
รายละเอียดโครงการพัฒนา แบบ ผ.01
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 ถึง 2561)

เทศบาลต าบลปรใุหญ่
ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่3 พัฒนาโคราชเมอืงน่าอยู่ทีเ่ป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม
 - ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที ่9 ยุทธศาสตรด้์านการรกัษาความปลอดภัยในชีวิตและทรพัย์สิน
1. ยุทธศาสตรด้์านการรกัษาความปลอดภัยในชีวิตและทรพัย์สิน

1.1   

2559 2560 2561
(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการติดต้ังกระจกนูนส่องทางโค้ง 
ม. 1 - ม. 7

เพือ่รักษาความปลอดภัยใหก้ับ
ประชาชน

กระจกนูนอะคิลิก 
ขนาด 24 นิ้ว  
จํานวน  30 ชุด

100,000 - -  ร้อยละของ
ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สินเพิ่มขึน้

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

กองช่าง

2 โครงการจัดทําราวกันทางโค้ง 
ภายในหมู่บา้น ม. 1-7

เพือ่รักษาความปลอดภัยใหก้ับ
ประชาชน

ทําราวกันทางโค้ง 
ภายในหมู่บา้น ม. 1-7

100,000 - -  ร้อยละของ
ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สินเพิ่มขึน้

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

กองช่าง

3 โครงการขยายเขตเสียงตามสายและ
ปรับปรุงหอกระจายข่าวหมู่บา้น ม. 1

เพือ่ใหป้ระชาชนได้รับข้อมูล
ข่าวสารทัว่ถึงและครอบคลุม

ขยายเขตเสียงตามสายและ
ปรับปรุงหอกระจายข่าว
หมู่บา้น

100,000 - -  ร้อยละของ
ประชาชนได้รับ
ข้อมูลข่าวสาร
เพิ่มขึน้

ประชาชนได้รับข้อมูล
ข่าวสารทัว่ถึงและ
ครอบคลุม

กองช่าง

4 โครงการขยายเขตเสียงตามสายและ
ปรับปรุงหอกระจายข่าวหมู่บา้น ม. 2

เพือ่ใหป้ระชาชนได้รับข้อมูล
ข่าวสารทัว่ถึงและครอบคลุม

ขยายเขตเสียงตามสายและ
ปรับปรุงหอกระจายข่าว
หมู่บา้น

200,000 - -  ร้อยละของ
ประชาชนได้รับ
ข้อมูลข่าวสาร
เพิ่มขึน้

ประชาชนได้รับข้อมูล
ข่าวสารทัว่ถึงและ
ครอบคลุม

กองช่าง

5 โครงการขยายเขตเสียงตามสายและ
ปรับปรุงหอกระจายข่าวหมู่บา้น ม. 3

เพือ่ใหป้ระชาชนได้รับข้อมูล
ข่าวสารทัว่ถึงและครอบคลุม

ขยายเขตเสียงตามสายและ
ปรับปรุงหอกระจายข่าว
หมู่บา้น

- 100,000 -  ร้อยละของ
ประชาชนได้รับ
ข้อมูลข่าวสาร
เพิ่มขึน้

ประชาชนได้รับข้อมูล
ข่าวสารทัว่ถึงและ
ครอบคลุม

กองช่าง

ที่
เปาูหมาย

ส่งเสริมและสนับสนุนการติดต้ังระบบเตือนภัยธรรมชาติ และภัยพบิติัต่างๆ รวมทัง้การปอูงกันและบรรเทาสาธารณภัย และความมั่นคงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
 ลดอุบติัเหตุทางบก/ทางน้ํา

งบประมาณและทีผ่่านมา
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

โครงการ/กิจกรรม ผลทีค่าดว่าจะได้รับวัตถุประสงค์
 ตัวชี้วัด
(KPI)
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1. ยุทธศาสตรด้์านการรกัษาความปลอดภัยในชีวิตและทรพัย์สิน
1.1   

2559 2560 2561
(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่
เปาูหมาย

ส่งเสริมและสนับสนุนการติดต้ังระบบเตือนภัยธรรมชาติ และภัยพบิติัต่างๆ รวมทัง้การปอูงกันและบรรเทาสาธารณภัย และความมั่นคงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
 ลดอุบติัเหตุทางบก/ทางน้ํา

งบประมาณและทีผ่่านมา
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

โครงการ/กิจกรรม ผลทีค่าดว่าจะได้รับวัตถุประสงค์
 ตัวชี้วัด
(KPI)

6 โครงการขยายเขตเสียงตามสายและ
ปรับปรุงหอกระจายข่าวหมู่บา้น ม. 4

เพือ่ใหป้ระชาชนได้รับข้อมูล
ข่าวสารทัว่ถึงและครอบคลุม

ขยายเขตเสียงตามสายและ
ปรับปรุงหอกระจายข่าว
หมู่บา้น

100,000 - -  ร้อยละของ
ประชาชนได้รับ
ข้อมูลข่าวสาร
เพิ่มขึน้

ประชาชนได้รับข้อมูล
ข่าวสารทัว่ถึงและ
ครอบคลุม

กองช่าง

7 โครงการขยายเขตเสียงตามสายและ
ปรับปรุงหอกระจายข่าวหมู่บา้น ม. 5

เพือ่ใหป้ระชาชนได้รับข้อมูล
ข่าวสารทัว่ถึงและครอบคลุม

ขยายเขตเสียงตามสายและ
ปรับปรุงหอกระจายข่าว
หมู่บา้น

200,000 - -  ร้อยละของ
ประชาชนได้รับ
ข้อมูลข่าวสาร
เพิ่มขึน้

ประชาชนได้รับข้อมูล
ข่าวสารทัว่ถึงและ
ครอบคลุม

กองช่าง

8 โครงการขยายเขตเสียงตามสายและ
ปรับปรุงหอกระจายข่าวหมู่บา้น ม. 6

เพือ่ใหป้ระชาชนได้รับข้อมูล
ข่าวสารทัว่ถึงและครอบคลุม

ขยายเขตเสียงตามสายและ
ปรับปรุงหอกระจายข่าว
หมู่บา้น

- 100,000 -  ร้อยละของ
ประชาชนได้รับ
ข้อมูลข่าวสาร
เพิ่มขึน้

ประชาชนได้รับข้อมูล
ข่าวสารทัว่ถึงและ
ครอบคลุม

กองช่าง

9 โครงการขยายเขตเสียงตามสายและ
ปรับปรุงหอกระจายข่าวหมู่บา้น ม. 7

เพือ่ใหป้ระชาชนได้รับข้อมูล
ข่าวสารทัว่ถึงและครอบคลุม

ขยายเขตเสียงตามสายและ
ปรับปรุงหอกระจายข่าว
หมู่บา้น

100,000 - -  ร้อยละของ
ประชาชนได้รับ
ข้อมูลข่าวสาร
เพิ่มขึน้

ประชาชนได้รับข้อมูล
ข่าวสารทัว่ถึงและ
ครอบคลุม

กองช่าง

10 โครงการติดต้ังสัญญาณไฟกระพริบ   
ม. 4

เพือ่รักษาความปลอดภัยใหก้ับ
ประชาชน

 - ติดต้ังสัญญาณไฟ
กระพริบ บริเวณปากซอย
วิโรจน์พฒันา 
 -ติดต้ังสัญญาณไฟกระพริบ
 บริเวณส่ีแยก  
จํานวน  3  จุด

60,000 - -  ร้อยละของ
ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สินเพิ่มขึน้

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

กองช่าง
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รายละเอียดโครงการพัฒนา แบบ ผ.01
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 ถึง 2561)

เทศบาลต าบลปรุใหญ่
ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่3 พัฒนาโคราชเมอืงน่าอยูท่ีเ่ป็นมติรกับสิง่แวดลอ้ม
 - ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินในเขตจงัหวัดที ่9 ยทุธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์นิ
1. ยทุธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์นิ

1.2

2559 2560 2561
(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการติดต้ังตู้เกบ็เคร่ืองดับเพลิงเคมี
แหง้พร้อมถังดับเพลิงในเขตเทศบาล
ตําบลปรุใหญ่

เพื่อเตรียมความพร้อมในการ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัย

ติดต้ังตู้เกบ็เคร่ืองดับเพลิง
เคมแีหง้ แบบถังคู่ พร้อมถัง
ดับเพลิง ในเขตเทศบาล
ตําบลปรุใหญ่ 
จํานวน  17 ชุด

289,000 - -  ร้อยละของ
ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สินเพิม่ขึน้

ใหค้วามช่วยเหลืออย่าง
ทันท่วงที

สํานกั
ปลัดเทศบาล

2 โครงการบริการประชาชนและเฝูาระวัง
เหตุสาธารณภัยภายในเขตเทศบาล
ตําบลปรุใหญ่

เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่
ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุ
สาธารณภัย

การบริการช่วยเหลือ
ประชาชนในเขตเทศบาล 
เช่น การตัดต้นไม ้กิง่ไม ้
ภัยพิบติัต่างๆ การจัด
กจิกรรมของหมูบ่า้น ฯลฯ

30,000 30,000 30,000  ร้อยละของ
ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สินเพิม่ขึน้

ช่วยบรรเทาความ
เดือดร้อนของประชาชน
ในเบือ้งต้น

สํานกั
ปลัดเทศบาล

3 โครงการช่วยเหลือราษฎรที่ประสบภัย
แล้ง

เพื่อปอูงกนัและบรรเทา
ผลกระทบต่อชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชนที่เกดิ
จากภัยแล้ง

ประชาชนที่ได้รับความ
เดือดร้อนในพื้นที่เขต
เทศบาลตําบลปรุใหญ่

30,000 30,000 30,000  ร้อยละของ
ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สินเพิม่ขึน้

ใหค้วามช่วยเหลืออย่าง
ทันท่วงที

สํานกั
ปลัดเทศบาล

ที่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์
เปาูหมาย  ตัวชีวั้ด

(KPI)

ส่งเสริม สนบัสนนุและร่วมมอืกบัส่วนราชการ หนว่ยงาน มลูนธิิการกศุลและองค์กรที่เกีย่วข้อง ในการเตรียมความพร้อมในการปอูงกนัภัย และการช่วยเหลือผู้ประสบภัย
งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หนว่ยงานที่
รับผิดชอบ
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1. ยทุธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์นิ
1.2

2559 2560 2561
(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์
เปาูหมาย  ตัวชีวั้ด

(KPI)

ส่งเสริม สนบัสนนุและร่วมมอืกบัส่วนราชการ หนว่ยงาน มลูนธิิการกศุลและองค์กรที่เกีย่วข้อง ในการเตรียมความพร้อมในการปอูงกนัภัย และการช่วยเหลือผู้ประสบภัย
งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หนว่ยงานที่
รับผิดชอบ

4 โครงการติดต้ังหวัท่อธารหวัดับเพลิงใน
ชุมชน

เพื่อใช้สําหรับงานดับเพลิงใน
ชุมชน

ติดต้ังหวัท่อธารหวัดับเพลิง
ในชุมชนตามแนวท่อประปา
 หวัดับเพลิงชนดิพวงมาลัย
(ประตูน้ําใต้ดิน)
ปลีะ 3 ชุมชน

66,000 66,000 66,000  ร้อยละของ
ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สินเพิม่ขึน้

การปฏิบติังานดับเพ
พลิง ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

สํานกั
ปลัดเทศบาล

5 โครงการปอูงกนัและลดอบุติัภัยทาง
ถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์

เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินของผู้ใช้ถนน
ในช่วงเทศกาล

ต้ังจุดบริการประชาชน
ตําบลปรุใหญ่

50,000 50,000 50,000  ร้อยละของ
ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สินเพิม่ขึน้

ผู้ใช้รถใช้ถนนในช่ง
เทศกาลมคีวาม
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

สํานกั
ปลัดเทศบาล

6 โครงการปอูงกนัและลดอบุติัภัยทาง
ถนนช่วงเทศกาลปใีหม่

เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินของผู้ใช้ถนน
ในช่วงเทศกาล

ต้ังจุดบริการประชาชน
ตําบลปรุใหญ่

50,000 50,000 50,000  ร้อยละของ
ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สินเพิม่ขึน้

ผู้ใช้รถใช้ถนนในช่ง
เทศกาลมคีวาม
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

สํานกั
ปลัดเทศบาล

7 โครงการปอูงกนัและแกไ้ขปญัหา
สาธารณภัยต่าง ๆ

เพื่อปอูงกนัและแกไ้ขปญัหา
สาธารณภัยต่าง ๆ เช่น ภัย
แล้ง อคัคีภัย อทุกภัย ฯลฯ

ตําบลปรุใหญ่ 820,000 820,000 820,000  ร้อยละของ
ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สินเพิม่ขึน้

สาธารณภัยต่าง ๆ 
ได้รับการปอูงกนัและ
แกไ้ขได้อย่างทันท่วงที

สํานกั
ปลัดเทศบาล
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1. ยทุธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์นิ
1.2

2559 2560 2561
(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์
เปาูหมาย  ตัวชีวั้ด

(KPI)

ส่งเสริม สนบัสนนุและร่วมมอืกบัส่วนราชการ หนว่ยงาน มลูนธิิการกศุลและองค์กรที่เกีย่วข้อง ในการเตรียมความพร้อมในการปอูงกนัภัย และการช่วยเหลือผู้ประสบภัย
งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หนว่ยงานที่
รับผิดชอบ

8 โครงการฝึกอบรมและทบทวนเกีย่วกบั
การปอูงกนัและระงับอคัคีภัย/ไฟปาุใน
ชุมชน

เพื่อใหค้ณะผู้บริหาร สมาชิก
สภาเทศบาล พนกังาน
เทศบาล ลูกจ้าง ผู้นําชุมชน มี
ทักษะความรู้เกีย่วกบัการ
ปอูงกนัและระงับอคัคีภัย/ไฟ
ปาุในชุมชน

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา
เทศบาล พนกังานเทศบาล 
ลูกจ้าง ผู้นําชุมชนและ
ประชาชนตําบลปรุใหญ่

50,000 50,000 50,000  ร้อยละของ
ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สินเพิม่ขึน้

มทีีมกูภั้ยทีมคุีณภาพ
ภายในตําบล

สํานกั
ปลัดเทศบาล

9 โครงการหนึง่ตําบลหนึง่ทีมกูช้ีพกูภั้ย 
(One Tambon One Search And 
Rescue Team: OTOS)

เพื่อพัฒนามาตรฐานการ 
ปอูงกนัและแกไ้ขปญัหา 
สาธารณภัยในพื้นที่เทศบาล
ตําบลปรุใหญ่

อปพร. และเจ้าหนา้ที่
เทศบาลตําบลปรุใหญ่
จํานวน 10 คน

50,000 50,000 50,000  จาํนวน
เจ้าหน้าทีกู่ช้ีพ
กูภั้ยเพิม่ขึน้

ประชาชนได้รับความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินจากเจ้าหนา้ที่
ที่มคีวามชํานาญในการ
ปอูงกนัสาธารณภัย

สํานกั
ปลัดเทศบาล

10 โครงการฝึกอบรมอาสาสมคัรปอูงกนั
ไฟปาุ

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปอูงกนัและรักษาปาุใหแ้ก่
ประชาชนและเยาวชน

ฝึกอบรมเจ้าหนา้ที่เทศบาล 
เยาวชน และประชาชนใน
พื้นที่ตําบลปรุใหญ่ 
ปลีะ 2 รุ่น ๆ ละ 50 คน

44,200      44,200      44,200       จาํนวน
อาสาสมัคร
ปูองกัน
ไฟปุาเพิม่ขึน้

ประชาชนและเยาวชน
มคีวามรู้และทักษะใน
การควบคุมและแกไ้ข
ปญัหาไฟปาุได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

สํานกั
ปลัดเทศบาล/

ศูนย์
ปฏิบติัการไฟ

ปาุนครราชสีมา

11 อดุหนนุอําเภอเมอืงนครราชสีมาตาม
โครงการรักษาความสงบเรียบร้อยและ
รักษาความปลอดภัยของประชาชน 
อําเภอเมอืงนครราชสีมา จังหวัด
นครราชสีมา

เพื่อรักษาความปลอดภัย
ใหก้บัประชาชน

อําเภอเมอืงนครราชสีมา 30,000 30,000 30,000  ร้อยละของ
ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สินเพิม่ขึน้

ประชาชนมคีวาม
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

สํานกั
ปลัดเทศบาล 
/อําเภอเมอืง
นครราชสีมา
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รายละเอียดโครงการพัฒนา แบบ ผ.01
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 ถึง 2561)

เทศบาลต าบลปรใุหญ่
ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่3 พัฒนาโคราชเมอืงน่าอยู่ทีเ่ป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม
 - ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที ่9 ยุทธศาสตรด้์านการรกัษาความปลอดภัยในชีวิตและทรพัย์สิน
1.ยุทธศาสตรด้์านการรกัษาความปลอดภัยในชีวิตและทรพัย์สิน
   1.3

พกิัดทางภูมิศาสตร์ 2559 2560 2561
(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการติดต้ังกล้อง CCTV  
ม. 1

เพือ่ปอูงกันและรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชนและปอูงกัน
อาชญากรรมทีอ่าจเกิดขึ้นใน
เขตเทศบาล

ติดต้ังกล้อง Analog 
(ตามแบบเทศบาลกําหนด)

100,000  -  -  จํานวนกล้อง 
CCTV เพิ่มขึน้

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

กองช่าง

2 โครงการติดต้ังกล้อง CCTV 
ม.2

เพือ่ปอูงกันและรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชนและปอูงกัน
อาชญากรรมทีอ่าจเกิดขึ้นใน
เขตเทศบาล

ติดต้ังกล้อง Analog 
(ตามแบบเทศบาลกําหนด)

 - 100,000  -  จํานวนกล้อง 
CCTV เพิ่มขึน้

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

กองช่าง

3 โครงการติดต้ังกล้อง CCTV 
ม.3

เพือ่ปอูงกันและรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชนและปอูงกัน
อาชญากรรมทีอ่าจเกิดขึ้นใน
เขตเทศบาล

ติดต้ังกล้อง Analog จํานวน
  9 จุด
(ตามแบบเทศบาลกําหนด)

N1657184
E183455

200,000  -  -  จํานวนกล้อง 
CCTV เพิ่มขึน้

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

กองช่าง

ส่งเสริม และสนับสนุนการติดต้ังระบบกล้องวงจรปดิในเขตชุมชน และสถานทีสํ่าคัญ เพือ่สร้างความอบอุ่นใจ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

ที่ วัตถุประสงค์โครงการ/กิจกรรม
 ตัวชี้วัด
(KPI)

เปาูหมาย
งบประมาณและทีผ่่านมา

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
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1.ยุทธศาสตรด้์านการรกัษาความปลอดภัยในชีวิตและทรพัย์สิน
   1.3

พกิัดทางภูมิศาสตร์ 2559 2560 2561
(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

ส่งเสริม และสนับสนุนการติดต้ังระบบกล้องวงจรปดิในเขตชุมชน และสถานทีสํ่าคัญ เพือ่สร้างความอบอุ่นใจ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

ที่ วัตถุประสงค์โครงการ/กิจกรรม
 ตัวชี้วัด
(KPI)

เปาูหมาย
งบประมาณและทีผ่่านมา

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

4 โครงการติดต้ังกล้อง CCTV  
ม. 4

เพือ่ปอูงกันและรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชนและปอูงกัน
อาชญากรรมทีอ่าจเกิดขึ้นใน
เขตเทศบาล

ติดต้ังกล้อง Analog จํานวน
  12 จุด
(ตามแบบเทศบาลกําหนด)

N1654147
E183206

650,000  -  -  จํานวนกล้อง 
CCTV เพิ่มขึน้

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

กองช่าง

5 โครงการติดต้ังกล้อง CCTV  
ม. 5

เพือ่ปอูงกันและรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชนและปอูงกัน
อาชญากรรมทีอ่าจเกิดขึ้นใน
เขตเทศบาล

ติดต้ังกล้อง Analog 
(ตามแบบเทศบาลกําหนด)

100,000  -  -  จํานวนกล้อง 
CCTV เพิ่มขึน้

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

กองช่าง

6 โครงการติดต้ังกล้อง CCTV  
ม. 6

เพือ่ปอูงกันและรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชนและปอูงกัน
อาชญากรรมทีอ่าจเกิดขึ้นใน
เขตเทศบาล

ติดต้ังกล้อง Analog 
(ตามแบบเทศบาลกําหนด)

 - 100,000  -  จํานวนกล้อง 
CCTV เพิ่มขึน้

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

กองช่าง

7 โครงการติดต้ังกล้อง CCTV  
ม. 7

เพือ่ปอูงกันและรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชนและปอูงกัน
อาชญากรรมทีอ่าจเกิดขึ้นใน
เขตเทศบาล

ติดต้ังกล้อง Analog 
(ตามแบบเทศบาลกําหนด)

100,000  -  -  จํานวนกล้อง 
CCTV เพิ่มขึน้

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

กองช่าง
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รายละเอียดโครงการพัฒนา แบบ ผ.01
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 ถึง 2561)

เทศบาลต าบลปรุใหญ่
ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่3 พัฒนาโคราชเมอืงน่าอยูท่ีเ่ป็นมติรกับสิง่แวดลอ้ม
 - ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินในเขตจงัหวัดที ่9 ยทุธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์นิ
1. ยทุธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์นิ

1.4

2559 2560 2561
(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการฝึกอบรมอาสาสมคัร
ปอูงกนัภัยฝุายพลเรือน
เทศบาลตําบลปรุใหญ่

เพื่อพัฒนามาตรฐานการ ปอูงกนั
และแกไ้ขปญัหา สาธารณภัยใน
พื้นที่เทศบาลตําบลปรุใหญ่

ฝึกอบรมอาสาสมคัร
ปอูงกนัภัยฝุายพลเรือน
เทศบาลตําบลปรุใหญ่ 
ปลีะ 1 คร้ัง

100,000 100,000 100,000  จาํนวน
อาสาสมัคร
ปูองกันภัยฝุาย
พลเรือนเพิม่ขึน้

ประชาชนได้รับความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
จากเจ้าหนา้ที่ที่มคีวามชํานาญ
ในการปอูงกนัสาธารณภัย

สํานกั
ปลัดเทศบาล

2 โครงการฝึกทบทวน
อาสาสมคัรปอูงกนัภัยฝุายพล
เรือนเทศบาลตําบลปรุใหญ่

เพื่อพัฒนามาตรฐานการ ปอูงกนั
และแกไ้ขปญัหา สาธารณภัยใน
พื้นที่เทศบาลตําบลปรุใหญ่

ฝึกทบทวนอาสาสมคัร
ปอูงกนัภัยฝุายพลเรือน
เทศบาลตําบลปรุใหญ่
ปลีะ 1 คร้ัง

250,000 250,000 250,000  จาํนวน
อาสาสมัคร
ปูองกันภัยฝุาย
พลเรือนมีความรู้
เพิม่ขึน้

ประชาชนได้รับความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
จากเจ้าหนา้ที่ที่มคีวามชํานาญ
ในการปอูงกนัสาธารณภัย

สํานกั
ปลัดเทศบาล

3 โครงการรณรงค์ปอูงกนั
อบุติัเหตุ ด้านการจราจรทาง
ถนนประชาชนในเขตเทศบาล

เพื่อใหป้ระชาชนต่ืนตัวในการใช้รถ
ใช้ถนนอย่างปลอดภัย

 ฝึกอบรมใหค้วามรู้ 
อปพร. ปลีะ 1 คร้ัง

25,000 25,000 25,000  จาํนวน
อาสาสมัคร
ปูองกันภัยฝุาย
พลเรือนมีความรู้
เพิม่ขึน้

 ทําใหป้ระชาชนได้มคีวาม
ตระหนกัและมส่ีวนร่วมในการ
ใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย

สํานกั
ปลัดเทศบาล

สนบัสนนุการฝึกอบรมจัดต้ังและอบรมฟื้นฟูตํารวจบา้น และอาสาสมคัรปอูงกนัภัยฝุายพลเรือน (อปพร.) เพื่อเปน็กําลังสนบัสนนุเจ้าหนา้ที่รัฐ และดูแลรักษาความปลอดภัยและการจราจร
ในชุมชน หมูบ่า้นในชุมชน หมูบ่า้น

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หนว่ยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ/กจิกรรม
 ตัวชีวั้ด
(KPI)

วัตถุประสงค์
เปาูหมาย
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1. ยทุธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์นิ
1.4

2559 2560 2561
(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

สนบัสนนุการฝึกอบรมจัดต้ังและอบรมฟื้นฟูตํารวจบา้น และอาสาสมคัรปอูงกนัภัยฝุายพลเรือน (อปพร.) เพื่อเปน็กําลังสนบัสนนุเจ้าหนา้ที่รัฐ และดูแลรักษาความปลอดภัยและการจราจร
ในชุมชน หมูบ่า้นในชุมชน หมูบ่า้น

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หนว่ยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ/กจิกรรม
 ตัวชีวั้ด
(KPI)

วัตถุประสงค์
เปาูหมาย

4 โครงการจัดงานวัน อปพร. เพื่อเปน็การเชิดชูเกยีรติแกส่มาชิก
 และสร้างขวัญ กําลังใจใหแ้ก ่
สมาชิก อปพร.

สมาชิก อปพร. เทศบาล
ตําบลปรุใหญ่

80,000 80,000 80,000  ร้อยละของ อป
พร. เข้ากิจกรรม

สมาชิก อปพร. ได้บําเพ็ญประ
โยนต่์อส่วนรวม และเหน็
ความสําคัญของ อปพร.

สํานกั
ปลัดเทศบาล

5 โครงการพัฒนาเพิ่มศักยภาพ 
อปพร.

