
 

 
ผนพัฒนาสามปี ิพ.ศ. 2559 – 2561ี 

พิไมติม ฉบับทีไ 1 
ละ 

ละผนพฒันาสามปี ิพ.ศ. 2559 – 2561ี 
ปลีไยนปลง ครัๅงทีไ 1  

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

ทศบาลต าบลปรุใหญ่ 
อ าภอมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 



1 

 
ส่วนทีไ 1 

 
หตุผลละความจ าป็น 

 
 

หตุผลละความจ้าป็น฿นการจัดท้าผนพัฒนาสามปี ิพ.ศ. 2559-2561)  พิไมติม ฉบับทีไ 1 
ละผนพัฒนาสามปี ิพ.ศ. 2559-2561) ปลีไยนปลง ครั งทีไ 1  ของทศบาลต้าบลปรุ฿หญ 

 
ตามทีไ ทศบาลต้าบลปรุ฿หญ เดຌอนุมัติละประกาศ฿ชຌผนพัฒนาสามปี ิพ.ศ. 2559-2561) มืไอ

วันทีไ  22 มิถุนายน 2558 พืไอ฿ชຌป็นครืไองมือ฿นการปลงนยบายละยุทธศาสตร์การพัฒนาทศบาลต้าบล
ปรุ฿หญ เปสูการปฏิบัติ นั น 

 

นืไองจากทศบาลต้าบลปรุ฿หญ มีความตຌองการละความจ้าป็นรงดวนทีไตຌองด้านินงานตาม
ภารกิจละอ้านาจหนຌาทีไ จึงจ้าป็นตຌองพิไมติมครงการทีไยังมิเดຌบรรจุอยู฿นผนงาน/ครงการของผนพัฒนา
ของทศบาลต้าบลปรุ฿หญ ละปลีไยนปลงครงการทีไมีอยูดิม฿หຌสามารถกຌเขปัญหาความดือดรຌอนของ
ประชาชน รวมทั งพืไอพิไมประสิทธิภาพ฿นการบริหารกิจการของทศบาลตามอ้านาจหนຌาทีไ สามารถสนองตอบ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ตอบสนองความตຌองการของประชาชน  สามารถ฿หຌการบริการสาธารณะกประชาชน
฿นพื นทีไเดຌอยางหมาะสม กิดประสิทธิภาพ  สามารถน้าเปสูการปฏิบัติทีไทຌจริง  ละการพิไมติมปลีไยนปลง
ผนพัฒนาสามปี฿นครั งนี  จะกิดประยชน์สูงสุดกประชาชนป็นส้าคัญ  

 

ดยถือปฏิบัติตามระบียบกระทรวงมหาดเทย วาดຌวยการจัดท้าผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
สวนทຌองถิไน พ.ศ. 2548 ขຌอ 4 วรรค 19 ิการพิไมติม หมายความวา การพิไมติมผนงาน ครงการทีไเมมีอยู
฿นผนพัฒนาสามปี฿หຌปรากฏเวຌ฿นผนพัฒนาสามปีี วรรค 20 ิการปลีไยนปลง หมายความวา การท้า฿หຌ
วัตถุประสงค์ละสาระส้าคัญของผนพัฒนาปลีไยนปลงเปจากดิมี ขຌอ 21 การกຌเขผนพัฒนาป็นอ้านาจ
ของผูຌบริหารทຌองถิไน ละขຌอ 22 การพิไมติมหรือปลีไยนปลงผนพัฒนาสามปี ฿หຌด้านินการตามระบียบนี  
ดยมีขั นตอนด้านินการ ดังนี  

 

(1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท้าผนพัฒนาทຌองถิไนจัดท้ารางผนพัฒนาสามปีทีไพิไมติม
หรือปลีไยนปลงพรຌอมหตุผลละความจ้าป็นสนอคณะกรรมการพัฒนาทຌองถิไน 

(2) คณะกรรมการพัฒนาทຌองถิไนพิจารณารางผนพัฒนาสามปีทีไพิไมติมหรือปลีไยนปลงพืไอ
สนอผูຌบริหารทຌองถิไน 

(3) ผูຌบริหารทຌองถิไนพิจารณาอนุมัติรางผนพัฒนาสามปีทีไพิไมติมหรือปลีไยนปลง ละ
ประกาศ฿ชຌผนพัฒนาสามปีทีไพิไมติมหรือปลีไยนปลง 



ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 3 พัฒนาคราชมืองน่าอยู่ทีไป็นมิตรกับสิไงวดลຌอม
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทຌองถิไนในขตจังหวัดทีไ 9 ยุทธศาสตร์ดຌานการรักษาความปลอดภัยในชีวิตละทรัพย์สิน
1. ยุทธศาสตร์ดຌานการรักษาความปลอดภัยในชีวิตละทรัพย์สิน

1.2

2559 2560 2561

(บาท) (บาท) (บาท)

1 ครงการฝຄกทักษะการอาชีวิตรอดจาก
การจมน ้า

พืไอ฿หຌมีทักษะดຌานความ
ปลอดภัยตอชีวิตกีไยวกับ
กิจกรรมทางน ้า

นักรียนรงรียนบຌานคนชุมละตัวทนชุมชน 
จ้านวน 17 ชุมชน

 50,000  50,000  50,000  จ้านวน
นักรียนละ
ตัวทนชุมชน
มีทกัษาดຌาน
ความ
ปลอดภยัตอ
ชีวิตกีไยวกับ
กิจกรรมทาง
น ้าพิไมขึ น

นักรียนรงรียน
บຌานคนชุมละ
ตัวทนชุมชน 
จ้านวน 17 ชุมชน 
สามารถชวยหลือ
ตนองเดຌ มืไอมีภัย
กีไยวกับกิจกรรม
ทางน ้า

ส้านัก
ปลัดทศบาล

 ตัวชี วัด
(KPI)

ป้าหมาย
(ผลผลิตของครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร์ครงการทีไ

งบประมาณละทีไมา
สงสริม สนับสนุนละรวมมือกับสวนราชการ หนวยงาน มูลนิธิการกุศลละองค์กรทีไกีไยวขຌอง ฿นการตรียมความพรຌอม฿นการป้องกันภัย ละการชวยหลือผูຌประสบภัย

ผลลัพธ์ทีไคาดวาจะ
เดຌรับ

หนวยงานทีไ
รับผิดชอบ

ผ. 01

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 ถึง 2561) พิไมติม ฉบับทีไ 1

ทศบาลต าบลปรุใหญ่

วัตถุประสงค์
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ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 3 พัฒนาคราชมืองน่าอยู่ทีไป็นมิตรกับสิไงวดลຌอม
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทຌองถิไนในขตจังหวัดทีไ 6  ยุทธศาสตร์ดຌานการพัฒนาครงสรຌางพืๅนฐาน 
3. ยุทธศาสตร์ดຌานการพัฒนาครงสรຌางพืๅนฐาน
 3.1

2559 2560 2561

(บาท) (บาท) (บาท)

1 ครงการสนับสนุนครงการประมนิผลละ
ปรับปรุงผังมอืงรวมมอืงนครราชสีมา

พืไอจายป็นคาสนับสนุน
ครงการประมินผลละ
ปรับปรุงผังมืองรวมมือง
นครราชสีมา

สนับสนุนครงการประมินผลละปรับปรุงผัง
มืองรวมมืองนครราชสีมา

 190,815 - - รຌอยละ
ประสิทธิภาพ
การ
ประมินผล
ละปรับปรุง
ผังมืองรวม
พิไมขึ น

ประสิทธิภาพ
ครงการประมินผล
ละปรับปรุงผัง
มืองรวมมือง
นครราชสีมา

กองชาง

ป้าหมาย
(ผลผลิตของครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร์

งบประมาณละทีไมา  ตัวชี วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ทีไคาดวาจะ
เดຌรับ

หนวยงานทีไ
รับผิดชอบ

สงสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาดຌานครงสรຌางคุณภาพชีวิตพื นฐาน ฿หຌสอดคลຌองกับความจ้าป็นละความตຌองการของประชาชน฿นการด้ารงชีวิตอยางพอพียง

ผ. 01

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 ถึง 2561) พิไมติม ฉบับทีไ 1

ทศบาลต าบลปรุใหญ่

ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์
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ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 4 การบริหารราชการบบบูรณาการตามหลักธรรมาภิบาล 
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทຌองถิไนในขตจังหวัดทีไ 8   ยุทธศาสตร์ดຌานการบริหารจัดการบຌานมืองทีไดี
7. ยุทธศาสตร์ดຌานการบริหารจัดการบຌานมืองทีไดี 
 7.5

2559 2560 2561

(บาท) (บาท) (บาท)

1 ครงการจัดหาครุภัณฑ์เฟฟ้าละวิทยุ - 
ครืไองขยายสียงอนกประสงค์เรຌสาย

พืไอป็นการพิไมประสิทธิภาพ
฿นการบริหารจัดการ฿หຌมีความ
รวดรใว฿นการบริการประชาชน
เดຌรับความสะดวกพิไมมากขึ น

ครืไองขยายสียงอนกประสงค์เรຌสาย 
ขนาดล้าพง 6.5" ขนาดก้าลังวัตต์ 50 วัตต์
 ก้าลังสง  10 มิลลิวัตต์ ระยะทาง฿ชຌงาน
เกลถึง 35 มตร ก้าลังเฟ AC 

220V/50-60Hz DC 12V 1.2 AH พรຌอม
เมครฟนละอุปกรณ์ครบชุด  จ้านวน 5 

ครืไอง โ ละ 5,000 บาท

 25,000 - -  จ้านวน
ครุภณัฑ์เดຌ
มาตรฐานละ
มีประสิทธิภาพ
พิไมขึ น

ประสิทธิภาพ฿นดຌานการ
บริการสะดวกรวดรใว
ยิไงขึ น

ส้านัก
ปลัดทศบาล

2 ครงการจัดหาทนกลาวรายงาน พืไอป็นการพิไมประสิทธิภาพ
฿นการบริหารจัดการ฿หຌมีความ
รวดรใว฿นการบริการประชาชน
เดຌรับความสะดวกพิไมมากขึ น

ทนกลาวรายงาน จ้านวน 2 ตัว โ ละ 
15,000 บาท

 30,000 - -  จ้านวน
ครุภณัฑ์เดຌ
มาตรฐานละ
มีประสิทธิภาพ
พิไมขึ น

ประสิทธิภาพ฿นดຌานการ
บริการสะดวกรวดรใว
ยิไงขึ น

ส้านัก
ปลัดทศบาล

3 ครงการจัดหาครุภัณฑ์ส้านักงาน - 
ตูຌหลใก 2 บานปຂด

พืไอ฿หຌส้านักงานเดຌ฿ชຌครุภัณฑ์ทีไ
หมาะสมละมีคุณภาพ

ตูຌหลใก 2 บานปຂด  จ้านวน 2 หลัง โ ละ 
4,600 บาท

 9,200 - -  จ้านวน
ครุภณัฑ์เดຌ
มาตรฐานละ
มีประสิทธิภาพ
พิไมขึ น

ประสิทธิภาพ฿นดຌานการ
บริการสะดวกรวดรใว
ยิไงขึ น

กองคลัง

ผลลัพธ์ทีไคาดวาจะเดຌรับ หนวยงานทีไ
รับผิดชอบ

ผ. 01

รายละอียดครงการพัฒนา

ทศบาลต าบลปรุใหญ่

พิไมประสิทธิภาพ฿นการปฏิบัติราชการ ละสงสริมศักยภาพทຌองถิไน฿นทุกโ ดຌาน

ผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 ถึง 2561) พิไมติม ฉบับทีไ 1

ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ ป้าหมาย
(ผลผลิตของครงการ)

งบประมาณละทีไมา  ตัวชี วัด
(KPI)

4



7. ยุทธศาสตร์ดຌานการบริหารจัดการบຌานมืองทีไดี 
 7.5

2559 2560 2561

(บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธ์ทีไคาดวาจะเดຌรับ หนวยงานทีไ
รับผิดชอบ

พิไมประสิทธิภาพ฿นการปฏิบัติราชการ ละสงสริมศักยภาพทຌองถิไน฿นทุกโ ดຌาน

ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ ป้าหมาย
(ผลผลิตของครงการ)

งบประมาณละทีไมา  ตัวชี วัด
(KPI)

4 ครงการจัดหาครุภัณฑ์ส้านักงาน -  
ตูຌหลใก 2 บานลืไอน (ทึบ)

พืไอ฿หຌส้านักงานเดຌ฿ชຌครุภัณฑ์ทีไ
หมาะสมละมีคุณภาพ

ตูຌหลใก 2 บานลืไอน (ทึบ) จ้านวน 2 หลัง โ
 ละ 4,500 บาท

 9,000 - -  จ้านวน
ครุภณัฑ์เดຌ
มาตรฐานละ
มีประสิทธิภาพ
พิไมขึ น

ประสิทธิภาพ฿นดຌานการ
บริการสะดวกรวดรใว
ยิไงขึ น

กองคลัง

5 ครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวตอร์  - 
ครืไองพิมพ์ ชนิดลซอร์/ชนิด LED ขาวด้า

พืไอป็นการพิไมประสิทธิภาพ
฿นการบริหารจัดการ฿หຌมีความ
รวดรใวละประชาชนเดຌรับ
ความสะดวกพิไมมากขึ น

 - ครืไองพิมพ์ ชนิดลซอร์/ชนิด LED ขาว
ด้า  (30 หนຌา / นาท)ี จ้านวน 1 ครืไอง 
(ตามมาตรฐานกระทรวง ICT )

 7,300 - -  จ้านวน
ครุภณัฑ์เดຌ
มาตรฐานละ
มีประสิทธิภาพ
พิไมขึ น

ประสิทธิภาพ฿นดຌานการ
บริการสะดวกรวดรใว
ยิไงขึ น

กองคลัง

6 ครงการจดัหาลืไอยซยนต์ พืไอป็นการพิไมประสิทธิภาพ
฿นการบริหารจัดการ฿หຌมีความ
รวดรใวละประชาชนเดຌรับ
ความสะดวกพิไมมากขึ น

ลืไอยซยนต์  ขนาด  11  นิ ว  จ้านวน 1 

ครืไอง
 10,000 - - จ้านวน

ครุภณัฑ์เดຌ
มาตรฐานละ
มีประสิทธิภาพ
พิไมขึ น

ประสิทธิภาพ฿นดຌานการ
บริการสะดวกรวดรใว
ยิไงขึ น

กองชาง

7 ครงการจดัหาถงัอดัจารบีมอืยก+ลຌอ พืไอป็นการพิไมประสิทธิภาพ
฿นการบริหารจัดการ฿หຌมีความ
รวดรใวละประชาชนเดຌรับ
ความสะดวกพิไมมากขึ น

ถังอัดจารบีมือยก+ลຌอ  ขนาด  15  ลิตร 
จ้านวน 1 ถัง

 15,000 - - จ้านวน
ครุภณัฑ์เดຌ
มาตรฐานละ
มีประสิทธิภาพ
พิไมขึ น

ประสิทธิภาพ฿นดຌานการ
บริการสะดวกรวดรใว
ยิไงขึ น

กองชาง

8 ครงการจดัหาปั้มลม พืไอป็นการพิไมประสิทธิภาพ
฿นการบริหารจัดการ฿หຌมีความ
รวดรใวละประชาชนเดຌรับ
ความสะดวกพิไมมากขึ น

ปั้มลม  ขนาด  1  รงมຌา  จ้านวน  1 ครืไอง  25,000 - - จ้านวน
ครุภณัฑ์เดຌ
มาตรฐานละ
มีประสิทธิภาพ
พิไมขึ น

ประสิทธิภาพ฿นดຌานการ
บริการสะดวกรวดรใว
ยิไงขึ น

กองชาง

5



7. ยุทธศาสตร์ดຌานการบริหารจัดการบຌานมืองทีไดี 
 7.5

2559 2560 2561

(บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธ์ทีไคาดวาจะเดຌรับ หนวยงานทีไ
รับผิดชอบ

พิไมประสิทธิภาพ฿นการปฏิบัติราชการ ละสงสริมศักยภาพทຌองถิไน฿นทุกโ ดຌาน

ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ ป้าหมาย
(ผลผลิตของครงการ)

งบประมาณละทีไมา  ตัวชี วัด
(KPI)

9 ครงการจดัหาทนตัดหลใกเฟบอร์ พืไอป็นการพิไมประสิทธิภาพ
฿นการบริหารจัดการ฿หຌมีความ
รวดรใวละประชาชนเดຌรับ
ความสะดวกพิไมมากขึ น

ทนตัดหลใกเฟบอร์  ขนาด  14  นิ ว 
จ้านวน  1  ครืไอง

 10,000 - - จ้านวน
ครุภณัฑ์เดຌ
มาตรฐานละ
มีประสิทธิภาพ
พิไมขึ น

ประสิทธิภาพ฿นดຌานการ
บริการสะดวกรวดรใว
ยิไงขึ น

กองชาง

10 ครงการจดัหาครืไองชืไอมอนิวอร์ทอร์ พืไอป็นการพิไมประสิทธิภาพ
฿นการบริหารจัดการ฿หຌมีความ
รวดรใวละประชาชนเดຌรับ
ความสะดวกพิไมมากขึ น

ครืไองชืไอมอินวอร์ทอร์  ขนาด  220วลท์
 จ้านวน  1 ครืไอง

 18,000 - - จ้านวน
ครุภณัฑ์เดຌ
มาตรฐานละ
มีประสิทธิภาพ
พิไมขึ น

ประสิทธิภาพ฿นดຌานการ
บริการสะดวกรวดรใว
ยิไงขึ น

กองชาง

11 ครงการจดัหารอกซเฟฟ้า พืไอป็นการพิไมประสิทธิภาพ
฿นการบริหารจัดการ฿หຌมีความ
รวดรใวละประชาชนเดຌรับ
ความสะดวกพิไมมากขึ น

รอกซเฟฟ้า  ขนาด  1,000  กิลกรัม  
ก้าลังเฟฟ้า  220  วลล์  จ้านวน  1 ครืไอง

 50,000 - - จ้านวน
ครุภณัฑ์เดຌ
มาตรฐานละ
มีประสิทธิภาพ
พิไมขึ น

ประสิทธิภาพ฿นดຌานการ
บริการสะดวกรวดรใว
ยิไงขึ น

กองชาง

12 ครงการจดัหาสวานเขควงเรຌสาย พืไอป็นการพิไมประสิทธิภาพ
฿นการบริหารจัดการ฿หຌมีความ
รวดรใวละประชาชนเดຌรับ
ความสะดวกพิไมมากขึ น

สวานเขควงเรຌสาย  ขนาด  18 วลท์ 
จ้านวน  1 ครืไอง

 20,000 - - จ้านวน
ครุภณัฑ์เดຌ
มาตรฐานละ
มีประสิทธิภาพ
พิไมขึ น

ประสิทธิภาพ฿นดຌานการ
บริการสะดวกรวดรใว
ยิไงขึ น

กองชาง

13 ครงการจัดหาผຌาตในท์ พืไอป็นการพิไมประสิทธิภาพ
฿นการบริหารจัดการ฿หຌมีความ
รวดรใวละประชาชนเดຌรับ
ความสะดวกพิไมมากขึ น

ผຌาตในท์  ขนาด  5×12  มตร  จ้านวน  8 

 ผืน โ ละ  20,000  บาท 
 160,000 - - จ้านวน

ครุภณัฑ์เดຌ
มาตรฐานละ
มีประสิทธิภาพ
พิไมขึ น

ประสิทธิภาพ฿นดຌานการ
บริการสะดวกรวดรใว
ยิไงขึ น

กองชาง
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2559 2560 2561
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14 ครงการจัดหาผຌาตในท์พรຌอมครงหลใก พืไอป็นการพิไมประสิทธิภาพ
฿นการบริหารจัดการ฿หຌมีความ
รวดรใวละประชาชนเดຌรับ
ความสะดวกพิไมมากขึ น

ผຌาตในท์พรຌอมครงหลใก  ขนาด  5×12  

มตร  จ้านวน  5  หลัง  โ ละ  35,000 บาท
 175,000 - - จ้านวน

ครุภณัฑ์เดຌ
มาตรฐานละ
มีประสิทธิภาพ
พิไมขึ น

ประสิทธิภาพ฿นดຌานการ
บริการสะดวกรวดรใว
ยิไงขึ น

กองชาง

15 ครงการจัดหาพัดลมเอน ้า พืไอป็นการพิไมประสิทธิภาพ
฿นการบริหารจัดการละ
ประชาชนเดຌรับความสะดวก
พิไมมากขึ น

พัดลมเอน ้า ขนาด 24 นิ ว จ้านวน 5 ตัว โ 
ละ 20,000 บาท

 100,000 - - จ้านวน
ครุภณัฑ์เดຌ
มาตรฐานละ
มีประสิทธิภาพ
พิไมขึ น

ประสิทธิภาพ฿นดຌานการ
฿หຌบริการประชาชน
พิไมขึ น

กองชาง

16 ครงการดัดปลงรถขยะอัดทຌาย ป็น
รถบรรทุกกระบะพรຌอมยกดัมพ์เดຌ

1. พืไอน้าเปกใบขนวัสดุสิไงของ
 อุปกรณ์ตาง โ ฿นการบริการ
ประชาชน
2. พืไอน้าเปกใบขนศษขยะ 
วัสดุหลือ฿ชຌทีไเมสามารถ฿ชຌ฿น
รถบรรทุกอัดทຌายเดຌ
3. พืไอ฿หຌครุภัณฑ์ยานพาหนะทีไ
สืไอมสภาพลຌวสามารถน้า
กลับมา฿ชຌงานอืไนเดຌ

