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ส่วนที่ ส่วนที่ 11  
สภาพทั่วไปและข้อมูลพืน้ฐาน 

 
1. ด้านกายภาพ 

1.1 ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือต าบล 
ต ำบลปรุใหญ่ เป็นต ำบลหนึ่งในต ำบลของอ ำเภอเมืองนครรำชสีมำ ซึ่งแต่เดิมต ำบลปรุใหญ่มีอำณำเขต

กว้ำงขวำงมำก ต่อมำเทศบำลเมืองนครนครรำชสีมำในสมัยนั้น  ได้ขยำยเขตเทศบำลท ำให้กินพ้ืนที่ต ำบล   
หนองจะบกและต ำบลปรุใหญ่จำก  17 หมู่บ้ำน  เหลือ  7 หมู่บ้ำน กระทรวงมหำดไทยได้ประกำศยกฐำนะสภำ
ต ำบลปรุใหญ่  เป็นองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลปรุใหญ่ เมื่อวันที่ 1 เมษำยน 2539 เป็นองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
ขนำดเล็ก และกระทรวงมหำดไทยได้จัดให้มีกำรเลือกตั้งคณะกรรมกำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลขึ้นใหม่ เมื่อ
วันที่ 28 เมษำยน  2539 และประชุมคณะกรรมกำร เมื่อวันที่ 9 พฤษภำคม 2539  

ปัจจุบันได้ยกฐำนะจำกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลปรุใหญ่ เป็นเทศบำลต ำบลปรุใหญ่ ตั้งแต่วันที่ 18  
กรกฎำคม 2551 ตำมประกำศกระทรวงมหำดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลปรุใหญ่ อ ำเภอเมือง
นครรำชสีมำ จังหวัดนครรำชสีมำ เป็นเทศบำลต ำบลปรุใหญ่ ลงวันที่ 15 กรกฎำคม 2551 

ตั้งอยู่เลขที่ 999 หมู่ที่ 7 บ้ำนแสนสุข ต ำบลปรุใหญ่ อ ำเภอเมืองนครรำชสีมำ จังหวัดนครรำชสีมำ 
โดยอยู่ห่ำงจำกอ ำเภอเมืองนครรำชสีมำ ประมำณ 12 กิโลเมตร 

ต ำบลปรุใหญ่ มีพ้ืนที่ต ำบลตำมประกำศกระทรวงมหำดไทยประมำณ 10,393.75 ไร่ หรือ 16.63 
ตำรำงกิโลเมตร เป็นต ำบลค่อนข้ำงเล็ก โดยมีเนื้อที่แยกเป็นรำยหมู่บ้ำนดังนี้  

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

          1.2 ลักษณะภูมิประเทศ 
ภูมิประเทศ  ลักษณะภูมิประเทศของพ้ืนที่ต ำบลปรุใหญ่แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 
ส่วนที่ 1 ประกอบด้วยหมู่บ้ำน หมู่ที่ 1, 2, 3 และ 6 จะมีลักษณะเป็นที่รำบลุ่ม มีแหล่งน้ ำตำม

ธรรมชำติไหลผ่ำน คือ ล ำปรุ , ล ำบริบูรณ์ , ล ำตะกุด และคลองตำเมือง  ซึ่งเป็นแหล่งน้ ำที่มนุษย์สร้ำงขึ้น   
ไหลผ่ำน เป็นแหล่งน้ ำที่ส ำคัญต่อกำรด ำรงชีพของรำษฎร ซึ่งเป็นผลให้ประชำชนส่วนใหญ่มีอำชีพเกษตรกรรม 

ส่วนที่ 2 ซึ่งประกอบด้วยหมู่บ้ำน  หมู่ที่ 4 , 5 และ 7  ลักษณะเป็นพ้ืนที่รำบเรียบ  มีป่ำไม้ คือ สวน
รุกขชำติปรุใหญ่อยู่ทำงตอนใต้ของพ้ืนที่ โดยมีอำณำเขตติดต่อกับพ้ืนที่ใกล้เคียงดังนี้ 
 ทิศเหนือ ติดต่อกับต ำบลหนองจะบก และต ำบลพุดซำ    
 ทิศตะวันออก ติดต่อกับเลียบคลองชลประทำนฝั่งเหนือถนนลำดยำงโรงเรียนสุรนำรีวิทยำ 2 
 ทิศใต ้  ติดต่อกับต ำบลสุรนำรี ต ำบลหนองจะบก และต ำบลหนองไผ่ล้อม 
 ทิศตะวันตก    ติดต่อกับต ำบลสุรนำรี และเทศบำลนครนครรำชสีมำ 
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  ติดต่อกับต ำบลสีมุม และต ำบลพลกรัง   
รายละเอียดการบรรยายแนวเขต 
ด้านทิศเหนือ ติดต่อกับต ำบลหนองจะบก และต ำบลพุดซำ อ ำเภอเมืองนครรำชสีมำ จังหวัดนครรำชสีมำ 
   จำกหลักเขตที่ 1 เริ่มต้นจำกคลองบริบูรณ์ บริเวณพิกัด SB 835619 ตัด

ตำมถนนบ้ำนของนำยประกำย ชื่นชม ไปตำมถนนจนถึงบริเวณสำมแยก ที่พิกัด SB  
836612 แล้วตัดผ่ำนฝำยน้ ำล้นบริเวณพิกัด SB 838607 ตัดผ่ำนบริเวณถนนคอนกรีต
ข้ำงวัดตำลโหรน บริเวณพิกัด SB 838605 ตัดผ่ำนถนนบำยพำสไปจดถนนลำดยำงหน้ำ
หมู่บ้ำนกรีนแลนด์ บริเวณพิกัด SB 840603 แล้วตัดลงมำผ่ำนทุ่งนำและบ้ำนทรงไทย
บริเวณพิกัด SB 841601 ตัดตรงไปถึงบริเวณคลองซอยข้ำงปั้มน้ ำมัน ผ่ำนไร่ศรีทอง  
บริเวณพิกัด SB 844599 ตรงไปตำมถนนข้ำงคลองชลประทำน บริเวณร้ำนอำหำรครัว
กลำงสวนจดถนนลำดยำง 

ด้านทิศตะวันออก    ติดต่อกับเลียบคลองชลประทำนฝั่งเหนือ ถนนลำดยำงโรงเรียนสุรนำรีวิทยำ 2 
   จำกหลักเขตที่ 2 บริเวณพิกัด SB 847594 ที่ป้ำยบอกอำณำเขต ตัดลงมำ

ทำงทิศตะวันตกเฉียงใต้ รวมระยะทำงประมำณ 1.5 กิโลเมตร บริเวณริมล ำตะคองฝั่ง
เหนือ  

   จำกหลักเขตที่ 3 บริเวณพิกัด SB 836586 ผ่ำนถนนคอนกรีตข้ำงสนำม
กีฬำบ้ำนเลียบที่พิกัด SB 831572 ตัดผ่ำนล ำปรุ ผ่ำนถนนมุขมนตรี ผ่ำนทำงรถไฟ ตัดลง
ไปทำงทิศใต้ ระยะทำงประมำณ 3.8 กิโลเมตร ตำมแนวเขตต ำบลปรุใหญ่ 

   จำกหลักเขตที่ 4 บริเวณพิกัด SB 838546 ไปทำงทิศใต้ ตรงตำมถนน
คอนกรีตจนถึงสี่แยกร้ำนคงกระพันธ์ ที่พิกัด SB 840538 แล้วเลี้ยวขวำไปตำมถนน  
ค.ส.ล. จนถึงโครงกำรบ้ำนแมกไม้ ที่พิกัด SB 839538 แล้วตัดตรงถนน ค.ส.ล. หลัง
โรงงำนเสริมสุข ไปจนถึงถนนไมตรี 2 ที่พิกัด SB 839534 แล้วตัดเฉียงไปทำงทิศใต้ ตำม
แนวแบ่งเขตต ำบลปรุใหญ่ ต ำบลหนองจะบก ต ำบลหนองไผ่ล้อม จนสิ้นสุดที่เส้นแบ่งเขต
บริเวณปั๊มน้ ำมัน ปตท. 

   จำกหลักเขตท่ี 5 ที่พิกัด SB 837524 หน้ำปั๊มน้ ำมัน ปตท. ตัดผ่ำนถนนรำช
สีมำ – ปักธงชัย ที่พิกัด SB 841513 ตัดตำมถนนสวนป่ำรุกขชำติ จนถึงสำมแยกเดช
ณรงค์ ที่พิกัด SB 836512 เลยไปตำมถนนเดชณรงค์ ประมำณ 500 เมตร ที่พิกัด SB  
837509 แล้วตัดเฉียงไปทำงทิศตะวันออกเฉียงใต้ ผ่ำนพิกัด SB 834506 บริเวณต้นไม้
ใหญ่ตำมถนนจนถึงบ่อน้ ำที่พิกัด SB 832504 แล้วไปสิ้นสุดที่จุดตัดระหว่ำงเขตต ำบล   
ปรุใหญ่ ต ำบลหนองจะบก ต ำบลสุรนำรี บริเวณสำมแยก 

 
ด้านทิศใต้ ติดต่อกับต ำบลสุรนำรี  ต ำบลหนองจะบก และต ำบลหนองไผ่ล้อมอ ำเภอเมือง

นครรำชสีมำ จังหวัดนครรำชสีมำ 
   จำกหลักเขตที่ 6 ที่พิกัด SB 826505 เริ่มจำกจุดตัดระหว่ำงเขตต ำบล     

ปรุใหญ่ ต ำบลหนองจะบก บริเวณสำมแยกถนนดินและตัดกับต ำบลสุรนำรี บริเวณพิกัด  
SB 825509 ตัดขึ้นไปตำมถนนสนำมกีฬำ บริเวณพิกัด SB 823524 แล้วตัดตำมแนวของ
ถนนสนำมกีฬำถึงหน้ำประตูหลังสนำมกีฬำ บริเวณพิกัด SB 822515 แล้วตัดไปตำมทิศ
ตะวันออก ประมำณ 200 เมตร ที่พิกัด SB 826525 บริเวณศูนย์เด็กเล็กเทศบำลต ำบล
ปรุใหญ่ ตัดขึ้นไปตำมทิศเหนือ ที่พิกัด SB 825527 ตัดตำมถนนดินจนถึงสำมแยกถนน
ซอยพันโทส ำอำง ที่พิกัด SB 822535 แล้วตัดตำมถนนดินหลังหมู่บ้ำนเคียงเคหะ  จนถึง
ถนนคอนกรีตข้ำงวัดคลองส่งน้ ำ ที่พิกัด SB 825539 วิ่งตำมถนนคอนกรีตไปทำงทิศ
เหนือจนถึงจุดตัดระหว่ำงต ำบลปรุใหญ่ ต ำบลสุรนำรี เทศบำลนครนครรำชสีมำ ที่พิกัด 
SB  824544 รวมระยะทำงประมำณ 3.9 กิโลเมตร 
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ด้านทิศตะวันตก      ติดต่อกับต ำบลสุรนำรี และเทศบำลนครนครรำชสีมำ 
   จำกหลักเขตที่ 7 บริเวณพิกัด SB 824544 ไปตำมแนวถนนมิตรภำพ พิกัด 

SB 824554 แล้วเลี้ยวขวำไปทำงสำมแยกปักธงชัย ที่พิกัด SB 828555 ตัดตรงขึ้นไปทำง
ทิศเหนือ รวมระยะทำงประมำณ 2.5 กิโลเมตร 

   จำกหลักเขตท่ี 8 บริเวณพิกัด SB 828566 ที่ป้ำยอำณำเขต ไปทำงทิศเหนือ
ตำมแนวเขตระหว่ำงต ำบลบ้ำนใหม่กับต ำบลปรุใหญ่ ผ่ำนพิกัด SB 829574 จนจดคลอง
ส่งน้ ำชลประทำนฝั่งขวำ บริเวณพิกัด SB 829579 จำกนั้นไปทำงทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
ไปตำมคลองชลประทำนจนถึงสะพำนขำว ค.ส.ล. ที่พิกัด SB 819578 ตัดตำมแนวเขต
ต ำบลปรุใหญ่กับต ำบลสีมุมที่พิกัด SB 810586 แล้วเลี้ยวขวำตัดตำมถนนลำดยำง
ชลประทำน รวมระยะทำงประมำณ 2.00 กิโลเมตร 

 
ด้านทิศตะวันตก      ติดต่อกับต ำบลสีมุม และต ำบลพลกรัง อ ำเภอเมืองนครรำชสีมำ จังหวัดนครรำชสีมำ 
   จำกหลักเขตที่ 9 ตั้งอยู่บริเวณคลองส่งน้ ำชลประทำน บริเวณป้ำยบอก

อำณำเขตเทศบำลต ำบลปรุใหญ่ ตรงบ้ำนแป๊ะ บริเวณพิกัด SB 813587 ไปทำงทิศ
ตะวันออกเฉียงเหนือ ผ่ำนคลองส่งน้ ำชลประทำนฝั่งซ้ำย แล้วตัดผ่ำนถนนโยธำ ต ำบลพล
กรัง บริเวณล ำเหมืองพิกัด SB 815598 แล้วตัดตรงมำที่บริเวณพิกัด SB 816598        
ที่บริเวณถนนสำยบ้ำนเลียบ – พุดซำ แล้วตัดตรงขึ้นทิศเหนือจนถึงป้ำยบอกอำณำเขต
เทศบำลต ำบลปรุใหญ่ บริเวณพิกัด SB 820601 ตำมแนวเส้นแบ่งเขตแดนระหว่ำงต ำบล
พุดซำกับต ำบลปรุใหญ่ จนสิ้นสุดที่คลองบริบูรณ์ จรดกับหลักเขตที่ 1 ที่บริเวณพิกัด SB 
835619    

  
หมายเหตุ  ทั้งนี้ไม่รวมแนวเขตเทศบำลนครนครรำชสีมำ 
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1.3 ลักษณะภูมิอากาศ 
ลักษณะอำกำศมีลักษณะร้อนชื้น อำกำศเปลี่ยนแปลงไปตำมฤดู  ซึ่งมี 3 ฤดู ดังนี้  

ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่กลำงเดือนกุมภำพันธ์ไปจนถึงกลำงเดือนพฤษภำคม  อำกำศร้อนและแห้ง
แร้ง  แต่บำงครั้งอำจมีอำกำศเย็น บำงครั้งเกิดพำยุฝนฟ้ำคะนองและลมกระโชกแรง อำกำศร้อน จะมีอุณหภูมิ
ระหว่ำง 35 – 39.9 องศำเซลเซียส  ร้อนจัด  มีอุณหภูมิประมำณ  40  องศำเซลเซียสขึ้นไป 

ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่กลำงเดือนพฤษภำคม ฝนตกมำกในช่วงเดือน พฤษภำคม – ตุลำคม  แต่อำจ
เกิด“ช่วงฝนทิ้ง” ซึ่งอำจนำนประมำณ 1 – 2 สัปดำห์หรือบำงปีอำจเกิดขึ้นรุนแรงและมีฝนน้อยนำนนับเดือน 
ในเดือนกรกฎำคม  และในต ำบลปรุใหญ่ปรุใหญ่ บริเวณหมู่ท่ี 5 และหมู่ที่ 7 จะได้รับผลกระทบจำกน้ ำไหลผ่ำน
พ้ืนที่และน้ ำท่วมขังรอกำรระบำยในช่วงฤดูฝนเป็นประจ ำทุกปี 

ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่กลำงเดือนตุลำคมถึงกลำงเดือนกุมภำพันธ์ ในช่วงปลำยเดือนตุลำคมนำน
รำว 1-2 สัปดำห์ เป็นช่วงเปลี่ยนฤดูจำกฤดูฝนเป็นฤดูหนำว อำกำศแปรปรวนไม่แน่นอน อำจเริ่มมีอำกำศเย็น
หรืออำจยังมีฝนฟ้ำคะนอง อำกำศหนำวอุณหภูมิต่ ำสุด  ประมำณ  15 องศำ    
 1.4 ลักษณะของดิน 

ลักษณะดินโดยทั่วไปเป็นดินร่วนปนทรำย  ดินลูกรัง  และดินเหนียว 
 1.5 ลักษณะของแหล่งน้ า 
 หมู่ที่ 1, 2, 3 และ 6 จะมีลักษณะเป็นที่รำบลุ่ม มีแหล่งน้ ำตำมธรรมชำติไหลผ่ำน คือ ล ำปรุ , ล ำ
บริบูรณ์ , ล ำตะกุด และคลองตำเมือง  ซึ่งเป็นแหล่งน้ ำที่มนุษย์สร้ำงขึ้นไหลผ่ำน เป็นแหล่งน้ ำที่ส ำคัญต่อกำร
ด ำรงชีพของรำษฎร ซึ่งเป็นผลให้ประชำชนส่วนใหญ่มีอำชีพเกษตรกรรม  
 1.6 ลักษณะของไม้และป่าไม้ 

มีป่ำไม้ คือ สวนรุกขชำติปรุใหญ่อยู่ทำงตอนใต้ของพ้ืนที่ หมู่ที่ 7 บ้ำนแสนสุข 
2. ด้านการเมืองการปกครอง 