 เพื่อพัฒนางานด้าน อปพร ของ
ท้องถิน่ใหม้ศัีกยภาพ

สมาชิก อปพร. เทศบาล
ตําบลปรุใหญ่

50,000 50,000 50,000  จาํนวน
อาสาสมัคร
ปูองกันภัยฝุาย
พลเรือนมี
ศักยภาพเพิม่ขึน้

ทําใหก้ารปฏิบติังานของอป
พร.มปีระสิทธภาพย่ิงขึน้

สํานกั
ปลัดเทศบาล

6  โครงการปกปอูงสถาบนัสําคัญ
ของชาติ

เพื่อส่งเสริมใหป้ระชาชนในพื้นที่ได้
มส่ีวนร่วมในการดําเนนิกจิกรรม
การปกปอูงสถาบนัสําคัญของชาติ 
โดยเฉพาะสถาบนัพระมหากษตัริย์
เพื่อความสามคัคีของคนในชาติ

 ผู้บริหาร  สมาชิกสภา
เทศบาล  ผู้นําชุมชนกํานนั 
ผู้ใหญ่บา้น  พนกังาน
เทศบาล และ ลูกจ้าง  ใน
เทศบาลตําบลปรุใหญ่ ร่วม
ทํากจิกรรม ในวันสําคัญ
ของชาติ

30,000 30,000 30,000  ร้อยละของ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม

ประชาชนมคีวามรักความ
ความสามคัคีกนั ตลอดจน
การการปกปอูงสถาบนัสําคัญ
ของชาติ

สํานกั
ปลัดเทศบาล

7 อดุหนนุสถานตํีารวจภูธรโพธ์ิ
กลางตามโครงการฝึกอบรม
ทบทวนอาสาสมคัรตํารวจบา้น

รักษาความสงบเรียบร้อยภายใน
ชุมชนและเพื่อความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

ฝึกอบรมอาสาสมคัรตํารวจ
หมูบ่า้น จํานวน  100 คน

 55,000  -  -  จาํนวน
อาสาสมัคร
ตํารวจหมูบ่้าน
เพิม่ขึน้

ประชาชนมส่ีวนร่วมรักษา
ความสงบเรียบร้อยภายใน
ชุมชน

 สํานกั
ปลัดเทศบาล

 / สภ.โพธ์ิกลาง
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1. ยทุธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์นิ
1.4

2559 2560 2561
(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

สนบัสนนุการฝึกอบรมจัดต้ังและอบรมฟื้นฟูตํารวจบา้น และอาสาสมคัรปอูงกนัภัยฝุายพลเรือน (อปพร.) เพื่อเปน็กําลังสนบัสนนุเจ้าหนา้ที่รัฐ และดูแลรักษาความปลอดภัยและการจราจร
ในชุมชน หมูบ่า้นในชุมชน หมูบ่า้น

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หนว่ยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ/กจิกรรม
 ตัวชีวั้ด
(KPI)

วัตถุประสงค์
เปาูหมาย

8 อดุหนนุสถานตํีารวจภูธรโพธ์ิ
กลางตามโครงการอาสาจราจร

ประชาชนมส่ีวนร่วมในการแกไ้ข
ปญัหาจราจรในชุมชน

ฝีกอบรมใหค้วามรู้แก่
นกัเรียน นกัศึกษา และ
ประชาชนในพื้นที่ตําบล
ปรุใหญ่ จํานวน 10 คน

 45,000  -  -  จาํนวนอาสา
จราจรเพิม่ขึน้

ประชาชนได้รับความรู้
เกีย่วกบักฎหมายจราจร และ
มคีวามปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

 สํานกั
ปลัดเทศบาล

 / สภ.โพธ์ิกลาง
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รายละเอียดโครงการพัฒนา แบบ ผ.01
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 ถึง 2561)

เทศบาลต าบลปรใุหญ่
ยทุธศาสตรจ์ังหวัดที่ 3 พัฒนาโคราชเมืองน่าอยูท่ี่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
 - ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 1 ยทุธศาสตรก์ารสานต่อแนวทางพระราชด าริ
2.ยทุธศาสตรก์ารสานต่อแนวทางพระราชด าร ิ
 2.1

พกิดัทางภูมิศาสตร์ 2559 2560 2561
(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการปรับปรุงระบบ
น้ําประปา ม. 1

เพือ่ใหป้ระชาชนมีน้ําใช้เพือ่
การเกษตรและใช้อปุโภค-
บริโภคอย่างทั่วถึง

ปรับปรุงระบบกรองน้ําประปา N1658835
E182362

500,000 - - ร้อยละของ
ประชาชนมีน้ํา
อปุโภค บริโภค
เพิ่มขึ้น

ประชาชนมีน้ําใช้เพือ่
การเกษตรและใช้
อปุโภค-บริโภคทั่วถึง

กองช่าง

2 โครงการกอ่สร้างระบบ
ประปาผิวดินแหง่ใหม่บริเวณ
เขื่อนโพธ์ิเต้ีย ม, 1 บา้นคนชุม

เพือ่ใหป้ระชาชนมีน้ําใช้เพือ่
การเกษตรและใช้อปุโภค-
บริโภคอย่างทั่วถึง

กอ่สร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่
มาก (ตามแบบของกรมทรัพยากรน้ํา  
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม  พฤศจกิายน  2546 ) 
พร้อมปาูยโครงการจํานวน 1 ปาูย

N1660062
E181329

4,991,000 - - ร้อยละของ
ประชาชนมีน้ํา
อปุโภค บริโภค
เพิ่มขึ้น

ประชาชนมีน้ําใช้เพือ่
การเกษตรและใช้
อปุโภค-บริโภคทั่วถึง

ทต.ปรุใหญ่/
ขอรับ

สนับสนุน

3 โครงการปรับปรุงระบบ
ประปา  ม. 4

เพือ่ใหป้ระชาชนมีน้ําใช้เพือ่
การเกษตรและใช้อปุโภค-
บริโภคอย่างทั่วถึง

ปรับปรุงระบบประปาหมู่บา้น N1654154
E183196

100,000 - - ร้อยละของ
ประชาชนมีน้ํา
อปุโภค บริโภค
เพิ่มขึ้น

ประชาชนมีน้ําใช้เพือ่
การเกษตรและใช้
อปุโภค-บริโภคทั่วถึง

กองช่าง

4 โครงการกอ่สร้างหอถังสูง
พร้อมถังเกบ็น้ําใส ศาลา
กลางหมู่บา้น (คุ้มโสฬส) ม.7

เพือ่ใหป้ระชาชนมีน้ําใช้เพือ่
การเกษตรและใช้อปุโภค-
บริโภคอย่างทั่วถึง

หอถังสูงพร้อมถังเกบ็น้ําใส ขนาด 100
 ลูกบาศกเ์มตร  พร้อมปาูยโครงการ
จํานวน 1 ปาูย

N1651264
E182927

800,000 - - ร้อยละของ
ประชาชนมีน้ํา
อปุโภค บริโภค
เพิ่มขึ้น

ประชาชนมีน้ําใช้เพือ่
การเกษตรและใช้
อปุโภค-บริโภคทั่วถึง

กองช่าง

พฒันาขุดลอก คูคลองและจดัสร้างแหล่งน้ํา สงวนและเกบ็กกัน้ําเพือ่การเกษตร เพือ่การอปุโภคและบริโภค รวมทั้งวางโครงการเพือ่แกไ้ขปญัหาน้ําท่วมและน้ําแล้ง

ที่
งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์
 ตัวชี้วัด
(KPI)

เปาูหมาย
โครงการ/กจิกรรม
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2.ยทุธศาสตรก์ารสานต่อแนวทางพระราชด าร ิ
 2.1

พกิดัทางภูมิศาสตร์ 2559 2560 2561
(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

พฒันาขุดลอก คูคลองและจดัสร้างแหล่งน้ํา สงวนและเกบ็กกัน้ําเพือ่การเกษตร เพือ่การอปุโภคและบริโภค รวมทั้งวางโครงการเพือ่แกไ้ขปญัหาน้ําท่วมและน้ําแล้ง

ที่
งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์
 ตัวชี้วัด
(KPI)

เปาูหมาย
โครงการ/กจิกรรม

5 โครงการขยายท่อเมนประปา
 ซอยแสนสุข 3/23 ม. 7

เพือ่ใหป้ระชาชนมีน้ําใช้เพือ่
การเกษตรและใช้อปุโภค-
บริโภคอย่างทั่วถึง

ท่อ  Ø 2" ชั้น 8.5 ยาว 369 เมตร N1652861
E182186

N1653231
E182066

100,000 - - ร้อยละของ
ประชาชนมีน้ํา
อปุโภค บริโภค
เพิ่มขึ้น

ประชาชนมีน้ําใช้เพือ่
การเกษตรและใช้
อปุโภค-บริโภคทั่วถึง

กองช่าง

6 โครงการขยายเขตน้ําประปา
หลังสนามกฬีา 80 พรรษา 
ซอยจําปาทอง ม.7

เพือ่ใหป้ระชาชนมีน้ําใช้เพือ่
การเกษตรและใช้อปุโภค-
บริโภคอย่างทั่วถึง

ท่อเมน PVC Ø 4" 
หอถังสูง - หน้าสนามกฬีา 
ระยะทาง  1,697 เมตร พร้อมปาูย
โครงการจํานวน 1 ปาูย

340,000 - - ร้อยละของ
ประชาชนมีน้ํา
อปุโภค บริโภค
เพิ่มขึ้น

ประชาชนมีน้ําใช้เพือ่
การเกษตรและใช้
อปุโภค-บริโภคทั่วถึง

กองช่าง

7 โครงการขยายเขตประปา
หลังโรงแรมเบสท์  ม.7

เพือ่ใหป้ระชาชนมีน้ําใช้เพือ่
การเกษตรและใช้อปุโภค-
บริโภคอย่างทั่วถึง

ท่อ PVC ขนาด Ø 2" ชั้น 8.5 ยาว 
914 เมตร พร้อมปาูยโครงการจํานวน 
1 ปาูย

200,000 - - ร้อยละของ
ประชาชนมีน้ํา
อปุโภค บริโภค
เพิ่มขึ้น

ประชาชนมีน้ําใช้เพือ่
การเกษตรและใช้
อปุโภค-บริโภคทั่วถึง

กองช่าง

8 โครงการกอ่สร้างประตู
ระบายน้ํา บริเวณบา้นลุงนาค
  ม. 2

เพือ่ใหป้ระชาชนมีน้ําใช้เพือ่
การเกษตรและใช้อปุโภค-
บริโภคอย่างทั่วถึง

ประตูระบายน้ํา ขนาด 1.20 เมตร N1659548
E183693

70,000 - - ร้อยละของ
ประชาชนมีน้ํา
อปุโภค บริโภค
เพิ่มขึ้น

ประชาชนมีน้ําใช้เพือ่
การเกษตรและใช้
อปุโภค-บริโภคทั่วถึง

กองช่าง

9 โครงการขุดลอกคลองลําตะ
คองเกา่ หมู่ที่ 2

เพือ่ใหป้ระชาชนมีน้ําใช้เพือ่
การเกษตรและใช้อปุโภค-
บริโภคอย่างทั่วถึง

กว้างเฉล่ีย 12 เมตร ยาว 1,400 เมตร
 ลึกเฉล่ีย 2.50 เมตร ปริมาตรดินขุด 
42,000 ลูกบาศกเ์มตร พร้อมปาูย
โครงการจํานวน 1 ปาูย 
(ตามแบบเทศบาลกําหนด)

1,330,000 - - ร้อยละของ
ประชาชนมีน้ํา
อปุโภค บริโภค
เพิ่มขึ้น

ประชาชนมีน้ําใช้เพือ่
การเกษตรและใช้
อปุโภค-บริโภคทั่วถึง

ทต.ปรุใหญ่/
ขอรับ

สนับสนุน
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2.ยทุธศาสตรก์ารสานต่อแนวทางพระราชด าร ิ
 2.1

พกิดัทางภูมิศาสตร์ 2559 2560 2561
(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

พฒันาขุดลอก คูคลองและจดัสร้างแหล่งน้ํา สงวนและเกบ็กกัน้ําเพือ่การเกษตร เพือ่การอปุโภคและบริโภค รวมทั้งวางโครงการเพือ่แกไ้ขปญัหาน้ําท่วมและน้ําแล้ง

ที่
งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์
 ตัวชี้วัด
(KPI)

เปาูหมาย
โครงการ/กจิกรรม

10 โครงการขุดลอกลําปรุ ถึง
เขตตําบลบา้นใหม่และเขต
เทศบาลนครนครราชสีมา ม.3

เพือ่ใหป้ระชาชนมีน้ําใช้เพือ่
การเกษตรและใช้อปุโภค-
บริโภคอย่างทั่วถึง

ขุดลอก  กว้าง 1.5 เมตร ระยะทาง 
360 เมตร ลึก 0.50 เมตร ปริมาตร 
540 ลูกบาศกเ์มตร

N1657219
E182280

N1657170
E182628

30,000 - - ร้อยละของการ
ระบายน้ําดีขึ้น

ประชาชนมีน้ําใช้เพือ่
การเกษตรและใช้
อปุโภค-บริโภคทั่วถึง

กองช่าง
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รายละเอียดโครงการพัฒนา แบบ ผ.01
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 ถึง 2561)

เทศบาลต าบลปรุใหญ่
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 พัฒนาโคราชเมืองน่าอยู่ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 6  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
   3.1

พิกัดทางภูมิศาสตร์ 2559 2560 2561
(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการต่อเติมศาลา SML โนนโพธ์ิ 
ม. 1

เพื่อใช้เป็นสาธาณประโยชน์
ของหมู่บ้าน

ศาลา SML ขนาด  กว้าง 5 
เมตร ยาว 8 เมตร  
(ตามแบบเทศบาลกําหนด)

N1658966
E182650

240,000 - -  จํานวนศาลา 
SML เพิ่มขึ้น

ประชาชนมีสถานที่สําหรับใช้
ประโยชน์ร่วมกัน

กองช่าง

2 โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์
โนนสลักใด ม. 1

เพื่อใช้เป็นสาธาณประโยชน์
ของหมู่บ้าน

ศาลา ขนาด  กว้าง 5 เมตร 
ยาว 8 เมตร  (ตามแบบ
เทศบาลกําหนด) พร้อมปูาย
โครงการจํานวน 1 ปูาย

N1660062
E181329

300,000 - -  จํานวนศาลา 
อเนกประสงค์
เพิ่มขึ้น

ประชาชนมีสถานที่สําหรับใช้
ประโยชน์ร่วมกัน

กองช่าง

3 โครงการจัดทําปูายชื่อชุมชน ม. 1 เพื่อบอกอาณาเขตของพื้นที่
ชุมชน

ปูายชื่อชุมชน  จํานวน 3 ชุมชน 300,000 - - ร้อยละ
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรเพิ่มขึ้น

ประชาชนได้รับความสะดวก
ในการสัญจร

กองช่าง

4 โครงการจัดทําปูายชื่อชุมชน ม. 2 เพื่อบอกอาณาเขตของพื้นที่
ชุมชน

ปูายชื่อชุมชน  จํานวน 3 ชุมชน 300,000 - - ร้อยละ
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรเพิ่มขึ้น

ประชาชนได้รับความสะดวก
ในการสัญจร

กองช่าง

5 โครงการจัดทําปูายชื่อชุมชน  ม. 4 เพื่อบอกอาณาเขตของพื้นที่
ชุมชน

ปูายชื่อชุมชน  จํานวน 3 ชุมชน 300,000 - - ร้อยละ
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรเพิ่มขึ้น

ประชาชนได้รับความสะดวก
ในการสัญจร

กองช่าง

ส่งเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างคุณภาพชีวิตพื้นฐาน ให้สอดคล้องกับความจําเป็นและความต้องการของประชาชนในการดํารงชีวิตอย่างพอเพียง
งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ/กิจกรรม
 ตัวชี้วัด
(KPI)

วัตถุประสงค์
เปูาหมาย
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รายละเอียดโครงการพัฒนา แบบ ผ.01
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 ถึง 2561)

เทศบาลต าบลปรุใหญ่
ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3 พัฒนาโคราชเมืองน่าอยูท่ีเ่ป็นมิตรกับสิง่แวดล้อม
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที ่6  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
   3.2

พิกัดทางภูมิศาสตร์ 2559 2560 2561
(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ําสายบ้าน
คุณประทุม ม. 1

เพือ่พัฒนาระบบสาธารณูปโภค
ให้ได้มาตรฐาน

ผิวจราจรกว้าง 2.4 เมตร ยาว 42 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือพืน้ที่ดําเนินการไม่
น้อยกว่า  100.80  ตารางเมตร  พร้อม
ท่อระบายน้ําซีเมนต์ใยหิน ขนาด  Ø 
250 มิลลิเมตร ยาว 42  เมตร  พร้อม
บ่อพักสําเร็จรูป จํานวน  4  บ่อ  (ตาม
แบบเทศบาลกําหนด)

N1658830
E182639

N1658760
E182638

80,000 - - ร้อยละประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรเพิม่ขึ้น

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร

 กองช่าง

2 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ํา ซอย
บ้านนายจรัญ ม. 1

เพือ่พัฒนาระบบสาธารณูปโภค
ให้ได้มาตรฐาน

ผิวจราจรกว้าง 1 เมตร ยาว 327 เมตร 
หนา 0.15 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ํา
 ค.ส.ล. ชัน้ 3  ขนาด  Ø 0.60  เมตร  
ยาว  327 เมตร   พร้อมปูายโครงการ
จํานวน  1  ปูาย  (ตามแบบเทศบาล
กําหนด)

N1659999
E182914

N1660043
E183176

1,100,000 - - ร้อยละประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรเพิม่ขึ้น

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร

ทต.ปรุใหญ่
 / ขอรับ
สนับสนุน

ที่ วัตถุประสงค์
เปูาหมาย

ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึงให้สามารถตอบสนองความต้องการ และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยเฉพาะเส้นทางการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร แหล่งท่องเที่ยวและพืน้ที่  อืน่ ๆ ที่เกีย่วข้องกับการ
ดํารงชีวิตของประชาชน

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ
 ตัวชีวั้ด
(KPI)

โครงการ/กิจกรรม
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3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
   3.2

พิกัดทางภูมิศาสตร์ 2559 2560 2561
(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ วัตถุประสงค์
เปูาหมาย

ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึงให้สามารถตอบสนองความต้องการ และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยเฉพาะเส้นทางการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร แหล่งท่องเที่ยวและพืน้ที่  อืน่ ๆ ที่เกีย่วข้องกับการ
ดํารงชีวิตของประชาชน

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ
 ตัวชีวั้ด
(KPI)

โครงการ/กิจกรรม

3 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  เส้นเลียบคลองลําบริบูรณ์หน้า
เขือ่นโพธ์ิเต้ีย   ม.1

เพือ่พัฒนาระบบสาธารณูปโภค
ให้ได้มาตรฐาน

ขนาดผิวจราจร  กว้าง  5 เมตร  ยาว  
127  เมตร  หนา  0.15 เมตร  หรือ
พืน้ที่ดําเนินการไม่น้อยกว่า  635 ตาราง
เมตร  พร้อมลงหินคลุกไหล่ทาง  กว้าง  
0.50  เมตร  ยาว  127  เมตร    หนา  
0.15 เมตร  ทั้งสองข้าง  พร้อมปูาย
โครงการ จํานวน  1  ปูาย  (ตามแบบ
เทศบาลกําหนด)

E 181946
N 1659944

-  335,000 - ร้อยละประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรเพิม่ขึ้น

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร

กองช่าง

4 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  เส้นเลียบคลองลําตะกุด  
 ม.1

เพือ่พัฒนาระบบสาธารณูปโภค
ให้ได้มาตรฐาน

ขนาดผิวจราจร  กว้าง  4  เมตร  ยาว  
208 เมตร  หนา  0.15  เมตร  หรือ
พืน้ที่ดําเนินการไม่น้อยกว่า  832  ตาราง
เมตร  พร้อมลงหินคลุกไหล่ทาง  กว้าง  
0.50  เมตร  ยาว  208  เมตร  ยาว  
0.15 เมตร   ทั้งสองข้าง  พร้อมปูาย
โครงการ จํานวน  1  ปูาย(ตามแบบ
เทศบาลกําหนด)

E 182652
N 1659523

-  440,000 - ร้อยละประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรเพิม่ขึ้น

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร

กองช่าง

5 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  ซอยปราบจะบก เชือ่มถนน
สายคอกหมูเลียบคลองชลประทาน 
ม.1

เพือ่พัฒนาระบบสาธารณูปโภค
ให้ได้มาตรฐาน

ขนาดผิวจราจร  กว้าง  3  เมตร  ยาว  
115 เมตร  หนา  0.15  เมตร  หรือ
พืน้ที่ดําเนินการไม่น้อยกว่า  345  ตาราง
เมตร  พร้อมปูายโครงการ จํานวน  1  
ปูาย (ตามแบบเทศบาลกําหนด)

N 1660046
E 181425

N 1659931
E 181421

 180,000 - - ร้อยละประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรเพิม่ขึ้น

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร

กองช่าง
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3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
   3.2

พิกัดทางภูมิศาสตร์ 2559 2560 2561
(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ วัตถุประสงค์
เปูาหมาย

ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึงให้สามารถตอบสนองความต้องการ และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยเฉพาะเส้นทางการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร แหล่งท่องเที่ยวและพืน้ที่  อืน่ ๆ ที่เกีย่วข้องกับการ
ดํารงชีวิตของประชาชน

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ
 ตัวชีวั้ด
(KPI)

โครงการ/กิจกรรม

6 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  สายบ้านเลียบ-พุดซา ช่วงที่ 1
 กม.ที่ 0+635 ถึง กม.ที่ 0+826 ม.1

เพือ่พัฒนาระบบสาธารณูปโภค
ให้ได้มาตรฐาน

ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร  ยาว 191 เมตร 
 หนา 0.15 เมตร  หรือพืน้ที่ดําเนินการ  
ไม่น้อยกว่า 255 ตารางเมตร  พร้อม
ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร ยาว 
191 เมตร ยาว 0.15 เมตร ทั้งสองข้าง  
พร้อมปูายโครงการ จํานวน 1 ปูาย

N  1658510
E  182651

N  1659372
E  181978

480,000 - - ร้อยละประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรเพิม่ขึ้น

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร

ขอรับการ
สนับสนุน 

อบจ.

7 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายบ้านเลียบ-พุดซา  บริเวณ
หน้าสํานักงานเทศบาลตําบลปรุใหญ ่
ถึง ศาลน้ําแดง  ม.1

เพือ่พัฒนาระบบสาธารณูปโภค
ให้ได้มาตรฐาน

ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร  ความยาวรวม 
672 เมตร หนา 0.15 เมตร  หรือพืน้ที่
ดําเนินการไม่น้อยกว่า 3,460 ตาราง
เมตร  พร้อมไหล่ทางหินคลุกข้างละ  
0.50 เมตร ยาง 672 เมตร  ยาว 015 
เมตร ทั้งสองข้าง  พร้อมปูายโครงการ 
จํานวน 1 ปูาย

N  1658857
E  182403

N  1659372
E  181978

1,680,000 - - ร้อยละประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรเพิม่ขึ้น

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร

ขอรับการ
สนับสนุน 

อบจ.

8 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกเลียบ
คลองชลประทานจากแยกบ้านแปะ
ถึงบ้านลุงแดง ม. 1

เพือ่พัฒนาระบบสาธารณูปโภค
ให้ได้มาตรฐาน

ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 270 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือพืน้ที่ดําเนินการไม่
น้อยกว่า  1,080  ตารางเมตร   พร้อม
ปูายโครงการจํานวน 1 ปูาย (ตามแบบ
เทศบาลกําหนด)

N1659289
E182053

N1659241
E181782

130,000 - - ร้อยละประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรเพิม่ขึ้น

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร

 กองช่าง

67



3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
   3.2

พิกัดทางภูมิศาสตร์ 2559 2560 2561
(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ วัตถุประสงค์
เปูาหมาย

ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึงให้สามารถตอบสนองความต้องการ และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยเฉพาะเส้นทางการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร แหล่งท่องเที่ยวและพืน้ที่  อืน่ ๆ ที่เกีย่วข้องกับการ
ดํารงชีวิตของประชาชน

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ
 ตัวชีวั้ด
(KPI)

โครงการ/กิจกรรม

9 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายประตูระบายน้ําโพธ์ิเต้ียถึง
บายพาส  ม. 1

เพือ่พัฒนาระบบสาธารณูปโภค
ให้ได้มาตรฐาน

ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 2,605 เมตร
 หนา 0.15 เมตร  หรือพืน้ที่ดําเนินการ
ไม่น้อยกว่า 13,025  ตารางเมตร  พร้อม
ลงหินคลุกไหล่ทาง  กว้าง 0.50 เมตร 
ยาว 2,605 เมตร หนา 0.15 เมตร ทั้ง
สองข้าง  พร้อมปูายโครงการ จํานวน 1 
ปูาย  (ตามแบบเทศบาลกําหนด)

N  1660169
E  183248

N  1660047
E  182025

6,400,000 - - ร้อยละประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรเพิม่ขึ้น

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร

ทต.ปรุ
ใหญ/่ขอรับ
สนับสนุน

10 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจร
แอสฟัลท์ติกคอนกรีตเลียบคลอง
ชลประทานสายคอกหมู ม. 1   
ตําบลปรุใหญ ่ เชือ่มต่อตําบลพลกรัง

เพือ่พัฒนาระบบสาธารณูปโภค
ให้ได้มาตรฐาน

ผิวจราจรกว้าง  4 เมตร ยาว 1,000 
เมตร หนา 0.05 เมตร  พร้อมร้ือผิว
จราจรเดิมบดอัดลงหินคลุกใหม่ กว้าง 4 
เมตร  ยาว 1,000 เมตร หนา 0.10 เมตร
  พร้อมปูายโครงการจํานวน 1 ปูาย 
(ตามแบบเทศบาลกําหนด)

N  1659974
E  181711

N  1659831
E  180718

1,990,000 - - ร้อยละประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรเพิม่ขึ้น

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร

ทต.ปรุ
ใหญ/่ขอรับ
สนับสนุน

11 โครงการวางท่อระบายน้ําโรงน้ําแข็ง
กิจวารีถึงถนนบายพาส ม. 1

เพือ่พัฒนาระบบสาธารณูปโภค
ให้ได้มาตรฐาน

ท่อระบายน้ํา  ค.ส.ล. ชัน้ 3  ขนาด  Ø 
0.40  เมตร  ความยาวท่อรวมบ่อพัก  
207  เมตร  บ่อพักจํานวน  21  บ่อ 
พร้อมคืนผิวจราจร      กว้าง  0.80 
เมตร  ยาว  207  เมตร  หนา 0.15 
เมตร  หรือพืน้ที่ดําเนินการไม่น้อยกว่า 
165.60 ตารางเมตร พร้อมปูายโครงการ
จํานวน  1  ปูาย  (ตามแบบเทศบาล
กําหนด)

N  1659398
E  182829

540,000 - - ร้อยละประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรเพิม่ขึ้น

ระบายน้ําได้ดี
และน้ําไม่ท่วมขัง
ในพืน้ที่

 กองช่าง

68



3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
   3.2

พิกัดทางภูมิศาสตร์ 2559 2560 2561
(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ วัตถุประสงค์
เปูาหมาย

ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึงให้สามารถตอบสนองความต้องการ และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยเฉพาะเส้นทางการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร แหล่งท่องเที่ยวและพืน้ที่  อืน่ ๆ ที่เกีย่วข้องกับการ
ดํารงชีวิตของประชาชน

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ
 ตัวชีวั้ด
(KPI)

โครงการ/กิจกรรม

12 โครงการท่อลอดเหล่ียมสายบ้าน
เลียบ-พุดซา กม.ที่ 0+300   ม.1

เพือ่พัฒนาระบบสาธารณูปโภค
ให้ได้มาตรฐาน

ท่อลอดคอนกรีตเสริมเหล็ก  ขนาด 
1.5×1.5 ยาว 12 เมตร จํานวน 1 แถว 
พร้อมคืนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก
กว้าง 3 เมตร ยาว 5 เมตร หนา 0.15 
เมตร พร้อมปูายโครงการ จํานวน 1 ปูาย

N  1658222
E  182787

150,000 - - ร้อยละประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรเพิม่ขึ้น

ระบายน้ําได้ดี
และน้ําไม่ท่วมขัง
ในพืน้ที่

ขอรับการ
สนับสนุน 

อบจ.

13 โครงการก่อสร้างท่าน้ําโนนโพธ์ิ ม. 1 เพือ่พัฒนาระบบสาธารณูปโภค
ให้ได้มาตรฐาน

ขนาด กว้าง 5 เมตร ยาว 8 เมตร N1658957
E182634

100,000 - - ร้อยละประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรเพิม่ขึ้น

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร

 กองช่าง

14 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก จากบ้านทรงไทยถึงบ้านกรีน  
ม. 2 ตําบลปรุใหญ ่เชือ่มตําบลหนอง
จะบก

เพือ่พัฒนาระบบสาธารณูปโภค
ให้ได้มาตรฐาน

ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร  ยาว 276 เมตร 
หนา 0.15 เมตร  หรือพืน้ที่ดําเนินการ
ไม่น้อยกว่า 1,380 ตารางเมตร พร้อมลง
ลูกรังไหล่ทาง กว้าง 0.50 เมตร  ยาว 
276 เมตร  หนา 0.15 เมตร ทั้งสองข้าง
 พร้อมปูายโครงการ จํานวน 1 ปูาย 
(ตามแบบเทศบาลกําหนด)

N1660379
E183687

N1660648
E183625

678,000 - - ร้อยละประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรเพิม่ขึ้น

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร

ขอรับการ
สนับสนุน 

อบจ.

