
ยทุธศาสตรจ์ังหวัดที่ 3 พัฒนาโคราชเมืองน่าอยูท่ี่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
 - ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 9 ยทุธศาสตรด้์านการรกัษาความปลอดภัยในชีวิตและทรพัยส์ิน
1. ยทุธศาสตรด้์านการรกัษาความปลอดภัยในชีวิตและทรพัยส์ิน

1.2

2559 2560 2561
(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการฝึกทักษะการเอาชีวิตรอดจาก
การจมน้้า

เพือ่ใหม้ีทักษะด้านความ
ปลอดภัยต่อชีวิตเกีย่วกบั
กจิกรรมทางน้้า

นักเรียนโรงเรียนบา้นคนชุมและตัวแทนชุมชน 
จ้านวน 17 ชุมชน

 50,000  50,000  50,000  จ้านวน
นักเรียนและ
ตัวแทนชุมชน
มีทักษาด้าน
ความ
ปลอดภัยต่อ
ชีวิตเกี่ยวกบั
กจิกรรมทาง
น้้าเพิ่มขึ้น

นักเรียนโรงเรียน
บา้นคนชุมและ
ตัวแทนชุมชน 
จ้านวน 17 ชุมชน 
สามารถช่วยเหลือ
ตนเองได้ เมื่อมีภัย
เกีย่วกบักจิกรรม
ทางน้้า

ส้านัก
ปลัดเทศบาล

 ตัวชี้วัด
(KPI)

เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

พกิดัทาง
ภูมิศาสตร์

โครงการที่
งบประมาณและที่มา

ส่งเสริม สนับสนุนและร่วมมือกบัส่วนราชการ หน่วยงาน มูลนิธิการกศุลและองค์กรที่เกีย่วข้อง ในการเตรียมความพร้อมในการปอ้งกนัภัย และการช่วยเหลือผู้ประสบภัย

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผ. 01

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 ถึง 2561) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 1

เทศบาลต าบลปรใุหญ่

วัตถุประสงค์

2



ยทุธศาสตรจ์ังหวัดที่ 3 พัฒนาโคราชเมืองน่าอยูท่ี่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
 - ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 6  ยทุธศาสตรด้์านการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน 
3. ยทุธศาสตรด้์านการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน
 3.1

2559 2560 2561
(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการสนับสนุนโครงการประเมินผลและ
ปรับปรุงผังเมืองรวมเมืองนครราชสีมา

เพือ่จา่ยเปน็ค่าสนับสนุน
โครงการประเมินผลและ
ปรับปรุงผังเมืองรวมเมือง
นครราชสีมา

สนับสนุนโครงการประเมินผลและปรับปรุงผัง
เมืองรวมเมืองนครราชสีมา

 190,815 - - ร้อยละ
ประสิทธิภาพ
การ
ประเมินผล
และปรับปรุง
ผังเมืองรวม
เพิ่มขึ้น

ประสิทธิภาพ
โครงการ
ประเมินผลและ
ปรับปรุงผังเมืองรวม
เมืองนครราชสีมา

กองช่าง

เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

พกิดัทาง
ภูมิศาสตร์

งบประมาณและที่มา
 ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ส่งเสริมสนับสนุนการวางระบบการพฒันาด้านโครงสร้างคุณภาพชีวิตพืน้ฐาน ใหส้อดคล้องกบัความจ้าเปน็และความต้องการของประชาชนในการด้ารงชีวิตอย่างพอเพยีง

ผ. 01

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 ถึง 2561) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 1

เทศบาลต าบลปรใุหญ่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
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ยทุธศาสตรจ์ังหวัดที่ 4 การบรหิารราชการแบบบูรณาการตามหลักธรรมาภิบาล 
 - ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 8   ยทุธศาสตรด้์านการบรหิารจัดการบ้านเมืองที่ดี
7. ยทุธศาสตรด้์านการบรหิารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
 7.5

2559 2560 2561
(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการจดัหาครุภัณฑ์ไฟฟา้และวิทยุ - 
เคร่ืองขยายเสียงอเนกประสงค์ไร้สาย

เพือ่เปน็การเพิม่ประสิทธิภาพ
ในการบริหารจดัการใหม้ีความ
รวดเร็วในการบริการประชาชน
ได้รับความสะดวกเพิม่มากขึ้น

เคร่ืองขยายเสียงอเนกประสงค์ไร้สาย 
ขนาดล้าโพง 6.5" ขนาดก้าลังวัตต์ 50 วัตต์
 ก้าลังส่ง  10 มิลลิวัตต์ ระยะทางใช้งาน
ไกลถึง 35 เมตร ก้าลังไฟ AC 
220V/50-60Hz DC 12V 1.2 AH พร้อม
ไมโครโฟนและอปุกรณ์ครบชุด  จ้านวน 5 
เคร่ือง ๆ ละ 5,000 บาท

 25,000 - -  จ้านวน
ครุภัณฑ์ได้
มาตรฐานและ
มีประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น

ประสิทธิภาพในด้านการ
บริการสะดวกรวดเร็ว
ย่ิงขึ้น

ส้านัก
ปลัดเทศบาล

2 โครงการจดัหาแท่นกล่าวรายงาน เพือ่เปน็การเพิม่ประสิทธิภาพ
ในการบริหารจดัการใหม้ีความ
รวดเร็วในการบริการประชาชน
ได้รับความสะดวกเพิม่มากขึ้น

แท่นกล่าวรายงาน จ้านวน 2 ตัว ๆ ละ 
15,000 บาท

 30,000 - -  จ้านวน
ครุภัณฑ์ได้
มาตรฐานและ
มีประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น

ประสิทธิภาพในด้านการ
บริการสะดวกรวดเร็ว
ย่ิงขึ้น

ส้านัก
ปลัดเทศบาล

3 โครงการจดัหาครุภัณฑ์ส้านักงาน - 
ตู้เหล็ก 2 บานเปดิ

เพือ่ใหส้้านักงานได้ใช้ครุภัณฑ์ที่
เหมาะสมและมีคุณภาพ

ตู้เหล็ก 2 บานเปดิ  จ้านวน 2 หลัง ๆ ละ 
4,600 บาท

 9,200 - -  จ้านวน
ครุภัณฑ์ได้
มาตรฐานและ
มีประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น

ประสิทธิภาพในด้านการ
บริการสะดวกรวดเร็ว
ย่ิงขึ้น

กองคลัง

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผ. 01

รายละเอียดโครงการพัฒนา

เทศบาลต าบลปรใุหญ่

เพิม่ประสิทธิภาพในการปฏิบติัราชการ และส่งเสริมศักยภาพท้องถิ่นในทุกๆ ด้าน

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 ถึง 2561) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 1

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
 ตัวชี้วัด
(KPI)
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7. ยทุธศาสตรด้์านการบรหิารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
 7.5

2559 2560 2561
(บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

เพิม่ประสิทธิภาพในการปฏิบติัราชการ และส่งเสริมศักยภาพท้องถิ่นในทุกๆ ด้าน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
 ตัวชี้วัด
(KPI)

4 โครงการจดัหาครุภัณฑ์ส้านักงาน -  
ตู้เหล็ก 2 บานเล่ือน (ทึบ)

เพือ่ใหส้้านักงานได้ใช้ครุภัณฑ์ที่
เหมาะสมและมีคุณภาพ

ตู้เหล็ก 2 บานเล่ือน (ทึบ) จ้านวน 2 หลัง ๆ
 ละ 4,500 บาท

 9,000 - -  จ้านวน
ครุภัณฑ์ได้
มาตรฐานและ
มีประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น

ประสิทธิภาพในด้านการ
บริการสะดวกรวดเร็ว
ย่ิงขึ้น

กองคลัง

5 โครงการจดัหาครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์  - 
เคร่ืองพมิพ ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาว
ด้า

เพือ่เปน็การเพิม่ประสิทธิภาพ
ในการบริหารจดัการใหม้ีความ
รวดเร็วและประชาชนได้รับ
ความสะดวกเพิม่มากขึ้น

 - เคร่ืองพมิพ ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาว
ด้า  (30 หน้า / นาที) จ้านวน 1 เคร่ือง 
(ตามมาตรฐานกระทรวง ICT )

