
 
 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) 
เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 

และ 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) 

เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

เทศบาลต าบลปรุใหญ่ 
อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 

 



1 
 

ส่วนที่ 1 
 

เหตุผลและความจ าเป็น 
 

เหตุผลและความจ าเป็นในการจัดท าแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562)  เพ่ิมเติม ฉบับที่ 1 
และแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562)  เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1  เทศบาลต าบลปรุใหญ่ 

ตามท่ี เทศบาลต าบลปรุใหญ่ ได้อนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) เมื่อ
วันที่  31 พฤษภาคม 2559 เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการแปลงนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบล
ปรุใหญ่ ไปสู่การปฏิบัติ นั้น 

 

เนื่องจากเทศบาลต าบลปรุใหญ่ มีความต้องการและความจ าเป็นเร่งด่วนที่ต้องด าเนินงานตาม
ภารกิจและอ านาจหน้าที่ จึงจ าเป็นต้องเพ่ิมเติมโครงการที่ยังมิได้บรรจุอยู่ในแผนงาน/โครงการของแผนพัฒนา
ของเทศบาลต าบลปรุใหญ่ และเปลี่ยนแปลงโครงการที่มีอยู่เดิมให้สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชน รวมทั้งเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารกิจการของเทศบาลตามอ านาจหน้าที่ สามารถสนองตอบ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ตอบสนองความต้องการของประชาชน  สามารถให้การบริการสาธารณะแก่ประชาชน
ในพ้ืนทีไ่ด้อย่างเหมาะสม เกิดประสิทธิภาพ  สามารถน าไปสู่การปฏิบัติที่แท้จริง  และการเพ่ิมเติมเปลี่ยนแปลง
แผนพัฒนาสามปีในครั้งนี้ จะเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนเป็นส าคัญ  

 

โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 4 วรรค 19 (การเพ่ิมเติม หมายความว่า การเพ่ิมเติมแผนงาน โครงการที่ไม่มีอยู่
ในแผนพัฒนาสามปีให้ปรากฏไว้ในแผนพัฒนาสามปี) วรรค 20 (การเปลี่ยนแปลง หมายความว่า การท าให้
วัตถุประสงค์และสาระส าคัญของแผนพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม) ข้อ 21 การแก้ไขแผนพัฒนาเป็นอ านาจ
ของผู้บริหารท้องถิ่น และข้อ 22 การเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาสามปี ให้ด าเนินการตามระเบียบนี้ 
โดยมีขั้นตอนด าเนินการ ดังนี้ 

 

(1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดท าร่างแผนพัฒนาสามปีที่เพ่ิมเติม
หรือเปลี่ยนแปลงพร้อมเหตุผลและความจ าเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

(2) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาสามปีที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงเพ่ือ
เสนอผู้บริหารท้องถิ่น 

(3) ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาสามปีที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง และ
ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปีที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ.2560 ถึง 2562) เพ่ิมเตมิ ฉบบัที ่1

เทศบาลต าบลปรุใหญ่
ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่3 พัฒนาโคราชเมอืงน่าอยูท่ีเ่ปน็มติรกับสิง่แวดลอ้ม
 - ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินในเขตจงัหวัดที ่9 ยทุธศาสตร์ดา้นการรักษาความปลอดภยัในชวีิตและทรัพยส์นิ
1. ยทุธศาสตร์ดา้นการรักษาความปลอดภยัในชวีิตและทรัพยส์นิ

1.1   

2560 2561 2562
(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมราวกนัตก
บริเวณสะพานโนนโพธิ์ ม.1

เพื่อความปลอดภยัใน
ชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชน

ราวกนัตก ความยาว 40 
เมตร พร้อมปา้ยโครงการ
 จ านวน 1 ปา้ย 
(ตามแบบเทศบาลก าหนด)

160,000 - -  ร้อยละของ
ความปลอดภยั
ในชีวิตและ
ทรัพย์สินเพิม่ขึน้

ประชาชนมคีวาม
ปลอดภยัในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

กองช่าง

ส่งเสริมและสนบัสนนุการติดต้ังระบบเตือนภยัธรรมชาติ และภยัพิบติัต่างๆ รวมทั้งการปอ้งกนัและบรรเทาสาธารณภยั และความมัน่คงความปลอดภยัในชีวิตและทรัพย์สิน
 ลดอบุติัเหตุทางบก/ทางน้ า

ที่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

งบประมาณและที่ผ่านมา
 ตัวชีว้ัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หนว่ยงานที่
รับผิดชอบ

พิกดั
ทางภมูศิาสตร์

53



รายละเอียดโครงการพัฒนา แบบ ผ.01
แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ.2560 ถึง 2562) เปลีย่นแปลง ครั้งที ่1

เทศบาลต าบลปรุใหญ่
1. ยทุธศาสตร์ดา้นการรักษาความปลอดภยัในชวีิตและทรัพยส์นิ

1.1   

2560 2561 2562

(ผลผลิตของ
โครงการ)

(ผลผลิตของ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการขยายเขต
เสียงตามสายและ
ปรับปรุงหอกระจาย
ข่าวหมู่บา้น ชุมชน
พบสุข 2 ม.5

โครงการขยายเขต
เสียงตามสาย 
ชุมชนพบสุข 2 ม.5

เพื่อใหป้ระชาชน
ได้รับข้อมลู
ข่าวสารทั่วถึงและ
ครอบคลุม

เคร่ืองขยายเสียง
พร้อมเสาสัญญาณ

พาวเวอร์แอมป์
ภาคขยาย 1,000 
วัตต์ ล าโพง 100 
วัตต์ จ านวน 4 ชุด
 ความสูงหอ
กระจายข่าว 10 
ม. (ตามแบบ
เทศบาลก าหนด)

N1653973
E182664

100,000 - -  ร้อยละของ
ประชาชนได้รับ
ข้อมูลข่าวสาร
เพิม่ขึน้

ประชาชนได้รับ
ข้อมลูข่าวสาร
ทั่วถึงและ
ครอบคลุม

กองช่าง
เป็นรายการที่

เปล่ียนแปลงจาก
แผนพฒันาสามปี 

(พ.ศ. 2560-2562) 
หน้า 53 ล าดับที ่1

2 โครงการขยายเขต
เสียงตามสายและ
ปรับปรุงหอกระจาย
ข่าว ชุมชนตาลโหรน
โนนตาชู ม.2

โครงการขยายเขต
เสียงตามสาย 
ชุมชนตาลโหรนโนน
ตาชู ม.2

เพื่อใหป้ระชาชน
ได้รับข้อมลู
ข่าวสารทั่วถึงและ
ครอบคลุม

เคร่ืองขยายเสียง
พร้อมเสาสัญญาณ

พาวเวอร์แอมป์
ภาคขยาย 1,000 
วัตต์ ล าโพง 100 
วัตต์ จ านวน 4 ชุด
 ความสูงหอ
กระจายข่าว 10 
ม. (ตามแบบ
เทศบาลก าหนด)

N1660527
E183295

100,000 - -  ร้อยละของ
ประชาชนได้รับ
ข้อมูลข่าวสาร
เพิม่ขึน้

ประชาชนได้รับ
ข้อมลูข่าวสาร
ทั่วถึงและ
ครอบคลุม

กองช่าง
เป็นรายการที่

เปล่ียนแปลงจาก
แผนพฒันาสามปี 

(พ.ศ. 2560-2562) 
หน้า 53 ล าดับที ่2

หนว่ยงานที่
รับผิดชอบ

ส่งเสริมและสนบัสนนุการติดต้ังระบบเตือนภยัธรรมชาติ และภยัพิบติัต่างๆ รวมทั้งการปอ้งกนัและบรรเทาสาธารณภยั และความมัน่คงความปลอดภยัในชีวิตและทรัพย์สิน
 ลดอบุติัเหตุทางบก/ทางน้ า

ที่
โครงการ/กจิกรรม 

(เดิม)
โครงการ/กจิกรรม 

(ใหม่)
วัตถุประสงค์

เปา้หมาย (เดิม) เปา้หมาย (ใหม่)
งบประมาณและที่ผ่านมา

 ตัวชีว้ัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

พิกดัทาง
ภมูศิาสตร์

54



1. ยทุธศาสตร์ดา้นการรักษาความปลอดภยัในชวีิตและทรัพยส์นิ
1.1   

2560 2561 2562

(ผลผลิตของ
โครงการ)

(ผลผลิตของ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

หนว่ยงานที่
รับผิดชอบ

ส่งเสริมและสนบัสนนุการติดต้ังระบบเตือนภยัธรรมชาติ และภยัพิบติัต่างๆ รวมทั้งการปอ้งกนัและบรรเทาสาธารณภยั และความมัน่คงความปลอดภยัในชีวิตและทรัพย์สิน
 ลดอบุติัเหตุทางบก/ทางน้ า

ที่
โครงการ/กจิกรรม 

(เดิม)
โครงการ/กจิกรรม 

(ใหม่)
วัตถุประสงค์

เปา้หมาย (เดิม) เปา้หมาย (ใหม่)
งบประมาณและที่ผ่านมา

 ตัวชีว้ัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

พิกดัทาง
ภมูศิาสตร์

3 โครงการเสียงตาม
สายชุมชนรวมมิตร
พัฒนา ม.4

โครงการขยายเขค
เสียงตามสายชุมชน
รวมมติรพัฒนา ม.4

ราวกนัตก ความ
ยาว 40 เมตร 
(ตามแบบ
เทศบาลก าหนด)

เคร่ืองขยายเสียง
พร้อมเสาสัญญาณ

พาวเวอร์แอมป์
ภาคขยาย 1,000 
วัตต์ ล าโพง 100 
วัตต์ จ านวน 4 ชุด
 ความสูงหอ
กระจายข่าว 10 
ม. (ตามแบบ
เทศบาลก าหนด)

N1654528
E183329

100,000 - -  ร้อยละของ
ประชาชนได้รับ
ข้อมูลข่าวสาร
เพิม่ขึน้

ประชาชนได้รับ
ข้อมลูข่าวสาร
ทั่วถึงและ
ครอบคลุม

กองช่าง
เป็นรายการที่

เปล่ียนแปลงจาก
แผนพฒันาสามปี 

(พ.ศ. 2560-2562) 
หน้า 53  ล าดับที ่3

4 โครงการขยายเขต
เสียงตามสายและ
ปรับปรุงหอกระจาย
ข่าว ชุมชนไมตรี
พัฒนา ม.4

โครงการขยายเขต
เสียงตามสายชุมชน
ไมตรีพัฒนา ม.4

เพื่อใหป้ระชาชน
ได้รับข้อมลู
ข่าวสารทั่วถึงและ
ครอบคลุม

เคร่ืองขยายเสียง
พร้อมเสาสัญญาณ

พาวเวอร์แอมป์
ภาคขยาย 1,000 
วัตต์ ล าโพง 100 
วัตต์ จ านวน 4 ชุด
 ความสูงหอ
กระจายข่าว 10 
ม. (ตามแบบ
เทศบาลก าหนด)

N1653806
E183265

100,000 - -  ร้อยละของ
ประชาชนได้รับ
ข้อมูลข่าวสาร
เพิม่ขึน้

ประชาชนได้รับ
ข้อมลูข่าวสาร
ทั่วถึงและ
ครอบคลุม

กองช่าง
เป็นรายการที่

เปล่ียนแปลงจาก
แผนพฒันาสามปี 

(พ.ศ. 2560-2562) 
หน้า 53 ล าดับที ่5
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1. ยทุธศาสตร์ดา้นการรักษาความปลอดภยัในชวีิตและทรัพยส์นิ
1.1   

2560 2561 2562

(ผลผลิตของ
โครงการ)

(ผลผลิตของ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

หนว่ยงานที่
รับผิดชอบ

ส่งเสริมและสนบัสนนุการติดต้ังระบบเตือนภยัธรรมชาติ และภยัพิบติัต่างๆ รวมทั้งการปอ้งกนัและบรรเทาสาธารณภยั และความมัน่คงความปลอดภยัในชีวิตและทรัพย์สิน
 ลดอบุติัเหตุทางบก/ทางน้ า

ที่
โครงการ/กจิกรรม 

(เดิม)
โครงการ/กจิกรรม 

(ใหม่)
วัตถุประสงค์

เปา้หมาย (เดิม) เปา้หมาย (ใหม่)
งบประมาณและที่ผ่านมา

 ตัวชีว้ัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

พิกดัทาง
ภมูศิาสตร์

5 โครงการปรับปรุง
หอกระจายข่าว 
ชุมชนแสนสุข 3 ม.7

โครงการขยายเขต
เสียงตามสายชุมชน
แสนสุข 3 ม.7

เพื่อใหป้ระชาชน
ได้รับข้อมลู
ข่าวสารทั่วถึงและ
ครอบคลุม

เคร่ืองขยายเสียง
พร้อมเสาสัญญาณ

พาวเวอร์แอมป์
ภาคขยาย 1,000 
วัตต์ ล าโพง 100 
วัตต์ จ านวน 4 ชุด
 ความสูงหอ
กระจายข่าว 10 
ม. (ตามแบบ
เทศบาลก าหนด)