2.1 เขตการปกครอง 
ต ำบลปรุใหญ่ มีหมู่บ้ำน จ ำนวน 7 หมู่บ้ำน 17 ชุมชน ประกอบด้วย 

  หมู่ที่ 1 บ้ำนคนชุม  ประกอบด้วย 
   1. ชุมชนคนชุม 1   ประธำนชุมชน นำงสมฤทัย  ฤทธิ์ไธสง 

2. ชุมชนคนชุม 2  ประธำนชุมชน ร.ต.ช ำนำญ  ธีรกำญจนำ 
3. ชุมชนคนชุม 3  ประธำนชุมชน นำยธำนัท  ปณชัยจำรุดำ 

  หมู่ที่ 2 บ้ำนตะคองเก่ำ    ประกอบด้วย 
   1.ชุมชนตำลโหรนโนนตำชูพัฒนำ ประธำนชุมชน นำงบังอร  วรรณรักษ์ 

2. ชุมชนรวมใจพัฒนำตะคองเก่ำ ประธำนชุมชน นำยประเสริฐ  บุญเหลือ 
3. ชุมชนลูกหลำนปู่คงพัฒนำ ประธำนชุมชน นำยรวม  รำศรี 

  หมู่ที่ 3 บ้ำนหนองหอย   ประกอบด้วย 
   1. ชุมชนบ้ำนหนองหอย ประธำนชุมชน นำงละมุล  ไชยมงคล 
  หมู่ที่ 4 บ้ำนวิโรจน์พัฒนำ  ประกอบด้วย  
   1. ชุมชนรวมมิตรพัฒนำ ประธำนชุมชน นำยชำญวิทย์  บัวใจบุญ 

2. ชุมชนวิโรจน์พัฒนำ ประธำนชุมชน นำยประคอง  ศรีเงิน 
3. ชุมชนไมตรีพัฒนำ ประธำนชุมชน นำงสุนิสำ  ถิ่นอุดม 
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  หมู่ที่ 5 บ้ำนพบสุข   ประกอบด้วย  
   1. ชุมชนพบสุข 1 ประธำนชุมชน นำงพิมลพรรณ  ศิริปรุ 

2. ชุมชนพบสุข 2 ประธำนชุมชน นำยถนอม  กลกลำง 
3. ชุมชนพบสุข 3 ประธำนชุมชน เรืออำกำศตรีบรรพต  รุ่งสว่ำง 

  หมู่ที่ 6 บ้ำนเลียบ   ประกอบด้วย  
   1. ชุมชนบ้ำนเลียบ ประธำนชุมชน นำยบัญชำ  สินธุ์ไพฑูรย์ 
  หมู่ที่ 7 บ้ำนแสนสุข   ประกอบด้วย  
   1. ชุมชนแสนสุข  1 ประธำนชุมชน นำยสมโภชน์  แดงมำ 

2. ชุมชนแสนสุข  2 ประธำนชุมชน นำยใส  อินทร์จันทร์ 
3. ชุมชนแสนสุข  3 ประธำนชุมชน นำงกสิญ์ณำ  แสงเย็น 

2.2 การเลือกตั้ง 

สถิติกำรเลือกตั้งที่ผ่ำนมำจ ำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งนำยกเทศมนตรีและสมำชิกสภำเทศบำลต ำบลปรุใหญ่ 
(ครั้งล่ำสุด) เมื่อวันที่ 27 ตุลำคม 2556 รวมทั้งสิ้น 7,035 คน มำใช้สิทธิเลือกตั้งจ ำนวน 5,200 คน แยกเป็น 
 -  จ ำนวนบัตรเลือกตั้งที่เป็นคะแนนให้ผู้สมัครรับเลือกตั้ง    จ ำนวน  4,811  บัตร   

-  จ ำนวนบัตรเลือกตั้งที่ท ำเครื่องหมำยในช่องไม่ลงคะแนน  จ ำนวน     122  บัตร  
-  จ ำนวนบัตรเสีย        จ ำนวน     267  บัตร   

3. ประชากร 
3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร 
จ ำนวนประชำกรและหลังคำเรือน  ข้อมูลจำกทะเบียนรำษฎร  ณ  เดือนกันยำยน 2559 มีจ ำนวน

ทั้งสิ้น 9,680  คน  จ ำแนกเป็นชำย 4,652 คน  เป็นหญิง 5,028  คน  มีควำมหนำแน่นเฉลี่ย  582  คนต่อ
ตำรำงกิโลเมตร  และมีจ ำนวนหลังคำเรือนทั้งสิ้น  4,671  หลังคำเรือน  ซึ่งจะดูได้จำกตำรำงเปรียบเทียบ 
จ ำนวนประชำกรและหลังคำเรือนจ ำแนกรำยหมู่บ้ำน 
     

 

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน 
ประชากร (คน) จ านวน 

หลังคาเรือน ชาย หญิง รวม 

1 คนชุม 827 877 1,704 641 

2 ตะคองเก่ำ 654 637 1,291 547 

3 หนองหอย 67 109 176 86 

4 วิโรจน์พัฒนำ 690 763 1,453 879 

5 พบสุข 1,321 1,435 2,756 1,574 

6 เลียบ 109 113 222 103 

7 แสนสุข 984 1,094 2,078 841 

รวม 4,652 5,028 9,680 4,671 
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3.2 ช่วงอายุและจ านวนประชากร 
 

 หญิง (คน) ชำย (คน) ช่วงอำยุ (คน) 
จ ำนวนประชำกรเยำวชน 960 1,016 อำยุต่ ำกว่ำ 18 ปี 
จ ำนวนประชำกร 3,354 3,033 อำยุ 18-60 ปี 
จ ำนวนประชำกรผู้สูงอำยุ 714 603 อำยุมำกกว่ำ 60 ปี 

รวม 5,028 4,652 ทั้งสิ้น 9,680 
 

4. สภาพทางสังคม 
4.1 การศึกษา 

 ในพ้ืนที่ต ำบลปรุใหญ่ มีโรงเรียนในพ้ืนที่ระดับประถมศึกษำ จ ำนวน 1 แห่ง คือโรงเรียนบ้ำนคนชุม  
โดยมีบุคลำกรครู/อำจำรย์  ชำย 1 คน  หญิง 8 คน  รวม 9 คน  ภำยใต้กำรบริหำรโดย  นำยมำนะ  อุนำรัตน์  
ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนคนชุม  ประกอบด้วยจ ำนวนบุคลำกรและนักเรียนดังนี้ ข้อมูล ณ เดือนตุลำคม 2559 
 

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม อาจารย์ประจ าชั้น 
ป.1 8 2 10 นำงสมจิตร  วินทะไชย 
ป.2 5 3 10 นำงสำวธีพร  ประเสริฐสมบูรณ์ 
ป.3 10 6 16 นำงจ ำลอง  ตั้งชูวงษ์ 
ป.4 8 0 8 นำงสำวนภัสนันท์  วงษ์วรรณสังข์ 
ป.5 3 7 10 นำงสำวปัญธิญำ  ดำวศรี 
ป.6 4 3 7 นำงสำวนิภำพร  ผ่องโสภณ 
อ.1 15 9 24 นำงสำวศิริญำ  ขำวศรี 
อ.2 5 5 10 นำงสำวกนกวรรณ  ร ำเพยพล 
รวม 58 35 93  

 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 

ด้วยเทศบำลต ำบลปรุใหญ่    ได้เล็งเห็นควำมส ำคัญของประชำชนในพ้ืนที่เขตเทศบำลต ำบล
ปรุใหญ่  ซึ่งมีบุตรหลำนที่ต้องเข้ำเรียนในระดับปฐมวัยเพื่อให้เด็กได้รับกำรส่งเสริมพัฒนำกำรที่ถูกต้องตำมหลัก
วิชำกำรมีพัฒนำกำรที่สมบูรณ์ทุกด้ำนและแบ่งเบำภำระกำรเลี้ยงดูของผู้ปกครอง เทศบำลต ำบลปรุใหญ่จึงได้
จัดตั้งศูนย์พัฒนำเด็กเล็กก่อนวัยเรียนต ำบลปรุใหญ่ขึ้น  ซึ่งปัจจุบันมีจ ำนวน 2 ศูนย์ คือ 

1.ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนคนชุม ตั้งอยู่ ที่ บ้ำนคนชุม หมู่ที่ 1 ต ำบลปรุใหญ่  อ ำเภอเมือง
นครรำชสีมำ  จังหวัดนครรำชสีมำ  มีนำงสำวมัลลิกำ  จิตรมำส  ต ำแหน่ง  นักบริหำรงำนศึกษำ  รักษำรำชกำร
แทน  ผู้อ ำนวยกำรกองกำรศึกษำ  ปฏิบัติหน้ำที่  หัวหน้ำศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก  และมีเจ้ำหน้ำที่ผู้ดูแลเด็กจ ำนวน  
3  คน  และมีเด็กนักเรียนทั้งหมด 32 คน  โดยรำยละเอียดดังนี้ 
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ระดับชั้น ชาย หญิง รวม อาจารย์ประจ าชั้น 

เตรียมอนุบำล 
(2 ขวบครึ่ง – 3 ขวบ) 

8 7 15 นำงสำวนงเยำว์  จินดำ 
นำงสำวสมประสงค์  พะยอมใหม่ 

อนุบำล 
(3 ขวบ 1 วัน – 4 ขวบ) 

12 5 17 นำงศวิศรันญ์  พันธ์วังกุล 
 

รวม 10 12 32  
 

   
2.ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กก่อนวัยเรียนประจ ำต ำบลปรุใหญ่  ตั้งอยู่   บ้ำนแสนสุข หมู่ที่7      

ต ำบลปรุใหญ่  อ ำเภอเมืองนครรำชสีมำ  จังหวัดนครรำชสีมำ  มีนำงสำวมัลลิกำ  จิตรมำส  ต ำแหน่ง  นัก
บริหำรกำรศึกษำ    รักษำรำชกำรแทน  ผู้อ ำนวยกำรกองกำรศึกษำ  ปฏิบัติหน้ำที่  หัวหน้ำศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก  
และมีเจ้ำหน้ำที่ผู้ดูแลเด็ก  4  คน  และมีเด็กนักเรียนทั้งหมด 30 คน  โดยรำยละเอียดดังนี้ 

 
ระดับชั้น ชาย หญิง รวม อาจารย์ประจ าชั้น 

เตรียมอนุบำล 
(2 ขวบครึ่ง – 3 ขวบ) 

6 7 13 นำงสำวนภำภรณ์  อัศวนำวิน 
นำงสำวปฏิมำพร  ศรีทอง 

อนุบำล 
(3 ขวบ 1 วัน – 4 ขวบ) 

8 5 13 นำยสยำม  เต็งผักแว่น 
นำงสำวนิตยำ  สงบเงียบ 

รวม 14 12 30  
 

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยต าบลปรุใหญ่ 
ตั้งอยู่ที่บ้ำนตะคองเก่ำ  หมู่ที่ 2  ต ำบลปรุใหญ่  อ ำเภอเมืองนครรำชสีมำ  จังหวัดนครรำชสีมำ  

จัดกำรเรียนกำรสอนโดยเปิดโอกำสให้ผู้ที่ไม่ได้รับกำรศึกษำภำคปกติมีโอกำสศึกษำต่อ  เพ่ือเป็นกำรเพ่ิมควำมรู้     
ซึ่งเปิดทั้งทำงวิชำกำรและกำรฝึกอำชีพโดยทั่วไป 

4.2 สาธารณสุข 
 ต ำบลปรุใหญ่ มีโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบล 1 แห่ง คือ โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบล
หลักร้อย ต ำบลปรุใหญ่ 
 เทศบำลต ำบลปรุใหญ่ มีกองสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม เป็นส่วนรำชกำรภำยในองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น โดยมี นำยพิรุฬห์ ศิริทองค ำ เป็นผู้อ ำนวยกำรกองสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม 

- อำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน   จ ำนวน         145   คน 
- จ ำนวนผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 

 เบำหวำน    จ ำนวน  148 คน                                                        
 ควำมดันโลหิตสูง    จ ำนวน  259 คน 
 เบำหวำนและควำมดันโลหิตสูง  จ ำนวน  101 คน 
 หลอดเลือดสมอง    จ ำนวน  1 คน 
 มะเร็งเต้ำนม    จ ำนวน  0 คน 
 มะเร็งปำกมดลูก   จ ำนวน  0 คน 
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- จ านวนอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) ในต าบลปรุใหญ่ 
 

หมู่ที่ จ านวน อสม. ชื่อประธาน อสม. 
หมู่ที่ 1 32 คน นำยพิภพ  ดุมภ์ใหม่ 
หมู่ที่ 2 34 คน นำยประเสริฐ  บุญเหลือ 
หมู่ที่ 3 4 คน นำงสุทิน  สรจ ำนงค์ 
หมู่ที่ 4 20 คน นำงฉวีวรรณ  ชมสน 
หมู่ที ่5  26 คน นำงพิมลพรรณ  ศิริปรุ 
หมู่ที่ 6 8 คน นำงสุภำภรณ์  สินธุ์ไพฑูรย์ 
หมู่ที่ 7 24 คน นำงปรำณี  เคนเหลื่อม 

รวมทั้งหมด 148 คน 
 
4.3 อาชญากรรม 

  เทศบำลไม่มีเหตุอำชญำกรรมเกิดขึ้น  แต่มีเหตุกำรณ์ลักขโมยทรัพย์สินประชำชน  และ
ท ำลำยทรัพย์สินของรำชกำร  ซึ่งเทศบำลก็ได้ด ำเนินกำรป้องกันกำรเกิดเหตุดังกล่ำว โดยพิจำรณำจัดตั้ง
งบประมำณในกำรกำรติดตั้งกล้องวงจรปิดในเขตชุมชน/หมู่บ้ำน  ติดตั้งสัญญำณไฟกระพริบทำงร่วมทำงแยก 
รวมทั้งได้ตั้งจุดตรวจ จุดสกัด จุดบริกำร  ในช่วงเทศกำลที่มีวันหยุดหลำยวันเ พ่ืออ ำนวยควำมสะดวกให้กับ
ประชำชนในช่วงเทศกำลต่ำง ๆ            

 
4.4 ยาเสพติด 

ปัญหำยำเสพติดในชุมชนของเทศบำลได้รับควำมร่วมมือจำกผู้น ำท้องที่   ประชำชน  
หน่วยงำนของเทศบำลที่ช่วยสอดส่องดูแลอยู่เป็นประจ ำ กำรแก้ไขปัญหำของเทศบำล ได้ด ำเนินกำรจัดตั้ง
งบประมำณเกี่ยวกับกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด  เช่น  กำรณรงค์  กำรประชำสัมพันธ์  กำรแจ้ง
เบำะแส  กำรฝึกอบรมให้ควำมรู้  เป็นต้น    

 
4.5 การสังคมสงเคราะห์ 

  เทศบำลได้ด ำเนินกำรด้ำนสังคมสังเครำะห์ ดังนี้ 
1. ด ำเนินกำรจ่ำยเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอำยุ  ผู้พิกำร  และผู้ป่วยเอดส์   
2. รับลงทะเบียนและประสำนโครงกำรเงินอุดหนุนเพ่ือกำรเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 
3. ประสำนกำรท ำบัตรผู้พิกำร 
4. จัดท ำโครงกำรกำรจ้ำงนักเรียน/นักศึกษำท ำงำนช่วงปิดภำคเรียน   
5. ตั้งงบประมำณช่วยเหลือผู้ยำกจน  ยำกไร้  และผู้ด้อยโอกำสไร้ที่พ่ึง ในกำรปรับปรุง

ซ่อมแซมที่อยู่อำศัย       
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จ ำนวนผู้สูงอำยุ คนพิกำร และผู้ป่วยเอดส์ (ข้อมูล ณ เดือนตุลำคม 2559) 
 

 
5. ระบบบริการพื้นฐาน 

5.1 การคมนาคมขนส่ง 
กำรคมนำคมของต ำบลปรุใหญ่ มีทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข 304 สะดวกในกำรเดินทำงเข้ำตัวเมือง

และกำรเดินทำงติดต่อระหว่ำงหมู่บ้ำน โดยอยู่ห่ำงอ ำเภอเมืองนครรำชสีมำ ประมำณ 12 กิโลเมตร 
การคมนาคม / การจราจร 
5.1.1 ถนน 
จ ำนวนถนนลูกรัง 10 สำย 
จ ำนวนถนนลำดยำง 12 สำย 
จ ำนวนถนนคอนกรีต 140 สำย 
จ ำนวนถนนอื่นๆ 50 สำย 
5.1.2 สะพาน 

   
จ ำนวนสะพำนคอนกรีต 6 แห่ง 

5.2 การไฟฟ้า 
เขตต ำบลปรุใหญ่  เป็นชุมชนกึ่งเมืองก่ึงชนบท ระบบกำรไฟฟ้ำขยำยทั่วถึงทั้งต ำบล ประชำกรมีไฟฟ้ำ