15 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กต่อจากซอยบ้านนางสาวอรนันท์
 หมูท่ี่ 2 บ้านตะคองเก่า

เพือ่พัฒนาระบบสาธารณูปโภค
ให้ได้มาตรฐาน

ขนาดผิวจราจรกว้าง  3  เมตร  ยาว 35 
 เมตร  หนา  0.15 เมตร  หรือพืน้ที่
ดําเนินการไม่น้อยกว่า  105 ตารางเมตร 
 พร้อมลงหินคลุกไหล่ทาง กว้าง 0.50 
เมตร ยาว 35 เมตร หนา 0.15 เมตร ทั้ง
สองข้าง  (ตามแบบเทศบาลกําหนด)

E 183247
N 1659618

E 183255
N 1659583

 55,000  -  - ร้อยละประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรเพิม่ขึ้น

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร

กองช่าง

69



3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
   3.2

พิกัดทางภูมิศาสตร์ 2559 2560 2561
(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ วัตถุประสงค์
เปูาหมาย

ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึงให้สามารถตอบสนองความต้องการ และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยเฉพาะเส้นทางการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร แหล่งท่องเที่ยวและพืน้ที่  อืน่ ๆ ที่เกีย่วข้องกับการ
ดํารงชีวิตของประชาชน

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ
 ตัวชีวั้ด
(KPI)

โครงการ/กิจกรรม

16 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หน้าอูช่่างหลึม และสามแยก
บ้านผู้ใหญโ่ค้ย ม. 2

เพือ่พัฒนาระบบสาธารณูปโภค
ให้ได้มาตรฐาน

ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 171 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือพืน้ที่ดําเนินการไม่
น้อยกว่า  684  ตารางเมตร  พร้อมไหล่
ทางหินคลุก กว้าง 0.50 เมตร ยาว171 
เมตร  หนา 0.15 เมตร ทั้งสองข้าง  
พร้อมปูายโครงการจํานวน 1 ปูาย (ตาม
แบบเทศบาลกําหนด)

N1659416
E183638

N1659575
E183597

360,000  -  - ร้อยละประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรเพิม่ขึ้น

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร

 กองช่าง

17 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กและขยายผิวจราจร ลําเหมือง
คลองตาหนิน ม. 2

เพือ่พัฒนาระบบสาธารณูปโภค
ให้ได้มาตรฐาน

ผิวจราจรกว้าง 3 เมตร ยาว 194 เมตร 
หนา 0.15 เมตร  หรือพืน้ที่ดําเนินการ
ไม่น้อยกว่า 582  ตารางเมตร  พร้อมลง
หินคลุกไหล่ทาง  กว้าง 0.50 เมตร ยาว 
194 เมตร หนา 0.15 เมตร ทั้งสองข้าง 
 พร้อมปูายโครงการ จํานวน 1 ปูาย  
(ตามแบบเทศบาลกําหนด)

N  1659962
E  182654

N  1660149
E  182655

300,000 - - ร้อยละประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรเพิม่ขึ้น

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร

 กองช่าง

18 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ทางเข้าบ้านนายประสงค์ ม. 2

เพือ่พัฒนาระบบสาธารณูปโภค
ให้ได้มาตรฐาน

ผิวจราจรกว้าง 2 เมตร ยาว 77 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือพืน้ที่ดําเนินการไม่
น้อยกว่า  154  ตารางเมตร  พร้อมไหล่
ทางหินคลุก กว้าง 0.50 เมตร ยาว 171  
เมตร  หนา 0.15 เมตร ทั้งสองข้าง  
(ตามแบบเทศบาลกําหนด)

N  1659974
E  183501

90,000 - - ร้อยละประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรเพิม่ขึ้น

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร

 กองช่าง

70



3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
   3.2

พิกัดทางภูมิศาสตร์ 2559 2560 2561
(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ วัตถุประสงค์
เปูาหมาย

ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึงให้สามารถตอบสนองความต้องการ และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยเฉพาะเส้นทางการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร แหล่งท่องเที่ยวและพืน้ที่  อืน่ ๆ ที่เกีย่วข้องกับการ
ดํารงชีวิตของประชาชน

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ
 ตัวชีวั้ด
(KPI)

โครงการ/กิจกรรม

19 โครงการวางท่อระบายน้ํา ซอย 9/3 
ม. 2

เพือ่พัฒนาระบบสาธารณูปโภค
ให้ได้มาตรฐาน

ท่อระบายน้ํา  ค.ส.ล. ชัน้ 3  ขนาด  Ø 
0.40  เมตร ความยาวท่อรวมบ่อพัก  
120  เมตร  บ่อพักจํานวน 13  บ่อ 
พร้อมคืนผิวจราจร      กว้าง  0.60  
เมตร  ยาว  120  เมตร  หนา 0.15 
เมตร  หรือพืน้ที่ดําเนินการไม่น้อยกว่า 
72 ตารางเมตร พร้อมปูายโครงการ
จํานวน  1  ปูาย  (ตามแบบเทศบาล
กําหนด)

N1659980
E183597

N1659962
E183717

320,000 - - ร้อยละประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรเพิม่ขึ้น

ระบายน้ําได้ดี
และน้ําไม่ท่วมขัง
ในพืน้ที่

 กองช่าง

20 โครงการวางท่อระบายน้ําสายกลาง
ชุมชนตาลโหรน ม. 2

เพือ่พัฒนาระบบสาธารณูปโภค
ให้ได้มาตรฐาน

ท่อระบายน้ํา  ค.ส.ล. ชัน้ 3  ขนาด  Ø 
0.40  เมตร ความยาวท่อรวมบ่อพัก  
280  เมตร  บ่อพักจํานวน 29  บ่อ 
พร้อมคืนผิวจราจร      กว้าง  0.60  
เมตร  ยาว  280  เมตร  หนา 0.15 
เมตร  หรือพืน้ที่ดําเนินการไม่น้อยกว่า 
168 ตารางเมตร พร้อมปูายโครงการ
จํานวน  1  ปูาย  (ตามแบบเทศบาล
กําหนด)

N1650524
E183254

N1660620
E183460

700,000 - - ร้อยละประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรเพิม่ขึ้น

ระบายน้ําได้ดี
และน้ําไม่ท่วมขัง
ในพืน้ที่

 กองช่าง
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3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
   3.2

พิกัดทางภูมิศาสตร์ 2559 2560 2561
(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ วัตถุประสงค์
เปูาหมาย

ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึงให้สามารถตอบสนองความต้องการ และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยเฉพาะเส้นทางการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร แหล่งท่องเที่ยวและพืน้ที่  อืน่ ๆ ที่เกีย่วข้องกับการ
ดํารงชีวิตของประชาชน

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ
 ตัวชีวั้ด
(KPI)

โครงการ/กิจกรรม

21 โครงการวางท่อระบายน้ํา จากบ้าน
ยายเปรมถึงหอพักสว่างสิน ม. 2

เพือ่พัฒนาระบบสาธารณูปโภค
ให้ได้มาตรฐาน

ท่อระบายน้ํา  ค.ส.ล. ชัน้ 3  ขนาด  Ø 
0.60  เมตร  ความยาวท่อรวมบ่อพัก  
165  เมตร  บ่อพักจํานวน  17  บ่อ  
พร้อมปูายโครงการจํานวน  1  ปูาย  
(ตามแบบเทศบาลกําหนด)

N1660014
E183721

N1659853
E183743

480,000 - - ร้อยละประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรเพิม่ขึ้น

ระบายน้ําได้ดี
และน้ําไม่ท่วมขัง
ในพืน้ที่

 กองช่าง

22  โครงการวางท่อเชือ่มเหมืองระบาย
น้ํา ซอยบ้านลุงแจ่ม ม.2

เพือ่พัฒนาระบบสาธารณูปโภค
ให้ได้มาตรฐาน

ท่อระบายน้ํา  ค.ส.ล. ชัน้ 3  ขนาด  Ø 1
  เมตร  จํานวน  4 ท่อน  (ตามแบบ
เทศบาลกําหนด)

N  1659824
E  182794

12,000 - - ร้อยละประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรเพิม่ขึ้น

ระบายน้ําได้ดี
และน้ําไม่ท่วมขัง
ในพืน้ที่

 กองช่าง

23 โครงการวางท่อลอดเหล่ียมบริเวณ
ประปา  ม.2

เพือ่พัฒนาระบบสาธารณูปโภค
ให้ได้มาตรฐาน

ท่อลอดเหล่ียมคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ขนาด  1.50x1.50x6  เมตร  จํานวน  1 
 แถว  พร้อมปูายโครงการจํานวน  1  
ปูาย  (ตามแบบเทศบาลกําหนด)

- 170,000  - ร้อยละประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรเพิม่ขึ้น

ระบายน้ําได้ดี
และน้ําไม่ท่วมขัง
ในพืน้ที่

 กองช่าง

24 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์
ติคคอนกรีต ถนนมุขมนตรี  เขต
เทศบาลนครนครราชสีมา ช่วงทาง
แยกชุมชนบ้านหนองหอย – สุดเขต
เทศบาลตําบลปรุใหญ ่ หมูท่ี่ 3 บ้าน
หนองหอย เชือ่มตําบลบ้านใหม่

เพือ่พัฒนาระบบสาธารณูปโภค
ให้ได้มาตรฐาน

ขนาดผิวจราจรกว้าง 11  เมตร  ยาวรวม
 116  เมตร หรือพืน้ที่ดําเนินการไม่น้อย
กว่า  1,276 ตารางเมตร พร้อมปูาย
โครงการจํานวน  1  ปูาย (ตามแบบ
เทศบาลกําหนด)     

E 182507
N 1656988

E 182391
N 1656989

 595,000  -  - ร้อยละประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรเพิม่ขึ้น

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร

ทต.ปรุใหญ่
 / ขอรับ
สนับสนุน
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3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
   3.2

พิกัดทางภูมิศาสตร์ 2559 2560 2561
(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ วัตถุประสงค์
เปูาหมาย

ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึงให้สามารถตอบสนองความต้องการ และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยเฉพาะเส้นทางการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร แหล่งท่องเที่ยวและพืน้ที่  อืน่ ๆ ที่เกีย่วข้องกับการ
ดํารงชีวิตของประชาชน

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ
 ตัวชีวั้ด
(KPI)

โครงการ/กิจกรรม

25 โครงการปรับปรุงฝารางระบายน้ํา 
ซอยบ้านปูาวิน ม.3

เพือ่พัฒนาระบบสาธารณูปโภค
ให้ได้มาตรฐาน

ปรับปรุงฝารางระบายน้ํา กว้าง 0.50 
เมตร หนา 0.15 เมตร  ยาว 188 เมตร

N1657167
E182518

N1656984
E182500

100,000  -  - ร้อยละประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรเพิม่ขึ้น

ระบายน้ําได้ดี
และน้ําไม่ท่วมขัง
ในพืน้ที่

 กองช่าง

26 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอยจอมปลวก ม.4

เพือ่พัฒนาระบบสาธารณูปโภค
ให้ได้มาตรฐาน

ขนาดผิวจราจรกว้าง  2.50  ม. ยาว  78 
 ม. หนา  0.15  ม. พืน้ที่ดําเนินการไม่
น้อยกว่า  195.00  ตร.ม.  ลงลูกรังไหล่
ทางสองข้างทางกว้างข้างละ  0.50  ม. 
หนา  0.15  ม.  ยาวข้างละ  78  วางท่อ
ลอดคอนกรีตเสริมเหล็ก 1  จุด ขนาด  
Ø  0.60  ม.  จํานวน  4  ท่อน พร้อม
ปูายโครงการจํานวน  1  ปูาย (ตามแบบ 
 ทต.กําหนด)

103,100  -  - ร้อยละประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรเพิม่ขึ้น

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร

กองช่าง

27 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอยรัดใจ บ้านหมอปองใจ 
ม. 4

เพือ่พัฒนาระบบสาธารณูปโภค
ให้ได้มาตรฐาน

ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 115 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือพืน้ที่ดําเนินการไม่
น้อยกว่า  575  ตารางเมตร  พร้อมไหล่
ทางหินคลุก กว้าง 0.50 เมตร ยาว115 
เมตร  หนา 0.15 เมตร ทั้งสองข้าง  
พร้อมปูายโครงการจํานวน 1 ปูาย (ตาม
แบบเทศบาลกําหนด)

N1654830
E183388

N1654918
E183459

 - 300,000  - ร้อยละประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรเพิม่ขึ้น

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร

 กองช่าง
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3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
   3.2

พิกัดทางภูมิศาสตร์ 2559 2560 2561
(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ วัตถุประสงค์
เปูาหมาย

ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึงให้สามารถตอบสนองความต้องการ และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยเฉพาะเส้นทางการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร แหล่งท่องเที่ยวและพืน้ที่  อืน่ ๆ ที่เกีย่วข้องกับการ
ดํารงชีวิตของประชาชน

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ
 ตัวชีวั้ด
(KPI)

โครงการ/กิจกรรม

28 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กซอยรัดใจ ม. 4 ตําบลปรุใหญ ่
เชือ่มเขตเทศบาลนครนครราชสีมา

เพือ่พัฒนาระบบสาธารณูปโภค
ให้ได้มาตรฐาน

 ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 520 เมตร 
หนา 0.15 เมตร  หรือพืน้ที่ดําเนินการ
ไม่น้อยกว่า  2,600  ตารางเมตร  พร้อม
ไหล่ทางหินคลุกกว้าง 0.50 เมตร ยาว 
520 เมตร  หนา 0.15 เมตร ทั้งสองข้าง 
 พร้อมปูายโครงการจํานวน 1 ปูาย 
(ตามแบบเทศบาลกําหนด)

N1654593
E183086

N1654919
E183459

1,352,000  -  - ร้อยละประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรเพิม่ขึ้น

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร

ทต.ปรุ
ใหญ/่ขอรับ
สนับสนุน

29 โครงการวางท่อระบายน้ําซอยเจริญ
พัฒน์  ม. 4

เพือ่พัฒนาระบบสาธารณูปโภค
ให้ได้มาตรฐาน

ท่อระบายน้ํา ค.ส.ล. Ø 0.60 ม. จํานวน
 62 ท่อน บ่อพัก 10 บ่อ พร้อมปูาย
โครงการ จํานวน 1 ปูาย (ตามแบบทต.
กําหนด)

200,000  -  - ร้อยละประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรเพิม่ขึ้น

น้ําไม่ท่วมขังใน
พืน้ที่

 กองช่าง

30 โครงการวางท่อระบายน้ํา (ฝ่ังซ้าย) 
ซอยรวมมิตร  ม. 4

เพือ่พัฒนาระบบสาธารณูปโภค
ให้ได้มาตรฐาน

ท่อระบายน้ํา  ค.ส.ล. ชัน้ 3  ขนาด  Ø 
0.60  เมตร  ความยาวท่อรวมบ่อพัก  
461  เมตร  บ่อพักจํานวน  46  บ่อ  
พร้อมปูายโครงการจํานวน  1  ปูาย  
(ตามแบบเทศบาลกําหนด)

N1654547
E183574

N1654510
E183109

1,300,000  -  - ร้อยละประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรเพิม่ขึ้น

ระบายน้ําได้ดี
และน้ําไม่ท่วมขัง
ในพืน้ที่

ทต.ปรุใหญ่
 / ขอรับ
สนับสนุน

31 โครงการวางท่อระบายน้ํา(ฝ่ังขวา) 
พร้อมขยายผิวจราจรถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กทั้งสองฝ่ัง ซอยไมตรี ม.4

เพือ่พัฒนาระบบสาธารณูปโภค
ให้ได้มาตรฐาน

ท่อระบายน้ํา  ค.ส.ล. ชัน้ 3  ขนาด  Ø 
0.40  เมตร ความยาวท่อรวมบ่อพัก  
373  เมตร  บ่อพักจํานวน  38  บ่อ 
พร้อมขยายผิวจราจร         กว้าง  1.50
  เมตร  ยาว  373  เมตร  หนา 0.15 
เมตร  พร้อมปูายโครงการจํานวน  1  
ปูาย  (ตามแบบเทศบาลกําหนด)

N1653791
E183500

N1653797
E182124

1,120,000  -  - ร้อยละประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรเพิม่ขึ้น

ระบายน้ําได้ดี
และน้ําไม่ท่วมขัง
ในพืน้ที่

ทต.ปรุใหญ่
 / ขอรับ
สนับสนุน
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3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
   3.2

พิกัดทางภูมิศาสตร์ 2559 2560 2561
(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ วัตถุประสงค์
เปูาหมาย

ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึงให้สามารถตอบสนองความต้องการ และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยเฉพาะเส้นทางการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร แหล่งท่องเที่ยวและพืน้ที่  อืน่ ๆ ที่เกีย่วข้องกับการ
ดํารงชีวิตของประชาชน

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ
 ตัวชีวั้ด
(KPI)

โครงการ/กิจกรรม

32 โครงการวางท่อระบายน้ําจากร้านสูท
บุญเติมถึงซอยรวมมิตร 5  ม. 4

เพือ่พัฒนาระบบสาธารณูปโภค
ให้ได้มาตรฐาน

ท่อระบายน้ํา  ค.ส.ล. ชัน้ 3  ขนาด  Ø 
0.60  เมตร  ความยาวท่อรวมบ่อพัก  
71  เมตร  บ่อพักจํานวน  8  บ่อ พร้อม
คืนผิวจราจร ค.ส.ล.  กว้าง  1 เมตร  
ยาว  71  เมตร  หนา 0.15 เมตร  หรือ
พืน้ที่ดําเนินการไม่น้อยกว่า 71 ตาราง
เมตร พร้อมปูายโครงการจํานวน  1  
ปูาย  (ตามแบบเทศบาลกําหนด)

N1654537
E183515

N1654914
E182461

250,000  -  - ร้อยละประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรเพิม่ขึ้น

ระบายน้ําได้ดี
และน้ําไม่ท่วมขัง
ในพืน้ที่

 กองช่าง

33 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ํา ซอย
วิโรจน์ 12 ม.4

เพือ่พัฒนาระบบสาธารณูปโภค
ให้ได้มาตรฐาน

ขนาด ø 0.40 เมตร ความยาวท่อรวม
บ่อพักทั้งสองฝ่ัง 158 เมตร บ่อพัก
รวมทั้ง 2 ฝ่ัง 16 บ่อ พร้อมปูายโครงการ
จํานวน 1 ปูาย 
(ตามแบบเทศบาลกําหนด)

300,000  -  - ร้อยละประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรเพิม่ขึ้น

ระบายน้ําได้ดี
และน้ําไม่ท่วมขัง
ในพืน้ที่

กองช่าง

34 โครงการวางท่อระบายน้ํา ซอย 13  
ม. 4

เพือ่พัฒนาระบบสาธารณูปโภค
ให้ได้มาตรฐาน

ขนาด ø 0.40 เมตร ความยาวท่อรวม
บ่อพักทั้งสองฝ่ัง 52.00 เมตร บ่อพัก
รวมทั้ง 2 ฝ่ัง 6 บ่อ 
(ตามแบบเทศบาลกําหนด)

98,000  -  - ร้อยละประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรเพิม่ขึ้น

ระบายน้ําได้ดี
และน้ําไม่ท่วมขัง
ในพืน้ที่

 กองช่าง

35 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ํา ซอย
วิโรจน์ 15 ม.4

เพือ่พัฒนาระบบสาธารณูปโภค
ให้ได้มาตรฐาน

ท่อ คสล ขนาด ø 0.40 เมตร ชัน้ 3 
ความยาวท่อรวมบ่อพัก 21 เมตร บ่อพัก
 3 บ่อ พร้อมคืนผิวจราจร กว้าง 0.80 
เมตร ยาว 21 เมตร หรือพืน้ที่ดําเนินการ
ไม่น้อยกว่า 16.80 ตารางเมตร  (ตาม
แบบเทศบาลกําหนด)

N 1654166
E 183487

N 1654145
E 183486

60,000  -  - ร้อยละประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรเพิม่ขึ้น

ระบายน้ําได้ดี
และน้ําไม่ท่วมขัง
ในพืน้ที่

กองช่าง

75



3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
   3.2

พิกัดทางภูมิศาสตร์ 2559 2560 2561
(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ วัตถุประสงค์
เปูาหมาย

ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึงให้สามารถตอบสนองความต้องการ และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยเฉพาะเส้นทางการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร แหล่งท่องเที่ยวและพืน้ที่  อืน่ ๆ ที่เกีย่วข้องกับการ
ดํารงชีวิตของประชาชน

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ
 ตัวชีวั้ด
(KPI)

โครงการ/กิจกรรม

36 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ํา ซอย
วิโรจน์ 16 ม.4

เพือ่พัฒนาระบบสาธารณูปโภค
ให้ได้มาตรฐาน

ขนาด ø 0.40 เมตร ความยาวท่อรวม
บ่อพักทั้งสองฝ่ัง 94 เมตร บ่อพักรวมทั้ง
 2 ฝ่ัง 20 บ่อ พร้อมปูายโครงการจํานวน
 1 ปูาย (ตามแบบเทศบาลกําหนด)

 - 170,000  - ร้อยละประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรเพิม่ขึ้น

ระบายน้ําได้ดี
และน้ําไม่ท่วมขัง
ในพืน้ที่

กองช่าง

37 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ํา
คอนกรีตเสริมเหล็กสายแยกสูทบุญ
เติม ถึงคลองส่งน้ํา จาก ม.4 ตําบลปรุ
ใหญ ่ เชือ่มเขตเทศบาลนคร
นครราชสีมา

เพือ่พัฒนาระบบสาธารณูปโภค
ให้ได้มาตรฐาน

ท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก  ชัน้ 3 ขนาด Ø 
 0.60 เมตร  ความยาวรวมบ่อพัก 398 
เมตร พร้อมบ่อพักจํานวน  40 บ่อ  และ
คืนผิวจราจร กว้าง 1.2 เมตร  ยาว 398 
เมตร หนา 0.15 เมตร  หรือพืน้ที่
ดําเนินการไม่น้อยกว่า 477.6  ตาราง
เมตร พร้อมปูายโครงการ จํานวน  1  
ปูาย  (ตามแบบเทศบาลกําหนด)

N 1654535
E 183573

N 1654917
E 183461

1,400,000  -  - ร้อยละประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรเพิม่ขึ้น

ระบายน้ําได้ดี
และน้ําไม่ท่วมขัง
ในพืน้ที่

ทต.ปรุ
ใหญ/่ขอรับ
สนับสนุน

38 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอยพบสุข 12/6-1 ม. 5

เพือ่พัฒนาระบบสาธารณูปโภค
ให้ได้มาตรฐาน

ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 207 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือพืน้ที่ดําเนินการไม่
น้อยกว่า  828  ตารางเมตร  พร้อมไหล่
ทางหินคลุก กว้าง 0.50 เมตร ยาว 207 
เมตร  หนา 0.15 เมตร ทั้งสองข้าง  
พร้อมปูายโครงการจํานวน 1 ปูาย (ตาม
แบบเทศบาลกําหนด)

N1654227
E182497

N1654426
E182532

430,000 - - ร้อยละประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรเพิม่ขึ้น

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร

 กองช่าง

76



3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
   3.2

พิกัดทางภูมิศาสตร์ 2559 2560 2561
(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ วัตถุประสงค์
เปูาหมาย

ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึงให้สามารถตอบสนองความต้องการ และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยเฉพาะเส้นทางการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร แหล่งท่องเที่ยวและพืน้ที่  อืน่ ๆ ที่เกีย่วข้องกับการ
ดํารงชีวิตของประชาชน

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ
 ตัวชีวั้ด
(KPI)

โครงการ/กิจกรรม

39 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอยพบสุข 12/5 ม. 5

เพือ่พัฒนาระบบสาธารณูปโภค
ให้ได้มาตรฐาน

ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 249เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือพืน้ที่ดําเนินการไม่
น้อยกว่า  1,245 ตารางเมตร  พร้อม
ไหล่ทางหินคลุก กว้าง 0.50 เมตร ยาว
1,245 เมตร  หนา 0.15 เมตร ทั้งสอง
ข้าง  พร้อมปูายโครงการจํานวน 1 ปูาย 
(ตามแบบเทศบาลกําหนด)

N 1654436
E 182619

650,000 - - ร้อยละประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรเพิม่ขึ้น

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร

 กองช่าง

40 โครงการก่อสร้างไหล่ทางหินคลุก 
เส้นหลังไชโยนคร 1 ม.5

เพือ่พัฒนาระบบสาธารณูปโภค
ให้ได้มาตรฐาน

ไหล่ทางหินคลุก กว้าง 1.50 เมตร ยาว 
133 เมตร หนา 0.15 เมตร  หรือพืน้ที่
ดําเนินการไม่น้อยกว่า 199.5 ตาราง
เมตร ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 29.9 
ลูกบาศก์เมตร  (ตามแบบเทศบาล
กําหนด)

N 1658889
E 182537

N 1654021
E 182548

25,000 - - ร้อยละประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรเพิม่ขึ้น

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร

กองช่าง

41 โครงการวางท่อระบายน้ํา 
ซอยพบสุข 12/6-6 ม. 5

เพือ่พัฒนาระบบสาธารณูปโภค
ให้ได้มาตรฐาน

ท่อระบายน้ํา  ค.ส.ล. ชัน้ 3  ขนาด  Ø 
0.40  เมตร  ความยาวท่อรวมบ่อพัก  
160  เมตร  บ่อพักจํานวน  16 บ่อ 
พร้อมคืนผิวจราจร      กว้าง  0.80  
เมตร  ยาว  160  เมตร หนา 0.15 เมตร
  พร้อมปูายโครงการจํานวน  1  ปูาย  
(ตามแบบเทศบาลกําหนด)

N1654179
E182483

N1654183
E182321

470,000 - - ร้อยละประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรเพิม่ขึ้น

ระบายน้ําได้ดี
และน้ําไม่ท่วมขัง
ในพืน้ที่

 กองช่าง

77



3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
   3.2

พิกัดทางภูมิศาสตร์ 2559 2560 2561
(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ วัตถุประสงค์
เปูาหมาย

ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึงให้สามารถตอบสนองความต้องการ และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยเฉพาะเส้นทางการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร แหล่งท่องเที่ยวและพืน้ที่  อืน่ ๆ ที่เกีย่วข้องกับการ
ดํารงชีวิตของประชาชน

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ
 ตัวชีวั้ด
(KPI)

โครงการ/กิจกรรม

42 โครงการวางท่อระบายน้ํา ซอย 13/4
 ม.5

เพือ่พัฒนาระบบสาธารณูปโภค
ให้ได้มาตรฐาน

ท่อระบายน้ํา  ค.ส.ล.  ขนาด  Ø 0.40  
เมตร  ความยาวท่อรวมบ่อพัก  149  
เมตร  บ่อพักจํานวน  15 บ่อ พร้อมคืน
ผิวจราจร   กว้าง  1  เมตร  ยาว 149  
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพืน้ที่
ดําเนินการไม่น้อยกว่า 149 ตารางเมตร 
พร้อมปูายโครงการจํานวน  1  ปูาย  
(ตามแบบเทศบาลกําหนด)

N1654656
E182450

N1654635
E182298

410,000 - - ร้อยละประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรเพิม่ขึ้น

ระบายน้ําได้ดี
และน้ําไม่ท่วมขัง
ในพืน้ที่

 กองช่าง

43 โครงการวางท่อลอดเหล่ียมคอนกรีต
เสริมเหล็ก ม. 5  ตําบลปรุใหญ ่เชือ่ม
เทศบาลนครนครราชสีมา

เพือ่พัฒนาระบบสาธารณูปโภค
ให้ได้มาตรฐาน

ท่อลอดเหล่ียมขนาดกว้าง 1.5 เมตร  สูง 
 1.5 เมตร  ความยาวท่อรวมบ่อพัก 605 
เมตร  บ่อพัก จํานวน 61 บ่อ  พร้อมคืน
ผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต  กว้าง  2.5 
เมตร ยาว 605 เมตร ยาว 0.05 เมตร  
หรือพืน้ที่ดําเนินการไม่น้อยกว่า  
1,512.5  ตารางเมตร พร้อมปูาย
โครงการจํานวน 1 ปูาย (ตามแบบ
เทศบาลกําหนด)

N1654788
E182491

N1654602
E183036

6,200,000 - - ร้อยละประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรเพิม่ขึ้น

ระบายน้ําได้ดี
และน้ําไม่ท่วมขัง
ในพืน้ที่

ทต.ปรุ
ใหญ/่ขอรับ
สนับสนุน

78



3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
   3.2

พิกัดทางภูมิศาสตร์ 2559 2560 2561
(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ วัตถุประสงค์
เปูาหมาย

ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึงให้สามารถตอบสนองความต้องการ และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยเฉพาะเส้นทางการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร แหล่งท่องเที่ยวและพืน้ที่  อืน่ ๆ ที่เกีย่วข้องกับการ
ดํารงชีวิตของประชาชน

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ
 ตัวชีวั้ด
(KPI)

โครงการ/กิจกรรม

44 โครงการวางท่อระบายน้ํา 
ซอยสันติสุข 1 ฝ่ังซ้าย ม. 5

เพือ่พัฒนาระบบสาธารณูปโภค
ให้ได้มาตรฐาน

ท่อระบายน้ํา  ค.ส.ล. ชัน้ 3  ขนาด  Ø 
0.40  เมตร   ความยาวท่อรวมบ่อพัก  
287  เมตร  บ่อพักจํานวน  29  บ่อ 
พร้อมคืนผิวจราจร ค.ส.ล.  กว้าง  0.80  
เมตร  ยาว  287  เมตร  หนา 0.15 
เมตร  พร้อมปูายโครงการจํานวน  1  
ปูาย  (ตามแบบเทศบาลกําหนด)

N1653832
E183049

N1653814
E182758

750,000 - - ร้อยละประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรเพิม่ขึ้น

ระบายน้ําได้ดี
และน้ําไม่ท่วมขัง
ในพืน้ที่

 กองช่าง

45 โครงการวางท่อระบายน้ํา 
ซอยสันติสุข 2 ฝ่ังซ้าย ม. 5

เพือ่พัฒนาระบบสาธารณูปโภค
ให้ได้มาตรฐาน

ท่อระบายน้ํา  ค.ส.ล. ชัน้ 3  ขนาด  Ø 
0.40  เมตร   ความยาวท่อรวมบ่อพัก  
287  เมตร  บ่อพักจํานวน  29  บ่อ 
พร้อมคืนผิวจราจร ค.ส.ล.  กว้าง  0.80  
เมตร  ยาว  287  เมตร หนา 0.15 เมตร
   พร้อมปูายโครงการจํานวน  1  ปูาย  
(ตามแบบเทศบาลกําหนด)

