําความรู้ที่ได้มา
พัฒนาการทํางานให้ดียิ่งขึ้น

ฝึกอบรมคณะผู้บริหาร
ท้องถิ่น พนักงานเทศบาล
  และพนักงานจ้าง

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000  จํานวนบคุลากร
ได้รับความรู้
เพิ่มขึ้น

การทํางานมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

 สํานักปลัดเทศบาล
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2561 2562 2563 2564 2565
(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปูาหมาย

งบประมาณ
 ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

13 โครงการวันเทศบาล  
เทศบญัญัติ 2561 (15,000)
เทศบญัญัติ 2562 (10,000)

เพื่อตระหนักถงึบทบาท
หน้าที่ของเทศบาล และ
พัฒนาท้องถิ่นให้รุ่งเรืองยิ่งขึ้น

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา
เทศบาล ข้าราชการ 
ลูกจ้างประจําและ
พนักงานจ้าง เทศบาล
ตําบลปรุใหญ่

20,000      20,000      50,000      50,000      50,000       จํานวน
บคุคลากรเข้า
ร่วมกิจกรรม

เทศบาลมีการ
พัฒนามากยิ่งขึ้น

 สํานักปลัดเทศบาล

14 โครงการจัดงานวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา ฯ
เทศบญัญัติ 2561 (200,000)
เทศบญัญัติ 2562 (200,000)

เพื่อแสดงถงึความจงรักภักดี
และเฉลิมพระเกยีรติเนื่องใน
โอกาสมหามงคล

จดังานวนัเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระ
เจา้อยู่หัวมหาวชริาลง
กรณบดินทรเทพยวรางกรู 
วนัที่ 28 กรกฎาคม 
เจา้อยู่หัวฯ และเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระนาง
เจา้ฯ พระบรมราชนิี วนัที่ 3
 มถินุายน และเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระนาง
เจา้สิริกต์ิิ 
พระบรมราชนิีนาถ พระ
บรมราชชนนีพันปีหลวง 
วนัที่ 12 สิงหาคม

400,000     400,000     400,000     400,000     400,000      ร้อยละของ
ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการแสดงความ
จงรักภกัดีเพิ่มขึน้

ประชาชนมส่ีวนร่วม
ในการแสดงความ
จงรักภักดีและสํานึก
ในพระมหา
กรุณาธคุิณ

 สํานักปลัดเทศบาล
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2561 2562 2563 2564 2565
(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปูาหมาย

งบประมาณ
 ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

15 โครงการจัดงานพระราชพธิี  รัฐพธิี
และวันสําคัญต่าง ๆ
เทศบญัญัติ 2561 (100,000)
เทศบญัญัติ 2562 (100,000)

เพื่อแสดงออกถงึความ
จงรักภักดีและสํานึกในพระ
มหากรุณาธคุิณ

จดังานพระราชพิธ ีรัฐพิธี
และวนัสําคัญต่าง ๆ เชน่ 
วนัคล้ายวนัพระราชสมภพ
พระบาทสมเด็จพระ
ปรมนิทรมหาภูมพิลอดุลย
เดช  วนัที่ 5 ธนัวาคม  วนั
คล้ายวนัสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระ
ปรมนิทรมหาภูมพิลอดุลย
เดช บรมนาถบพิตร วนัที่ 
13 ตุลาคม  วนัปิยมหาราช
 วนัที่ 23 ตุลาคม วนัฉตัร
มงคล 4 พฤษภาคม ฯลฯ

200,000 200,000 300,000 300,000 300,000  ร้อยละของ
ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการแสดงความ
จงรักภกัดีเพิ่มขึน้

ประชาชนมส่ีวนร่วม
ในการแสดงความ
จงรักภักดีและสํานึก
ในพระมหา
กรุณาธคุิณ

 สํานักปลัดเทศบาล

16 โครงการดําเนินการศูนย์ยุติธรรม
ชุมชนตําบลปรุใหญ่
เทศบญัญัติ 2561 (50,000)
เทศบญัญัติ 2562 (50,000)

เพื่อลดขอ้พิพาทและความ
ขดัแยง้ในชมุชน เสริมสร้าง
ความยติุธรรมและความสงบ
สุขในชมุชน

ดําเนินการจดักจิกรรม
ต่าง ๆ ของศูนยย์ติุธรรม
ชมุชนตําบลปรุใหญ่

 50,000  50,000  50,000  50,000  50,000  ขอ้พพิาทในชมุชน
ลดลง

ลดขอ้พิพาทใน
ชมุชนประชาชนมี
ส่วนร่วมใน
กระบวนการ
ยติุธรรมชมุชน

 สํานักปลัดเทศบาล

17 โครงการเลือกต้ัง
เทศบญัญัติ 2561 (500,000)
เทศบญัญัติ 2562 (600,000)

เพื่อให้มนีายกเทศมนตรี 
สมาชกิสภาเทศบาล ตาม
พระราชบัญญัติฯ กาํหนด

เลือกต้ังนายกเทศมนตรี ฯ 
และสมาชกิสภาเทศบาล
ตําบลปรุใหญ่ แทนตําแหน่ง
วา่ง

600,000     600,000     600,000     600,000     600,000     มีนายกเทศมนตรี 
สมาชกิสภาเทศบาล

การบริหารงาน
เทศบาลเกดิ
ประสิทธภิาพ

 สํานักปลัดเทศบาล

18 โครงการรู้รักสามัคคีตําบลปรุใหญ่ 
เทศบญัญัติ 2561 (30,000)

เพื่อให้ประชาชนตําบลปรุ
ใหญ่มคีวามรัก ความสามคัคี 
และมคีวามสุขอยา่งยั่งยนื

ประชาชนตําบลปรุใหญ่ 
หมู่ที่ 1 -7

40,000 - - - -  ประชาชนมี
ความรักสามัคคี
เพิ่มขึ้น

ประชาชนตําบล
ปรุใหญ่มีความรัก 
ความสามัคคี และ
มี ความสุขอย่าง
ยั่งยืน

 สํานักปลัดเทศบาล
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2561 2562 2563 2564 2565
(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปูาหมาย

งบประมาณ
 ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

19 โครงการปรับปรุงสํานักงานเทศบาล
ตําบลปรุใหญ่

เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธภิาพ
ในการบริหารจดัการให้มี
ความรวดเร็วและประชาชน
ได้รับความสะดวกเพิ่มมากขึ้น

ปรับปรุงสํานักงาน
เทศบาลตําบลปรุใหญ่ ทั้ง
 2 แห่ง

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000  ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การเข้ารับบริการ
เพิ่มขึ้น

ประสิทธิภาพใน
ด้านการบริการ
สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น

 สํานักปลัดเทศบาล

รวม  19  โครงการ 3,040,000 2,750,000 2,900,000 2,900,000 2,900,000 
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แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)
เทศบาลต าบลปรุใหญ่

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ รองรับ Smart City , Mice City และด้านอ่ืน ๆ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 8 ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
7. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
   7.2 แผนงานสาธารณสุข

2561 2562 2563 2564 2565
(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการจัดหาครุภณัฑ์
ยานพาหนะและขนส่ง - 
รถบรรทกุขยะ  ขนาด 6 ตัน 6 
ล้อ 
เทศบญัญัติ 2562 (2,400,000)

เพื่อให้บริการประชาชน
สําหรับใช้จัดเก็บขยะมูล
ฝอยในชุมชนและรองรับ
ปริมาณขยะที่เพิ่มขึ้น

รถบรรทุกขยะ  ขนาด 6 ตัน
 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบ
ไม่ตํ่ากว่า 6,000 ซีซี  หรือ
กําลังเคร่ืองยนต์สูงสุด ไม่
ตํ่ากว่า 170 กิโลวัตต์ แบบ
อัดท้าย จํานวน  2 คัน ๆ 
ละ 2,400,000 บาท (ตาม
มาตรฐานครุภัณฑ์)

- 2,400,000 2,400,000 -  ร้อยละของ
ความพึงพอใจใน
การใหบ้ริการ
สาธารณะเพิ่มขึ้น

ประชาชนได้รับ
บริการสาธารณะ
สะดวก รวดเร็วมาก
ขึ้น

กองสาธารณสุขและ
ส่ิงแวดล้อม

รวม  1  โครงการ - 2,400,000 2,400,000 - - 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปูาหมาย

งบประมาณ
 ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานรับผิดชอบ

หลัก
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แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)
เทศบาลต าบลปรุใหญ่

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ รองรับ Smart City , Mice City และด้านอ่ืน ๆ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 8 ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
7. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
   7.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

2561 2562 2563 2564 2565
(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการสนับสนุนส่งเสริมหรือ
ทบทวนการจัดทําแผนชุมชน
ตําบลปรุใหญ่
เทศบญัญัติ 2561 (50,000)
เทศบญัญัติ 2562 (50,000)

เพื่อให้คณะกรรมการชมุชน
คณะกรรมการอาํนวยการ
ชมุชน และสมาชกิชมุชน  มี
ความรู้ความเขา้ใจในการ
จดัทําแผนชมุชน

สนับสนุนส่งเสริมหรือ
ทบทวนการจดัทําแผนชมุชน
ตําบลปรุใหญ่ ฝึกอบรมให้
ความรู้ในการจดัทําแผนชมุชน
ให้แกค่ณะกรรมการชมุชน
คณะกรรมการอาํนวยการ
ชมุชน และสมาชกิชมุชน 
จาํนวน 1 คร้ัง

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000  ร้อยละ 70 ของ
คณะกรรมการ
ชุมชน
คณะกรรมการ
อํานวยการชุมชน
 และสมาชิก
ชุมชนมีความรู้ 
ความเข้าใจใน
การจัดทําแผน
ชุมชนเพิ่มขึ้น

คณะกรรมการชมุชน
คณะกรรมการอาํนวยการ
ชมุชน และสมาชกิชมุชน  
สามารถจดัทําแผนชมุชนได้
อยา่งมปีระสิทธภิาพ และ
สามารถนําไปพัฒนาท้องถิ่น

สํานักปลัดเทศบาล
(งานพัฒนาชมุชน)

รวม 1 โครงการ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานรับผิดชอบหลักที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปูาหมาย

งบประมาณ
 ตัวชี้วัด
(KPI)
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แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)
เทศบาลต าบลปรุใหญ่

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การลดความเหลื่อมล้ า เพ่ือยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข
8. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข
   8.1 แผนงานสาธารณสุข

2561 2562 2563 2564 2565
(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการพฒันาศักยภาพ
แกนนําด้านสุขภาพระดับ
ตําบล/หมู่บา้น
เทศบญัญัติ 2561 (50,000)

เพื่อพัฒนาศักยภาพแกน
นําด้านสุขภาพระดับ
ตําบล/หมู่บ้าน

แกนนําด้านสุขภาพใน
ตําบลปรุใหญ่

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000  จํานวนแกนนํา
ด้านสุขภาพ 
ได้รับการพัฒนา
ศักยภาพเพิ่มขึ้น

มีแกนนําด้านสุขภาพที่
มีประสิทธิภาพสําหรับ
เป็นต้นแบบและช่วย
ปฏิบัติงานพัฒนา
สุขภาพชุมชน

กองสาธารณสุขและ
ส่ิงแวดล้อม

2 โครงการปอูงกันและควบคุม
โรคพษิสุนัขบา้
เทศบญัญัติ 2561 (70,000)
เทศบญัญัติ 2562 (50,000)

เพื่อให้ประชาชนในตําบล
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า

ฉีดวัคซีนปูองกันโรคพิษ
สุนัขบ้าและควบคุม
ประชากรสุนัขและแมวใน
เขตพื้นที่ตําบลปรุใหญ่

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000  ไม่เกิดโรคพิษ
สุนัขบา้ในพื้นที่

ประชาชนในตําบล
ปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้า

กองสาธารณสุขและ
ส่ิงแวดล้อม

3 โครงการควบคุมและปอูงกัน
โรคไข้เลือดออก
เทศบญัญัติ 2561 (100,000)
เทศบญัญัติ 2562 (100,000)

เพื่อเป็นการปูองกันและ
ควบคุมโรคไข้เลือดออก
ไม่ให้เกิดในตําบลปรุใหญ่

รณรงค์ ควบคุมแหล่ง
เพาะพันธุ์ยุงเพื่อปูองกันโรค
ไข้เลือกออกในประชาชน
ตําบลปรุใหญ่

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000  จํานวนโรค
ไข้เลือดออกใน
พื้นที่ลดลง

ตําบลปรุใหญ่ปลอดภัย
จากโรคไข้เลือดออก

กองสาธารณสุขและ
ส่ิงแวดล้อม

หน่วยงานรับผิดชอบหลักที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปูาหมาย

งบประมาณ
 ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
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8. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข
   8.1 แผนงานสาธารณสุข