ใช้ครบทุกครัวเรือนท ำให้ประชำชนมีสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก คือ มีเครื่องใช้ไฟฟ้ำต่ำง ๆ เกือบครบทุกครัวเรือน 
5.3 การประปา 
ประชำชนในต ำบลปรุใหญ่ ส่วนใหญ่ได้รับกำรบริกำรด้ำนกำรประปำจำกกำรประปำของเทศบำล

ต ำบลปรุใหญ่ ได้แก่ หมู่ที่ 1,4,5,6,7 และประปำหมู่บ้ำน ได้แก่ หมู่ที่ 2 และมีบำงส่วนได้รับกำรบริกำรจำกกำร
ประปำเทศบำลนครนครรำชสีมำ 

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน 

จ านวน 
ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ 

(คน) 

 
รวมทั้งสิ้น 

 (คน) 

ผู้สูงอายุ คนพิการ 
ผู้ป่วย
เอดส์ 

1 คนชุม 181 29 - 210 
2 ตะคองเก่ำ 125 26 - 151 
3 หนองหอย 35 3 - 38 
4 วิโรจน์พัฒนำ 197 27 - 224 
5 พบสุข 278 27 1 306 
6 เลียบ 27 5 - 32 
7 แสนสุข 183 36 - 219 

รวม 1,026 153 1 1,180 
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5.4 โทรศัพท์ 
ตู้โทรศัพท์                  19 ตู้ 

5.5 ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์ 
  สถำนีวิทยุ/วิทยุชุมชน       1      แห่ง 
  สถำนที่บริกำรอินเตอร์เน็ตต ำบล (เทศบำลต ำบล)          1     แห่ง 
   

 
6. ระบบเศรษฐกิจ 

6.1 การเกษตร 
ประชำกรในเขตเทศบำล ร้อยละ 1.04 ประกอบอำชีพเกษตรกรรม ผลผลิตทำงกำรเกษตรที่ส ำคัญ  

ได้แก่  ข้ำว  มันส ำปะหลัง ดังนี้ 
-  อำชีพเกษตรกรรม ร้อยละ      1.04 ของจ ำนวนประชำกรทั้งหมด         
-  อำชีพเลี้ยงสัตว์ ร้อยละ      0.01 ของจ ำนวนประชำกรทั้งหมด       
6.2 การประมง 

  เป็นกำรประกอบกำรในลักษณะเลี้ยงเป็นอำชีพหลัก (บ่อตกปลำ)  
6.3 การปศุสัตว์ 
เป็นกำรประกอบกำรในลักษณะเลี้ยงในครัวเรือนเป็นอำชีพหลักและอำชีพเสริม เช่น  กำรเลี้ยงไก่  

เป็ด  โค  สุกร  กระบือ  เป็นต้น 
6.4 การบริการ 
มีสถำนประกอบกำร ดังนี้ 

1. โรงแรมออร์คิด ตั้งอยู่ หมู่ที่ 4 บ้ำนวิโรจน์พัฒนำ 
2. โรงน้ ำแข็งกิจวำรี     ตั้งอยู่ที่  หมู่  1  บ้ำนคนชุม   
3. ปั๊มน้ ำมัน พงศ์กิตเซอร์วิส    ตั้งอยู่ที่  หมู่  1  บ้ำนคนชุม 
4. ร้ำนอำหำรครัวสวนสน    ตั้งอยู่ที่  หมู่  2  บ้ำนตะคองเก่ำ   
5. ร้ำนอำหำรวังมัจฉำ     ตั้งอยู่ที่  หมู่  2  บ้ำนตะคองเก่ำ   
6. ปั้มน้ ำมัน อำทิตย์ไฮเวย์    ตั้งอยู่ที่  หมู่  2  บ้ำนตะคองเก่ำ 
7.  โรงแรมออร์คิด     ตั้งอยู่ที่  หมู่  4  บ้ำนวิโรจน์พัฒนำ 
8.  ร้ำนก๋วยเตี๋ยวเมืองโอ่ง    ตั้งอยู่ที่  หมู่  4  บ้ำนวิโรจน์พัฒนำ 
9.  บริษัท เสริมสุข จ ำกัด (มหำชน) ตั้งอยู่ที่  หมู่  4  บ้ำนวิโรจน์พัฒนำ 
10.  บจก. หนึ่งวัสดุก่อสร้ำง    ตั้งอยู่ที่  หมู่  4  บ้ำนวิโรจน์พัฒนำ 
11.  บจก.ปิโตรเลียม ไทยคอร์ปอเรชั่น ตั้งอยู่ที่  หมู่  5  บ้ำนพบสุข 
12.  ร้ำนอำหำรสวนแสนรัก    ตั้งอยู่ที่  หมู่  7  บ้ำนแสนสุข 
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6.5 การท่องเที่ยว 
 มีสถำนที่ท่องเที่ยว/พักผ่อน ดังนี้ 

๑. สวนรุกขชำติปรุใหญ่ ตั้งอยู่ที่ หมู่ 7 บ้ำนแสนสุข  
๒. สนำมกีฬำเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษำ 5 ธันวำคม 2550 ตั้งอยู่ที่ หมู่ 7 บ้ำนแสนสุข  

                    
      

๓. เขื่อนโพธิ์เตี้ย ตั้งอยู่ที่ หมู่ 1 บ้ำนคนชุม  

   
 

๔. เขื่อนคนชุม ตั้งอยู่ที่ หมู่ 1 บ้ำนคนชุม 

                    
 

๕. วัดป่ำแสงธรรมพรหมรังสี ตั้งอยู่ที่ หมู่ 7 บ้ำนแสนสุข  
 

6.6 อุตสาหกรรม 
ในเขตเทศบำลต ำบลปรุใหญ่ ประกอบด้วย บริษัท เสริมสุข จ ำกัด (มหำชน) หมู่ที่ 4 บ้ำนวิโรจน์พัฒนำ  

ต ำบลปรุใหญ่ อ ำเภอเมืองนครรำชสีมำ จังหวัดนครรำชสีมำ  
 
6.7 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 
กลุ่มอำชีพ มีกกลุ่มวิสำหกิจชุมชน จ ำนวน 6 กลุ่ม 



13 
 

กลุ่มองค์กำรในท้องถิ่น 
 หมู่ 1  บ้ำนคนชุม ผลิตภัณฑ์      แปรรูปแหนม  , ดอกไม้จันทน์ , พวงหรีด  
       พับริบบิ้นเหรียญ , ของช ำร่วยต่ำง ๆ  

หมู่ 2  บ้ำนตะคองเก่ำ ผลิตภัณฑ์      ปลูกผักปลอดสำรพิษ , ไส้กรอกอีสำน  , 
      ของช ำร่วยต่ำง ๆ       
หมู่ 3  บ้ำนหนองหอย ผลิตภัณฑ์      สิ่งประดิษฐ์จำกวัสดุมะพร้ำว , 
      ดอกไม้ประดิษฐ์ 
หมู่ 4  บ้ำนวิโรจน์พัฒนำ   ผลิตภัณฑ์      ของประดับบ้ำนประดิษฐ์จำกลูกปัด ,  

       ตัดเย็บเสื้อผ้ำ  , กระเป๋ำ , ของช ำร่วยต่ำง ๆ 
หมู่ 5  บ้ำนพบสุข ผลิตภัณฑ์      กระปุกออมสิน , โคมไฟ , กรอบรูป , 
      ชั้นวำงของ 
หมู่ 6  บ้ำนเลียบ  ผลิตภัณฑ์              ขนมใส่ไส้ , ข้ำวต้มมัด 
หมู่ 7  บ้ำนแสนสุข ผลิตภัณฑ์      เพำะเห็ดนำงฟ้ำ   , น้ ำพริกต่ำง ๆ 
6.8 แรงงาน 

  ในพ้ืนเขตต ำบลปรุใหญ่ แรงงำนส่วนใหญ่จะประกอบอำชีพรับจ้ำง ท ำงำนบริษัท โรงงำนอุตสำหกรรม 
และแรงงำนภำคกำรเกษตร เนื่องจำกพ้ืนที่เป็นกึ่งเมืองก่ึงชนบท 

7. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) 
7.1 ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้านหรือชุมชน 
เทศบำลต ำบลปรุใหญ่ 

 
จ ำนวนประชำกรชำย 4,658 คน 
จ ำนวนประชำกรหญิง 5,028 คน 
จ ำนวนครัวเรือนทั้งหมด 4,492 ครัวเรือน 
พ้ืนที่ 10,366.75 ไร่ 

ข้อมูลทั่วไป 
หมู่บ้ำน/ชุมชน ชำย หญิง ครัวเรือน พ้ืนที่ (ไร่) 

บ้ำนคนชุม 824 879 638 2,103 

บ้ำนตะคองเก่ำ 648 631 545 2,300 

บ้ำนพบสุข 1,339 1,449 1,475 1,400 

บ้ำนวิโรจน์พัฒนำ 696 766 810 1,250 

บ้ำนหนองหอย 70 103 85 820 

บ้ำนเลียบ 110 109 102 980 

บ้ำนแสนสุข 971 1,091 837 1,513.75 
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7.2 ข้อมูลด้านการเกษตร 
ข้อมูลทำงด้ำนกำรเกษตร (ท ำนำ) 

 ในเขตชลประทำน นอกเขต
ชลประทำน 

หมู่บ้ำน/ชุมชน จ ำนวน
ครัวเรือน 

ต้นทุนเฉลี่ย รำคำขำย
เฉลี่ย 

จ ำนวน
ครัวเรือน 

ต้นทุนเฉลี่ย รำคำขำย
เฉลี่ย 

บ้ำนคนชุม 22 3,300 3,000  0 0 

บ้ำนตะคองเก่ำ 65 3,300 3,000  0 0 

บ้ำนพบสุข  0 0  0 0 

บ้ำนวิโรจน์พัฒนำ  0 0  0 0 

บ้ำนหนองหอย  0 0  0 0 

บ้ำนเลียบ  0 0  0 0 

บ้ำนแสนสุข     0 0 

 
 (1)  บ้านคนชุม หมู่ที่ 1 

มีพื้นที่ท้ังหมด  2,130  ท ำกำรเกษตร  ดังนี้ 

ประเภทของการท าการเกษตร จ านวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร่) 
ต้นทุนการผลิตเฉลีย่ 

(บาท/ไร่) 
ราคาขายโดยเฉลีย่ 

(บาท/ไร่) 
2.1) ท ำนำ  ในเขตชลประทำน    22    ครัวเรือน 

  299.2     ไร ่    450-600  กก./ไร ่   3,300   บำท/ไร่   3,000-3,500  บำท/ไร่ 
 นอกเขตชลประทำน         ครัวเรือน 

              ไร ่           กก./ไร ่            บำท/ไร่           บำท/ไร่ 
2.2) ท ำสวน สวน      ผัก           .    8    ครัวเรือน 

    20         ไร ่    800-1,000  กก./ไร ่   3-5    บำท/ไร่    2,500-3,000  บำท/ไร่ 
สวน      มะพรำ้วน้ ำหอม     3   ครัวเรือน 

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

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

             ไร ่           กก./ไร ่            บำท/ไร่           บำท/ไร่ 
2.3) ท ำไร ่   ไรอ่้อย       ครัวเรือน 

            ไร ่           กก./ไร ่            บำท/ไร่           บำท/ไร่ 
  ไร่ข้ำวโพด        ครัวเรือน 

             ไร ่           กก./ไร ่            บำท/ไร่           บำท/ไร่ 
  ไร่มันส ำปะหลัง        ครัวเรือน 

           ไร ่           กก./ไร ่            บำท/ไร่           บำท/ไร่ 
  อื่นๆ โปรดระบุ  
                     . 

       ครัวเรือน 
             ไร ่           กก./ไร ่            บำท/ไร่           บำท/ไร่ 

2.4) อื่นๆ   อื่นๆ โปรดระบุ  
                     . 

       ครัวเรือน 
             ไร ่           กก./ไร ่            บำท/ไร่           บำท/ไร่ 
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(2)  บ้านตะคองเก่า หมู่ที่ 2 
มีพื้นที่ท้ังหมด  2,300  ท ำกำรเกษตร  ดังนี้ 

ประเภทของการท าการเกษตร จ านวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร่) 
ต้นทุนการผลิตเฉลีย่ 

(บาท/ไร่) 
ราคาขายโดยเฉลีย่ 

(บาท/ไร่) 
2.1) ท ำนำ  ในเขตชลประทำน    65    

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

 นอกเขตชลประทำน         ครัวเรือน 
              ไร ่           กก./ไร ่            บำท/ไร ่            บำท/ไร่ 

2.2) ท ำสวน สวน                  .         ครัวเรือน 
              ไร ่           กก./ไร ่            บำท/ไร ่            บำท/ไร่ 

สวน                  .         ครัวเรือน 
             ไร ่           กก./ไร ่            บำท/ไร ่            บำท/ไร่ 

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

สวน                 .        ครัวเรือน 
             ไร ่           กก./ไร ่            บำท/ไร ่            บำท/ไร่ 

2.3) ท ำไร ่   ไร่อ้อย       ครัวเรือน 
            ไร ่           กก./ไร ่            บำท/ไร ่            บำท/ไร่ 

  ไร่ข้ำวโพด        ครัวเรือน 
             ไร ่           กก./ไร ่            บำท/ไร ่            บำท/ไร่ 

  ไร่มันส ำปะหลัง        ครัวเรือน 
             ไร ่           กก./ไร ่            บำท/ไร ่            บำท/ไร่ 

  อื่นๆ โปรดระบุ  
                     . 

       ครัวเรือน 
             ไร ่           กก./ไร ่            บำท/ไร ่            บำท/ไร่ 

2.4) อื่นๆ   อื่นๆ โปรดระบุ  
                     . 

       ครัวเรือน 
             ไร ่           กก./ไร ่            บำท/ไร ่            บำท/ไร่ 

 
(3) บ้านหนองหอย หมู่ที่ 3   ไม่ได้ท าการเกษตร 

 
(4) บ้านวิโรจน์พัฒนา หมู่ที่ 4  ไม่ได้ท าการเกษตร 

 
(5) บ้านพบสุข หมู่ที่ 5   ไม่ได้ท าการเกษตร 

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

มีพื้นที่ท้ังหมด  1,513.75  ท ำกำรเกษตร  ดังนี ้

ประเภทของการท าการเกษตร จ านวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร่) 
ต้นทุนการผลิตเฉลีย่ 

(บาท/ไร่) 
ราคาขายโดยเฉลีย่ 

(บาท/ไร่) 
2.1) ท ำนำ  ในเขตชลประทำน         ครัวเรือน 

              ไร ่            กก./ไร ่            บำท/ไร ่            บำท/ไร ่
 นอกเขตชลประทำน         ครัวเรือน 

              ไร ่            กก./ไร ่            บำท/ไร ่            บำท/ไร่ 
2.2) ท ำสวน สวน                  .         ครัวเรือน 

              ไร ่            กก./ไร ่            บำท/ไร ่            บำท/ไร่ 
สวน                  .         ครัวเรือน 

             ไร ่            กก./ไร ่            บำท/ไร ่            บำท/ไร่ 
สวน                  .         ครัวเรือน 

              ไร ่            กก./ไร ่            บำท/ไร ่            บำท/ไร่ 
สวน                 .        ครัวเรือน 

             ไร ่            กก./ไร ่            บำท/ไร ่            บำท/ไร่ 
2.3) ท ำไร ่   ไร่อ้อย       ครัวเรือน 

            ไร ่            กก./ไร ่            บำท/ไร ่            บำท/ไร่ 
  ไร่ข้ำวโพด        ครัวเรือน 

             ไร ่            กก./ไร ่            บำท/ไร ่            บำท/ไร่ 
  ไร่มันส ำปะหลัง     2   ครัวเรือน 

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

       ครัวเรือน 
             ไร ่            กก./ไร ่            บำท/ไร ่            บำท/ไร่ 

2.4) อื่นๆ   อื่นๆ โปรดระบุ  
                     . 