N1653854
E183048

N1653839
E182764

750,000 - - ร้อยละประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรเพิม่ขึ้น

ระบายน้ําได้ดี
และน้ําไม่ท่วมขัง
ในพืน้ที่

 กองช่าง

46 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กจาก หมูท่ี่  6 บ้านเลียบ ตําบล
ปรุใหญ ่เชือ่มเขตเทศบาลนคร
นครราชสีมา

เพือ่พัฒนาระบบสาธารณูปโภค
ให้ได้มาตรฐาน

ขนาดผิวจราจรกว้าง  5  เมตร  ยาว  
255  เมตร  หนา  0.15 เมตร  หรือ
พืน้ที่ดําเนินการไม่น้อยกว่า  1,275 
ตารางเมตร  พร้อมหินคลุกไหล่ทางทั้ง 2
 ข้าง ข้างละ 0.50 เมตร ยาว 255 เมตร
 พร้อมปูายโครงการจํานวน  1  ปูาย 
(ตามแบบเทศบาลกําหนด)     

E 182600
N 1657719

E 182593
N 1657476

 1,000,000 - - ร้อยละประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรเพิม่ขึ้น

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร

ทต.ปรุใหญ่
 / ขอรับ
สนับสนุน
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3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
   3.2

พิกัดทางภูมิศาสตร์ 2559 2560 2561
(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ วัตถุประสงค์
เปูาหมาย

ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึงให้สามารถตอบสนองความต้องการ และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยเฉพาะเส้นทางการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร แหล่งท่องเที่ยวและพืน้ที่  อืน่ ๆ ที่เกีย่วข้องกับการ
ดํารงชีวิตของประชาชน

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ
 ตัวชีวั้ด
(KPI)

โครงการ/กิจกรรม

47 โครงการขยายไหล่ทางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บริเวณถนนหน้าสนาม
กีฬา ม.6

เพือ่พัฒนาระบบสาธารณูปโภค
ให้ได้มาตรฐาน

ผิวจราจรกว้าง 1 เมตร ยาว 160 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือพืน้ที่ดําเนินการไม่
น้อยกว่า  160  ตารางเมตร   (ตามแบบ
เทศบาลกําหนด)

N1657693
E182742

N1657722
E182589

85,000 - - ร้อยละประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรเพิม่ขึ้น

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร

 กองช่าง

48 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอยศุภลักษณ์ ม.6

เพือ่พัฒนาระบบสาธารณูปโภค
ให้ได้มาตรฐาน

ผิวจราจรกว้าง 3 เมตร ยาว 33 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือพืน้ที่ดําเนินการไม่
น้อยกว่า  99  ตารางเมตร  (ตามแบบ
เทศบาลกําหนด)

N1657848
E182875

N1657843
E182850

80,000 - - ร้อยละประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรเพิม่ขึ้น

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร

 กองช่าง

49 โครงการวางท่อลอดเหล่ียมทางลง 
บริษัท มิตซูปฐพีทอง ม.6

เพือ่พัฒนาระบบสาธารณูปโภค
ให้ได้มาตรฐาน

ท่อลอดเหล่ียม ขนาด 2.1x2.1  เมตร 
ยาว 12  เมตร  พร้อมปูายโครงการ
จํานวน  1  ปูาย  (ตามแบบเทศบาล
กําหนด)

N1658224
E182786

330,000 - - ร้อยละประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรเพิม่ขึ้น

ระบายน้ําได้ดี
และน้ําไม่ท่วมขัง
ในพืน้ที่

 กองช่าง

50 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอย 3/19 ม. 7

เพือ่พัฒนาระบบสาธารณูปโภค
ให้ได้มาตรฐาน

ผิวจราจรกว้าง 3.5 เมตร ยาว 103 เมตร
 หนา 0.15 เมตร หรือพืน้ที่ดําเนินการ
ไม่น้อยกว่า  360.50 ตารางเมตร  พร้อม
ไหล่ทางหินคลุก กว้าง 0.50 เมตร ยาว 
103 เมตร  หนา 0.15 เมตร ทั้งสองข้าง 
 พร้อมปูายโครงการ จํานวน 1 ปูาย 
(ตามแบบเทศบาลกําหนด)

N1653083
E182122

N1653118
E182222

190,000 - - ร้อยละประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรเพิม่ขึ้น

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร

 กองช่าง
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3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
   3.2

พิกัดทางภูมิศาสตร์ 2559 2560 2561
(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ วัตถุประสงค์
เปูาหมาย

ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึงให้สามารถตอบสนองความต้องการ และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยเฉพาะเส้นทางการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร แหล่งท่องเที่ยวและพืน้ที่  อืน่ ๆ ที่เกีย่วข้องกับการ
ดํารงชีวิตของประชาชน

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ
 ตัวชีวั้ด
(KPI)

โครงการ/กิจกรรม

51 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กซอยตรงข้ามบ้านกํานันนพดล  
ศรีจะบก ม.7

เพือ่พัฒนาระบบสาธารณูปโภค
ให้ได้มาตรฐาน

ผิวจราจรกว้าง 3 เมตร ยาว 142 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือพืน้ที่ดําเนินการไม่
น้อยกว่า  426 ตารางเมตร  พร้อมไหล่
ทางหินคลุก กว้าง 0.50 เมตร ยาว 142 
เมตร  หนา 0.15 เมตร ทั้งสองข้าง  
พร้อมปูายโครงการ จํานวน 1 ปูาย 
(ตามแบบเทศบาลกําหนด)

N1652748
E182959

N1652619
E182889

230,000 - - ร้อยละประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรเพิม่ขึ้น

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร

 กองช่าง

52 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอยมนตรี ม.7

เพือ่พัฒนาระบบสาธารณูปโภค
ให้ได้มาตรฐาน

ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 173.50 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพืน้ที่
ดําเนินการไม่น้อยกว่า  703 ตารางเมตร 
(รวมหูช้าง)  พร้อมไหล่ทางหินคลุก กว้าง
 0.50 เมตร ยาว 173.50 เมตร  หนา 
0.15 เมตร ทั้งสองข้าง  พร้อมปูาย
โครงการจํานวน 1 ปูาย (ตามแบบ
เทศบาลกําหนด)

N1651313
E183061

366,000 - - ร้อยละประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรเพิม่ขึ้น

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร

 กองช่าง

53 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กถึงประตู 4 สนามกีฬา 80 
พรรษา ม.7

เพือ่พัฒนาระบบสาธารณูปโภค
ให้ได้มาตรฐาน

ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 300 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือพืน้ที่ดําเนินการไม่
น้อยกว่า  1,500  ตารางเมตร  พร้อม
ไหล่ทางหินคลุก กว้าง 0.50 เมตร ยาว 
300 เมตร  หนา 0.15 เมตร ทั้งสองข้าง 
 พร้อมปูายโครงการ จํานวน 1 ปูาย 
(ตามแบบเทศบาลกําหนด)

N1651911
E181807

N1651653
E181964

- 800,000 - ร้อยละประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรเพิม่ขึ้น

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร

 กองช่าง
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3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
   3.2

พิกัดทางภูมิศาสตร์ 2559 2560 2561
(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ วัตถุประสงค์
เปูาหมาย

ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึงให้สามารถตอบสนองความต้องการ และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยเฉพาะเส้นทางการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร แหล่งท่องเที่ยวและพืน้ที่  อืน่ ๆ ที่เกีย่วข้องกับการ
ดํารงชีวิตของประชาชน

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ
 ตัวชีวั้ด
(KPI)

โครงการ/กิจกรรม

54 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก จากซอยต๋ีไดนาโมเชือ่มซอย
ดาบเกียรติ  ม.7

เพือ่พัฒนาระบบสาธารณูปโภค
ให้ได้มาตรฐาน

ขนาดผิวจราจรกว้าง  3  เมตร  ยาว 33 
 เมตร  หนา  0.15 เมตร  หรือพืน้ที่
ดําเนินการไม่น้อยกว่า  99 ตารางเมตร 
 พร้อมลงหินคลุกไหล่ทาง กว้าง 0.50 
เมตร ยาว 33 เมตร หนา 0.15 เมตร ทั้ง
สองข้าง  (ตามแบบเทศบาลกําหนด)

E 182923
N 1653559

E 182925
N 1653525

 -  52,000 - ร้อยละประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรเพิม่ขึ้น

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร

กองช่าง

55 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  หลังโรงแรมเบส ม.7

เพือ่พัฒนาระบบสาธารณูปโภค
ให้ได้มาตรฐาน

ขนาดผิวจราจรกว้าง  4  เมตร  ยาว  
215  เมตร  หนา  0.15  เมตร  พืน้ที่
ดําเนินการไม่น้อยกว่า  860  ตารางเมตร
 พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางกว้าง  0.50  
เมตร  ยาว  215  เมตร  หนา  0.15  
เมตร  ทั้งสองข้าง  พร้อมปูายโครงการ
จํานวน  1  ปูาย    (ตามแบบเทศบาล
กําหนด)

 - 464,000  - ร้อยละประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรเพิม่ขึ้น

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร

 กองช่าง

56 โครงการวางท่อระบายน้ํา ซอยลลิตา
 ม.7

เพือ่พัฒนาระบบสาธารณูปโภค
ให้ได้มาตรฐาน

ท่อระบายน้ําซีเมนต์ใยหิน ขนาด  Ø 25
 มิลลิเมตร ความยาวท่อรวมบ่อพัก  366
  เมตร  บ่อพักจํานวน  37  บ่อ พร้อม
คืนผิวจราจร   (ตามแบบเทศบาลกําหนด)

N1653452
E182869

N1653387
E182509

100,000 - - ร้อยละประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรเพิม่ขึ้น

ระบายน้ําได้ดี
และน้ําไม่ท่วมขัง
ในพืน้ที่

 กองช่าง
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3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
   3.2

พิกัดทางภูมิศาสตร์ 2559 2560 2561
(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ วัตถุประสงค์
เปูาหมาย

ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึงให้สามารถตอบสนองความต้องการ และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยเฉพาะเส้นทางการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร แหล่งท่องเที่ยวและพืน้ที่  อืน่ ๆ ที่เกีย่วข้องกับการ
ดํารงชีวิตของประชาชน

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ
 ตัวชีวั้ด
(KPI)

โครงการ/กิจกรรม

57 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา
คอนกรีตเสริมเหล็กทั้งสองฝ่ังตลอด
ซอย คุ้มยายไพร  ม.7

เพือ่พัฒนาระบบสาธารณูปโภค
ให้ได้มาตรฐาน

รางระบายน้ํา  ค.ส.ล. กว้าง 0.50 เมตร
ลึก 0.40 เมตร พร้อมฝารางขนาด 0.5 
เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 199 เมตร 
พร้อมวางท่อ คสล. ชัน้ 3  ขนาด  Ø 
0.40  เมตร จํานวน 39 ท่อน ท่อลอด 
คสล. ชัน้ 3 ขนาด  Ø 0.60 เมตร 
จํานวน 6 ท่อน พร้อมบ่อพัก 1 บ่อ 
พร้อม  ปูายโครงการจํานวน  1  ปูาย  
(ตามแบบเทศบาลกําหนด)

N1651151
E183063

580,000 - - ร้อยละประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรเพิม่ขึ้น

น้ําไม่ท่วมขังใน
พืน้ที่

 กองช่าง

58 โครงการวางท่อระบายน้ําคอนกรีต
เสริมเหล็กจากสันอ่างเก็บน้ําสนาม
กีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ฯ 
เชือ่มซอยราชครู หมูท่ี่ 7 บ้านแสนสุข
 ตําบลปรุใหญ ่(แก้ไขปัญหาน้ําท่วม 
ต.สุรนารี ต.ปรุใหญ ่เทศบาลนคร
นครราชสีมา)

เพือ่พัฒนาระบบสาธารณูปโภค
ให้ได้มาตรฐาน

ท่อระบายน้ํา ค.ส.ล. ชัน้ 3 ขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลาง  1  เมตร  ยาว 382 เมตร
   พร้อมปูายโครงการจํานวน  1  ปูาย 
(ตามแบบเทศบาลกําหนด)

E 182455
N 1652812

E 182462
N 1652950

 1,800,000 - - ร้อยละประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรเพิม่ขึ้น

ระบายน้ําได้ดี
และน้ําไม่ท่วมขัง
ในพืน้ที่

ทต.ปรุใหญ่
 / ขอรับ
สนับสนุน
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รายละเอียดโครงการพัฒนา แบบ ผ.01
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 ถึง 2561)

เทศบาลต าบลปรุใหญ่
ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3 พัฒนาโคราชเมืองน่าอยูท่ีเ่ป็นมิตรกับสิง่แวดล้อม
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที ่6  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
   3.3

พิกัดทางภูมิศาสตร์ 2559 2560 2561
(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการขยายเขตไฟฟูาสาธารณะ คนชุม
 - ตะกุด - โนนโพธ์ิ ม. 1

เพือ่พัฒนาระบบสาธารณูปโภคได้
อย่างมาตรฐานและทั่วถึง

ขยายเขตไฟฟูาพร้อมไฟฟูา
แสงสว่าง 227 เมตร พร้อม
ปูายโครงการ จํานวน 1 
ปูาย (ตามแบบเทศบาล
กําหนด)

N1659276
E182699

N1659405
E182535

120,000  -  -  ร้อยละของ
ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สินเพิม่ขึ้น

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน

กองช่าง

2 โครงการติดต้ังไฟฟูาแสงสว่าง บริเวณส่ี
แยกบ้านไปแปะ ม. 1

เพือ่พัฒนาระบบสาธารณูปโภคได้
อย่างมาตรฐานและทั่วถึง

ติดต้ังไฟฟูาแสงสว่าง  (ตาม
แบบเทศบาลกําหนด)

N1659297
E182058

100,000  -  -  ร้อยละของ
ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สินเพิม่ขึ้น

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน

กองช่าง

3 โครงการขยายเขตไฟฟูาบ้านเหนือ ม. 1 เพือ่พัฒนาระบบสาธารณูปโภคได้
อย่างมาตรฐานและทั่วถึง

ขยายเขตไฟฟูาพร้อมไฟฟูา
แสงสว่าง ยาว 150เมตร 
(ตามแบบเทศบาลกําหนด)

N1658997
E182108

N1658969
E181999

80,000  -  -  ร้อยละของ
ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สินเพิม่ขึ้น

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน

กองช่าง

4 โครงการขยายเขตไฟฟูาสาธาณะ  ซอย
บ้านนายเฉลิม ม. 1

เพือ่พัฒนาระบบสาธารณูปโภคได้
อย่างมาตรฐานและทั่วถึง

ขยายเขตไฟฟูาพร้อมไฟฟูา
แสงสว่าง ยาว 376เมตร 
(ตามแบบเทศบาลกําหนด)

N1659339
E182263

N1659709
E182230

200,000  -  -  ร้อยละของ
ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สินเพิม่ขึ้น

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน

กองช่าง

โครงการ/กิจกรรม

ประสานในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในด้านสาธารณูปโภค และส่งเสริมให้ประชาชนเข้าใจในการใช้และรักษาสาธารณูปโภคอย่างคุ้มค่า

ที่ วัตถุประสงค์
 ตัวชีวั้ด
(KPI)

เปูาหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
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3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
   3.3

พิกัดทางภูมิศาสตร์ 2559 2560 2561
(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการ/กิจกรรม

ประสานในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในด้านสาธารณูปโภค และส่งเสริมให้ประชาชนเข้าใจในการใช้และรักษาสาธารณูปโภคอย่างคุ้มค่า

ที่ วัตถุประสงค์
 ตัวชีวั้ด
(KPI)

เปูาหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

5 โครงการขยายเขตไฟฟูาสาธารณะ สาย
ฟาร์มหมู ม. 1

เพือ่พัฒนาระบบสาธารณูปโภคได้
อย่างมาตรฐานและทั่วถึง

ขยายเขตไฟฟูาพร้อมไฟฟูา
แสงสว่าง ยาว 1,075เมตร 
(ตามแบบเทศบาลกําหนด)

N1659987
E181709

N1659842
E180648

540,000  -  -  ร้อยละของ
ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สินเพิม่ขึ้น

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน

กองช่าง

6 โครงการขยายเขตไฟฟูาสาธารณะ ซอย
บ้านนายแปว ม. 1

เพือ่พัฒนาระบบสาธารณูปโภคได้
อย่างมาตรฐานและทั่วถึง

ขยายเขตไฟฟูาพร้อมไฟฟูา
แสงสว่าง ยาว 100เมตร 
(ตามแบบเทศบาลกําหนด)

N1659072
E182708

N1659071
E182610

50,000  -  -  ร้อยละของ
ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สินเพิม่ขึ้น

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน

กองช่าง

7 โครงการขยายเขตไฟฟูาสาธารณะ หลัง
เวียนนา ม. 2

เพือ่พัฒนาระบบสาธารณูปโภคได้
อย่างมาตรฐานและทั่วถึง

ขยายเขตไฟฟูาพร้อมไฟฟูา
แสงสว่าง ยาว 1,000เมตร 
(ตามแบบเทศบาลกําหนด)

N1660159
E182472

N1661026
E182757

500,000  -  -  ร้อยละของ
ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สินเพิม่ขึ้น

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน

กองช่าง

8 โครงการขยายเขตไฟฟูาสาธารณะ จาก
บ้านผู้ใหญโ่ค้ยถึงโนนเพล ม. 2

เพือ่พัฒนาระบบสาธารณูปโภคได้
อย่างมาตรฐานและทั่วถึง

ขยายเขตไฟฟูาพร้อมไฟฟูา
แสงสว่าง 137 เมตร
(ตามแบบเทศบาลกําหนด)

N1659414
E183655

N1659284
E183622

80,000  -  -  ร้อยละของ
ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สินเพิม่ขึ้น

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน

กองช่าง

9 โครงการขยายเขตไฟฟูาสาธารณะ  ซอย
บ้านนายมานิตย์ ม. 2

เพือ่พัฒนาระบบสาธารณูปโภคได้
อย่างมาตรฐานและทั่วถึง

ขยายเขตไฟฟูาพร้อมไฟฟูา
แสงสว่าง 93 เมตร
(ตามแบบเทศบาลกําหนด)

N1659951
E183512

N1660040
E183541

50,000  -  -  ร้อยละของ
ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สินเพิม่ขึ้น

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน

กองช่าง

10 โครงการขยายเขตไฟฟูาสาธารณะ 
ทางเข้าบ้าน สท.สมาน  วรรณรักษ์ ม. 2

เพือ่พัฒนาระบบสาธารณูปโภคได้
อย่างมาตรฐานและทั่วถึง

ขยายเขตไฟฟูาพร้อมไฟฟูา
แสงสว่าง 40 เมตร
(ตามแบบเทศบาลกําหนด)

N166021
E183817

N1660180
E183821

20,000  -  -  ร้อยละของ
ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สินเพิม่ขึ้น

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน

กองช่าง
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3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
   3.3

พิกัดทางภูมิศาสตร์ 2559 2560 2561
(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการ/กิจกรรม

ประสานในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในด้านสาธารณูปโภค และส่งเสริมให้ประชาชนเข้าใจในการใช้และรักษาสาธารณูปโภคอย่างคุ้มค่า

ที่ วัตถุประสงค์
 ตัวชีวั้ด
(KPI)

เปูาหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

11 โครงการขยายเขตไฟฟูาสาธารณะ ซอย
ลําปรุ ม.3

เพือ่พัฒนาระบบสาธารณูปโภคได้
อย่างมาตรฐานและทั่วถึง

ขยายเขตไฟฟูาพร้อมไฟฟูา
แสงสว่าง  (ตามแบบ
เทศบาลกําหนด)

N1657209
E182372

N1657218
E182289

50,000  -  -  ร้อยละของ
ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สินเพิม่ขึ้น

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน

กองช่าง

12 โครงการปรับปรุงไฟฟูาแสงสว่าง
สาธารณะ ม.5

เพือ่พัฒนาระบบสาธารณูปโภคได้
อย่างมาตรฐานและทั่วถึง

ขยายเขตไฟฟูาพร้อมไฟฟูา
แสงสว่าง 
(ตามแบบเทศบาลกําหนด)

50,000  -  -  ร้อยละของ
ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สินเพิม่ขึ้น

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน

กองช่าง

13 โครงการขยายเขตไฟฟูาสาธารณะ 
ซอยศุภลักษณ์ ม.6

เพือ่พัฒนาระบบสาธารณูปโภคได้
อย่างมาตรฐานและทั่วถึง

ขยายเขตไฟฟูาพร้อมไฟฟูา
แสงสว่าง 30 เมตร
(ตามแบบเทศบาลกําหนด)

N1657850
E182876

N1657852
E182847

20,000  -  -  ร้อยละของ
ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สินเพิม่ขึ้น

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน

กองช่าง

14 โครงการขยายเขตไฟฟูาซอยเข้าไปศาลา
กลางหมูบ่้านข้างวัดปุาแสงธรรมพรหม
รังสี ม.7

เพือ่พัฒนาระบบสาธารณูปโภคได้
อย่างมาตรฐานและทั่วถึง

ขยายเขตไฟฟูาพร้อมไฟฟูา
แสงสว่าง ยาว 164 เมตร 
(ตามแบบเทศบาลกําหนด)

N1651212
E182909

N1651194
E182744

85,000  -  -  ร้อยละของ
ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สินเพิม่ขึ้น

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน

กองช่าง

15 โครงการขยายเขตไฟฟูาหลังสนามกีฬา 
80 พรรษา ซอยจําปาทอง ม.7

เพือ่พัฒนาระบบสาธารณูปโภคได้
อย่างมาตรฐานและทั่วถึง

ขยายเขตไฟฟูาพร้อมไฟฟูา
แสงสว่าง 788 เมตร
(ตามแบบเทศบาลกําหนด)

N1651909
E181811

N1651511
E182280

400,000  -  -  ร้อยละของ
ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สินเพิม่ขึ้น

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน

กองช่าง

16 โครงการขยายเขตไฟฟูาสาธารณะหลัง
ประตู 4 สนามกีฬา 80 พรรษา ม.7

เพือ่พัฒนาระบบสาธารณูปโภคได้
อย่างมาตรฐานและทั่วถึง

ขยายเขตไฟฟูาพร้อมไฟฟูา
แสงสว่าง 302 เมตร
(ตามแบบเทศบาลกําหนด)

N1651909
E181811

N1655653
E181966

150,000  -  -  ร้อยละของ
ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สินเพิม่ขึ้น

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน

กองช่าง
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3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
   3.3

พิกัดทางภูมิศาสตร์ 2559 2560 2561
(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการ/กิจกรรม

ประสานในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในด้านสาธารณูปโภค และส่งเสริมให้ประชาชนเข้าใจในการใช้และรักษาสาธารณูปโภคอย่างคุ้มค่า

ที่ วัตถุประสงค์
 ตัวชีวั้ด
(KPI)

เปูาหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

17 โครงการขยายเขตไฟฟูาซอยตรงข้าม
บ้านกํานันนพดล ศรีจะบก ม.7

เพือ่พัฒนาระบบสาธารณูปโภคได้
อย่างมาตรฐานและทั่วถึง

ขยายเขตไฟฟูาพร้อมไฟฟูา
แสงสว่าง 142 เมตร
(ตามแบบเทศบาลกําหนด)

N1652746
E182956

N1652597
E182884

80,000  -  -  ร้อยละของ
ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สินเพิม่ขึ้น

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน

กองช่าง

18 อุดหนุนการไฟฟูาส่วนภูมิภาค เพือ่พัฒนาระบบสาธารณูปโภคได้
อย่างมาตรฐานและทั่วถึง

ภายในเขตเทศบาลตําบลปรุ
ใหญ่

500,000 500,000 500,000  ร้อยละของ
ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สินเพิม่ขึ้น

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน

กองช่าง
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รายละเอียดโครงการพัฒนา แบบ ผ.01
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 ถึง 2561)

เทศบาลต าบลปรุใหญ่
ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3 พัฒนาโคราชเมืองน่าอยูท่ีเ่ป็นมิตรกับสิง่แวดล้อม
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที ่10  ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม
4.ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม
   4.1

2559 2560 2561
(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการ "ท้องถิน่ไทย รวมใจภักด์ิ 
รักษ์พืน้ที่สีเขียว

เพือ่เพิม่พืน้ที่สีเขียวและลดภาวะ
โลกร้อน

ตําบลปรุใหญ่ 20,000 20,000 20,000  ร้อยละของ
พืน้ที่สีเขียว
เพิม่ขึ้น

พืน้ที่สีเขียวเพิม่ขึน้ และลด
ภาวะโลกร้อน

สํานัก
ปลัดเทศบาล

2 โครงการสร้างจิตสํานึกให้อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติแม่น้ําลําคลอง

เพือ่สร้างจิตสํานึกให้ประชาชน
ตําบลปรุใหญม่ีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติ 
แม่น้ําลําคลอง

ประชาชนตําบลปรุใหญ่ 30,000 30,000 30,000 ร้อยละของ
ประชาชน
อนุรักษ์
ทรัพยากร 
ธรรมชาติ แม่น้ํา
ลําคลองเพิม่ขึ้น

ทรัพยากรธรรมชาติและแม่น้ํา
ลําคลองยังคงดํารงอยู่ต่อไป

กอง
สาธารณสุข ฯ

3 โครงการพัฒนาทําความสะอาดหมูบ่้าน เพือ่เป็นการพัฒนาหมูบ่้านให้
สะอาด น่าอยู่

ตําบลปรุใหญ่ 30,000      30,000      30,000       จํานวนหมู่บา้น
มีความสะอาด
เพิม่ขึ้น

หมูบ่้านในเขตพืน้ที่สะอาด 
น่าอยู่

สํานัก
ปลัดเทศบาล

4 โครงการหมูบ่้านดีเด่นตําบลปรุใหญ่ เพือ่เป็นการพัฒนาหมูบ่้านให้
สะอาด น่าอยู่

ตําบลปรุใหญ่ 100,000    100,000    100,000     จํานวนหมู่บา้น
สะอาด น่าอยู่
เพิม่ขึ้น

หมูบ่้านในเขตพืน้ที่สะอาด 
น่าอยู่

 สํานัก
ปลัดเทศบาล

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
 ตัวชีวั้ด
(KPI)

เปูาหมาย

ส่งเสริม สนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ภาคเอกชน ในการพัฒนาฟืน้ฟูและอนุรักษ์ธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อม แหล่งน้ํา ลุ่มน้ําลําคลอง และปุาไม้ให้มีความ
อุดมสมบูรณ์

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
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รายละเอียดโครงการพัฒนา แบบ ผ.01
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 ถึง 2561)

เทศบาลต าบลปรุใหญ่
ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3 พัฒนาโคราชเมืองน่าอยูท่ีเ่ป็นมิตรกับสิง่แวดล้อม
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที ่10  ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม
4. ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม
   4.2

2559 2560 2561
(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการบริหารจัดการคุณภาพ
ส่ิงแวดล้อมในตําบล

เพือ่สร้างจิตสํานึกให้กับ
ประชาชนในการรักษา
ส่ิงแวดล้อม

ตําบลปรุใหญ่ 200,000    200,000    200,000    ร้อยละของ
ประชาชนรัก
ส่ิงแวดล้อม
เพิม่ขึ้น

ประชาชนมีจิตสํานึกในการ
รักษาส่ิงแวดล้อม

กอง
สาธารณสุขฯ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
เปูาหมาย

ส่งเสริม สนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่และภาคเอกชน ในการรณรงค์สร้างจิตสํานึก เพือ่ปูองกันและแก้ไขปัญหามลพิษและปัญหาส่ิงแวดล้อม
ของชุมชนท้องถิน่ทุกระดับ

งบประมาณและที่ผ่านมา
 ตัวชีวั้ด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
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รายละเอียดโครงการพัฒนา แบบ ผ.01
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 ถึง 2561)

เทศบาลต าบลปรุใหญ่
ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3 พัฒนาโคราชเมืองน่าอยูท่ีเ่ป็นมิตรกับสิง่แวดล้อม
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที ่10  ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม
4. ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม
   4.3

2559 2560 2561
(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการอบรมให้ความรู้เร่ืองจัดการ
ขยะมูลฝอย การใช้ประโยชน์จากขยะ
มูลฝอย และณรงค์การคัดแยกขยะ
มูลฝอยอันตรายและสารพิษใน
ครัวเรือน