2561 2562 2563 2564 2565
(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานรับผิดชอบหลักที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปูาหมาย

งบประมาณ
 ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

4 โครงการปอูงกันและแก้ไข
ปญัหาการต้ังครรภใ์นวัยรุ่น

เพื่อลดอัตราการต้ังครรภ์
อันไม่พึงประสงค์ในวัยรุ่น

กลุ่มเยาวชนอายุระหว่าง 
12-19 ปี ในตําบลปรุใหญ่

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000  จํานวนเยาวชน
ต้ังครรภไ์ม่พึง
ประสงค์ลดลง

เยาวชนมีความรู้และ
เกิดความตระหนักใน
การปูองกันและแก้ไข
ปัญหาการต้ังครรภ์ไม่
พร้อม

กองสาธารณสุขและ
ส่ิงแวดล้อม

5 โครงการพฒันาสุขาภบิาล
อาหารในสถานที่จําหน่าย
อาหาร
เทศบญัญัติ 2561 (600,000)
เทศบญัญัติ  2562 (600,000)

 - เพื่อเพื่อพัฒนาระบบการ
เฝูาระวังด้านสุขาภิบาล
อาหาร
 - เพื่อส่งเสริมสนับสนุน
ร้านอาหารสะอาด รสชาติ
อร่อย ผู้บริโภคปลอดภัย

ตรวจเฝูาระวังสถานที่
จําหน่ายอาหาร ได้แก่ 
ตลาดสด ร้านอาหาร แผง
ลอย โรงอาหาร มอบปูาย 
Clean food good taste

60,000 60,000 60,000 60,000 60,000  มีร้านอาหาร
ผ่านเกณฑ์ 
CFGT ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 30

มีร้านอาหารที่ได้
มาตรฐานด้าน
สุขาภิบาลอาหารของ
กระทรวงสาธารณสุข

กองสาธารณสุขและ
ส่ิงแวดล้อม

6 อุดหนุนโครงการพฒันางาน
สาธารณสุขมูลฐานในเขต
เทศบาลตําบลปรุใหญ่
เทศบญัญัติ 2561 (52,500)

เพื่ออุดหนุนศูนย์สาธารณสุข
มูลฐาน ประจําหมู่บ้าน

ศูนย์สาธารณสุข
มูลฐาน ประจําหมู่บ้าน
จํานวน 7 หมู่บ้าน
(อุดหนุนศูนย์สาธารณสุข
มูลฐานในเขตเทศบาล
ตําบลปรุใหญ่)

105,000 - - - -  จํานวนศูนย์
สาธารณสุขมูล
ฐานได้รับการ
พัฒนาเพิ่มขึ้น

ศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน
สามารถดําเนินงานได้
อย่างคล่องตัว

กองสาธารณสุขและ
ส่ิงแวดล้อม

7 อุดหนุนสําหรับการ
ดําเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดําริด้าน
สาธารณสุข
โอนต้ังจ่ายเปน็รายการใหม่

2561 (140,000)
เทศบญัญัติ 2562  (140,000)

เพื่ออุดหนุนให้หมู่บ้าน ใน
การดําเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดําริด้าน
สาธารณสุข

คณะกรรมการหมู่บ้าน 
จํานวน 7 หมู่บ้าน ๆ ละ 
20,000 บาท
(อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้านในเขตเทศบาล
ตําบลปรุใหญ่)

140,000 140,000 140,000 140,000 140,000  จํานวน
หมู่บ้าน
ดําเนิน
โครงการ
พระราชดําริ
ด้าน
สาธารณสุข
เพิ่มขึ้น

คณะกรรมการหมู่บ้าน
สามารถดําเนินการ
โครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข 
หมู่บ้านละ 3 โครงการ

กองสาธารณสุขและ
ส่ิงแวดล้อม

รวม  7  โครงการ 585,000 480,000 480,000 480,000 480,000 
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แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)
เทศบาลต าบลปรุใหญ่

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การลดความเหลื่อมล้ า เพ่ือยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข
8. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข
   8.2 แผนงานงบกลาง

2561 2562 2563 2564 2565
(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 เงินสมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติในพื้นที่เทศบาลปรุ
ใหญ่ 
เทศบญัญัติ 2561 (206,000)
เทศบญัญัติ 2562 (230,000)

เพื่อสนับสนุนการ
ดําเนินงานสร้าง
หลักประกันสุขภาพของ
ประชาชนในเขตเทศบาล
ตําบลปรุใหญ่

กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เทศบาลตําบลปรุใหญ่

220,000 230,000 240,000 250,000 260,000  จํานวน
ประชาชนมี
สุขภาพดีเพิ่มขึ้น

ประชาชนมีสุขภาพดีด้วยการ
บริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม
ของภาคประชาชน

กองสาธารณสุขและ
ส่ิงแวดล้อม

รวม  1  โครงการ 220,000    230,000    240,000    250,000    260,000    

หน่วยงานรับผิดชอบหลักผลที่คาดว่าจะได้รับที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปูาหมาย

งบประมาณ
 ตัวชี้วัด
(KPI)
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แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)
เทศบาลต าบลปรุใหญ่

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การลดความเหลื่อมล้ า เพ่ือยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม
9.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม
   9.1 แผนงานการศึกษา

2561 2562 2563 2564 2565
(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการเสริมสร้าง
ประสบการณ์การทํางานช่วง
ปิดภาคเรียน
เทศบญัญัติ 2561 (50,000)
เทศบญัญัติ 2562 (50,000)

เพื่อพัฒนาศักยภาพ
นักเรียน นักศึกษา และมี
รายได้ในช่วงปิดภาคเรียน

นักเรียน นักศึกษา ในเขต
เทศบาลตําบลปรุใหญ่

 50,000  50,000  50,000  50,000  50,000 จํานวนนักเรียน
มีรายได้ช่วงปดิ
ภาคเรียนเพิ่มขึ้น

นักเรียน นักศึกษามีศักยภาพ 
และมีรายได้ในช่วงปืดภาค
เรียน

กองการศึกษา

รวม  1  โครงการ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปูาหมาย

งบประมาณ
 ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
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แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)
เทศบาลต าบลปรุใหญ่

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การลดความเหลื่อมล้ า เพ่ือยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม
9.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม
   9.2 แผนงานสาธารณสุข

2561 2562 2563 2564 2565
(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการดําเนินการ
เกีย่วกับการปอูงกันและ
แก้ไขปญัหายาเสพติด
เทศบญัญัติ 2561 (85,000)
เทศบญัญัติ 2562 (80,000)

เพื่อปูองกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดตาม
มาตรการต่าง ๆ

ประชาชนตําบลปรุใหญ่ 90,000      90,000      90,000      90,000      90,000      จํานวน
ประชาชนติดยา
เสพติดในพื้นที่
ตําบลปรุใหญ่
ลดลงและหมดไป

การแพร่ระบาดของยา
เสพติดในพื้นที่ตําบลปรุ
ใหญ่ลดลงและหมดไป

 กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม

2 โครงการฝึกอบรม/จัด
กิจกรรมในการปอูงกัน
และควบคุมปญัหา
ยาเสพติด

เพื่อเฝูาระวัง ปูองกันและ
ควบคุมปัญหายาเสพติดใน
เขตตําบล

โรงเรียน และชุมชนในเขต
ตําบลปรุใหญ่

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จํานวน
ประชาชน เด็ก 
เยาวชน มีความรู้
เร่ืองการปอูงกัน
และแก้ไขปญัหา
ยาเสพติดในพื้นที่
เพิ่มขึ้น

เกิดการเฝูาระวังปูองกัน
และควบคุมปัญหายาเสพ
ติด

 กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม

รวม 2  โครงการ 190,000 190,000 190,000 190,000 190,000 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปูาหมาย

งบประมาณ
 ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
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แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)
เทศบาลต าบลปรุใหญ่

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การลดความเหลื่อมล้ า เพ่ือยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม
9.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม
   9.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

2561 2562 2563 2564 2565
(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มพนู
ความรู้ใหก้ับ
คณะกรรมการชุมชน
คณะกรรมการอํานวยการ
ชุมชน และสมาชิกชุมชน
เทศบญัญัติ 2561 (550,000)
เทศบญัญัติ 2562 (550,000)

เพื่อเป็นการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการทํางาน
ของคณะกรรมการชุมชน
คณะกรรมการอํานวยการ
ชุมชน และสมาชิกชุมชน
เทศบาลตําบลปรุใหญ่

คณะกรรมการชุมชน
คณะกรรมการอํานวยการ
ชุมชน และสมาชิกชุมชน
ตําบลปรุใหญ่

650,000    650,000    650,000    650,000    650,000    จํานวน
คณะกรรมการ
ชุมชน ได้รับ
ความรู้เพิ่มขึ้น

คณะกรรมการชุมชน 
คณะกรรมการ
อํานวยการชุมชน และ
สมาชิกชุมชนของ
เทศบาลตําบลปรุใหญ่มี
ประสิทธิภาพในการ
ทํางานเพิ่มมากขึ้น

สํานักปลัดเทศบาล 
(งานพัฒนาชุมชน)

2 โครงการส่งเสริมกิจกรรม
ผู้สูงอายุตําบลปรุใหญ่
เทศบญัญัติ 2561 (350,000)
เทศบญัญัติ 2562 (200,000)

เพื่อพัฒนาศักยภาพที่
เหมาะสมกบัผู้สูงอายใุนการ
ทํากจิกรรม

ผู้สูงอายตํุาบลปรุใหญ่ 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 จํานวนผู้สูงอายุ
ได้รับการพัฒนา
ศักยภาพเพิ่มขึ้น

ผู้สูงอายไุด้ทํากจิกรรมที่
เหมาะสม

สํานักปลัดเทศบาล 
(งานพัฒนาชุมชน)

3 โครงการส่งเสริมและ
พฒันาสตรี
เทศบญัญัติ 2561 (70,000)
เทศบญัญัติ 2562 (30,000)

เพื่อส่งเสริมให้สตรีทํากจิกรรม
ร่วมกนั

สตรีตําบลปรุใหญ่ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จํานวนสตรี
ได้รับการพัฒนา
ศักยภาพเพิ่มขึ้น

สตรีในชมุชนมศัีกยภาพที่
ดี และรู้จกับทบาทหน้าที่

สํานักปลัดเทศบาล 
(งานพัฒนาชุมชน)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปูาหมาย

งบประมาณ
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

 ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
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9.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม
   9.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

2561 2562 2563 2564 2565
(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปูาหมาย

งบประมาณ
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

 ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

4 โครงการดําเนินงานตาม
ศูนย์พฒันาครอบครัวใน
ชุมชน (ศพค.)
เทศบญัญัติ 2561 (20,000)
เทศบญัญัติ 2562 (20,000)

เพื่อพัฒนาสถาบันครอบครัว
ในลักษณะบูรณาการ
ร่วมกับทุกภาคส่วน

ครอบครัวในพื้นที่
ตําบลปรุใหญ่

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จํานวน
ครอบครัวมีความ
เข้มแข็งเพิ่มขึ้น

สถาบันครอบครัวมีความ
เข้มแข็ง

สํานักปลัดเทศบาล 
(งานพัฒนาชุมชน)

5 โครงการส่งเสริม
สนับสนุนผลิตภณัฑ์จาก
กลุ่ม OTOP

เพื่อสนับสนุนการผลิตสินค้า
 OTOP

หมู่ที่ 1-7 ตําบลปรุใหญ่ 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 จํานวนผลิตภณัฑ์
 OTOP ได้รับ
การส่งเสริม
เพิ่มขึ้น

มีสินค้า OTOP ที่มี
คุณภาพระดับตําบล

สํานักปลัดเทศบาล 
(งานพัฒนาชุมชน)

6 โครงการส่งเสริมอาชีพ
และพฒันาคุณภาพชีวิต
คนพกิาร ผู้ด้อยโอกาส 
และครอบครัวผู้มีรายได้
น้อย 
เทศบญัญัติ 2561 (20,000)
เทศบญัญัติ 2562 (30,000)

เพื่อให้คนพิการ  ผู้ด้อยโอกาส
 และครอบครัวผู้มรีายได้น้อย
มอีาชพี มรีายได้ และมี
คุณภาพชวีติที่ดีขึ้น

คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และ
ครอบครัวผู้มรีายได้น้อย หมู่ที่
 1 - 7 ตําบลปรุใหญ่

 50,000  50,000  50,000  50,000  50,000 จํานวนผู้พิการ
ผู้ด้อยโอกาส 
และครอบครัวผู้
มีรายได้น้อย มี
อาชีพและรายได้
เพิ่มขึ้น

คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส 
และครอบครัวผู้มรีายได้
น้อย มอีาชพีและมี
คุณภาพชวีติดีขึ้น