 7,300 - -  จ้านวน
ครุภัณฑ์ได้
มาตรฐานและ
มีประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น

ประสิทธิภาพในด้านการ
บริการสะดวกรวดเร็ว
ย่ิงขึ้น

กองคลัง

6 โครงการจดัหาเล่ือยโซ่ยนต์ เพือ่เปน็การเพิม่ประสิทธิภาพ
ในการบริหารจดัการใหม้ีความ
รวดเร็วและประชาชนได้รับ
ความสะดวกเพิม่มากขึ้น

เล่ือยโซ่ยนต์  ขนาด  11  นิ้ว  จ้านวน 1 
เคร่ือง

 10,000 - - จ้านวน
ครุภัณฑ์ได้
มาตรฐานและ
มีประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น

ประสิทธิภาพในด้านการ
บริการสะดวกรวดเร็ว
ย่ิงขึ้น

กองช่าง

7 โครงการจดัหาถังอดัจารบมีือโยก+ล้อ เพือ่เปน็การเพิม่ประสิทธิภาพ
ในการบริหารจดัการใหม้ีความ
รวดเร็วและประชาชนได้รับ
ความสะดวกเพิม่มากขึ้น

ถังอดัจารบมีือโยก+ล้อ  ขนาด  15  ลิตร 
จ้านวน 1 ถัง

 15,000 - - จ้านวน
ครุภัณฑ์ได้
มาตรฐานและ
มีประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น

ประสิทธิภาพในด้านการ
บริการสะดวกรวดเร็ว
ย่ิงขึ้น

กองช่าง

8 โครงการจดัหาปั้มลม เพือ่เปน็การเพิม่ประสิทธิภาพ
ในการบริหารจดัการใหม้ีความ
รวดเร็วและประชาชนได้รับ
ความสะดวกเพิม่มากขึ้น

ปัม้ลม  ขนาด  1  แรงม้า  จ้านวน  1 เคร่ือง  25,000 - - จ้านวน
ครุภัณฑ์ได้
มาตรฐานและ
มีประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น

ประสิทธิภาพในด้านการ
บริการสะดวกรวดเร็ว
ย่ิงขึ้น

กองช่าง
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7. ยทุธศาสตรด้์านการบรหิารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
 7.5

2559 2560 2561
(บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

เพิม่ประสิทธิภาพในการปฏิบติัราชการ และส่งเสริมศักยภาพท้องถิ่นในทุกๆ ด้าน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
 ตัวชี้วัด
(KPI)

9 โครงการจดัหาแทน่ตัดเหล็กไฟเบอร์ เพือ่เปน็การเพิม่ประสิทธิภาพ
ในการบริหารจดัการใหม้ีความ
รวดเร็วและประชาชนได้รับ
ความสะดวกเพิม่มากขึ้น

แท่นตัดเหล็กไฟเบอร์  ขนาด  14  นิ้ว 
จ้านวน  1  เคร่ือง

 10,000 - - จ้านวน
ครุภัณฑ์ได้
มาตรฐานและ
มีประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น

ประสิทธิภาพในด้านการ
บริการสะดวกรวดเร็ว
ย่ิงขึ้น

กองช่าง

10 โครงการจดัหาเคร่ืองเชื่อมอนิเวอร์เทอร์ เพือ่เปน็การเพิม่ประสิทธิภาพ
ในการบริหารจดัการใหม้ีความ
รวดเร็วและประชาชนได้รับ
ความสะดวกเพิม่มากขึ้น

เคร่ืองเชื่อมอนิเวอร์เทอร์  ขนาด  220โวลท์
 จ้านวน  1 เคร่ือง

 18,000 - - จ้านวน
ครุภัณฑ์ได้
มาตรฐานและ
มีประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น

ประสิทธิภาพในด้านการ
บริการสะดวกรวดเร็ว
ย่ิงขึ้น

กองช่าง

11 โครงการจดัหารอกโซ่ไฟฟา้ เพือ่เปน็การเพิม่ประสิทธิภาพ
ในการบริหารจดัการใหม้ีความ
รวดเร็วและประชาชนได้รับ
ความสะดวกเพิม่มากขึ้น

รอกโซ่ไฟฟา้  ขนาด  1,000  กโิลกรัม  
ก้าลังไฟฟา้  220  โวลล์  จ้านวน  1 เคร่ือง

 50,000 - - จ้านวน
ครุภัณฑ์ได้
มาตรฐานและ
มีประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น

ประสิทธิภาพในด้านการ
บริการสะดวกรวดเร็ว
ย่ิงขึ้น

กองช่าง

12 โครงการจดัหาสว่านไขควงไร้สาย เพือ่เปน็การเพิม่ประสิทธิภาพ
ในการบริหารจดัการใหม้ีความ
รวดเร็วและประชาชนได้รับ
ความสะดวกเพิม่มากขึ้น

สว่านไขควงไร้สาย  ขนาด  18 โวลท์ 
จ้านวน  1 เคร่ือง

 20,000 - - จ้านวน
ครุภัณฑ์ได้
มาตรฐานและ
มีประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น

ประสิทธิภาพในด้านการ
บริการสะดวกรวดเร็ว
ย่ิงขึ้น

กองช่าง

13 โครงการจดัหาผ้าเต็นท์ เพือ่เปน็การเพิม่ประสิทธิภาพ
ในการบริหารจดัการใหม้ีความ
รวดเร็วและประชาชนได้รับ
ความสะดวกเพิม่มากขึ้น

ผ้าเต็นท์  ขนาด  5×12  เมตร  จ้านวน  8 
 ผืน ๆ ละ  20,000  บาท 

 160,000 - - จ้านวน
ครุภัณฑ์ได้
มาตรฐานและ
มีประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น

ประสิทธิภาพในด้านการ
บริการสะดวกรวดเร็ว
ย่ิงขึ้น

กองช่าง
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7. ยทุธศาสตรด้์านการบรหิารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
 7.5

2559 2560 2561
(บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

เพิม่ประสิทธิภาพในการปฏิบติัราชการ และส่งเสริมศักยภาพท้องถิ่นในทุกๆ ด้าน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
 ตัวชี้วัด
(KPI)

14 โครงการจดัหาผ้าเต็นท์พร้อมโครงเหล็ก เพือ่เปน็การเพิม่ประสิทธิภาพ
ในการบริหารจดัการใหม้ีความ
รวดเร็วและประชาชนได้รับ
ความสะดวกเพิม่มากขึ้น

ผ้าเต็นท์พร้อมโครงเหล็ก  ขนาด  5×12  
เมตร  จ้านวน  5  หลัง  ๆ ละ  35,000 บาท

 175,000 - - จ้านวน
ครุภัณฑ์ได้
มาตรฐานและ
มีประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น

ประสิทธิภาพในด้านการ
บริการสะดวกรวดเร็ว
ย่ิงขึ้น

กองช่าง

15 โครงการจดัหาพดัลมไอน้้า เพือ่เปน็การเพิม่ประสิทธิภาพ
ในการบริหารจดัการและ
ประชาชนได้รับความสะดวก
เพิม่มากขึ้น

พดัลมไอน้้า ขนาด 24 นิ้ว จ้านวน 5 ตัว ๆ 
ละ 20,000 บาท

 100,000 - - จ้านวน
ครุภัณฑ์ได้
มาตรฐานและ
มีประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น

ประสิทธิภาพในด้านการ
ใหบ้ริการประชาชน
เพิม่ขึ้น

กองช่าง

16 โครงการดัดแปลงรถขยะอดัท้าย เปน็
รถบรรทุกกระบะพร้อมยกดัมพไ์ด้

1. เพือ่น้าไปเกบ็ขนวัสดุส่ิงของ
 อปุกรณ์ต่าง ๆ ในการบริการ
ประชาชน
2. เพือ่น้าไปเกบ็ขนเศษขยะ 
วัสดุเหลือใช้ที่ไม่สามารถใช้ใน
รถบรรทุกอดัท้ายได้
3. เพือ่ใหค้รุภัณฑ์ยานพาหนะที่
เส่ือมสภาพแล้วสามารถน้า
กลับมาใช้งานอืน่ได้