เพือ่สร้างจิตสํานึกและความ
ตระหนักในการจัดการขยะมูล
ฝอยที่ถูกต้องแก่ประชาชนใน
ชุมชนและนําขยะมูลฝอยไปใช้
ให้เกิดประโยชน์
เพือ่ให้ประชาชนตําบลปรุใหญม่ี
ความรู้ความเข้าใจและตระหนัก
ถึงอันตรายจากของเสียอันตราย
และสารอันตราย

ตําบลปรุใหญ่ 80,000 80,000 80,000 ร้อยละของ
ปริมาณขยะ
ลดลง

ประชาชนในชุมชนมีจิตสํานึก
และความตระหนักในการ
จัดการขยะมูลฝอยที่ถูกต้อง
และได้รับประโยชน์จากขยะ
มูลฝอย
ประชาชนตําบลปรุใหญม่ี
ความรู้ความเข้าใจและ
ตระหนักถึงอันตรายจากของ
เสียอันตรายและสารอันตราย

กอง
สาธารณสุขฯ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
เปูาหมาย  ตัวชีวั้ด

(KPI)

ส่งเสริม สนับสนุนและสร้างความร่วมมือกับส่วนราชการที่เกีย่วข้อง องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในการจัดทําระบบกําจัดขยะรวม เพือ่จัดการขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูลอย่างเป็นระบบ
งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
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รายละเอียดโครงการพัฒนา แบบ ผ.01
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 ถึง 2561)

เทศบาลต าบลปรุใหญ่
ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่2 ลดความเหลือ่มล้ าทางสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที ่7 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเทีย่ว ศาสนา-วัฒนธรรม ประเพณ ีและกีฬา
5. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเทีย่ว ศาสนา-วัฒนธรรม ประเพณ ีและกีฬา
   5.1

2559 2560 2561
(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ 
และรดน้ําดําหัวผู้สูงอายุตําบล
ปรุใหญ่

เพือ่เป็นขวัญและกําลังใจแก่
ผู้สูงอายุ

ผู้สูงอายุตําบลปรุใหญ่ 800,000 800,000 800,000 ร้อยละของ
ประชาชนมีส่วน
ร่วมในกิจกรรม

ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึน้  กองการศึกษา

2 โครงการสนับสนุนการดําเนินงาน
ทางด้านประเพณีวัฒนธรรมภูมิ
ปัญญาท้องถิน่ของสภาวัฒนธรรม
ตําบลปรุใหญ่

เพือ่สนับสนุนการดําเนินงาน
ทางด้านประเพณีวัฒนธรรมภูมิ
ปัญญาท้องถิน่ของสภา
วัฒนธรรมตําบลปรุใหญ่

วันขึน้ปีใหม่, งานประเพณี
วัฒนธรรม ภูมิปัญญา
ท้องถิน่ในตําบลปรุใหญ่

50,000 50,000 50,000 ร้อยละของ
ประชาชนมีส่วน
ร่วมในกิจกรรม

สภาวัฒนธรรมหมูบ่้านมีการ
บริหารจัดการที่ดี

 กองการศึกษา

3 โครงการจัดกิจกรรมวันเข้าพรรษา เพือ่ให้เด็ก เยาวชน ประชาชน
ในตําบลปรุใหญ ่ร่วมสืบสาน
ประเพณีของไทยให้คงอยู่ต่อไป

 เยาวชน ประชาชนใน
ตําบลปรุใหญ่

180,000 180,000 180,000 ร้อยละของ
ประชาชนมีส่วน
ร่วมในกิจกรรม

เด็ก เยาวชน ประชาชนใน
ตําบลปรุใหญ ่ร่วมสืบสาน
ประเพณีของไทยให้คงอยู่ต่อไป

 กองการศึกษา

4 โครงการประเพณีลอยกระทง เพือ่ให้เด็ก เยาวชน ประชาชน
ในตําบลปรุใหญ ่ร่วมสืบสาน
ประเพณีของไทยให้คงอยู่ต่อไป

เด็ก เยาวชน ประชาชนใน
ตําบลปรุใหญ ่ตําบลปรุใหญ่

300,000 300,000 300,000 ร้อยละของ
ประชาชนมีส่วน
ร่วมในกิจกรรม

เด็ก เยาวชน ประชาชนใน
ตําบลปรุใหญ ่ร่วมสืบสาน
ประเพณีของไทยให้คงอยู่ต่อไป

 กองการศึกษา

พัฒนาฟืน้ฟูและส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชนท้องถิน่โคราช เพือ่การอนุรักษ์สืบสานต่อและเชือ่มโยงสู่กิจกรรมการท่องเที่ยว
งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ/กิจกรรม
 ตัวชีวั้ด
(KPI)

วัตถุประสงค์
เปูาหมาย
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5. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเทีย่ว ศาสนา-วัฒนธรรม ประเพณ ีและกีฬา
   5.1

2559 2560 2561
(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

พัฒนาฟืน้ฟูและส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชนท้องถิน่โคราช เพือ่การอนุรักษ์สืบสานต่อและเชือ่มโยงสู่กิจกรรมการท่องเที่ยว
งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ/กิจกรรม
 ตัวชีวั้ด
(KPI)

วัตถุประสงค์
เปูาหมาย

5 โครงการย้ิมง่าย ไหว้สวย แต่งกาย
งามตามกาล

เพือ่ให้เด็ก เยาวชน ประชาชน
ในตําบลปรุใหญ ่มีจิตสํานึกที่ดี
ด้านจารีตประเพณี และ
วัฒนธรรมอันดีของท้องถิน่

เด็ก เยาวชน ประชาชนใน
ตําบลปรุใหญตํ่าบลปรุใหญ่

50,000 50,000 50,000 ร้อยละของเด็ก 
เยาวชนเข้าร่วม
กิจกรรม

เด็ก เยาวชน ประชาชนใน
ตําบลปรุใหญ ่มีจิตสํานึกที่ดี
ด้านจารีตประเพณี และ
วัฒนธรรมอันดีของท้องถิน่

 กองการศึกษา

6 โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม เพือ่ให้เด็ก เยาวชน ประชาชน
ในตําบลปรุใหญ ่และข้าราชการ
 พนักงานเทศบาลตําบลปรุใหญ่
 มีจิตสํานึกที่ดีด้านคุณธรรม
จริยธรรม

เด็ก เยาวชน ประชาชนใน
ตําบลปรุใหญ ่และ
ข้าราชการ พนักงาน
เทศบาลตําบลปรุใหญ่

80,000 80,000 80,000 ร้อยละของเด็ก 
เยาวชนเข้าร่วม
กิจกรรม

เด็ก เยาวชน ประชาชนใน
ตําบลปรุใหญ ่และข้าราชการ
 พนักงานเทศบาลตําบลปรุ
ใหญ ่มีจิตสํานึกที่ดีด้าน
คุณธรรมจริยธรรม

 กองการศึกษา
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รายละเอียดโครงการพัฒนา แบบ ผ.01
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 ถึง 2561)

เทศบาลต าบลปรุใหญ่
ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่2 ลดความเหลือ่มล้ าทางสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที ่7  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเทีย่ว ศาสนา-วัฒนธรรม ประเพณ ีและกีฬา
5. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเทีย่ว ศาสนา-วัฒนธรรม ประเพณ ีและกีฬา
   5.2

2559 2560 2561
(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการส่งเสริมเยาวชนสู่ความเป็น
เลิศด้านกีฬา

เพือ่ส่งเด็ก เยาวชน ประชาชน
ในตําบลปรุใหญเ่ป็นตัวแทน
นักกีฬาในแต่ละประเภทร่วม
การแข่งขันกับหน่วยงานอืน่ๆ

เด็ก เยาวชน ประชาชน
ในตําบลปรุใหญ่

50,000 50,000 50,000 ร้อยละของเด็ก
 เยาวชนมี
สุขภาพ
แข็งแรงเพิม่ขึ้น

เด็ก เยาวชน ประชาชนใน
ตําบลปรุใหญเ่ป็นตัวแทน
นักกีฬาในแต่ละประเภทร่วม
การแข่งขันกับหน่วยงานอืน่ๆ

กองการศึกษา

2 โครงการจัดการแข่งขันกีฬาตําบล
ต้านยาเสพติด

เพือ่จัดการแข่งขันกีฬาให้กับเด็ก
เยาวชน ประชาชนในตําบลปรุ
ใหญ ่และได้ใช้เวลาว่างในการ
ออกกําลังกาย

ประชาชนตําบลปรุใหญ่ 200,000 200,000 200,000 ร้อยละของ
ประชาชนมี
สุขภาพ
แข็งแรงเพิม่ขึ้น

ประชาชนในตําบลปรุใหญ ่มี
ความรักสามัคคี สุขภาพ
แข็งแรง และห่างไกลยาเสพติด

กองการศึกษา

3 โครงการจัดการแข่งขันกีฬาท้องถิน่
สัมพันธ์

เพือ่ให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ 
พนักงานในเทศบาลตําบลปรุ
ใหญ ่ร่วมการแข่งขันกีฬากับ
หน่วยงานอืน่ ๆ และเสริมสร้าง
ความรักความสามัคคี

ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ 
พนักงานในเทศบาลตําบล
ปรุใหญ่

50,000 50,000 50,000 ร้อยละของ
ข้าราชการ 
เจ้าหน้าที่ 
พนักงานมี
สุขภาพ
แข็งแรงเพิม่ขึ้น

ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ 
พนักงานในเทศบาลตําบลปรุ
ใหญ ่ร่วมการแข่งขันกีฬากับ
หน่วยงานอืน่ ๆ และมีความ
รักความสามัคคี

กองการศึกษา

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
 ตัวชีวั้ด
(KPI)

เปูาหมาย

ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมลานกีฬาชุมชน และจัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ ต้ังแต่ระดับหมูบ่้านจนถึงระดับจังหวัด รวมถึงการสร้างความเป็นเลิศทางด้านกีฬาสู่กีฬาอาชีพ
ในระดับชาติและนานาชาติ

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
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5. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเทีย่ว ศาสนา-วัฒนธรรม ประเพณ ีและกีฬา
   5.2

2559 2560 2561
(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
 ตัวชีวั้ด
(KPI)

เปูาหมาย

ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมลานกีฬาชุมชน และจัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ ต้ังแต่ระดับหมูบ่้านจนถึงระดับจังหวัด รวมถึงการสร้างความเป็นเลิศทางด้านกีฬาสู่กีฬาอาชีพ
ในระดับชาติและนานาชาติ

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

4 โครงการจัดการแข่งขันกีฬาหมูบ่้าน
ต้านยาเสพติด

เพือ่จัดการแข่งขันกีฬาให้กับเด็ก
เยาวชน ประชาชนในตําบลปรุ
ใหญ ่และได้ใช้เวลาว่างในการ
ออกกําลังกาย

ตําบลปรุใหญ่ 80,000 80,000 80,000 ร้อยละของ
ประชาชนมี
สุขภาพ
แข็งแรงเพิม่ขึ้น

ประชาชนในตําบลปรุใหญ ่มี
ความรักสามัคคี สุขภาพ
แข็งแรง และห่างไกลยาเสพติด

 กองการศึกษา

5 โครงการส่งเสริมการเล่นกีฬาเพือ่
สุขภาพที่ดี

เพือ่ให้ประชาชนตําบลปรุใหญ่
ได้มีอุปกรณ์กีฬาสําหรับเล่นกีฬา

ประชาชนตําบลปรุใหญ่ 70,000 70,000 70,000 ร้อยละของ
ประชาชนมี
สุขภาพ
แข็งแรงเพิม่ขึ้น

ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง  กองการศึกษา

6 โครงการจัดหาเคร่ืองออกกําลังกาย
สําหรับเด็ก  ม.5

เพือ่ให้ประชาชนมีสถานที่ออก
กําลังกายที่ได้มาตรฐาน

เคร่ืองออกกําลังกายสําหรับ
เด็ก 
(ตามแบบเทศบาลกําหนด)

100,000  -  - ร้อยละของ
เด็กมีสุขภาพ
แข็งแรงเพิม่ขึ้น

ประชาชนมีสถานที่ออกกําลัง
กายที่ได้มาตรฐาน

กองช่าง
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รายละเอียดโครงการพัฒนา แบบ ผ.01
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 ถึง 2561)

เทศบาลต าบลปรุใหญ่
ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่2 ลดความเหลือ่มล้ าทางสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที ่7  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเทีย่ว ศาสนา-วัฒนธรรม ประเพณ ีและกีฬา
5. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเทีย่ว ศาสนา-วัฒนธรรม ประเพณ ีและกีฬา
   5.3

พิกัดทางภูมิศาสตร์ 2559 2560 2561
(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการก่อสร้างตลาดน้ําโพธ์ิเต้ีย ม. 1 เพือ่ส่งเสริมการท่องที่ยวและ
รายได้ของประชาชน

ตลาดน้ําโพธ์ิเต้ีย N1660015
E182045

- - 20,000,000  ร้อยละของ
ประชาชนมี
รายได้เพิม่ขึ้น

ประชาชนมีรายได้และ
คุณภาพชีวิตที่ดีขึน้

กองช่าง

พัฒนาและฟืน้ฟูแหล่งท่องเที่ยวเดิม สร้างแหล่งท่องเที่ยวใหม่ รวมทั้งกิจกรรมด้านการท่องเที่ยว และส่ิงอํานวยความสะดวกต่างๆ เพือ่กระตุ้นเศรษฐกิจ และสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวของจังหวัดนครราชสีมาเพิม่ขึน้

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
เปูาหมาย

งบประมาณและที่ผ่านมา
 ตัวชีวั้ด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
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รายละเอียดโครงการพัฒนา แบบ ผ.01
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 ถึง 2561)

เทศบาลต าบลปรุใหญ่
ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่2 ลดความเหลือ่มล้ าทางสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที ่2  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา
6. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา
   6.1

2559 2560 2561
(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการพัฒนาศักยภาพครูผู้ดูแลเด็ก
และเจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานด้าน
การศึกษา

เพือ่ส่งเสริมให้ครูผู้ดูแลเด็กและ
เจ้าหน้าที่ ๆ รับผิดชอบงาน
การศึกษาได้มีความรู้
ความสามารถเพิม่ขึน้

ครูผู้ดูแลเด็กและเจ้าหน้าที่
รับผิดชอบงานด้านการศึกษา

50,000 50,000 50,000  บคุลากร
ทางการศึกษามี
ความรู้เพิม่ขึ้น

ครูผู้ดูแลเด็กและเจ้าหน้าที่ ๆ 
รับผิดชอบงานการศึกษาได้มี
ความรู้ความสามารถเพิม่ขึน้

 กองการศึกษา

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
เปูาหมาย

พัฒนาและเตรียมบุคลากรด้านการศึกษา (ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน) ให้เป็นผู้มีคุณภาพมีทักษะและศักยภาพตามมาตรฐานสากล รองรับประชาคมอาเซียน
งบประมาณและที่ผ่านมา

 ตัวชีวั้ด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
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รายละเอียดโครงการพัฒนา แบบ ผ.01
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 ถึง 2561)

เทศบาลต าบลปรุใหญ่
ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่2 ลดความเหลือ่มล้ าทางสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที ่2  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา
6. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา
   6.2

2559 2560 2561
(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา 
  - ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็ก
ก่อนวัยเรียน

เพือ่ให้บริหารจัดการศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตําบล
ปรุใหญ ่เป็นไปอย่างถูกต้อง
และมีเอกภาพ

ค่าอาหารกลางวันศูนย์
พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน 
จํานวน  120 คน

672,000 672,000 672,000  จํานวนเด็ก
ได้รับการ
พฒันาเพิม่ขึ้น

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด
เทศบาลตําบลปรุใหญ ่มี
บริหารจัดการอย่างถูกต้อง
และมีเอกภาพ

 กองการศึกษา

2 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา 
   - โครงการพัฒนาผู้ดูแลเด็ก

เพือ่ให้บริหารจัดการศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตําบล
ปรุใหญ ่เป็นไปอย่างถูกต้อง
และมีเอกภาพ

พัฒนาผู้ดูแลเด็ก จํานวน  5
  คน

10,000 10,000 10,000  จํานวนครู
ผู้ดูแลเด็ก
ได้รับการ
พฒันาเพิม่ขึ้น

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด
เทศบาลตําบลปรุใหญ ่มี
บริหารจัดการอย่างถูกต้อง
และมีเอกภาพ

 กองการศึกษา

3 โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครองเด็ก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลปรุ
ใหญ่

เพือ่ให้บริหารจัดการศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตําบล
ปรุใหญ ่เป็นไปอย่างถูกต้อง
และมีเอกภาพ

ปฐมนิเทศผู้ปกครองเด็ก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตําบลปรุใหญ ่ ทั้ง 2 แห่ง 
จํานวน 1 คร้ังต่อปี

15,000 15,000 15,000  จํานวน
ผู้ปกครองเข้า
รับการ
ปฐมนิเทศ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด
เทศบาลตําบลปรุใหญ ่มี
บริหารจัดการอย่างถูกต้อง
และมีเอกภาพ

 กองการศึกษา

ส่งเสริมการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย
งบประมาณและที่ผ่านมา

ที่ โครงการ/กิจกรรม
 ตัวชีวั้ด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์
เปูาหมาย
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6. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา
   6.2

2559 2560 2561
(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

ส่งเสริมการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย
งบประมาณและที่ผ่านมา

ที่ โครงการ/กิจกรรม
 ตัวชีวั้ด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์
เปูาหมาย

4 โครงการส่งเสริมการศึกษาเพือ่เรียนรู้
ในและนอกห้องเรียน

เพือ่ให้บริหารจัดการศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตําบล
ปรุใหญ ่เป็นไปอย่างถูกต้อง
และมีเอกภาพ

ส่งเสริมการศึกษาเพือ่เรียนรู้
ในและนอกห้องเรียน 
จํานวน   1 คร้ังต่อปี

100,000 100,000 100,000  จํานวนเด็ก
นักเรียนได้รับ
ความรู้เพิม่ขึ้น

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด
เทศบาลตําบลปรุใหญ ่มี
บริหารจัดการอย่างถูกต้อง
และมีเอกภาพ

 กองการศึกษา

5 โครงการสร้างจิตสํานึกเพือ่ระลึกบุญ
คุณครู

เพือ่ให้บริหารจัดการศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตําบล
ปรุใหญ ่เป็นไปอย่างถูกต้อง
และมีเอกภาพ

สร้างจิตสํานึกเพือ่ระลึกบุญ
คุณครู  จํานวน 1 คร้ังต่อปี

5,000 5,000 5,000  จํานวนเด็ก
นักเรียนมี
จิตสํานึกบญุ
คุณครูเพิม่ขึ้น

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด
เทศบาลตําบลปรุใหญ ่มี
บริหารจัดการอย่างถูกต้อง
และมีเอกภาพ

 กองการศึกษา

6 โครงการจัดนิทรรศการผลงาน
นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตําบลปรุใหญ่

เพือ่ให้บริหารจัดการศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตําบล
ปรุใหญ ่เป็นไปอย่างถูกต้อง
และมีเอกภาพ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง 2 
แห่ง

100,000 100,000 100,000  จํานวนเด็ก
นักเรียนได้รับ
การศึกษา
เพิม่ขึ้น

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด
เทศบาลตําบลปรุใหญ ่มี
บริหารจัดการอย่างถูกต้อง
และมีเอกภาพ

 กองการศึกษา

7 โครงการเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ม.2 เพือ่พัฒนาสถานที่ศึกษาให้มี
มาตรฐาน

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ม.2 200,000 - -  จํานวนศูนย์
พฒ้นาเด็กเล็ก
ได้มาตรฐาน
เพิม่ขึ้น

เด็ก เยาวชน ในตําบลปรุใหญ่
ซ่ึงเป็นอนาคตของชาติได้ร่วม
กิจกรรมและรู้จักหน้าที่ของ
ตนเอง

 กองการศึกษา
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6. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา
   6.2

2559 2560 2561
(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

ส่งเสริมการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย
งบประมาณและที่ผ่านมา

ที่ โครงการ/กิจกรรม
 ตัวชีวั้ด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์
เปูาหมาย

8 ค่าอาหารเสริม (นม)  สําหรับนักเรียน
โรงเรียนบ้านคนชุม

เพือ่ส่งเสริมให้เด็กนักเรียน
โรงเรียนบ้านคนชุมได้รับอาหาร
เสริมที่มีคุณภาพ

จัดซ้ืออาหารเสริม (นม) 
สําหรับนักเรียนโรงเรียน
บ้านคนชุม ระดับชัน้
อนุบาลถึงระดับชัน้
ประถมศึกษาปีที่ 6 จํานวน 
90 คน อัตราคนละ 7.37 
บาท เป็นเวลา 260 วัน

172,458 172,458 172,458  จํานวนเด็ก
นักเรียนได้รับ
การพฒันา
เพิม่ขึ้น

เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านคน
ชุมได้รับอาหารเสริมที่มี
คุณภาพ

กองการศึกษา

9 ค่าอาหารเสริม (นม) สําหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กตําบลปรุใหญ่

เพือ่ส่งเสริมให้เด็กนักเรียน
โรงเรียนบ้านคนชุมได้รับอาหาร
เสริมที่มีคุณภาพ

จัดซ้ืออาหารเสริม (นม) 
สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ตําบลปรุใหญ ่จํานวน 120 
คน อัตราคนละ 7.37 บาท 
เป็นเวลา 280 วัน

247,632 247,632 247,632  จํานวนเด็ก
นักเรียนได้รับ
การพฒันา
เพิม่ขึ้น

เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านคน
ชุมได้รับอาหารเสริมที่มี
คุณภาพ

กองการศึกษา

10 เงินอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียน
บ้านคนชุม

เพือ่ส่งเสริมให้เด็กนักเรียน
โรงเรียนบ้านคนชุมได้รับอาหาร
กลางวันที่มีคุณภาพ

เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้าน
คนชุม อนุบาล- ป.6 จํานวน
 90 คน เป็นเวลา 200 วัน

360,000 360,000 360,000  จํานวนเด็ก
นักเรียนได้รับ
การพฒันา
เพิม่ขึ้น

เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านคน
ชุมได้รับอาหารกลางวันที่มี
คุณภาพ

กองการศึกษา

11 เงินอุดหนุนโรงเรียนบ้านคนชุมตาม
โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอก
สถานที่

เพือ่ส่งเสริมให้เด็กนักเรียน
โรงเรียนบ้านคนชุมได้รับความรู้
เพิม่เติม

เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้าน
คนชุม

50,000 - -  จํานวน
นักเรียนได้รับ
ความรู้เพิม่ขึ้น

เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านคน
ชุมมีความรู้เพิม่ขึน้

กองการศึกษา
 / โรงเรียน
บ้านคนชุม
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6. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา
   6.2

2559 2560 2561
(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

ส่งเสริมการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย
งบประมาณและที่ผ่านมา

ที่ โครงการ/กิจกรรม
 ตัวชีวั้ด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์
เปูาหมาย

12 เงินอุดหนุนโรงเรียนบ้านคนชุมตาม
โครงการเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรม

เพือ่ส่งเสริมให้นักเรียนมี
คุณธรรมจริยธรรม

เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้าน
คนชุม

15,000 - -  จํานวน
นักเรียนมี
คุณธรรม
จริยธรรม
เพิม่ขึ้น

เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านคน
ชุมมีคุณธรรมจริยธรรม

กองการศึกษา
 / โรงเรียน
บ้านคนชุม

13 เงินอุดหนุนโรงเรียนบ้านคนชุมตาม
โครงการกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ

เพือ่ส่งเสริมให้เด็ก ในตําบลปรุ
ใหญซ่ึ่งเป็นอนาคตของชาติได้
ร่วมกิจกรรมและรู้จักหน้าที่ของ
ตนเอง

เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้าน
คนชุม

5,000 - -  จํานวนศูนย์
พฒ้นาเด็กเล็ก
ได้มาตรฐาน
เพิม่ขึ้น

เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านคน
ชุมได้ร่วมกิจกรรมและรู้จัก
หน้าที่ของตนเอง

กองการศึกษา
 / โรงเรียน
บ้านคนชุม

14 โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ เพือ่ส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน ใน
ตําบลปรุใหญซ่ึ่งเป็นอนาคตของ
ชาติได้ร่วมกิจกรรมและรู้จัก
หน้าที่ของตนเอง

เด็กในเขตตําบลปรุใหญ่ 150,000 150,000 150,000  จํานวนเด็ก
นักเรียนร่วม
กิจจกรรม
เพิม่ขึ้น

เด็ก เยาวชน ในตําบลปรุใหญ่
ซ่ึงเป็นอนาคตของชาติได้ร่วม
กิจกรรมและรู้จักหน้าที่ของ
ตนเอง

 กองการศึกษา

15 โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
หมูท่ี่ 7

เพือ่พัฒนาสถานที่ศึกษาให้มี
มาตรฐาน

อาคาร ร้ัว และภูมิทัศน์
โดยรอบ 
(ตามแบบเทศบาลกําหนด)

100,000 - -  จํานวนศูนย์
พฒ้นาเด็กเล็ก
ได้มาตรฐาน
เพิม่ขึ้น

สถานที่ศึกษามีมาตรฐาน  กองการศึกษา

16 โครงการปรับปรุงสนามเด็กเล่นศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก หมูท่ี่ 1

เพือ่พัฒนาสถานที่ศึกษาให้มี
มาตรฐาน

ปรับปรุงสนามเด็กเล่นศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก หมูท่ี่ 1 
(ตามแบบเทศบาลกําหนด)

100,000 - -  จํานวนศูนย์
พฒ้นาเด็กเล็ก
ได้มาตรฐาน
เพิม่ขึ้น

สถานที่ศึกษามีมาตรฐาน  กองการศึกษา
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6. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา
   6.2

2559 2560 2561
(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

ส่งเสริมการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย
งบประมาณและที่ผ่านมา

ที่ โครงการ/กิจกรรม
 ตัวชีวั้ด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์
เปูาหมาย

17 โครงการจัดหาครุภัณฑ์สําหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลปรุใหญ่

เพือ่ให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้ใช้
ครุภัณฑ์ที่เหมาะสมและมี
คุณภาพ

 - เคร่ืองเล่นสนามของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน  2 
ชุด ๆ ละ 250,000 บาท

500,000 - -  จํานวนศูนย์
พฒันาเด็กเล็ก
ได้มาตรฐาน
เพิม่ขึ้น

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตําบลปรุใหญม่ีการบริหาร
จัดการที่มีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ

 กองการศึกษา

 - โต๊ะวางคอมพิวเตอร์ 
จํานวน 1 ตัว

5,000  -  -

 - โต๊ะสําหรับพนักงาน
เทศบาล จํานวน 2 ตัว ๆ 
ละ 5,000 บาท

10,000  -  -

 - ชัน้เก็บกระเป๋าเด็ก
ปฐมวัย จํานวน 2 ชัน้ ๆ ละ
 30,000 บาท

60,000   -   - 

 - เคร่ืองเล่นโทรทัศน์ ขนาด
 29 นิ้ว จํานวน 2 เคร่ือง ๆ
 ละ 7,500 บาท

15,000  -  -

  - คอมพิวเตอร์ต้ังโต๊ะ
จํานวน 1 เคร่ือง (ตาม
มาตรฐานกระทรวง ICT)

30,000  -  -

 - เคร่ืองปรับอากาศ ขนาด
 36,000 บีทียู จํานวน 2 
เคร่ือง ๆ เคร่ืองละ 44,000
 บาท (ตามมาตรฐาน
ครุภัณฑ์ มีนาคม 2558 )

88,000  -  -
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รายละเอียดโครงการพัฒนา แบบ ผ.01
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 ถึง 2561)

เทศบาลต าบลปรุใหญ่
ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่4 การบริหารราชการแบบบูรณาการตามหลักธรรมาภิบาล 
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที ่8   ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองทีดี่
7. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองทีดี่ 
   7.1

2559 2560 2561
(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ

เพือ่เป็นการเพิม่ประสิทธิภาพ
ในการบริหารจัดการให้มีความ
รวดเร็วและประชาชนได้รับ
ความสะดวกเพิม่มากขึน้

พัฒนาระบบสารสนเทศของ
เทศบาลตําบลปรุใหญ่

50,000      50,000      50,000       จํานวนระบบ
สารสนเทศได้
มาตรฐานเพิม่ขึ้น

ระบบสารสนเทศมีการพัฒนา
ให้มีความสะดวกและรวดเร็ว
ย่ิงขึน้

 สํานัก
ปลัดเทศบาล

2 โครงการจัดทําเว็บไซต์เทศบาลตําบล
ปรุใหญ่

เพือ่ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารของเทศบาล
ตําบลปรุใหญ่