N1651281
E182932

100,000 - -  ร้อยละของ
ประชาชนได้รับ
ข้อมูลข่าวสาร
เพิม่ขึน้

ประชาชนได้รับ
ข้อมลูข่าวสาร
ทั่วถึงและ
ครอบคลุม

กองช่าง
เป็นรายการที่

เปล่ียนแปลงจาก
แผนพฒันาสามปี 

(พ.ศ. 2560-2562) 
หน้า 54 ล าดับที ่6
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ.2560 ถึง 2562) เปลีย่นแปลง ครั้งที ่1

เทศบาลต าบลปรุใหญ่
1.ยทุธศาสตร์ดา้นการรักษาความปลอดภยัในชวีิตและทรัพยส์นิ
   1.3

2560 2560
(ผลผลิตของโครงการ) (ผลผลิตของโครงการ) (เดิม) (ใหม่)

1 โครงการติดต้ังกล้อง 
CCTVชุมชนพบสุข 2  ม.5

เพื่อปอ้งกนัและรักษา
ความปลอดภยัในชีวิต
และทรัพย์สินของ
ประชาชนและปอ้งกนั
อาชญากรรมที่อาจเกดิขึน้
ในเขตเทศบาล

ติดต้ังกล้อง CCTV (ตาม
แบบเทศบาลก าหนด)

ติดต้ังกล้อง CCTV 
จ านวน 4 จุด (ตาม
มาตรฐานกระทรวง ICT ปี
 2559)

100,000 -  ร้อยละของ
ความปลอดภยั
ในชีวิตและ
ทรัพย์สินของ
ประชาชนเพิม่ขึน้

ประชาชนมคีวาม
ปลอดภยัในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

กองช่าง
เป็นรายการที่

เปล่ียนแปลงจาก
แผนพฒันาสามปี 

(พ.ศ. 2560-2562) 
หน้า 58 ล าดับที ่1

2 โครงการติดต้ังกล้อง 
CCTV ชุมชนแสนสุข 1 
ม.7

เพื่อปอ้งกนัและรักษา
ความปลอดภยัในชีวิต
และทรัพย์สินของ
ประชาชนและปอ้งกนั
อาชญากรรมที่อาจเกดิขึน้
ในเขตเทศบาล

ติดต้ังกล้อง CCTV (ตาม
แบบเทศบาลก าหนด)

ติดต้ังกล้อง CCTV 
จ านวน 4 จุด (ตาม
มาตรฐานกระทรวง ICT ปี
 2559)

100,000 -  ร้อยละของ
ความปลอดภยั
ในชีวิตและ
ทรัพย์สินของ
ประชาชนเพิม่ขึน้

ประชาชนมคีวาม
ปลอดภยัในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

กองช่าง
เป็นรายการที่

เปล่ียนแปลงจาก
แผนพฒันาสามปี 

(พ.ศ. 2560-2562) 
หน้า 58 ล าดับที ่2

3 โครงการติดต้ังกล้อง 
CCTV ชุมชนคนชุม 1  ม.1

เพื่อปอ้งกนัและรักษา
ความปลอดภยัในชีวิต
และทรัพย์สินของ
ประชาชนและปอ้งกนั
อาชญากรรมที่อาจเกดิขึน้
ในเขตเทศบาล

ติดต้ังกล้อง CCTV 
จ านวน 9 ตัว (ตามแบบ
เทศบาลก าหนด)

ติดต้ังกล้อง CCTV 
จ านวน 4 จุด (ตาม
มาตรฐานกระทรวง ICT ปี
 2559)

160,000 100,000  ร้อยละของ
ความปลอดภยั
ในชีวิตและ
ทรัพย์สินของ
ประชาชนเพิม่ขึน้

ประชาชนมคีวาม
ปลอดภยัในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

กองช่าง
เป็นรายการที่

เปล่ียนแปลงจาก
แผนพฒันาสามปี 

(พ.ศ. 2560-2562) 
หน้า 58  ล าดับที ่3

ส่งเสริม และสนบัสนนุการติดต้ังระบบกล้องวงจรปดิในเขตชุมชน และสถานที่ส าคัญ เพื่อสร้างความอบอุน่ใจ และความปลอดภยัในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

ที่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์
เปา้หมาย (เดิม) เปา้หมาย (ใหม่)  ตัวชีว้ัด

(KPI)
ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หนว่ยงานที่
รับผิดชอบ

พิกดัทาง
ภมูศิาสตร์

งบประมาณ (บาท)
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1.ยทุธศาสตร์ดา้นการรักษาความปลอดภยัในชวีิตและทรัพยส์นิ
   1.3

2560 2560
(ผลผลิตของโครงการ) (ผลผลิตของโครงการ) (เดิม) (ใหม่)

ส่งเสริม และสนบัสนนุการติดต้ังระบบกล้องวงจรปดิในเขตชุมชน และสถานที่ส าคัญ เพื่อสร้างความอบอุน่ใจ และความปลอดภยัในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

ที่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์
เปา้หมาย (เดิม) เปา้หมาย (ใหม่)  ตัวชีว้ัด

(KPI)
ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หนว่ยงานที่
รับผิดชอบ

พิกดัทาง
ภมูศิาสตร์

งบประมาณ (บาท)

4 โครงการติดต้ังกล้อง 
CCTV ชุมชนพบสุข 1 ม.5

เพื่อปอ้งกนัและรักษา
ความปลอดภยัในชีวิต
และทรัพย์สินของ
ประชาชนและปอ้งกนั
อาชญากรรมที่อาจเกดิขึน้
ในเขตเทศบาล

ติดต้ังกล้อง CCTV (ตาม
แบบเทศบาลก าหนด)

ติดต้ังกล้อง CCTV 
จ านวน 4 จุด (ตาม
มาตรฐานกระทรวง ICT ปี
 2559)

100,000 -  ร้อยละของ
ความปลอดภยั
ในชีวิตและ
ทรัพย์สินของ
ประชาชนเพิม่ขึน้

ประชาชนมคีวาม
ปลอดภยัในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

กองช่าง
เป็นรายการที่

เปล่ียนแปลงจาก
แผนพฒันาสามปี 

(พ.ศ. 2560-2562) 
หน้า 59 ล าดับที ่4
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 ถึง 2562) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1

เทศบาลต าบลปรุใหญ่
2.ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชด าริ 
 2.1

พิกัดทางภูมิศาสตร์ 2560 2560
(ผลผลิตของโครงการ) (ผลผลิตของโครงการ) (เดิม) (ใหม่)

1 โครงการขุดลอกล าปรุถึงเขต
เทศบาลต าบลบ้านใหม่ และ
เทศบาลนครนครราชสีมา 
ชุมชนหนองหอย ม.3

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ าใช้เพื่ออุปโภค-
บริโภคอย่างทั่วถึง

ขุดลอก  กว้าง 1.5 เมตร 
ระยะทาง 360 เมตร ลึก 0.50 
เมตร ปริมาตร 540 ลูกบาศก์
เมตร (ตามแบบเทศบาลก าหนด)

ขุดลอก ขนาดกว้างเฉล่ีย
 1.75 ม. ยาว 317 ม. ลึก
เฉล่ีย 0.30 ม. ปริมาณ
ขุดลอกไม่น้อยกว่า 
166.43 ลบ.ม. และขน
ย้ายดินรัศมีไม่น้อยกว่า 4
 กม.(ตามรูปแบบรายการ
 และประมาณการตาม
เทศบาลก าหนด)

N1657219
E182280
N1657170
E182628

50,000 16,000 ร้อยละของการ
ระบายน้ าดีขึ้น

ประชาชนมีน้ าใช้
เพื่ออุปโภค-
บริโภคทั่วถึง

กองช่าง
เปน็รายการที่

เปล่ียนแปลงจาก
แผนพัฒนาสามป ี

(พ.ศ. 2560-2562) 
หน้า 62  ล าดับที่ 1

2 โครงการขุดลอกคลองเพื่อกัก
เก็บน้ าส ารองในการผลิต
น้ าประปา  ม.1

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ าใช้เพื่ออุปโภค-
บริโภคอย่างทั่วถึง

ปรับปรุงระบบกรองน้ าประปา 
(ตามแบบเทศบาลก าหนด)

ขดุลอกคลอง ขนาดกวา้ง
ดินขดุเฉล่ีย 15 ม. ยาว 220
 ม. ลึกเฉล่ีย 2 ม. ลาดเอยีง
 1 : 1 ปริมาณขดุลอกไม่
น้อยกวา่ 5,720 ลบ.ม. 
และขนยา้ยดินรัศมไีมน่้อย
กวา่ 3 กม.  พร้อมป้าย
โครงการ จ านวน 1 ป้าย
(ตามรูปแบบรายการ และ
ประมาณการที่เทศบาล
ก าหนด)

500,000 370,000 ร้อยละของ
ประชาชนมีน้ า
อุปโภค บริโภค
เพิ่มขึ้น

ประชาชนมีน้ าใช้
เพื่ออุปโภค-
บริโภคทั่วถึง

กองช่าง
เปน็รายการที่

เปล่ียนแปลงจาก
แผนพัฒนาสามป ี

(พ.ศ. 2560-2562) 
หน้า 62  ล าดับที่ 2

พัฒนาขุดลอก คูคลองและจัดสร้างแหล่งน้ า สงวนและเก็บกักน้ าเพื่อการเกษตร เพื่อการอุปโภคและบริโภค รวมทั้งวางโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาน้ าท่วมและน้ าแล้ง

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
เป้าหมาย (เดิม) เป้าหมาย (ใหม่)  ตัวชี้วัด

(KPI)
ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

งบประมาณและที่ผ่านมา
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2.ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชด าริ 
 2.1

พิกัดทางภูมิศาสตร์ 2560 2560
(ผลผลิตของโครงการ) (ผลผลิตของโครงการ) (เดิม) (ใหม่)

พัฒนาขุดลอก คูคลองและจัดสร้างแหล่งน้ า สงวนและเก็บกักน้ าเพื่อการเกษตร เพื่อการอุปโภคและบริโภค รวมทั้งวางโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาน้ าท่วมและน้ าแล้ง

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
เป้าหมาย (เดิม) เป้าหมาย (ใหม่)  ตัวชี้วัด

(KPI)
ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

งบประมาณและที่ผ่านมา

3 โครงการขุดลอกคลอง
บริเวณหน้าประปาหมู่บ้าน 
ชุมชนลูกหลานปู่คงพัฒนา 
ม.2

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ าใช้เพื่ออุปโภค-
บริโภคอย่างทั่วถึง

ขุดลอก ปริมาตรดินขุดไม่น้อย
กว่า 2,000 ลบ.ม.  (ตามแบบ
เทศบาลก าหนด)

ขุดลอก ขนาดกว้างเฉล่ีย
 6 ม. ยาว 200 ม. ลึก
เฉล่ีย 1.60 ม. ลาดเอียง 
1 : 1  ปริมาณขุดลอกไม่
น้อยกว่า 1,408 ลบ.ม. 
และขนย้ายดินรัศมีไม่
น้อยกว่า 3 กม. (ตาม
รูปแบบรายการ และ
ประมาณการตาม
เทศบาลก าหนด)

N1659766
E183320

100,000 - ร้อยละของ
ประชาชนมีน้ า
อุปโภค บริโภค
เพิ่มขึ้น

ประชาชนมีน้ าใช้
เพื่ออุปโภค-
บริโภคทั่วถึง

กองช่าง
เปน็รายการที่

เปล่ียนแปลงจาก
แผนพัฒนาสามป ี

(พ.ศ. 2560-2562) 
หน้า 62  ล าดับที่ 3
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 ถึง 2562)  เปลีย่นแปลง ครัง้ที ่1

เทศบาลต าบลปรุใหญ่
3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
   3.2

พิกัดทางภูมิศาสตร์
2560 2560

(ผลผลิตของโครงการ) (ผลผลิตของโครงการ) (เดิม) (ใหม)่
1 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ า

คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยไมตรี
พัฒนา (ฝ่ังขวา) ชุมชนไมตรีพัฒนา
 ม.4

เพือ่พัฒนาระบบ
สาธารณูปโภคให้ได้
มาตรฐาน

ท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก
 ชัน้ 3 ขนาด  0.40  ม. ความ
ยาวท่อรวมบ่อพัก 387 ม. บ่อพัก
 จ านวน 39 บ่อ พร้อมป้าย
โครงการจ านวน  1 ป้าย (ตาม
แบบเทศบาลก าหนด)

ท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก
 ปากล้ินราง ชัน้ 3 ขนาด  
0.40  ม. บ่อพักขนาด 1.00x1.00
 ม. จ านวน 37 บ่อ ความยาวท่อ
รวมบ่อพัก 373 ม.  พร้อมป้าย
โครงการจ านวน  1 ป้าย (ตาม
แบบเทศบาลก าหนด)

N1653794
E183119
N1653787
E183508

850,000 686,000 ร้อยละประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรเพิม่ขึ้น

ระบายน้ าได้ดี
และน้ าไม่ท่วม
ขังในพืน้ที่

กองช่าง
เปน็รายการที่

เปล่ียนแปลงจาก
แผนพฒันาสามป ี

(พ.ศ. 2560-2562) 
หน้า 65 ล าดับที่ 1

2 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยพบสุข 6
 ชุมชนพบสุข 1 ม.5