ดัดแปลงสภาพรถบรรทุกขยะ 6 ล้อ แบบ
อดัท้าย ใหเ้ปน็รถบรรทุก 6 ล้อ
อเนกประสงค์ สามารถยกดัมพไ์ด้ จ้านวน 1
 คัน

 350,000 - -  มีรถบรรทุก 6
 ล้อ 
อเนกประสงค์
สภาพใช้งาน
ได้ดี จ้านวน 1
 คัน

1. ประชาชนได้รับการ
บริการในการเกบ็ขน 
เคล่ือนย้ายวัสดุ ส่ิงของทั้ง
ที่จ้าเปน็ต้องใช้ในการจดั
งานต่างๆ หรือส่ิงของเหลือ
ใช้เพื่อน้าไปก้าจดัได้อย่าง
ถูกต้องรวดเร็ว ทนั
เหตุการณ์
2. ต้าบลปรุใหญ่สามารถ
จดัการขยะมูลฝอยโดย
การจดัเกบ็ด้วยครุภัณฑ์
ยานพาหนะขนส่ิงของที่มี
ประสิทธิภาพทนัสมัย
3. ประชาชนสาธารณะ
ได้รับบริการอย่างสะดวก 
รวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ

กอง
สาธารณสุขฯ
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7. ยทุธศาสตรด้์านการบรหิารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
 7.5

2559 2560 2561
(บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

เพิม่ประสิทธิภาพในการปฏิบติัราชการ และส่งเสริมศักยภาพท้องถิ่นในทุกๆ ด้าน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
 ตัวชี้วัด
(KPI)

17 โครงการจดัหาครุภัณฑ์ยานพาหนะและ
ขนส่ง - รถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอดั
ท้าย ตัวรถชนิด 6 ล้อ

1.เพือ่ใช้ส้าหรับเกบ็ขนขยะมูล
ฝอยชุมชนรองรับปริมาณขยะที่
เพิม่ขึ้น
2.เพือ่บริการประชาชนใหจ้นถึง
 มีประสิทธิภาพและขจดัข้อ
ร้องเรียนของประชาชนจากการ
เกบ็ขยะไม่หมดในแต่ละวัน

รถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอดัท้าย ตัวรถ
ชนิด 6 ล้อ เคร่ืองยนต์ดีเซลแบบ 4 จงัหวะ 
 6 สูบ มีก้าลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า 240 
แรงม้า จ้านวน 1 คัน

 3,800,000 - -  มีรถบรรทุก
ขยะแบบอดั
ท้าย จ้านวน 1
 คัน

1. ประชาชนได้รับการ
บริการเกบ็ขยะได้ไม่ตกค้าง
ในแต่ละวัน
2. พื้นที่ต้าบลปรุใหญ่เกดิ
ความสะอาดและเปน็
ระเบยีบเรียบร้อย
3. เทศบาลต้าบลปรุใหญ่
สามารถบริหารจดัการขยะ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

กอง
สาธารณสุขฯ

18 โครงการติดต้ังฝ้าเพดานภายนอกอาคาร
ส้านักงานเทศบาลต้าบลปรุใหญ่ (แหง่
ใหม่) ม.7

เพือ่เปน็การเพิม่ประสิทธิภาพ
ในการบริหารจดัการและ
รองรับการบริการประชาชน
ได้รับความสะดวก รวดเร็วย่ิงขึ้น

ติดต้ังฝ้าเพดานภายนอก พืน้ที่ด้าเนินการ
รวม 183 ตารางเมตร พร้อมทาสี
(ตามแบบเทศบาลก้าหนด)

 150,000 - -  จ้านวน
ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
เข้ารับบริการ
เพิ่มขึ้น

ประสิทธิภาพในด้านการ
บริการประชาชนสะดวก 
รวดเร็วย่ิงขึ้น

กองช่าง
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ลดความเหลื่อมล้ าทางสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน  
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม
9.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม
 9.2

2559 2560 2561
(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่ประชาชน
ต้าบลปรุใหญ่ ประจ้าปีงบประมาณ 2559

1. เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและ
กระจายรายได้ให้กับประชาชน
ในพื้นที่
2.สืบทอดภูมิปัญญาชาวบ้าน
ในการผลิตสินค้าพื้นบ้าน

1. ประชาชนในพื้นที่ต้าบลปรุใหญ่
2. กลุ่มวิสาหกิจชุมชน
3. กลุ่มสินค้า OTOP

 200,000 - -  ร้อยละของ
ประชาชนใน
พื้นที่มีรายได้
เพิ่มขึ้น

ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น ส้านัก
ปลัดเทศบาล

2 โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรม
นันทนาการเพื่อเด็ก เยาวชน และ
ประชาชน

เพื่อให้เด็ก เยาวชน และ
ประชาชนได้มีส่วนร่วมใน
กิจกรรมนันทนาการ

เด็ก เยาวชน และประชาชนต้าบลปรุใหญ่ 
และประชาชนทั่วไป

 100,000 - -  จ้านวนเด็ก 
เยาวชน และ
ประชาชนได้
แสดง
ความสามารถ
และมี
ศักยภาพที่ดีขึ้น

เด็ก เยาวชน และ
ประชาชนได้มีส่วนร่วม
ในกิจกรรมนันทนาการ

กองการศึกษา

 ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ส่งเสริม พัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุผู้พิการ และด้อยโอกาส โดยการจัดกิจกรรมที่เหมาะสมและด้าเนินการให้เกิดกองทุน หรือจัดหางบประมาณ
เพื่อด้าเนินการพัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตอย่างต่อเนื่อง รวมตลอดถึงการพัฒนาให้มีความรู้ความช้านาญในวิชาชีพที่เหมาะสม เพื่อพึ่งตนเอง เล้ียงตนเองและครอบครัว
ได้อย่างมีเกียรติและศักด์ิศรีทัดเทียมกับบุคคลทั่วไป

ผ. 01

รายละเอียดโครงการพัฒนา

เทศบาลต าบลปรุใหญ่

ที่ โครงการ

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 ถึง 2561) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 1

วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
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แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 ถึง 2561) เพ่ิมเติม ฉบับที ่1

โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ
1 ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 1 50,000 1 50,000 1 50,000 3 150,000
2 ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชด้าริ - - - - - - - -
3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 1 190,815 1 190,815
4 ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม - - - - - - - -
5 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรม ประเพณี และกฬีา - - - - - - - -
6 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา - - - - - - - -
7 ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจดัการบ้านเมืองที่ดี 18 4,963,500 18 4,963,500
8 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข - - - - - - - -
9 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม 2 300,000 2 300,000
10 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตร - - - - - - - -

22 5,504,315 1 50,000 1 50,000 24 5,604,315รวม

ผ. 03

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

เทศบาลต าบลปรุใหญ่

ที่ ยุทธศาสตร์
ป ีพ.ศ. 2559 ป ีพ.ศ. 2560 ป ีพ.ศ. 2561 รวม 3 ปี

จ้านวน จ้านวน จ้านวน จ้านวน
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา แบบ ผ.03
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 ถึง 2561) เพ่ิมเติม ฉบับที ่1

เทศบาลต าบลปรุใหญ่

จ้านวน
โครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

จ้านวน
โครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

จ้านวน
โครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

จ้านวน
โครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

1 ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
1.2 ส่งเสริม สนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ หน่วยงาน มูลนิธิการกุศลและ

องค์กรที่เกีย่วข้อง ในการเตรียมความพร้อมในการป้องกันภัย และการ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัย

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

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

3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน
3.1 ส่งเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างคุณภาพชีวิตพืน้ฐาน 

ให้สอดคล้องกับความจ้าเป็นและความต้องการของประชาชนในการด้ารงชีวิต
อย่างพอเพียง

1 190,815 1 190,815

1 190,815 - - - - 1 190,815
7 ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

7.5 เพิม่ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ และส่งเสริมศักยภาพท้องถิน่ในทุกๆ 
ด้าน

18 4,963,500 18 4,963,500

18 4,963,500 - - - - 18 4,963,500

9 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม
9.2 ส่งเสริม พัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุผู้พิการ