ดัดปลงสภาพรถบรรทุกขยะ 6 ลຌอ บบ
อัดทຌาย ฿หຌป็นรถบรรทุก 6 ลຌอ
อนกประสงค์ สามารถยกดัมพ์เดຌ จ้านวน 1
 คัน

 350,000 - -  มีรถบรรทกุ 6
 ลຌอ 
อนกประสงค์
สภาพ฿ชຌงาน
เดຌดี จ้านวน 1
 คัน

1. ประชาชนเดຌรับการ
บริการ฿นการกใบขน 
คลืไอนยຌายวสัดุ สิไงของทั ง
ทีไจา้ป็นตຌอง฿ชຌ฿นการจดั
งานตางโ หรือสิไงของหลือ
฿ชຌพืไอน้าเปกา้จดัเดຌอยาง
ถกูตຌองรวดรใว ทัน
หตุการณ์
2. ต้าบลปรุ฿หญสามารถ
จดัการขยะมลูฝอยดยการ
จดักใบดຌวยครุภัณฑ์
ยานพาหนะขนสิไงของทีไมี
ประสิทธภิาพทันสมยั
3. ประชาชนสาธารณะ
เดຌรับบริการอยางสะดวก 
รวดรใวละมี
ประสิทธภิาพ

กอง
สาธารณสุขฯ
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7. ยุทธศาสตร์ดຌานการบริหารจัดการบຌานมืองทีไดี 
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17 ครงการจัดหาครุภัณฑ์ยานพาหนะละ
ขนสง - รถบรรทุกขยะมูลฝอยบบอัด
ทຌาย ตัวรถชนิด 6 ลຌอ

1.พืไอ฿ชຌส้าหรับกใบขนขยะมูล
ฝอยชุมชนรองรับปริมาณขยะทีไ
พิไมขึ น
2.พืไอบริการประชาชน฿หຌจนถึง
 มีประสิทธิภาพละขจัดขຌอ
รຌองรียนของประชาชนจากการ
กใบขยะเมหมด฿นตละวัน

รถบรรทุกขยะมูลฝอยบบอัดทຌาย ตัวรถ
ชนิด 6 ลຌอ ครืไองยนต์ดีซลบบ 4 จังหวะ 
 6 สูบ มีก้าลังรงมຌาสูงสุดเมนຌอยกวา 240 

รงมຌา จ้านวน 1 คัน

 3,800,000 - -  มีรถบรรทกุ
ขยะบบอัด
ทຌาย จ้านวน 1
 คัน

1. ประชาชนเดຌรับการ
บริการกใบขยะเดຌเมตกคຌาง
฿นตละวนั
2. พื นทีไต้าบลปรุ฿หญกดิ
ความสะอาดละป็น
ระบียบรียบรຌอย
3. ทศบาลต้าบลปรุ฿หญ
สามารถบริหารจดัการขยะ
เดຌอยางมปีระสิทธภิาพ

กอง
สาธารณสุขฯ

18 ครงการติดตั งฝ้าพดานภายนอกอาคาร
ส้านักงานทศบาลต้าบลปรุ฿หญ (หง
฿หม) ม.7

พืไอป็นการพิไมประสิทธิภาพ
฿นการบริหารจัดการละ
รองรับการบริการประชาชน
เดຌรับความสะดวก รวดรใวยิไงขึ น

ติดตั งฝ้าพดานภายนอก พื นทีได้านินการ
รวม 183 ตารางมตร พรຌอมทาสี
(ตามบบทศบาลก้าหนด)

 150,000 - -  จ้านวน
ประชาชน
เดຌรับความ
สะดวก฿นการ
ขຌารับบริการ
พิไมขึ น

ประสิทธภิาพ฿นดຌานการ
บริการประชาชนสะดวก 
รวดรใวยิไงขึ น

กองชาง
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ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 2 ลดความหลืไอมลๅ าทางสังคมละพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน  
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทຌองถิไนในขตจังหวัดทีไ 4 ยุทธศาสตร์ดຌานการพัฒนาสังคม
9.ยุทธศาสตร์ดຌานการพัฒนาสังคม
 9.2

2559 2560 2561

(บาท) (บาท) (บาท)

1 ครงการสริมสรຌางรายเดຌ฿หຌกประชาชน
ต้าบลปรุ฿หญ ประจ้าปีงบประมาณ 2559

1. พืไอกระตุຌนศรษฐกิจละ
กระจายรายเดຌ฿หຌกับประชาชน
฿นพื นทีไ
2.สืบทอดภูมิปัญญาชาวบຌาน
฿นการผลิตสินคຌาพื นบຌาน

1. ประชาชน฿นพื นทีไต้าบลปรุ฿หญ
2. กลุมวิสาหกิจชุมชน
3. กลุมสินคຌา OTOP

 200,000 - -  รຌอยละของ
ประชาชน฿น
พื นทีไมีรายเดຌ
พิไมขึ น

ประชาชนมีรายเดຌพิไมขึ น ส้านัก
ปลัดทศบาล

2 ครงการสงสริมการจัดกิจกรรม
นันทนาการพืไอดใก ยาวชน ละ
ประชาชน

พืไอ฿หຌดใก ยาวชน ละ
ประชาชนเดຌมีสวนรวม฿น
กิจกรรมนันทนาการ

ดใก ยาวชน ละประชาชนต้าบลปรุ฿หญ 
ละประชาชนทัไวเป

 100,000 - -  จ้านวนดใก 
ยาวชน ละ
ประชาชนเดຌ
สดง
ความสามารถ
ละมี
ศักยภาพทีไดีขึ น

ดใก ยาวชน ละ
ประชาชนเดຌมีสวนรวม
฿นกิจกรรมนันทนาการ

กองการศึกษา

 ตัวชี วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ทีไคาดวาจะเดຌรับ หนวยงานทีไ
รับผิดชอบ

สงสริม พัฒนาบทบาทละคุณภาพชีวิตของดใก ยาวชน สตรี ผูຌสูงอายุผูຌพิการ ละดຌอยอกาส ดยการจัดกิจกรรมทีไหมาะสมละด้านินการ฿หຌกิดกองทุน หรือจัดหางบประมาณ
พืไอด้านินการพัฒนาบทบาทละคุณภาพชีวิตอยางตอนืไอง รวมตลอดถึงการพัฒนา฿หຌมีความรูຌความช้านาญ฿นวิชาชีพทีไหมาะสม พืไอพึไงตนอง ลี ยงตนองละครอบครัว
เดຌอยางมีกียรติละศักด์ิศรีทัดทียมกับบุคคลทัไวเป

ผ. 01

รายละอียดครงการพัฒนา

ทศบาลต าบลปรุใหญ่

ทีไ ครงการ

ผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 ถึง 2561) พิไมติม ฉบับทีไ 1

วัตถุประสงค์ ป้าหมาย
(ผลผลิตของครงการ)

งบประมาณละทีไมา
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ผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ.2559 ถึง 2561) พิไมตมิ ฉบบัทีไ 1

ครงการ งบประมาณ ครงการ งบประมาณ ครงการ งบประมาณ ครงการ งบประมาณ
1 ยทุธศาสตร์ดຌานการรักษาความปลอดภัย฿นชีวิตละทรัพยสิ์น 1 50,000 1 50,000 1 50,000 3 150,000

2 ยทุธศาสตร์การสานตอนวทางพระราชด้าริ - - - - - - - -

3 ยทุธศาสตร์ดຌานการพัฒนาครงสรຌางพื นฐาน 1 190,815 1 190,815

4 ยทุธศาสตร์ดຌานการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอม - - - - - - - -

5 ยทุธศาสตร์ดຌานการพัฒนาการทองทีไยว ศาสนา-วัฒนธรรม ประพณี ละกฬีา - - - - - - - -

6 ยทุธศาสตร์ดຌานการพัฒนาการศึกษา - - - - - - - -

7 ยทุธศาสตร์ดຌานการบริหารจดัการบຌานมืองทีไดี 18 4,963,500 18 4,963,500

8 ยทุธศาสตร์ดຌานการพัฒนาสาธารณสุข - - - - - - - -

9 ยทุธศาสตร์ดຌานการพัฒนาสังคม 2 300,000 2 300,000

10 ยทุธศาสตร์ดຌานการพัฒนาการกษตร - - - - - - - -

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

ผ. 03

บญัชสีรุปครงการพัฒนา

ทศบาลต าบลปรุใหญ่

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

จ้านวน จ้านวน จ้านวน จ้านวน
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บัญชีสรุปครงการพัฒนา บบ ผ.03

ผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 ถึง 2561) พิไมติม ฉบับทีไ 1
ทศบาลต าบลปรุใหญ่

จ้านวน
ครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

จ้านวน
ครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

จ้านวน
ครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

จ้านวน
ครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

1 ยุทธศาสตร์ดຌานการรักษาความปลอดภัย฿นชีวิตละทรัพย์สิน
1.2 สงสริม สนับสนุนละรวมมือกับสวนราชการ หนวยงาน มูลนิธิการกุศลละ

องค์กรทีไกีไยวขຌอง ฿นการตรียมความพรຌอม฿นการป้องกันภัย ละการ
ชวยหลือผูຌประสบภัย

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 ยุทธศาสตร์ดຌานการพัฒนาครงสรຌางพื นฐาน
3.1 สงสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาดຌานครงสรຌางคุณภาพชีวิตพื นฐาน 

฿หຌสอดคลຌองกับความจ้าป็นละความตຌองการของประชาชน฿นการด้ารงชีวิต
อยางพอพียง

1 190,815 1 190,815

1 190,815 - - - - 1 190,815

7 ยุทธศาสตร์ดຌานการบริหารจัดการบຌานมืองทีไดี 
7.5 พิไมประสิทธิภาพ฿นการปฏิบัติราชการ ละสงสริมศักยภาพทຌองถิไน฿นทุกโ 

ดຌาน
18 4,963,500 18 4,963,500

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

9 ยุทธศาสตร์ดຌานการพัฒนาสังคม
9.2 สงสริม พัฒนาบทบาทละคุณภาพชีวิตของดใก ยาวชน สตรี ผูຌสูงอายุผูຌพิการ

 ละดຌอยอกาส ดยการจัดกิจกรรมทีไหมาะสมละด้านินการ฿หຌกิดกองทุน 
หรือจัดหางบประมาณพืไอด้านินการพัฒนาบทบาทละคุณภาพชีวิตอยาง
ตอนืไอง รวมตลอดถึงการพัฒนา฿หຌมีความรูຌความช้านาญ฿นวิชาชีพทีไหมาะสม 
พืไอพึไงตนอง ลี ยงตนองละครอบครัวเดຌอยางมีกียรติละศักด์ิศรีทัดทียม
กับบุคคลทัไวเป