       ครัวเรือน 
             ไร ่            กก./ไร ่            บำท/ไร ่            บำท/ไร่ 

 
7.3 ข้อมูลด้านแหล่งน้ าทางการเกษตร 

แหล่งน้ ำทำงกำรเกษตร (ธรรมชำติ) 
แหล่งน้ ำธรรมชำติ เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 

แม่น้ ำ 0 0 0 0 

ห้วย/ล ำธำร 0 0 0 0 

คลอง 2 0 2 0 

หนองน้ ำ/บึง 0 0 0 0 

น้ ำตก 0 0 0 0 

 



17 
 

แหล่งน้ ำทำงกำรเกษตร (ที่มนุษย์สร้ำง) 
แหล่งน้ ำที่มนุษย์สร้ำง เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 

แก้มลิง 0 0 0 0 

อ่ำงเก็บน้ ำ 0 0 0 0 

ฝำย 0 0 0 0 

สระ 0 1 0 1 

คลองชลประทำน 1 0 1 0 

 
ปัญหำและควำมต้องกำรในกำรท ำกำรเกษตรของ หมู่บ้ำน/ชุมชน และโครงกำร/แผนที่ หมู่บ้ำน/ชุมชนเสนอ 

ด้ำน ประเด็น ปัญหำ กำรแก้ปัญหำ/ควำมต้องกำร
ทำงเกษตร 

ด้ำนกำรเกษตร เปลี่ยนแปลงกำร
เพำะปลูกในพ้ืนที่ที่ไม่
เหมำะสม 

พ้ืนที่กำรเกษตรส่วนใหญ่
เป็นพื้นที่เช่ำมีรำคำสูง 

ต้องกำรให้พื้นที่ท ำ
กำรเกษตรมีรำคำเช่ำต่ ำลง 

ด้ำนแหล่งน้ ำทำง
กำรเกษตร 

ขุดสระเก็บน้ ำ บำงครั้งไม่มีน้ ำใช้ทำง
กำรเกษตร 

ขุดสระเก็บน้ ำ  เพ่ือให้มีน้ ำใช้
ทำงกำรเกษตรอย่ำงเพียงพอ 

ด้ำนกำรลดรำยจ่ำยและ
เพ่ิมรำยได้ 

จัดตั้งกลุ่มผลิตปุ๋ย
อินทรีย์/ส่งเสริมเกษตร
อินทรีย์ 

ไม่มีกลุ่มส่งเสริมเกษตร
อินทรีย์ 

เพ่ือให้มีกลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรีย์ 

ด้ำนกำรเกษตร เปลี่ยนแปลงกำร
เพำะปลูกในพ้ืนที่ที่ไม่
เหมำะสม 

พ้ืนที่ท ำกำรเกษตรเป็น
พ้ืนที่ให้เช่ำ  มีรำคำสูง 

อยำกให้พ้ืนที่ท ำกำรเกษตร 
มีรำคำต่ ำลง 
 

 
7.4 ข้อมูลด้านแหล่งน้ ากิน น้ าใช้ (หรือน้ าเพื่อการอุปโภค-บริโภค) 

 
ข้อมูลด้ำนแหล่งน้ ำกิน น้ ำใช้ (หรือน้ ำเพ่ือกำรอุปโภค บริโภค) 

แหล่งน้ ำกิน ไม่มี เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 

บ่อบำดำลสำธำรณะ 2 1 0 1 0 
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8. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 

8.1 การนับถือศาสนา 
  ประชำชนในต ำบลปรุใหญ่ ส่วนใหญ่นับถือศำสนำพุทธ โดยมีศำสนสถำน จ ำนวน 5 แห่ง คือ 

1.  วัดบ้ำนคนชุม ตั้งอยู่ที่ หมู่ 1 บ้ำนคนชุม  
2.  วัดตำลโหรน ตั้งอยู่ที่ หมู่ 2 บ้ำนตะคองเก่ำ  
3.  วัดคลองส่งน้ ำ ตั้งอยู่ที่ หมู่ 5 บ้ำนพบสุข  
4.  วัดพบสุข ตั้งอยู่ที่ หมู่ 7 บ้ำนแสนสุข  
5.  วัดป่ำแสงธรรมพรหมรังสี ตั้งอยู่ที่ หมู่ 7 บ้ำนเสนสุข  

8.2 ประเพณีและงานประจ าปี 
-  ประเพณีวันขึ้นปีใหม่   ประมำณเดือน มกรำคม 
-  ประเพณีวันสงกรำนต์    ประมำณเดือน เมษำยน 
-  ประเพณีลอยกระทง   ประมำณเดือน ตุลำคม  พฤศจิกำยน 
-  ประเพณีวันเข้ำพรรษำ  ออกพรรษำ ประมำณเดือน  กรกฎำคม  ตุลำคม  พฤศจิกำยน 

8.3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 
  ภาษาถิ่น  ส่วนมำกร้อยละ 90 % พูดภำษำโครำช    

8.4 สินค้าพื้นเมือง และของที่ระลึก 
-ไม่มี- 

9. ทรัพยากรธรรมชาติ 
9.1 น้ า 

จ ำนวนแม่น้ ำที่ไหลผ่ำน 2 สำย 
จ ำนวนห้วย / หนอง / คลอง / บึง 11 แห่ง/สำย 
จ ำนวนคลองชลประทำน 8 แห่ง 
จ ำนวนบ่อบำดำลสำธำรณะ 20 แห่ง 
จ ำนวนบ่อบำดำลเอกชน 25 แห่ง 
จ ำนวนบ่อน้ ำตื้นสำธำรณะ 1 แห่ง 
จ ำนวนบ่อน้ ำตื้นเอกชน 10 แห่ง 

9.2 ป่าไม้ 
มีป่ำไม้ คือ สวนรุกขชำติปรุใหญ่อยู่ทำงตอนใต้ของพ้ืนที่ หมู่ที่ 7 บ้ำนแสนสุข 
9.3 ภูเขา 
ไม่มีภูเขำในเขตพ้ืนที่ 
9.4 คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ 
มีมลภำวะด้ำนอำกำศ บริเวณหมู่ที่ 4 บ้ำนวิโรจน์พัฒนำ เนื่องจำกมีโรงงำนผลิตน้ ำดื่ม จ ำนวน  1 แห่ง 
ในพ้ืนที่ของเทศบำลส่วนมำกเป็นพ้ืนที่ส ำหรับเพำะปลูก ที่อยู่อำศัย  ร้ำนค้ำ  สถำนประกอบกำร  

ตำมล ำดับ  และมีพ้ืนที่เพียงเล็กน้อยที่เป็นพ้ืนที่สำธำรณะ  ทรัพยำกรธรรมชำติในพ้ืนที่  ได้แก่  ดิน  น้ ำ  ต้นไม้  
อำกำศที่ไม่มีมลพิษ แหล่งน้ ำใช้ในกำรเกษตรและอุปโภคบริโภคไม่เพียงพอในช่วงฤดูแล้ง  ปัญหำด้ำนขยะมูล
ฝอย  เมื่อชุมชนแออัดขยะก็มำกขึ้น  กำรแก้ไขปัญหำเทศบำลได้จัดท ำโครงกำรคัดแยกขยะครัวเรือน เพ่ือลด
ปริมำณขยะในเขตเทศบำล 
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10. อ่ืน ๆ 
10.1 การเมืองและการบริหารงานของเทศบาล 
ประกอบด้วย สภำเทศบำล และนำยกเทศมนตรี จำกผลกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำเทศบำลและ

นำยกเทศมนตรีต ำบลปรุใหญ่ ที่เป็นกำรเลือกตั้งทั่วไป เมื่อวันที่  27 ตุลำคม 2556 ท ำให้เทศบำลต ำบลปรุใหญ่ 
มีคณะผู้บริหำรและสมำชิกสภำเทศบำลต ำบลปรุใหญ่ ซึ่งมำจำกกำรเลือกตั้งโดยตรงของประชำชน ตำม
กฎหมำยว่ำด้วยกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่นครบตำมจ ำนวน โดยมีวำระกำรด ำรง
ต ำแหน่งครำวละ 4 ปี นับแต่วันเลือกตั้ง ประกอบด้วย  

คณะผู้บริหาร   
1.  นำยสุรศักดิ์  ประสงค์หิงษ์  นำยกเทศมนตรีต ำบลปรุใหญ่ 

  2.  นำยจำมร  คงกระพันธ์    รองนำยกเทศมนตรีต ำบลปรุใหญ่ 
  3.  นำยสุพล  โนใหม่     รองนำยกเทศมนตรีต ำบลปรุใหญ่ 
  4.  นำยจตุรเทพ  เศรษฐทวียสกุล   เลขำนุกำรนำยกเทศมนตรีต ำบลปรุใหญ่ 
  5.  นำยวิษณุ  ศรีลอง   ที่ปรึกษำนำยกเทศมนตรีต ำบลปรุใหญ่ 

สมาชิกสภาเทศบาล 
  1.  นำงสุวนิตย์  ครุฑหมื่นไวย  ประธำนสภำเทศบำลต ำบลปรุใหญ่ 
  2.  นำงเพ็ญพยงค์  ประสงค์หิงษ์  รองประธำนสภำเทศบำลต ำบลปรุใหญ่ 
  3.  นำยอุดม  สินปรุ   สมำชิกสภำเทศบำลต ำบลปรุใหญ่  เขต 1 
  4.  นำยณัฐพนธ์  ปิ่นเพ็ชร  สมำชิกสภำเทศบำลต ำบลปรุใหญ่  เขต 1 
  5.  นำยประวิทย์  โคมพุดซำ  สมำชิกสภำเทศบำลต ำบลปรุใหญ่  เขต 1 
  6.  นำยสมำน  วรรณรักษ์  สมำชิกสภำเทศบำลต ำบลปรุใหญ่  เขต 1 
  7.  นำยวรวิทย์  อภิชำติโยธิน  สมำชิกสภำเทศบำลต ำบลปรุใหญ่  เขต 1 
  8.  นำยสุเมธ  พุฒิจีบ   สมำชิกสภำเทศบำลต ำบลปรุใหญ่  เขต 2 
  9.  นำงสำวพเยำว์  สุขศรีพะเนำ  สมำชิกสภำเทศบำลต ำบลปรุใหญ่  เขต 2 
  10. นำยวิฑูรย์  ศรีทอง   สมำชิกสภำเทศบำลต ำบลปรุใหญ่  เขต 2 
  11. นำยสอ้ิง   พิมพ์จัตุรัส  สมำชิกสภำเทศบำลต ำบลปรุใหญ่  เขต 2 
  12. นำยวิสูตร   ตำลพลกรัง  สมำชิกสภำเทศบำลต ำบลปรุใหญ่  เขต 2 
  13. นำยพลชเวทย์   โชติสถิตย์ธนำกุล เลขำนุกำรสภำ ฯ /ปลัดเทศบำลต ำบลปรุใหญ่ 
  ส ำหรับกำรบริหำรกิจกำรของเทศบำลอยู่ในควำมควบคุมและรับผิดชอบของนำยกเทศมนตรี 
โดยมีปลัดเทศบำลเป็นผู้บังคับบัญชำรองจำกนำยกเทศมนตรีรับผิดชอบควบคุมดูแลรำชกำรประจ ำของ
เทศบำลให้เป็นไปตำมนโยบำยและมีอ ำนำจหน้ำทีอ่ืนที่กฎหมำยก ำหนด    หรือตำมที่นำยเทศมนตรี
มอบหมำย   และมีรองปลัดเทศบำล จ ำนวน 1  คน  หัวหน้ำส ำนักปลัด ผู้อ ำนวยกำรกอง ผู้อ ำนวยกำรกอง
ช่ำง และหัวหน้ำฝ่ำยเป็นผู้ช่วยเหลือปลัดเทศบำลในกำรบริหำรงำน 

10.2 โครงสร้างการก าหนดส่วนราชการ 
 เทศบำลต ำบลปรุใหญ่ มีภำรกิจ อ ำนำจหน้ำที่ที่จะต้องด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำดังกล่ำวภำยใต้
อ ำนำจหน้ำที่ที่ก ำหนดไว้ในพระรำชบัญญัติเทศบำล พ.ศ. 2496 พระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและขั้นตอน
กำรกระจำยอ ำนำจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 โดยมีกำรก ำหนดโครงสร้ำงส่วนรำชกำร 
(มีฐำนะเป็นกอง) ดังนี้  
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   1. ส ำนักปลัดเทศบำล 
   2. กองคลัง 
   3. กองช่ำง 
   4. กองกำรศึกษำ 
   5. กองสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม 
   6. หน่วยตรวจสอบภำยใน 

10.2 ข้อมูลด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

กำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย มีจ ำนวนอัตรำก ำลังปฏิบัติงำนด้ำนกำรป้องกันและบรรเทำสำ
ธำรณภัย  จ ำนวน  6  รำย และอำสำสมัครป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือน  จ ำนวน  51  รำย   

จ ำนวนครุภัณฑ์ อุปกรณ์ เครื่องมือที่ใช้ในกำรปฏิบัติงำน ประกอบด้วย 
  1.  รถดับเพลิง     จ ำนวน    1   คัน 
  2.  รถยนต์บรรทุกน้ ำ    จ ำนวน    1   คัน 
  3.  รถยนต์บรรทุก ขับเคลื่อน 2 ล้อ  จ ำนวน    1   คัน 
  4.  เครื่องสูบน้ ำ     จ ำนวน    2   เครื่อง 
  5.  ไดโว ่     จ ำนวน    1   เครื่อง 
  6.  เลื่อยโซ่ยนต์     จ ำนวน    2   เครื่อง 
  7.  เรือพลำสติก     จ ำนวน    5   ล ำ 
  8.  กรวยจรำจร     จ ำนวน    60  อัน 
  9.  ถังดับเพลิง     จ ำนวน    22  ถัง 
  10.  วิทยุสื่อสำร     จ ำนวน    25  เครื่อง 
  11.  ตู้สัญญำณไฟ    จ ำนวน    1   เครื่อง 
  12.  ปั้มจุ่มดูดโคลน    จ ำนวน    2   เครื่อง 
  13.  เครื่องสูบน้ ำ (เบนซิน)   จ ำนวน    2   เครื่อง 
  14.  เครื่องสูบน้ ำ (ดีเซล)    จ ำนวน    1   เครื่อง 
  15.  แผงกั้นจรำจรชนิดล้อเลื่อน   จ ำนวน    6   อัน 
10.3 ข้อมูลส่วนรำชกำรในเขตพ้ืนที่ต ำบลปรุใหญ่ 

1. โรงเรียนบ้ำนคนชุม    ตั้งอยู่ที่  หมู่ 1 บ้ำนคนชุม 
2. โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลหลักร้อย ต ำบลปรุใหญ่ ตั้งอยู่ที่  ต ำบลปรุใหญ่  
3. ศูนย์กำรเรียนชุมชนต ำบลปรุใหญ่  ตั้งอยู่ที่  หมู่ 1 บ้ำนคนชุม 
4. ฝ่ำยส่งน้ ำและบ ำรุงรักษำท่ี 4 (เข่ือนโพธิ์เตี้ย) ตั้งอยู่ที่  หมู่ 1 บ้ำนคนชุม 
5. ฝ่ำยส่งน้ ำและบ ำรุงรักษำท่ี 3 (เข่ือนคนชุม) ตั้งอยู่ที่  หมู่ 1 บ้ำนคนชุม 
6. ทรัพยำกรน้ ำบำดำล ภำค 1   ตั้งอยู่ที่  หมู่ 4 บ้ำนวิโรจน์พัฒนำ 
7. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูจังหวัดนครรำชสีมำ ตั้งอยู่ที่  หมู่ 5 บ้ำนพบสุข 
8. ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม จ.นม. ตั้งอยู่ที่  หมู่ 7 บ้ำนแสนสุข 
9. ส ำนักงำนจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ที่ 8  ตั้งอยู่ที่  หมู่ 7 บ้ำนแสนสุข 
10. ศูนย์เพำะช ำกล้ำไม้นครรำชสีมำ  ตั้งอยู่ที่  หมู่ 7 บ้ำนแสนสุข 
11. ศูนย์ปฏิบัติกำรไฟป่ำนครรำชสีมำ  ตั้งอยู่ที่  หมู่ 7 บ้ำนแสนสุข 
12. สถำนีต ำรวจภูธรโพธิ์กลำง   ตั้งอยู่ที่  หมู่ 7 บ้ำนแสนสุข 
13. สนำมกีฬำเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษำ 5 ธันวำคม 2550 ตั้งอยู่ที่ หมู่ 7 บ้ำนแสนสุข 
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ส่วนที่ ส่วนที่ 22  
สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  

(พ.ศ. 2557-2560) 
1.  สรุปผลการด าเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ.2557–2560 

1.1 สรุปสถานการณ์พัฒนา การตั้งงบประมาณ การเบิกจ่ายงบประมาณ 
 ตามที่เทศบาลต าบลปรุใหญ่ได้ด าเนินการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.2554–

2558) และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.2558–2562) ขึ้นมาเพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดท าแผนพัฒนาสาม
ปี (พ.ศ.2557-2559) (พ.ศ.2558-2560) และ (พ.ศ.2559-2561) อันมีลักษณะเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นแผนที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา อันมีลักษณะเป็นการ
ก าหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาที่จัดท าขึ้นส าหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและ
เป็นแผนก้าวหน้าครอบคลุมระยะเวลาสามปีโดยมีการทบทวนเพ่ือปรับปรุงเป็นประจ าทุกปี โดยเทศบาลได้ใช้
แผนพัฒนาสามปีเป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี การจ่ายขาดเงินสะสม เงินอุดหนุนเฉพาะ
กิจ โครงการที่ขอให้หน่วยงานอ่ืนมาด าเนินงานให้ รวมทั้งวางแนวทางเพ่ือให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์
ตามโครงการที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาสามปี  

ทั้งนี้ เทศบาลต าบลปรุใหญ่ได้ด าเนินการตั้งงบประมาณ การเบิกจ่ายงบประมาณดังกล่าว 
ตามแผนพัฒนาซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้       

 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.2554 – 2558) 
     แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557-2559)   
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ปี 2557 

โครงการ 
(เป้าหมาย) 