เว็บไซต์เทศบาลตําบลปรุใหญ่ 50,000      50,000      50,000       จํานวน
ประชาชนได้รับ
ข้อมูลข่าวสาร
เพิม่ขึ้น

ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสาร
ทั่วถึง สะดวก รวดเร็ว

 สํานัก
ปลัดเทศบาล

3 โครงการปรับปรุงระบบแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพย์สิน

เพือ่เพิม่ประสิทธิภาพในการ
ทํางานของระบบแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพย์สินให้ดีย่ิงขึน้

ปรับปรุงระบบแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน

50,000      50,000      50,000       จํานวนระบบ
สารสนเทศได้
มาตรฐานเพิม่ขึ้น

ระบบแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สินมี
ประสิทธิภาพย่ิงขึน้

 กองคลัง

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
 ตัวชีวั้ด
(KPI)

เปูาหมาย

นําระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงานภายในองค์กร  เพือ่ให้บริการกับประชาชนให้สะดวก รวดเร็ว แม่นยํา โดยยึดถือประโยชน์สูงสุดของประชาชน ผู้รับบริการเป็นสําคัญ
งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
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รายละเอียดโครงการพัฒนา แบบ ผ.01
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 ถึง 2561)

เทศบาลต าบลปรุใหญ่
ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่4 การบริหารราชการแบบบูรณาการตามหลักธรรมาภิบาล 
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที ่8   ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองทีดี่
7. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองทีดี่ 
   7.2

2559 2560 2561
(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการอบรมเพิม่พูนประสิทธิภาพ 
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล 
พนักงานเจ้าหน้าที่ ผู้นําท้องที่ ผู้นํา
ชุมชน และประชาชนผู้สนใจ

เพือ่นําความรู้ที่ได้มาพัฒนาการ
ทํางานให้ดีย่ิงขึน้

ฝึกอบรมคณะผู้บริหาร สมาชิก
สภาเทศบาล พนักงาน
เจ้าหน้าที่ ผู้นําท้องที่ ผู้นํา
ชุมชน และประชาชนผู้สนใจ

400,000 400,000 400,000  จํานวนบคุลากร
ได้รับความรู้
เพิม่ขึ้น

การทํางานมีประสิทธิภาพ
ย่ิงขึน้

 สํานัก
ปลัดเทศบาล

2 โครงการจัดอบรม/ประชุมเชิง
ปฏิบัติการ/สัมมนาเพือ่เพิม่
ประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้

เพือ่เป็นการเพิม่ประสิทธิภาพ
ในการจัดเก็บรายได้

อบรม/ประชุมเชิงปฏิบัติการ/
สัมมนาพนักงานเจ้าหน้าที่
รับผิดชอบงานจัดเก็บรายได้

15,000      15,000      15,000       จํานวนบคุลากร
ได้รับความรู้
เพิม่ขึ้น

ประสิทธิภาพในการจัดเก็บ
รายได้เพิม่ขึน้

กองคลัง

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

 ตัวชีวั้ด
(KPI)

สนับสนุนบุคลากรในสังกัด ให้ได้รับการศึกษา อบรม การทําวิจัย เพิม่พูนความรู้ เพือ่ยกระดับประสิทธิภาพ การทํางานให้เกิดประสิทธิผลในการบริการประชาชน 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
เปูาหมาย
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รายละเอียดโครงการพัฒนา แบบ ผ.01
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 ถึง 2561)

เทศบาลต าบลปรุใหญ่
ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่4 การบริหารราชการแบบบูรณาการตามหลักธรรมาภิบาล 
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที ่8   ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองทีดี่
7. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองทีดี่ 
   7.3

2559 2560 2561
(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการจัดทําแผนสามปี เทศบัญญติั
 แผนดําเนินการ และการประชุม
ติดตามประเมินผลแผนพัฒนาสามปี
ของเทศบาลตําบลปรุใหญ่

เพือ่เทศบาลตําบลปรุใหญจ่ะได้
มีแผนพัฒนาสามปี และมีการ
ประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ
สามารถใช้เป็นเคร่ืองมือและ
แนวทาง สําหรับการปฏิบัติงาน 
เพือ่การพัฒนาเทศบาลและ
แก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของ
ประชาชน

จัดทําแผนพัฒนาสามป/ี 
แผนพัฒนาสามปีเพิม่เติม/
เทศบัญญติั/แผน
ดําเนินการ/รายงานการ
ติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาฯ

20,000      20,000      20,000       จํานวน
บคุลากรได้รับ
ความรู้เพิม่ขึ้น

เทศบาลตําบลปรุใหญม่ี
แผนพัฒนาสามปี และมีการ
ประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ
สามารถใช้เป็นเคร่ืองมือและ
แนวทาง สําหรับการ
ปฏิบัติงาน เพือ่การพัฒนา
เทศบาลและแก้ไขปัญหาความ
เดือนร้อนของประชาชน

สํานัก
ปลัดเทศบาล

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

 ตัวชีวั้ด
(KPI)

บูรณาการการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิน่ ร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ เพือ่พัฒนาท้องถิน่ สร้างประโยชน์สูงสุด แก่ประชาชน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
เปูาหมาย
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รายละเอียดโครงการพัฒนา แบบ ผ.01
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 ถึง 2561)

เทศบาลต าบลปรุใหญ่
ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่4 การบริหารราชการแบบบูรณาการตามหลักธรรมาภิบาล 
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที ่8   ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองทีดี่
7. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองทีดี่ 
   7.4

2559 2560 2561
(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการจัดทําแผนชุมชนตําบล
ปรุใหญ่

เพือ่รับทราบปัญหาและความ
ต้องการของประชาชน

จัดทําแผนชุมชนตําบล
ปรุใหญ ่จํานวน 17 ชุมชน

50,000 50,000 50,000  จํานวน
ประชาชนมี
ส่วนร่วมใน
การจัดทําแผน
ชุมชน

สามารถแก้ไขปัญหาได้ตรง
ตามความต้องการของ
ประชาชน

สํานัก
ปลัดเทศบาล

2 โครงการประชาคมตําบล เพือ่รับทราบปัญหาและความ
ต้องการของประชาชน

จัดประชาคมตําบล 
จํานวน 1 คร้ัง

20,000 20,000 20,000  จํานวน
ประชาชนมี
ส่วนร่วมใน
การจัดทํา
แผนพฒันา

สามารถแก้ไขปัญหาได้ตรง
ตามความต้องการของ
ประชาชน

สํานัก
ปลัดเทศบาล

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
 ตัวชีวั้ด
(KPI)

เปูาหมาย

เปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามีส่วนร่วมในการกําหนดนโยบายและความต้องการของประชาชน
งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
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รายละเอียดโครงการพัฒนา แบบ ผ.01
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 ถึง 2561)

เทศบาลต าบลปรุใหญ่
ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่4 การบริหารราชการแบบบูรณาการตามหลักธรรมาภิบาล 
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที ่8   ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองทีดี่
7. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองทีดี่ 
   7.5

2559 2560 2561
(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการวันเทศบาล เพือ่เป็นการรําลึกนึกถึงบทบาท
หน้าที่ของเทศบาล และเพือ่ให้
บุคลากรของเทศบาลเกิดความรัก
 ความสามัคคี และพัฒนาท้องถิน่
ให้รุ่งเรืองย่ิงขึน้

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล 
ข้าราชการ ลูกจ้างประจําและ
พนักงานจ้าง เทศบาลตําบลปรุใหญ่

20,000      20,000          20,000       จํานวน
บคุคลากรเข้า
ร่วมกิจกรรม

เทศบาลมีการพัฒนา
มากย่ิงขึน้

สํานัก
ปลัดเทศบาล

2 โครงการจัดงานวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา ฯ

เพือ่แสดงถึงความจงรักภักดีและ
ร่วมเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาส
มหามงคล

เฉลิมพระชนมพรรษา 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และ
สมเด็จพระบรมราชินีนารถ

300,000    300,000         300,000     จํานวน
ประชาชนเข้า
ร่วมโครงการ

ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการแสดงความ
จงรักภักดี

สํานัก
ปลัดเทศบาล

3 โครงการประชาสัมพันธ์ เพือ่เพือ่จัดทําวารสารเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของ
เทศบาลและของหน่วยงาน
ราชการ

ประชาชนตําบลปรุใหญ่
และส่วนราชการในอําเภอเมือง
นครราชสีมา

200,000    200,000         200,000     ประชาชนได้รับ
ข้อมูลข่าวสาร
เพิม่ขึ้น

ประชาชนได้รับทราบ
ข้อมูลข่าวสารทาง
ราชการอย่างทั่วถึง

สํานัก
ปลัดเทศบาล

4 โครงการเลือกต้ัง เพือ่เป็นการเพิม่ประสิทธิภาพใน
การบริหารจัดการให้มีความ
รวดเร็วและประชาชนได้รับความ
สะดวกเพิม่มากขึน้

เลือกต้ังนายกเทศมนตรี ฯ และ
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลปรุใหญ ่
แทนตําแหน่งว่าง

250,000    250,000         250,000    ร้อยละของผู้ไป
ใช้สิทธ์ิเลือกต้ัง

ประสิทธิภาพในด้าน
การบริการสะดวก
รวดเร็วย่ิงขึน้

สํานัก
ปลัดเทศบาล

งบประมาณและที่ผ่านมา
 ตัวชีวั้ด
(KPI)

วัตถุประสงค์
เปูาหมาย

ที่ โครงการ/กิจกรรม

เพิม่ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ และส่งเสริมศักยภาพท้องถิน่ในทุกๆ ด้าน

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
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7. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองทีดี่ 
   7.5

2559 2560 2561
(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
 ตัวชีวั้ด
(KPI)

วัตถุประสงค์
เปูาหมาย

ที่ โครงการ/กิจกรรม

เพิม่ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ และส่งเสริมศักยภาพท้องถิน่ในทุกๆ ด้าน

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

5 โครงการรู้รักสามัคคีตําบลปรุใหญ่ เพือ่ให้ประชาชนตําบลปรุใหญม่ี
ความรัก ความสามัคคี และมี
ความสุขอย่างย่ังยืน

ประชาชนตําบลปรุใหญ ่หมูท่ี่ 1 -7 40,000 40,000 40,000  ประชาชนมี
ความรักสามัคคี
เพิม่ขึ้น

ประชาชนตําบล
ปรุใหญม่ีความรัก 
ความสามัคคี และมี 
ความสุขอย่างย่ังยืน

สํานัก
ปลัดเทศบาล

6 โครงการจัดต้ังศูนย์ยุติธรรมชุมชน
ตําบลปรุใหญ่

เพือ่ลดข้อพิพาทและความขัดแย้ง
ในชุมชน เสริมสร้างความ
ยุติธรรมและความสงบสุขในชุมชน

ประชาชนในพืน้ที่ตําบลปรุใหญ่  -  10,000  -  ปญัหาความ
ขัดแย้ง ข้อ
พพิาทลดลง

ลดข้อพิพาทในชุมชน
ประชาชนมีส่วนร่วม
ในกระบวนการ
ยุติธรรมชุมชน

สํานัก
ปลัดเทศบาล

7 โครงการส่งเสริมความรู้เพือ่
เสริมสร้างพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย

ให้ความรู้ขับเคล่ือนการสร้าง
พลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตย
 ในลักษณะส่งเสริมความรู้เพือ่
เสริมสร้างพลเมืองดีวิถี
ประชาธิปไตย

ประชาชนในพืน้ที่ตําบลปรุใหญ่  -  20,000  -  ประชาชนมี
ความรู้เร่ือง
ระบอบ
ประชาธิปไตย
เพิม่ขึ้น

ประชาชนได้รับ
ความรู้ตามแนวทาง
พลเมืองดีวีถี
ประชาธิปไตย

สํานัก
ปลัดเทศบาล

8 โครงการให้ความรู้แก่ประชาชนใน
การชําระภาษี

เพือ่ให้ประชาชนมีความรู้ความ
เข้าใจเกีย่วกับการชําระภาษี

ประชาชนตําบลปรุใหญ่ 30,000      30,000          30,000       ประชาชนมี
ความรู้เพิม่ขึ้น
เร่ืองการชําระ
ภาษี

ประชาชนมีความรู้
ความเข้าใจเกีย่วกับ
การชําระภาษี

กองคลัง

9 โครงการจัดเก็บรายได้นอกสถานที่ เพือ่เป็นการบริการประชาชนให้
ได้รับความสะดวกในการเสียภาษี

ตําบลปรุใหญ่ 15,000      15,000          15,000       การจัดเก็บ
รายได้มี
ประสิทธิภาพ
เพิม่ขึ้น

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการชําระภาษี

กองคลัง
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7. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองทีดี่ 
   7.5

2559 2560 2561
(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
 ตัวชีวั้ด
(KPI)

วัตถุประสงค์
เปูาหมาย

ที่ โครงการ/กิจกรรม

เพิม่ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ และส่งเสริมศักยภาพท้องถิน่ในทุกๆ ด้าน

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

10 โครงการจัดหาครุภัณฑ์ไฟฟูาและวิทยุ เพือ่เป็นการเพิม่ประสิทธิภาพใน
การบริหารจัดการให้มีความ
รวดเร็วในการบริการประชาชน
ได้รับความสะดวกเพิม่มากขึน้

 - เคร่ืองรับส่งวิทยุ ชนิดประจําที่ 40
 วัตต์ จํานวน 1 เคร่ือง  (ตาม
มาตรฐานครุภัณฑ์ มีนาคม 2558 )

30,000       -  -  จํานวนครุภัณฑ์
ได้มาตรฐาน
และมี
ประสิทธิภาพ
เพิม่ขึ้น

ประสิทธิภาพในด้าน
การบริการสะดวก
รวดเร็วย่ิงขึน้

สํานัก
ปลัดเทศบาล

 - ชุดลําโพงอเนกประสงค์ 
ประกอบด้วย ลําโพงเคล่ือนย้าย 
พร้อมไมค์ลอย จํานวน 2 ชุด ๆ ละ 
14,000 บาท

28,000       -  -  จํานวนครุภัณฑ์
ได้มาตรฐาน
และมี
ประสิทธิภาพ
เพิม่ขึ้น

สํานัก
ปลัดเทศบาล

11 โครงการจัดหาเคร่ืองเสียง
อเนกประสงค์ ม.4

เพือ่เป็นการเพิม่ประสิทธิภาพใน
การบริการประชาชน

 เคร่ืองเสียงอเนกประสงค์ จํานวน 1
 ชุด ๆ

4,500 - -  จํานวนครุภัณฑ์
ได้มาตรฐาน
และมี
ประสิทธิภาพ
เพิม่ขึ้น

ประสิทธิภาพในด้าน
การบริการสะดวก
รวดเร็วย่ิงขึน้

สํานัก
ปลัดเทศบาล

12 โครงการติดต้ังเคร่ืองเสียงพร้อมอปุกรณ์
ประจาํรถยนต์เทศบาลตําบลปรุใหญ่

เพือ่ดําเนินงานด้านประชาสัมพนัธ์
ของ เทศบาล ในด้านต่าง ๆ

ติดต้ังเคร่ืองเสียงพร้อมอปุกรณ์ประจาํ
รถยนต์ จาํนวน  1ชุด

- 50,000 -  จํานวนครุภัณฑ์
ได้มาตรฐาน
และมี
ประสิทธิภาพ
เพิม่ขึ้น

 ประชาชนได้รับรู้
ขา่วสารประชาสัมพนัธ์
ของเทศบาลมากขึน้

สํานัก
ปลัดเทศบาล

13 โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพือ่เป็นการเพิม่ประสิทธิภาพใน
การบริหารจัดการให้มีความ
รวดเร็วและประชาชนได้รับความ
สะดวกเพิม่มากขึน้

 - เคร่ืองพิมพ์ Multifuntion ชนิด
เลเซอร์/ชนิด LED สี  จํานวน 2 
เคร่ือง ๆ ละ 19,000 บาท (ตาม
มาตรฐานกระทรวง ICT )

38,000       -  -  จํานวนครุภัณฑ์
ได้มาตรฐาน
และมี
ประสิทธิภาพ
เพิม่ขึ้น

ประสิทธิภาพในด้าน
การบริการสะดวก
รวดเร็วย่ิงขึน้

สํานัก
ปลัดเทศบาล

 - เคร่ืองพลอตเตอร์ ขนาด 24 นิ้ว  
จํานวน 1 เคร่ือง

- 50,000           - กองช่าง
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7. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองทีดี่ 
   7.5

2559 2560 2561
(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
 ตัวชีวั้ด
(KPI)

วัตถุประสงค์
เปูาหมาย

ที่ โครงการ/กิจกรรม

เพิม่ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ และส่งเสริมศักยภาพท้องถิน่ในทุกๆ ด้าน

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
(ต่อ)

 - เคร่ืองสํารองไฟฟูา จํานวน 4  
เคร่ือง ๆ ละ 6,000 บาท

24,000       -  - กองช่าง

 - เคร่ืองสํารองไฟฟูา  จํานวน 4 
เคร่ือง ๆ ละ 6,000 บาท

24,000       -  - กองคลัง

 - คอมพิวเตอร์ต้ังโต๊ะ จํานวน 2 
เคร่ือง ๆ ละ 30,000 บาท
(ตามมาตรฐานกระทรวง ICT )

60,000       -  - กองคลัง

14 โครงการจัดหาครุภัณฑ์สํานักงาน เพือ่ให้สํานักงานได้ใช้ครุภัณฑ์ที่
เหมาะสมและมีคุณภาพ

 - ตู้กระจก 2 บานเล่ือน จํานวน 2 
หลัง ๆ ละ 5,000 บาท

10,000       จํานวนครุภัณฑ์
ได้มาตรฐาน
และมี
ประสิทธิภาพ
เพิม่ขึ้น

กองการศึกษา

 - เคร่ืองปรับอากาศ ขนาด 30,000 
บีทียู จํานวน  1  เคร่ือง ๆ ละ 
37,000 บาท (ตามมาตรฐานครุภัณฑ์
 มีนาคม 2558 )

37,000  -  - กองการศึกษา

15 โครงการจัดหาครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง

เพือ่เปน็การเพิม่ประสิทธิภาพใน
การบริหารจดัการใหม้ีความรวดเร็ว
และประชาชนได้รับความสะดวก
เพิม่มากขึน้

 - รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 
ล้อ แบบกระบะเทท้าย จํานวน 1  
คัน (ตามมาตรฐานครุภัณฑ์ มีนาคม 
2558 )

 - 1,980,000       -  จํานวนครุภัณฑ์
ได้มาตรฐาน
และมี
ประสิทธิภาพ
เพิม่ขึ้น

ประสิทธิภาพในด้าน
การบริการสะดวก
รวดเร็วย่ิงขึน้

สํานัก
ปลัดเทศบาล

 - รถยนต์บบรทุกน้ําดับเพลิง แบบ
เอนกประสงค์ ขนาดความจ ุ8,000 ลิตร
 เคร่ืองยนต์ไม่น้อยกว่า 240 แรงม้า 
ชนิด 6  ล้อ จาํนวน 1 คัน

3,200,000 สํานัก
ปลัดเทศบาล
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2559 2560 2561
(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
 ตัวชีวั้ด
(KPI)

วัตถุประสงค์
เปูาหมาย

ที่ โครงการ/กิจกรรม

เพิม่ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ และส่งเสริมศักยภาพท้องถิน่ในทุกๆ ด้าน

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

โครงการจัดหาครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง (ต่อ)

 - รถบรรทุก  (ดีเซล)  ขนาด  1  ตัน
  ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตํ่ากว่า  
2,800  ซีซี  ขับเคล่ือน  2  ล้อ  
แบบดับเบิล้แค็บ  จํานวน  1  คัน  
(ตามมาตรฐานครุภัณฑ์  มีนาคม  
2558)

 787,000 - - กองช่าง

16 โครงการจดัซ้ือหวัฉดีน้ําดับเพลิง เพือ่ใช้งานประจาํรถยนต์ดับเพลิง
ใหม้ีประสิทธิภาพ

หวัฉดีน้ําดับเพลิง  (แบบด้ามปนื) ขนาด
 2.5 นิ้ว ปรับแรงดันล็อคได้ 4 ระดับ 
จาํนวน  2 ชุด ๆ ละ 26,000 บาท

52,000 - -  จํานวนครุภัณฑ์
ได้มาตรฐาน
และมี
ประสิทธิภาพ
เพิม่ขึ้น

การปฏิบติังานดับเพลิง 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สํานัก
ปลัดเทศบาล

17 โครงการจดัซ้ือชุดดับเพลิงภายนอก
อาคาร

เพือ่ใช้งานสําหรับการดับเพลิงไหม้ 
ภายในชุมชน

ชุดดับเพลิงภายนอกอาคาร ครบชุดด
ทั้งตัว ผ้า Fr dell conton ( 2 ชั้น) สี
ส้ม จาํนวน 3 ชุด ๆ ละ 35,000 บาท

105,000 - -  จํานวนครุภัณฑ์
ได้มาตรฐาน
และมี
ประสิทธิภาพ
เพิม่ขึ้น

การปฏิบติังานดับเพลิง 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สํานัก
ปลัดเทศบาล

18 โครงการจดัซ้ือปาูยไฟสามเหล่ียมหยุด
ตรวจ

เพือ่ให ้อปพร.ปฏิบติังานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

ปาูยไฟสามเหล่ียมหยุดตรวจ
กล่องไฟนีออนพร้อมล้อเล่ือน 
จาํนวน 2 อนั ๆ ละ 15,000 บาท

- 30,000 -  จํานวนครุภัณฑ์
ได้มาตรฐาน
และมี
ประสิทธิภาพ
เพิม่ขึ้น

เพิม่ประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน

สํานัก
ปลัดเทศบาล

19 โครงการจัดหาเล่ือยโซ่ยนต์ เพือ่เปน็การเพิม่ประสิทธิภาพใน
การบริหารจดัการใหม้ีความรวดเร็ว
และประชาชนได้รับความสะดวก
เพิม่มากขึน้
เพือ่ใช้ในกจิการงานปอูงกนัและ
บรรเทาสาธารณภัย

 - เล่ือยโซ่ยนต์ ขนาดเคร่ืองยนต์ 2 
แรงม้า แผ่นบังคับโซ่ 18 นิ้ว จํานวน
 1 เคร่ือง ๆ ละ 25,000 บาท

50,000 - -  จํานวนครุภัณฑ์
ได้มาตรฐาน
และมี
ประสิทธิภาพ
เพิม่ขึ้น

ประสิทธิภาพในด้าน
การบริการสะดวก
รวดเร็วย่ิงขึน้
มีเคร่ืองมือใช้ในการ
ช่วยเหลือด้านสาธารณ
ภัย

สํานัก
ปลัดเทศบาล
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   7.5

2559 2560 2561
(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
 ตัวชีวั้ด
(KPI)

วัตถุประสงค์
เปูาหมาย

ที่ โครงการ/กิจกรรม

เพิม่ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ และส่งเสริมศักยภาพท้องถิน่ในทุกๆ ด้าน

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

โครงการจัดหาเล่ือยโซ่ยนต์ (ต่อ)  - เล่ือยโซ่ยนต์ ขนาดเคร่ืองยนต์ 2 
แรงม้า แผ่นบังคับโซ่ 18 นิ้ว จํานวน
 1 เคร่ือง

25,000       -  -  กองช่าง

20 โครงการจัดหาเคร่ืองวัดระยะเลเซอร์ เพือ่เป็นการเพิม่ประสิทธิภาพใน
การบริหารจัดการให้มีความ
รวดเร็วและประชาชนได้รับความ
สะดวกเพิม่มากขึน้

เคร่ืองวัดระยะเลเซอร์ จํานวน 1 
เคร่ือง

30,000       -  -  จํานวนครุภัณฑ์
ได้มาตรฐาน
และมี
ประสิทธิภาพ
เพิม่ขึ้น

ประสิทธิภาพในด้าน
การบริการสะดวก
รวดเร็วย่ิงขึน้

 กองช่าง

21 โครงการจัดหาเทปสแตนเลส
วัดระยะ

เพือ่เป็นการเพิม่ประสิทธิภาพใน
การบริหารจัดการให้มีความ
รวดเร็วและประชาชนได้รับความ
สะดวกเพิม่มากขึน้

เทปสแตนเลสวัดระยะ 50 เมตร 
จํานวน 1 ตัว

5,000         -  -  จํานวนครุภัณฑ์
ได้มาตรฐาน
และมี
ประสิทธิภาพ
เพิม่ขึ้น

ประสิทธิภาพในด้าน
การบริการสะดวก
รวดเร็วย่ิงขึน้

 กองช่าง

22 โครงการจัดหาล้อวัดระยะทาง เพือ่เป็นการเพิม่ประสิทธิภาพใน
การบริหารจัดการให้มีความ
รวดเร็วและประชาชนได้รับความ
สะดวกเพิม่มากขึน้

ล้อวัดระยะทาง จํานวน 1 ตัว 5,000         -  -  จํานวนครุภัณฑ์
ได้มาตรฐาน
และมี
ประสิทธิภาพ
เพิม่ขึ้น

ประสิทธิภาพในด้าน
การบริการสะดวก
รวดเร็วย่ิงขึน้

 กองช่าง

23 โครงการจัดหาครุภัณฑ์อืน่  - Submersible 1.5 แรง 220 โวลต์
 จํานวน 3 ตัว ๆ ละ 18,000 บาท

54,000  -  -  จํานวนครุภัณฑ์
ได้มาตรฐาน
และมี
ประสิทธิภาพ
เพิม่ขึ้น

กองช่าง

 - Submersible 3.0 แรง 220 โวลต์
 จํานวน 3 ตัว ๆ ละ 39,000 บาท

117,000  -  -

เพือ่ให้หน่วยงานมีเคร่ืองมือ
เคร่ืองใช้ในการปฏิบัติงานอย่าง
เหมาะสมและเพิม่ประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน

ประสิทธิภาพในด้าน
การบริการสะดวก
รวดเร็วย่ิงขึน้
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7. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองทีดี่ 
   7.5

2559 2560 2561
(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
 ตัวชีวั้ด
(KPI)

วัตถุประสงค์
เปูาหมาย

ที่ โครงการ/กิจกรรม

เพิม่ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ และส่งเสริมศักยภาพท้องถิน่ในทุกๆ ด้าน

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

โครงการจัดหาครุภัณฑ์อืน่ (ต่อ)  - Submersible 3.0 แรง 380 โวลต์
 จํานวน 3 ตัว ๆ  ตัวละ 33,000 บาท

99,000  -  -

24 โครงการเปิดอาคารสํานักงาน
เทศบาลตําบลปรุใหญ ่แห่งใหม่

เพือ่เป็นการเพิม่ประสิทธิภาพใน
การบริหารจัดการให้มีความ
รวดเร็วและประชาชนได้รับความ
สะดวกเพิม่มากขึน้

เทศบาลตําบลปรุใหญแ่ห่งใหม่ 500,000  -  -  ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การเข้ารับ
บริการเพิม่ขึ้น

ประสิทธิภาพในด้าน
การบริการสะดวก
รวดเร็วย่ิงขึน้

สํานัก
ปลัดเทศบาล

25 โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมสํานักงาน
เทศบาลตําบลปรุใหญ่

เพือ่เป็นการเพิม่ประสิทธิภาพใน
การบริหารจัดการให้มีความ
รวดเร็วและประชาชนได้รับความ
สะดวกเพิม่มากขึน้

เทศบาลตําบลปรุใหญ่
 หมู ่1 และ 7

300,000 300,000 300,000  ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การเข้ารับ
บริการเพิม่ขึ้น

ประสิทธิภาพในด้าน
การบริการสะดวก
รวดเร็วย่ิงขึน้

กองช่าง

26 โครงการขนย้ายวัสดุ-อุปกรณ์ในการ
ปฏิบัติงานจากสํานักงานเทศบาล
ตําบลปรุใหญ ่(แห่งเก่า) ม.1 ไปยัง
สํานักงานเทศบาลตําบลปรุใหญ ่(แห่ง
ใหม)่ ม.7

เพือ่เป็นการเพิม่ประสิทธิภาพใน
การบริหารจัดการให้มีความ
รวดเร็วและประชาชนได้รับความ
สะดวกเพิม่มากขึน้

เทศบาลตําบลปรุใหญ่ 100,000  -  -  ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การเข้ารับ
บริการเพิม่ขึ้น

ประสิทธิภาพในด้าน
การบริการสะดวก
รวดเร็วย่ิงขึน้

สํานัก
ปลัดเทศบาล

27 โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์
 สํานักงานเทศบาลตําบลปรุใหญ ่ม.1

เพือ่เป็นการเพิม่ประสิทธิภาพใน
การบริหารจัดการและรองรับ
การบริการประชาชนได้รับความ
สะดวก รวดเร็วมากขึน้