สํานักปลัดเทศบาล 
(งานพัฒนาชุมชน)

7 โครงการฝึกอบรมเพิ่มพนู
ความรู้ในการประกอบ
อาชีพ ใหแ้ก่ กลุ่มอาชีพ 
กลุ่มสตรี กลุ่มแม่บา้น 
และกุล่มองค์กรต่าง ๆ
เทศบญัญัติ 2561 (650,000)
เทศบญัญัติ 2562 (650,000)

เพื่อเป็นการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
ประกอบอาชีพในกับกลุ่ม
ต่าง ๆ

ฝึกอบรมเพิ่มพูนความรู้ใน
การประกอบอาชีพ ให้แก่ 
กลุ่มอาชีพ กลุ่มสตรี กลุ่ม
แม่บ้าน และกุล่มองค์กร
ต่าง ๆ

700,000 700,000 700,000 700,000 700,000 จํานวนกลุ่ม
อาชีพ กลุ่มสตรี 
กลุ่มแม่บา้น 
ได้รับการพัฒนา
ศักยภาพเพิ่มขึ้น

กลุ่มอาชีพและกลุ่ม
ต่าง ๆ ในพื้นที่มีการ
ประกอบอาชีพที่มี
ประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น

สํานักปลัดเทศบาล 
(งานพัฒนาชุมชน)
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9.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม
   9.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

2561 2562 2563 2564 2565
(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปูาหมาย

งบประมาณ
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

 ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

8 โครงการฝึกอบรมและ
ส่งเสริมอาชีพ
เทศบญัญัติ 2561 (70,000)
(แผนชุมชน ป ี62)

เพื่อส่งเสริมประชาชนใน
พื้นที่มีอาชีพและเป็นการ
เพิ่มรายได้

ฝึกอบรมและส่งเสริมการ
อาชีพประชาชนในตําบลปรุ
ใหญ่

70,000      70,000      70,000      70,000      70,000      จํานวน
ประชาชนได้รับ
การส่งเสริม
อาชีพเพิ่มขึ้น

กลุ่มอาชีพและกลุ่ม
ต่าง ๆ ในพื้นที่มีการ
ประกอบอาชีพที่มี
ประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น

สํานักปลัดเทศบาล 
(งานพัฒนาชุมชน)

9 โครงการใหค้วามรู้และ
สนับสนุนการดําเนินงาน
สภาเด็กและเยาวชน
เทศบาลตําบลปรุใหญ่
เทศบญัญัติ 2561 (50,000)

เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้รู้จกั
บทบาทหน้าที่และร่วมทํา
กจิกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อ
ชมุชน

เด็กและเยาวชนในพื้นที่ตําบล
ปรุใหญ่

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จํานวนเด็กและ
เยาวชนในพื้นที่
เข้าร่วมโครงการ
ไม่น้อยกว่า  
ร้อยละ 20

เด็กและเยาวชนกล้า
แสดงออกในการเขา้ร่วม
ทํากจิกรรม สร้างภาวะ
ความเป็นผู้นําให้กบัเด็ก
ในอนาคต

สํานักปลัดเทศบาล 
(งานพัฒนาชุมชน)

10  โครงการปกปอูงสถาบนั
สําคัญของชาติ 
เทศบญัญัติ 2561 (30,000)

เทศบญัญัติ 2562 (30,000)

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนใน
พื้นที่ได้มส่ีวนร่วมในการ
ดําเนินกจิกรรมการปกปูอง
สถาบันสําคัญของชาติ 
โดยเฉพาะสถาบัน
พระมหากษัตริยเ์พื่อความ
สามคัคีของคนในชาติ

 ผู้บริหาร  สมาชกิสภา
เทศบาล  ผู้นําชมุชนกาํนัน 
ผู้ใหญ่บ้าน  พนักงานเทศบาล
 และ ลูกจา้ง  ในเทศบาล
ตําบลปรุใหญ่ ร่วมทํากจิกรรม 
ในวนัสําคัญของชาติ

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000  ร้อยละของ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม

ประชาชนมคีวามรักความ
ความสามคัคีกนั ตลอดจน
การการปกปูองสถาบัน
สําคัญของชาติ

สํานักปลัดเทศบาล 
(งานปูองกันฯ)

รวม  10  โครงการ 2,140,000 2,140,000 2,140,000 2,140,000 2,140,000 
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แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)
เทศบาลต าบลปรุใหญ่

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การลดความเหลื่อมล้ า เพ่ือยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม
9.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม
   9.4 แผนงานงบกลาง

2561 2562 2563 2564 2565
(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 จ่ายเบี้ยยังชีพ ผู้ปวุยโรคเอดส์ 
เทศบญัญัติ 2561 (6,000)
เทศบญัญัติ 2562 (6,000)

เพื่อช่วยเหลือผู้ปุวยเอดส์ 
ให้มีรายได้พอเล้ียงชีพ

ผู้ปุวยโรคเอดส์ จํานวน 1 
คน (รวม 12 เดือน ๆ ละ 
500 บาท)

6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 จํานวนผู้ปวุย
เอดส์ได้รับการ
ดูแลเพิ่มขึ้น

ผู้ปุวยเอดส์ ได้รับ
การดูแลและมี
รายได้พอเล้ียงชีพ

สํานักปลัดเทศบาล

2 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 
เทศบญัญัติ 2561 (9,120,000)
เทศบญัญัติ 2562 (9,450,000)

เพื่อช่วยเหลือผู้สูงอายุให้มี
รายได้พอเล้ียงชีพ

จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในเขต
เทศบาลตําบลปรุใหญ่ 
จํานวน 12 เดือน

9,500,000 10,000,000 10,500,000 11,000,000 11,500,000 จํานวนผู้สูงอายุ
ได้รับการดูแล
เพิ่มขึ้น

ผู้สูงอายุได้รับการ
ดูแลและมีรายได้
พอเล้ียงชีพ

สํานักปลัดเทศบาล

3 เบี้ยยังชีพคนพกิาร
เทศบญัญัติ 2561 (1,880,000)
เทศบญัญัติ 2562 (2,350,000)

เพื่อช่วยเหลือคนพิการให้มี
รายได้พอเล้ียงชีพ

จ่ายเบี้ยยังชีพคนพิการใน
เขตเทศบาลตําบลปรุใหญ่ 
จํานวน 12 เดือน

2,000,000 2,400,000 2,500,000 2,600,000 2,700,000 จํานวนคนพิการ
ได้รับการดูแล
เพิ่มขึ้น

คนพิการได้รับการ
ดูแลและมีรายได้
พอเล้ียงชีพ

สํานักปลัดเทศบาล

รวม  1  โครงการ 11,506,000 12,406,000 13,006,000 13,606,000 14,206,000 

หน่วยงานรับผิดชอบหลักผลที่คาดว่าจะได้รับที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปูาหมาย

งบประมาณ
 ตัวชี้วัด
(KPI)

150



แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)
เทศบาลต าบลปรุใหญ่

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันเศรษฐกิจ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตร
10. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตร
 10.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

2561 2562 2563 2564 2565
(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการขับเคล่ือนปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพยีงใน
ตําบลปรุใหญ่
เทศบญัญัติ 2561 (100,000)
เทศบญัญัติ 2562 (100,000)

เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรและ
ประชาชนในพื้นที่ได้นําความรู้
ความที่ได้รับไปปรับใชต้าม
แนวทางปรัชญาเศรษฐกจิ
พอเพียง

จดัอบรมให้ความรู้แก่
เกษตรกรและประชาชนใน
ตําบลปรุใหญ่

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 50 ของ
เกษตรกรและ
ประชาชนที่ผ่าน
การอบรมได้นํา
ความรู้ที่ได้รับไป
ปรับใช้ตาม
แนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง

เกษตรกรและประชาชนในพื้นที่
มคีวามรู้ความเขา้ใจและนํา
ความรู้ไปปรับใชต้ามแนวทาง
เศรษฐกจิพอเพียง

 สํานักปลัดเทศบาล

2 โครงการก่อสร้างศูนย์
เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพยีงตามแนว
พระราชดําริ ระยะที่ 1 
บริเวณโนนสลักใด ม.1

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนใน
พื้นที่มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงตามแนวพระราชดําริ

กอ่สร้างศูนยเ์รียนรู้ปรัชญา
เศรษฐกจิพอเพียงตามแนว
พระราชดําริ ระยะที่ 1 บริเวณ
โนนสลักใด ม.1

- - - - 500,000 จํานวนสถานที่
ใหค้วามรู้
เกี่ยวกับปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียงเพิ่มขึ้น 
1 แหง่

ประชาชนในพื้นที่มีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงตามแนว
พระราชดําริ

 สํานักปลัดเทศบาล

รวม  2  โครงการ 100,000 100,000 100,000 100,000 600,000 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปูาหมาย

งบประมาณ
 ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
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แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)
เทศบาลต าบลปรุใหญ่

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันเศรษฐกิจ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตร
10. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตร
 10.2 แผนงานการเกษตร

2561 2562 2563 2564 2565
(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการปลูกผักปลอด
สารพษิในตําบลปรุใหญ่

เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรใช้
ชีวภาพสารสกัดลดต้นทุนการ
ผลิต

จัดฝึกอบรม ให้ความรู้ แก่
เกษตรกรในเขตตําบลปรุ
ใหญ่

70,000      70,000      70,000      70,000      70,000      จํานวน
เกษตรกรมี
ความรู้เร่ือง
การลดต้นทนุ
การผลิตและ
การเพิ่มรายได้
เพิ่มขึ้น

เกษตรกรมมีความรู้ในการลด
ต้นทุนการผลิตเพิ่มรายได้

 สํานักปลัดเทศบาล
(งานพัฒนาชุมชน)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปูาหมาย

งบประมาณ
 ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
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10. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตร
 10.2 แผนงานการเกษตร

2561 2562 2563 2564 2565
(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปูาหมาย

งบประมาณ
 ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

2 โครงการเสริมสร้างและ
พฒันาศักยภาพเกษตร
เทศบาลตําบลปรุใหญ่
เทศบญัญัติ 2561 (50,000)
เทศบญัญัติ 2562 (50,000)

เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรได้รับ
องค์ความรู้ควบคู่ไปปฏิบัติการ
ได้จริง  เรียนรู้เร่ืองการลด
ต้นทุนการผลิต  การเพิ่ม
มูลค่าผลผลิตทางการเกษตร 
และเพื่อเสริมสร้างบทบาท
และประชาสัมพันธ์งาน
เทศบาลตําบลปรุใหญ่
สนับสนุนส่งเสริมด้าน
การเกษตร  รวมถึงให้
เกษตรกรได้เข้ามีส่วนร่วมใช้
ประโยชน์จากประกอบอาชีพ
ตามพระราชดําริ เศรษฐกิจ
พอเพียง

ฝึกอบรม ศึกษาดูงาน หรือ
จัดกิจกรรมส่งเสริมองค์
ความรู้ให้แก่กลุ่มอาชีพ
เกษตรตามพระราชดําริ 
เศรษฐกิจพอเพียง ให้แก่
ประชาชนในเขตตําบลปรุ
ใหญ่

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จํานวน
เกษตรกร
ได้รับความรู้ 
และพัฒนา
ศักยภาพ
เกษตรเพิ่มขึ้น

เกษตรกรได้รับองค์ความรู้
ควบคู่ไปปฏิบัติการได้จริง  
สามารถลดต้นทุนการผลิต  
การเพิ่มมูลค่าผลผลิตทาง
การเกษตร และได้เข้ามีส่วน
ร่วมใช้ประโยชน์จากประกอบ
อาชีพตามพระราชดําริ 
เศรษฐกิจพอเพียง

 สํานักปลัดเทศบาล
(งานพัฒนาชุมชน)

รวม   2  โครงการ 170,000    170,000    170,000    170,000    170,000    
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แบบ ผ.02/1
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)
ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

เทศบาลต าบลปรุใหญ่
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันเศรษฐกิจ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 6 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
   3.1 แผนงานเคหะและชุมชน

2561 2562 2563 2564 2565
(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีตเลียบคลอง
ชลประทานสายคอกหมู หมู่ที่ 1 
บ้านคนชุม ตําบลปรุใหญ่ เชื่อม
เขตตําบลสีมุม

เพื่อพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภคให้ได้
มาตรฐาน

ผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
กว้าง  6 ม. ยาว 1,453 ม. หนา 
0.05 ม.  พร้อมร้ือผิวจราจรเดิม
บดอัดลงหินคลุก หนา 0.10 ม. 
หรือพื้นที่ดําเนินการปรับปรุงผิว
จราจรไม่น้อยกว่า  8,718.00  
ตร.ม.   พร้อมปูายโครงการ
จํานวน 1 ปูาย(ตามรูปแบบ
รายการและประมาณการที่
เทศบาลกําหนด)