 และด้อยโอกาส โดยการจัดกิจกรรมที่เหมาะสมและด้าเนินการให้เกิดกองทุน 
หรือจัดหางบประมาณเพือ่ด้าเนินการพัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตอย่าง
ต่อเนื่อง รวมตลอดถึงการพัฒนาให้มีความรู้ความช้านาญในวิชาชีพที่เหมาะสม 
เพือ่พึง่ตนเอง เล้ียงตนเองและครอบครัวได้อย่างมีเกียรติและศักด์ิศรีทัดเทียม
กับบุคคลทั่วไป

2 300,000 2 300,000

2 300,000 - - - - 2 300,000
22 5,504,315 1 50,000 1 50,000 24 5,604,315รวมทัง้สิน้

รวม

รวม

ปี พ.ศ. 2560 ปี พ.ศ. 2561 รวม 3 ปี

รวม

รวม

ที่ ยุทธศาสตร์
ปี พ.ศ. 2559
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 พัฒนาโคราชเมืองน่าอยู่ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 9 ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
1. ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

1.2

2559 2560 2561
(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา
สาธารณภัยต่าง ๆ

เพื่อป้องกันและแก้ไข
ปัญหาสาธารณภัยต่าง ๆ 
เช่น ภัยแล้ง อัคคีภัย 
อุทกภัย ฯลฯ

ต้าบลปรุใหญ่ 946,700 820,000 820,000  ร้อยละของ
ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน
เพิ่มขึ้น

สาธารณภัยต่าง ๆ 
ได้รับการป้องกัน
และแก้ไขได้อย่าง
ทันท่วงที

ส้านักปลัดเทศบาล 
เปน็รายการที่

เปล่ียนแปลงจาก
แผนพัฒนาสามป ี
(พ.ศ. 2559-2561)
 หน้า 55  ล้าดับที่

 7

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร์

งบประมาณและที่มา
 ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผ. 01

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 ถึง 2561) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1

เทศบาลต าบลปรุใหญ่

ส่งเสริม สนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ หน่วยงาน มูลนิธิการกุศลและองค์กรที่เกี่ยวข้อง ในการเตรียมความพร้อมในการป้องกันภัย และการช่วยเหลือผู้ประสบภัย

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
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ยทุธศาสตรจ์ังหวัดที่ 3 พัฒนาโคราชเมืองน่าอยูท่ี่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
 - ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 9 ยทุธศาสตรด้์านการรกัษาความปลอดภัยในชีวิตและทรพัยส์ิน
1.ยทุธศาสตรด้์านการรกัษาความปลอดภัยในชีวิตและทรพัยส์ิน
 1.3

2559 2560 2561
(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการติดต้ังกล้อง CCTV ม.3 เพือ่ปอ้งกนัและรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน
และปอ้งกนัอาชญากรรมที่
อาจเกดิขึ้นในเขตเทศบาล

ติดต้ังกล้องแบบ  Analog  จ านวน  9  ชุด  
และเดินสายไฟเบอรอ์อฟติกใยแก้ว  ความยาว
ไม่น้อยกว่า  760  เมตร  พรอ้มป้ายโครงการ 
 จ านวน  1  ป้าย  ตามแบบเทศบาลก าหนด

N1657184
E183455

226,000 - -  จ้านวนกล้อง
 CCTV เพิ่มขึ้น

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน

กองช่าง 
เป็นรายการที่

เปล่ียนแปลงจาก
แผนพัฒนาสามปี 
(พ.ศ. 2559-2561)
 หน้า 57  ล้าดับที่

 3

2 โครงการติดต้ังกล้อง CCTV  ม. 4 เพือ่ปอ้งกนัและรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน
และปอ้งกนัอาชญากรรมที่
อาจเกดิขึ้นในเขตเทศบาล

ติดต้ังกล้องแบบ  Analog  จ านวน  12  ชุด 
 และเดินสายไฟเบอรอ์อฟติกใยแก้ว  ความ
ยาวไม่น้อยกว่า  2,950  เมตร  พรอ้มป้าย
โครงการ  จ านวน  1  ป้าย  ตามแบบ
เทศบาลก าหนด

N1654147
E183206

603,000 - -  จ้านวนกล้อง
 CCTV เพิ่มขึ้น

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน

กองช่าง 
เป็นรายการที่

เปล่ียนแปลงจาก
แผนพัฒนาสามปี 
(พ.ศ. 2559-2561)
 หน้า 58 ล้าดับที่ 4

เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

พกิดัทาง
ภูมิศาสตร์

งบประมาณและที่มา
 ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผ. 01

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 ถึง 2561) เปลี่ยนแปลง ครัง้ที่ 1

เทศบาลต าบลปรใุหญ่

ส่งเสริม และสนับสนุนการติดต้ังระบบกล้องวงจรปดิในเขตชุมชน และสถานที่ส้าคัญ เพือ่สร้างความอบอุน่ใจ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 พัฒนาโคราชเมืองน่าอยู่ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 1 ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชด าริ
2.ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชด าริ 
 2.1

2559 2560 2561
(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการก่อสร้างหอถังสูงพร้อมถังเก็บน้้า
ใส ศาลากลางหมู่บ้าน (คุ้มโสฬส) ม.7

เพื่อให้ประชาชนมีน้้าใช้
เพื่อการเกษตรและใช้
อุปโภค-บริโภคอย่างทั่วถึง

หอถังสูงพร้อมถังเก็บน้ าใส  ขนาด  100  ลบ.
ม.  กว้าง  7  เมตร  ยาว  8  เมตร  ลึก  2  
เมตร  พร้อมประสานระบบท่อ  พร้อมป้าย
โครงการจ านวน  1  ป้าย  ตามแบบเทศบาล
ก าหนด

N1651264
E182927

1,150,000 - - ร้อยละของ
ประชาชนมี
น้้าอุปโภค 
บริโภคเพิ่มขึ้น

ประชาชนมีน้้าใช้
เพื่อการเกษตรและ
ใช้อุปโภค-บริโภค
ทั่วถึง

กองช่าง 
เปน็รายการที่

เปล่ียนแปลงจาก
แผนพัฒนาสามป ี
(พ.ศ. 2559-2561)
 หน้า 61 ล้าดับที่ 4

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร์

งบประมาณและที่มา
 ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

พัฒนาขุดลอก คูคลองและจัดสร้างแหล่งน้้า สงวนและเก็บกักน้้าเพื่อการเกษตร เพื่อการอุปโภคและบริโภค รวมทั้งวางโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาน้้าท่วมและน้้าแล้ง

ผ. 01

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 ถึง 2561) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1

เทศบาลต าบลปรุใหญ่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 พัฒนาโคราชเมืองน่าอยู่ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 6  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
 3.2

2559 2560 2561
(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมสาย
บ้านเลียบ-พุดซา  กม.ที่ 0+800 หมู่ที่ 
1  บ้านคนชุม

เพื่อพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภคให้ได้
มาตรฐาน

ท่อลอดเหลี่ยม  ขนาด  1.5×1.5  เมตร  ยาว 
 12  เมตร  พร้อมคืนผิวจราจร  ค.ส.ล.  กว้าง
  3  เมตร  ยาว  5  เมตร  หนา  0.15  เมตร 
 พร้อมป้ายโครงการจ านวน  1  ป้าย  (ตาม
แบบเทศบาลก าหนด)

N  1658222
E  182787

 378,000 ร้อยละ
ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรเพิ่มขึ้น

ระบายน้้าได้ดีและ
น้้าไม่ท่วมขังในพื้นที่

กองช่าง / ขอรับ
การสนับสนุน อบจ.