ผลการ
ด าเนินงาน 

 1. ยุทธศาสตร์ดา้นความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน 32 6 
 2. ยุทธศาสตร์โครงสร้างพื้นฐาน 92 22 
 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม  8 - 
 4. ยุทธศาสตร์การกีฬาและนันทนาการ  6 3 
 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา 7 4 
 6. ยุทธศาสตรส์่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม 5 2 
 7. ยุทธศาสตร์การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพคณุภาพ 61 34 
 8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ พาณิชยกรรม อุตสาหกรรม - - 
 9. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 15 5 
 10.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม 10 3 
 11.ยุทธศาสตร์ดา้นเกษตรกรรม 8 1 
 12.ยุทธศาสตร์พัฒนาการท่องเทีย่วและบริการ 3 - 

รวมท้ังสิ้น 247 80 
คิดเป็นร้อยละของยุทธศาสตร์การพัฒนา          32.39 
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 ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

จ านวนโครงการ ปี 2557 
ปรากฏอยู่ใน
แผนพัฒนา

สามปี 

บรรจุในเทศ
บัญญัติ 
(น าไป
ปฏิบัติ) 

คิดเป็นร้อยละ 
ของโครงการที่
ปรากฏในแผนฯ  

 1. ยุทธศาสตร์ดา้นความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน 32 9 3.65 
 2. ยุทธศาสตร์โครงสร้างพื้นฐาน 92 21 8.51 
 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม  8 2 0.81 
 4. ยุทธศาสตร์การกีฬาและนันทนาการ  6 6 2.43 
 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา 7 10 4.05 
 6. ยุทธศาสตรส์่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม 5 3 1.22 
 7. ยุทธศาสตร์การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพคณุภาพ 61 38 15.39 
 8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ พาณิชยกรรม 
อุตสาหกรรม - - - 

 9. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 15 6 2.43 
 10.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม 10 3 1.22 
 11.ยุทธศาสตร์ดา้นเกษตรกรรม 8 2 0.81 
 12.ยุทธศาสตร์พัฒนาการท่องเทีย่วและบริการ 3 - - 

รวม 247 100 40.49 
 
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.2558 – 2562) 
     แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558-2560) 
   

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ปี 2558 

โครงการ 
(เป้าหมาย) 

ผลการ
ด าเนินงาน 

 1. ยุทธศาสตร์ดา้นความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน 36 6 
 2. ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชด าร ิ 12 1 
 3. ยุทธศาสตร์ดา้นโครงสร้างพื้นฐาน 79 11 
 4. ยุทธศาสตร์ดา้นการอนุรักษ์ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  9 1 
 5. ยุทธศาสตร์ดา้นการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรม ประเพณี และกีฬา  23 15 
 6. ยุทธศาสตร์ดา้นการพัฒนาการศึกษา 19 13 
 7. ยุทธศาสตร์ดา้นการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ด ี 46 21 
 8. ยุทธศาสตร์ดา้นการพัฒนาสาธารณสุข 18 5 
 9. ยุทธศาสตร์ดา้นการพัฒนาสังคม 20 5 
 10.ยุทธศาสตร์ดา้นการพัฒนาการเกษตร 8 0 

รวม 268 78 
รอ้ยละของผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติตามแผน  คิดเป็น          29.11 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

จ านวนโครงการ ปี 2558 
ปรากฏอยู่ใน
แผนพัฒนา

สามปี 

บรรจุในเทศ
บัญญัติ 
(น าไป
ปฏิบัติ) 

คิดเป็นร้อยละ 
ของโครงการที่
ปรากฏในแผนฯ  

 1. ยุทธศาสตร์ดา้นความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน 36 17 6.35 
 2. ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชด าร ิ 12 6 2.24 
 3. ยุทธศาสตร์ดา้นโครงสร้างพื้นฐาน 79 35 13.06 
 4. ยุทธศาสตร์ดา้นการอนุรักษ์ทรพัยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม  9 6 2.24 

 5. ยุทธศาสตร์ดา้นการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรม 
ประเพณี และกีฬา  23 19 7.09 

 6. ยุทธศาสตร์ดา้นการพัฒนาการศึกษา 19 19 7.09 
 7. ยุทธศาสตร์ดา้นการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ด ี 46 43 16.05 
 8. ยุทธศาสตร์ดา้นการพัฒนาสาธารณสุข 18 7 2.62 
 9. ยุทธศาสตร์ดา้นการพัฒนาสังคม 20 8 2.99 
 10.ยุทธศาสตร์ดา้นการพัฒนาการเกษตร 8 1 0.38 

รวม 268 161 60.08 
 
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.2558 – 2562) 
     แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561)   
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ปี 2559 

โครงการ 
(เป้าหมาย) 

ผลการ
ด าเนินงาน 

 1. ยุทธศาสตร์ดา้นความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน 33 5 
 2. ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชด าร ิ 18 9 
 3. ยุทธศาสตร์ดา้นโครงสร้างพื้นฐาน 79 30 
 4. ยุทธศาสตร์ดา้นการอนุรักษ์ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  6 4 
 5. ยุทธศาสตร์ดา้นการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรม ประเพณี และกีฬา  12 7 
 6. ยุทธศาสตร์ดา้นการพัฒนาการศึกษา 24 13 
 7. ยุทธศาสตร์ดา้นการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ด ี 115 70 
 8. ยุทธศาสตร์ดา้นการพัฒนาสาธารณสุข 17 3 
 9. ยุทธศาสตร์ดา้นการพัฒนาสังคม 22 5 
 10.ยุทธศาสตร์ดา้นการพัฒนาการเกษตร 4 1 

รวม 330 147 
ร้อยละของผลสมัฤทธิข์องการปฏิบัติตามแผน  คิดเป็น          44.55 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

จ านวนโครงการ ปี 2559 
ปรากฏอยู่ใน
แผนพัฒนา

สามปี 

บรรจุในเทศ
บัญญัติ 

(น าไปปฏิบัติ) 

คิดเป็นร้อยละ 
ของโครงการที่
ปรากฏในแผนฯ  

 1. ยุทธศาสตร์ดา้นความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 33 9 2.73 

 2. ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชด าร ิ 18 12 3.64 
 3. ยุทธศาสตร์ดา้นโครงสร้างพื้นฐาน 79 34 10.31 
 4. ยุทธศาสตร์ดา้นการอนุรักษ์ทรพัยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม  6 6 1.82 

 5. ยุทธศาสตร์ดา้นการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา-
วัฒนธรรม ประเพณี และกีฬา  12 10 3.03 

 6. ยุทธศาสตร์ดา้นการพัฒนาการศึกษา 24 16 4.85 
 7. ยุทธศาสตร์ดา้นการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ด ี 115 83 25.16 
 8. ยุทธศาสตร์ดา้นการพัฒนาสาธารณสุข 17 6 1.82 
 9. ยุทธศาสตร์ดา้นการพัฒนาสังคม 22 9 2.73 
 10.ยุทธศาสตร์ดา้นการพัฒนาการเกษตร 4 2 0.61 

รวม 330 187 56.67 
 
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.2558 – 2562) 
     แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562)   
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ปี 2560 

โครงการ 
(เป้าหมาย) 

ผลการ
ด าเนินงาน 

 1. ยุทธศาสตร์ดา้นความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน 28 ระหว่างด าเนินการ 

 2. ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชด าร ิ 3 ระหว่างด าเนินการ 

 3. ยุทธศาสตร์ดา้นโครงสร้างพื้นฐาน 47 ระหว่างด าเนินการ 

 4. ยุทธศาสตร์ดา้นการอนุรักษ์ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  7 ระหว่างด าเนินการ 

 5. ยุทธศาสตร์ดา้นการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรม ประเพณี และกีฬา  10 ระหว่างด าเนินการ 

 6. ยุทธศาสตร์ดา้นการพัฒนาการศึกษา 13 ระหว่างด าเนินการ 

 7. ยุทธศาสตร์ดา้นการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ด ี 49 ระหว่างด าเนินการ 

 8. ยุทธศาสตร์ดา้นการพัฒนาสาธารณสุข 11 ระหว่างด าเนินการ 

 9. ยุทธศาสตร์ดา้นการพัฒนาสังคม 19 ระหว่างด าเนินการ 

 10.ยุทธศาสตร์ดา้นการพัฒนาการเกษตร 3 ระหว่างด าเนินการ 

รวม 190  ระหว่างด าเนินการ 

ร้อยละของผลสมัฤทธิข์องการปฏิบัติตามแผน  คิดเป็น  ระหว่างด าเนินการ 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

จ านวนโครงการ ปี 2559 
ปรากฏอยู่ใน
แผนพัฒนา

สามปี 

บรรจุในเทศ
บัญญัติ 

(น าไปปฏิบัติ) 

คิดเป็นร้อยละ 
ของโครงการที่
ปรากฏในแผนฯ  

 1. ยุทธศาสตร์ดา้นความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

28 24 12.63 

 2. ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชด าร ิ 3 3 1.58 
 3. ยุทธศาสตร์ดา้นโครงสร้างพื้นฐาน 47 18 9.47 
 4. ยุทธศาสตร์ดา้นการอนุรักษ์ทรพัยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม  

7 5 2.63 

 5. ยุทธศาสตร์ดา้นการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา-
วัฒนธรรม ประเพณี และกีฬา  

10 8 4.21 

 6. ยุทธศาสตร์ดา้นการพัฒนาการศึกษา 13 12 6.32 
 7. ยุทธศาสตร์ดา้นการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ด ี 49 39 20.53 
 8. ยุทธศาสตร์ดา้นการพัฒนาสาธารณสุข 11 6 3.16 
 9. ยุทธศาสตร์ดา้นการพัฒนาสังคม 19 14 7.37 
 10.ยุทธศาสตร์ดา้นการพัฒนาการเกษตร 3 3 1.58 

รวม 190 132 69.47 
 

 
ผลการด าเนินงาน 

(ตารางเปรียบเทียบ ปีงบประมาณ 2557 กับ 2558) 
การ

ด าเนินงาน 
แผนพัฒนา 

สามปี 
2557 

แผนการ
ด าเนินงาน 

2557 

เทศ
บัญญัติ 
2557 

ด าเนิน 
การ 

ได้จริง 

แผนพัฒนา 
สามปี 
2558 

แผนการ
ด าเนินงาน 

2558 

เทศ
บัญญัติ 
2558 

ด าเนิน 
การ 

ได้จริง 
จ านวน
โครงการ 

247 100 100 80 268 161 161 78 

ร้อยละ 100 40.49 40.49 32.39 100 60.08 60.08 29.11 
 

ผลการด าเนินงาน 
(ตารางเปรียบเทียบ ปีงบประมาณ 2558 กับ 2559) 

การ
ด าเนินงาน 

แผนพัฒนา 
สามปี 
2558 

แผนการ
ด าเนินงาน 

2558 

เทศ
บัญญัติ 
2558 

ด าเนิน 
การ 

ได้จริง 

แผนพัฒนา 
สามป ี
2559 

แผนการ
ด าเนินงาน 

2559 

เทศ
บัญญัติ 
2559 

ด าเนิน 
การ 

ได้จริง 
จ านวน
โครงการ 

268 161 161 78 330 187 187 147 

ร้อยละ 100 60.08 60.08 29.11 100 56.67 56.67 44.55 
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     ส าหรับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เทศบาลได้ด าเนินการตั้งงบประมาณ ตามแผนพัฒนา
ดังนี้ 

ผลการด าเนินงาน 
(ตารางเปรียบเทียบ ปีงบประมาณ 2559 กับ 2560) 

การ
ด าเนินงาน 

แผนพัฒนา 
สามปี 
2559 

แผนการ
ด าเนินงาน 

2559 

เทศ
บัญญัติ 
2559 

ด าเนิน 
การ 

ได้จริง 

แผนพัฒนา 
สามปี 
2560 

แผนการ
ด าเนินงาน 

2560 

เทศ
บัญญัติ 
2560 

ด าเนิน 
การ 

ได้จริง 
จ านวน
โครงการ 

330 187 187 147 190 132 132 ระหว่าง
ด าเนินการ 

ร้อยละ 100 56.67 56.67 44.55 100 69.47 69.47   
 
1.2 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
 ตามท่ีเทศบาลต าบลปรุใหญ่ ได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาขึ้นมาเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการ

พัฒนาเทศบาลให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแก้ไขปัญหาให้กับ
ประชาชน ในการจัดท าแผนพัฒนานั้นจะต้องมีการติดตามและประเมินแผนพัฒนา ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 หมวด 6 ข้อ 29 และ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 ข้อ 
13 โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาเป็นผู้ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ซึ่ง
คณะกรรมการจะต้องด าเนินการก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ด าเนินการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบ
ห้าวันนับแต่วันรายงานผล และเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบ
วัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้ง ภายในเดือนเมษายน และภายในเดือนตุลาคมของทุกปี   

 ซึ่งแผนพัฒนาของเทศบาลสามารถน าไปปฏิบัติในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพได้ดังนี้   
(1)  เชิงปริมาณ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

      แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. 2554 – 2558)    
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557 – 2559) 
โครงการที่บรรจุในแผน   จ านวน  247  โครงการ 

    สามารถด าเนินการได้     จ านวน    80  โครงการ    
    คิดเป็นร้อยละ  32.39 

ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนา ปี 2557 รวม 12 ยุทธศาสตร์ 
จ านวนโครงการตามแผน มีทั้งสิ้น 247 โครงการ จ านวนโครงการที่น ามาตั้ง
งบประมาณ จ านวน 100 โครงการ ประกอบด้วย จ านวนโครงการที่แล้ว
เสร็จ จ านวน 80 โครงการ คิดเป็น 32.39% โครงการที่ยังไม่ได้ด าเนินการ 
จ านวน 167 โครงการ ซึ่งคิดเป็น 67.61% ซึ่งตามผลการด าเนินงาน
ดังกล่าว แสดงว่าการด าเนินการตามแผนยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าท่ีควร    
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 ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2558 
    แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. 2558 – 2562)    

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558 – 2560) 
โครงการที่บรรจุในแผน   จ านวน  268  โครงการ 

    สามารถด าเนินการได้     จ านวน    78  โครงการ    
    คิดเป็นร้อยละ  29.11 

ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนา ปี 2558 รวม 10 ยุทธศาสตร์ 
จ านวนโครงการตามแผน มีทั้งสิ้น 268 โครงการ จ านวนโครงการที่น ามาตั้ง
งบประมาณ จ านวน 161 โครงการ ประกอบด้วย จ านวนโครงการที่แล้ว
เสร็จ จ านวน 78  โครงการ คิดเป็น 29.11 % ซึ่งตามผลการด าเนินงาน
ดังกล่าว แสดงให้เห็นว่าการด าเนินการตามแผนยังไม่มีประสิทธิภาพ
เท่าที่ควร เนื่องจากจ านวนโครงการในแผนมีมากเกินไป และโครงการที่
น ามาจัดตั้งงบประมาณไม่สามารถด าเนินการได้    

  
 ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2559 

    แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. 2558 – 2562)    
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561) 
โครงการที่บรรจุในแผน   จ านวน  330  โครงการ 

    สามารถด าเนินการได้     จ านวน  147  โครงการ    
    คิดเป็นร้อยละ  44.55 

ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนา ปี 2559 รวม 10 ยุทธศาสตร์ 
จ านวนโครงการตามแผน มีทั้งสิ้น 330 โครงการ จ านวนโครงการที่น ามาตั้ง
งบประมาณ จ านวน 187 โครงการ จ านวนโครงการที่ด าเนินการ จ านวน 
147 โครงการ คิดเป็น 44.55% ซึ่งตามผลการด าเนินงานดังกล่าว แสดงให้
เห็นว่าการด าเนินการตามแผนยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร เนื่องจาก
จ านวนโครงการในแผนมีมากเกินไป และโครงการที่น ามาจัดตั้งงบประมาณ
ไม่สามารถด าเนินการได้  

 
 ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560 

    แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. 2558 – 2562)    
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) 
โครงการที่บรรจุในแผน    จ านวน  190  โครงการ 

    คาดว่าจะสามารถด าเนินการได้     จ านวน  132  โครงการ    
    คิดเป็นร้อยละ  69.47 

เทศบาลจะด าเนินงานได้ตามวัตถุประสงค์มากกว่าร้อยละ 95 ขึ้น
ไปของแผนและสามารถด าเนินการได้ในอัตราที่เพ่ิมขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับ
ปีงบประมาณท่ีผ่านมา   
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   (2)  เชิงคุณภาพ  

 เทศบาลต าบลปรุใหญ่ ได้ด าเนินการเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลสูงสุดต่อประชาชนโดยได้มีการประเมินความพึงพอใจ ซึ่งการ
ประเมินความพึงพอใจท าให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการด าเนินงานของ
เทศบาลในภาพรวม ซึ่งเทศบาลได้ด าเนินการประเมินความพึงพอใจสรุปได้
ดังนี้ 

     ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2557 
การประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อผลการด าเนินงาน