- - - 4,000,000 - ร้อยละ
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรเพิ่มขึ้น

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจร

กองช่าง
ทต.ปรุใหญ่

หน่วยงานรับผิดชอบ
หลัก

ผลที่คาดว่าจะได้รับที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปูาหมาย

งบประมาณ
 ตัวชี้วัด
(KPI)
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3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
   3.1 แผนงานเคหะและชุมชน

2561 2562 2563 2564 2565
(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานรับผิดชอบ
หลัก

ผลที่คาดว่าจะได้รับที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปูาหมาย

งบประมาณ
 ตัวชี้วัด
(KPI)

2 โครงการก่อสร้างถนนพาราแอส
ฟัลท์ติก  คอนกรีต สายเลียบ
คลองชลประทานถึงทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข 2 ตอนเล่ียง
เมืองบายพาสนครราชสีมา ผ่าน
หน้าบริษัท เอ็น เอส ยูนิเทรด 
หมู่ที่ 2 บ้านตะคองเก่า

เพื่อพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภคให้ได้
มาตรฐาน

ถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
กวา้ง 6.00 เมตร ยาว 1,234.00 
เมตร หนา 0.05 เมตร  หรือพื้นที่
ดําเนินการไมน่้อยกวา่ 7,404.00 
ตารางเมตร และตีเส้นจราจร พร้อม
ปูายโครงการจาํนวน 1ปูาย (ตาม
รูปแบบรายการและประมาณการที่
เทศบาลกาํหนด)

- - - -  5,480,000 ร้อยละ
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรเพิ่มขึ้น

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร

กองช่าง
ทต.ปรุใหญ่

3 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต สายจากเขต
เทศบาลนครนครราชสีมา - สุด
เขตเทศบาลตําบลปรุใหญ่ ชุมชน
หนองหอย หมู่ที่ 3 บ้านหนอง
หอย   เชื่อมเขตตําบลบ้านใหม่

เพื่อพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภคให้ได้
มาตรฐาน

ผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
กว้าง  11 ม. ยาว 116.00 ม. 
หนา 0.05 ม.  หรือพื้นที่
ดําเนินการปรับปรุงผิวจราจรไม่
น้อยกว่า 1,276.00 ตร.ม.   
พร้อมปูายโครงการจํานวน 1 ปูาย
(ตามรูปแบบรายการและ
ประมาณการที่เทศบาลกําหนด)

- - -  475,000 - ร้อยละ
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรเพิ่มขึ้น

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจร

กองช่าง
ทต.ปรุใหญ่
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3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
   3.1 แผนงานเคหะและชุมชน

2561 2562 2563 2564 2565
(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานรับผิดชอบ
หลัก

ผลที่คาดว่าจะได้รับที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปูาหมาย

งบประมาณ
 ตัวชี้วัด
(KPI)

4 โครงการก่อสร้างท่อลอดเหล่ียม
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้าน
พบสุข ตําบลปรุใหญ่ เชื่อมเขต
เทศบาลนครนครราชสีมา

เพื่อพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภคให้ได้
มาตรฐาน

ท่อลอดเหล่ียมคอนกรีตเสริมเหล็ก
  ขนาดกว้าง 1.50 ม.  สูง  1.50 
ม.  ความยาวท่อรวมบ่อพัก 605 
ม.  บ่อพัก จํานวน 61 บ่อ  
พร้อมคืนผิวจราจรแอสฟัลท์ติ
กคอนกรีต  กว้าง  2.50 ม. ยาว 
605 ม. หนา 0.05 ม.  หรือพื้นที่
ดําเนินการไม่น้อยกว่า  1,512.50
 ตร.ม. พร้อมปูายโครงการจํานวน
 1 ปูาย (ตามแบบเทศบาลกําหนด)

- - - 9,000,000 ร้อยละ
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรเพิ่มขึ้น

ระบายน้ําได้ดีและน้ํา
ไม่ท่วมขังในพื้นที่

กองช่าง
ทต.ปรุใหญ่

5 โครงการติดต้ังสัญญาณไฟ
จราจร ส่ีแยกคลองส่งน้ํา  
ชุมชนพบสุข 3 ม.5

เพื่อพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภคให้ได้
มาตรฐาน

ติดต้ังสัญญาณไฟจราจร 
จํานวน 1 แหง่

- - - - 1,500,000 ร้อยละ
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรเพิ่มขึ้น

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจร

กองช่าง
ทต.ปรุใหญ่

6 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ํา
ถนนบายพาส ชุมชนบ้านเลียบ 
ม.6

เพื่อพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภคให้ได้
มาตรฐาน

ท่อระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ชั้น 3 ขนาด  1.00  ม. ความ
ยาวท่อรวมรวมบ่อพัก 500 ม. 
บ่อพัก จํานวน 51 บ่อ  พร้อม
ปูายโครงการ จํานวน 1 ปูาย  
(ตามแบบเทศบาลกําหนด)

- - - 3,500,000 - ร้อยละ
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรเพิ่มขึ้น

ระบายน้ําได้ดีและน้ํา
ไม่ท่วมขังในพื้นที่

กองช่าง
ทต.ปรุใหญ่
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3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
   3.1 แผนงานเคหะและชุมชน

2561 2562 2563 2564 2565
(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานรับผิดชอบ
หลัก

ผลที่คาดว่าจะได้รับที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปูาหมาย

งบประมาณ
 ตัวชี้วัด
(KPI)

7 โครงการก่อสร้างสะพานลอย
คนเดินข้าม บริเวณถนน
บายพาส ชุมชนบา้นเลียบ ม.6

เพื่อพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภคให้ได้
มาตรฐาน

ก่อสร้างสะพานลอยคนเดินข้าม
บริเวณถนนบายพาส
 จํานวน  1 แห่ง

- - - - 7,000,000 ร้อยละ
ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
และความ
ปลอดภยัในชีวิต
ในการสัญจร
เพิ่มขึ้น

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ความปลอดภัยใน
ชีวิตในการสัญจร

กองช่าง
ทต.ปรุใหญ่

8 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ํา
คอนกรีตเสริมเหล็กจากสันอ่าง
เก็บน้ําสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ
 80 พรรษา ฯ เชื่อมซอยราชครู 
หมู่ที่ 7 บ้านแสนสุข ตําบลปรุ
ใหญ่ เชื่อมต่อท่อระบายน้ําของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา สายทางวัดพบสุข-
คลองส่งน้ํา เชื่อมต่อเขตเทศบาล
นครนครราชสีมา

เพื่อพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภคให้ได้
มาตรฐาน

ท่อระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ชั้น 3 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง  1  
ม.  ยาว 325  ม.   พร้อมปูาย
โครงการ จํานวน  1  ปูาย (ตาม
แบบเทศบาลกําหนด)

- - -  2,300,000 - ร้อยละ
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรเพิ่มขึ้น

ระบายน้ําได้ดีและน้ํา
ไม่ท่วมขังในพื้นที่

กองช่าง
ทต.ปรุใหญ่
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3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
   3.1 แผนงานเคหะและชุมชน

2561 2562 2563 2564 2565
(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานรับผิดชอบ
หลัก

ผลที่คาดว่าจะได้รับที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปูาหมาย

งบประมาณ
 ตัวชี้วัด
(KPI)

9 โครงการกอ่สร้างท่อระบายน้ํา
คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยแสนสุข 3 
หมู่ที่ 7 บ้านแสนสุข

เพื่อพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภคให้ได้
มาตรฐาน

ท่อระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก ชั้น
 3  1.00 เมตร  ความยาวรวมบ่อ
พัก 290.00 เมตร บ่อพักจาํนวน  
110 บ่อ  พร้อมคืนผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็ก กวา้ง 1.55 ม. 
ยาว 290 ม. หนา 0.15 ม. พร้อม
ปูายโครงการจาํนวน 1 ปูาย (ตาม
รูปแบบรายการและประมาณการที่
เทศบาลกาํหนด)

- - - 2,000,000       - ร้อยละ
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรเพิ่มขึ้น

ระบายน้ําได้ดีและน้ํา
ไมท่่วมขงัในพื้นที่ 
ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร

กองช่าง
ทต.ปรุใหญ่

10 โครงการกอ่สร้างท่อระบายน้ํา
คอนกรีตเสริมเหล็ก ทางเขา้สนาม
กฬีาเฉลิมพระเกยีรติ 80 พรรษา 
ตามแนวถนนสาย 304 เชื่อมต่อท่อ
ระบายน้ํากรมทางหลวง หมู่ที่ 7 
บ้านแสนสุข

เพื่อพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภคให้ได้
มาตรฐาน

ท่อระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ปากล้ินราง ชั้น 3  1.00 ม. ความ
ยาวรวมบ่อพัก 1,800 ม.  บ่อพัก
จาํนวน  181 บ่อ   พร้อมคืนผิว
จราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กวา้ง 
1.55 ม. ยาว 1,800 ม. หนา 0.15 
ม. พร้อมปูายโครงการจาํนวน 1 ปูาย
 (ตามรูปแบบรายการและประมาณ
การที่เทศบาลกาํหนด)

- - - 14,068,000     - ร้อยละ
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรเพิ่มขึ้น

ระบายน้ําได้ดีและน้ํา
ไมท่่วมขงัในพื้นที่ 
ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร

กองช่าง
ทต.ปรุใหญ่
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3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
   3.1 แผนงานเคหะและชุมชน

2561 2562 2563 2564 2565
(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานรับผิดชอบ
หลัก

ผลที่คาดว่าจะได้รับที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปูาหมาย

งบประมาณ
 ตัวชี้วัด
(KPI)

11 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอยแสนสุข 1 หมู่ที่ 7 บ้าน
แสนสุข

เพื่อพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภคให้ได้
มาตรฐาน

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กวา้ง 5 ม. 
ยาว 357 ม. หนา 0.15 ม. ไหล่ทาง
หินคลุกกวา้งขา้งละ 0.50 ม. หรือ
พื้นที่กอ่สร้างผิวจราจรไมน่้อยกวา่ 
1,785 ตร.ม. พร้อมปูายโครงการ 
จาํนวน  1 ปูาย (ตามรูปแบบ
รายการและประมาณการที่เทศบาล
กาํหนด)

- - 1,183,900     - - ร้อยละ
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรเพิ่มขึ้น

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร

กองช่าง
ทต.ปรุใหญ่

รวม 11   โครงการ               -                 -     1,183,900   35,343,000   13,980,000
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แบบ ผ.03

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

เทศบาลต าบลปรุใหญ่

2561 2562 2563 2564 2565
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 แผนงานบริหารทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํานักงาน  ตู้เหล็ก 2 บาน แบบเปิด จํานวน 4 
หลัง (ตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์)

10,000 - 11,000 - สํานักปลัดเทศบาล

2 แผนงานบริหารทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํานักงาน  ตู้เหล็ก 2 บานเล่ือน (ทึบ) จํานวน 6
 หลัง ๆ ละ 5,500 บาท (ตามราคา
ท้องตลาด)

11,000 11,000 11,000 - สํานักปลัดเทศบาล

3 แผนงานบริหารทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํานักงาน  ตู้เหล็ก 2 บานเล่ือน (กระจก) จํานวน
 10 หลัง ๆ ละ 5,000 บาท (ตาม
ราคาท้องตลาด)

10,000 30,000 10,000 - สํานักปลัดเทศบาล

4 แผนงานรักษาความสงบภายใน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํานักงาน  ตู้เหล็ก 2 บานเล่ือน (กระจก) จํานวน
 4 หลัง ๆ ละ 5,000 บาท (ตามราคา
ท้องตลาด)

10,000 - 10,000 - สํานักปลัดเทศบาล

5 แผนงานบริหารทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํานักงาน ฉากกั้นห้อง Patition กรอบอลูมิเนียม
 จํานวน 6 แผง ๆ ละ 4,000 บาท 
(ตามราคาท้องตลาด)

24,000 สํานักปลัดเทศบาล

6 แผนงานบริหารทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํานักงาน โต๊ะหมู่บูชา
 - ทําด้วยไม้สัก
 - มีโต๊ะหมู่บูชา 9 ตัว ความกว้าง 9 นิ้ว
 - มีฐานรองโต๊ะหมู่บูชา  
จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 8,500 บาท
 (ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)

8,500 สํานักปลัดเทศบาล

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
เปูาหมาย

งบประมาณ
หน่วยงานรับผิดชอบ

หลัก
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บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

เทศบาลต าบลปรุใหญ่

2561 2562 2563 2564 2565
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
เปูาหมาย