2 300,000 2 300,000

2 300,000 - - - - 2 300,000

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

รวม

รวม

ปี พ.ศ. 2560 ปี พ.ศ. 2561 รวม 3 ปี

รวม

รวม

ทีไ ยุทธศาสตร์
ปี พ.ศ. 2559
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ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 3 พัฒนาคราชมืองน่าอยู่ทีไป็นมิตรกับสิไงวดลຌอม
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทຌองถิไนในขตจังหวัดทีไ 9 ยุทธศาสตร์ดຌานการรักษาความปลอดภัยในชีวิตละทรัพย์สิน
1. ยุทธศาสตร์ดຌานการรักษาความปลอดภัยในชีวิตละทรัพย์สิน

1.2

2559 2560 2561

(บาท) (บาท) (บาท)

1 ครงการป้องกันละกຌเขปัญหา
สาธารณภัยตาง โ

พืไอป้องกันละกຌเข
ปัญหาสาธารณภัยตาง โ 
ชน ภัยลຌง อัคคีภัย 
อุทกภัย ฯลฯ

ต้าบลปรุ฿หญ 946,700 820,000 820,000  รຌอยละของ
ความปลอดภยั
฿นชีวิตละ
ทรัพย์สิน
พิไมขึ น

สาธารณภัยตาง โ 
เดຌรับการป้องกัน
ละกຌเขเดຌอยาง
ทันทวงที

ส้านักปลัดทศบาล 
ปน็รายการทีไ

ปลีไยนปลงจาก
ผนพัฒนาสามป ี
(พ.ศ. 2559-2561)

 หนຌา 55  ล้าดับทีไ
 7

ป้าหมาย
(ผลผลิตของครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร์

งบประมาณละทีไมา  ตัวชี วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ทีไคาดวาจะ
เดຌรับ

หนวยงานทีไ
รับผิดชอบ

ผ. 01

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 ถึง 2561) ปลีไยนปลง ครัๅงทีไ 1

ทศบาลต าบลปรุใหญ่

สงสริม สนับสนุนละรวมมือกับสวนราชการ หนวยงาน มูลนิธิการกุศลละองค์กรทีไกีไยวขຌอง ฿นการตรียมความพรຌอม฿นการป้องกันภัย ละการชวยหลือผูຌประสบภัย

ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์

12



ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 3 พัฒนาคราชมืองน่าอยู่ทีไป็นมิตรกับสิไงวดลຌอม
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทຌองถิไนในขตจังหวัดทีไ 9 ยุทธศาสตร์ดຌานการรักษาความปลอดภัยในชีวิตละทรัพย์สิน
1.ยุทธศาสตร์ดຌานการรักษาความปลอดภยัในชีวิตละทรัพย์สิน
 1.3

2559 2560 2561

(บาท) (บาท) (บาท)

1 ครงการติดตั งกลຌอง CCTV ม.3 พืไอป้องกันละรักษาความ
ปลอดภัย฿นชีวิตละ
ทรัพย์สินของประชาชน
ละป้องกันอาชญากรรมทีไ
อาจกิดขึ น฿นขตทศบาล

ติดตัๅงกลຌองบบ  Analog  จ านวน  9  ชุด  
ละดินสายเฟบอร์ออฟติกใยกຌว  ความยาว
เม่นຌอยกว่า  760  มตร  พรຌอมป้ายครงการ 
 จ านวน  1  ป้าย  ตามบบทศบาลก าหนด

N1657184

E183455

226,000 - -  จ้านวนกลຌอง
 CCTV พิไมขึ น

ประชาชนมีความ
ปลอดภัย฿นชีวิต
ละทรัพย์สิน

กองชาง 
ปน็รายการทีไ

ปลีไยนปลงจาก
ผนพัฒนาสามป ี
(พ.ศ. 2559-2561)

 หนຌา 57  ล้าดับทีไ
 3

2 ครงการติดตั งกลຌอง CCTV  ม. 4 พืไอป้องกันละรักษาความ
ปลอดภัย฿นชีวิตละ
ทรัพย์สินของประชาชน
ละป้องกันอาชญากรรมทีไ
อาจกิดขึ น฿นขตทศบาล

ติดตัๅงกลຌองบบ  Analog  จ านวน  12  ชุด 
 ละดินสายเฟบอร์ออฟติกใยกຌว  ความ
ยาวเม่นຌอยกว่า  2,950  มตร  พรຌอมป้าย
ครงการ  จ านวน  1  ป้าย  ตามบบ
ทศบาลก าหนด

N1654147

E183206

603,000 - -  จ้านวนกลຌอง
 CCTV พิไมขึ น

ประชาชนมีความ
ปลอดภัย฿นชีวิต
ละทรัพย์สิน

กองชาง 
ปน็รายการทีไ

ปลีไยนปลงจาก
ผนพัฒนาสามป ี
(พ.ศ. 2559-2561)

 หนຌา 58 ล้าดับทีไ 4

ป้าหมาย
(ผลผลิตของครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร์

งบประมาณละทีไมา  ตัวชี วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ทีไคาดวาจะ
เดຌรับ

หนวยงานทีไ
รับผิดชอบ

ผ. 01

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 ถึง 2561) ปลีไยนปลง ครัๅงทีไ 1

ทศบาลต าบลปรุใหญ่

สงสริม ละสนับสนุนการติดตั งระบบกลຌองวงจรปຂด฿นขตชุมชน ละสถานทีไส้าคัญ พืไอสรຌางความอบอุน฿จ ละความปลอดภัย฿นชีวิตละทรัพย์สินของประชาชน

ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์
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ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 3 พัฒนาคราชมืองน่าอยู่ทีไป็นมิตรกับสิไงวดลຌอม
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทຌองถิไนในขตจังหวัดทีไ 1 ยุทธศาสตร์การสานต่อนวทางพระราชด าริ
2.ยุทธศาสตร์การสานต่อนวทางพระราชด าริ 
 2.1

2559 2560 2561

(บาท) (บาท) (บาท)

1 ครงการกอสรຌางหอถังสูงพรຌอมถังกใบน ้า
฿ส ศาลากลางหมูบຌาน (คุຌมสฬส) ม.7

พืไอ฿หຌประชาชนมีน ้า฿ชຌ
พืไอการกษตรละ฿ชຌ
อุปภค-บริภคอยางทัไวถึง

หอถังสูงพรຌอมถังกใบนๅ าใส  ขนาด  100  ลบ.

ม.  กวຌาง  7  มตร  ยาว  8  มตร  ลึก  2  

มตร  พรຌอมประสานระบบท่อ  พรຌอมป้าย
ครงการจ านวน  1  ป้าย  ตามบบทศบาล
ก าหนด

N1651264

E182927

1,150,000 - - รຌอยละของ
ประชาชนมี
น ้าอุปภค 
บริภคพิไมขึ น

ประชาชนมีน ้า฿ชຌ
พืไอการกษตรละ
฿ชຌอุปภค-บริภค
ทัไวถึง

กองชาง 
ปน็รายการทีไ

ปลีไยนปลงจาก
ผนพัฒนาสามป ี
(พ.ศ. 2559-2561)

 หนຌา 61 ล้าดับทีไ 4

ป้าหมาย
(ผลผลิตของครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร์

งบประมาณละทีไมา  ตัวชี วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ทีไคาดวาจะ
เดຌรับ

หนวยงานทีไ
รับผิดชอบ

พัฒนาขุดลอก คูคลองละจัดสรຌางหลงน ้า สงวนละกใบกักน ้าพืไอการกษตร พืไอการอุปภคละบริภค รวมทั งวางครงการพืไอกຌเขปัญหาน ้าทวมละน ้าลຌง

ผ. 01

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 ถึง 2561) ปลีไยนปลง ครัๅงทีไ 1

ทศบาลต าบลปรุใหญ่

ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์
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ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 3 พัฒนาคราชมืองน่าอยู่ทีไป็นมิตรกับสิไงวดลຌอม
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทຌองถิไนในขตจังหวัดทีไ 6  ยุทธศาสตร์ดຌานการพัฒนาครงสรຌางพืๅนฐาน 
3. ยุทธศาสตร์ดຌานการพัฒนาครงสรຌางพืๅนฐาน
 3.2

2559 2560 2561

(บาท) (บาท) (บาท)

1 ครงการก่อสรຌางท่อลอดหลีไยมสาย
บຌานลียบ-พุดซา  กม.ทีไ 0+800 หมู่ทีไ 
1  บຌานคนชุม

พืไอพัฒนาระบบ
สาธารณูปภค฿หຌเดຌ
มาตรฐาน

ท่อลอดหลีไยม  ขนาด  1.5×1.5  มตร  ยาว 
 12  มตร  พรຌอมคืนผิวจราจร  ค.ส.ล.  กวຌาง
  3  มตร  ยาว  5  มตร  หนา  0.15  มตร 
 พรຌอมป้ายครงการจ านวน  1  ป้าย  (ตาม
บบทศบาลก าหนด)

N  1658222

E  182787

 378,000 รຌอยละ
ประชาชน
เดຌรับความ
สะดวก฿นการ
สัญจรพิไมขึ น

ระบายน ้าเดຌดีละ
น ้าเมทวมขัง฿นพื นทีไ

กองชาง / ขอรับ
การสนับสนุน อบจ.

ปน็รายการทีไ
ปลีไยนปลงจาก
ผนพัฒนาสามป ี
(พ.ศ. 2559-2561)

 หนຌา 69  ล้าดับทีไ
12

2 ครงการกอสรຌางถนนคอนกรีตสริมหลใก
  ซอยปราบจะบก ชืไอมถนนสายคอกหมู
ลียบคลองชลประทาน ม.1

พืไอพัฒนาระบบ
สาธารณูปภค฿หຌเดຌ
มาตรฐาน

ขนาดผิวจราจรกวຌาง 3  มตร  ยาว  115  

มตร  หนา  0.15  มตร  หรือพืๅนทีไ
ด านินการเม่นຌอยกว่า  345  ตารางมตร  
พรຌอมเหล่ทางหินคลุกกวຌาง  0.50  มตร  
หนา  0.15  มตร  ยาว  345  มตร  ทัๅงสอง
ขຌาง  พรຌอมป้ายครงการจ านวน  1  ป้าย  
ตามบบทศบาลก าหนด

N 1660046

E 181425

N 1659931

E 181421

 190,000 - - รຌอยละ
ประชาชน
เดຌรับความ
สะดวก฿นการ
สัญจรพิไมขึ น

ประชาชนเดຌรับ
ความสะดวก฿นการ
สัญจร

กองชาง
ปน็รายการทีไ

ปลีไยนปลงจาก
ผนพัฒนาสามป ี
(พ.ศ. 2559-2561)

 หนຌา 66 ล้าดับทีไ 
 5

วัตถุประสงค์ ป้าหมาย
(ผลผลิตของครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร์

งบประมาณละทีไมา  ตัวชี วัด
(KPI)