โครงการ/กิจกรรมของเทศบาลต าบลปรุใหญ่ โดยการสุ่มจากกลุ่มตัวอย่าง 
จ านวน 200   ตัวอย่าง  ระดับความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในภาพรวม สรุปได้ดังนี้  
- ระดับความพึงพอใจ พอใจมาก    คิดเป็นร้อยละ  13.89   
- ระดับความพึงพอใจ พอใจ   คิดเป็นร้อยละ  71.06   
- ระดับความพึงพอใจ ไม่พอใจ     คิดเป็นร้อยละ  15.06 

     ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์  
     (คะแนนเต็ม 10 คะแนน) สรุปได้ดังนี้ 

 1. ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน คะแนนความพึงพอใจ  7.13 คะแนน 
 2. ยุทธศาสตร์โครงสร้างพื้นฐาน คะแนนความพึงพอใจ    6.96 คะแนน 
 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม  คะแนนความพึงพอใจ    7.05 คะแนน 
 4. ยุทธศาสตร์การกีฬาและนันทนาการ  คะแนนความพึงพอใจ    7.12 คะแนน 
 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา คะแนนความพึงพอใจ    7.24 คะแนน 
 6. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม คะแนนความพึงพอใจ    7.28 คะแนน 
 7. ยุทธศาสตร์การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพคุณภาพ คะแนนความพึงพอใจ    6.91 คะแนน 
 8. ยุทธศาสตร์พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ คะแนนความพึงพอใจ    - คะแนน 
 9. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข คะแนนความพึงพอใจ    7.14 คะแนน 
 10.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม คะแนนความพึงพอใจ    6.88 คะแนน 
 11.ยุทธศาสตร์ด้านเกษตรกรรม คะแนนความพึงพอใจ    7.31 คะแนน 
 12.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ พาณิชยกรรม   
     อุตสาหกรรม 

คะแนนความพึงพอใจ    6.64 คะแนน 

สรุปคะแนนความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ 6.5 คะแนน 
     ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2558 

การประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อผลการด าเนินงานโครงการ/
กิจกรรมของเทศบาลต าบลปรุใหญ่ โดยการแจกแบบส ารวจความพึงพอใจของ
ประชาชนต่อการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จากกลุ่มตัวอย่าง 
จ านวน 288 คน  ระดับความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในภาพรวม สรุปได้ดังนี้  

- ระดับความพึงพอใจ พอใจมาก    คิดเป็นร้อยละ  22.42   
- ระดับความพึงพอใจ พอใจ   คิดเป็นร้อยละ  62.27   
- ระดับความพึงพอใจ ไม่พอใจ     คิดเป็นร้อยละ  15.32 
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     ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์  
     (คะแนนเต็ม 10 คะแนน) สรุปได้ดังนี้ 
1.ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน คะแนนความพึงพอใจ 6.64 
2.ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชด าริ  คะแนนความพึงพอใจ 6.65 
3.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน คะแนนความพึงพอใจ 6.52 
4.ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คะแนนความพึงพอใจ 6.60 
5.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรม ประเพณี  คะแนนความพึงพอใจ 6.66 
   และกีฬา 

 
6.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา คะแนนความพึงพอใจ 6.66 
7.ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  คะแนนความพึงพอใจ 6.53 
8.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข คะแนนความพึงพอใจ 6.74 
9.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม คะแนนความพึงพอใจ 6.74 
10.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตร คะแนนความพึงพอใจ 6.41 

คะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 
 

6.62 
สรุปคะแนนความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์เฉลี่ย 6.62   

     ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2559 
การประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อผลการด าเนินงานโครงการ/

กิจกรรมของเทศบาลต าบลปรุใหญ่ โดยการแจกแบบส ารวจความพึงพอใจของ
ประชาชนต่อการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จากกลุ่มตัวอย่าง 
จ านวน 150 คน ระดับความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในภาพรวม สรุปได้ดังนี้  

- ระดับความพึงพอใจ พอใจมาก    คิดเป็นร้อยละ  31.70   
- ระดับความพึงพอใจ พอใจ   คิดเป็นร้อยละ  64.60   
- ระดับความพึงพอใจ ไม่พอใจ    คิดเป็นร้อยละ  3.70 

     ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์  
     (คะแนนเต็ม 10 คะแนน) สรุปได้ดังนี้ 
1.ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน คะแนนความพึงพอใจ 7.22 
2.ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชด าริ  คะแนนความพึงพอใจ 7.23 
3.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน คะแนนความพึงพอใจ 6.97 
4.ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คะแนนความพึงพอใจ 7.17 
5.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรม ประเพณี  คะแนนความพึงพอใจ 7.31 
   และกีฬา 

 
6.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา คะแนนความพึงพอใจ 7.12 
7.ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  คะแนนความพึงพอใจ 7.13 
8.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข คะแนนความพึงพอใจ 7.10 
9.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม คะแนนความพึงพอใจ 7.30 
10.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตร คะแนนความพึงพอใจ 7.25 

คะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 
 

7.18 
สรุปคะแนนความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์เฉลี่ย 7.18   
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     ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560   
         คาดว่าจะสามารถท าให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจมาก  ร้อยละ  70 ขึ้นไป 

 
2. ผลที่ได้รับจากการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 – 2560 

2.1 ผลที่ได้รับหรือผลที่ส าคัญ 
 ตามที่เทศบาลต าบลปรุใหญ่ ได้ด าเนินงานต่างๆ ตั้งแต่มีงบประมาณ พ.ศ. 2557 – 2560 

เพ่ือแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน และพัฒนาองค์กรให้เกิดความมั่งคงในการพัฒนาเพ่ือให้ความเป็นอยู่ของ
ประชาชนดีขึ้น ซึ่งผลจากการด าเนินงานของเทศบาลนั้น ผลที่ได้รับมีดังนี้   

1.  ประชาชนมีน้ าประปาใช้ครบทุกครัวเรือน 
2.  ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือน 
3.  ประชาชนมีระบบสาธารณูปโภค ได้แก่ ถนน ท่อระบายน้ า ไฟฟ้า ที่ได้มาตรฐาน 
4.  ไม่มีการเกิดอาชญากรรมในพื้นที่   
5.  เด็กได้รับการศึกษาครบทุกคน 
6.  ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ได้รับเงินช่วยเหลือเบี้ยยังชีพทุกคน 
7. ประชาชนผู้ด้อยโอกาสได้รับความช่วยเหลือในเรื่องที่อยู่อาศัยที่มั่นคงแข็งแรง 
8. ประชาชนได้รับความช่วยเหลือจากเหตุสาธารณภัย 
9. ปัญหาโรคไข้เลือดออกลดลง 
10. ขยะในชุมชนมีวิธีการจัดการที่ถูกต้อง 
11. ประชาชนได้รับความรู้เกี่ยวกับการสาธารณสุข 
12. ประชาชนได้รับความรู่เกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
13. ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการด าเนินงานต่างๆ ของเทศบาล 
14. ประชาชนได้รับบริการจากงานบริการต่างๆ ของเทศบาลด้วยความสะดวก 
15. เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง 

ส าหรับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ผลที่คาดว่าจะได้รับเพ่ิมข้ึน มีดังนี้ 
1. ประชาชนในเขตต าบลปรุใหญ่มีถนนที่มีคุณภาพดีขึ้นส าหรับในการสัญจรไปมา 

ครอบคลุมทุกพื้นที่ 
2. ประชาชนได้รับการฝึกอบรม ส่งเสริมอาชีพ เพ่ือน าไปประกอบอาชีพเพ่ิมรายได้

ให้กับครัวเรือน 
3. ชุมชนในเขตเทศบาลมีระบบระบายน้ าที่ดีและมีประสิทธิภาพ ไม่เกิดปัญหาน้ า

ท่วมขัง น้ าระบายไม่ทัน 
4. การก าจัดขยะมีประสิทธิภาพมากข้ึน และปริมาณขยะลดลง 
5. ผู้สูงอายุได้รับการส่งเสริม พัฒนาให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี 

2.2 ผลกระทบ 
 ในการด าเนินงานของเทศบาลปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 – 2559 สามารถด าเนินการได้ตามที่

ประชาชนต้องการเฉลี่ย 3 ปี คิดเป็นร้อยละ 35.35  ซึ่งการด าเนินงานนั้นก็สามารถส่งผลกระทบต่อชุมชนใน
เขตเทศบาล ดังนี้ 

 1. การก่อสร้างถนนเพ่ิมขึ้นในเขตเทศบาล ท าให้การระบายน้ าได้ช้าเกิดน้ าท่วมขังในบางจุด 
ท าให้เทศบาลต้องเร่งก่อสร้างรางระบายน้ าเพ่ิมข้ึนเพ่ือแก้ไขปัญหาดังกล่าว 
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 2. การพัฒนาและการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ส่งผลให้เกิดเป็นชุมชนแออัด ก่อให้เกิดโรค
ระบาด เช่น ไข้เลือดออก โรคมือ เท้า ปาก และปัญหาการจราจรติดขัด  

 3. การเจริญเติบโตของจ านวนประชากรมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นทุกปี  แต่หน่วยบริการด้าน
สาธารณสุขมีไม่เพียงพอต่อความต้องการ ท าให้ไม่ได้รับความสะดวกในการใช้บริการ 

 4. ความเจริญในการขยายตัวของเมืองเพ่ิมมากข้ึน ท าให้การก่อสร้างทางระบายน้ าเกิดปัญหา
ในการหาที่ระบายน้ าทิ้งและปัญหาสิ่งปลูกสร้างปิดกั้นทางน้ า น้ าไม่มีทางระบายและเกิดการท่วมขังระบายไม่
ทันในช่วงฤดูฝน 
3. สรุปปัญหาอุปสรรคการด าเนินงานที่ผา่นมาและแนวทางการแก้ไข  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 – 2559 

  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
ปัญหา 

1)  เจ้าหน้าที่ยังขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องของระเบียบ กฎหมาย เท่าท่ีควร   
2)  เครื่องมือ เครื่องใช้ เทคโนโลยีในการท างานมีไม่เพียงพอ  
3)  ชุมชนในเขตเทศบาลมีปัญหาที่จะต้องแก้ไขอยู่เป็นจ านวนมาก  
4)  ประชาชนมีความต้องการซึ่งความต้องการดังกล่าวมีเป็นจ านวนมาก   
5)  ประชาชนยังไม่เข้าใจขอบเขตอ านาจหน้าที่ของเทศบาลที่จะสามารถด าเนินการได้  

อุปสรรค 
1)  การขาดความรู้เรื่องของระเบียบ กฎหมาย อีกท้ัง เครื่องมือ  เครื่องใช้ 

เทคโนโลยีในการท างานมีไม่เพียงพอ ท าให้เกิดอุปสรรคในการด าเนินงานเป็นอย่างยิ่ง  
2)  เทศบาลมีงบประมาณไม่เพียงพอต่อการด าเนินงานแก้ไขปัญหาของประชาชน   
3)  เทศบาลสามารถด าเนินการได้เฉพาะตามอ านาจหน้าที่      

 แนวทางการแก้ไข   
  (1)  การด าเนินงานของเทศบาล 

1)  การจัดท าแผนพัฒนาสามปีควรพิจารณาใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็น
กรอบในการจัดท าแผนพัฒนาสามปี และทุกภาคส่วนควรให้ความส าคัญในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   

2)  การด าเนินงานของเทศบาลควรจะให้เป็นไปตามแผนพัฒนาสามปี กล่าวคือควร
จะพิจารณาโครงการ/กิจกรรม  ที่บรรจุในแผนพัฒนาสามปีมาพิจารณาด าเนินการ  

3)  ไม่ควรบรรจุโครงการ/กิจกรรม ที่ไม่อยู่ในอ านาจหน้าที่ ในแผนพัฒนาสามปี   
4)  ควรพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่สามารถด าเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น   
5)  ควรพิจารณาด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนมาก

ที่สุด เช่น  การแก้ไขปัญหาเรื่องน้ าประปา   
6)  จัดส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม พัฒนาทักษะ เสริมสร้างความรู้ในการ

ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง 
7) จัดตั้งงบประมาณในการจัดหาครุภัณฑ์ส านักงานอย่างเพียงพอ 

(2)  การบริการประชาชน 
 1)  ควรจัดให้มีสถานที่ในการให้บริการประชาชนอย่างพอเพียง เช่น มีจุดบริการและ

เก้าอ้ีเพียงพอ สะดวก สะอาด และมีเจ้าหน้าที่คอยให้ค าแนะน า    
 2)  ควรพิจารณาจัดบริการประชาชนในเชิงรุกมากขึ้น เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ

สะดวก  รวดเร็วและถูกต้อง ในการบริการของเทศบาล 
 3)  เจ้าหน้าที่เทศบาลควรยิ้มแย้ม แจ่มใส และพูดจาสุภาพต่อประชาชน 
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 4)  ควรสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเทศบาลกับประชาชน เพ่ือให้เกิดความเข้าใจ 
 5)  ควรสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้เกิดขึ้นกับเทศบาล  

  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
  ปัญหา 

1)  การจัดท าแผนพัฒนาสามปีควรพิจารณาใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็น
กรอบในการจัดท าแผนพัฒนาสามปี และทุกภาคส่วนควรให้ความส าคัญในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   

2)  เทศบาลไม่สามารถบรรจุโครงการ/กิจกรรมในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายได้
ครบทุกโครงการ/กจิกรรมและครอบคลุมทุกยุทธศาสตร์การพัฒนา   

3)  เทศบาลไม่สามารถด าเนินการได้ครบทุกโครงการ/กิจกรรมที่ตั้งไว้ในเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย  
  อุปสรรค 

1)  เทศบาลต าบลปรุใหญ่มีงบประมาณไม่เพียงพอต่อการด าเนินงานแก้ไขปัญหา
และความต้องการของประชาชนในชุมชนได้ทั้งหมด  

2)  เทศบาลตั้งงบประมาณในการด าเนินการตามภารกิจแต่ละด้านบางรายการยังไม่
เพียงพอและบางรายการมากเกินไป ท าให้ต้องโอนเพ่ิม โอนลด และตั้งจ่ายรายการใหม่      
     แนวทางการแก้ไข   
  (1)  การด าเนินงานของเทศบาล 

1)  การจัดท าแผนพัฒนาสามปีควรพิจารณาใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็น
กรอบในการจัดท าแผนพัฒนาสามปี และทุกภาคส่วนควรให้ความส าคัญในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   

2)  การจัดท าแผนพัฒนาสามปีควรพิจารณางบประมาณและค านึงถึงสถานะการคลัง
ในการพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาสามปี                               

3)  ควรเร่งรัดให้มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายให้สามารถด าเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น   

4)  เทศบาลควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับกับภารกิจแต่
ละด้านที่จะต้องด าเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด โอนตั้งจ่ายรายการใหม่    

5)  ควรพิจารณาด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนมาก
ที่สุด เช่น  การแก้ไขปัญหาเรื่องน้ าประปา การขาดแคลนน้ าในการอุปโภค -บริโภค  และปัญหาวาตภัยและ
อุทกภัยที่เกิดขึ้นเป็นประจ าทุกปี 

(2)  การบริการประชาชน 
1)  ควรจัดให้มีสถานที่ในการให้บริการประชาชนอย่างพอเพียง เช่น มีจุดบริการและ

เก้าอ้ีเพียงพอ สะดวก สะอาด และมีเจ้าหน้าที่คอยให้ค าแนะน า     
2)  ควรพิจารณาจัดบริการประชาชนในเชิงรุกมากขึ้น เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ

สะดวก  รวดเร็วและถูกต้อง  ในการบริการของเทศบาล 
3)  เจ้าหน้าที่เทศบาลควรยิ้มแย้ม แจ่มใส และพูดจาสุภาพต่อประชาชน 
4)  ควรสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเทศบาลกับประชาชน เพ่ือให้เกิดความเข้าใจ 
5)  ควรสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้เกิดขึ้นกับเทศบาล  
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  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
ปัญหา 

1)  เทศบาลต าบลปรุใหญ่ ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายรับบางประเภทและเงิน
อุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาลน้อยกว่าปีที่ผ่านมา ซึ่งไม่ได้รับตามที่ตั้งประมาณการรายรับไว้ในงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี  ท าให้ไม่สามารถด าเนินการโครงการได้ท้ังหมด  

2)  เครื่องมือ เครื่องใช้ เทคโนโลยีในการท างานยังมีไม่เพียงพอต่อการด าเนินการ 
3)  ชุมชนในเขตเทศบาลมีปัญหาที่จะต้องแก้ไขอยู่เป็นจ านวนมาก  
4)  ประชาชนมีความต้องการซึ่งความต้องการดังกล่าวมีเป็นจ านวนมาก   

อุปสรรค 
1) อ านาจหน้าที่มีข้อจ ากัดท าให้ไม่สามารถด าเนินการได้   

     แนวทางการแก้ไข   
  (1)  การด าเนินงานของเทศบาล 

1)  การจัดท าแผนพัฒนาสามปีควรพิจารณาใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็น
กรอบในการจัดท าแผนพัฒนาสามปี และทุกภาคส่วนควรให้ความส าคัญในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   

2)  การจัดท าแผนพัฒนาสามปีควรพิจารณางบประมาณและค านึงถึงสถานะการคลัง
ในการพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาสามปี  

3)  ควรเร่งรัดให้มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายให้สามารถด าเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น   