งบประมาณ
หน่วยงานรับผิดชอบ

หลัก

7 แผนงานบริหารทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํานักงาน โต๊ะหมู่บูชา
 - มีโต๊ะหมู่บูชา หมู่ 9 หน้า 10 ขา
ตรงแกะลายปิดทอง
จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 18,000 บาท
(ตามราคาท้องตลาด)

18,000 สํานักปลัดเทศบาล

8 แผนงานบริหารทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํานักงาน โต๊ะพับอเนกประสงค์  โฟเมก้า ขนาด
ไม่น้อยกว่า 150 ซม. X 74 ซม. X 74
 ซม. จํานวน 50 ตัว ๆ ละ 2,300 บาท
(ตามราคาท้องตลาด)

115,000 สํานักปลัดเทศบาล

9 แผนงานบริหารทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ สําหรับงาน
สํานักงาน จํานวน 7 เคร่ือง  (ตาม
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานคอมพิวเตอร์)

32,000 - 85,000 - สํานักปลัดเทศบาล

10 แผนงานบริหารทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับ
งานสํานักงาน จํานวน 1 เคร่ือง ๆ ละ
 16,000 บาท  (ตามเกณฑ์ราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐานคอมพิวเตอร์)

16,000 - - - สํานักปลัดเทศบาล

11 แผนงานบริหารทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองพิมพ์ Multifunction ชนิด
เลเซอร์ / ชนิด LED สี จํานวน 1 
เคร่ือง ๆ ละ 17,000 บาท  (ตาม
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานคอมพิวเตอร์)

- 17,000 - - สํานักปลัดเทศบาล
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บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

เทศบาลต าบลปรุใหญ่

2561 2562 2563 2564 2565
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
เปูาหมาย

งบประมาณ
หน่วยงานรับผิดชอบ

หลัก

12 แผนงานบริหารทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดํา 
จํานวน 5 เคร่ือง ๆ ละ 2,600 บาท   
(ตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานคอมพิวเตอร์)

- 5,200 7,800 - สํานักปลัดเทศบาล

13 แผนงานบริหารทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ัง
ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) 
จํานวน 3 เคร่ือง ๆ ละ 4,300 บาท  
(ตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานคอมพิวเตอร์)

- 12,900 - สํานักปลัดเทศบาล

14 แผนงานบริหารทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดํา 
ชนิด Network แบบที่ 1 จํานวน 2 
เคร่ือง ๆ ละ 8,900 บาท   (ตาม
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานคอมพิวเตอร์)

- 8,900 8,900 - สํานักปลัดเทศบาล

15 แผนงานบริหารทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองสํารองไฟ ขนาด 800 VA 
จํานวน 7 เคร่ือง (ตามเกณฑ์ราคา
กลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
คอมพิวเตอร์)

5,600 - 12,500 - สํานักปลัดเทศบาล
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บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

เทศบาลต าบลปรุใหญ่

2561 2562 2563 2564 2565
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
เปูาหมาย

งบประมาณ
หน่วยงานรับผิดชอบ

หลัก

16 แผนงานบริหารทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับ
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ และเคร่ือง
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กแบบสิทธิการใช้
งานประเภทติดต้ังมาจากโรงงาน 
(OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตาม
กฎหมาย จํานวน 8 ชุด ๆ ละ 3,800 
บาท (ตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานคอมพิวเตอร์)

11,400 19,000 สํานักปลัดเทศบาล

17 แผนงานบริหารทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ 
(Smart Card Reader)  จํานวน 3 
เคร่ือง ๆ ละ 700 บาท (ตามเกณฑ์
ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
คอมพิวเตอร์)

- 2,100 - - - สํานักปลัดเทศบาล

18 แผนงานบริหารทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว
 จํานวน 2 เคร่ือง ๆ ละ 2,800 บาท 
(ตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานคอมพิวเตอร์)

- - 5,600 - - สํานักปลัดเทศบาล

19 แผนงานรักษาความสงบภายใน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองสํารองไฟ ขนาด 800 VA 
จํานวน 2 เคร่ือง ๆ ละ 2,800 บาท 
(ตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานคอมพิวเตอร์)

5,600 - - -  สํานักปลัดเทศบาล
(งานปูองกันฯ)
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บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

เทศบาลต าบลปรุใหญ่

2561 2562 2563 2564 2565
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
เปูาหมาย

งบประมาณ
หน่วยงานรับผิดชอบ

หลัก

20 แผนงานรักษาความสงบภายใน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์เคร่ืองดับเพลิง ตู้เก็บถังดับเพลิงเคมีแห้งพร้อมถังเคมี
ดับเพลิงเคมีแห้ง  (ตามราคาท้องตลาด)

30,000 - - 60,000 300,000  สํานักปลัดเทศบาล
(งานปูองกันฯ)

21 แผนงานรักษาความสงบภายใน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โรงงาน เล่ือยโซ่ยนต์ ขนาดเคร่ืองยนต์ 2 
แรงม้า แผ่นบังคับโซ่ 18 นิ้ว จํานวน 1
 เคร่ือง ๆ ละ 25,000 บาท   (ตาม
ราคาท้องตลาด)

25,000 - - -  สํานักปลัดเทศบาล
(งานปูองกันฯ)

22 แผนงานรักษาความสงบภายใน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณาและ
เผยแพร่

กล้อง CCTV จํานวน 40 ชุด  (ตาม
มาตรฐานกระทรวงดิจิตัลเศรษฐกิจ
และสังคม )

900,000 - - 400,000 700,000  สํานักปลัดเทศบาล
(งานปูองกันฯ)

23 แผนงานบริหารทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับ
งานสํานักงาน จํานวน 1 เคร่ือง ๆ ละ
 16,000 บาท (ตามเกณฑ์ราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐานคอมพิวเตอร์)

16,000 - - - กองคลัง

24 แผนงานบริหารทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ สําหรับงาน
สํานักงาน จํานวน 1 เคร่ือง ๆ ละ 
17,000 บาท(ตามเกณฑ์ราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐานคอมพิวเตอร์)

17,000 - - กองคลัง

25 แผนงานบริหารทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองพิมพ์ Multifunction ชนิด
เลเซอร์ / ชนิด LED ขาวดํา จํานวน 1
 เคร่ือง ๆ ละ 9,000 บาท   (ตาม
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานคอมพิวเตอร์)

9,000 - - - กองคลัง
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บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

เทศบาลต าบลปรุใหญ่

2561 2562 2563 2564 2565
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
เปูาหมาย

งบประมาณ
หน่วยงานรับผิดชอบ

หลัก

26 แผนงานบริหารทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด
 NetWork แบบที่ 1 (18 หน้า/นาที) 
จํานวน 1 เคร่ือง ๆ ละ 10,000 บาท  
(ตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานคอมพิวเตอร์)

- 10,000 - กองคลัง

27 แผนงานบริหารทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดํา 
 จํานวน 1 เคร่ือง ๆ ละ 2,600 บาท  
 (ตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานคอมพิวเตอร์)

- 2,600 - กองคลัง

28 แผนงานบริหารทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับ
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ และเคร่ือง
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กแบบสิทธิการใช้
งานประเภทติดต้ังมาจากโรงงาน 
(OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตาม
กฎหมาย จํานวน 2 ชุด ๆ ละ 3,800 
บาท (ตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานคอมพิวเตอร์)

7,600 - กองคลัง

29 แผนงานบริหารทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ 
(Smart Card Reader)  จํานวน 2 
เคร่ือง ๆ ละ 700 บาท (ตามเกณฑ์
ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
คอมพิวเตอร์)

- 1,400 - - - กองคลัง
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บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

เทศบาลต าบลปรุใหญ่

2561 2562 2563 2564 2565
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
เปูาหมาย

งบประมาณ
หน่วยงานรับผิดชอบ

หลัก

30 แผนงานบริหารทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํานักงาน ตู้เหล็ก 2 บานเล่ือน (กระจก) ขนาด 4
 ฟุต  จํานวน 8 หลัง ๆ ละ 5,000 
บาท (ตามราคาท้องตลาด)

30,000 10,000  -  - กองคลัง

31 แผนงานบริหารทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํานักงาน  ตู้เหล็ก 2 บานทึบ ขนาด 4 ฟุต 
จํานวน 2 หลัง ๆ ละ 5,000 บาท 
(ตามราคาท้องตลาด)

10,000 - กองคลัง

32 แผนงานบริหารทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํานักงาน  ตู้ไม้ใส่แฟูมเอกสารแบบบานเล่ือน  
จํานวน 2 หลัง ๆ ละ 5,000 บาท 
(ตามราคาท้องตลาด)

10,000 - กองคลัง

33 แผนงานบริหารทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํานักงาน โต๊ะพับอเนกประสงค์    โฟเมก้า 
ขนาดไม่น้อยกว่า 150 ซม. X 74 ซม.
 X 74 ซม.  จํานวน 20 ตัว ๆ ละ 
2,300 บาท (ตามราคาท้องตลาด)

46,000  -  -  - กองคลัง

34 แผนงานเคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํานักงาน ตู้เหล็กแบบ 2 บานเล่ือน หน้าบาน
กระจกใส  จํานวน 4 หลัง ๆ ละ 
5,500 บาท (ตามราคาท้องตลาด)

- - - 22,000 - กองช่าง  

35 แผนงานเคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํานักงาน ตู้เหล็กแบบ 4 ล้ินชัก  จํานวน 4 
หลัง ๆ ละ 7,900 บาท (ตามบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์)

- - - 31,600 - กองช่าง  

36 แผนงานเคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํานักงาน ตู้เหล็กเก็บแฟูมเอกสาร 40 ช่อง มีล้อ
 จํานวน 2 หลัง ๆ ละ 5,500 บาท  
(ตามราคาท้องตลาด)

- - 11,000 - - กองช่าง  
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บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

เทศบาลต าบลปรุใหญ่

2561 2562 2563 2564 2565
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
เปูาหมาย

งบประมาณ
หน่วยงานรับผิดชอบ

หลัก

37 แผนงานเคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํานักงาน ตู้เหล็กล้ินชักเก็บเอกสาร 15 ชั้น 
แบบมือจับฝัง จํานวน 2 หลัง ๆ ละ 
5,000 บาท  (ตามราคาท้องตลาด)

- - 10,000 - - กองช่าง  

38 แผนงานเคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ 
หรือ LED สี จํานวน 1 เคร่ือง ๆ ละ 
15,000 บาท   (ตามเกณฑ์ราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐานคอมพิวเตอร์)

- - 15,000 - - กองช่าง  

39 แผนงานเคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด
 NetWork สําหรับกระดาษขนาด A3
 ชนิด Multifunction  จํานวน 1 
เคร่ือง ๆ ละ 63,000 บาท   (ตาม
ราคาท้องตลาด)

- - 63,000 - - กองช่าง  

40 แผนงานเคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองพิมพ์อิงค์เจ็ตสี สําหรับกระดาษ
ขนาด A2 จํานวน 1 เคร่ือง ๆ ละ 
85,000 บาท   (ตามราคาท้องตลาด)

- - - 85,000 - กองช่าง  

41 แผนงานเคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ 
(Smart Card Reader)  จํานวน 1 
เคร่ือง ๆ ละ 700 บาท (ตามเกณฑ์
ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
คอมพิวเตอร์)

- 700 - - - กองช่าง  
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บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

เทศบาลต าบลปรุใหญ่

2561 2562 2563 2564 2565
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
เปูาหมาย

งบประมาณ
หน่วยงานรับผิดชอบ

หลัก

42 แผนงานเคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํารวจ กล้องระดับ ขนาดกําลังขยาย 30 เท่า
 จํานวน  1 ตัว ๆ ละ 34,000 บาท 
(ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)

- - 34,000 - - กองช่าง  

43 แผนงานเคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํารวจ กล้องวัดมุมแบบอิเล็คทรอนิกส์ ชนิด
อ่านค่าหมุนได้ ละเอียด 5 ฟิลิปดา 
(ระบบอัตโนมัติ)  จํานวน  1 ตัว ๆ ละ
 110,000 บาท  (ตามราคาท้องตลาด)

- - - 110,000 - กองช่าง  

44 แผนงานเคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํารวจ ไม้สต๊าฟอลูมิเนียมแบบชัก 3 เมตร 
จํานวน 1 อัน 
(ตามราคาท้องตลาด)

- - 1,500 - - กองช่าง  

45 แผนงานเคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํารวจ เคร่ืองหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียม
แบบพกพา จํานวน 1 เคร่ือง ๆ ละ 
24,500 บาท  (ตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์)

- - - 24,500 - กองช่าง  

46 แผนงานเคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํารวจ เคร่ืองวัดระยะทางเลเซอร์พ็อกเก็ต
แบบพกพา จํานวน 2 เคร่ือง ๆ ละ 
3,000 บาท  (ตามราคาท้องตลาด)