เพือ่พัฒนาระบบ
สาธารณูปโภคให้ได้
มาตรฐาน

ท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก
 ชัน้ 3 ขนาด  0.40  ม .ความ
ยาวท่อรวมรวมบ่อพัก 290 ม. 
บ่อพัก จ านวน 30 บ่อ พร้อมคืน
ผิวจราจรกว้าง 0.80 ม. หนา 
0.15 ม. ยาวรวม 260 ม. พร้อม
ป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย 
(ตามแบบเทศบาลก าหนด)

ท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก
 ปากล้ินราง ชัน้ 3 ขนาด  
0.40  ม . บ่อพักขนาด 
1.00x1.00 ม. จ านวน 29 บ่อ 
ความยาวท่อรวมบ่อพัก 290 ม. 
 คืนผิวทางจราจรกว้าง 0.80 ม. 
ยาว 290 ม. หรือพืน้ที่คืนผิวทาง
จราจรรวมฝาบ่อพักไม่น้อยกว่า 
232 ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการ 
จ านวน 1 ป้าย (ตามแบบ
เทศบาลก าหนด)

N1654273
E183042
N1654245
E182749

725,000 677,000 ร้อยละประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรเพิม่ขึ้น

ระบายน้ าได้ดี
และน้ าไม่ท่วม
ขังในพืน้ที่

กองช่าง
เปน็รายการที่

เปล่ียนแปลงจาก
แผนพฒันาสามป ี

(พ.ศ. 2560-2562) 
หน้า 65  ล าดับที่ 2

ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึงให้สามารถตอบสนองความต้องการ และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยเฉพาะเส้นทางการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร แหล่งท่องเที่ยวและพืน้ที่  อืน่ ๆ ที่เกีย่วข้องกับ
การด ารงชีวิตของประชาชน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
เป้าหมาย (เดิม) เป้าหมาย (ใหม)่  ตัวชีว้ัด

(KPI)
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

งบประมาณและที่ผ่านมา
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3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
   3.2

พิกัดทางภูมิศาสตร์
2560 2560

(ผลผลิตของโครงการ) (ผลผลิตของโครงการ) (เดิม) (ใหม)่

ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึงให้สามารถตอบสนองความต้องการ และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยเฉพาะเส้นทางการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร แหล่งท่องเที่ยวและพืน้ที่  อืน่ ๆ ที่เกีย่วข้องกับ
การด ารงชีวิตของประชาชน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
เป้าหมาย (เดิม) เป้าหมาย (ใหม)่  ตัวชีว้ัด

(KPI)
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

งบประมาณและที่ผ่านมา

3 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็ก ออกจาก
โครงการโพธิก์ลางวิลล่า ชุมชน
แสนสุข 1 ม.7

เพือ่พัฒนาระบบ
สาธารณูปโภคให้ได้
มาตรฐาน

ท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก
 ชัน้ 3 ขนาด  0.60  ม. ความ
ยาวท่อรวมรวมบ่อพัก 156 ม. 
บ่อพัก จ านวน 16 บ่อ  พร้อม
ป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย  
(ตามแบบเทศบาลก าหนด)

ท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก
 ปากล้ินราง ชัน้ 3 ขนาด  
0.60  ม. บ่อพักขนาด 1.00x1.00
 ม. จ านวน 12 บ่อ ความยาวท่อ
รวมบ่อพัก 124 ม. คืนผิวทาง
จราจรกว้าง 1 ม. ยาว 107 ม. 
หรือพืน้ที่คืนผิวทางจราจรรวม
ฝาบ่อพักไม่น้อยกว่า 107 ตร.ม. 
 พร้อมป้ายโครงการ จ านวน 1 
ป้าย  (ตามแบบเทศบาลก าหนด)

N1653163
E182663
N1653229
E182570

450,000 342,000 ร้อยละประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรเพิม่ขึ้น

ระบายน้ าได้ดี
และน้ าไม่ท่วม
ขังในพืน้ที่

กองช่าง
เปน็รายการที่

เปล่ียนแปลงจาก
แผนพฒันาสามป ี

(พ.ศ. 2560-2562) 
หน้า 65 ล าดับที่ 3

4 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยตาปู ่– 
สุดซอย ชุมชนตาลโหรนโนนตาชู
พัฒนา ม.2

เพือ่พัฒนาระบบ
สาธารณูปโภคให้ได้
มาตรฐาน

ท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก
 ชัน้ 3 ขนาด  0.30  ม .ความ
ยาวท่อรวมรวมบ่อพัก 59 ม. บ่อ
พัก จ านวน 5 บ่อ(ตามแบบ
เทศบาลก าหนด)

ท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก
 ปากล้ินราง ชัน้ 3 ขนาด  
0.40  ม. บ่อพักขนาด 1.00x1.00
 ม. จ านวน 6 บ่อ ความยาวท่อ
รวมบ่อพัก 59 ม. คืนผิวทาง
จราจรกว้าง 0.80 ม. ยาว 59 ม.
 หรือพืน้ที่คืนผิวทางจราจรรวม
ฝาบ่อพักไม่น้อยกว่า 47.20 ตร.
ม.  พร้อมป้ายโครงการ จ านวน 1
 ป้าย  (ตามแบบเทศบาลก าหนด)

N1660592
E183267
N1660533
E183256

100,000 138,000 ร้อยละประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรเพิม่ขึ้น

ระบายน้ าได้ดี
และน้ าไม่ท่วม
ขังในพืน้ที่

กองช่าง
เปน็รายการที่

เปล่ียนแปลงจาก
แผนพฒันาสามป ี

(พ.ศ. 2560-2562) 
หน้า 66 ล าดับที่ 4
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3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
   3.2

พิกัดทางภูมิศาสตร์
2560 2560

(ผลผลิตของโครงการ) (ผลผลิตของโครงการ) (เดิม) (ใหม)่

ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึงให้สามารถตอบสนองความต้องการ และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยเฉพาะเส้นทางการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร แหล่งท่องเที่ยวและพืน้ที่  อืน่ ๆ ที่เกีย่วข้องกับ
การด ารงชีวิตของประชาชน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
เป้าหมาย (เดิม) เป้าหมาย (ใหม)่  ตัวชีว้ัด

(KPI)
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

งบประมาณและที่ผ่านมา

5 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามล าตา
เมือง สุดซอยหลังร้านวังมัจฉา 
ชุมชนลูกหลานปูค่งพัฒนา ม.2

เพือ่พัฒนาระบบ
สาธารณูปโภคให้ได้
มาตรฐาน

ท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก
 ชัน้ 3 ขนาด  1.00  ม. ยาว 6
 ม. จ านวน 2 แถว พร้อมคืนผิว
จราจรหินคลุก กว้าง 4 ม. ยาว 
12 ม. หนา 0.15 ม. (ตามแบบ
เทศบาลก าหนด)

ท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก
 ปากล้ินราง ชัน้ 3 ขนาด  1  
ม.  จ านวน 4 ท่อน (ขยายความ
ยาวต่อจากท่อเดิม) ขยายไหล่
ทาง กว้าง 1 ม. ยาว 13 ม. หรือ
พืน้ที่ขยายไหล่ทางไม่น้อยกว่า 
13 ตร.ม.  (ตามแบบเทศบาล
ก าหนด)

N1659197
E183466

50,000 - ร้อยละประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรเพิม่ขึ้น

ระบายน้ าได้ดี
และน้ าไม่ท่วม
ขังในพืน้ที่

กองช่าง
เปน็รายการที่

เปล่ียนแปลงจาก
แผนพฒันาสามป ี

(พ.ศ. 2560-2562) 
หน้า 66 ล าดับที่ 5

6 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ซอยตรงข้ามบ้านก านัน
 ชุมชนแสนสุข 3 ม.7

เพือ่พัฒนาระบบ
สาธารณูปโภคให้ได้
มาตรฐาน

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 3
 ม. ยาว 130 ม. หนา 0.15 ม. 
หรือพืน้ที่ด าเนินการไม่น้อยกว่า 
390 ตร.ม. พร้อมลงไหล่ทางหิน
คลุกกว้าง 0.50 ม. ยาว 130 ม. 
หนา 0.15 ม. ทั้งสองข้าง พร้อม
ป้ายโครงการ จ านวน  1 ป้าย 
(ตามแบบเทศบาลก าหนด)

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
กว้าง 4 ม. ยาว 67 ม. หนา 0.15
 ม. และปรับเกล่ียไหล่ทางหิน
คลุก กว้างข้างละ 0.50 ม. หรือ
พืน้ที่ด าเนินการก่อสร้างผิว
จราจรคอนกรีตเสริมเหล็กไม่
น้อยกว่า 268 ตร.ม.  พร้อมป้าย
โครงการ จ านวน 1 ป้าย  (ตาม
แบบเทศบาลก าหนด)

N1652743
E182960
N1652629
E182849

230,000 153,000 ร้อยละประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรเพิม่ขึ้น

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจร

กองช่าง
เปน็รายการที่

เปล่ียนแปลงจาก
แผนพฒันาสามป ี

(พ.ศ. 2560-2562) 
หน้า 66 ล าดับที่ 6
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3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
   3.2

พิกัดทางภูมิศาสตร์
2560 2560

(ผลผลิตของโครงการ) (ผลผลิตของโครงการ) (เดิม) (ใหม)่

ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึงให้สามารถตอบสนองความต้องการ และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยเฉพาะเส้นทางการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร แหล่งท่องเที่ยวและพืน้ที่  อืน่ ๆ ที่เกีย่วข้องกับ
การด ารงชีวิตของประชาชน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
เป้าหมาย (เดิม) เป้าหมาย (ใหม)่  ตัวชีว้ัด

(KPI)
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

งบประมาณและที่ผ่านมา

7 โครงการขยายถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  ซอย 9/2 ชุมชนร่วมใจ
พัฒนาตะคองเก่า ม.2

เพือ่พัฒนาระบบ
สาธารณูปโภคให้ได้
มาตรฐาน

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 2
 ม. ยาว 89 ม. หนา 0.15 ม. 
หรือพืน้ที่ด าเนินการไม่น้อยกว่า 
178 ตร.ม. . (ตามแบบเทศบาล
ก าหนด)

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
กว้าง 1.50 ม. ยาว 91 ม. หนา 
0.15 ม. และปรับเกล่ียไหล่ทาง
จากวัสดุพืน้ทางเดิม หรือพืน้ที่
ด าเนินการขยายผิวทางจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 
136.50 ตร.ม.   (ตามแบบ
เทศบาลก าหนด)

N1659903
E183733
N1659907
E183822

100,000 79,000 ร้อยละประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรเพิม่ขึ้น

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจร

กองช่าง
เปน็รายการที่

เปล่ียนแปลงจาก
แผนพฒันาสามป ี

(พ.ศ. 2560-2562) 
หน้า 66 ล าดับที่ 7

8 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ทางลงบ้านเหนือ 
ชุมชนคนชุม 2 ม. 1

เพือ่พัฒนาระบบ
สาธารณูปโภคให้ได้
มาตรฐาน

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4
 ม. ยาว 22 ม. หนา 0.15 ม. 
พร้อมลงไหล่ทางหินคลุก ทั้งสอง
ข้าง กว้างข้างละ 0.50 ม. ยาว 
22 ม. หนา 0.15 ม. (ตามแบบ
เทศบาลก าหนด)

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
กว้าง 3 ม. ยาว 5 ม. หนา 0.15 
ม. หรือพืน้ที่ด าเนินการปรับปรุง
ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กไม่
น้อยกว่า 15 ตร.ม.  (ตามแบบ
เทศบาลก าหนด)

N1659020
E182296
N1659008
E182284

80,000 9,000 ร้อยละประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรเพิม่ขึ้น

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจร

กองช่าง
เปน็รายการที่

เปล่ียนแปลงจาก
แผนพฒันาสามป ี

(พ.ศ. 2560-2562) 
หน้า 66 ล าดับที่ 8

9 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ซอยบ้านนายสัมฤทธิ ์
 ทะยอมใหม่ ชุมชนแสนสุข 2 ม.7

เพือ่พัฒนาระบบ
สาธารณูปโภคให้ได้
มาตรฐาน

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 3
 ม. ยาว 140 ม. หนา 0.15 ม. 
หรือพืน้ที่ด าเนินการไม่น้อยกว่า 
420 ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการ 
จ านวน 1 ป้าย  (ตามแบบ
เทศบาลก าหนด)

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
กว้าง 4 ม. ยาว 120 ม. หนา 
0.15 ม. และปรับเกล่ียไหล่ทาง
หินคลุกกว้างข้างละ 0.50 ม. 
หรือพืน้ที่ด าเนินการก่อสร้างผิว
จราจรคอนกรีตเสริมเหล็กไม่
น้อยกว่า 480 ตร.ม. พร้อมป้าย
โครงการ จ านวน 1 ป้าย  (ตาม
แบบเทศบาลก าหนด)

N1653138
E182268
N1653275
E182244

240,000 274,000 ร้อยละประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรเพิม่ขึ้น

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจร

กองช่าง
เปน็รายการที่

เปล่ียนแปลงจาก
แผนพฒันาสามป ี

(พ.ศ. 2560-2562) 
หน้า 67  ล าดับที่ 9
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3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
   3.2