อาคารอเนกประสงค์  พร้อมปูาย
โครงการจํานวน 1 ปูาย (ตามแบบ
เทศบาลกําหนด)

-  3,000,000 -  ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การเข้ารับ
บริการเพิม่ขึ้น

ประสิทธิภาพในด้าน
การบริการสะดวก
รวดเร็วย่ิงขึน้

กองช่าง
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7. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองทีดี่ 
   7.5

2559 2560 2561
(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
 ตัวชีวั้ด
(KPI)

วัตถุประสงค์
เปูาหมาย

ที่ โครงการ/กิจกรรม

เพิม่ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ และส่งเสริมศักยภาพท้องถิน่ในทุกๆ ด้าน

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

28 อุดหนุนอําเภอเมืองนครราชสีมาตาม
โครงการจัดหารายได้เพือ่จัดกิจกรรม
สาธารณกุศลและให้ความช่วยเหลือ
ประชาชนตามภารกิจของเหล่า
กาชาดจังหวัดนครราชสีมา

เพือ่อุดหนุนอําเภอเมือง
นครราชสีมาตามโครงการจัดหา
รายได้เพือ่จัดกิจกรรมสาธารณ
กุศลและให้ความช่วยเหลือ
ประชาชนตามภารกิจของเหล่า
กาชาดจังหวัดนครราชสีมา

อําเภอเมืองนครราชสีมา 20,000      20,000          20,000       จํานวน
ประชาชนได้รับ
ความช่วยเหลือ
เพิม่ขึ้น

อําเภอเมือง
นครราชสีมามีการ
บริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพ

สํานัก
ปลัดเทศบาล 
/ อําเภอเมือง
นครราชสีมา

29 อุดหนุนอําเภอเมืองนครราชสีมาตาม
โครงการปรับเปล่ียนทัศนคติ ตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อําเภอ
เมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

เพือ่อุดหนุนอําเภอเมือง
นครราชสีมาตามโครงการ
ปรับเปล่ียนทัศนคติ ตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง อําเภอเมือง
นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

อําเภอเมืองนครราชสีมา 20,000      20,000          20,000       จํานวน
ประชาชนมี
ทัศนคติที่ดีตาม
ปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพยีงเพิม่ขึ้น

อําเภอเมือง
นครราชสีมามีการ
บริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพ

สํานัก
ปลัดเทศบาล 
/ อําเภอเมือง
นครราชสีมา

30 อุดหนุนอําเภอเมืองนครราชสีมาตาม
โครงการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งใน
ชุมชน/หมูบ่้านโดยสันติ และเพิม่
เปูาหมายเป็นประชาชนทั่วไป

เพือ่ลดความขัดแย้งของประชาชน อําเภอเมืองนครราชสีมา 15,000 15,000 15,000  จํานวนความ
ขัดแย้งใน
ชุมชน/หมู่บา้น
ลดลง

ประชาชนปรองดอง
สงบสุข

สํานัก
ปลัดเทศบาล 
/ อําเภอเมือง
นครราชสีมา

113



7. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองทีดี่ 
   7.5

2559 2560 2561
(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
 ตัวชีวั้ด
(KPI)

วัตถุประสงค์
เปูาหมาย

ที่ โครงการ/กิจกรรม

เพิม่ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ และส่งเสริมศักยภาพท้องถิน่ในทุกๆ ด้าน

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

31 อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตําบลจอ
หอตามโครงการศูนย์รวมข้อมูล
ข่าวสารการซ้ือหรือการจ้างของ
องค์การบริหารส่วนตําบลระดับ
อําเภอและศูนย์บริการข้อมูลท้องถิน่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 
อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัด
นครราชสีมา ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2559

เพือ่ให้การซ้ือหรือการจ้างของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่มี
ประสิทธิภาพ ถูกต้อง โปร่งใส 
ตรวจสอบได้

องค์การบริหารส่วนตําบลจอหอ 5,000 5,000 5,000  จํานวน อปท. 
เข้าใช้บริการ
ศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารเพิม่ขึ้น

ประสิทธิภาพด้านการ
ซ้ือหรือการจ้างของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่มีประสิทธิภาพ

ทต.ปรุใหญ ่/ 
อบต.จอหอ
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รายละเอียดโครงการพัฒนา แบบ ผ.01
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 ถึง 2561)

เทศบาลต าบลปรุใหญ่
ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่2 ลดความเหลือ่มล้ าทางสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน  
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที ่5  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข
8. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข
   8.1

2559 2560 2561
(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

1 อุดหนุนโครงการพัฒนางาน
สาธารณสุขมูลฐานในเขต ทต.ปรุใหญ่

เพือ่อุดหนุนศูนย์สาธารณสุข
มูลฐาน ประจําหมูบ่้าน

ศูนย์สาธารณสุข
มูลฐาน ประจําหมูบ่้าน

105,000 105,000 105,000  จํานวนศูนย์
สาธารณสุขมูล
ฐานได้รับการ
พฒันาเพิม่ขึ้น

ศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน
สามารถดําเนินงานได้อย่าง
คล่องตัว

กอง
สาธารณสุขฯ

2 เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติในพืน้ที่เทศบาลปรุใหญ่

เพือ่อุดหนุนกองทุนหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติในพืน้ที่
เทศบาลปรุใหญ่

กองทุนหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติในพืน้ที่เทศบาลปรุ
ใหญ่

343,400 343,400 343,400  จํานวน
ประชาชนมี
สุขภาพดีเพิม่ขึ้น

ศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน
สามารถดําเนินงานได้อย่าง
คล่องตัว

 กอง
สาธารณสุขฯ

3 โครงการพัฒนาศักยภาพ อสม. ระดับ
ตําบล/หมูบ่้าน

เพือ่พัฒนาศักยภาพ อสม. 
ระดับตําบล/หมูบ่้าน

อสม. ตําบลปรุใหญ่ 35,000 35,000 35,000  จํานวน อสม. 
ได้รับการพฒันา
ศักยภาพเพิม่ขึ้น

อสม. มีศักยภาพที่ดี  กอง
สาธารณสุขฯ

/รพ.สต.
หลักร้อย

สนับสนุนการจัดต้ังกองทุน และเพิม่สวัสดิการเพือ่พัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขหมูบ่้าน (อสม.)
งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ/กิจกรรม
 ตัวชีวั้ด
(KPI)

วัตถุประสงค์
เปูาหมาย
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รายละเอียดโครงการพัฒนา แบบ ผ.01
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 ถึง 2561)

เทศบาลต าบลปรุใหญ่
ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่2 ลดความเหลือ่มล้ าทางสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน  
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที ่5  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข
8. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข
   8.2

2559 2560 2561
(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการพัฒนาคุณภาพระบบข้อมูล
ของสถานบริการ

เพือ่พัฒนาระบบข้อมูลผู้ปุวยใน
สถานบริการให้เป็นปัจจุบัน 
ถูกต้อง ครบถ้วน

พัฒนาระบบข้อมูลผู้ปุวยใน
สถานบริการ

30,000 30,000 30,000  จํานวน ผู้ปวุย
ได้รับการ
บริการเพิม่ขึ้น

ประชาชนในตําบลได้รับ
บริการที่รวดเร็ว สะดวก

 กอง
สาธารณสุขฯ

/รพ.สต.
หลักร้อย

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
เปูาหมาย

ส่งเสริมและสนับสนุนให้การรักษาพยาบาลประชาชนในระดับตําบล หมูบ่้านและชุมชนที่มีคุณภาพและมาตรฐานเพือ่ให้ประชาชนได้รับบริการที่ดี ทั่วถึง และทันเหตุการณ์
 โดยร่วมมือกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล และหน่วยงาน หรือองค์กรที่เกีย่วข้อง

งบประมาณและที่ผ่านมา
 ตัวชีวั้ด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
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รายละเอียดโครงการพัฒนา แบบ ผ.01
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 ถึง 2561)

เทศบาลต าบลปรุใหญ่
ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่2 ลดความเหลือ่มล้ าทางสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน  
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที ่5  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข
8. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข
   8.3

2559 2560 2561
(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการปูองกันและควบคุมโรคพิษ
สุนัขบ้า

เพือ่ให้ประชาชนในตําบล
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า

ฉีดวัคซีนปูองกันโรคพิษ
สุนัขบ้านในเขตพืน้ที่ตําบล
ปรุใหญ่

50,000 50,000 50,000  จํานวนโรค
พษิสุนัขบา้ใน
พืน้ที่ลดลง

ประชาชนในตําบลปลอดภัย
จากโรคพิษสุนัขบ้า

 กอง
สาธารณสุขฯ

2 โครงการควบคุมและปูองกันโรค
ไข้เลือดออก

เพือ่เป็นการปูองกันและควบคุม
โรคไข้เลือดออกไม่ให้เกิดใน
ตําบลปรุใหญ่

ประชาชนตําบลปรุใหญ่ 100,000 100,000 100,000  จํานวนโรค
ไข้เลือดออก
ในพืน้ที่ลดลง

ตําบลปรุใหญป่ลอดภัยจากโรค
ไข้เลือดออก

 กอง
สาธารณสุขฯ

3 โครงการส่งเสริมและฟืน้ฟูสุขภาพ
ผู้สูงอายุ และผู้พิการ

เพือ่ให้ผู้สูงอายุ  และผู้พิการ
ได้รับการสร้างเสริมสุขภาพ

ผู้สูงอายุตําบลปรุใหญ่ 90,000 90,000 90,000  จํานวน
ผู้สูงอายุและผู้
พกิารมี
สุขภาพดี
เพิม่ขึ้น

ผู้สูงอายุ และผู้พิการ มี
สุขภาพแข็งแรงปราศจากโรค

 กอง
สาธารณสุขฯ

4 โครงการปูองกันและกําจัดโรคระบาด
ในสัตว์

เพือ่ปูองกันและกําจัดโรคระบาด
ในสัตว์

สัตว์ในพืน้ที่ตําบลปรุใหญ่ 50,000      50,000      50,000       จํานวนโรค
ระบาดสัตว์ใน
พืน้ที่ลดลง

ตําบลปรุใหญป่ลอดภัยจาก
โรคระบาดในสัตว์

กอง
สาธารณสุขฯ

5 โครงการรณรงค์ปูองกันและแก้ไข
ปัญหาโรคไม่ติดต่อและโรคติดต่อ

เพือ่ให้ประชาชนในตําบลมี
สุขภาพแข็งแรงปราศจากโรคไม่
ติดต่อและโรคติดต่อ

ประชาชนตําบลปรุใหญ่ 30,000      30,000      30,000       จํานวนโรคไม่
ติดต่อและ
โรคติดต่อใน
พืน้ที่ลดลง

ประชาชนในตําบลมีสุขภาพ
แข็งแรงปราศจากโรคไม่ติดต่อ
และโรคติดต่อ

กอง
สาธารณสุขฯ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
เปูาหมาย

ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยของประชาชนในระดับหมูบ่้านและชุมชน ให้มีสุขภาพแข็งแรง โดยให้การเรียนรู้การดูแลสุขภาพ การออกกําลังกาย การปูองกันโรคการใช้ยาอย่างถูกต้อง 
การรับประทานอาหารที่มีประโยชน์และการเข้ารับการตรวจสุขภาพหรือการรับบริการด้านสาธารณสุขตามขัน้ตอนและวิธีการทางการแพทย์

งบประมาณและที่ผ่านมา
 ตัวชีวั้ด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
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8. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข
   8.3

2559 2560 2561
(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
เปูาหมาย

ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยของประชาชนในระดับหมูบ่้านและชุมชน ให้มีสุขภาพแข็งแรง โดยให้การเรียนรู้การดูแลสุขภาพ การออกกําลังกาย การปูองกันโรคการใช้ยาอย่างถูกต้อง 
การรับประทานอาหารที่มีประโยชน์และการเข้ารับการตรวจสุขภาพหรือการรับบริการด้านสาธารณสุขตามขัน้ตอนและวิธีการทางการแพทย์

งบประมาณและที่ผ่านมา
 ตัวชีวั้ด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

6 โครงการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก
และมะเร็งเต้านมในสตรีตําบลปรุใหญ่

เพือ่ลดปัญหาการเกิดโรคมะเร็ง
ปากมดลูกและมะเร็งเต้านมใน
สตรีตําบลปรุใหญ่

สตรีตําบลปรุใหญ่ 40,000 40,000 40,000  จํานวนสตรี
เปน็มะเร็ง
ปากมดลูก
และมะเร็งเต้า
นมในพืน้ที่
ลดลง

สตรีตําบลปรุใหญป่ราศจาก
โรคมะเร็งปากมดลูกและ
มะเร็งเต้านม

กอง
สาธารณสุขฯ/

รพ.สต.หลักร้อย

7 โครงการคัดกรองภาวะแทรกซ้อนใน
ผู้ปุวยเบาหวาน ตําบลปรุใหญ่

เพือ่ลดปัญหาการเกิด
โรคเบาหวานของประชาชนใน
ตําบลปรุใหญ่

คัดกรองประชาชนตําบลปรุ
ใหญผู้่ปุวยเบาหวานทุกราย

20,000 20,000 20,000  จํานวนผู้ปวุย
เบาหวานใน
พืน้ที่ลดลง

ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง กอง
สาธารณสุขฯ/

รพ.สต.หลักร้อย

8 โครงการคัดกรองเบาหวาน ความดัน
โลหิตสูงในประชาชนกลุ่มเส่ียง
ตําบลรปรุใหญ ่และปรับเปล่ียน
พฤติกรรม

เพือ่ลดอัดตราปุวยในกลุ่มเส่ียง
ให้ผ่านเกณฑ์ชีวั้ด และกลุ่มเส่ียง
ได้รับการปรับเปล่ียนพฤติกรรม

คัดกรองประชาชนตําบลปรุ
ใหญ ่และจัดอบรม
ประชากรกลุ่มเส่ียงเพือ่
ปรับเปล่ียนพฤติกรรม 
จํานวน 2 วัน

100,000 100,000 100,000  จํานวนผู้ปวุย
เบาหวาน 
และความดัน
โลหติสูงใน
พืน้ที่ลดลง

ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง กอง
สาธารณสุขฯ/

รพ.สต.หลักร้อย

9 โครงการเฝูาระวังปัญหาทันตกรรม
โดยชุมชน

ประชาชนตําบลปรุใหญไ่ด้รับ
บริการทัตกรรมผ่านเกณฑ์
มาตราฐานตัวชีวั้ดของกระทรวง
สาธารณสุข

จัดระบบบริการทันตกรรม
ในชุมชนตําบลปรุใหญใ่ห้
ครอบคลุมทุกกลุ่มอายุ

35,000 35,000 35,000  จํานวน
ประชาชนมี
ปญัหา
ทันตกรรมใน
พืน้ที่ลดลง

ประชาชนมีสุขภาพฟันแข็งแรง กอง
สาธารณสุขฯ/

รพ.สต.หลักร้อย

10 โครงการส่งเสริมการปูองกันและ
แก้ไขปัญหาเอดส์และการต้ังครรภ์ใน
กลุ่มวัยรุ่น

เพือ่ลดปัญหาเอดส์และการ
ต้ังครรภ์ในกลุ่มวัยรุ่น

เยาวชนตําบลปรุใหญ่ 100,000 100,000 100,000  จํานวนปญัหา
เอดส์และการ
ต้ังครรภ์ใน
กลุ่มวัยรุ่นลดลง

ผู้สูงอายุมีสุขภาพแข็งแรง
ปราศจากโรค

กอง
สาธารณสุขฯ

118



8. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข
   8.3

2559 2560 2561
(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
เปูาหมาย

ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยของประชาชนในระดับหมูบ่้านและชุมชน ให้มีสุขภาพแข็งแรง โดยให้การเรียนรู้การดูแลสุขภาพ การออกกําลังกาย การปูองกันโรคการใช้ยาอย่างถูกต้อง 
การรับประทานอาหารที่มีประโยชน์และการเข้ารับการตรวจสุขภาพหรือการรับบริการด้านสาธารณสุขตามขัน้ตอนและวิธีการทางการแพทย์

งบประมาณและที่ผ่านมา
 ตัวชีวั้ด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

11 โครงการเฝูาระวังโรคและติดตามภาวะ
โภชนาการในเด็ก 0-5 ปี

เพือ่ใหเ้ด็กอายุ  0-5 ป ีในตําบลปรุ
ใหญม่ีสุขภาพดีถว้นหน้า

เด็กอายุ  0-5 ปี 
ในตําบลปรุใหญ่

35,000 35,000 35,000  จํานวนเด็ก 
0-5 ป ีมี
สุขภาพ
อนามัยดี
เพิม่ขึ้น

สุขภาพพลานามัยของเด็กดีขึน้ กอง
สาธารณสุขฯ

12 โครงการปูองกันและแก้ไขปัญหาการ
ต้ังครรภ์ในวัยรุ่น

เพือ่ลดอัตราการต้ังครรภ์อันไม่
พึงประสงค์ในวัยรุ่น

กลุ่มเยาวชนอายุระหว่าง 
12-19 ปี ในตําบลปรุใหญ่

70,000 70,000 70,000  จํานวน
เยาวชน
ต้ังครรภ์ไม่พงึ
ประสงค์ลดลง

เยาวชนมีความรู้ไม่ถูก
หลอกลวงไปค้ามนุษย์

กอง
สาธารณสุขฯ

13 โครงการเพิม่ประสิทธิภาพการปูองกัน
โรคระบาดสัตว์ล่วงหน้า

 - เพือ่เพิม่ประสิทธิภาพของ
อาสาสมัครประจําหมูบ่้าน
 - เพือ่สร้างทักษะและความรู้ใน
การปูองกันโรคระบาดสัตว์
 - เพือ่ลดจํานวนสุนัข แมวใน
เขตพืน้ที่

 - ฝึกอบรมให้ความรู้แก่
อาสาสมัครปศุสัตว์ประจํา
หมูบ่้าน
 - จัดเก็บข้อมูลด้านปศุสัตว์
 - ฉีดวัคซีนปูองกันโรค
ระบาดสัตว์
 - ทําหมันสุนัข แมว เพศผู้
และเพศเมีย

100,000 100,000 100,000  จํานวนโรค
ระบาดสัตว์ใน
พืน้ที่ลดลง

 - อาสาสมัครปศุสัตว์ประจํา
หมูบ่้านมีทักษาและความรู้ใน
การปูองกันโรคระบาดสัตว์
 - ตําบลปรูใหญป่ลอดภัยจาก
โรคระบาดสัตว์
 - ประชากรสุนัข แมว ใน
พืน้ที่ลดลง

กอง
สาธารณสุขฯ
/สํานักงานปศุ
สัตว์อําเภอ

เมือง
นครราชสีมา
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รายละเอียดโครงการพัฒนา แบบ ผ.01
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 ถึง 2561)

เทศบาลต าบลปรุใหญ่
ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่2 ลดความเหลือ่มล้ าทางสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน  
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที ่4 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม
9.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม
   9.1

2559 2560 2561
(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน
เพื่อเพิ่มพูนความรู้ใหก้บั
คณะกรรมการชุมชน
คณะกรรมการอํานวยการชุมชน 
และสมาชิกชุมชน

เพือ่เป็นการเพิม่ประสิทธิภาพ
การทํางานของคณะกรรมการ
ชุมชนคณะกรรมการ
อํานวยการชุมชน และสมาชิก
ชุมชนเทศบาลตําบลปรุใหญ่

คณะกรรมการชุมชน
คณะกรรมการอํานวยการ
ชุมชน และสมาชิกชุมชน
ตําบลปรุใหญ่

650,000    650,000    650,000    จํานวน
คณะกรรมการ
ชุมชน ได้รับ
ความรู้เพิม่ขึ้น

คณะกรรมการชุมชน 
คณะกรรมการอํานวยการ
ชุมชน และสมาชิกชุมชนของ
เทศบาลตําบลปรุใหญม่ี
ประสิทธิภาพในการทํางาน
เพิม่มากขึน้

สํานัก
ปลัดเทศบาล

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

 ตัวชีวั้ด
(KPI)

ส่งเสริมและพัฒนาบทบาทของผู้นําชุมชน คณะกรรมการหมูบ่้าน และชุมชนให้เข้มแข็งเพือ่เป็นผู้นําการพัฒนาชุมชนและท้องถิน่ที่มีคุณภาพ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
เปูาหมาย
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รายละเอียดโครงการพัฒนา แบบ ผ.01
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 ถึง 2561)

เทศบาลต าบลปรุใหญ่
ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่2 ลดความเหลือ่มล้ าทางสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน  
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที ่4 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม
9.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม
   9.2

2559 2560 2561
(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

1 จ่ายเบีย้ยังชีพ ผู้ปุวยโรคเอดส์ เพือ่ช่วยเหลือผู้ปุวยเอดส์ ให้มี
รายได้พอเล้ียงชีพ

ผู้ปุวยโรคเอดส์ จํานวน 1 
คน (รวม 12 เดือน ๆ ละ 
500 บาท)

6,000 6,000 6,000 จํานวนผู้ปวุย
เอดส์ได้รับการ
ดูแลเพิม่ขึ้น

ผู้ปุวยเอดส์ ได้รับการดูแล
และมีรายได้พอเล้ียงชีพ

สํานัก
ปลัดเทศบาล

2 โครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ
ตําบลปรุใหญ่

เพือ่เสริมสร้างขวัญและกําลังใจ
ของผู้สูงอายุในการดูแลสุขภาพ
ให้แข็งแรง

ผู้สูงอายุตําบลปรุใหญ่ 400,000 400,000 400,000 จํานวนผู้สูงอายุ
ได้รับการพฒันา
ศักยภาพเพิม่ขึ้น

ผู้สูงอายุมีขวัญและกําลังใน
การดูแลสุขภาพอนามัยให้
แข็งแรง

สํานัก
ปลัดเทศบาล

3 โครงการวันสตรีสากลตําบลปรุใหญ่ เพือ่พัฒนาศักยภาพ บทบาท
หน้าที่ของสตรีในชุมชน

สตรีตําบลปรุใหญ่ 100,000 100,000 100,000 จํานวนสตรีได้รับ
การพฒันา
ศักยภาพเพิม่ขึ้น

สตรีในชุมชนมีศักยภาพที่ดี 
และรู้จักบทบาทหน้าที่

สํานัก
ปลัดเทศบาล

4 โครงการส่งเสริมพัฒนาสตรี เพือ่ส่งเสริมให้สตรีทํากิจกรรม
ร่วมกัน

สตรีตําบลปรุใหญ่ 100,000 100,000 100,000 จํานวนสตรีได้รับ
การพฒันา
ศักยภาพเพิม่ขึ้น

สตรีในชุมชนมีศักยภาพที่ดี 
และรู้จักบทบาทหน้าที่

สํานัก
ปลัดเทศบาล

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
เปูาหมาย  ตัวชีวั้ด

(KPI)

ส่งเสริม พัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุผู้พิการ และด้อยโอกาส โดยการจัดกิจกรรมที่เหมาะสมและดําเนินการให้เกิดกองทุน หรือจัดหางบประมาณ
เพือ่ดําเนินการพัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตอย่างต่อเนื่อง รวมตลอดถึงการพัฒนาให้มีความรู้ความชํานาญในวิชาชีพที่เหมาะสม เพือ่พึง่ตนเอง เล้ียงตนเองและครอบครัว
ได้อย่างมีเกียรติและศักด์ิศรีทัดเทียมกับบุคคลทั่วไป

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
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9.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม
   9.2

2559 2560 2561
(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
เปูาหมาย  ตัวชีวั้ด

(KPI)

ส่งเสริม พัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุผู้พิการ และด้อยโอกาส โดยการจัดกิจกรรมที่เหมาะสมและดําเนินการให้เกิดกองทุน หรือจัดหางบประมาณ
เพือ่ดําเนินการพัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตอย่างต่อเนื่อง รวมตลอดถึงการพัฒนาให้มีความรู้ความชํานาญในวิชาชีพที่เหมาะสม เพือ่พึง่ตนเอง เล้ียงตนเองและครอบครัว
ได้อย่างมีเกียรติและศักด์ิศรีทัดเทียมกับบุคคลทั่วไป

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

5 โครงการฝึกอบรมเพิม่พูนความรู้ใน
การประกอบอาชีพ ให้แก่ กลุ่มอาชีพ
 กลุ่มสตรี กลุ่มแม่บ้าน และกุล่ม
องค์กรต่าง ๆ

เพือ่เป็นการเพิม่ประสิทธิภาพ
ในการประกอบอาชีพในกับกลุ่ม
ต่าง ๆ

ฝึกอบรมเพิม่พูนความรู้ใน
การประกอบอาชีพ ให้แก่ 
กลุ่มอาชีพ กลุ่มสตรี กลุ่ม
แม่บ้าน และกุล่มองค์กร
ต่าง ๆ

700,000 700,000 700,000 จํานวนกลุ่ม
อาชีพ กลุ่มสตรี 
กลุ่มแม่บา้น 
ได้รับการพฒันา
ศักยภาพเพิม่ขึ้น

กลุ่มอาชีพและกลุ่มต่าง ๆ ใน
พืน้ที่มีการประกอบอาชีพที่มี
ประสิทธิภาพเพิม่มากขึน้

สํานัก
ปลัดเทศบาล

6 โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมการ
รวมกลุ่มอาชีพ

เพือ่ส่งเสริมประชาชนในพืน้ที่มี
อาชีพและเป็นการเพิม่รายได้

ฝึกอบรมและส่งเสริมการ
อาชีพประชาชนในพืน้ที่ 
จํานวน 100 คน

50,000      50,000      50,000      จํานวนประชาชน
ได้รับการ
ส่งเสริมอาชีพ
เพิม่ขึ้น

กลุ่มอาชีพและกลุ่มต่าง ๆ ใน
พืน้ที่มีการประกอบอาชีพที่มี
ประสิทธิภาพเพิม่มากขึน้

สํานัก
ปลัดเทศบาล

7 โครงการเข้าค่ายเยาวชนปูองกันภัย
การค้ามนุษย์

เพือ่ปูองกันไม่ให้เยาวชนถูก
หลอกลวงไปค้ามนุษย์

เยาวชนตําบลปรุใหญ่ 50,000 50,000 50,000 จํานวนเยาวชน
ถูกหลอกลวงไป
ค้ามนุษย์ลดลง

เยาวชนมีความรู้ไม่ถูก
หลอกลวงไปค้ามนุษย์

กอง
สาธารณสุขฯ

8 โครงการปูองกันและแก้ไขปัญหา
ความรุนแรงต่อเด็ก สตรีและบุคคล
ในครอบครัว

เพือ่ปูองกันและแก้ไขปัญหา
ความรุนแรงต่อเด็ก สตรีและ
บุคคลในครอบครัว

ประชาชนตําบลปรุใหญ่ 50,000 50,000 50,000 จํานวนปญัหา
ความรุนแรงต่อ
เด็ก สตรี และ
บคุคลใน
ครอบครัวลดลง

เด็ก สตรีและบุคคลใน
ครอบครัวได้รับการปูองกัน
และแก้ไขปัญหาความรุนแรง

กอง
สาธารณสุขฯ

9 โครงการอุน่รัก เพือ่ส่งเสริมสถาบันครอบครัว
ของประชาชนในเขตเทศบาล
ตําบลปรุใหญ่

ประชาชนในเขตเทศบาล
ตําบลปรุใหญ่

15,000      15,000      15,000      จํานวน
ครอบครัวมี
ความอบอุ่น
เพิม่ขึ้น

ประชาชนในเขตเทศบาล
ตําบลปรุใหญม่ีสถาบัน
ครอบครัวที่อบอุน่ และเข้มแข็ง

กอง
สาธารณสุขฯ
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9.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม
   9.2

2559 2560 2561
(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
เปูาหมาย  ตัวชีวั้ด

(KPI)

ส่งเสริม พัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุผู้พิการ และด้อยโอกาส โดยการจัดกิจกรรมที่เหมาะสมและดําเนินการให้เกิดกองทุน หรือจัดหางบประมาณ
เพือ่ดําเนินการพัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตอย่างต่อเนื่อง รวมตลอดถึงการพัฒนาให้มีความรู้ความชํานาญในวิชาชีพที่เหมาะสม เพือ่พึง่ตนเอง เล้ียงตนเองและครอบครัว
ได้อย่างมีเกียรติและศักด์ิศรีทัดเทียมกับบุคคลทั่วไป

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

10 โครงการดําเนินงานตามศูนย์พัฒนา
ครอบครัวในชุมชน (ศพช.)