กอสรຌาง ปรับปรุงสຌนทางการคมนาคมอยางทัไวถึง฿หຌสามารถตอบสนองความตຌองการ ละกຌเขปัญหาความดือดรຌอนของประชาชน ดยฉพาะสຌนทางการขนสงผลผลิตทางการกษตร หลงทองทีไยวละพื นทีไ  อืไน โ ทีไกีไยวขຌองกับการด้ารงชีวิต
ของประชาชน

ผลลัพธ์ทีไคาดวาจะ
เดຌรับ

หนวยงานทีไ
รับผิดชอบ

ผ. 01

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 ถึง 2561) ปลีไยนปลง ครัๅงทีไ 1

ทศบาลต าบลปรุใหญ่

ทีไ ครงการ

15



3. ยุทธศาสตร์ดຌานการพัฒนาครงสรຌางพืๅนฐาน
 3.2

2559 2560 2561

(บาท) (บาท) (บาท)

วัตถุประสงค์ ป้าหมาย
(ผลผลิตของครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร์

งบประมาณละทีไมา  ตัวชี วัด
(KPI)

กอสรຌาง ปรับปรุงสຌนทางการคมนาคมอยางทัไวถึง฿หຌสามารถตอบสนองความตຌองการ ละกຌเขปัญหาความดือดรຌอนของประชาชน ดยฉพาะสຌนทางการขนสงผลผลิตทางการกษตร หลงทองทีไยวละพื นทีไ  อืไน โ ทีไกีไยวขຌองกับการด้ารงชีวิต
ของประชาชน

ผลลัพธ์ทีไคาดวาจะ
เดຌรับ

หนวยงานทีไ
รับผิดชอบทีไ ครงการ

3 ครงการกอสรຌางถนนคอนกรีตสริม
หลใกพรຌอมวางทอระบายน ้าสายบຌานคุณ
ประทุม ม. 1

พืไอพัฒนาระบบ
สาธารณูปภค฿หຌเดຌ
มาตรฐาน

ผิวจราจรกวຌาง  2.4  มตร  ยาว  42  มตร 
 หนา  0.15  มตร  หรือพืๅนทีไ    ค.ส.ล.  เม่
นຌอยกว่า  100.80  ตารางมตร  พรຌอมวางท่อ
ระบายนๅ าซีมนต์ใยหินขนาดสຌนผ่าศูนย์กลาง 
 250  มิลลิมตร  
ยาว  42  มตร  พรຌอมบ่อพักส ารใจรูปจ านวน
  4  บ่อ  
( ตามบบทศบาลก าหนด )

N1658830

E182639

N1658760

E182638

57,000 - - รຌอยละ
ประชาชน
เดຌรับความ
สะดวก฿นการ
สัญจรพิไมขึ น

ประชาชนเดຌรับ
ความสะดวก฿นการ
สัญจร

กองชาง
ปน็รายการทีไ

ปลีไยนปลงจาก
ผนพัฒนาสามป ี
(พ.ศ. 2559-2561)

 หนຌา 65 ล้าดับทีไ 1

4 ครงการกอสรຌางถนนหินคลุกลียบคลอง
ชลประทานจากยกบຌานปะถึงบຌานลุง
ดง ม. 1

พืไอพัฒนาระบบ
สาธารณูปภค฿หຌเดຌ
มาตรฐาน

ขนาดผิวจราจรกวຌาง 4  มตร  ยาว  270  

มตร  หนา  0.15  มตร  หรือพืๅนทีไ
ด านินการเม่นຌอยกว่า  1,080  ตารางมตร  
ปริมาตรหินคลุกเม่นຌอยกว่า  162  ลูกบาศก์
มตร  (ตามบบทศบาลก าหนด)

N1659289

E182053

N1659241

E181782

92,000 - - รຌอยละ
ประชาชน
เดຌรับความ
สะดวก฿นการ
สัญจรพิไมขึ น

ประชาชนเดຌรับ
ความสะดวก฿นการ
สัญจร

กองชาง
ปน็รายการทีไ

ปลีไยนปลงจาก
ผนพัฒนาสามป ี
(พ.ศ. 2559-2561)

 หนຌา 67  ล้าดับทีไ
 8

5 ครงการกอสรຌางถนนคอนกรีตสริม
หลใกตอจากซอยบຌานนางสาวอรนันท์ 
หมูทีไ 2 บຌานตะคองกา

พืไอพัฒนาระบบ
สาธารณูปภค฿หຌเดຌ
มาตรฐาน

ขนาดผิวจราจรกวຌาง  3  มตร  ยาว 35  มตร 
 หนา  0.15 มตร  หรือพื นทีได้านินการเมนຌอย
กวา  105 ตารางมตร  พรຌอมลงหินคลุกเหลทาง
 กวຌาง 0.50 มตร ยาว 35 มตร หนา 0.15 

มตร ทั งสองขຌาง  (ตามบบทศบาลก้าหนด)

E 183247

N 1659618

E 183255

N 1659583

 57,000  -  - รຌอยละ
ประชาชน
เดຌรับความ
สะดวก฿นการ
สัญจรพิไมขึ น

ประชาชนเดຌรับ
ความสะดวก฿นการ
สัญจร

กองชาง
ปน็รายการทีไ

ปลีไยนปลงจาก
ผนพัฒนาสามป ี
(พ.ศ. 2559-2561)

 หนຌา 69 ล้าดับทีไ 
15

16



3. ยุทธศาสตร์ดຌานการพัฒนาครงสรຌางพืๅนฐาน
 3.2

2559 2560 2561

(บาท) (บาท) (บาท)

วัตถุประสงค์ ป้าหมาย
(ผลผลิตของครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร์

งบประมาณละทีไมา  ตัวชี วัด
(KPI)

กอสรຌาง ปรับปรุงสຌนทางการคมนาคมอยางทัไวถึง฿หຌสามารถตอบสนองความตຌองการ ละกຌเขปัญหาความดือดรຌอนของประชาชน ดยฉพาะสຌนทางการขนสงผลผลิตทางการกษตร หลงทองทีไยวละพื นทีไ  อืไน โ ทีไกีไยวขຌองกับการด้ารงชีวิต
ของประชาชน

ผลลัพธ์ทีไคาดวาจะ
เดຌรับ

หนวยงานทีไ
รับผิดชอบทีไ ครงการ

6 ครงการกอสรຌางถนนคอนกรีตสริมหลใก
 ทางขຌาบຌานนายประสงค์ ม. 2

พืไอพัฒนาระบบ
สาธารณูปภค฿หຌเดຌ
มาตรฐาน

ขนาดผิวจราจรกวຌาง  2  มตร  ยาว  77  

มตร  หนา  0.15  มตร  หรือพืๅนทีไ
ด านินการเม่นຌอยกว่า  154  ตารางมตร  
พรຌอมเหล่ทางหินคลุกกวຌาง  0.50  มตร  
หนา  0.15  มตร  ยาว  77  มตร  ทัๅงสอง
ขຌาง  ตามบบทศบาลก าหนด

N  1659974

E  183501

82,000 - - รຌอยละ
ประชาชน
เดຌรับความ
สะดวก฿นการ
สัญจรพิไมขึ น

ประชาชนเดຌรับ
ความสะดวก฿นการ
สัญจร

กองชาง
ปน็รายการทีไ

ปลีไยนปลงจาก
ผนพัฒนาสามป ี
(พ.ศ. 2559-2561)

 หนຌา 70  ล้าดับทีไ
 18

7 ครงการกอสรຌางถนนคอนกรีตสริมหลใก
 หนຌาอูชางหลึม ละสามยกบຌานผูຌ฿หญ
คຌย ม. 2

พืไอพัฒนาระบบ
สาธารณูปภค฿หຌเดຌ
มาตรฐาน

ผิวจราจรกวຌาง 4 มตร ยาว 171 มตร หนา 
0.15 มตร หรือพื นทีได้านินการเมนຌอยกวา  
684  ตารางมตร  พรຌอมเหลทางหินคลุก กวຌาง 
0.50 มตร ยาว171 มตร  หนา 0.15 มตร ทั ง
สองขຌาง  พรຌอมป้ายครงการจ้านวน 1 ป้าย 
(ตามบบทศบาลก้าหนด)

N1659416

E183638

N1659575

E183597

367,000  -  - รຌอยละ
ประชาชน
เดຌรับความ
สะดวก฿นการ
สัญจรพิไมขึ น

ประชาชนเดຌรับ
ความสะดวก฿นการ
สัญจร

กองชาง
ปน็รายการทีไ

ปลีไยนปลงจาก
ผนพัฒนาสามป ี
(พ.ศ. 2559-2561)

 หนຌา 70 ล้าดับทีไ 
16

8 ครงการวางทอระบายน ้า จากบຌานยาย
ปรมถึงหอพักสวางสิน ม. 2

พืไอพัฒนาระบบ
สาธารณูปภค฿หຌเดຌ
มาตรฐาน

ท่อระบายนๅ า  ค.ส.ล.  ชัๅน  3  ขนาด
สຌนผ่าศูนย์กลาง  0.40  มตร  จ านวนบ่อพัก 
 17  บ่อ  ความยาวท่อรวมบ่อพัก  165  

มตร  คืนผิวจราจรกวຌาง  0.60  มตร  ยาว  
165  มตร  หนา  0.15  มตร  หรือพืๅนทีไงาน
คืนผิวทางเม่นຌอยกว่า  99  ตารางมตร  
พรຌอมป้ายครงการจ านวน  1  ป้าย  ตาม
บบทศบาลก าหนด

N1660014

E183721

N1659853

E183743

338,000 - - รຌอยละ
ประชาชน
เดຌรับความ
สะดวก฿นการ
สัญจรพิไมขึ น

ระบายน ้าเดຌดีละ
น ้าเมทวมขัง฿นพื นทีไ

กองชาง
ปน็รายการทีไ

ปลีไยนปลงจาก
ผนพัฒนาสามป ี
(พ.ศ. 2559-2561)

 หนຌา 72 ล้าดับทีไ 
21

17



3. ยุทธศาสตร์ดຌานการพัฒนาครงสรຌางพืๅนฐาน
 3.2

2559 2560 2561

(บาท) (บาท) (บาท)

วัตถุประสงค์ ป้าหมาย
(ผลผลิตของครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร์

งบประมาณละทีไมา  ตัวชี วัด
(KPI)

กอสรຌาง ปรับปรุงสຌนทางการคมนาคมอยางทัไวถึง฿หຌสามารถตอบสนองความตຌองการ ละกຌเขปัญหาความดือดรຌอนของประชาชน ดยฉพาะสຌนทางการขนสงผลผลิตทางการกษตร หลงทองทีไยวละพื นทีไ  อืไน โ ทีไกีไยวขຌองกับการด้ารงชีวิต
ของประชาชน