พิกัดทางภูมิศาสตร์
2560 2560

(ผลผลิตของโครงการ) (ผลผลิตของโครงการ) (เดิม) (ใหม)่

ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึงให้สามารถตอบสนองความต้องการ และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยเฉพาะเส้นทางการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร แหล่งท่องเที่ยวและพืน้ที่  อืน่ ๆ ที่เกีย่วข้องกับ
การด ารงชีวิตของประชาชน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
เป้าหมาย (เดิม) เป้าหมาย (ใหม)่  ตัวชีว้ัด

(KPI)
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

งบประมาณและที่ผ่านมา

10 โครงการปรับปรุงฝาบ่อพักริม
ถนนมุขมนตรี (ฝ่ังขวา) ชุมชน
หนองหอย ม.3

เพือ่พัฒนาระบบ
สาธารณูปโภคให้ได้
มาตรฐาน

ฝาบ่อพัก จ านวน 8 ฝา (ตาม
แบบเทศบาลก าหนด)

ร้ือฝาบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก
เดิม พร้อมท าบ่ารับใหม่ และ
เปล่ียนเป็นฝาตะแกรงเหล็ก 
ขนาด 1.00x1.00 ม. จ านวน 9 
ฝา (ตามแบบเทศบาลก าหนด)

N1656984
E182464
N1656985
E182390

50,000 93,000 ร้อยละประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรเพิม่ขึ้น

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจร

กองช่าง
เปน็รายการที่

เปล่ียนแปลงจาก
แผนพฒันาสามป ี

(พ.ศ. 2560-2562) 
หน้า 68 ล าดับที่ 13

11 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 13/5 
ชุมชนพบสุข 3 ม.5

เพือ่พัฒนาระบบ
สาธารณูปโภคให้ได้
มาตรฐาน

ท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก
 ชัน้ 3 ขนาด  0.40  ม. ความ
ยาวท่อรวมรวมบ่อพัก 85 ม. บ่อ
พัก จ านวน 9 บ่อ  พร้อมป้าย
โครงการ จ านวน 1 ป้าย  (ตาม
แบบเทศบาลก าหนด)

ท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก
 ปากล้ินราง ชัน้ 3 ขนาด  
0.40  ม. บ่อพักขนาด 1.00x1.00
 ม. จ านวน 12  บ่อ ความยาว
ท่อรวมบ่อพัก 120 ม. คืนผิวทาง
จราจรกว้าง 1 ม. ยาว 120 ม. 
หรือพืน้ที่คืนผิวทางจราจรรวม
ฝาบ่อพักไม่น้อยกว่า 120 ตร.ม. 
 พร้อมป้ายโครงการ จ านวน 1 
ป้าย  (ตามแบบเทศบาลก าหนด)

N1654603
E182424
N1654598
E182359

190,000 294,000 ร้อยละประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรเพิม่ขึ้น

ระบายน้ าได้ดี
และน้ าไม่ท่วม
ขังในพืน้ที่

กองช่าง
เปน็รายการที่

เปล่ียนแปลงจาก
แผนพฒันาสามป ี

(พ.ศ. 2560-2562) 
หน้า 68 ล าดับที่ 15
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3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
   3.2

พิกัดทางภูมิศาสตร์
2560 2560

(ผลผลิตของโครงการ) (ผลผลิตของโครงการ) (เดิม) (ใหม)่

ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึงให้สามารถตอบสนองความต้องการ และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยเฉพาะเส้นทางการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร แหล่งท่องเที่ยวและพืน้ที่  อืน่ ๆ ที่เกีย่วข้องกับ
การด ารงชีวิตของประชาชน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
เป้าหมาย (เดิม) เป้าหมาย (ใหม)่  ตัวชีว้ัด

(KPI)
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

งบประมาณและที่ผ่านมา

12 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ า
ซีเมนต์ใยหิน บ้านยายเมีย้น – 
บ้านยายน้อย ชุมชนตาลโหรน
โนนตาชูพัฒนา ม.2

เพือ่พัฒนาระบบ
สาธารณูปโภคให้ได้
มาตรฐาน

ท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก
 ชัน้ 3 ขนาด  0.30  ม .ความ
ยาวท่อรวมรวมบ่อพัก 30 ม. บ่อ
พัก จ านวน 3 บ่อ(ตามแบบ
เทศบาลก าหนด)

ท่อระบายน้ าซีเมนต์ใยหิน ขนาด
  0.30  ม. บ่อพักส าเร็จรูป 
ขนาด 0.80x0.60  ม. ฝาบ่อพัก 
หนา 0.125 ม. จ านวน 12  บ่อ 
ความยาวท่อรวมบ่อพัก 46 ม. 
คืนผิวทางจราจร กว้าง 0.50 ม. 
ยาว 46 ม. หรือพืน้ที่คืนผิวทาง
จราจรรวมฝาบ่อพักไม่น้อยกว่า 
23 ตร.ม. ขยายผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 1.50 
ม. ยาว 11 ม.  หนา 0.15 ม. 
หรือพืน้ที่ขยายผิวจราจรไม่น้อย
กว่า 16.50 ตร.ม.  (ตามแบบ
เทศบาลก าหนด)

N1660595
E183342
N1660588
E183310

55,000 44,000 ร้อยละประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรเพิม่ขึ้น

ระบายน้ าได้ดี
และน้ าไม่ท่วม
ขังในพืน้ที่

กองช่าง
เปน็รายการที่

เปล่ียนแปลงจาก
แผนพฒันาสามป ี

(พ.ศ. 2560-2562) 
หน้า 68 ล าดับที่ 16
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3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
   3.2

พิกัดทางภูมิศาสตร์
2560 2560

(ผลผลิตของโครงการ) (ผลผลิตของโครงการ) (เดิม) (ใหม)่

ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึงให้สามารถตอบสนองความต้องการ และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยเฉพาะเส้นทางการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร แหล่งท่องเที่ยวและพืน้ที่  อืน่ ๆ ที่เกีย่วข้องกับ
การด ารงชีวิตของประชาชน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
เป้าหมาย (เดิม) เป้าหมาย (ใหม)่  ตัวชีว้ัด

(KPI)
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

งบประมาณและที่ผ่านมา

13 โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กทางเข้าประปาหมูบ่้าน 
ชุมชนลูกหลานปูค่งพัฒนา ม.2

เพือ่พัฒนาระบบ
สาธารณูปโภคให้ได้
มาตรฐาน

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 3
 ม. ยาว 25 ม. หนา 0.15 ม. 
หรือพืน้ที่ด าเนินการไม่น้อยกว่า 
75 ตร.ม. . (ตามแบบเทศบาล
ก าหนด)

ร้ือถนนเดิมพร้อมซ่อมแซมถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 
3 ม. ยาว 40 ม. พืน้ที่ด าเนินการ
ซ่อมแซมผิวจราจรไม่น้อยกว่า 
120 ตร.ม. ไหล่ทางหินคลุกกว้าง
ข้างละ 0.50 ม. และก่อสร้าง
แนวกันดินยาวฝ่ังละ 26 ม. ทั้ง
สองฝ่ัง พร้อมป้ายโครงการ 
จ านวน 1 ป้าย  (ตามแบบ
เทศบาลก าหนด)

N1659760
E183364
N1659758
E183338

65,000 176,000 ร้อยละประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรเพิม่ขึ้น

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจร

กองช่าง
เปน็รายการที่

เปล่ียนแปลงจาก
แผนพฒันาสามป ี

(พ.ศ. 2560-2562) 
หน้า 68 ล าดับที่ 17

14 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 16 
ชุมชนวิโรจน์พัฒนา ม.4

เพือ่พัฒนาระบบ
สาธารณูปโภคให้ได้
มาตรฐาน

ท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก
 ชัน้ 3 ขนาด  0.40  ม. ความ
ยาวท่อรวมรวมบ่อพัก 79 ม. บ่อ
พัก จ านวน 9 บ่อ ฝ่ังขวา พร้อม
ป้ายโครงการ จ านวน  1 ป้าย 
(ตามแบบเทศบาลก าหนด)

ท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก
 ปากล้ินราง ชัน้ 3 ขนาด  
0.40  ม. บ่อพักขนาด 1.00x1.00
 ม. ฝาตะแกรงเหล็ก จ านวน 8 
บ่อ ความยาวท่อรวมบ่อพัก 79 
ม. คืนผิวทางจราจร กว้าง 0.80 
ม. ยาว 79 ม. หรือพืน้ที่คืนผิว
ทางจราจรรวมฝาบ่อพักไม่น้อย
กว่า 63.20 ตร.ม.  พร้อมป้าย
โครงการ จ านวน 1 ป้าย  (ตาม
แบบเทศบาลก าหนด)

N1654060
E183489
N1654139
E183489

170,000 231,000 ร้อยละประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรเพิม่ขึ้น

ระบายน้ าได้ดี
และน้ าไม่ท่วม
ขังในพืน้ที่

กองช่าง
เปน็รายการที่

เปล่ียนแปลงจาก
แผนพฒันาสามป ี

(พ.ศ. 2560-2562) 
หน้า 69  ล าดับที่ 19
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3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
   3.2

พิกัดทางภูมิศาสตร์
2560 2560

(ผลผลิตของโครงการ) (ผลผลิตของโครงการ) (เดิม) (ใหม)่

ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึงให้สามารถตอบสนองความต้องการ และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยเฉพาะเส้นทางการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร แหล่งท่องเที่ยวและพืน้ที่  อืน่ ๆ ที่เกีย่วข้องกับ
การด ารงชีวิตของประชาชน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
เป้าหมาย (เดิม) เป้าหมาย (ใหม)่  ตัวชีว้ัด

(KPI)
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

งบประมาณและที่ผ่านมา

15 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 13/4 
ชุมชนพบสุข 3 ม.5

เพือ่พัฒนาระบบ
สาธารณูปโภคให้ได้
มาตรฐาน

ท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก 
 ขนาด  Ø 0.40  ม.  ความยาว
ท่อรวมบ่อพัก  149 ม.  บ่อพัก 
จ านวน  15 บ่อ พร้อมคืนผิว
จราจร   กว้าง  1  ม.  ยาว 149 
 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
พืน้ที่ด าเนินการไม่น้อยกว่า 149
 ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการ
จ านวน  1  ป้าย  (ตามแบบ
เทศบาลก าหนด)

ท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก
 ปากล้ินราง ชัน้ 3 ขนาด  
0.40  ม. บ่อพักขนาด 1.00x1.00
 ม. จ านวน 15 บ่อ ความยาวท่อ
รวมบ่อพัก 150 ม. คืนผิวทาง
จราจร กว้าง 1 ม. ยาว 150 ม. 
หรือพืน้ที่คืนผิวทางจราจรรวม
ฝาบ่อพักไม่น้อยกว่า 150 ตร.ม. 
 พร้อมป้ายโครงการ จ านวน 1 
ป้าย  (ตามแบบเทศบาลก าหนด)

N1654656
E182450
N1654635
E182298

410,000 368,000 ร้อยละประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรเพิม่ขึ้น

ระบายน้ าได้ดี
และน้ าไม่ท่วม
ขังในพืน้ที่

กองช่าง
เปน็รายการที่

เปล่ียนแปลงจาก
แผนพฒันาสามป ี

(พ.ศ. 2560-2562) 
หน้า 69  ล าดับที่ 21

16 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  เส้นเลียบคลองล าตะ
กุด   ม.1

เพือ่พัฒนาระบบ
สาธารณูปโภคให้ได้
มาตรฐาน

ขนาดผิวจราจรคอนกรีตเสริม
เหล็ก  กว้าง  4  เมตร  ยาว  
208 เมตร  หนา  0.15  เมตร  
หรือพืน้ที่ด าเนินการไม่น้อยกว่า 
 832  ตารางเมตร  พร้อมลงหิน
คลุกไหล่ทาง  กว้าง  0.50  เมตร
  ยาว  208  เมตร  ยาว  0.15 
เมตร   ทั้งสองข้าง  พร้อมป้าย
โครงการ จ านวน  1  ป้าย(ตาม
แบบเทศบาลก าหนด)

 - E 182652
N 1659523

 465,000
(เดิมปี 2561)

470,000 ร้อยละประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรเพิม่ขึ้น

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจร

กองช่าง
เปน็รายการที่

เปล่ียนแปลงจาก
แผนพฒันาสามป ี

(พ.ศ. 2560-2562) 
หน้า 76 ล าดับที่ 50
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3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
   3.2

พิกัดทางภูมิศาสตร์
2560 2560

(ผลผลิตของโครงการ) (ผลผลิตของโครงการ) (เดิม) (ใหม)่

ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึงให้สามารถตอบสนองความต้องการ และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยเฉพาะเส้นทางการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร แหล่งท่องเที่ยวและพืน้ที่  อืน่ ๆ ที่เกีย่วข้องกับ
การด ารงชีวิตของประชาชน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
เป้าหมาย (เดิม) เป้าหมาย (ใหม)่  ตัวชีว้ัด

(KPI)
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

งบประมาณและที่ผ่านมา

17 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเจริญ
พัฒน์ (ฝ่ังซ้าย) ชุมชนรวมมิตร
พัฒนา ม.4