เพือ่พัฒนาสถาบันครอบครัวใน
ลักษณะบูรณาการร่วมกับทุก
ภาคส่วน

ครอบครัวในพืน้ที่
ตําบลปรุใหญ่

20,000 20,000 20,000 จํานวน
ครอบครัวมีความ
เข้มแข็งเพิม่ขึ้น

สถาบันครอบครัวมีความ
เข้มแข็ง

สํานัก
ปลัดเทศบาล

11 โครงการส่งเสริมสนับสนุนผลิตภัณฑ์
จากกลุ่ม OTOP

เพือ่สนับสนุนการผลิตสินค้า 
OTOP

หมูท่ี่ 1-7 ตําบลปรุใหญ่ 70,000 70,000 70,000 จํานวนผลิตภัณฑ์
 OTOP ได้รับ
การส่งเสริม
เพิม่ขึ้น

มีสินค้า OTOP ที่มีคุณภาพ
ระดับตําบล

สํานัก
ปลัดเทศบาล

12 โครงการส่งเสริมอาชีพและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการตําบลปรุใหญ่

เพือ่ให้คนพิการมีอาชีพ มีรายได้
 และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึน้

คนพิการ หมูท่ี่ 1 - 7 ตําบล
ปรุใหญ่

 20,000  20,000  20,000 จํานวนผู้พกิารมี
อาชีพและรายได้
เพิม่ขึ้น

คนพิการมีอาชีพและมี
คุณภาพชีวิตดีขึน้

สํานัก
ปลัดเทศบาล

13 โครงการเสริมสร้างประสบการณ์การ
ทํางานช่วงปิดภาคเรียน

เพือ่พัฒนาศักยภาพนักเรียน 
นักศึกษา และมีรายได้ในช่วง
ปืดภาคเรียน

นักเรียน นักศึกษา ในเขต
เทศบาลตําบลปรุใหญ่

 100,000  100,000  100,000 จํานวนนักเรียนมี
รายได้ช่วงปดิ
ภาคเรียนเพิม่ขึ้น

นักเรียน นักศึกษามีศักยภาพ 
และมีรายได้ในช่วงปืดภาค
เรียน

กองการศึกษา

14 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
สําหรับผู้สูงอายุตําบลปรุใหญ่

เพือ่พัฒนาศักยภาพและเพิม่พูน
ความรู้ให้ผู้สูงอายุในเขตตําบล
ปรุใหญ่

ให้ความรู้ด้านต่าง ๆ แก่
ผู้สูงอายุในเขตตําบลปรุใหญ่
 เช่น ให้ความรู้เกีย่วกับ
เศรษฐกิจพอเพียง การฝึก
อาชีพ เป็นต้น

300,000 300,000 300,000 จํานวนผู้สูงอายุ
มีความรู้และ
ได้รับการพฒันา
ศักยภาพเพิม่ขึ้น

ผู้สูงอายุในเขตตําบลปรุใหญม่ี
ศักยภาพและมีความรู้เพิม่
มากขึน้

สํานัก
ปลัดเทศบาล
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รายละเอียดโครงการพัฒนา แบบ ผ.01
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 ถึง 2561)

เทศบาลต าบลปรุใหญ่
ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่2 ลดความเหลือ่มล้ าทางสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน  
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที ่4 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม
9.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม
   9.3

2559 2560 2561
(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการดําเนินการเกีย่วกับการ
ปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

เพือ่ปูองกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติดตามมาตรการต่าง ๆ

ประชาชนตําบลปรุใหญ่ 40,000      40,000      40,000      จํานวน
ประชาชนติด
ยาเสพติดใน
พืน้ที่ลดลง

ประชาชนในตําบลมีสุขภาพ
แข็งแรงปราศจากโรคไม่ติดต่อ
และโรคติดต่อ

 กอง
สาธารณสุขฯ

2 อุดหนุนอําเภอเมืองนครราชสีมาตาม
โครงการปูองกันการแพร่ระบาดของ
ยาเสพติดโดยการเสริมสร้างการมี
ส่วนร่วมของชุมชน/ประชาสัมคม 
อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา

เพือ่อุดหนุนอําเภอเมือง
นครราชสีมาตามโครงการ
ปูองกันการแพร่ระบาดของยา
เสพติดโดยการเสริมสร้างการมี
ส่วนร่วมของชุมชน/ประชาสัม
คม อ.เมืองนครราชสีมา จ.
นครราชสีมา

อําเภอเมืองนครราชสีมา 35,000      35,000      35,000      จํานวนปญัหา
การแพร่
ระบาดของยา
เสพติดใน
พืน้ที่ลดลง

อําเภอเมืองนครราชสีมามีการ
บริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ

 กอง
สาธารณสุขฯ /
 อําเภอเมือง
นครราชสีมา

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
เปูาหมาย

ดําเนินการสนับสนุน และประสานรัฐบาล องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ทุกระดับ เพือ่ปูองกันและให้มีการปราบปรามและแก้ไขปัญหาการเสพ การผลิต และการจําหน่ายยาเสพติด
ในทุกระดับ

งบประมาณและที่ผ่านมา
 ตัวชีวั้ด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
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9.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม
   9.3

2559 2560 2561
(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
เปูาหมาย

ดําเนินการสนับสนุน และประสานรัฐบาล องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ทุกระดับ เพือ่ปูองกันและให้มีการปราบปรามและแก้ไขปัญหาการเสพ การผลิต และการจําหน่ายยาเสพติด
ในทุกระดับ

งบประมาณและที่ผ่านมา
 ตัวชีวั้ด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

3 อุดหนุนศูนย์อํานวยการพลังแผ่นดิน
เอาชนะยาเสพติดจังหวัด
นครราชสีมาตามโครงการปูองกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด

เพือ่อุดหนุนศูนย์อํานวยการ
พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด
จังหวัดนครราชสีมาตาม
โครงการปูองกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด

ศูนย์อํานวยการพลังแผ่นดิน
เอาชนะยาเสพติดจังหวัด
นครราชสีมา

40,000      40,000 40,000 จํานวนปญัหา
ยาเสพติดใน
พืน้ที่ลดลง

ศูนย์อํานวยการพลังแผ่นดิน
เอาชนะยาเสพติดจังหวัด
นครราชสีมามีการบริหาร
จัดการที่มีประสิทธิภาพ

 กอง
สาธารณสุขฯ /

 ศูนย์
อํานวยการ
พลังแผ่นดิน
เอาชนะยา

เสพติดจังหวัด
นครราชสีมา

4 โครงการฝึกอบรม/จัดกิจกรรมในการ
ปูองกันและควบคุมปัญหา
ยาเสพติด

เพือ่เฝูาระวัง ปูองกันและ
ควบคุมปัญหายาเสพติดในเขต
ตําบล

โรงเรียน และชุมชนในเขต
ตําบลปรุใหญ่

100,000 100,000 100,000 จํานวน
ประชาชน เด็ก
 เยาวชน มี
ความรู้เร่ือง
การปอูงกัน
และแก้ไข
ปญัหายาเสพ
ติดในพืน้ที่
เพิม่ขึ้น

เกิดการเฝูาระวังปูองกันและ
ควบคุมปัญหายาเสพติด

กอง
สาธารณสุขฯ

5 อุดหนุนสถานีตํารวจภูธรโพธ์ิกลาง
ตามโครงการฝึกอบรมเยาวชนสัมพันธ์
 ต้านอาชญากรรมและยาเสพติด

เพือ่ให้เด็กและเยาวชนมีส่วน
ร่วมในการปูองกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด

ฝึกอบรมให้ความรู้แก่เด็ก
และเยาวชน จํานวน  100 
คน

 60,000 - - จํานวน เด็ก 
เยาวชน มี
ความรู้เร่ือง
การปอูงกัน
และแก้ไข
ปญัหายาเสพ
ติดในพืน้ที่
เพิม่ขึ้น

การแพร่ระบาดของยาเสพติด
 และอาชญากรรมลดลง

 สํานัก
ปลัดเทศบาล /
 สภ.โพธ์ิกลาง
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รายละเอียดโครงการพัฒนา แบบ ผ.01
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 ถึง 2561)

เทศบาลต าบลปรุใหญ่
ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 พัฒนาอุตสาหกรรมการเกษตรแบบครบวงจรเพ่ือเป็นครัวของโลก   
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที ่3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตร   
10. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตร
 10.1

2559 2560 2561
(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการเพิม่ศักยภาพการผลิตข้าว
ตําบลปรุใหญ่

เพือ่ส่งเสริมให้เกษตรกรผลิต
ข้าวมีคุณภาพและผลผลิต
เพิม่ขึน้ และเพิม่รายได้แก่
เกษตรกร

จัดฝึกอบรม 
จํานวน 40 ราย

15,000      15,000      15,000      จํานวน
เกษตรกรมี
ความรู้เร่ือง
การเพืม่
ผลผลิตข้าว
เพิม่ขึ้น

เกษตรกรผลิตข้าวมีคุณภาพ
และผลผลิตเพิม่ขึน้ และเพิม่
รายได้

 สํานัก
ปลัดเทศบาล/
เกษตรอําเภอ

เมือง
นครราชสีมา

2 โครงการปลูกผักปลอดสารพิษใน
ตําบลปรุใหญ่

เพือ่ส่งเสริมให้เกษตรกรใช้
ชีวภาพสารสกัดลดต้นทุนการ
ผลิต

จัดฝึกอบรม 
จํานวน 20 ราย

70,000      70,000      70,000      จํานวน
เกษตรกรมี
ความรู้เร่ือง
การลดต้นทุน
การผลิตและ
การเพิม่รายได้
เพิม่ขึ้น

เกษตรกรใช้ต้นทุนน้อยลง 
และเพิม่รายได้

 สํานัก
ปลัดเทศบาล/
เกษตรอําเภอ

เมือง
นครราชสีมา

ลดต้นทุนการผลิตและเพิม่มูลค่าผลผลิตทางการเกษตร ปรับปรุงผลิตผลให้มีคุณภาพ มีมาตรฐานสากลโดยการร่วมมือและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน
งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ/กิจกรรม
 ตัวชีวั้ด
(KPI)

วัตถุประสงค์
เปูาหมาย
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รายละเอียดโครงการพัฒนา แบบ ผ.01
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 ถึง 2561)

เทศบาลต าบลปรุใหญ่
ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 พัฒนาอุตสาหกรรมการเกษตรแบบครบวงจรเพ่ือเป็นครัวของโลก   
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที ่3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตร   
10. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตร
 10.2

2559 2560 2561
(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการศึกษาดูงานเศรษฐกิจพอเพียง เพือ่ส่งเสริมให้ประชาชนใน
พืน้ที่มีความรู้ความเข้าใจ
เกีย่วกับเศรษฐกิจพอเพียง

ประชาชนในพืน้ที่ จํานวน 
100 คน

50,000 50,000 50,000 จํานวน
ประชาชนมี
ความ ความ
เข้าใจเกี่ยวกับ
เศรษฐกิจ
พอเพยีงเพิม่ขึ้น

ประชาชนในพืน้ที่มีความรู้
ความเข้าใจเกีย่วกับเศรษฐกิจ
พอเพียง

 สํานัก
ปลัดเทศบาล

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
เปูาหมาย

สนับสนุนการทําการเกษตรทางเลือก เพือ่เพิม่คุณภาพและประสิทธิภาพของนโยบายเศรษฐกิจพอเพียงโดยอาศัยเทคโนโลยีที่ทันสมัย โดยขอความร่วมมือและให้ความร่วมมือ
กับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน

งบประมาณและที่ผ่านมา
 ตัวชีวั้ด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
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10. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตร
 10.2

2559 2560 2561
(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
เปูาหมาย

สนับสนุนการทําการเกษตรทางเลือก เพือ่เพิม่คุณภาพและประสิทธิภาพของนโยบายเศรษฐกิจพอเพียงโดยอาศัยเทคโนโลยีที่ทันสมัย โดยขอความร่วมมือและให้ความร่วมมือ
กับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน

งบประมาณและที่ผ่านมา
 ตัวชีวั้ด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

2 โครงการเสริมสร้างและพัฒนา
ศักยภาพเกษตรเทศบาล
ตําบลปรุใหญ่

เพือ่ส่งเสริมให้เกษตรกรได้รับ
องค์ความรู้ควบคู่ไปปฏิบัติการ
ได้จริง  เรียนรู้เร่ืองการลด
ต้นทุนการผลิต  การเพิม่มูลค่า
ผลผลิตทางการเกษตร และเพือ่
เสริมสร้างบทบาทและ
ประชาสัมพันธ์งานเทศบาล
ตําบลปรุใหญส่นับสนุนส่งเสริม
ด้านการเกษตร  รวมถึงให้
เกษตรกรได้เข้ามีส่วนร่วมใช้
ประโยชน์จากประกอบอาชีพ
ตามพระราชดําริ เศรษฐกิจ
พอเพียง

ประชาชนในเขตเทศบาล
ตําบลปรุใหญ่

50,000 50,000 50,000 จํานวน
เกษตรกร
ได้รับความรู้ 
และพฒันา
ศักยภาพ
เกษตรเพิม่ขึ้น

เกษตรกรได้รับองค์ความรู้
ควบคู่ไปปฏิบัติการได้จริง  
สามารถลดต้นทุนการผลิต  
การเพิม่มูลค่าผลผลิตทาง
การเกษตร และได้เข้ามีส่วน
ร่วมใช้ประโยชน์จากประกอบ
อาชีพตามพระราชดําริ 
เศรษฐกิจพอเพียง

 สํานัก
ปลัดเทศบาล
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บัญชีประสานโครงการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน แบบ ผ. 02
โดย เทศบาลต าบลปรุใหญ่

อ าเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวดันครราชสีมา

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 รวม
1 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแอส

ฟัลท์ติกคอนกรีตเลียบคลองชลประทาน
สายคอกหม ูม. 1   ตําบลปรุใหญ่  
เชือ่มต่อตําบลพลกรัง

1,990,000 - - 1,990,000      ทต.ปรุใหญ่ / 
ขอรับสนบัสนนุ

2 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ซอยรัดใจ ม. 4 ตําบลปรุใหญ่ เชือ่มเขต
เทศบาลนครนครราชสีมา

1,352,000 1,352,000      ทต.ปรุใหญ่ / 
ขอรับสนบัสนนุ

3 โครงการกอ่สร้างท่อระบายน้ําคอนกรีต
เสริมเหล็กสายแยกสูทบญุเติม ถึงคลองส่ง
น้ํา จาก ม.4 ตําบลปรุใหญ่  เชือ่มเขต
เทศบาลนครนครราชสีมา

1,400,000 - - 1,400,000      ทต.ปรุใหญ่ / 
ขอรับสนบัสนนุ

4 โครงการวางท่อลอดเหล่ียมคอนกรีตเสริม
เหล็ก ม. 5 ตําบลปรุใหญ่ เชือ่มเทศบาล
นครนครราชสีมา

6,200,000 - - 6,200,000      ทต.ปรุใหญ่ / 
ขอรับสนบัสนนุ

5 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติค
คอนกรีต ถนนมขุมนตรี  เขตเทศบาลนคร
นครราชสีมา ช่วงทางแยกชุมชนบา้น
หนองหอย – สุดเขตเทศบาลตําบลปรุใหญ่ 
 หมู่ที่ 3 บา้นหนองหอย เชือ่มตําบลบา้น
ใหม่

 595,000 - - 595,000        ทต.ปรุใหญ่ / 
ขอรับสนบัสนนุ

6 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
จาก หมู่ที่  6 บา้นเลียบ ตําบลปรุใหญ่ 
เชือ่มเขตเทศบาลนครนครราชสีมา

 1,000,000 1,000,000      ทต.ปรุใหญ่ / 
ขอรับสนบัสนนุ

7 โครงการวางท่อระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็กจากสันอา่งเกบ็น้ําสนามกฬีาเฉลิม
พระเกยีรติ 80 พรรษา ฯ เชือ่มซอยราชครู
 หมู่ที่ 7 บา้นแสนสุข ตําบลปรุใหญ่ (แกไ้ข
ปญัหาน้ําท่วม ต.สุรนารี ต.ปรุใหญ่ 
เทศบาลนครนครราชสีมา)

 1,800,000 - - 1,800,000      ทต.ปรุใหญ่ / 
ขอรับสนบัสนนุ

14,337,000 - - 14,337,000

งบประมาณล าดับ
ที่

ช่ือโครงการ 
หน่วยงานที่
ขอประสาน

รวมทั้งสิน้จ านวน   7  โครงการ  
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา แบบ ผ.03
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 ถึง 2561)

เทศบาลต าบลปรุใหญ่

จํานวน
โครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

จํานวน
โครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

จํานวน
โครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

จํานวน
โครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

1 ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการติดต้ังระบบเตือนภัยธรรมชาติ และภัยพิบัติต่างๆ 

รวมทั้งการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย และความมัน่คงความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน ลดอุบัติเหตุทางบก/ทางน้ํา

8 960,000 2 200,000 0 0 10 1,160,000

1.2 ส่งเสริม สนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ หน่วยงาน มูลนิธิการกุศลและ
องค์กรที่เกีย่วข้อง ในการเตรียมความพร้อมในการปูองกันภัย และการ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัย

11 1,509,200 10 1,220,200 10 1,220,200 31 3,949,600

1.3 ส่งเสริม และสนับสนุนการติดต้ังระบบกล้องวงจรปิดในเขตชุมชน และสถานที่
สําคัญ เพือ่สร้างความอบอุน่ใจ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชน

5 1,150,000 2 200,000 0 0 7 1,350,000

1.4 สนับสนุนการฝึกอบรมจัดต้ังและอบรมฟืน้ฟูตํารวจบ้าน และอาสาสมัครปูองกัน
ภัยฝุายพลเรือน(อปพร.) เพือ่เป็นกําลังสนับสนุนเจ้าหน้าที่รัฐ และดูแลรักษา
ความปลอดภัยและการจราจรในชุมชน หมูบ่้าน

8 635,000 6 535,000 6 535,000 20 1,705,000

32 4,254,200 20 2,155,200 16 1,755,200 68 8,164,600

2 ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชดําริ 
2.1  พัฒนาขุดลอก คูคลองและจัดสร้างแหล่งน้ํา สงวนและเก็บกักน้ําเพือ่การเกษตร

 เพือ่การอุปโภคและบริโภค รวมทั้งวางโครงการเพือ่แก้ไขปัญหาน้ําท่วมและน้ํา
แล้ง

10 8,461,000 0 0 0 0 10 8,461,000

10 8,461,000 0 0 0 0 10 8,461,000

ปี พ.ศ. 2560 ปี พ.ศ. 2561 รวม 3 ปี

รวม

รวม

ที่ ยุทธศาสตร์
ปี พ.ศ. 2559
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จํานวน
โครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

จํานวน
โครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

จํานวน
โครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

จํานวน
โครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

ปี พ.ศ. 2560 ปี พ.ศ. 2561 รวม 3 ปี
ที่ ยุทธศาสตร์

ปี พ.ศ. 2559

3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน
3.1 ส่งเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างคุณภาพชีวิตพืน้ฐาน 

ให้สอดคล้องกับความจําเป็นและความต้องการของประชาชนในการดํารงชีวิต
อย่างพอเพียง

6 1,440,000 0 0 0 0 6 1,440,000

3.2 ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึงให้สามารถตอบสนองความ
ต้องการ และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยเฉพาะเส้นทางการ
ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร แหล่งท่องเที่ยวและพืน้ที่  อืน่ ๆ ที่เกีย่วข้องกับ
การดํารงชีวิตของประชาชน

50 37,149,100 8 2,731,000 0 0 58 39,880,100

3.3 ประสานในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในด้านสาธารณูปโภค
 และส่งเสริมให้ประชาชนเข้าใจในการใช้และรักษาสาธารณูปโภคอย่างคุ้มค่า

18 3,075,000 1 500,000 1 500,000 20 4,075,000

74 41,664,100 9 3,231,000 1 500,000 84 45,395,100
4 ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

4.1 ส่งเสริม สนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 
ภาคเอกชน ในการพัฒนาฟืน้ฟูและอนุรักษ์ธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อม แหล่งน้ํา ลุ่ม
น้ําลําคลอง และปุาไม้ให้มีความอุดมสมบูรณ์

4 180,000 4 180,000 4 180,000 12 540,000

4.2 ส่งเสริม สนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่และ
ภาคเอกชน ในการรณรงค์สร้างจิตสํานึก เพือ่ปูองกันและแก้ไขปัญหามลพิษ
และปัญหาส่ิงแวดล้อมของชุมชนท้องถิน่ทุกระดับ

1 200,000 1 200,000 1 200,000 3 600,000

4.3 ส่งเสริม สนับสนุนและสร้างความร่วมมือกับส่วนราชการที่เกีย่วข้อง องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ในการจัดทําระบบกําจัดขยะรวม เพือ่จัดการขยะมูลฝอย
และส่ิงปฏิกูลอย่างเป็นระบบ

1 80,000 1 80,000 1 80,000 3 240,000

6 460,000 6 460,000 6 460,000 18 1,380,000

รวม

รวม
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จํานวน
โครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

จํานวน
โครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

จํานวน
โครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

จํานวน
โครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

ปี พ.ศ. 2560 ปี พ.ศ. 2561 รวม 3 ปี
ที่ ยุทธศาสตร์

ปี พ.ศ. 2559

5 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรม ประเพณี และกีฬา
5.1 พัฒนาฟืน้ฟูและส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของ

ชุมชนท้องถิน่โคราช เพือ่การอนุรักษ์สืบสานต่อและเชือ่มโยงสู่กิจกรรมการ
ท่องเที่ยว

6 1,460,000 6 1,460,000 6 1,460,000 18 4,380,000

5.2 ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมลานกีฬาชุมชน และจัดการแข่งขันกีฬาประเภท
ต่างๆ ต้ังแต่ระดับหมูบ่้านจนถึงระดับจังหวัด รวมถึงการสร้างความเป็นเลิศ
ทางด้านกีฬาสู่กีฬาอาชีพในระดับชาติและนานาชาติ

6 550,000 5 450,000 5 450,000 16 1,450,000

5.3 พัฒนาและฟืน้ฟูแหล่งท่องเที่ยวเดิม สร้างแหล่งท่องเที่ยวใหม่ รวมทั้งกิจกรรม
ด้านการท่องเที่ยว และส่ิงอํานวยความสะดวกต่างๆ เพือ่กระตุ้นเศรษฐกิจ และ
สร้างรายได้จากการท่องเที่ยวของจังหวัดนครราชสีมาเพิม่ขึน้

0 0 0 0 1 20,000,000 1 20,000,000

12 2,010,000 11 1,910,000 12 21,910,000 35 25,830,000

6 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา
6.1 พัฒนาและเตรียมบุคลากรด้านการศึกษา (ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน) 

ให้เป็นผู้มีคุณภาพมีทักษะและศักยภาพตามมาตรฐานสากล รองรับประชาคม
อาเซียน

1 50,000 1 50,000 1 50,000 3 150,000

6.2 ส่งเสริมการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 17 3,010,090 10 1,832,090 10 1,832,090 37 6,674,270
18 3,060,090 11 1,882,090 11 1,882,090 40 6,824,270

7 ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
7.1 นําระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงานภายในองค์กร  เพือ่ให้บริการกับ

ประชาชนให้สะดวก รวดเร็ว แม่นยํา โดยยึดถือประโยชน์สูงสุดของประชาชน 
ผู้รับบริการเป็นสําคัญ

3 150,000 3 150,000 3 150,000 9 450,000

7.2 สนับสนุนบุคลากรในสังกัด ให้ได้รับการศึกษา อบรม การทําวิจัย เพิม่พูนความรู้
 เพือ่ยกระดับประสิทธิภาพ การทํางานให้เกิดประสิทธิผลในการบริการ
ประชาชน และในการส่ือสารและร่วมมือกับประชาคมอาเซียน

2 415,000 2 415,000 2 415,000 6 1,245,000

รวม

รวม
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จํานวน
โครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

จํานวน
โครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

จํานวน
โครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

จํานวน
โครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

ปี พ.ศ. 2560 ปี พ.ศ. 2561 รวม 3 ปี
ที่ ยุทธศาสตร์

ปี พ.ศ. 2559

7.3 บูรณาการการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิน่ ร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ และ
เอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ เพือ่พัฒนาท้องถิน่ สร้างประโยชน์สูงสุด 
แก่ประชาชน

1 20,000 1 20,000 1 20,000 3 60,000

7.4 เปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามีส่วนร่วมในการกําหนดนโยบายและความ
ต้องการของประชาชน

2 70,000 2 70,000 2 70,000 6 210,000

7.5 เพิม่ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ และส่งเสริมศักยภาพท้องถิน่ในทุกๆ 
ด้าน

26 6,599,500 19 6,355,000 12 1,215,000 57 14,169,500

34 7,254,500 27 7,010,000 20 1,870,000 81 16,134,500

8 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข
8.1 สนับสนุนการจัดต้ังกองทุน และเพิม่สวัสดิการเพือ่พัฒนาศักยภาพของ

อาสาสมัครสาธารณสุขหมูบ่้าน (อสม.)
3 483,400 3 483,400 3 483,400 9 1,450,200

8.2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้การรักษาพยาบาลประชาชนในระดับตําบล หมูบ่้าน
และชุมชนที่มีคุณภาพและมาตรฐานเพือ่ให้ประชาชนได้รับบริการที่ดี ทั่วถึง 
และทันเหตุการณ์ โดยร่วมมือกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล และ
หน่วยงาน หรือองค์กรที่เกีย่วข้อง

1 30,000 1 30,000 1 30,000 3 90,000

8.3 ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยของประชาชนในระดับหมูบ่้านและชุมชน ให้มี
สุขภาพแข็งแรง โดยให้การเรียนรู้การดูแลสุขภาพ การออกกําลังกาย การ
ปูองกันโรคการใช้ยาอย่างถูกต้อง การรับประทานอาหารที่มีประโยชน์และการ
เข้ารับการตรวจสุขภาพหรือการรับบริการด้านสาธารณสุขตามขัน้ตอนและ
วิธีการทางการแพทย์

13 820,000 13 820,000 13 820,000 39 2,460,000

17 1,333,400 17 1,333,400 17 1,333,400 51 4,000,200

9 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม
9.1 ส่งเสริมและพัฒนาบทบาทของผู้นําชุมชน คณะกรรมการหมูบ่้าน และชุมชนให้

เข้มแข็งเพือ่เป็นผู้นําการพัฒนาชุมชนและท้องถิน่ที่มีคุณภาพ
1 650,000 1 650,000 1 650,000 3 1,950,000

รวม

รวม
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จํานวน
โครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

จํานวน
โครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

จํานวน
โครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

จํานวน
โครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

ปี พ.ศ. 2560 ปี พ.ศ. 2561 รวม 3 ปี
ที่ ยุทธศาสตร์

ปี พ.ศ. 2559

9.2 ส่งเสริม พัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุผู้พิการ
 และด้อยโอกาส โดยการจัดกิจกรรมที่เหมาะสมและดําเนินการให้เกิดกองทุน 
หรือจัดหางบประมาณเพือ่ดําเนินการพัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตอย่าง
ต่อเนื่อง รวมตลอดถึงการพัฒนาให้มีความรู้ความชํานาญในวิชาชีพที่เหมาะสม 
เพือ่พึง่ตนเอง เล้ียงตนเองและครอบครัวได้อย่างมีเกียรติและศักด์ิศรีทัดเทียม
กับบุคคลทั่วไป

14 1,981,000 14 1,981,000 14 1,981,000 42 5,943,000

9.3 ดําเนินการสนับสนุน และประสานรัฐบาล องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ทุกระดับ 
เพือ่ปูองกันและให้มีการปราบปรามและแก้ไขปัญหาการเสพ การผลิต และการ
จําหน่ายยาเสพติดในทุกระดับ

5 275,000 4 215,000 4 215,000 13 705,000

20 2,906,000 19 2,846,000 19 2,846,000 58 8,598,000

10 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตร
10.1 ลดต้นทุนการผลิตและเพิม่มูลค่าผลผลิตทางการเกษตร ปรับปรุงผลิตผลให้มี

คุณภาพ มีมาตรฐานสากลโดยการร่วมมือและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานทั้ง
ภาครัฐและเอกชน

2 85,000 2 85,000 2 85,000 6 255,000

10.2 สนับสนุนการทําการเกษตรทางเลือก เพือ่เพิม่คุณภาพและประสิทธิภาพของ
นโยบายเศรษฐกิจพอเพียงโดยอาศัยเทคโนโลยีที่ทันสมัย โดยขอความร่วมมือ
และให้ความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน

2 100,000 2 100,000 2 100,000 6 300,000

4 185,000 4 185,000 4 185,000 12 555,000
227 71,588,290 124 21,012,690 106 32,741,690 457 125,342,670

รวม
รวมทัง้สิน้
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