เปน็รายการที่
เปล่ียนแปลงจาก
แผนพัฒนาสามป ี
(พ.ศ. 2559-2561)
 หน้า 69  ล้าดับที่

12

2 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
  ซอยปราบจะบก เชื่อมถนนสายคอกหมู
เลียบคลองชลประทาน ม.1

เพื่อพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภคให้ได้
มาตรฐาน

ขนาดผิวจราจรกว้าง 3  เมตร  ยาว  115  
เมตร  หนา  0.15  เมตร  หรือพ้ืนที่
ด าเนินการไม่น้อยกว่า  345  ตารางเมตร  
พร้อมไหล่ทางหินคลุกกว้าง  0.50  เมตร  
หนา  0.15  เมตร  ยาว  345  เมตร  ทั้งสอง
ข้าง  พร้อมป้ายโครงการจ านวน  1  ป้าย  
ตามแบบเทศบาลก าหนด

N 1660046
E 181425

N 1659931
E 181421

 190,000 - - ร้อยละ
ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรเพิ่มขึ้น

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจร

กองช่าง
เปน็รายการที่

เปล่ียนแปลงจาก
แผนพัฒนาสามป ี
(พ.ศ. 2559-2561)
 หน้า 66 ล้าดับที่ 

 5

วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร์

งบประมาณและที่มา
 ตัวชี้วัด
(KPI)

ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึงให้สามารถตอบสนองความต้องการ และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยเฉพาะเส้นทางการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร แหล่งท่องเที่ยวและพื้นที่  อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด้ารงชีวิต
ของประชาชน

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผ. 01

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 ถึง 2561) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1

เทศบาลต าบลปรุใหญ่

ที่ โครงการ
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3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
 3.2

2559 2560 2561
(บาท) (บาท) (บาท)

วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร์

งบประมาณและที่มา
 ตัวชี้วัด
(KPI)

ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึงให้สามารถตอบสนองความต้องการ และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยเฉพาะเส้นทางการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร แหล่งท่องเที่ยวและพื้นที่  อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด้ารงชีวิต
ของประชาชน

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ

3 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กพร้อมวางท่อระบายน้้าสายบ้านคุณ
ประทุม ม. 1

เพื่อพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภคให้ได้
มาตรฐาน

ผิวจราจรกว้าง  2.4  เมตร  ยาว  42  เมตร 
 หนา  0.15  เมตร  หรือพ้ืนที่    ค.ส.ล.  ไม่
น้อยกว่า  100.80  ตารางเมตร  พร้อมวางท่อ
ระบายน้ าซีเมนต์ใยหินขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
 250  มิลลิเมตร  
ยาว  42  เมตร  พร้อมบ่อพักส าเร็จรูปจ านวน
  4  บ่อ  
( ตามแบบเทศบาลก าหนด )

N1658830
E182639

N1658760
E182638

57,000 - - ร้อยละ
ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรเพิ่มขึ้น

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจร

กองช่าง
เปน็รายการที่

เปล่ียนแปลงจาก
แผนพัฒนาสามป ี
(พ.ศ. 2559-2561)
 หน้า 65 ล้าดับที่ 1

4 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกเลียบคลอง
ชลประทานจากแยกบ้านแปะถึงบ้านลุง
แดง ม. 1

เพื่อพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภคให้ได้
มาตรฐาน

ขนาดผิวจราจรกว้าง 4  เมตร  ยาว  270  
เมตร  หนา  0.15  เมตร  หรือพ้ืนที่
ด าเนินการไม่น้อยกว่า  1,080  ตารางเมตร  
ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า  162  ลูกบาศก์
เมตร  (ตามแบบเทศบาลก าหนด)

N1659289
E182053

N1659241
E181782

92,000 - - ร้อยละ
ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรเพิ่มขึ้น

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจร

กองช่าง
เปน็รายการที่

เปล่ียนแปลงจาก
แผนพัฒนาสามป ี
(พ.ศ. 2559-2561)
 หน้า 67  ล้าดับที่

 8

5 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กต่อจากซอยบ้านนางสาวอรนันท์ 
หมู่ที่ 2 บ้านตะคองเก่า

เพื่อพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภคให้ได้
มาตรฐาน

ขนาดผิวจราจรกว้าง  3  เมตร  ยาว 35  เมตร 
 หนา  0.15 เมตร  หรือพื้นที่ด้าเนินการไม่น้อย
กว่า  105 ตารางเมตร  พร้อมลงหินคลุกไหล่ทาง
 กว้าง 0.50 เมตร ยาว 35 เมตร หนา 0.15 
เมตร ทั้งสองข้าง  (ตามแบบเทศบาลก้าหนด)

E 183247
N 1659618

E 183255
N 1659583

 57,000  -  - ร้อยละ
ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรเพิ่มขึ้น

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจร

กองช่าง
เปน็รายการที่

เปล่ียนแปลงจาก
แผนพัฒนาสามป ี
(พ.ศ. 2559-2561)
 หน้า 69 ล้าดับที่ 

15

16



3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
 3.2

2559 2560 2561
(บาท) (บาท) (บาท)

วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร์

งบประมาณและที่มา
 ตัวชี้วัด
(KPI)

ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึงให้สามารถตอบสนองความต้องการ และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยเฉพาะเส้นทางการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร แหล่งท่องเที่ยวและพื้นที่  อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด้ารงชีวิต
ของประชาชน

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ

6 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 ทางเข้าบ้านนายประสงค์ ม. 2

เพื่อพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภคให้ได้
มาตรฐาน

ขนาดผิวจราจรกว้าง  2  เมตร  ยาว  77  
เมตร  หนา  0.15  เมตร  หรือพ้ืนที่
ด าเนินการไม่น้อยกว่า  154  ตารางเมตร  
พร้อมไหล่ทางหินคลุกกว้าง  0.50  เมตร  
หนา  0.15  เมตร  ยาว  77  เมตร  ทั้งสอง
ข้าง  ตามแบบเทศบาลก าหนด

N  1659974
E  183501

82,000 - - ร้อยละ
ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรเพิ่มขึ้น

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจร

กองช่าง
เปน็รายการที่

เปล่ียนแปลงจาก
แผนพัฒนาสามป ี
(พ.ศ. 2559-2561)
 หน้า 70  ล้าดับที่

 18

7 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 หน้าอู่ช่างหลึม และสามแยกบ้านผู้ใหญ่
โค้ย ม. 2

เพื่อพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภคให้ได้
มาตรฐาน

ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 171 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือพื้นที่ด้าเนินการไม่น้อยกว่า  
684  ตารางเมตร  พร้อมไหล่ทางหินคลุก กว้าง 
0.50 เมตร ยาว171 เมตร  หนา 0.15 เมตร ทั้ง
สองข้าง  พร้อมป้ายโครงการจ้านวน 1 ป้าย 
(ตามแบบเทศบาลก้าหนด)

N1659416
E183638

N1659575
E183597

367,000  -  - ร้อยละ
ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรเพิ่มขึ้น

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจร

กองช่าง
เปน็รายการที่

เปล่ียนแปลงจาก
แผนพัฒนาสามป ี
(พ.ศ. 2559-2561)
 หน้า 70 ล้าดับที่ 

16

8 โครงการวางท่อระบายน้้า จากบ้านยาย
เปรมถึงหอพักสว่างสิน ม. 2

เพื่อพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภคให้ได้
มาตรฐาน

ท่อระบายน้ า  ค.ส.ล.  ช้ัน  3  ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง  0.40  เมตร  จ านวนบ่อพัก 
 17  บ่อ  ความยาวท่อรวมบ่อพัก  165  
เมตร  คืนผิวจราจรกว้าง  0.60  เมตร  ยาว  
165  เมตร  หนา  0.15  เมตร  หรือพ้ืนที่งาน
คืนผิวทางไม่น้อยกว่า  99  ตารางเมตร  
พร้อมป้ายโครงการจ านวน  1  ป้าย  ตาม
แบบเทศบาลก าหนด

N1660014
E183721

N1659853
E183743

338,000 - - ร้อยละ
ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรเพิ่มขึ้น

ระบายน้้าได้ดีและ
น้้าไม่ท่วมขังในพื้นที่

กองช่าง
เปน็รายการที่

เปล่ียนแปลงจาก
แผนพัฒนาสามป ี
(พ.ศ. 2559-2561)
 หน้า 72 ล้าดับที่ 

21

17



3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
 3.2

2559 2560 2561
(บาท) (บาท) (บาท)

วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร์

งบประมาณและที่มา
 ตัวชี้วัด
(KPI)

ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึงให้สามารถตอบสนองความต้องการ และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยเฉพาะเส้นทางการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร แหล่งท่องเที่ยวและพื้นที่  อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด้ารงชีวิต
ของประชาชน

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ

9 โครงการวางท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริม
เหล็กจากร้านสูทบุญเติมถึงซอยรวม
มิตร 4  หมู่ที่  4  บ้านวิโรจน์พัฒนา