เพือ่พัฒนาระบบ
สาธารณูปโภคให้ได้
มาตรฐาน

ท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก
 ชัน้ 3 ขนาด  0.40  ม .ความ
ยาวท่อรวมรวมบ่อพัก 388 ม. 
บ่อพัก จ านวน 39 บ่อ พร้อมคืน
ผิวจราจรกว้าง 0.60 ม. หนา 
0.15 ม. ยาวรวม 349 ม. หรือ
พืน้ที่คืนผิวจราจรไม่น้อยกว่า 
209.40 ตร.ม. พร้อมป้าย
โครงการ จ านวน 1 ป้าย (ตาม
แบบเทศบาลก าหนด)

ท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก
 ปากล้ินราง ชัน้ 3 ขนาด  
0.60  ม. บ่อพักขนาด 1.00x1.00
 ม. จ านวน 42 บ่อ ความยาวท่อ
รวมบ่อพัก 415 ม. คืนผิวทาง
จราจร กว้าง 1 ม. ยาว 415 ม. 
หรือพืน้ที่คืนผิวทางจราจรรวม
ฝาบ่อพักไม่น้อยกว่า 415 ตร.ม. 
 พร้อมป้ายโครงการ จ านวน 1 
ป้าย  (ตามแบบเทศบาลก าหนด)

N1654295
E183508
N1654303
E183119

970,000 1,197,000 ร้อยละประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรเพิม่ขึ้น

ระบายน้ าได้ดี
และน้ าไม่ท่วม
ขังในพืน้ที่

กองช่าง
เปน็รายการที่

เปล่ียนแปลงจาก
แผนพฒันาสามป ี

(พ.ศ. 2560-2562) 
หน้า 67 ล าดับที่ 11

18 โครงการขยายผิวทางจราจรถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กทั้งสองฝ่ัง ซอย
ไมตรีพัฒนา ชุมชนไมตรีพัฒนา ม.4

เพือ่พัฒนาระบบ
สาธารณูปโภคให้ได้
มาตรฐาน

ขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริม
เหล็ก กว้าง 1 ม. ยาว 380 ม. 
หนา 0.15 ม. ทั้งสองข้าง พร้อม
ป้ายโครงการ จ านวน  1 ป้าย 
(ตามแบบเทศบาลก าหนด)

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
กว้างข้างละ 1.5 ม. ยาว 373 ม.
 หนา 0.15 ม. หรือพืน้ที่
ด าเนินการขยายผิวทางจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็กทั้งสองฝ่ัง
รวมฝาบ่อพ้กไม่น้อยกว่า 1,119 
ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการ 
จ านวน 1 ป้าย (ตามแบบ
เทศบาลก าหนด)

N1653793
E183508
N1653799
E183123

420,000 622,000 ร้อยละประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรเพิม่ขึ้น

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจร

กองช่าง
เปน็รายการที่

เปล่ียนแปลงจาก
แผนพฒันาสามป ี

(พ.ศ. 2560-2562) 
หน้า 69 ล าดับที่ 20
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รายละเอียดโครงการพัฒนา แบบ ผ.01
แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ.2560 ถึง 2562) เพ่ิมเตมิ ฉบบัที ่1

เทศบาลต าบลปรุใหญ่
ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่3 พัฒนาโคราชเมอืงน่าอยูท่ีเ่ปน็มติรกับสิง่แวดลอ้ม
 - ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินในเขตจงัหวัดที ่9 ยทุธศาสตร์ดา้นการรักษาความปลอดภยัในชวีิตและทรัพยส์นิ
1. ยทุธศาสตร์ดา้นการรักษาความปลอดภยัในชวีิตและทรัพยส์นิ

1.1   

2560 2561 2562
(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมราวกนัตก
บริเวณสะพานโนนโพธิ์ ม.1

เพื่อความปลอดภยัใน
ชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชน

ราวกนัตก ความยาว 40 
เมตร พร้อมปา้ยโครงการ
 จ านวน 1 ปา้ย 
(ตามแบบเทศบาลก าหนด)

160,000 - -  ร้อยละของ
ความปลอดภยั
ในชีวิตและ
ทรัพย์สินเพิม่ขึน้

ประชาชนมคีวาม
ปลอดภยัในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

กองช่าง

ที่
เปา้หมาย

ส่งเสริมและสนบัสนนุการติดต้ังระบบเตือนภยัธรรมชาติ และภยัพิบติัต่างๆ รวมทั้งการปอ้งกนัและบรรเทาสาธารณภยั และความมัน่คงความปลอดภยัในชีวิตและทรัพย์สิน
 ลดอบุติัเหตุทางบก/ทางน้ า

งบประมาณและที่ผ่านมา
หนว่ยงานที่
รับผิดชอบ

โครงการ/กจิกรรม ผลที่คาดว่าจะได้รับวัตถุประสงค์
 ตัวชีว้ัด
(KPI)

พิกดั
ทางภมูศิาสตร์
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รายละเอียดโครงการพัฒนา แบบ ผ.01
แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ.2560 ถึง 2562) เพ่ิมเตมิ ฉบบัที ่1

เทศบาลต าบลปรุใหญ่
ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่2 ลดความเหลือ่มล้ าทางสงัคมและพัฒนาคุณภาพชวีิตประชาชน  
 - ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินในเขตจงัหวัดที ่4 ยทุธศาสตร์ดา้นการพัฒนาสงัคม
9.ยทุธศาสตร์ดา้นการพัฒนาสงัคม
   9.2

2560 2561 2562
(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

1 เบีย้ยังชีพผู้สูงอายุ เพื่อช่วยเหลือผู้สูงอายุให้
มรีายได้พอเล้ียงชีพ

จ่ายเบีย้ยังชีพผู้สูงอายุในเขต
เทศบาลต าบลปรุใหญ่ 
จ านวน 12 เดือน

8,150,000 - - จ านวนผู้สูงอายุ
ได้รับการดูแล
เพิม่ขึน้

ผู้สูงอายุได้รับการดูแล
และมรีายได้พอเล้ียงชีพ

ส านกั
ปลัดเทศบาล

2 เบีย้ยังชีพคนพิการ เพื่อช่วยเหลือคนพิการให้
มรีายได้พอเล้ียงชีพ

จ่ายเบีย้ยังชีพคนพิการในเขต
เทศบาลต าบลปรุใหญ่ 
จ านวน 12 เดือน

1,890,000 - - จ านวนคนพกิาร
ได้รับการดูแล
เพิม่ขึน้

คนพิการได้รับการ
ดูแลและมรีายได้พอ
เล้ียงชีพ

ส านกั
ปลัดเทศบาล

ส่งเสริม พัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุผู้พิการ และด้อยโอกาส โดยการจัดกจิกรรมที่เหมาะสมและด าเนนิการใหเ้กดิกองทุน หรือจัดหางบประมาณ
เพื่อด าเนนิการพัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตอย่างต่อเนือ่ง รวมตลอดถึงการพัฒนาใหม้คีวามรู้ความช านาญในวิชาชีพที่เหมาะสม เพื่อพึ่งตนเอง เล้ียงตนเองและครอบครัว
ได้อย่างมีเกยีรติและศักด์ิศรีทัดเทียมกบับคุคลทั่วไป

ที่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

งบประมาณและที่ผ่านมา
 ตัวชีว้ัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หนว่ยงานที่
รับผิดชอบ
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แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ.2560 ถึง 2562) เพ่ิมเตมิ ฉบบัที ่1

โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ
1 ยทุธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิ์น 1 160,000 - - - - 1 160,000
2 โครงการจดัหาเคร่ืองสแกนลายนิว้มือ ชนิดบันทึกเวลาเขา้ออกงาน - - - - - - - -
3 ยทุธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน - - - - - - - -
4 ยทุธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม - - - - - - - -
5 ยทุธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรม ประเพณี และกฬีา - - - - - - - -
6 ยทุธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา - - - - - - - -
7 ยทุธศาสตร์ด้านการบริหารจดัการบ้านเมืองที่ดี - - - - - - - -
8 ยทุธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข - - - - - - - -
9 ยทุธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม 2 10,040,000 - - - - 2 10,040,000
10 ยทุธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตร - - - - - - - -

3 10,200,000 - - - - 3 10,200,000รวม

ผ. 03

บญัชสีรุปโครงการพัฒนา

เทศบาลต าบลปรุใหญ่

ที่ ยุทธศาสตร์
ป ีพ.ศ. 2560 ป ีพ.ศ. 2561 ป ีพ.ศ. 2562 รวม 3 ปี

จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา แบบ ผ.03
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 ถึง 2562) เพ่ิมเติม ฉบับที ่1

เทศบาลต าบลปรุใหญ่

จ านวน
โครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

จ านวน
โครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

จ านวน
โครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

จ านวน
โครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

1 ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการติดต้ังระบบเตือนภัยธรรมชาติ และภัยพิบัติต่างๆ 

รวมทั้งการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และความมัน่คงความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน ลดอุบัติเหตุทางบก/ทางน้ า

1 160,000 - - - - 1 160,000

1 160,000 - - - - 1 160,000
9 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม

9.2 ส่งเสริม พัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุผู้พิการ
 และด้อยโอกาส โดยการจัดกิจกรรมที่เหมาะสมและด าเนินการให้เกิดกองทุน 
หรือจัดหางบประมาณเพือ่ด าเนินการพัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตอย่าง
ต่อเนื่อง รวมตลอดถึงการพัฒนาให้มีความรู้ความช านาญในวิชาชีพที่เหมาะสม 
เพือ่พึง่ตนเอง เล้ียงตนเองและครอบครัว
ได้อย่างมีเกียรติและศักด์ิศรีทัดเทียมกับบุคคลทั่วไป

2 10,040,000 - - - - 2 10,040,000

2 10,040,000 - - - - 2 10,040,000
3 10,200,000 - - - - 3 10,200,000

ปี พ.ศ. 2560

รวมทัง้สิน้

ปี พ.ศ. 2561 ปี พ.ศ. 2562 รวม 3 ปี

รวม

ที่ ยุทธศาสตร์

รวม
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รายละเอียดโครงการพัฒนา แบบ ผ.01
แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ.2560 ถึง 2562) เปลีย่นแปลง ครั้งที ่1

เทศบาลต าบลปรุใหญ่
ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่3 พัฒนาโคราชเมอืงน่าอยูท่ีเ่ปน็มติรกับสิง่แวดลอ้ม
 - ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินในเขตจงัหวัดที ่9 ยทุธศาสตร์ดา้นการรักษาความปลอดภยัในชวีิตและทรัพยส์นิ
1. ยทุธศาสตร์ดา้นการรักษาความปลอดภยัในชวีิตและทรัพยส์นิ

1.1   

พิกดัทางภมูศิาสตร์ 2560 2561 2562
(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการขยายเขตเสียงตามสาย 
ชุมชนพบสุข 2 ม.5

เพื่อใหป้ระชาชน
ได้รับข้อมลูข่าวสาร
ทั่วถึงและครอบคลุม

พาวเวอร์แอมป์
ภาคขยาย 1,000 วัตต์
 ล าโพง 100 วัตต์ 
จ านวน 4 ชุด ความสูง
หอกระจายข่าว 10 ม. 
(ตามแบบเทศบาล
ก าหนด)

N1653973
E182664

100,000 - -  ร้อยละของ
ประชาชนได้รับ
ข้อมูลข่าวสาร
เพิม่ขึน้

ประชาชนได้รับข้อมลู
ข่าวสารทั่วถึงและ
ครอบคลุม

กองช่าง
เป็นรายการที่

เปล่ียนแปลงจาก
แผนพฒันาสามปี 

(พ.ศ. 2560-2562) 
หน้า 53 ล าดับที ่1

2 โครงการขยายเขตเสียงตามสาย 
ชุมชนตาลโหรนโนนตาชู ม.2

เพื่อใหป้ระชาชน
ได้รับข้อมลูข่าวสาร
ทั่วถึงและครอบคลุม

พาวเวอร์แอมป์
ภาคขยาย 1,000 วัตต์
 ล าโพง 100 วัตต์ 
จ านวน 4 ชุด ความสูง
หอกระจายข่าว 10 ม. 
(ตามแบบเทศบาล
ก าหนด)

N1660527
E183295

100,000 - -  ร้อยละของ
ประชาชนได้รับ
ข้อมูลข่าวสาร
เพิม่ขึน้

ประชาชนได้รับข้อมลู
ข่าวสารทั่วถึงและ
ครอบคลุม

กองช่าง
เป็นรายการที่

เปล่ียนแปลงจาก
แผนพฒันาสามปี 

(พ.ศ. 2560-2562) 
หน้า 53 ล าดับที ่2

หนว่ยงานที่
รับผิดชอบ

เปา้หมาย (ใหม่)
โครงการ/กจิกรรมที่ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
 ตัวชีว้ัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ส่งเสริมและสนบัสนนุการติดต้ังระบบเตือนภยัธรรมชาติ และภยัพิบติัต่างๆ รวมทั้งการปอ้งกนัและบรรเทาสาธารณภยั และความมัน่คงความปลอดภยัในชีวิตและทรัพย์สิน
 ลดอบุติัเหตุทางบก/ทางน้ า
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1. ยทุธศาสตร์ดา้นการรักษาความปลอดภยัในชวีิตและทรัพยส์นิ
1.1   