- - 6,000 - - กองช่าง  

47 แผนงานเคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ก่อสร้าง เคร่ืองตบดิน จํานวน 1 เคร่ือง ๆ ละ 
21,000 บาท  (ตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์)

- - 21,000 - - กองช่าง  
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บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

เทศบาลต าบลปรุใหญ่

2561 2562 2563 2564 2565
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
เปูาหมาย

งบประมาณ
หน่วยงานรับผิดชอบ

หลัก

48 แผนงานเคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ก่อสร้าง ชุดแบบหล่อลูกปูน แบบเหล่ียมพร้อม
เหล็กกระทุ้ง จํานวน 3 ชุด ๆ ละ 
3,500 บาท (ตามราคาท้องตลาด)

- - 10,500 - - กองช่าง  

49 แผนงานเคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ก่อสร้าง ชุดทดสอบความข้นเหลวของคอนกรีต
 (Slump Test) จํานวน 1 ชุด (ตาม
ราคาท้องตลาด)

- - 7,000 - - กองช่าง  

50 แผนงานเคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ก่อสร้าง แท่นสว่านเจาะคอร่ิงปูนคอนกรีต 
จํานวน 1 เคร่ือง
(ตามราคาท้องตลาด)

- - 62,000 - - กองช่าง  

51 แผนงานเคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ก่อสร้าง เคร่ืองเชื่อมอินเวอร์เทอร์ 200 A  
จํานวน 1 เคร่ือง (ตามราคาท้องตลาด)

23,000 - - - กองช่าง

52 แผนงานเคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ก่อสร้าง พัดลมท่อ 10" ท่อ ยาว 10 เมตร 
จํานวน 1 ชุด (ตามราคาท้องตลาด)

8,500 - - - กองช่าง

53 แผนงานเคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ก่อสร้าง รอกโซ่ไฟฟูา 220 โวลท์ 400 KG 
จํานวน 1 ตัว (ตามราคาท้องตลาด)

17,000 - - - กองช่าง

54 แผนงานเคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โรงงาน เคร่ืองเจีย 4" 840 Wจํานวน 1 เคร่ือง 
(ตามราคาท้องตลาด)

3,300 - - - กองช่าง

55 แผนงานเคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โรงงาน เคร่ืองฉีดน้ําแรงดันสูง 120 BAR 
จํานวน  1 เคร่ือง (ตามราคา
ท้องตลาด)

34,000 - - - กองช่าง

56 แผนงานเคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โรงงาน ปั้มลม 1HP 2 สูบ ถัง 92 L จํานวน 1
 ตัว (ตามราคาท้องตลาด)

23,000 - - - กองช่าง
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บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

เทศบาลต าบลปรุใหญ่

2561 2562 2563 2564 2565
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
เปูาหมาย

งบประมาณ
หน่วยงานรับผิดชอบ

หลัก

57 แผนงานเคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โรงงาน เคร่ืองตัดไฟเบอร์ 14" จํานวน 1 
เคร่ือง (ตามราคาท้องตลาด)

13,000 - - - กองช่าง

58 แผนงานเคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โรงงาน ชุดประแจรวมแหวนข้างปากตาย ชุด 
26 ตัว 6-32 มม. จํานวน 1 ชุด (ตาม
ราคาท้องตลาด)

3,400 - - - กองช่าง

59 แผนงานเคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โรงงาน ถังอัดจารบีแบบมือโยก จํานวน 1 
เคร่ือง (ตามราคาท้องตลาด)

8,000 - - - กองช่าง

60 แผนงานเคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เคร่ืองตัดหญ้า แบบล้อจักรยาน 
จํานวน 2 เคร่ือง ๆ ละ 12,000 บาท  
(ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)

24,000  -  - - กองช่าง

61 แผนงานเคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟูาและวิทยุ พาวเวอร์แอมป์ภาคขยาย 1,000 วัตต์
 พร้อม ลําโพง 100 วัตต์  4 ชุด 
จํานวน  5 ชุด (ตามราคาท้องตลาด)

300,000 50,000 100,000 - - กองช่าง

62 แผนงานเคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร ปั๊มสูบน้ําบาดาล ขนาด 3 แรงม้า 
จํานวน  1 ตัว (ตามราคาท้องตลาด)

- - - - 47,000 กองช่าง
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บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

เทศบาลต าบลปรุใหญ่

2561 2562 2563 2564 2565
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
เปูาหมาย

งบประมาณ
หน่วยงานรับผิดชอบ

หลัก

63 แผนงานเคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร เคร่ืองกรองน้ําสแตนเลส Dia. 
0.97x1.85 ม. หนา 3 มม. จํานวน 2 
เคร่ือง
เคร่ืองกรองน้ําสแตนเลส Dia. 
1.20x1.85 ม. หนา 3 มม.  จํานวน 2 
เคร่ือง

- - 916,000 - - กองช่าง

64 แผนงานเคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร ถังกรองสนิมเหล็ก ขนาด  0.80 ม. 
จํานวน 1 ถัง 
ถังใส่คลอรีนพร้อมปั๊ม จํานวน 1 ถัง 
(ตามราคาท้องตลาด)

100,000 - - - - กองช่าง

65 แผนงานการพาณิชย์ ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร Submersible 3.0 แรง 220 โวลต์ 
จํานวน 6 ตัว ๆ ละ 47,000 บาท 
(ตามราคาท้องตลาด)

94,000 94,000 47,000 47,000 47,000 กองชา่ง (กจิการประปา)

66 แผนงานการพาณิชย์ ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร Submersible 3.0 แรง 380 โวลต์ 
จํานวน 7 ตัว ๆ  ตัวละ 35,500 บาท 
(ตามราคาท้องตลาด)

106,500 71,000 35,500 35,500 35,500 กองชา่ง (กจิการประปา)

67 แผนงานการพาณิชย์ ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร Submersible 1.5 แรง 220 โวลต์ 
จํานวน 4 ตัว ๆ ละ 22,900 บาท 
(ตามราคาท้องตลาด)

22,900 22,900 22,900 22,900 - กองชา่ง (กจิการประปา)
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บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

เทศบาลต าบลปรุใหญ่

2561 2562 2563 2564 2565
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
เปูาหมาย

งบประมาณ
หน่วยงานรับผิดชอบ

หลัก

68 แผนงานการพาณิชย์ ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร Submersible 5 แรง 380 โวลต์ 
จํานวน 5 ตัว ๆ ละ 50,000 บาท 
(ตามราคาท้องตลาด)

100,000 50,000 50,000 50,000 50,000 กองช่าง (กิจการประปา)

69 แผนงานการพาณิชย์ ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร ปั้มหอยโข่ง ขนาด 5.5 แรง 380 โวลต์
 จํานวน 6 ตัว ๆ ละ 30,000 บาท 
(ตามราคาท้องตลาด)

90,000 30,000 30,000 30,000 30,000 กองช่าง (กิจการประปา)

70 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ สําหรับงาน
สํานักงาน จํานวน 2 เคร่ือง (ตาม
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานคอมพิวเตอร์)

16,000 - 17,000 - กองการศึกษา

71 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองสํารองไฟ ขนาด 800 VA 
จํานวน 3 เคร่ือง  (ตามเกณฑ์ราคา
กลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
คอมพิวเตอร์)

5,600 - 2,500 - กองการศึกษา

72 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับ
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ และเคร่ือง
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กแบบสิทธิการใช้
งานประเภทติดต้ังมาจากโรงงาน 
(OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตาม
กฎหมาย จํานวน 2 ชุด ๆ ละ 3,800 
บาท (ตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานคอมพิวเตอร์)

3,800 3,800 กองการศึกษา
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บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

เทศบาลต าบลปรุใหญ่

2561 2562 2563 2564 2565
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
เปูาหมาย

งบประมาณ
หน่วยงานรับผิดชอบ

หลัก

73 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ัง
ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) 
จํานวน 2 เคร่ือง ๆ ละ 4,300 บาท   
(ตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานคอมพิวเตอร์)

- - 8,600 -  กองการศึกษา

74 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ 
(Smart Card Reader)  จํานวน 1 
เคร่ือง ๆ ละ 700 บาท (ตามเกณฑ์
ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
คอมพิวเตอร์)

- 700 - - -  กองการศึกษา

75 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํานักงาน ตู้เหล็ก 2 บานเล่ือน (ทึบ) จํานวน 2 
 หลัง ๆ ละ 5,000 บาท  (ตามราคา
ท้องตลาด)

10,000 - - - กองการศึกษา

76 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํานักงาน พัดลมโคจร ขนาดไม่น้อยกว่า 16 นิ้ว 
จํานวน 10 ตัว ๆ ละ 2,000 บาท 
(ตามราคาท้องตลาด)

20,000 - - - กองการศึกษา

77 แผนงานสาธารณสุข ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณาและ
เผยแพร่

กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล 
จํานวน 1 ตัว ๆ ละ 9,000 บาท   
(ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)

9,000 - - -  กองสาธารณสุขและ
ส่ิงแวดล้อม
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บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

เทศบาลต าบลปรุใหญ่

2561 2562 2563 2564 2565
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
เปูาหมาย

งบประมาณ
หน่วยงานรับผิดชอบ

หลัก

78 แผนงานสาธารณสุข ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับ
งานสํานักงาน จํานวน 1 เคร่ือง ๆ ละ
 16,000 บาท (ตามมาตรฐาน
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม)

- 16,000 - -  กองสาธารณสุขและ
ส่ิงแวดล้อม

79 แผนงานสาธารณสุข ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ัง
ถังหมึกพิมพ์ จํานวน 1 เคร่ือง ๆ ละ 
4,300 บาท  (ตามเกณฑ์ราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐานคอมพิวเตอร์)

4,300 - - -  กองสาธารณสุขและ
ส่ิงแวดล้อม

80 แผนงานสาธารณสุข ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับ
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ และเคร่ือง
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กแบบสิทธิการใช้
งานประเภทติดต้ังมาจากโรงงาน 
(OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตาม
กฎหมาย จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 3,800 
บาท (ตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานคอมพิวเตอร์)

3,800  กองสาธารณสุขและ
ส่ิงแวดล้อม

81 แผนงานสาธารณสุข ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ 
(Smart Card Reader)  จํานวน 1 
เคร่ือง ๆ ละ 700 บาท (ตามเกณฑ์
ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
คอมพิวเตอร์)

- 700 - - -  กองสาธารณสุขและ
ส่ิงแวดล้อม
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บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

เทศบาลต าบลปรุใหญ่

2561 2562 2563 2564 2565
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
เปูาหมาย

งบประมาณ
หน่วยงานรับผิดชอบ

หลัก

82 แผนงานสาธารณสุข ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํานักงาน ตู้เหล็ก 2 บานเล่ือน (กระจก)  จํานวน
  4 หลัง ๆ ละ 5,000 บาท   (ตาม
ราคาท้องตลาด)

10,000 - 10,000 -  กองสาธารณสุขและ
ส่ิงแวดล้อม

83 แผนงานสาธารณสุข ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํานักงาน ตู้เหล็ก 2 บานเล่ือน (ทึบ) จํานวน  6
 หลัง ๆ ละ 5,500 บาท  (ตามราคา
ท้องตลาด)

11,000 - 22,000 -  กองสาธารณสุขและ
ส่ิงแวดล้อม

84 แผนงานสาธารณสุข ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและ
ขนส่ง

รถบรรทุกขยะ  ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ 
ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตํ่ากว่า 6,000 
ซีซี  หรือกําลังเคร่ืองยนต์สูงสุด ไม่ตํ่า
กว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย 
จํานวน  2 คัน ๆ ละ 2,400,000 บาท
 (ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)

- 2,400,000 2,400,000 -  กองสาธารณสุขและ
ส่ิงแวดล้อม

85 แผนงานสาธารณสุข ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ตู้เย็นขนาด 7 คิวบิกฟุต จํานวน 1 
หลัง ๆ ละ 9,400 บาท (ตามบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์)

- 9,400 -  กองสาธารณสุขและ
ส่ิงแวดล้อม

86 แผนงานสาธารณสุข ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์กีฬา เคร่ืองออกกําลังกายจํานวน  2 ชุด 
(ตามราคาท้องตลาด)

- - 100,000 - 100,000  กองสาธารณสุขและ
ส่ิงแวดล้อม

87 แผนงานสาธารณสุข ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์กีฬา เคร่ืองออกกําลังกายสําหรับเด็ก 
จํานวน  1 ชุด (ตามราคาท้องตลาด)

- - - 100,000 -  กองสาธารณสุขและ
ส่ิงแวดล้อม

รวม    87 รายการ 2,212,700 2,906,300 4,366,400 1,018,500 1,309,500 
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ส่วนที่ ส่วนที่ 33  
การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ 

 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 
ที่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน หน่วยงานรับผิดชอบ