เพื่อพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภคให้ได้
มาตรฐาน

ท่อระบายน้ า  ค.ส.ล.  ปากลิ้นราง  ช้ัน  3 
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง  0.60  เมตร  ความ
ยาวท่อรวมบ่อพัก  71 เมตร  บ่อพักจ านวน  
8  บ่อ  พร้อมคืนผิวจราจร  ค.ส.ล.  กว้าง  1 
 เมตร  ยาว 71  เมตร  หนา  0.15  เมตร  
หรือพ้ืนที่งานคืนผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า  71
  ตารางเมตร  พร้อมป้ายโครงการจ านวน  1 
 ป้าย  (ตามแบบเทศบาลก าหนด)

N1654542
E183578

N1654607
E183558

197,000  -  - ร้อยละ
ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรเพิ่มขึ้น

ระบายน้้าได้ดีและ
น้้าไม่ท่วมขังในพื้นที่

กองช่าง
เปน็รายการที่

เปล่ียนแปลงจาก
แผนพัฒนาสามป ี
(พ.ศ. 2559-2561)
 หน้า 75  ล้าดับที่ 

 32

10 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้้า ซอย
วิโรจน์ 12 ม.4

เพื่อพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภคให้ได้
มาตรฐาน

ท่อระบายน้ า  ค.ส.ล.  ปากลิ้นราง  ช้ัน  3 
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง  0.40  เมตร  จ านวน
บ่อพักรวม  2  ฝ่ังจ านวน  16  บ่อ  ความ
ยาวรวมบ่อพักทั้งสองฝ่ัง  158  เมตร  พร้อม
คืนผิวจราจร  ค.ส.ล.  กว้าง  0.60  เมตร  
ยาวรวม  158  เมตร  หนา  0.15  เมตร  
หรือพ้ืนที่คืนผิวจราจร  ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า  
78.80  ตารางเมตร  (ไม่รวมบ่อพัก)  พร้อม
ป้ายโครงการจ านวน  1  ป้าย  (ตามแบบ
เทศบาลก าหนด)

N1654140
E183398

N1654062
E183400

326,000  -  - ร้อยละ
ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรเพิ่มขึ้น

ระบายน้้าได้ดีและ
น้้าไม่ท่วมขังในพื้นที่

กองช่าง
เปน็รายการที่

เปล่ียนแปลงจาก
แผนพัฒนาสามป ี
(พ.ศ. 2559-2561)
 หน้า 75 ล้าดับที่ 

33

18



3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
 3.2

2559 2560 2561
(บาท) (บาท) (บาท)

วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร์

งบประมาณและที่มา
 ตัวชี้วัด
(KPI)

ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึงให้สามารถตอบสนองความต้องการ และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยเฉพาะเส้นทางการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร แหล่งท่องเที่ยวและพื้นที่  อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด้ารงชีวิต
ของประชาชน

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ

11 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้้า  ซอย
วิโรจน์ 13  ม.4 บ้านวิโรจน์พัฒนา

เพื่อพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภคให้ได้
มาตรฐาน

ท่อระบายน้ า  ค.ส.ล.  ปากลิ้นราง ช้ัน 3  
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร  จ านวน
บ่อพักรวม 2  ฝ่ัง จ านวน  6  บ่อ  ความยาว
รวมบ่อพักทั้งสองฝ่ัง  52  เมตร  พร้อมคืนผิว
จราจร ค.ส.ล.  กว้าง  0.60 เมตร ยาวรวม  
52  เมตร  หนา  0.15  เมตร  หรือพ้ืนที่คืน
ผิวจราจร  ค.ส.ล.  ไม่น้อยกว่า  25.20  
ตารางเมตร  (ไม่รวมบ่อพัก)  ตามแบบ
เทศบาลก าหนด

N1654149
E183441

N1654175
E183443

100,000  -  - ร้อยละ
ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรเพิ่มขึ้น

ระบายน้้าได้ดีและ
น้้าไม่ท่วมขังในพื้นที่

กองช่าง
เปน็รายการที่

เปล่ียนแปลงจาก
แผนพัฒนาสามป ี
(พ.ศ. 2559-2561)
 หน้า 75  ล้าดับที่

 34

12 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้้า  ซอย
วิโรจน์  15  ม.4  บ้านวิโรจน์พัฒนา

เพื่อพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภคให้ได้
มาตรฐาน

ท่อระบายน้ า  ค.ส.ล.  ปากลิ้นราง  ช้ัน  3  
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง  0.40  เมตร  จ านวน
บ่อพักรวม  3  บ่อ  ความยาวท่อรวมบ่อพัก  
21  เมตร  พร้อมคืนผิวจราจร  ค.ส.ล.  กว้าง 
 0.80  เมตร  ยาว  21  เมตร  หนา  0.15  
เมตร  หรือพ้ืนที่คืนผิวจราจร  ค.ส.ล.  ไม่น้อย
กว่า  16.80  ตารางเมตร  ตามแบบเทศบาล
ก าหนด

N 1654166
E 183487

N 1654145
E 183486

50,000  -  - ร้อยละ
ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรเพิ่มขึ้น

ระบายน้้าได้ดีและ
น้้าไม่ท่วมขังในพื้นที่

กองช่าง
เปน็รายการที่

เปล่ียนแปลงจาก
แผนพัฒนาสามป ี
(พ.ศ. 2559-2561)
 หน้า 75  ล้าดับที่

 35

19



3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
 3.2

2559 2560 2561
(บาท) (บาท) (บาท)

วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร์

งบประมาณและที่มา
 ตัวชี้วัด
(KPI)

ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึงให้สามารถตอบสนองความต้องการ และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยเฉพาะเส้นทางการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร แหล่งท่องเที่ยวและพื้นที่  อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด้ารงชีวิต
ของประชาชน

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ

13 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ าซอยสันติ
สุข  1  ม.5  บ้านพบสุข

เพื่อพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภคให้ได้
มาตรฐาน

ท่อระบายน้ า  ค.ส.ล.  ปากลิ้นราง  ช้ัน  3  
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง  0.40  เมตร  จ านวน
บ่อพัก  29  บ่อ  ความยาวรวมบ่อพัก  287  
เมตร  พร้อมคืนผิวจราจรกว้าง  0.80  เมตร 
 ยาว  287 เมตร  หนา  0.15  เมตร  หรือ
พ้ืนที่งานคืนผิวทางไม่น้อยกว่า  229.60  
ตารางเมตร  พร้อมป้ายโครงการจ านวน  1  
ป้าย  (ตามแบบเทศบาลก าหนด)

N1653832
E183049

N1653814
E182758

614,000 - - ร้อยละ
ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรเพิ่มขึ้น

ระบายน้้าได้ดีและ
น้้าไม่ท่วมขังในพื้นที่

กองช่าง
เปน็รายการที่

เปล่ียนแปลงจาก
แผนพัฒนาสามป ี
(พ.ศ. 2559-2561)
 หน้า 79 ล้าดับที่ 

44

14 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ าซอยสันติ
สุข  2  ม.5  บ้านพบสุข

เพื่อพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภคให้ได้
มาตรฐาน

ท่อระบายน้ า  ค.ส.ล.  ปากลิ้นราง  ช้ัน  3  
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง  0.40  เมตร  จ านวน
บ่อพัก  29  บ่อ  ความยาวรวมบ่อพัก  287  
เมตร  พร้อมคืนผิวจราจรกว้าง  0.80  เมตร 
 ยาว  287  เมตร  หนา  0.15  เมตร  หรือ
พ้ืนที่งานคืนผิวทางไม่น้อยกว่า  229.60  
ตารางเมตร  พร้อมป้ายโครงการจ านวน  1  
ป้าย  (ตามแบบเทศบาลก าหนด)

N1653854
E183048

N1653839
E182764

614,000 - - ร้อยละ
ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรเพิ่มขึ้น

ระบายน้้าได้ดีและ
น้้าไม่ท่วมขังในพื้นที่

กองช่าง
เปน็รายการที่

เปล่ียนแปลงจาก
แผนพัฒนาสามป ี
(พ.ศ. 2559-2561)
 หน้า 75 ล้าดับที่ 

45

15 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 ซอยพบสุข 12/6-1 ม. 5

เพื่อพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภคให้ได้
มาตรฐาน

ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 207 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือพื้นที่ด้าเนินการไม่น้อยกว่า  
828  ตารางเมตร  พร้อมไหล่ทางหินคลุก กว้าง 
0.50 เมตร ยาว 207 เมตร  หนา 0.15 เมตร 
ทั้งสองข้าง  พร้อมป้ายโครงการจ้านวน 1 ป้าย 
(ตามแบบเทศบาลก้าหนด)