พิกดัทางภมูศิาสตร์ 2560 2561 2562
(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

หนว่ยงานที่
รับผิดชอบ

เปา้หมาย (ใหม่)
โครงการ/กจิกรรมที่ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
 ตัวชีว้ัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ส่งเสริมและสนบัสนนุการติดต้ังระบบเตือนภยัธรรมชาติ และภยัพิบติัต่างๆ รวมทั้งการปอ้งกนัและบรรเทาสาธารณภยั และความมัน่คงความปลอดภยัในชีวิตและทรัพย์สิน
 ลดอบุติัเหตุทางบก/ทางน้ า

3 โครงการขยายเขตเสียงตามสาย
ชุมชนรวมมิตรพัฒนา ม.4

เพื่อใหป้ระชาชน
ได้รับข้อมลูข่าวสาร
ทั่วถึงและครอบคลุม

พาวเวอร์แอมป์
ภาคขยาย 1,000 วัตต์
 ล าโพง 100 วัตต์ 
จ านวน 4 ชุด ความสูง
หอกระจายข่าว 10 ม. 
(ตามแบบเทศบาล
ก าหนด)

N1654528
E183329

100,000 - -  ร้อยละของ
ประชาชนได้รับ
ข้อมูลข่าวสาร
เพิม่ขึน้

ประชาชนได้รับข้อมลู
ข่าวสารทั่วถึงและ
ครอบคลุม

กองช่าง
เป็นรายการที่

เปล่ียนแปลงจาก
แผนพฒันาสามปี 

(พ.ศ. 2560-2562) 
หน้า 53  ล าดับที ่3

4 โครงการขยายเขตเสียงตามสาย
ชุมชนไมตรีพัฒนา ม.4

เพื่อใหป้ระชาชน
ได้รับข้อมลูข่าวสาร
ทั่วถึงและครอบคลุม

พาวเวอร์แอมป์
ภาคขยาย 1,000 วัตต์
 ล าโพง 100 วัตต์ 
จ านวน 4 ชุด ความสูง
หอกระจายข่าว 10 ม. 
(ตามแบบเทศบาล
ก าหนด)

N1653806
E183265

100,000 - -  ร้อยละของ
ประชาชนได้รับ
ข้อมูลข่าวสาร
เพิม่ขึน้

ประชาชนได้รับข้อมลู
ข่าวสารทั่วถึงและ
ครอบคลุม

กองช่าง
เป็นรายการที่

เปล่ียนแปลงจาก
แผนพฒันาสามปี 

(พ.ศ. 2560-2562) 
หน้า 53 ล าดับที ่5

5 โครงการขยายเขตเสียงตามสาย
ชุมชนแสนสุข 3 ม.7

เพื่อใหป้ระชาชน
ได้รับข้อมลูข่าวสาร
ทั่วถึงและครอบคลุม

พาวเวอร์แอมป์
ภาคขยาย 1,000 วัตต์
 ล าโพง 100 วัตต์ 
จ านวน 4 ชุด ความสูง
หอกระจายข่าว 10 ม. 
(ตามแบบเทศบาล
ก าหนด)

N1651281
E182932

100,000 - -  ร้อยละของ
ประชาชนได้รับ
ข้อมูลข่าวสาร
เพิม่ขึน้

ประชาชนได้รับข้อมลู
ข่าวสารทั่วถึงและ
ครอบคลุม

กองช่าง
เป็นรายการที่

เปล่ียนแปลงจาก
แผนพฒันาสามปี 

(พ.ศ. 2560-2562) 
หน้า 54 ล าดับที ่6
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รายละเอียดโครงการพัฒนา แบบ ผ.01
แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ.2560 ถึง 2562) เปลีย่นแปลง ครั้งที ่1

เทศบาลต าบลปรุใหญ่
ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่3 พัฒนาโคราชเมอืงน่าอยูท่ีเ่ปน็มติรกับสิง่แวดลอ้ม
 - ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินในเขตจงัหวัดที ่9 ยทุธศาสตร์ดา้นการรักษาความปลอดภยัในชวีิตและทรัพยส์นิ
1.ยทุธศาสตร์ดา้นการรักษาความปลอดภยัในชวีิตและทรัพยส์นิ
   1.3

พิกดัทางภมูศิาสตร์ 2560 2561 2562
(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการติดต้ังกล้อง CCTV
ชุมชนพบสุข 2  ม.5

เพื่อปอ้งกนัและรักษาความ
ปลอดภยัในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชนและปอ้งกนั
อาชญากรรมที่อาจเกดิขึน้ใน
เขตเทศบาล

ติดต้ังกล้อง CCTV จ านวน 
4 จุด (ตามมาตรฐาน
กระทรวง ICT ป ี2559)

100,000 - -  ร้อยละของ
ความปลอดภยั
ในชีวิตและ
ทรัพย์สินของ
ประชาชนเพิม่ขึน้

ประชาชนมคีวาม
ปลอดภยัในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

กองช่าง
เป็นรายการที่

เปล่ียนแปลงจาก
แผนพฒันาสามปี (พ.ศ.
 2560-2562) หน้า 58

 ล าดับที ่1

2 โครงการติดต้ังกล้อง CCTV 
ชุมชนแสนสุข 1 ม.7

เพื่อปอ้งกนัและรักษาความ
ปลอดภยัในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชนและปอ้งกนั
อาชญากรรมที่อาจเกดิขึน้ใน
เขตเทศบาล

ติดต้ังกล้อง CCTV จ านวน 
4 จุด (ตามมาตรฐาน
กระทรวง ICT ป ี2559)

100,000 - -  ร้อยละของ
ความปลอดภยั
ในชีวิตและ
ทรัพย์สินของ
ประชาชนเพิม่ขึน้

ประชาชนมคีวาม
ปลอดภยัในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

กองช่าง
เป็นรายการที่

เปล่ียนแปลงจาก
แผนพฒันาสามปี (พ.ศ.
 2560-2562) หน้า 58

 ล าดับที ่2

3 โครงการติดต้ังกล้อง CCTV 
ชุมชนคนชุม 1  ม.1

เพื่อปอ้งกนัและรักษาความ
ปลอดภยัในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชนและปอ้งกนั
อาชญากรรมที่อาจเกดิขึน้ใน
เขตเทศบาล

ติดต้ังกล้อง CCTV จ านวน 
4 จุด (ตามมาตรฐาน
กระทรวง ICT ป ี2559)

100,000 - -  ร้อยละของ
ความปลอดภยั
ในชีวิตและ
ทรัพย์สินของ
ประชาชนเพิม่ขึน้

ประชาชนมคีวาม
ปลอดภยัในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

กองช่าง
เป็นรายการที่

เปล่ียนแปลงจาก
แผนพฒันาสามปี (พ.ศ.
 2560-2562) หน้า 58 

 ล าดับที ่3

ส่งเสริม และสนบัสนนุการติดต้ังระบบกล้องวงจรปดิในเขตชุมชน และสถานที่ส าคัญ เพื่อสร้างความอบอุน่ใจ และความปลอดภยัในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

ที่ วัตถุประสงค์โครงการ/กจิกรรม
 ตัวชีว้ัด
(KPI)

เปา้หมาย
ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หนว่ยงานที่
รับผิดชอบ

งบประมาณและที่ผ่านมา

76



1.ยทุธศาสตร์ดา้นการรักษาความปลอดภยัในชวีิตและทรัพยส์นิ
   1.3

พิกดัทางภมูศิาสตร์ 2560 2561 2562
(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

ส่งเสริม และสนบัสนนุการติดต้ังระบบกล้องวงจรปดิในเขตชุมชน และสถานที่ส าคัญ เพื่อสร้างความอบอุน่ใจ และความปลอดภยัในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

ที่ วัตถุประสงค์โครงการ/กจิกรรม
 ตัวชีว้ัด
(KPI)

เปา้หมาย
ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หนว่ยงานที่
รับผิดชอบ

งบประมาณและที่ผ่านมา

4 โครงการติดต้ังกล้อง CCTV 
ชุมชนพบสุข 1 ม.5

เพื่อปอ้งกนัและรักษาความ
ปลอดภยัในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชนและปอ้งกนั
อาชญากรรมที่อาจเกดิขึน้ใน
เขตเทศบาล

ติดต้ังกล้อง CCTV จ านวน 
4 จุด (ตามมาตรฐาน
กระทรวง ICT ป ี2559)

100,000 - -  ร้อยละของ
ความปลอดภยั
ในชีวิตและ
ทรัพย์สินของ
ประชาชนเพิม่ขึน้

ประชาชนมคีวาม
ปลอดภยัในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

กองช่าง
เป็นรายการที่

เปล่ียนแปลงจาก
แผนพฒันาสามปี (พ.ศ.
 2560-2562) หน้า 59

 ล าดับที ่4
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รายละเอียดโครงการพัฒนา แบบ ผ.01
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 ถึง 2562) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1

เทศบาลต าบลปรุใหญ่
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 พัฒนาโคราชเมืองน่าอยู่ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 1 ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชด าริ
2.ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชด าริ 
 2.1

พิกัดทางภูมิศาสตร์ 2560 2561 2562
(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการขุดลอกล าปรุถึงเขต
เทศบาลต าบลบ้านใหม่ และ
เทศบาลนครนครราชสีมา 
ชุมชนหนองหอย ม.3

เพื่อให้ประชาชนมีน้ าใช้เพื่ออุปโภค-
บริโภคอย่างทั่วถึง

ขดุลอก ขนาดกวา้งเฉล่ีย 1.75
 ม. ยาว 317 ม. ลึกเฉล่ีย 0.30
 ม. ปริมาณขดุลอกไมน่้อยกวา่
 166.43 ลบ.ม. และขนยา้ย
ดินรัศมไีมน่้อยกวา่ 4 กม.
(ตามรูปแบบรายการ และ
ประมาณการตามเทศบาล
ก าหนด)

N1657219
E182280
N1657170
E182628

16,000 - - ร้อยละของการ
ระบายน้ าดีขึ้น

ประชาชนมีน้ าใช้
เพื่ออุปโภค-
บริโภคทั่วถึง

กองช่าง
เปน็รายการที่

เปล่ียนแปลงจาก
แผนพัฒนาสามป ี

(พ.ศ. 2560-2562) 
หน้า 62  ล าดับที่ 1

2 โครงการขุดลอกคลองเพื่อกัก
เก็บน้ าส ารองในการผลิต
น้ าประปา  ม.1

เพื่อให้ประชาชนมีน้ าใช้เพื่ออุปโภค-
บริโภคอย่างทั่วถึง

ขดุลอกคลอง ขนาดกวา้งดินขดุ
เฉล่ีย 15 ม. ยาว 220 ม. ลึก
เฉล่ีย 2 ม. ลาดเอยีง 1 : 1 
ปริมาณขดุลอกไมน่้อยกวา่ 
5,720 ลบ.ม. และขนยา้ยดิน
รัศมไีมน่้อยกวา่ 3 กม.  พร้อม
ป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย
(ตามรูปแบบรายการ และ
ประมาณการที่เทศบาลก าหนด)

370,000 - - ร้อยละของ
ประชาชนมีน้ า
อุปโภค บริโภค
เพิ่มขึ้น

ประชาชนมีน้ าใช้
เพื่ออุปโภค-
บริโภคทั่วถึง

กองช่าง
เปน็รายการที่

เปล่ียนแปลงจาก
แผนพัฒนาสามป ี

(พ.ศ. 2560-2562) 
หน้า 62  ล าดับที่ 2

พัฒนาขุดลอก คูคลองและจัดสร้างแหล่งน้ า สงวนและเก็บกักน้ าเพื่อการเกษตร เพื่อการอุปโภคและบริโภค รวมทั้งวางโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาน้ าท่วมและน้ าแล้ง

ที่
งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์
 ตัวชี้วัด
(KPI)

โครงการ/กิจกรรม
เป้าหมาย
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2.ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชด าริ 
 2.1

พิกัดทางภูมิศาสตร์ 2560 2561 2562
(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

พัฒนาขุดลอก คูคลองและจัดสร้างแหล่งน้ า สงวนและเก็บกักน้ าเพื่อการเกษตร เพื่อการอุปโภคและบริโภค รวมทั้งวางโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาน้ าท่วมและน้ าแล้ง

ที่
งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์
 ตัวชี้วัด
(KPI)

โครงการ/กิจกรรม
เป้าหมาย

3 โครงการขุดลอกคลองบริเวณ
หน้าประปาหมู่บ้าน ชุมชน
ลูกหลานปู่คงพัฒนา ม.2

เพื่อให้ประชาชนมีน้ าใช้เพื่ออุปโภค-
บริโภคอย่างทั่วถึง

ขุดลอก ขนาดกว้างเฉล่ีย 6 
ม. ยาว 200 ม. ลึกเฉล่ีย 
1.60 ม. ลาดเอียง 1 : 1  
ปริมาณขุดลอกไม่น้อยกว่า 
1,408 ลบ.ม. และขนย้าย
ดินรัศมีไม่น้อยกว่า 3 กม. 
(ตามรูปแบบรายการ และ
ประมาณการตามเทศบาล
ก าหนด)