ผลลัพธ์ทีไคาดวาจะ
เดຌรับ

หนวยงานทีไ
รับผิดชอบทีไ ครงการ

9 ครงการวางท่อระบายนๅ าคอนกรีตสริม
หลใกจากรຌานสูทบุญติมถึงซอยรวม
มิตร 4  หมู่ทีไ  4  บຌานวิรจน์พัฒนา

พืไอพัฒนาระบบ
สาธารณูปภค฿หຌเดຌ
มาตรฐาน

ท่อระบายนๅ า  ค.ส.ล.  ปากลิๅนราง  ชัๅน  3 

ขนาดสຌนผ่าศูนย์กลาง  0.60  มตร  ความ
ยาวท่อรวมบ่อพัก  71 มตร  บ่อพักจ านวน  
8  บ่อ  พรຌอมคืนผิวจราจร  ค.ส.ล.  กวຌาง  1 

 มตร  ยาว 71  มตร  หนา  0.15  มตร  
หรือพืๅนทีไงานคืนผิวจราจรรวมเม่นຌอยกว่า  71

  ตารางมตร  พรຌอมป้ายครงการจ านวน  1 

 ป้าย  (ตามบบทศบาลก าหนด)

N1654542

E183578

N1654607

E183558

197,000  -  - รຌอยละ
ประชาชน
เดຌรับความ
สะดวก฿นการ
สัญจรพิไมขึ น

ระบายน ้าเดຌดีละ
น ้าเมทวมขัง฿นพื นทีไ

กองชาง
ปน็รายการทีไ

ปลีไยนปลงจาก
ผนพัฒนาสามป ี
(พ.ศ. 2559-2561)

 หนຌา 75  ล้าดับทีไ 
 32

10 ครงการกอสรຌางทอระบายน ้า ซอย
วิรจน์ 12 ม.4

พืไอพัฒนาระบบ
สาธารณูปภค฿หຌเดຌ
มาตรฐาน

ท่อระบายนๅ า  ค.ส.ล.  ปากลิๅนราง  ชัๅน  3 

ขนาดสຌนผ่าศูนย์กลาง  0.40  มตร  จ านวน
บ่อพักรวม  2  ฝัດงจ านวน  16  บ่อ  ความ
ยาวรวมบ่อพักทัๅงสองฝัດง  158  มตร  พรຌอม
คืนผิวจราจร  ค.ส.ล.  กวຌาง  0.60  มตร  
ยาวรวม  158  มตร  หนา  0.15  มตร  
หรือพืๅนทีไคืนผิวจราจร  ค.ส.ล. เม่นຌอยกว่า  
78.80  ตารางมตร  (เม่รวมบ่อพัก)  พรຌอม
ป้ายครงการจ านวน  1  ป้าย  (ตามบบ
ทศบาลก าหนด)

N1654140

E183398

N1654062

E183400

326,000  -  - รຌอยละ
ประชาชน
เดຌรับความ
สะดวก฿นการ
สัญจรพิไมขึ น

ระบายน ้าเดຌดีละ
น ้าเมทวมขัง฿นพื นทีไ

กองชาง
ปน็รายการทีไ

ปลีไยนปลงจาก
ผนพัฒนาสามป ี
(พ.ศ. 2559-2561)

 หนຌา 75 ล้าดับทีไ 
33

18



3. ยุทธศาสตร์ดຌานการพัฒนาครงสรຌางพืๅนฐาน
 3.2

2559 2560 2561

(บาท) (บาท) (บาท)

วัตถุประสงค์ ป้าหมาย
(ผลผลิตของครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร์

งบประมาณละทีไมา  ตัวชี วัด
(KPI)

กอสรຌาง ปรับปรุงสຌนทางการคมนาคมอยางทัไวถึง฿หຌสามารถตอบสนองความตຌองการ ละกຌเขปัญหาความดือดรຌอนของประชาชน ดยฉพาะสຌนทางการขนสงผลผลิตทางการกษตร หลงทองทีไยวละพื นทีไ  อืไน โ ทีไกีไยวขຌองกับการด้ารงชีวิต
ของประชาชน

ผลลัพธ์ทีไคาดวาจะ
เดຌรับ

หนวยงานทีไ
รับผิดชอบทีไ ครงการ

11 ครงการกอสรຌางทอระบายน ้า  ซอย
วิรจน์ 13  ม.4 บຌานวิรจน์พัฒนา

พืไอพัฒนาระบบ
สาธารณูปภค฿หຌเดຌ
มาตรฐาน

ท่อระบายนๅ า  ค.ส.ล.  ปากลิๅนราง ชัๅน 3  

ขนาดสຌนผ่าศูนย์กลาง 0.40 มตร  จ านวน
บ่อพักรวม 2  ฝัດง จ านวน  6  บ่อ  ความยาว
รวมบ่อพักทัๅงสองฝัດง  52  มตร  พรຌอมคืนผิว
จราจร ค.ส.ล.  กวຌาง  0.60 มตร ยาวรวม  
52  มตร  หนา  0.15  มตร  หรือพืๅนทีไคืน
ผิวจราจร  ค.ส.ล.  เม่นຌอยกว่า  25.20  

ตารางมตร  (เม่รวมบ่อพัก)  ตามบบ
ทศบาลก าหนด

N1654149

E183441

N1654175

E183443

100,000  -  - รຌอยละ
ประชาชน
เดຌรับความ
สะดวก฿นการ
สัญจรพิไมขึ น

ระบายน ้าเดຌดีละ
น ้าเมทวมขัง฿นพื นทีไ

กองชาง
ปน็รายการทีไ

ปลีไยนปลงจาก
ผนพัฒนาสามป ี
(พ.ศ. 2559-2561)

 หนຌา 75  ล้าดับทีไ
 34

12 ครงการกอสรຌางทอระบายน ้า  ซอย
วิรจน์  15  ม.4  บຌานวิรจน์พัฒนา

พืไอพัฒนาระบบ
สาธารณูปภค฿หຌเดຌ
มาตรฐาน

ท่อระบายนๅ า  ค.ส.ล.  ปากลิๅนราง  ชัๅน  3  

ขนาดสຌนผ่าศูนย์กลาง  0.40  มตร  จ านวน
บ่อพักรวม  3  บ่อ  ความยาวท่อรวมบ่อพัก  
21  มตร  พรຌอมคืนผิวจราจร  ค.ส.ล.  กวຌาง 
 0.80  มตร  ยาว  21  มตร  หนา  0.15  

มตร  หรือพืๅนทีไคืนผิวจราจร  ค.ส.ล.  เม่นຌอย
กว่า  16.80  ตารางมตร  ตามบบทศบาล
ก าหนด

N 1654166

E 183487

N 1654145

E 183486

50,000  -  - รຌอยละ
ประชาชน
เดຌรับความ
สะดวก฿นการ
สัญจรพิไมขึ น

ระบายน ้าเดຌดีละ
น ้าเมทวมขัง฿นพื นทีไ

กองชาง
ปน็รายการทีไ

ปลีไยนปลงจาก
ผนพัฒนาสามป ี
(พ.ศ. 2559-2561)

 หนຌา 75  ล้าดับทีไ
 35

19



3. ยุทธศาสตร์ดຌานการพัฒนาครงสรຌางพืๅนฐาน
 3.2

2559 2560 2561

(บาท) (บาท) (บาท)

วัตถุประสงค์ ป้าหมาย
(ผลผลิตของครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร์

งบประมาณละทีไมา  ตัวชี วัด
(KPI)

กอสรຌาง ปรับปรุงสຌนทางการคมนาคมอยางทัไวถึง฿หຌสามารถตอบสนองความตຌองการ ละกຌเขปัญหาความดือดรຌอนของประชาชน ดยฉพาะสຌนทางการขนสงผลผลิตทางการกษตร หลงทองทีไยวละพื นทีไ  อืไน โ ทีไกีไยวขຌองกับการด้ารงชีวิต
ของประชาชน

ผลลัพธ์ทีไคาดวาจะ
เดຌรับ

หนวยงานทีไ
รับผิดชอบทีไ ครงการ

13 ครงการก่อสรຌางท่อระบายนๅ าซอยสันติ
สุข  1  ม.5  บຌานพบสุข

พืไอพัฒนาระบบ
สาธารณูปภค฿หຌเดຌ
มาตรฐาน

ท่อระบายนๅ า  ค.ส.ล.  ปากลิๅนราง  ชัๅน  3  

ขนาดสຌนผ่าศูนย์กลาง  0.40  มตร  จ านวน
บ่อพัก  29  บ่อ  ความยาวรวมบ่อพัก  287  

มตร  พรຌอมคืนผิวจราจรกวຌาง  0.80  มตร 
 ยาว  287 มตร  หนา  0.15  มตร  หรือ
พืๅนทีไงานคืนผิวทางเม่นຌอยกว่า  229.60  

ตารางมตร  พรຌอมป้ายครงการจ านวน  1  

ป้าย  (ตามบบทศบาลก าหนด)

N1653832

E183049

N1653814

E182758

614,000 - - รຌอยละ
ประชาชน
เดຌรับความ
สะดวก฿นการ
สัญจรพิไมขึ น

ระบายน ้าเดຌดีละ
น ้าเมทวมขัง฿นพื นทีไ

กองชาง
ปน็รายการทีไ

ปลีไยนปลงจาก
ผนพัฒนาสามป ี
(พ.ศ. 2559-2561)

 หนຌา 79 ล้าดับทีไ 
44

14 ครงการก่อสรຌางท่อระบายนๅ าซอยสันติ
สุข  2  ม.5  บຌานพบสุข

พืไอพัฒนาระบบ
สาธารณูปภค฿หຌเดຌ
มาตรฐาน

ท่อระบายนๅ า  ค.ส.ล.  ปากลิๅนราง  ชัๅน  3  

ขนาดสຌนผ่าศูนย์กลาง  0.40  มตร  จ านวน
บ่อพัก  29  บ่อ  ความยาวรวมบ่อพัก  287  

มตร  พรຌอมคืนผิวจราจรกวຌาง  0.80  มตร 
 ยาว  287  มตร  หนา  0.15  มตร  หรือ
พืๅนทีไงานคืนผิวทางเม่นຌอยกว่า  229.60  

ตารางมตร  พรຌอมป้ายครงการจ านวน  1  

ป้าย  (ตามบบทศบาลก าหนด)

N1653854

E183048

N1653839

E182764

614,000 - - รຌอยละ
ประชาชน
เดຌรับความ
สะดวก฿นการ
สัญจรพิไมขึ น

ระบายน ้าเดຌดีละ
น ้าเมทวมขัง฿นพื นทีไ

กองชาง
ปน็รายการทีไ

ปลีไยนปลงจาก
ผนพัฒนาสามป ี
(พ.ศ. 2559-2561)