N1654227
E182497

N1654426
E182532

446,000 - - ร้อยละ
ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรเพิ่มขึ้น

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจร

กองช่าง
เปน็รายการที่

เปล่ียนแปลงจาก
แผนพัฒนาสามป ี
(พ.ศ. 2559-2561)
 หน้า 76 ล้าดับที่ 

38
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3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
 3.2

2559 2560 2561
(บาท) (บาท) (บาท)

วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร์

งบประมาณและที่มา
 ตัวชี้วัด
(KPI)

ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึงให้สามารถตอบสนองความต้องการ และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยเฉพาะเส้นทางการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร แหล่งท่องเที่ยวและพื้นที่  อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด้ารงชีวิต
ของประชาชน

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ

16 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 ซอยศุภลักษณ์ ม.6

เพื่อพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภคให้ได้
มาตรฐาน

ขนาดผิวจราจรกว้าง  3  เมตร  ยาว  33  
เมตร  หนา 0.15  เมตร  หรือพ้ืนที่ด าเนินการ
ไม่น้อยกว่า  99  ตารางเมตร พร้อมไหล่ทาง
หินคลุกกว้าง 0.50 เมตร หนา 0.15 เมตร 
ยาว 99 เมตร ทั้งสองข้าง  (ตามแบบเทศบาล
ก าหนด)

N1657848
E182875

N1657843
E182850

54,000 - - ร้อยละ
ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรเพิ่มขึ้น

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจร

กองช่าง
เปน็รายการที่

เปล่ียนแปลงจาก
แผนพัฒนาสามป ี
(พ.ศ. 2559-2561)
 หน้า 80 ล้าดับที่ 

48

17 โครงการวางท่อลอดเหล่ียมทางลง บริษัท
 มิตซูปฐพีทอง ม.6

เพื่อพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภคให้ได้
มาตรฐาน

ท่อลอดเหล่ียม ขนาด 2.1x2.1  เมตร ยาว 12  
เมตร  พร้อมป้ายโครงการจ้านวน  1  ป้าย  
(ตามแบบเทศบาลก้าหนด)

N1658224
E182786

476,000 - - ร้อยละ
ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรเพิ่มขึ้น

ระบายน้้าได้ดีและ
น้้าไม่ท่วมขังในพื้นที่

กองช่าง
เปน็รายการที่

เปล่ียนแปลงจาก
แผนพัฒนาสามป ี
(พ.ศ. 2559-2561)
 หน้า 80  ล้าดับที่

 49

18 โครงการวางท่อระบายน้ าซอยลลิตา 1 
ม.7

เพื่อพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภคให้ได้
มาตรฐาน

ท่อระบายน้ าซีเมนต์ใยหินขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง  250  มิลลิเมตร  จ านวน
บ่อพัก  37  บ่อ  ความยาวท่อรวมบ่อพัก  
366  เมตร  พร้อมคืนผิวจราจรกว้าง 0.50  
เมตร  ยาว  366  เมตร  หนา  0.15  เมตร  
หรือพ้ืนที่งานคืนผิวทางไม่น้อยกว่า 183  
ตารางเมตร  พร้อมป้ายโครงการจ านวน  1  
ป้าย (ตามแบบเทศบาลก าหนด)

N1653452
E182869

N1653387
E182509

150,000 - - ร้อยละ
ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรเพิ่มขึ้น

ระบายน้้าได้ดีและ
น้้าไม่ท่วมขังในพื้นที่

กองช่าง
เปน็รายการที่

เปล่ียนแปลงจาก
แผนพัฒนาสามป ี
(พ.ศ. 2559-2561)
 หน้า 82 ล้าดับที่ 

56
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3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
 3.2

2559 2560 2561
(บาท) (บาท) (บาท)

วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร์

งบประมาณและที่มา
 ตัวชี้วัด
(KPI)

ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึงให้สามารถตอบสนองความต้องการ และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยเฉพาะเส้นทางการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร แหล่งท่องเที่ยวและพื้นที่  อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด้ารงชีวิต
ของประชาชน

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ

19 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กถึงประตู 4 สนามกีฬา 80 พรรษา 
ม.7

เพื่อพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภคให้ได้
มาตรฐาน

ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 300 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือพื้นที่ด้าเนินการไม่น้อยกว่า  
1,500  ตารางเมตร  พร้อมไหล่ทางหินคลุก 
กว้าง 0.50 เมตร ยาว 300 เมตร  หนา 0.15 
เมตร ทั้งสองข้าง  พร้อมป้ายโครงการ จ้านวน 1
 ป้าย (ตามแบบเทศบาลก้าหนด)

N1651911
E181807

N1651653
E181964

800,000 - - ร้อยละ
ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรเพิ่มขึ้น

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจร

กองช่าง
เปน็รายการที่

เปล่ียนแปลงจาก
แผนพัฒนาสามป ี
(พ.ศ. 2559-2561)
 หน้า 81 ล้าดับที่ 

53
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ลดความเหลื่อมล้ าทางสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 7  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรม ประเพณี และกีฬา
5. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรม ประเพณี และกีฬา
 5.2

2559 2560 2561
(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬา

เพ่ือให้ข้าราชการ 
เจ้าหน้าที่ พนักงานใน
เทศบาลต าบลปรุใหญ่ 
และเด็ก เยาวชน 
ประชาชนในเขตต าบล
ปรุใหญ่ ร่วมการแข่งขัน
กีฬากับหน่วยงานอ่ืน ๆ 
และเสริมสร้างความรัก
ความสามัคคี

ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ พนักงานในเทศบาล
ต าบลปรุใหญ่ และเด็ก เยาวชน ประชาชนใน
เขตต าบลปรุใหญ่

-  50,000  50,000  50,000 รอ้ยละของ
ข้าราชการ 
เจ้าหน้าที่ 
พนักงานใน
เทศบาล
ต าบลปรใุหญ่
 และเด็ก 
เยาวชน 
ประชาชนใน
เขตต าบล
ปรใุหญ่เข้า
รว่มกิจกรรม 
และมคีวาม
รกัความ
สามคัคี 
เพ่ิมข้ึน

ข้าราชการ 
เจ้าหน้าที่ พนักงาน
ในเทศบาลต าบล
ปรุใหญ่ และเด็ก 
เยาวชน ประชาชน
ในเขตต าบล
ปรุใหญ่ ร่วมการ
แข่งขันกีฬากับ
หน่วยงานอ่ืน ๆ 
และมีความรัก
ความสามัคคี

กองการศึกษา
เปน็รายการที่

เปล่ียนแปลงจาก
แผนพัฒนาสามป ี
(พ.ศ. 2559-2561)
 หน้า 93  ล้าดับที่

 3

โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร์

งบประมาณและที่มา
 ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมลานกีฬาชุมชน และจัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ ต้ังแต่ระดับหมู่บ้านจนถึงระดับจังหวัด รวมถึงการสร้างความเป็นเลิศทางด้านกีฬาสู่กีฬาอาชีพ
ในระดับชาติและนานาชาติ

ผ. 01

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 ถึง 2561) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1

เทศบาลต าบลปรุใหญ่

ที่
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การบริหารราชการแบบบูรณาการตามหลักธรรมาภิบาล 
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 8   ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
7. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
 7.5

2559 2560 2561
(บาท) (บาท) (บาท)

1 อุดหนุนกาชาดจังหวัด
นครราชสีมาตามโครงการจัดหา
รายได้เพื่อจัดกิจกรรมสาธารณ
กุศลและให้ความช่วยเหลือ
ประชาชนตามภารกิจของเหล่า
กาชาดจังหวัดนครราชสีมา

เพื่ออุดหนุนกาชาดจังหวัด
นครราชสีมาตามโครงการ
จัดหารายได้เพื่อจัดกิจกรรมสา
ธารณกุศลและให้ความ
ช่วยเหลือประชาชนตามภารกิจ
ของเหล่ากาชาดจังหวัด
นครราชสีมา