N1659766
E183320

100,000 - - ร้อยละของ
ประชาชนมีน้ า
อุปโภค บริโภค
เพิ่มขึ้น

ประชาชนมีน้ าใช้
เพื่ออุปโภค-
บริโภคทั่วถึง

กองช่าง
เปน็รายการที่

เปล่ียนแปลงจาก
แผนพัฒนาสามป ี

(พ.ศ. 2560-2562) 
หน้า 62  ล าดับที่ 3
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รายละเอียดโครงการพัฒนา แบบ ผ.01
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 ถึง 2562)  เปลีย่นแปลง ครัง้ที ่1

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

พิกัดทางภูมิศาสตร์ 2560 2561 2562
(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยไมตรีพัฒนา
 (ฝ่ังขวา) ชุมชนไมตรีพัฒนา ม.4

เพือ่พัฒนาระบบสาธารณูปโภค
ให้ได้มาตรฐาน

ท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากล้ิน
ราง ชัน้ 3 ขนาด  0.40  ม. บ่อพักขนาด
 1.00x1.00 ม. จ านวน 37 บ่อ ความยาว
ท่อรวมบ่อพัก 373 ม.  พร้อมป้าย
โครงการจ านวน  1 ป้าย (ตามแบบ
เทศบาลก าหนด)

N1653794
E183119
N1653787
E183508

686,000 - ร้อยละประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรเพิม่ขึ้น

ระบายน้ าได้ดี
และน้ าไม่ท่วม
ขังในพืน้ที่

กองช่าง
เปน็รายการที่

เปล่ียนแปลงจาก
แผนพฒันาสามป ี

(พ.ศ. 2560-2562) 
หน้า 65 ล าดับที่ 1

2 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยพบสุข 6 
ชุมชนพบสุข 1 ม.5

เพือ่พัฒนาระบบสาธารณูปโภค
ให้ได้มาตรฐาน

ท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากล้ิน
ราง ชัน้ 3 ขนาด  0.40  ม . บ่อพัก
ขนาด 1.00x1.00 ม. จ านวน 29 บ่อ 
ความยาวท่อรวมบ่อพัก 290 ม.  คืนผิว
ทางจราจรกว้าง 0.80 ม. ยาว 290 ม. 
หรือพืน้ที่คืนผิวทางจราจรรวมฝาบ่อพัก
ไม่น้อยกว่า 232 ตร.ม. พร้อมป้าย
โครงการ จ านวน 1 ป้าย (ตามแบบ
เทศบาลก าหนด)

N1654273
E183042
N1654245
E182749

677,000 - - ร้อยละประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรเพิม่ขึ้น

ระบายน้ าได้ดี
และน้ าไม่ท่วม
ขังในพืน้ที่

กองช่าง
เปน็รายการที่

เปล่ียนแปลงจาก
แผนพฒันาสามป ี

(พ.ศ. 2560-2562) 
หน้า 65  ล าดับที่ 2

ที่ วัตถุประสงค์

ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึงให้สามารถตอบสนองความต้องการ และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยเฉพาะเส้นทางการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร แหล่งท่องเที่ยวและพืน้ที่  อืน่ ๆ ที่เกีย่วข้องกับ
การด ารงชีวิตของประชาชน

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

 ตัวชีว้ัด
(KPI)

โครงการ/กิจกรรม
เป้าหมาย

งบประมาณและที่ผ่านมา
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3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
   3.2

พิกัดทางภูมิศาสตร์ 2560 2561 2562
(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ วัตถุประสงค์

ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึงให้สามารถตอบสนองความต้องการ และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยเฉพาะเส้นทางการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร แหล่งท่องเที่ยวและพืน้ที่  อืน่ ๆ ที่เกีย่วข้องกับ
การด ารงชีวิตของประชาชน

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

 ตัวชีว้ัด
(KPI)

โครงการ/กิจกรรม
เป้าหมาย

งบประมาณและที่ผ่านมา

3 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็ก ออกจาก
โครงการโพธิก์ลางวิลล่า ชุมชนแสน
สุข 1 ม.7

เพือ่พัฒนาระบบสาธารณูปโภค
ให้ได้มาตรฐาน

ท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากล้ิน
ราง ชัน้ 3 ขนาด  0.60  ม. บ่อพักขนาด
 1.00x1.00 ม. จ านวน 12 บ่อ ความยาว
ท่อรวมบ่อพัก 124 ม. คืนผิวทางจราจร
กว้าง 1 ม. ยาว 107 ม. หรือพืน้ที่คืนผิว
ทางจราจรรวมฝาบ่อพักไม่น้อยกว่า 107 
ตร.ม.  พร้อมป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย
  (ตามแบบเทศบาลก าหนด)

N1653163
E182663
N1653229
E182570

342,000 - - ร้อยละประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรเพิม่ขึ้น

ระบายน้ าได้ดี
และน้ าไม่ท่วม
ขังในพืน้ที่

กองช่าง
เปน็รายการที่

เปล่ียนแปลงจาก
แผนพฒันาสามป ี

(พ.ศ. 2560-2562) 
หน้า 65 ล าดับที่ 3

4 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยตาปู ่– สุด
ซอย ชุมชนตาลโหรนโนนตาชูพัฒนา
 ม.2

เพือ่พัฒนาระบบสาธารณูปโภค
ให้ได้มาตรฐาน

ท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากล้ิน
ราง ชัน้ 3 ขนาด  0.40  ม. บ่อพักขนาด
 1.00x1.00 ม. จ านวน 6 บ่อ ความยาว
ท่อรวมบ่อพัก 59 ม. คืนผิวทางจราจร
กว้าง 0.80 ม. ยาว 59 ม. หรือพืน้ที่คืน
ผิวทางจราจรรวมฝาบ่อพักไม่น้อยกว่า 
47.20 ตร.ม.  พร้อมป้ายโครงการ จ านวน
 1 ป้าย  (ตามแบบเทศบาลก าหนด)

N1660592
E183267
N1660533
E183256

138,000 - - ร้อยละประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรเพิม่ขึ้น

ระบายน้ าได้ดี
และน้ าไม่ท่วม
ขังในพืน้ที่

กองช่าง
เปน็รายการที่

เปล่ียนแปลงจาก
แผนพฒันาสามป ี

(พ.ศ. 2560-2562) 
หน้า 66 ล าดับที่ 4

5 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามล าตาเมือง 
สุดซอยหลังร้านวังมัจฉา ชุมชน
ลูกหลานปูค่งพัฒนา ม.2

เพือ่พัฒนาระบบสาธารณูปโภค
ให้ได้มาตรฐาน

ท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากล้ิน
ราง ชัน้ 3 ขนาด  1  ม.  จ านวน 4 
ท่อน (ขยายความยาวต่อจากท่อเดิม) 
ขยายไหล่ทาง กว้าง 1 ม. ยาว 13 ม. 
หรือพืน้ที่ขยายไหล่ทางไม่น้อยกว่า 13 
ตร.ม.   (ตามแบบเทศบาลก าหนด)

N1659197
E183466

50,000 - - ร้อยละประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรเพิม่ขึ้น

ระบายน้ าได้ดี
และน้ าไม่ท่วม
ขังในพืน้ที่

กองช่าง
เปน็รายการที่

เปล่ียนแปลงจาก
แผนพฒันาสามป ี

(พ.ศ. 2560-2562) 
หน้า 66 ล าดับที่ 5
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3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
   3.2

พิกัดทางภูมิศาสตร์ 2560 2561 2562
(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ วัตถุประสงค์

ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึงให้สามารถตอบสนองความต้องการ และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยเฉพาะเส้นทางการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร แหล่งท่องเที่ยวและพืน้ที่  อืน่ ๆ ที่เกีย่วข้องกับ
การด ารงชีวิตของประชาชน

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

 ตัวชีว้ัด
(KPI)

โครงการ/กิจกรรม
เป้าหมาย

งบประมาณและที่ผ่านมา

6 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอยตรงข้ามบ้านก านัน 
ชุมชนแสนสุข 3 ม.7

เพือ่พัฒนาระบบสาธารณูปโภค
ให้ได้มาตรฐาน

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4 ม.
 ยาว 67 ม. หนา 0.15 ม. และปรับเกล่ีย
ไหล่ทางหินคลุก กว้างข้างละ 0.50 ม. 
หรือพืน้ที่ด าเนินการก่อสร้างผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 268 ตร.ม.
  พร้อมป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย  
(ตามแบบเทศบาลก าหนด)

N1652743
E182960
N1652629
E182849

153,000 - - ร้อยละประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรเพิม่ขึ้น

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจร

กองช่าง
เปน็รายการที่

เปล่ียนแปลงจาก
แผนพฒันาสามป ี

(พ.ศ. 2560-2562) 
หน้า 66 ล าดับที่ 6

7 โครงการขยายถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  ซอย 9/2 ชุมชนร่วมใจ
พัฒนาตะคองเก่า ม.2

เพือ่พัฒนาระบบสาธารณูปโภค
ให้ได้มาตรฐาน

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 1.50
 ม. ยาว 91 ม. หนา 0.15 ม. และปรับ
เกล่ียไหล่ทางจากวัสดุพืน้ทางเดิม หรือ
พืน้ที่ด าเนินการขยายผิวทางจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 136.50 
ตร.ม.   (ตามแบบเทศบาลก าหนด)

N1659903
E183733
N1659907
E183822

79,000 - - ร้อยละประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรเพิม่ขึ้น

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจร

กองช่าง
เปน็รายการที่

เปล่ียนแปลงจาก
แผนพฒันาสามป ี

(พ.ศ. 2560-2562) 
หน้า 66 ล าดับที่ 7

8 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ทางลงบ้านเหนือ ชุมชนคนชุม
 2 ม. 1

เพือ่พัฒนาระบบสาธารณูปโภค
ให้ได้มาตรฐาน

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 3 ม.
 ยาว 5 ม. หนา 0.15 ม. หรือพืน้ที่
ด าเนินการปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีต
เสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 15 ตร.ม.  (ตาม
แบบเทศบาลก าหนด)

N1659020
E182296
N1659008
E182284

9,000 - - ร้อยละประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรเพิม่ขึ้น

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจร

กองช่าง
เปน็รายการที่

เปล่ียนแปลงจาก
แผนพฒันาสามป ี

(พ.ศ. 2560-2562) 
หน้า 66 ล าดับที่ 8
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3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
   3.2

พิกัดทางภูมิศาสตร์ 2560 2561 2562
(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ วัตถุประสงค์

ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึงให้สามารถตอบสนองความต้องการ และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยเฉพาะเส้นทางการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร แหล่งท่องเที่ยวและพืน้ที่  อืน่ ๆ ที่เกีย่วข้องกับ
การด ารงชีวิตของประชาชน

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

 ตัวชีว้ัด
(KPI)

โครงการ/กิจกรรม
เป้าหมาย

งบประมาณและที่ผ่านมา

9 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอยบ้านนายสัมฤทธิ ์ ทะยอม
ใหม่ ชุมชนแสนสุข 2 ม.7

เพือ่พัฒนาระบบสาธารณูปโภค
ให้ได้มาตรฐาน

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4 ม.
 ยาว 120 ม. หนา 0.15 ม. และปรับเกล่ีย
ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ 0.50 ม. 
หรือพืน้ที่ด าเนินการก่อสร้างผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 480 ตร.ม.
 พร้อมป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย  
(ตามแบบเทศบาลก าหนด)

N1653138
E182268
N1653275
E182244

274,000 - - ร้อยละประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรเพิม่ขึ้น

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจร

กองช่าง
เปน็รายการที่

เปล่ียนแปลงจาก
แผนพฒันาสามป ี

(พ.ศ. 2560-2562) 
หน้า 67  ล าดับที่ 9

10 โครงการปรับปรุงฝาบ่อพักริมถนน
มุขมนตรี (ฝ่ังขวา) ชุมชนหนองหอย 
ม.3

เพือ่พัฒนาระบบสาธารณูปโภค
ให้ได้มาตรฐาน

ร้ือฝาบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม 
พร้อมท าบ่ารับใหม่ และเปล่ียนเป็นฝา
ตะแกรงเหล็ก ขนาด 1.00x1.00 ม. 
จ านวน 9 ฝา (ตามแบบเทศบาลก าหนด)

N1656984
E182464
N1656985
E182390

93,000 - - ร้อยละประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรเพิม่ขึ้น

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจร

กองช่าง
เปน็รายการที่

เปล่ียนแปลงจาก
แผนพฒันาสามป ี

(พ.ศ. 2560-2562) 
หน้า 68 ล าดับที่ 13

11 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 13/5 
ชุมชนพบสุข 3 ม.5

เพือ่พัฒนาระบบสาธารณูปโภค
ให้ได้มาตรฐาน

ท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากล้ิน
ราง ชัน้ 3 ขนาด  0.40  ม. บ่อพักขนาด
 1.00x1.00 ม. จ านวน 12  บ่อ ความ
ยาวท่อรวมบ่อพัก 120 ม. คืนผิวทาง
จราจรกว้าง 1 ม. ยาว 120 ม. หรือพืน้ที่
คืนผิวทางจราจรรวมฝาบ่อพักไม่น้อยกว่า
 120 ตร.ม.  พร้อมป้ายโครงการ จ านวน 
1 ป้าย  (ตามแบบเทศบาลก าหนด)