 หนຌา 75 ล้าดับทีไ 
45

15 ครงการกอสรຌางถนนคอนกรีตสริมหลใก
 ซอยพบสุข 12/6-1 ม. 5

พืไอพัฒนาระบบ
สาธารณูปภค฿หຌเดຌ
มาตรฐาน

ผิวจราจรกวຌาง 4 มตร ยาว 207 มตร หนา 
0.15 มตร หรือพื นทีได้านินการเมนຌอยกวา  
828  ตารางมตร  พรຌอมเหลทางหินคลุก กวຌาง 
0.50 มตร ยาว 207 มตร  หนา 0.15 มตร 
ทั งสองขຌาง  พรຌอมป้ายครงการจ้านวน 1 ป้าย 
(ตามบบทศบาลก้าหนด)

N1654227

E182497

N1654426

E182532

446,000 - - รຌอยละ
ประชาชน
เดຌรับความ
สะดวก฿นการ
สัญจรพิไมขึ น

ประชาชนเดຌรับ
ความสะดวก฿นการ
สัญจร

กองชาง
ปน็รายการทีไ

ปลีไยนปลงจาก
ผนพัฒนาสามป ี
(พ.ศ. 2559-2561)

 หนຌา 76 ล้าดับทีไ 
38

20



3. ยุทธศาสตร์ดຌานการพัฒนาครงสรຌางพืๅนฐาน
 3.2

2559 2560 2561

(บาท) (บาท) (บาท)

วัตถุประสงค์ ป้าหมาย
(ผลผลิตของครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร์

งบประมาณละทีไมา  ตัวชี วัด
(KPI)

กอสรຌาง ปรับปรุงสຌนทางการคมนาคมอยางทัไวถึง฿หຌสามารถตอบสนองความตຌองการ ละกຌเขปัญหาความดือดรຌอนของประชาชน ดยฉพาะสຌนทางการขนสงผลผลิตทางการกษตร หลงทองทีไยวละพื นทีไ  อืไน โ ทีไกีไยวขຌองกับการด้ารงชีวิต
ของประชาชน

ผลลัพธ์ทีไคาดวาจะ
เดຌรับ

หนวยงานทีไ
รับผิดชอบทีไ ครงการ

16 ครงการกอสรຌางถนนคอนกรีตสริมหลใก
 ซอยศุภลักษณ์ ม.6

พืไอพัฒนาระบบ
สาธารณูปภค฿หຌเดຌ
มาตรฐาน

ขนาดผิวจราจรกวຌาง  3  มตร  ยาว  33  

มตร  หนา 0.15  มตร  หรือพืๅนทีได านินการ
เม่นຌอยกว่า  99  ตารางมตร พรຌอมเหล่ทาง
หินคลุกกวຌาง 0.50 มตร หนา 0.15 มตร 
ยาว 99 มตร ทัๅงสองขຌาง  (ตามบบทศบาล
ก าหนด)

N1657848

E182875

N1657843

E182850

54,000 - - รຌอยละ
ประชาชน
เดຌรับความ
สะดวก฿นการ
สัญจรพิไมขึ น

ประชาชนเดຌรับ
ความสะดวก฿นการ
สัญจร

กองชาง
ปน็รายการทีไ

ปลีไยนปลงจาก
ผนพัฒนาสามป ี
(พ.ศ. 2559-2561)

 หนຌา 80 ล้าดับทีไ 
48

17 ครงการวางทอลอดหลีไยมทางลง บริษัท
 มิตซูปฐพีทอง ม.6

พืไอพัฒนาระบบ
สาธารณูปภค฿หຌเดຌ
มาตรฐาน

ทอลอดหลีไยม ขนาด 2.1x2.1  มตร ยาว 12  

มตร  พรຌอมป้ายครงการจ้านวน  1  ป้าย  
(ตามบบทศบาลก้าหนด)

N1658224

E182786

476,000 - - รຌอยละ
ประชาชน
เดຌรับความ
สะดวก฿นการ
สัญจรพิไมขึ น

ระบายน ้าเดຌดีละ
น ้าเมทวมขัง฿นพื นทีไ

กองชาง
ปน็รายการทีไ

ปลีไยนปลงจาก
ผนพัฒนาสามป ี
(พ.ศ. 2559-2561)

 หนຌา 80  ล้าดับทีไ
 49

18 ครงการวางท่อระบายนๅ าซอยลลิตา 1 

ม.7

พืไอพัฒนาระบบ
สาธารณูปภค฿หຌเดຌ
มาตรฐาน

ท่อระบายนๅ าซีมนต์ใยหินขนาด
สຌนผ่าศูนย์กลาง  250  มิลลิมตร  จ านวน
บ่อพัก  37  บ่อ  ความยาวท่อรวมบ่อพัก  
366  มตร  พรຌอมคืนผิวจราจรกวຌาง 0.50  

มตร  ยาว  366  มตร  หนา  0.15  มตร  
หรือพืๅนทีไงานคืนผิวทางเม่นຌอยกว่า 183  

ตารางมตร  พรຌอมป้ายครงการจ านวน  1  

ป้าย (ตามบบทศบาลก าหนด)

N1653452

E182869

N1653387

E182509

150,000 - - รຌอยละ
ประชาชน
เดຌรับความ
สะดวก฿นการ
สัญจรพิไมขึ น

ระบายน ้าเดຌดีละ
น ้าเมทวมขัง฿นพื นทีไ

กองชาง
ปน็รายการทีไ

ปลีไยนปลงจาก
ผนพัฒนาสามป ี
(พ.ศ. 2559-2561)

 หนຌา 82 ล้าดับทีไ 
56
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3. ยุทธศาสตร์ดຌานการพัฒนาครงสรຌางพืๅนฐาน
 3.2

2559 2560 2561

(บาท) (บาท) (บาท)

วัตถุประสงค์ ป้าหมาย
(ผลผลิตของครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร์

งบประมาณละทีไมา  ตัวชี วัด
(KPI)

กอสรຌาง ปรับปรุงสຌนทางการคมนาคมอยางทัไวถึง฿หຌสามารถตอบสนองความตຌองการ ละกຌเขปัญหาความดือดรຌอนของประชาชน ดยฉพาะสຌนทางการขนสงผลผลิตทางการกษตร หลงทองทีไยวละพื นทีไ  อืไน โ ทีไกีไยวขຌองกับการด้ารงชีวิต
ของประชาชน

ผลลัพธ์ทีไคาดวาจะ
เดຌรับ

หนวยงานทีไ
รับผิดชอบทีไ ครงการ

19 ครงการกอสรຌางถนนคอนกรีตสริม
หลใกถึงประตู 4 สนามกีฬา 80 พรรษา 
ม.7

พืไอพัฒนาระบบ
สาธารณูปภค฿หຌเดຌ
มาตรฐาน

ผิวจราจรกวຌาง 5 มตร ยาว 300 มตร หนา 
0.15 มตร หรือพื นทีได้านินการเมนຌอยกวา  
1,500  ตารางมตร  พรຌอมเหลทางหินคลุก 
กวຌาง 0.50 มตร ยาว 300 มตร  หนา 0.15 

มตร ทั งสองขຌาง  พรຌอมป้ายครงการ จ้านวน 1
 ป้าย (ตามบบทศบาลก้าหนด)

N1651911

E181807

N1651653

E181964

800,000 - - รຌอยละ
ประชาชน
เดຌรับความ
สะดวก฿นการ
สัญจรพิไมขึ น

ประชาชนเดຌรับ
ความสะดวก฿นการ
สัญจร

กองชาง
ปน็รายการทีไ

ปลีไยนปลงจาก
ผนพัฒนาสามป ี
(พ.ศ. 2559-2561)

 หนຌา 81 ล้าดับทีไ 
53
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ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 2 ลดความหลืไอมลๅ าทางสังคมละพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทຌองถิไนในขตจังหวัดทีไ 7  ยุทธศาสตร์ดຌานการพัฒนาการท่องทีไยว ศาสนา-วัฒนธรรม ประพณี ละกีฬา
5. ยุทธศาสตร์ดຌานการพัฒนาการท่องทีไยว ศาสนา-วัฒนธรรม ประพณี ละกีฬา
 5.2

2559 2560 2561

(บาท) (บาท) (บาท)

1 ครงการส่งนักกีฬาขຌาร่วมการข่งขัน
กีฬา

พืไอใหຌขຌาราชการ 
จຌาหนຌาทีไ พนักงานใน
ทศบาลต าบลปรุใหญ่ 
ละดใก ยาวชน 
ประชาชนในขตต าบล
ปรุใหญ่ ร่วมการข่งขัน
กีฬากับหน่วยงานอืไน โ 
ละสริมสรຌางความรัก
ความสามัคคี

ขຌาราชการ จຌาหนຌาทีไ พนักงานในทศบาล
ต าบลปรุใหญ่ ละดใก ยาวชน ประชาชนใน
ขตต าบลปรุใหญ่

-  50,000  50,000  50,000 รຌอยละของ
ขຌาราชการ 
จຌาหนຌาทีไ 
พนักงานใน
ทศบาล
ต าบลปรใุหญ่
 ละดใก 
ยาวชน 
ประชาชนใน
ขตต าบล
ปรใุหญ่ขຌา
รว่มกิจกรรม 
ละมคีวาม
รกัความ
สามคัคี 
พิไมขึๅน

ขຌาราชการ 
จຌาหนຌาทีไ พนักงาน
ในทศบาลต าบล
ปรุใหญ่ ละดใก 
ยาวชน ประชาชน
ในขตต าบล
ปรุใหญ่ ร่วมการ
ข่งขันกีฬากับ
หน่วยงานอืไน โ 
ละมีความรัก
ความสามัคคี

กองการศึกษา
ปน็รายการทีไ

ปลีไยนปลงจาก
ผนพัฒนาสามป ี
(พ.ศ. 2559-2561)

 หนຌา 93  ล้าดับทีไ
 3

ครงการ วัตถุประสงค์ ป้าหมาย
(ผลผลิตของครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร์

งบประมาณละทีไมา  ตัวชี วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ทีไคาดวาจะ
เดຌรับ

หนวยงานทีไ
รับผิดชอบ

สงสริมละสนับสนุนกิจกรรมลานกีฬาชุมชน ละจัดการขงขันกีฬาประภทตางโ ตั งตระดับหมูบຌานจนถึงระดับจังหวัด รวมถึงการสรຌางความป็นลิศทางดຌานกีฬาสูกีฬาอาชีพ
฿นระดับชาติละนานาชาติ

ผ. 01

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 ถึง 2561) ปลีไยนปลง ครัๅงทีไ 1

ทศบาลต าบลปรุใหญ่

ทีไ

23



ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 4 การบริหารราชการบบบูรณาการตามหลักธรรมาภิบาล 
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทຌองถิไนในขตจังหวัดทีไ 8   ยุทธศาสตร์ดຌานการบริหารจัดการบຌานมืองทีไดี
7. ยุทธศาสตร์ดຌานการบริหารจัดการบຌานมืองทีไดี 
 7.5

2559 2560 2561

(บาท) (บาท) (บาท)