หลัก 

1 ยุทธศาสตร์ดา้นการรักษาความ
ปลอดภัยในชีวติและทรัพยส์ิน 

ด้านบริหารทั่วไป แผนงานการรักษาความ
สงบภายใน 

ส านักปลัดเทศบาล 

  ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานเคหะและชุมชน กองช่าง 
  ด้านการด าเนินงานอื่น แผนงานงบกลาง ส านักปลัดเทศบาล 
2 ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทาง

พระราชด าริ  
ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานเคหะและชุมชน กองช่าง 

  ด้านเศรษฐกิจ แผนงานเกษตร ส านักปลัด 
3 ยุทธศาสตร์ดา้นการพฒันา

โครงสร้างพืน้ฐาน 
ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานเคหะและชุมชน กองช่าง 

4 ยุทธศาสตร์ดา้นการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานสาธารณสุข กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

  ด้านเศรษฐกิจ แผนงานการเกษตร ส านักปลัดเทศบาล 
5 ยุทธศาสตร์ดา้นการพฒันาการ

ท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรม 
ประเพณี และกีฬา 

ด้านบริหารทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป ส านักปลัดเทศบาล 
  ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานสาธารณสุข กองสาธารณสุขและ

สิ่งแวดล้อม 
  ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานเคหะและชุมชน กองช่าง 
  ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานการศาสนา 

วัฒนธรรม และ
นันทนาการ 

กองการศึกษา 

6 ยุทธศาสตร์ดา้นการพฒันา
การศึกษา 

ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานการศึกษา กองการศึกษา 

7 ยุทธศาสตร์ดา้นการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ด ี 

ด้านบริหารทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป ส านักปลัดเทศบาล 
  ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานสาธารณสุข กองสาธารณสุขและ

สิ่งแวดล้อม 
  ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานสรา้งความ

เข้มแข็งของชุมชน 
ส านักปลัดเทศบาล 

8 ยุทธศาสตร์ดา้นการพฒันา
สาธารณสุข 

ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานสาธารณสุข กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

  ด้านการด าเนินงานอื่น แผนงานงบกลาง กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 
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ที่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน หน่วยงานรับผิดชอบ
หลัก 

9 ยุทธศาสตร์ดา้นการพฒันา
สังคม 

ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานการศึกษา กองการศึกษา 
  ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานสาธารณสุข กองสาธารณสุขและ

สิ่งแวดล้อม 
  ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานสรา้งความ

เข้มแข็งของชุมชน 
ส านักปลัดเทศบาล 

  ด้านการด าเนินงานอื่น แผนงานงบกลาง ส านักปลัดเทศบาล 
10 ยุทธศาสตร์ดา้นการพฒันาการ

เกษตร 
ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานสรา้งความ

เข้มแข็งของชุมชน 
ส านักปลัดเทศบาล 

  ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานการเกษตร ส านักปลัดเทศบาล 
  รวม  10 ยุทธศาสตร์  4 ด้าน 12 แผนงาน 5 ส านัก / กอง 
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ส่วนที่ ส่วนที่ 44  
การติดตามและประเมินผล 

 
1. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 

ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีอ านาจและหน้าที่ในการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นของตนเอง  โดยในการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น จะต้องด าเนินการตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548 และที่
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561  ทั้งนี้  แผนพัฒนาท้องถิ่นจะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  แผนพัฒนาอ าเภอ  แผนพัฒนาต าบล  
แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน  อันมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงาน  ดังนั้น  จึงต้องมีการ
ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดขึ้น ตามกระบวนการพิจารณาจาก
ประชาคมท้องถิ่นระดับจังหวัด ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด คณะกรรมการ
ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด  ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ร่วมกันจัดท า  
ทบทวน  หรือเปลี่ยนแปลงยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  เพ่ือให้การ
จัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  โดยน ายุทธศาสตร์การพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดไปใช้เป็นแนวทางในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเองได้
ต่อไป และเพ่ือให้สามารถบูรณาการกับแผนพัฒนาจังหวัด  แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัดและ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนอันจะน าไปสู้การจัดท างบประมาณ ที่มีประสิทธิภาพในท้องถิ่นได้อย่าง
แท้จริง  เป็นเครื่องมือในการพัฒนาท้องถิ่นให้เข้มแข็ง เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในท้องถิ่น   

 

ดังนั้น  องค์กรปกครองส่าวนท้องถิ่น  จึงต้องก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นให้สอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  เพ่ือ
น าไปสู่การ  บูรณาการร่วมกัน ให้เกิดความสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด สามารถเชื่อมโยงไปสู่แผนพัฒนา
กลุ่มจังหวัด  แผนพัฒนาภาค  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ 12  แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  
ไทยแลนด์ 4.0  และในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)   จะต้องมีการติดตามและติดตาม
และประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  และที่แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  3)  พ.ศ. 2561  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จะต้อง
ด าเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดย
ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย  รายละเอียดแนวทางการ
พิจารณาตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด  ที่ มท 0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15  พฤษภาคม  2562  
เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ดังนี้     
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แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
ประเด็นการพิจารณา คะแนน 

1.  ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 
2.  การวเิคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 20 
3.  ยุทธศาสตร์ประกอบด้วย 60 
     3.1  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (10) 
     3.2  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (10) 
     3.3  ยุทธศาสตร์จังหวัด (10) 
     3.4  วิสัยทัศน์ (5) 
     3.5  กลยุทธ ์ (5) 
     3.6  เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (5) 
     3.7  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (5) 
     3.8  แผนงาน (5) 
     3.9  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (5) 

รวมคะแนน 100 
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แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได ้
1. ข้อมูลสภาพทั่วไป
และข้อมูลพ้ืนฐาน
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(1) ข้อมูลเก่ียวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ต าบล 
ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภมูิอากาศ ลักษณะของที่ดนิ ลักษณะของ
แหล่งน้ า ลักษณะของปา่ไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการ
ปกครองการเลือกตั้ง ฯลฯ 

20 
(3) 

 

(2) ข้อมูลเก่ียวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การ
เลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ขอ้มูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร และช่วงอายุ
และจ านวนประชากร ฯลฯ 

(2)  

(3) ข้อมูลเก่ียวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข 
อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงค์เคราะห์ 

(2)  

(4) ข้อมูลเก่ียวกับระบบบริหารพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนสง่ การไฟฟ้า 
การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ 

(2)  

(5) ข้อมูลเก่ียวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การประศุ
สัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ
แรงงาน ฯลฯ  

(2)  

(6) ข้อมูลเก่ียวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เชน่ การนบัถือศาสนา
ประเพณี และงานประจ าปี ภูมปิัญญาท้องถิน่ ภาษาถิ่น สนิค้าพื้นเมืองและ
ของที่ระลึก ฯลฯ และอื่นๆ 

(2)  

(7) ข้อมูลเก่ียวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ า ป่าไม้ ภูเขา คณุภาพของ
ทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

(2)  

(8) การส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดท าแผนพฒันาท้องถิน่หรือการใช้
ข้อมูล จปฐ. 

(2)  

(9) การประชุมประชาคมท้องถิน่ รูปแบบ วิธีการ และการด าเนินการ
ประชุมประชาคมท้องถิ่นโดยใชก้ระบวนการร่วมคิด ร่วมท า ร่วมตัดสินใจ 
ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ไขปัญหา ปรึกษาหารอื แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ เพื่อแก้ไขปัญหาส าหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(3)  
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ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ ์
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได ้
2. การวิเคราะห์
สภาวการณ์และ
ศักยภาพ 
 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(1) การวิเคราะห์ที่ควบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้องยทุธศาสตร์
จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของผูบ้ริหารท้องถิ่น 
รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0 

20 
(5) 

 

(2) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับใชผ้ล
ของการบังคับใช้ สภาพการณ์ทีเ่กิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น 

(3)  

(3) การวิเคราะห์ทางสงัคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความ
ยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด  
เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิน่ เป็นต้น 

 (3)  

(4) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริม
อาชีพ กลุ่มอาชพี กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มตา่งๆ สภาพทาง
เศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นตน้ 

(3)  

(5) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พืน้ที่สีเขียว ธรรมชาตติ่างๆ ทางภูมิศาสตร์ 
กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐท์ี่มีผลต่อสิง่แวดล้อมและการ
พัฒนา 

(3)  

(6) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพือ่ประเมินสถานภาพการพฒันาในปัจจบุัน
และโอกาสการพฒันาในอนาคตของท้องถ่ิน ด้วยเทคนิค SWOT Analysis 
ที่อาจส่งผลต่อการด าเนนิงานไดแ้ก่ S-Strengit (จุดแข็ง) W-Weakness 
(จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และT-Therat (อุปสรรค) 

(3)  

3. ยุทธศาสตร ์
3.1 ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 
 
3.2 ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
 
3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้  สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ 
สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเดน็ปัญหาการพฒันาและแนวทางการพัฒนาที่
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเชื่อมโยงหลัก
ประชารัฐแผนยทุธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ และ Thailand 4.0  
 

60 
(10) 

 

สอดคล้องและเชื่อมโยงกบัสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น 
และยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชารัฐแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 
ปี แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติและ Thailand 4.0 
 

(10)  

สอดคล้องกับแผนพฒันากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์พฒันาภาค แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน  นโยบาย/
ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาล หลักประชารัฐ แผนยทุธศาสตร์ชาติ 
20 ปี และThailand 4.0 

(10)  
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ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ ์
คะแนน

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
3.4 วิสัยทัศน์ 
 
 
 
3.5 กลยุทธ์ 
 
 
3.6 เป้าประสงค์ของ
แต่ละประเดน็กลยุทธ ์
 
3.7 จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์
(Positioning) 
 
3.8 แผนงาน 
 
 
 
 
 
3.9 ความเชื่อมโยง
ของยุทธศาสตร์ใน
ภาพรวม 

วิสัยทัศน์ ซึ่งมลีักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
ต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชดัเจน สอดคล้องกับโอกาสและ
ศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสมัพันธ์กับ
โครงการพัฒนา 

(5)  

แสดงให้เห็นช่องทาง  วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องท าตามอ านาจหน้าที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะน าไปสู่การบรรลุวสิัยทัศน์ หรอืแสดงให้
เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะด าเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นัน้ 

(5)  

เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุนต่อ
กลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดทีช่ัดเจน 
 

(5)  

ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพฒันาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพื้นที่จริง ที่จะ
น าไปสูผ่ลส าเร็จทางยุทธศาสตร ์ 
 

(5)  

แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต ก าหนดจุดมุง่หมายใน
เร่ืองใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจากเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความ
ชัดเจน น าไปสู่การท าโครงการพัฒนาท้องถิ่นในแผนพฒันาท้องถ่ิน โดย
ระบุแผนงานและความเชื่อมโยงดังกล่าว 
 

(5)  

ความเชื่อมโยงองค์รวมที่น าไปสูก่ารพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต/โครงการ
จากแผนยุทธศาสตรช์าติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ 12 Thailand 4.0 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด /
แผนพัฒนาจงัหวัดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
เขตจังหวัด และยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(5)  

รวมคะแนน 100  
 
2. การติดตามและประเมินผลโครงการ 

ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
จะต้องมีการติดตามและประเมินผลโครงการขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่นเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนา
ท้องถิ่น  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  
และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  3)  พ.ศ. 2561  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
จะต้องด าเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
โดยด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย  รายละเอียดแนวทาง
การพิจารณาตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด  ที่ มท 0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15   พฤษภาคม  
2562  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  ดังนี้     
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แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
ประเด็นการพิจารณา คะแนน 

1.  การสรุปสถานการณ์การพิจารณา 10 
2.  การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบตัิในเชิงปริมาณ 10 
3.  การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบตัิในเชิงคุณภาพ 10 
4.  แผนงานและยุทธศาสตร์การพิจารณา 10 
5.  โครงการพัฒนา  ประกอบด้วย 60 
     5.1  ความชัดเจนของชื่อโครงการ (5) 
     5.2  ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (5) 
     5.3  เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง (5) 
     5.4  โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยทุธศาสตร์ชาติ 20 ปี (5) 
     5.5  เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพฒันาเศรษฐกิจและ 
            สังคมแห่งชาต ิ

(5) 

     5.6  โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0  (5) 
     5.7  โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด (5) 
     5.8  โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่งคง มัง่คั่ง  
            ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ 

(5) 

     5.9  งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (5) 
     5.10  มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ (5) 
     5.11  มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลคาดว่าที่จะได้รับ (5) 
     5.12  ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ (5) 

รวมคะแนน 100 
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แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ ์
คะแนน

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
1. การสรุป
สถานการณ์การ
พัฒนา 