กาชาดจังหวัดนครราชสีมา 20,000         20,000        20,000         ร้อยละของ
ประชาชนที่
ได้รับความ
ช่วยเหลือ
เพิ่มขึ้น

กาชาดจังหวัด
นครราชสีมามีการ
บริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพ

ส้านักปลัดเทศบาล 
เปน็รายการที่

เปล่ียนแปลงจาก
แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 
2559-2561) หน้า 113  

ล้าดับที่ 28

 ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 ถึง 2561) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1

เทศบาลต าบลปรุใหญ่

ผ. 01

เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ และส่งเสริมศักยภาพท้องถิ่นในทุกๆ ด้าน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา

24



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ลดความเหลื่อมล้ าทางสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน  
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 5  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข
8. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข
 8.1

2559 2560 2561
(บาท) (บาท) (บาท)

1 เงินสมทบกองทุนหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติในพื้นที่เทศบาล
ต้าบลปรุใหญ่ (กองทุนต้าบล 
50%)

เพื่ออุดหนุนกองทุนหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติในพื้นที่
เทศบาลปรุใหญ่

กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติในพื้นที่
เทศบาลปรุใหญ่

200,000 343,400 343,400  จ้านวน
ประชาชนมี
สุขภาพดี
เพิ่มขึ้น

ศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน
สามารถด้าเนินงานได้
อย่างคล่องตัว

 กองสาธารณสุขฯ
เปน็รายการที่

เปล่ียนแปลงจาก
แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 
2559-2561) หน้า 115  

ล้าดับที่ 2

2 โครงการพัฒนาศักยภาพ อสม. 
ระดับต้าบล/หมู่บ้าน

เพื่อพัฒนาศักยภาพ อสม. 
ระดับต้าบล/หมู่บ้าน

อสม. ต้าบลปรุใหญ่ 50,000 35,000 35,000  จ้านวน อสม.
 ได้รับการ
พัฒนา
ศักยภาพ
เพิ่มขึ้น

อสม. มีศักยภาพที่ดี กองสาธารณสุขฯ
เปน็รายการที่

เปล่ียนแปลงจาก
แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 
2559-2561) หน้า 115 

ล้าดับที่ 3

สนับสนุนการจัดต้ังกองทุน และเพิ่มสวัสดิการเพื่อพัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน (อสม.)

ผ. 01

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 ถึง 2561) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1

เทศบาลต าบลปรุใหญ่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
 ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
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โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ
1 ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 3 1,775,700 1 820,000 1 820,000 5 3,415,700
2 ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชด้าริ 1 1,150,000 - - - - 1 1,150,000
3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 19 5,388,000 - - - - 19 5,388,000
4 ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม - - - - - - - -
5 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรม ประเพณี และกฬีา 1 50,000 1 50,000 1 50,000 3 150,000
6 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา - - - - - - - -
7 ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจดัการบ้านเมืองที่ดี 1 20,000 1 20,000 1 20,000 3 60,000
8 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข 2 250,000 2 378,400 2 378,400 6 1,006,800
9 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม - - - - - - - -
10 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตร - - - - - - - -

27 8,633,700 5 1,268,400 5 1,268,400 37 11,170,500รวม

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 ถึง 2561) เปลีย่นแปลง ครั้งที ่1

เทศบาลต าบลปรุใหญ่

ที่ ยุทธศาสตร์
ป ีพ.ศ. 2559 ป ีพ.ศ. 2560 ป ีพ.ศ. 2561 รวม 3 ปี

จ้านวน จ้านวน จ้านวน จ้านวน

ผ. 03
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา แบบ ผ.03
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 ถึง 2561) เพ่ิมเติม ฉบับที ่1

เทศบาลต าบลปรุใหญ่

จ้านวน
โครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

จ้านวน
โครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

จ้านวน
โครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

จ้านวน
โครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

1 ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
1.2 ส่งเสริม สนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ หน่วยงาน มูลนิธิการกุศลและ

องค์กรที่เกีย่วข้อง ในการเตรียมความพร้อมในการป้องกันภัย และการ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัย

1 946,700 1 820,000 1 820,000 3 2,586,700

1.3 ส่งเสริม และสนับสนุนการติดต้ังระบบกล้องวงจรปิดในเขตชุมชน และสถานที่
ส้าคัญ เพือ่สร้างความอบอุน่ใจ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชน

2 829,000 2 829,000

3 1,775,700 1 820,000 1 820,000 5 3,415,700

2 ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชด้าริ 1 1,150,000 - - - - 1 1,150,000
2.1  พัฒนาขุดลอก คูคลองและจัดสร้างแหล่งน้้า สงวนและเก็บกักน้้าเพือ่การเกษตร

 เพือ่การอุปโภคและบริโภค รวมทั้งวางโครงการเพือ่แก้ไขปัญหาน้้าท่วมและน้้า
แล้ง

1 1,150,000 0 0 0 0 1 1,150,000
3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน

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

19 5,388,000 - - - - 19 5,388,000

19 5,388,000 0 0 0 0 19 5,388,000

5 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรม ประเพณี และกีฬา

รวม 3 ปี
ที่ ยุทธศาสตร์

ปี พ.ศ. 2559 ปี พ.ศ. 2560 ปี พ.ศ. 2561

รวม

รวม

รวม

27



จ้านวน
โครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

จ้านวน
โครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

จ้านวน
โครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

จ้านวน
โครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

รวม 3 ปี
ที่ ยุทธศาสตร์

ปี พ.ศ. 2559 ปี พ.ศ. 2560 ปี พ.ศ. 2561

5.2 ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมลานกีฬาชุมชน และจัดการแข่งขันกีฬาประเภท
ต่างๆ ต้ังแต่ระดับหมูบ่้านจนถึงระดับจังหวัด รวมถึงการสร้างความเป็นเลิศ
ทางด้านกีฬาสู่กีฬาอาชีพในระดับชาติและนานาชาติ

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

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

7 ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
7.5 เพิม่ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ และส่งเสริมศักยภาพท้องถิน่ในทุกๆ 

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

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

8 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข
8.1 สนับสนุนการจัดต้ังกองทุน และเพิม่สวัสดิการเพือ่พัฒนาศักยภาพของ

อาสาสมัครสาธารณสุขหมูบ่้าน (อสม.)
2 250,000 2 378,400 2 378,400 6 1,006,800

2 250,000 2 378,400 2 378,400 6 1,006,800
27 8,633,700 5 1,268,400 5 1,268,400 37 11,170,500

รวม

รวม
รวมทัง้สิน้

รวม
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จ้านวน
โครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

จ้านวน
โครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

จ้านวน
โครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

จ้านวน
โครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

1 ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 33 4,409,900 21  2,205,200 17 1,805,200 71 8,420,300
2 ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชด้าริ 10 8,811,000 0 0 0 0 10 8,811,000

3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 75 42,569,915 8 2,431,000 1 500,000 84 45,500,915

4 ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 6 460,000 6 460,000 6 460,000 18 1,380,000
5 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรม ประเพณี และกฬีา 12 2,010,000 11 1,910,000 12 21,910,000 35 25,830,000

6 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา 18 3,060,090 11 1,882,090 11 1,882,090 40 6,824,270
7 ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจดัการบ้านเมืองที่ดี 52 12,218,000 27 7,010,000 20 1,870,000 99 21,098,000
8 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข 17 1,205,000 17 1,333,400 17 1,333,400 51 3,871,800

9 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม 22 3,206,000 19 2,846,000 19 2,846,000 60 8,898,000
10 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตร 4 185,000 4 185,000 4 185,000 12 555,000

249 78,134,905 124 20,262,690 107 32,791,690 480 131,189,285

ผ. 03

บัญชีสรปุโครงการพัฒนา

รวม

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 ถึง 2561) รวมเพ่ิมเติมถึง ฉบับที ่1 และเปลี่ยนแปลง ครั้งที ่1
เทศบาลต าบลปรใุหญ่

ที่ ยุทธศาสตร์
ป ีพ.ศ. 2559 ป ีพ.ศ. 2560 ป ีพ.ศ. 2561 รวม 3 ปี