1 อุดหนุนกาชาดจังหวัด
นครราชสีมาตามครงการจัดหา
รายเดຌพืไอจัดกิจกรรมสาธารณ
กุศลละ฿หຌความชวยหลือ
ประชาชนตามภารกิจของหลา
กาชาดจังหวัดนครราชสีมา

พืไออุดหนุนกาชาดจังหวัด
นครราชสีมาตามครงการ
จัดหารายเดຌพืไอจัดกิจกรรมสา
ธารณกุศลละ฿หຌความ
ชวยหลือประชาชนตามภารกิจ
ของหลากาชาดจังหวัด
นครราชสีมา

กาชาดจังหวัดนครราชสีมา 20,000         20,000        20,000         รຌอยละของ
ประชาชนทีไ
เดຌรับความ
ชวยหลือ
พิไมขึ น

กาชาดจังหวัด
นครราชสีมามีการ
บริหารจัดการทีไมี
ประสิทธิภาพ

ส้านักปลัดทศบาล 
ปน็รายการทีไ

ปลีไยนปลงจาก
ผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 

2559-2561) หนຌา 113  

ล้าดับทีไ 28

 ตัวชี วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ทีไคาดวาจะเดຌรับ หนวยงานทีไ
รับผิดชอบ

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 ถึง 2561) ปลีไยนปลง ครัๅงทีไ 1

ทศบาลต าบลปรุใหญ่

ผ. 01

พิไมประสิทธิภาพ฿นการปฏิบัติราชการ ละสงสริมศักยภาพทຌองถิไน฿นทุกโ ดຌาน

ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ ป้าหมาย
(ผลผลิตของครงการ)

งบประมาณละทีไมา
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ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 2 ลดความหลืไอมลๅ าทางสังคมละพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน  
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทຌองถิไนในขตจังหวัดทีไ 5  ยุทธศาสตร์ดຌานการพัฒนาสาธารณสุข
8. ยุทธศาสตร์ดຌานการพัฒนาสาธารณสุข
 8.1

2559 2560 2561

(บาท) (บาท) (บาท)

1 งินสมทบกองทุนหลักประกัน
สุขภาพหงชาติ฿นพื นทีไทศบาล
ต้าบลปรุ฿หญ (กองทุนต้าบล 
50%)

พืไออุดหนุนกองทุนหลักประกัน
สุขภาพหงชาติ฿นพื นทีไ
ทศบาลปรุ฿หญ

กองทุนหลักประกันสุขภาพหงชาติ฿นพื นทีไ
ทศบาลปรุ฿หญ

200,000 343,400 343,400  จ้านวน
ประชาชนมี
สุขภาพดี
พิไมขึ น

ศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน
สามารถด้านินงานเดຌ
อยางคลองตัว

 กองสาธารณสุขฯ
ปน็รายการทีไ

ปลีไยนปลงจาก
ผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 

2559-2561) หนຌา 115  

ล้าดับทีไ 2

2 ครงการพัฒนาศักยภาพ อสม. 

ระดับต้าบล/หมูบຌาน
พืไอพัฒนาศักยภาพ อสม. 

ระดับต้าบล/หมูบຌาน
อสม. ต้าบลปรุ฿หญ 50,000 35,000 35,000  จ้านวน อสม.

 เดຌรับการ
พัฒนา
ศักยภาพ
พิไมขึ น

อสม. มีศักยภาพทีไดี กองสาธารณสุขฯ
ปน็รายการทีไ

ปลีไยนปลงจาก
ผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 

2559-2561) หนຌา 115 

ล้าดับทีไ 3

สนับสนุนการจัดตั งกองทุน ละพิไมสวัสดิการพืไอพัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขหมูบຌาน (อสม.)

ผ. 01

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 ถึง 2561) ปลีไยนปลง ครัๅงทีไ 1

ทศบาลต าบลปรุใหญ่

ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ ป้าหมาย
(ผลผลิตของครงการ)

งบประมาณละทีไมา  ตัวชี วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ทีไคาดวาจะเดຌรับ หนวยงานทีไ
รับผิดชอบ
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ครงการ งบประมาณ ครงการ งบประมาณ ครงการ งบประมาณ ครงการ งบประมาณ
1 ยทุธศาสตร์ดຌานการรักษาความปลอดภัย฿นชีวิตละทรัพยสิ์น 3 1,775,700 1 820,000 1 820,000 5 3,415,700

2 ยทุธศาสตร์การสานตอนวทางพระราชด้าริ 1 1,150,000 - - - - 1 1,150,000

3 ยทุธศาสตร์ดຌานการพัฒนาครงสรຌางพื นฐาน 19 5,388,000 - - - - 19 5,388,000

4 ยทุธศาสตร์ดຌานการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอม - - - - - - - -

5 ยทุธศาสตร์ดຌานการพัฒนาการทองทีไยว ศาสนา-วัฒนธรรม ประพณี ละกฬีา 1 50,000 1 50,000 1 50,000 3 150,000

6 ยทุธศาสตร์ดຌานการพัฒนาการศึกษา - - - - - - - -

7 ยทุธศาสตร์ดຌานการบริหารจดัการบຌานมืองทีไดี 1 20,000 1 20,000 1 20,000 3 60,000

8 ยทุธศาสตร์ดຌานการพัฒนาสาธารณสุข 2 250,000 2 378,400 2 378,400 6 1,006,800

9 ยทุธศาสตร์ดຌานการพัฒนาสังคม - - - - - - - -

10 ยทุธศาสตร์ดຌานการพัฒนาการกษตร - - - - - - - -

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

บญัชสีรุปครงการพัฒนา
ผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ.2559 ถึง 2561) ปลีไยนปลง ครัๅงทีไ 1

ทศบาลต าบลปรุใหญ่

ทีไ 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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บัญชีสรุปครงการพัฒนา บบ ผ.03

ผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 ถึง 2561) พิไมติม ฉบับทีไ 1
ทศบาลต าบลปรุใหญ่

จ้านวน
ครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

จ้านวน
ครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

จ้านวน
ครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

จ้านวน
ครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

1 ยุทธศาสตร์ดຌานการรักษาความปลอดภัย฿นชีวิตละทรัพย์สิน
1.2 สงสริม สนับสนุนละรวมมือกับสวนราชการ หนวยงาน มูลนิธิการกุศลละ

องค์กรทีไกีไยวขຌอง ฿นการตรียมความพรຌอม฿นการป้องกันภัย ละการ
ชวยหลือผูຌประสบภัย

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

1.3 สงสริม ละสนับสนุนการติดตั งระบบกลຌองวงจรปຂด฿นขตชุมชน ละสถานทีไ
ส้าคัญ พืไอสรຌางความอบอุน฿จ ละความปลอดภัย฿นชีวิตละทรัพย์สินของ
ประชาชน

2 829,000 2 829,000

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

2 ยุทธศาสตร์การสานตอนวทางพระราชด้าริ 1 1,150,000 - - - - 1 1,150,000

2.1  พัฒนาขุดลอก คูคลองละจัดสรຌางหลงน ้า สงวนละกใบกักน ้าพืไอการกษตร
 พืไอการอุปภคละบริภค รวมทั งวางครงการพืไอกຌเขปัญหาน ้าทวมละน ้า
ลຌง

1 1,150,000 0 0 0 0 1 1,150,000

3 ยุทธศาสตร์ดຌานการพัฒนาครงสรຌางพื นฐาน
3.2 กอสรຌาง ปรับปรุงสຌนทางการคมนาคมอยางทัไวถึง฿หຌสามารถตอบสนองความ

ตຌองการ ละกຌเขปัญหาความดือดรຌอนของประชาชน ดยฉพาะสຌนทางการ
ขนสงผลผลิตทางการกษตร หลงทองทีไยวละพื นทีไ  อืไน โ ทีไกีไยวขຌองกับ
การด้ารงชีวิตของประชาชน

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

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

5 ยุทธศาสตร์ดຌานการพัฒนาการทองทีไยว ศาสนา-วัฒนธรรม ประพณี ละกีฬา

รวม 3 ปี
ทีไ ยุทธศาสตร์

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

รวม

รวม

รวม
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จ้านวน
ครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

จ้านวน
ครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

จ้านวน
ครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

จ้านวน
ครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

รวม 3 ปี
ทีไ ยุทธศาสตร์

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

5.2 สงสริมละสนับสนุนกิจกรรมลานกีฬาชุมชน ละจัดการขงขันกีฬาประภท
ตางโ ตั งตระดับหมูบຌานจนถึงระดับจังหวัด รวมถึงการสรຌางความป็นลิศ
ทางดຌานกีฬาสูกีฬาอาชีพ฿นระดับชาติละนานาชาติ

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 ยุทธศาสตร์ดຌานการบริหารจัดการบຌานมืองทีไดี 
7.5 พิไมประสิทธิภาพ฿นการปฏิบัติราชการ ละสงสริมศักยภาพทຌองถิไน฿นทุกโ 

ดຌาน
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 ยุทธศาสตร์ดຌานการพัฒนาสาธารณสุข
8.1 สนับสนุนการจัดตั งกองทุน ละพิไมสวัสดิการพืไอพัฒนาศักยภาพของ

อาสาสมัครสาธารณสุขหมูบຌาน (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
รวมทัๅงสิๅน

รวม
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จ้านวน
ครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

จ้านวน
ครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

จ้านวน
ครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

จ้านวน
ครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

1 ยทุธศาสตร์ดຌานการรักษาความปลอดภัย฿นชีวิตละทรัพยสิ์น 33 4,409,900 21  2,205,200 17 1,805,200 71 8,420,300

2 ยทุธศาสตร์การสานตอนวทางพระราชด้าริ 10 8,811,000 0 0 0 0 10 8,811,000

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

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

5 ยทุธศาสตร์ดຌานการพัฒนาการทองทีไยว ศาสนา-วัฒนธรรม ประพณี ละกฬีา 12 2,010,000 11 1,910,000 12 21,910,000 35 25,830,000

6 ยทุธศาสตร์ดຌานการพัฒนาการศึกษา 18 3,060,090 11 1,882,090 11 1,882,090 40 6,824,270

7 ยทุธศาสตร์ดຌานการบริหารจดัการบຌานมืองทีไดี 52 12,218,000 27 7,010,000 20 1,870,000 99 21,098,000

8 ยทุธศาสตร์ดຌานการพัฒนาสาธารณสุข 17 1,205,000 17 1,333,400 17 1,333,400 51 3,871,800

9 ยทุธศาสตร์ดຌานการพัฒนาสังคม 22 3,206,000 19 2,846,000 19 2,846,000 60 8,898,000

10 ยทุธศาสตร์ดຌานการพัฒนาการกษตร 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

บญัชสีรุปครงการพัฒนา

รวม

ผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ.2559 ถึง 2561) รวมพิไมตมิถึง ฉบบัทีไ 1 ละปลีไยนปลง ครัๅงทีไ 1
ทศบาลต าบลปรุใหญ่

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