4)  เทศบาลควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับกับภารกิจแต่
ละด้านที่จะต้องด าเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ 

5) จัดตั้งงบประมาณในการจัดหาครุภัณฑ์ส านักงานอย่างเพียงพอ 
 (2)  การบริการประชาชน 

1)  ควรปรับปรุงระบบท่อระบายน้ า  แก้ไขปัญหาขยะไม่ให้ส่งกลิ่นเหม็น และการ
บริหารจัดการในการจัดเก็บขยะมูลฝอยให้มีประสิทธิภาพ 

2)  ควรปรับสถานที่ในการให้บริการประชาชนอย่างพอเพียง เช่น มีจุดบริการและ
เก้าอ้ีให้พียงพอ  สะดวก  สะอาด และมีเจ้าหน้าที่คอยให้ค าแนะน า    

3)  เทศบาลควรจัดประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ ผ่านทางหอกระจายข่าวมากกว่านี้
และประชาสัมพันธ์ข่าวบ่อย ๆ  

4)  ควรพิจารณาจัดบริการประชาชนในเชิงรุกมากขึ้น เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ
สะดวก  รวดเร็ว และถูกต้อง ในการบริการของเทศบาล 
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ส่วนที่ ส่วนที่ 33  
ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
1.  ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
1.1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 –2579)    
  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีของเทศบาลมีความสัมพันธ์กับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  
โดยมุ่งเน้นเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปสู่ความมั่นคง  มั่งค่ัง  และยั่งยืน  โดยแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
ของประเทศไทยก าลังอยู่ระหว่างการการเสนอร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติต่อที่ประชุมคณะกรรมการจัดท า
ยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการด าเนินการปรับปรุงร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติตามมติที่ประชุม
คณะกรรมการจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติ  โดยร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ  20 ปี (พ.ศ. 2560 –2579)  สรุปย่อได้  
ดังนี้ 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วิสัยทัศน์  

“ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง” 

หรือเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” ทั้งนี้วิสัยทัศน์ดังกล่าวจะต้องสนองตอบต่อ
ผลประโยชน์แห่งชาติ อันได้แก่ การมีเอกราช อธิปไตย และบูรณภาพแห่งเขตอ านาจรัฐ การด ารงอยู่อย่าง
มั่นคง ยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติ การด ารงอยู่อย่างมั่นคงของชาติและประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ 
การอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุขเป็นปึกแผ่นมีความมั่นคงทางสังคมท่ามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและ
ศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ความเจริญเติบโตของชาติความเป็นธรรมและความอยู่ดีมีสุขของประชาชน ความ
ยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ความมั่นคงทางพลังงานและอาหารความสามารถในการรักษา
ผลประโยชน์ของชาติภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ
ประสานสอดคล้องกัน ด้านความม่ันคงในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรีไม่เป็น
ภาระของโลกและสามารถเก้ือกูลประเทศที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจที่ด้อยกว่า 
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1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 

การจัดท าแผนพัฒนาสี่ปีของเทศบาลมีความสัมพันธ์และสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์พัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ  แต่ทั้งนี้  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 - 2559) ได้สิ้นสุดลง
และการจัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่  12  อยู่ระหว่างการเสนอร่างแผนซึ่งได้ก าหนด
ยุทธศาสตร์เอาไว้แล้ว 

ดังนั้น  เพื่อให้การจัดท าแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ของเทศบาลต าบลปรุใหญ่   มี
ความสอดคล้องกับทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 เทศบาล จึงได้จัดท าแผนที่
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  มีทั้งหมด  10 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์  
ยุทธศาสตร์ที่ 2  การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ 4  การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ 5  การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งค่ังและยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ 6  การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิ ชอบและ 

ธรรมาภิบาลในสังคมไทย 
ยุทธศาสตร์ที่ 7  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 8  การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
ยุทธศาสตร์ที่ 9  การพัฒนาภูมภิาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตร์ที่ 10 ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา 
 

1.3 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
 แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

   แผนพัฒนาภาค เป็นแผนที่ที่ยึดกระบวนการมี ส่วนร่วมของทุกภาคส่วนจากทุก
จังหวัดทั้ง 4 ภูมิภาคขึ้น  เพ่ือสนับสนุนจังหวัดและกลุ่มจังหวัดให้สามารถ  ใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดท า
แผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาภาค  จัดท าโดยส านักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ (สศช.) มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้เกิดการพัฒนาที่สมดุล  ยึดแนวคิดการพัฒนาตาม “ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง”  โดยประกอบไปด้วย  ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเหนือ  ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคกลาง     ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคใต้     ซึ่งเทศบาลต าบล
ปรุใหญ่นั้นตั้งอยู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีของเทศบาลมีความสัมพันธ์กับ
แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ด้านเศรษฐกิจ ด้านการเกษตร  การท่องเที่ยว  การค้าการลงทุน การ
พัฒนาคนให้มีสุขภาวะดีทั้งร่างกาย จิตใจและสติปัญญา  รอบรู้  เท่าทันการเปลี่ยนแปลง  สามารถด ารงชีพได้
อย่างมีคุณภาพ สร้างความมั่นคงด้านอาหาร  แก้ไขปัญหาความยากจน หนี้สิน และการออมของครัวเรือน  มี
สัมมาอาชีพที่มั่นคง สามารถพ่ึงพาตนเองและดูแลครอบครัวได้อย่างอบอุ่น   ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์   ซ่ึงแผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีรายละเอียดสรุปย่อ  ดังนี้ 

กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค 
 ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2550 มาตรา 53/1 และมาตรา 
53/2 บัญญัติให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดท าแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดให้สอดคล้องกับแนว
ทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น  ส านักงาน
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พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) จึงได้จัดท ากรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคที่ยึดกระบวนการมี 
ส่วนร่วมของทุกภาคส่วนจากทุกจังหวัดทั้ง 4 ภูมิภาคขึ้น  เพ่ือสนับสนุนจังหวัดและกลุ่มจังหวัดให้สามารถใช้
เป็นกรอบแนวทางในการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 
1. แนวคิดและหลักการ 
 1.1 ยึดแนวคิดการพัฒนาตาม “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ให้เกิดการพัฒนาที่สมดุล เป็นธรรม
และ มีภูมิคุ้มกันต่อผลกระทบจากกระแสการเปลี่ยนแปลงทั้งจากภายนอกและภายในประเทศ ควบคู่กับกับ
แนวคิด “การพัฒนาแบบองค์รวม” ที่ยึด คน  ผลประโยชน์ของประชาชน  ภูมิสังคม  ยุทธศาสตร์พระราชทาน 
เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา  ยึดหลักการมีส่วนร่วมของทุกภาคภาคีการพัฒนา และหลักธรรมาภิบาล  เพ่ือให้
สังคมสมานฉนัท์และอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน 
 1.2  หลักการ มุ่งสร้างความเชื่อมโยงกับแผนระดับชาติต่างๆ นโยบายรัฐบาล แผนการบริหารราชการ
แผ่นดิน เพื่อสร้างโอกาสทางการพัฒนา สอดคล้องกับภูมิสังคมของพ้ืนที่ โดย 

(๑) ก าหนดรูปแบบการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ของประเทศและภาครวมถึงชุมชน 
(๒) ก าหนดบทบาทและยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคให้สอดคล้องกับศักยภาพและโอกาสของ

พ้ืนที่ 
2. ทิศทางการพัฒนาเชิงพื้นที่ 
 ภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา  สภาพแวดล้อมภายนอกเป็นปัจจัยส าคัญต่อ
การพัฒนาประเทศ  เป็นผลให้จ าเป็นต้องเตรียมการรองรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้เหมาะสม การพัฒนาที่
สมดุล ดังนั้นจึงก าหนดทิศทางการพัฒนาพ้ืนที่ของประเทศ ดังนี้ 
 2.1 พัฒนาพ้ืนที่ในภูมิภาคต่างๆ ของประเทศให้เชื่อมโยงกับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพ่ือเป็น
ฐานการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม การเกษตรและการแปรรูปการเกษตร และการท่องเที่ยวของภูมิภาค 
โดยเฉพาะ 

2.1.1 พัฒนาพ้ืนที่เชื่อมโยงทางเศรษฐกิจตามแนวตะวันออก – ตะวันตก (East West 
Economic Corridor) เช่น พ้ืนที่เขตเศรษฐกิจแม่สอด-สุโขทัย-พิษณุโลก-ขอนแก่น-มุกดาหาร  แนวสะพาน
เศรษฐกิจพ้ืนที่อรัญประเทศ-สระแก้ว-ปราจีนบุรี  พ้ืนที่เศรษฐกิจระนอง-ชุมพร-บางสะพาน  แนวสะพาน
เศรษฐกิจพังงา-กระบี่-สุราษฎร์ธานี-นครศรีธรรมราช  และแนวสะพานเศรษฐกิจสตูล-สงขลา 

2.1.2 พัฒนาพ้ืนที่เชื่อมโยงทางเศรษฐกิจตามแนวเหนือ-ใต้ (North South Economic 
Corridor) ได้แก่ แนวเศรษฐกิจเชียงของ-เชียงราย-พิษณุโลก-นครสวรรค์-จังหวัดปริมณฑล  แนวเศรษฐกิจ
หนองคาย-อุดรธานี-ขอนแก่น-นครราชสีมา-จังหวัดปริมณฑล  พ้ืนที่แหลมฉบัง-ชลบุรี-ฉะเชิงเทรา-สระแก้ว-
บุรีรัมย์-มุกดาหาร 
 2.2 พัฒนาบริการพ้ืนฐานของชุมชนเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจเชื่อมโยงระหว่างประเทศ โดยเน้น
พ้ืนที่ชุมชนตามแนวเขตเศรษฐกิจเหนือ-ใต้ และตะวันออก-ตะวันตก  โดยเฉพาะชุมชนเศรษฐกิจชายแดน  
 2.3 พัฒนาระบบโลจิสติกส์และโครงข่ายคมนาคมขนส่งเพ่ือสนับสนุนการเพ่ิมขีดความสามารถในการ
แข่งขันเชิงพ้ืนที่ เช่น การพัฒนาระบบรถราง  เพ่ิมประสิทธิภาพการขนส่งทางน้ า และเพ่ิมประสิทธิภาพการ
เชื่อมโยงโครงข่ายการคมนาคมบริเวณจุดตัด เช่น พิษณุโลก และขอนแก่น 
 2.4 สร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือรักษาสมดุลของระบบนิเวศให้
ยั่งยืน ได้แก่ พัฒนาแหล่งน้ าให้เพียงพอต่อการเกษตร พัฒนาสิ่งแวดล้อมเมืองและแหล่งอุตสาหกรรม และการ
จัดให้มีการจัดการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างมีประสิทธิภาพ 
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3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 3.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
  (1) เพ่ิมศักยภาพการแข่งขันด้านเศรษฐกิจ โดยการยกมาตรฐานและประสิทธิภาพการผลิต
การเกษตร  การพัฒนาศักยภาพการประกอบการด้านอุตสาหกรรม  อุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว  
การตั้งองค์กรร่วมภาครัฐและเอกชนระดับพ้ืนที่เพ่ือส่งเสริมอ านวยความสะดวกด้านการค้าการลงทุน และ
ส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
  (2) สร้างคนให้มีคุณภาพ เพื่อพัฒนาคนให้มีสุขภาวะดีทั้งร่างกาย จิตใจและสติปัญญา  รอบรู้  
เท่าทันการเปลี่ยนแปลง  สามารถด ารงชีพได้อย่างมีคุณภาพ 
  (3) สร้างสังคมและเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็ง เพ่ือสร้างความมั่นคงด้านอาหาร  แก้ไข
ปัญหาความยากจน หนี้สิน และการออมของครัวเรือน  มีสัมมาอาชีพที่มั่นคง สามารถพ่ึงพาตนเองและดูแล
ครอบครัวได้อย่างอบอุ่น 
  (4) ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์ โดยเร่งอนุรักษ์และฟ้ืนฟูพ้ืนที่ป่าไม้
ให้ได้ 15.9 ล้านไร่ หรือร้อยละ 25 ของพ้ืนที่ภาค  ป้องกันการรุกพ้ืนที่ชุ่มน้ า พัฒนาแหล่งน้ าและระบบ
ชลประทาน ฟ้ืนฟูดิน ยับยั้งการแพร่กระจายดินเค็ม และเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการโดยส่งเสริมท าเกษตร
อินทรีย์ 
 3.2 ทิศทางการพัฒนากลุ่มจังหวัดและจังหวัด 
  (1) กลุ่มภาคตะวันออกเฉียง เหนือตอนบน 1 ประกอบด้วยอุดรธานี   หนองคาย  
หนองบัวล าภู และเลย) เน้นการฟ้ืนฟูระบบนิเวศน์เพ่ือรักษาสมดุลธรรมชาติ  การปรับโครงสร้างการผลิตด้าน
การเกษตรการส่งเสริมการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยวเชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
  (2) กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 ประกอบด้วย สกลนคร  นครพนม  และ
มุกดาหาร เน้นให้ความส าคัญกับความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบ้าน  เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าการเกษตร ส่งเสริมพ้ืนที่ชลประทาน  การท าปศุสัตว์โดยเฉพาะโคเนื้อ 
  (3) กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ประกอบด้วย ขอนแก่น  กาฬสินธุ์  มหาสารคาม 
และร้อยเอ็ด  เน้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานของเมืองรองรับการเป็นศูนย์กลางการค้าบริการ และการลงทุน
ของภาค การใช้ประโยชน์พ้ืนที่ชลประทานให้เกิดประโยชน์สูงสุด  การท าการเกษตรก้าวหน้า  การเตรียมการ
รองรับอุตสาหกรรมพลังงานทดแทน (Ethanol) ควบคู่กับการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 
  (4) กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ประกอบด้วย นครราชสีมา  ชัยภูมิ  บุรีรัมย์  
สุรินทร์  มุ่งเน้นการพัฒนาระบบชลประทานให้เต็มศักยภาพ  การเตรียมการรองรับอุตสาหกรรมพลังงาน
ทดแทน (Ethanol) พัฒนาการท่องเที่ยวทั้งการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์และอารยธรรมขอมด้วยการสร้างคุณค่า
เพ่ิม และพัฒนาเส้นทาง 
  (5)  กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ประกอบด้วย อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร 
และอ านาจเจริญ  มุ่งเน้นการพัฒนาแหล่งน้ า และระบบบริหารจัดการเพ่ือแก้ ไขปัญหาน้ าท่วมและขาดแคลน
น้ า  การสร้างงานและรายได้จากการท่องเที่ยวให้มากขึ้น 
 3.3 โครงการที่ส าคัญ (Flagship Project) 

(๑) โครงการผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ในทุ่งกุลาร้องไห้เพื่อการส่งออก 
(๒) โครงการพัฒนาเมืองมุกดาหารเป็นประตูสู่อินโดจีน 
(๓) โครงการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวอารยธรรมขอม 
(๔) โครงการจัดการผลิตเอทานอลในภาคอีสาน 
(๕) โครงการยกมาตรฐานการเรียนการสอนด้วยระบบศึกษาทางไกล 
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(๖) โครงการเกษตรยั่งยืนเพ่ือชุมชนเข้มแข็ง 
(๗) โครงการฟื้นฟูลุ่มน้ าชีตอนบนและลุ่มน้ ามูลตอนบนแบบบูรณาการเพ่ือการผลิตที่ยั่งยืน 
 แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 
 การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีของเทศบาลมีความสัมพันธ์กับแผนพัฒนากลุ่ม

จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 เพ่ือพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม พลังงานทดแทน พัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ อารยธรรมและไหม  โดยมีรายละเอียดดังนี้ แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 

(นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์  สุรินทร์)   
ระยะ 4 ปี  พ.ศ. 2558 – 2561 (ฉบับทบทวน) 

ได้จัดท าขึ้นบนพ้ืนฐานการมีส่วนร่วมของการภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วน  ทั้งภาคราชการ  องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  องค์กรภาคเอกชน  และภาคประชาชน  สังคมทั้ง  4 จังหวัด  ทุกขั้นตอน  ตั้งแต่การ
รวบรวมและจัดท าข้อมูลการประเมินศักยภาพของกลุ่มจังหวัด การก าหนดต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์  
เป้าประสงค์รวม กลยุทธ์ ตัวชี้วัด แผนงานและโครงการจากการท างานร่วมกันของทุกภาคส่วน กลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1  จึงได้ก าหนดต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ของกลุ่มจังหวัดในอนาคต  คือ                 

1)  เป็นศูนย์กลางเกษตรอุตสาหกรรม และพลังงานทดแทนที่ส าคัญของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

2)  เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ อารยธรรมและไหม 
3)  เป็นศูนย์กลางความเชื่อมโยงระบบ Logistic กระจายสินค้าในภูมิภาคและการค้าขายชายแดน 
4)  เป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