N1654603
E182424
N1654598
E182359

294,000 - - ร้อยละประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรเพิม่ขึ้น

ระบายน้ าได้ดี
และน้ าไม่ท่วม
ขังในพืน้ที่

กองช่าง
เปน็รายการที่

เปล่ียนแปลงจาก
แผนพฒันาสามป ี

(พ.ศ. 2560-2562) 
หน้า 68 ล าดับที่ 15
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3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
   3.2

พิกัดทางภูมิศาสตร์ 2560 2561 2562
(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ วัตถุประสงค์

ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึงให้สามารถตอบสนองความต้องการ และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยเฉพาะเส้นทางการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร แหล่งท่องเที่ยวและพืน้ที่  อืน่ ๆ ที่เกีย่วข้องกับ
การด ารงชีวิตของประชาชน

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

 ตัวชีว้ัด
(KPI)

โครงการ/กิจกรรม
เป้าหมาย

งบประมาณและที่ผ่านมา

12 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ า
ซีเมนต์ใยหิน บ้านยายเมีย้น – บ้าน
ยายน้อย ชุมชนตาลโหรนโนนตาชู
พัฒนา ม.2

เพือ่พัฒนาระบบสาธารณูปโภค
ให้ได้มาตรฐาน

ท่อระบายน้ าซีเมนต์ใยหิน ขนาด  0.30 
 ม. บ่อพักส าเร็จรูป ขนาด 0.80x0.60  ม.
 ฝาบ่อพัก หนา 0.125 ม. จ านวน 12  บ่อ
 ความยาวท่อรวมบ่อพัก 46 ม. คืนผิวทาง
จราจร กว้าง 0.50 ม. ยาว 46 ม. หรือ
พืน้ที่คืนผิวทางจราจรรวมฝาบ่อพักไม่
น้อยกว่า 23 ตร.ม. ขยายผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 1.50 ม. ยาว 
11 ม.  หนา 0.15 ม. หรือพืน้ที่ขยายผิว
จราจรไม่น้อยกว่า 16.50 ตร.ม.  (ตาม
แบบเทศบาลก าหนด)

N1660595
E183342
N1660588
E183310

44,000 - - ร้อยละประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรเพิม่ขึ้น

ระบายน้ าได้ดี
และน้ าไม่ท่วม
ขังในพืน้ที่

กองช่าง
เปน็รายการที่

เปล่ียนแปลงจาก
แผนพฒันาสามป ี

(พ.ศ. 2560-2562) 
หน้า 68 ล าดับที่ 16

13 โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กทางเข้าประปาหมูบ่้าน ชุมชน
ลูกหลานปูค่งพัฒนา ม.2

เพือ่พัฒนาระบบสาธารณูปโภค
ให้ได้มาตรฐาน

ร้ือถนนเดิมพร้อมซ่อมแซมถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 3 ม. ยาว 40 ม. 
พืน้ที่ด าเนินการซ่อมแซมผิวจราจรไม่น้อย
กว่า 120 ตร.ม. ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้าง
ละ 0.50 ม. และก่อสร้างแนวกันดินยาว
ฝ่ังละ 26 ม. ทั้งสองฝ่ัง พร้อมป้าย
โครงการ จ านวน 1 ป้าย  (ตามแบบ
เทศบาลก าหนด)

N1659760
E183364
N1659758
E183338

176,000 - - ร้อยละประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรเพิม่ขึ้น

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจร

กองช่าง
เปน็รายการที่

เปล่ียนแปลงจาก
แผนพฒันาสามป ี

(พ.ศ. 2560-2562) 
หน้า 68 ล าดับที่ 17
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3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
   3.2

พิกัดทางภูมิศาสตร์ 2560 2561 2562
(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ วัตถุประสงค์

ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึงให้สามารถตอบสนองความต้องการ และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยเฉพาะเส้นทางการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร แหล่งท่องเที่ยวและพืน้ที่  อืน่ ๆ ที่เกีย่วข้องกับ
การด ารงชีวิตของประชาชน

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

 ตัวชีว้ัด
(KPI)

โครงการ/กิจกรรม
เป้าหมาย

งบประมาณและที่ผ่านมา

14 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 16 ชุมชน
วิโรจน์พัฒนา ม.4

เพือ่พัฒนาระบบสาธารณูปโภค
ให้ได้มาตรฐาน

ท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากล้ิน
ราง ชัน้ 3 ขนาด  0.40  ม. บ่อพักขนาด
 1.00x1.00 ม. ฝาตะแกรงเหล็ก จ านวน 8
 บ่อ ความยาวท่อรวมบ่อพัก 79 ม. คืน
ผิวทางจราจร กว้าง 0.80 ม. ยาว 79 ม. 
หรือพืน้ที่คืนผิวทางจราจรรวมฝาบ่อพัก
ไม่น้อยกว่า 63.20 ตร.ม.  พร้อมป้าย
โครงการ จ านวน 1 ป้าย  (ตามแบบ
เทศบาลก าหนด)

N1654060
E183489
N1654139
E183489

231,000 - - ร้อยละประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรเพิม่ขึ้น

ระบายน้ าได้ดี
และน้ าไม่ท่วม
ขังในพืน้ที่

กองช่าง
เปน็รายการที่

เปล่ียนแปลงจาก
แผนพฒันาสามป ี

(พ.ศ. 2560-2562) 
หน้า 69  ล าดับที่ 19

15 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 13/4 
ชุมชนพบสุข 3 ม.5

เพือ่พัฒนาระบบสาธารณูปโภค
ให้ได้มาตรฐาน

ท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากล้ิน
ราง ชัน้ 3 ขนาด  0.40  ม. บ่อพักขนาด
 1.00x1.00 ม. จ านวน 15 บ่อ ความยาว
ท่อรวมบ่อพัก 150 ม. คืนผิวทางจราจร 
กว้าง 1 ม. ยาว 150 ม. หรือพืน้ที่คืนผิว
ทางจราจรรวมฝาบ่อพักไม่น้อยกว่า 150 
ตร.ม.  พร้อมป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย
  (ตามแบบเทศบาลก าหนด)

N1654656
E182450
N1654635
E182298

368,000 - - ร้อยละประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรเพิม่ขึ้น

ระบายน้ าได้ดี
และน้ าไม่ท่วม
ขังในพืน้ที่

กองช่าง
เปน็รายการที่

เปล่ียนแปลงจาก
แผนพฒันาสามป ี

(พ.ศ. 2560-2562) 
หน้า 69  ล าดับที่ 21
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3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
   3.2

พิกัดทางภูมิศาสตร์ 2560 2561 2562
(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ วัตถุประสงค์

ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึงให้สามารถตอบสนองความต้องการ และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยเฉพาะเส้นทางการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร แหล่งท่องเที่ยวและพืน้ที่  อืน่ ๆ ที่เกีย่วข้องกับ
การด ารงชีวิตของประชาชน

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

 ตัวชีว้ัด
(KPI)

โครงการ/กิจกรรม
เป้าหมาย

งบประมาณและที่ผ่านมา

16 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  เส้นเลียบคลองล าตะกุด   ม.1

เพือ่พัฒนาระบบสาธารณูปโภค
ให้ได้มาตรฐาน

ขนาดผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก  กว้าง
  4  เมตร  ยาว  208 เมตร  หนา  0.15  
เมตร  หรือพืน้ที่ด าเนินการไม่น้อยกว่า  
832  ตารางเมตร  พร้อมลงหินคลุกไหล่
ทาง  กว้าง  0.50  เมตร  ยาว  208  
เมตร  ยาว  0.15 เมตร   ทั้งสองข้าง  
พร้อมป้ายโครงการ จ านวน  1  ป้าย(ตาม
แบบเทศบาลก าหนด)

E 182652
N 1659523

470,000 - - ร้อยละประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรเพิม่ขึ้น

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจร

กองช่าง
เปน็รายการที่

เปล่ียนแปลงจาก
แผนพฒันาสามป ี

(พ.ศ. 2560-2562) 
หน้า 76 ล าดับที่ 50

17 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเจริญพัฒน์ 
(ฝ่ังซ้าย) ชุมชนรวมมิตรพัฒนา ม.4

เพือ่พัฒนาระบบสาธารณูปโภค
ให้ได้มาตรฐาน

ท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากล้ิน
ราง ชัน้ 3 ขนาด  0.60  ม. บ่อพักขนาด
 1.00x1.00 ม. จ านวน 42 บ่อ ความยาว
ท่อรวมบ่อพัก 415 ม. คืนผิวทางจราจร 
กว้าง 1 ม. ยาว 415 ม. หรือพืน้ที่คืนผิว
ทางจราจรรวมฝาบ่อพักไม่น้อยกว่า 415 
ตร.ม.  พร้อมป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย
  (ตามแบบเทศบาลก าหนด)

N1654295
E183508
N1654303
E183119

1,197,000 - - ร้อยละประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรเพิม่ขึ้น

ระบายน้ าได้ดี
และน้ าไม่ท่วม
ขังในพืน้ที่

กองช่าง
เปน็รายการที่

เปล่ียนแปลงจาก
แผนพฒันาสามป ี

(พ.ศ. 2560-2562) 
หน้า 67 ล าดับที่ 11

18 โครงการขยายผิวทางจราจรถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กทั้งสองฝ่ัง ซอย
ไมตรีพัฒนา ชุมชนไมตรีพัฒนา ม.4

เพือ่พัฒนาระบบสาธารณูปโภค
ให้ได้มาตรฐาน

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้างข้าง
ละ 1.5 ม. ยาว 373 ม. หนา 0.15 ม. 
หรือพืน้ที่ด าเนินการขยายผิวทางจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็กทั้งสองฝ่ังรวมฝาบ่อพ้ก
ไม่น้อยกว่า 1,119 ตร.ม. พร้อมป้าย
โครงการ จ านวน 1 ป้าย (ตามแบบ
เทศบาลก าหนด)

N1653793
E183508
N1653799
E183123

622,000 - - ร้อยละประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรเพิม่ขึ้น

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจร

กองช่าง
เปน็รายการที่

เปล่ียนแปลงจาก
แผนพฒันาสามป ี

(พ.ศ. 2560-2562) 
หน้า 69 ล าดับที่ 20
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โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ
1 ยทุธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิ์น 9 900,000 - - - - 9 900,000
2 ยทุธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชด าริ 3 486,000 - - - - 3 486,000
3 ยทุธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 18 5,903,000 - - - - 18 5,903,000
4 ยทุธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม - - - - - - - -
5 ยทุธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรม ประเพณี และกฬีา - - - - - - - -
6 ยทุธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา - - - - - - - -
7 ยทุธศาสตร์ด้านการบริหารจดัการบ้านเมืองที่ดี - - - - - - - -
8 ยทุธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข - - - - - - - -
9 ยทุธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม - - - - - - - -
10 ยทุธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตร - - - - - - - -

30 7,289,000 - - - - 30 7,289,000

ผ. 03

รวม

บญัชสีรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ.2560 ถึง 2562) เปลีย่นแปลง ครั้งที ่1

เทศบาลต าบลปรุใหญ่

ที่ ยุทธศาสตร์
ป ีพ.ศ. 2560 ป ีพ.ศ. 2561 ป ีพ.ศ. 2562 รวม 3 ปี

จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน
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ผ. 03

จ านวน
โครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

จ านวน
โครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

จ านวน
โครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

จ านวน
โครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

1 ยทุธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิ์น 28 3,095,000 22 2,410,000 13 1,620,000 63 7,125,000
2 ยทุธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชด าริ 3 486,000 3 1,450,000 0 0 6 1,936,000
3 ยทุธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 47 37,277,500 47 13,655,800 1 500,000 95 51,433,300
4 ยทุธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 7 2,500,000 6 500,000 6 500,000 19 3,500,000
5 ยทุธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรม ประเพณี และกฬีา 10 2,110,000 10 21,750,000 9 1,750,000 29 25,610,000
6 ยทุธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา 13 1,625,218 13 1,625,218 13 1,625,218 39 4,875,654
7 ยทุธศาสตร์ด้านการบริหารจดัการบ้านเมืองที่ดี 49 7,884,000 25 2,050,000 23 2,020,000 97 11,954,000
8 ยทุธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข 11 785,000 11 885,000 11 985,000 33 2,655,000
9 ยทุธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม 19 12,921,000 17 2,881,000 17 2,881,000 53 18,683,000
10 ยทุธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตร 3 170,000 3 170,000 3 170,000 9 510,000

190 68,853,718 157 47,377,018 96 12,051,218 443 128,281,954 รวม

บญัชสีรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ.2560 ถึง 2562) รวมเพ่ิมเตมิถึง ฉบบัที ่1 และเปลีย่นแปลงถึง ครั้งที ่1

เทศบาลต าบลปรุใหญ่

ที่ ยุทธศาสตร์
ป ีพ.ศ. 2560 ป ีพ.ศ. 2561 ป ีพ.ศ. 2562 รวม 3 ปี