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand 
Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การ
เปลี่ยนแปลงที่มผีลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วยการวิเคราะห์
ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ, ด้านสังคม, ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม) 
2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ด าเนนิการในเชิง
ปริมาณ (Qualitative) 

10 

 

2. การประเมนิผล
การน าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นไปปฏิบัติใน
เชิงปริมาณ 

1) การควบคุมที่มีตัวเลขต่างๆ เพื่อน ามาใชว้ัดผลในเชิงปริมาณ เช่น การ
วัดจ านวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือผลผลิตนั่งเองว่าเปน็ไปตามที่
ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จ านวนที่ด าเนนิการจริงตามที่ได้ก าหนดไว้เทา่ไร 
จ านวนที่ไมส่ามารถด าเนนิการได้มีจ านวนเท่าไหร่ สามารถอธิบายได้ตาม
หลักประสิทธิภาพ (Effciency) ของการพัฒนาท้องถิน่ตามอ านาจหน้าทีท่ี่
ได้ก าหนดไว ้
2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ด าเนนิการในเชิง
ปริมาณ (Qualitative) 

10 

 

3. การประเมินผล
การน าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นไปปฏิบัติใน
เชิงคุณภาพ 

1) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการน าเอา
เทคนิคๆ มาใช้เพื่อวัดค่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ทีด่ าเนินการ
ในพื้นทีน่ั้นๆ ตรงต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่และเปน็ไปตาม
อ านาจหนา้ที่หรือไม่ ประชาชนพึ่งพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การ
ด าเนินการตา่งๆ มสีภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร สามารถใช้การ
ได้ตามวัตถปุระสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสทิธิผล 
(Effectiveness) ผลการปฏบิัตริาชการตามที่บรรลุวัตถุประสงค์  และ
เป้าหมายของแผนปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาด าเนินการ 
รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน 
2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ด าเนนิการในเชิง
คุณภาพ (Qualitative) 

10 

 

4. แผนงานและ
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนา 

1) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ มีความสอดคลอ้งกับ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่างๆ จนน าไปสู่การ
จัดท าโครงการพฒันาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT Analysis/Demand 
(Demand Analysis)/Global Demand/ 
Trend หรือหลักการบูรณาการ (Integration) กับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่มีพิ้นทีต่ิดต่อกัน 
2) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกดิจากด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับการแก้ไข
ปัญหาความยากจน หลักประชารัฐ 

10 
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5. โครงการพัฒนา 
5.1 ความชัดเจนของ
ชื่อโครงการ 
 
 
5.2 ก าหนด
วัตถุประสงค์
สอดคล้องกับ
โครงการ 
 
5.3 เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) มีความ
ชัดเจนน าไปสู่การตั้ง
งบประมาณได้
ถูกต้อง 
 
5.4 โครงการมีความ
สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ 20 ปี 
 
 
 
5.5 เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) มีความ
สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและด าเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ก าหนดไว้ ชื่อโครงการมีความชัดเจน 
มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต 

60 
(5) 

 

มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต้องก าหนด
วัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับ
หลักการและเหตุผล วิธีการด าเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มี
ความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 
 

(5)  

สภาพที่อยากให้เกิดข้ึนในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมายต้อง
ชัดเจน สามารถระบุจ านวนเท่าไร กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิต
อย่างไร กลุ่มเป้าหมาย พื้นที่ด าเนินงาน และระยะเวลาด าเนินงานอธิบาย
ให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะท าที่ไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อไร 
ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่ม ให้
บอกชัดลงไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายหลายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง 
 

(5)  

โครงการสอดคล้องกับ (1) ความมั่นคง (2) การสร้างความสามารถในการ
แข่งขัน (3) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพคน (4) การสร้างโอกาสความ
เสนอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (5) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือให้เกิดความม่ันคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 
 

(5)  

โครงการมีความสอดคล้องแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 
12 โดย (1) ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (2) ยึดคนเป็นศูนย์กลาง
พัฒนา (3) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (4) ยึดเป้าหมาย
อนาคตประเทศไทย 2579 (5) ยึดหลักการน าไปสู่ปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์
อย่างจริงจังใน 5 ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเป้าหมายระยะยาว 
ภายใต้แนวทางการพัฒนา (1) การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการ
หลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง (2) การพัฒนาศักยภาพคนตาม
ช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพ่ือสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (3) การ
ลดความเลื่อมล้ าทางสังคม (4) การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความ
เป็นเมือง (5) การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่าง
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (6) การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 

(5)  
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5.6 โครงการมีความ
สอดคล้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.7 โครงการ
สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 
 
 
 
 
5.8 โครงการแก้ไข
ปัญหาความยากจน
หรือการเสริมสร้างให้
ประเทศชาติมัน่คง 
มั่งค่ัง ยั่งยืน ภายใต้
หลักประชารัฐ 
 
5.9 งบประมาณมี
ความสอดคล้องกับ
เป้าหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ) 
 
5.10 มีการประมาณ
การราคาถูกต้องตาม
หลักวิธีการ
งบประมาณ 

โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ
ไปสู่ Value-Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขบัเคลื่อนด้วยนวัตกรรม 
ท าน้อย ได้มาก เช่น (1) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ไปสู่สินค้า
เชิงนวัตกรรม (2) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วย
ภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วนเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์
และนวัตกรรม (3) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้าไปสู่การเน้น
ภาคบริการมากข้ึน รวมถึงโครงการที่เติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิด
สร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา
แล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้านการเกษตร
เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสขุ วัฒนธรรม ฯลฯ 
 

(5) 5 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของ
แผนพัฒนาจังหวัดที่ได้ก าเนิดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นเสมือน
หนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใดส่วนหนึ่ง
ออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็นโครงการ
เชื่อมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้ก าหนดขึ้นเป็น
ปัจจุบัน 
 

(5) 5 

เป็นโครงการที่ด าเนินการภายใต้พ้ืนฐานความพอเพียงที่ประชาชน
ด าเนินการเองหรือร่วมด าเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้ เป็น
โครงการที่ประชาชนต้องการเพ่ือให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให้
ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้วด้วยการ
พัฒนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
 
 

(5) 5 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องค านึงถึงหลักส าคัญ 5 ประการในการ
จัดท าโครงการได้แก่ (1) ความประหยัด (Economy) (2) ความมี
ประสิทธิภาพ (Effciency) (3) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) (4) 
ความยุติธรรม (Equity) (5) ความโปร่งใส (Transparency) 
 

(5) 5 

การประมาณราคาเพ่ือการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการถูกต้อง
ตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่น มีความ
โปร่งใสในการก าหนดราคาและตรวจสอบในเชิงประจักษ์ 

(5) 5 
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5.11 มีการก าหนด
ตัวชี้วัด (KPI) และ
สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และผลที่
คาดว่าจะได้รับ 
 
 
5.12 ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ 

มีการก าหนดตัวชี้วัดผลงาน (Key Performancy Indicator : KPI) 
ที่  ส า ม า ร ถ วั ด ไ ด้  ( measurable)  ใ ช้ บ อ ก ป ร ะ สิ ท ธิ ผ ล 
(effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น การ
ก าหนดความพึงพอใจ การก าหนดร้อยละ การก าหนดอันเกิดจาก
ผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดที่สิ่งที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะ
ได้รับ) 
 

(5)  

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการด าเนินการตามโครงการ
พัฒนาซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่
เกิดข้ึนจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่งการ
เขียนวัตถุประสงค์ควรค านึงถึง (1) มีความเป็นไปได้และมีความ
เฉพาะเจาะจง ในการด าเนินงานตามโครงการ (2) วัดและ
ประเมินผลดับของความส าเร็จได้ (3) ระบุสิ่งที่ต้องการด าเนินงาน
อย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุดและสามารถปฏิบัติได้ (4) 
เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง (5) ส่งผลต่อการบ่ง
บอกเวลาได้ 

(5)  

รวมคะแนน 100  
 
3. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่น 

4.3.1 การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
ข้อ 30 (5) ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท้าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน 

ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ก าหนดว่า ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและ
ประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการ
ติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่ง
ครั้งภายในเดือนตุลาคมของทุกปี และ ข้อ 29 (3) ก าหนดว่า ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานผลและ
เสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่น
เสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็น
ดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือน
ตุลาคมของทุกปี  

โดยใช้รูปแบบเชิงพรรณา ซึ่งสามารถแสดงได้ทั้งการอธิบายเชิงสถิติ รูปภาพ กราฟ ข้อมูลต่าง ๆ จาก 
1. ใช้แบบส าหรับการติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณและคุณภาพ 

(1) แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน (Performance Indicators) 
(2) แบบบัตรคะแนน (Scorecard Model) แบบบัตรคะแนน หรือ Scorecard Model ของ 
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(3) แบบมุ่งวัดผลสัมฤทธิ์ (Result Framework Model (RF)) 
(4) แบบเชิงเหตุผล (Logical Model) ตัวแบบเชิงเหตุผล หรือ Logical Model 
(5) แบบวัดกระบวนการปฏิบัติงาน (Process Performance Measurement System 

(PPMS)) ระบบการวัดกระบวนการปฏิบัติงานหรือ PPMS 
(6) แบบการประเมินโดยใช้วิธีการแก้ปัญหาหรือเรียนรู้จากปัญหาที่เกิดขึ้นหรือ Problem- 

Solving Method 
(7) แบบการประเมินแบบมีส่วนร่วม (Participatory Methods) 
(8) แบบการประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation) 
(9) แบบการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Model) 
(10) แบบการประเมินตนเอง (Self-assessment Model) และ 
(11) แบบอื่น ๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนดขึ้น ทั้งนี้ต้องอยู่ภายใต้กรอบตาม 

ข้อ (1)-(10) หรือเป็นแบบผสมก็ได้ 
2. เชิงปริมาณ (Quantity) คุณภาพ (Quality) ผลที่ได้จริง ๆ คืออะไร ค่าใช้จ่าย (Cost) เวลา 

(Time) เป็นไปตามที่ก าหนดไว้หรือไม่ 
3. ประชาชนได้ประโยชน์อย่างไรหรือราชการได้ประโยชน์อย่างไร 
4. วัดผลนั้นได้จริงหรือไม่ หรือวัดได้เท่าไหร่ (Key Performance Indicators : KPIs) 
5. ผลกระทบ (Impact) 
(1) การวัดผลในเชิงปริมาณ 

ตามท่ีเทศบาลได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาขึ้นมาเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาเทศบาล
ให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน ในการจัดท า
แผนพัฒนานั้นจะต้องมีการติดตามและประเมินแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท า
แผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 13 ข้อ 29  

โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาเป็นผู้ด าเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา ซึ่งคณะกรรมการจะต้องด าเนินการก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่
เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลา
ไม่นอ้ยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนตุลาคมของทุกปี   

โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ  มีดังนี้ 
แบบที่  1  การก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แบบที่  2  แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แบบที่  3/1  แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
การติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan  (www.dla.go.th) 

 (2) การวัดผลในเชิงคุณภาพ 
การจัดผลเชิงคุณภาพ เทศบาลใช้การส ารวจความพึงพอใจในการวัดผล เชิงคุณภาพโดย

ภาพรวม โดยได้มีการประเมินความพึงพอใจ ซึ่งการประเมินความพึงพอใจท าให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการ
ด าเนินงานของเทศบาลในภาพรวม   
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โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ  มีดังนี้ 
แบบที่  3/2  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของเทศบาล 
แบบที่  3/3  แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ 

4. ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
4.4.1 ผลกระทบน าไปสู่อนาคต 
 1. เกิดการพัฒนาที่ล่าช้า เพราะการด าเนินงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนต้องผ่าน

กระบวนการหลายขั้นตอน สลับซับซ้อน 
 2. ประชาชนอาจเกิดความเบื่อหน่ายกับกระบวนการจัดท าแผนที่มีความยุ่งยากมากข้ึน 
 3. ปัญหาอาจไม่ได้รับการแก้ไขอย่างตรงจุดเพราะข้อจ ากัดของระเบียบกฎหมายที่ท าได้ยาก

และบางเรื่องอาจท าไม่ได้   
4.4.2 ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 
 1)  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นควรพิจารณาใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็นกรอบใน

การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นและให้มีความสอดคล้องกัน และทุกภาคส่วนควรให้ความส าคัญในการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นมากขึ้น   

2)  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นท้องถิ่นปีควรพิจารณางบประมาณและค านึงถึงสถานะการ
คลังในการพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น เนื่องจากมีข้อจ ากัดของงบประมาณ 

3)  ควรเร่งรัดให้มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้
สามารถด าเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น   

4)  เทศบาลควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับกับภารกิจแต่ละด้านที่
จะต้องด าเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ 
 
 

  