และได้ปรับเปลี่ยนวิสัยทัศน์ “แหล่งผลิตสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย ศูนย์กลางผลิตภัณฑ์ไหม และการ
ท่องเที่ยวอารยธรรมของ” เป็น “ศูนย์กลางเกษตรอุตสาหกรรม ท่อมเที่ยวอารยธรรม Logistic และ การค้า
ชายแดน เชื่อมโยงกลุ่มอาเซียน” 
เป้าประสงค์รวม 
 1. เพื่อยกระดับเกษตรอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารตามมาตรฐานสากลสู่ครัวโลก 
 2. เพื่อเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจ ด้านการท่องเที่ยวอารยธรรม และไหม เชื่อมโยงกลุ่มประเทศอาเซียน 
 3. เพื่อพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางความเชื่อมโยงระบบ Logistic และการกระจายสินค้าในภูมิภาคและ
ประเทศอาเซียน 

ยุทธศาสตร์ : ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ 30 ประเด็นหลัก 79 แนวทางการ 
ด าเนินการ คือ     

ยุทธศาสตร์ที่  1  :  การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เพ่ือหลุดพ้นจาก
ประเทศรายได้ปานกลาง (Growth & Competitiveness) ประกอบด้วย 9 ประเด็นหลัก 33 แนวทางการ
ด าเนินการ    

ยุทธศาสตร์ที่  2  :  การลดความเหลื่อมล้ า (Inclusive Growth) ประกอบด้วย 8 ประเด็น
หลัก 20 แนวทางการด าเนินการ    

ยุทธศาสตร์ที่  3  :  การเติบโตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Growth) ประกอบด้วย  5 
ประเด็นหลัก  11  แนวทางการด าเนินการ   

ยุทธศาสตร์ที่  4  :  การสร้างความสมดุลและปรับระบบบริหารจัดการ (Internal Process) 
ประกอบด้วย  8 ประเด็นหลัก  15 แนวทางการด าเนินการ 

 



41 
 
ยุทธศาสตร์ที่  1  :  การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  เพ่ือหลุดพ้นจากประเทศรายได้ปาน
กลาง (Growth & Competitiveness) ประกอบด้วย 9 ประเด็นหลัก 33 แนวทางการด าเนินการ  

ประเด็นหลัก แนวทางการด าเนินการ 
1. ด้านเกษตร      1.1  แผนที่การใชท้ี่ดิน (Zoning)  เพื่อผลิตสินคา้เกษตร   

1.2  การพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารตั้งแต่ต้นน้ าถึงปลายน้ า 
2.  ด้านอุตสาหกรรม    2.1  แผนที่การใชท้ี่ดิน (Zoning)  เพื่ออุตสาหกรรม   

2.2  ก าหนดและส่งเสริมอุตสาหกรรมในอนาคต (Bio - plastic, etc.)   
2.3  การเพิ่มขีดความสามารถให้ SME และ OTOP สู่สากล   
2.4  การนาทุนทางวฒันธรรมและภูมิปัญญาไทยมาเพิ่มมูลคา่ 

3.  การท่องเที่ยวและ บริการ      3.1  แผนที่การจัดกลุ่มเมืองท่องเที่ยว   
3.2  เพิ่มขีดความสามารถทางการท่องเที่ยวเข้าสู่รายได้  2  ล้านบาทต่อปี   
3.3  ไทยเป็นศูนย์กลาง medical Tourism ของภูมิภาค  

4.  โครงสร้างพื้นฐาน    4.1  การพัฒนาระบบโลจิสติกสแ์ละโครงสร้างพื้นฐาน   
4.2  การลงทนุการให้บริการและใช้ประโยชน์ ICT  
4.3  การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมเชื่อมโยงในภูมิภาคอาเซียน 

5.  พลังงาน      5.1  นโยบายการปรับโครงสร้างการใช้และราคาพลังงานที่เหมาะสม   
5.2  การลงทุนเพื่อความมั่นคงของพลังงานและพลังงานทดแทน   
5.3  การเชื่อมโยงแหล่งพลงังานและผลิตพลงังานทางเลือกในอาเซียน 

6.  การเชื่อมโยงเศรษฐกิจ  
ในภูมิภาค     

6.1  การเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของสินค้า  บริการ และการ
ลงทุนเพื่อเชื่อมโยงโอกาสจากอาเซียน   
6.2  แก้ไข กฎหมาย กฎระเบียบ รองรับประชาคมอาเซียน   
6.3  ขับเคลื่อนการเชื่อมโยงนิคมอุตสาหกรรมทวาย และ Eastern seaboard   
6.4  เสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อน
บ้าน 

7.  การพัฒนาขีดความ สามารถใน
การแข่งขัน        

7.1  การปรับปรุงขีดความสามารถในการแข่งขัน (100 ดัชนีชีว้ดั)    
7.2  การพัฒนาการสร้าง Brand ประเทศไทย เป็น Modern Thailand 

8.  การวิจัยและพัฒนา    
 

8.1  ขับเคลื่อนค่าใช้จ่ายด้าน R & D เป็นร้อยละ  1 ของ GDP  
8.2  Talent Mobility การใช้ประโยชน์จากก าลังคนดา้น S & T  
8.3  การใช้ประโยชน์ Regional Science Parks  
8.4  การขับเคลื่อนข้อริเร่ิมกระบี่ตามกรอบความร่วมมืออาเซียน  

9.  การพัฒนาพืน้ที่และ เมืองเพื่อ
เชื่อมโยงโอกาส จากอาเซียน  

9.1  การพัฒนาเมืองหลวง  
9.2  การพัฒนาเมืองเกษตร  
9.3  การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรม  
9.4  การพัฒนาเมืองท่องเที่ยว  
9.5  การพัฒนาเมืองบริการสุขภาพ  
9.6  การพัฒนาเมืองบริการศึกษานานาชาต ิ 
9.7  การพัฒนาเมืองชายแดนเพื่อการค้าการลงทน  
9.8  ปัจจัยสนับสนนุการพัฒนาเมืองที่ศักยภาพ 
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ยุทธศาสตร์ที่  2  :  การลดความเหลื่อมล้ า (Inclusive Growth) ประกอบด้วย 8 ประเด็นหลัก 20 แนว
ทางการด าเนินการ    

ประเด็นหลัก แนวทางการด าเนินการ 
10.  การพัฒนาคุณภาพ การศึกษา     10.1  ปฏิรูปการศึกษา (ครู หลักสูตรเทคโนโลยีการดูแลเด็กก่อนและการใช้ 

ICT ในระบบการศึกษา เชน่ แท็บเล็ตและอินเตอร์เน็ตไร้สาย  เป็นตน้)  
10.2  พัฒนาภาคการศึกษารองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  

11.  การยกระดับคุณภาพ ชีวิตและ
มาตรฐานบริการ สาธารณสุข     

11.1  การจัดระบบบริการ  ก าลังพล และงบประมาณ 
11.2  การพัฒนาระบบคุ้มครองผู้บริโภคพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
11.3  สร้างและพัฒนาความร่วมมือระหว่างไทยกับประเทศสมาชิกอาเซียนใน
การพัฒนาคุณภาพชีวิต  

12. การจัดสวัสดิการสังคม และ
การดูแลผู้สูงอายุ เด็ก สตรี และ
ผู้ด้อยโอกาส  

12.1  การพัฒนาระบบสวสัดิการ และเพิ่มศักยภาพและโอกาส ความเท่า
เทียมคุณภาพชีวิต  
12.2  กองทุนสตร ี 

13.  การสร้างโอกาสและ รายได้แก่
วิสาหกิจขนาด กลางและขนาดย่อม 
(SMEs) และเศรษฐกิจชุมชน    

13.1  กองทุนตั้งตัวได ้ 
13.2  กองทุนหมู่บ้าน  
13.3  โครงการ sml  
13.4  โครงการรับจ าน าสนิค้าเกษตร  

14.  แรงงาน  
  

14.1  การพัฒนาทักษะเพื่อเพิ่มคุณภาพแรงงาน ให้สอดคล้องกับความ
ต้องการและพัฒนาทักษะผูป้ระกอบการ  
14.2  การจัดการแรงงานต่างดา้ว  
14.3  การพัฒนาระบบการคุ้มครองแรงงานในระบบและนอกระบบตาม
กฎหมายอย่างทั่วถึงพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

15.  ระบบยตุิธรรม เพื่อลดความ
เหลื่อมล้ า   

15.1 การเข้าถึงระบบยุติธรรมของประชาชน 

16.  การต่อต้าน การคอร์รัปชั่น  
สร้างธรรมาภิบาลและ ความ
โปร่งใส  

16.1  การรณรงค์และสร้างแนวร่วมในสังคม  
16.2 การเสริมสร้างธรรมาภิบาลรองรับประชาคมอาเซียน    

17.  การสร้างองค์ความรู้ เรื่อง
อาเซียน  

17.1  ภาคประชาชน  
17.2  ภาคแรงงานและผูป้ระกอบการ  
17.3  บุคลากรภาครัฐ  
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ยุทธศาสตร์ที่  3  :  การเติบโตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Growth) ประกอบด้วย  5 ประเด็นหลัก  11  

แนวทางการด าเนินการ   
ประเด็นหลัก แนวทางการด าเนินการ 

18.  การพัฒนาเมือง อุตสาหกรรมเชิง
นิเวศ เพื่อความยั่งยืน     

18.1  พัฒนาตัวอย่างเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ  10 แห่ง เพื่อความยั่งยืน  

19.  การลดการปล่อยก๊าซ เรือน
กระจก (GHG)        

19.1  การประหยัดพลังงาน  
19.2  การปรับกฎระเบียบ (เช่น green building code)  
19.3  ส่งเสริมการด าเนินงาน CSR เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก  

20.  นโยบายการคลัง เพื่อสิ่งแวดล้อม     20.1  ระบบภาษสีิ่งแวดล้อม  
20.2 การจัดซื้อจัดจ้างสเีขียวในภาครัฐ  

21.  การจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติ
และ การบริหารจัดการน้ า  

21.1  การปลูกป่า  
21.2  การลงทุนด้านการบริหารจดัการน้ า  
21.3  พัฒนาประสิทธิภาพการบรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อาเซียน 

22.  การเปลี่ยนแปลง สภาวะ
ภูมิอากาศ    

22.1  การป้องกันผลกระทบและปรับตัว (mitigation and adaptation)  
22.2  การป้องกันและบรรเทาภัยพิบัติธรรมชาต ิ

ยุทธศาสตร์ที่  4  :  การสร้างความสมดุลและปรับระบบบริหารจัดการ (Internal Process) ประกอบด้วย  8 
ประเด็นหลัก  15 แนวทางการด าเนินการ 

ประเด็นหลัก แนวทางการด าเนินการ 
23.  กรอบแนวทางและการปฏิรปู
กฎหมาย  

23.1  ปรับกรอบแนวทางระบบกฎหมายของประเทศ  
23.2  เพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรและองค์กร  
23.3  ปรับปรุงระเบียบ ข้อกฎหมายที่เป็นข้อจ ากัดต่อการพัฒนาประเทศ 

24.  การปรับโครงสร้าง ระบบ
ราชการ    

24.1  เพิ่มประสิทธิภาพองค์กรภาครัฐและพัฒนารูปแบบการท างานของภาครัฐ     
ด้วยการสร้างความพร้อมในการบริหารการจัดการแบบบูรณาการ  โดยมีประชาชน
เป็นศูนย์กลาง  
24.2  ป้องกันและปราบปรามทุจริตคอรร์ัปชั่น  
24.3  เพิ่มประสิทธิภาพการให้บรกิารประชาชนด้วยระบบ e - service 

25.  การพัฒนาก าลังคน ภาครัฐ       25.1  บริหารก าลังคนให้สอดคล้องกับบทบาทภารกิจท่ีมีในปัจจุบัน เตรียมพร้อม
ส าหรับอนาคต  
25.2  พัฒนาทักษะและศักยภาพของก าลังคนภาครัฐ และเตรียมความพร้อม
บุคลากรภาครัฐสู่ประชาคมอาเซียน 

26.  การปรับโครงสร้างภาษ ี 26.1  ปรับโครงสร้างภาษีท้ังระบบให้สนับสนุนการกระจายรายได้เพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขัน 

27.  การจัดสรรงบประมาณ  27.1  พัฒนากระบวนการจดัสรรงบประมาณใหส้ามารถสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ตามนโยบายรัฐบาล 

28.  การพัฒนาสินทรัพย์ราชการที่
ไม่ได้ใช้งานให้เกิดประโยชน์สูงสุด     

28.1  ส ารวจสินทรัพยร์าชการที่ไม่ได้ใช้งาน  
28.2  บริหารจดัการสินทรัพยร์าชการที่ไมไ่ด้ใช้งานให้เกิดประโยชน์สูงสุด  

29.  การแก้ไขปญัหา ความมั่นคง
จังหวัดชายแดน ภาคใต้ และ
เสรมิสร้าง ความมั่นคงในอาเซียน  

29.1  ประสานบูรณาการงานรักษาความสงบและส่งเสรมิการพัฒนาในพื้น  3  
จังหวัด  ชายแดนภาคใต้  ภายใตก้รอบนโยบายความมั่นคงแห่งชาติ 2555 – 2559 
29.2  การเสริมสร้างความมั่นคงของประชาคมอาเซียน  

30.  การปฏิรูปการเมือง       30.1  กระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)   
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 แผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา 
  แผนพัฒนาท้องถิ่นท้องถิ่นสี่ปีของเทศบาลมีความสัมพันธ์กับแผนพัฒนาจังหวัด

นครราชสีมา เทศบาลได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีโดยสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
นครราชสีมา ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2557 – 2560)  แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีมีความสัมพันธ์กับแผนพัฒนาจังหวัด
ดังกล่าว  โดยมุ่งเน้นพัฒนาด้านอุตสาหกรรมการเกษตร  อาหาร  พลังงานสะอาด  การค้า  เศรษฐกิจอาเซียน 
การท่องเที่ยว  สังคมคุณภาพ  พัฒนาเมืองน่าอยู่  พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการบริหาร
จัดการน้ าอย่างบูรณาการ ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยและความมั่นคงของบ้านเมือง  ซึ่งแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) มีรายละเอียดดังนี้  
ต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ 
 1.  เป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรม  การเกษตร  การท่องเที่ยว  Logistics และพลังงานสะอาดในภูมิภาค 
 2.  เป็นศูนย์กลางการศึกษา  ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม  และสาธารณสุขที่มีคุณภาพมาตรฐานสากล  
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
 3.  เป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 4.  เป็นศูนย์กลางในการป้องกันภัยคุกคาม  และเสริมสร้างความมั่นคง  เพ่ือป้องกันสถาบันหลักของชาติ 
 5.  เป็นที่ตั้งของส่วนราชการที่มีการบริหารจัดการภาครัฐแบบบูรณาการอย่างยั่งยืน 
 
วิสัยทัศน์  จังหวัดนครราชสีมา  ระยะ  4  ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 
 
 
 
 
เป้าประสงค์รวม 
 1.  เพ่ือเพ่ิมศักยภาพทางด้านเศรษฐกิจของจังหวัดนครราชสีมา 
 2.  เพ่ือพัฒนาสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ 
 3.  เพ่ือเพ่ิมพูนความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ  และลดมลพิษด้านสิ่งแวดล้อม 
 4.  เพ่ือเสริมสร้างความม่ันคงในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคาม  และป้องกันสถาบันหลักของชาติ 
 5.  เพ่ือให้หน่วยงานภาครัฐมีสมรรถณะสูงอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 
 1.  การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ 
 2.  ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ 
 3.  บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความสมบูรณ์อย่างยั่งยืน 
 4.  การเสริมสร้างความม่ันคงทุกมิติ  เพ่ือป้องกันสถาบันหลักของชาติ  และความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน 
 5.  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

“โคราชเมืองน่าอยู่  มุง่สู่วัตกรรมใหม่  เกษตร  อตุสาหกรรม  ปลอดภัย” 
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เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์  ตัวช้ีวัด  และกลยุทธ์ 
 

ยุทศาสตร์ที่ 
เป้าประสงค์เชิง

ยุทธศาสตร์ 
ตัวชี้วัด กลยุทธ ์

ยุทธศาสตร์ที ่1 
การพัฒนาและเพ่ิม
ศักยภาพการแข่งขนั
เศรษฐกิจ 

1.  เพื่อขยายอัตราการ
เจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจ 

1.  อัตราการเปลี่ยนแปลง
ของรายได้เฉลี่ยของ
ครัวเรือนในจังหวัด (%) 
2.  อัตราการเปลี่ยนแปลง
ของผลิตภณัฑม์วลรวม
จังหวัด (%) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. จ านวนครัวเรือนที่ได้รับ
การส่งเสริมอาชีพในพ้ืนท่ี
(ครัวเรือน) 

1. ส่งเสรมิอาชีพเสรมิเพื่อเพิ่มรายได้ลด
รายจ่าย ตามแนวเศรษฐกิจพอเพยีง 
2. ส่งเสรมิการสร้างมลูค่าสินค้า และ
บริการภาคการเกษตรต้นทาง กลางทาง
และปลายทาง 
3. ส่งเสรมิการสร้างมลูค่าสินค้าและ
บริการภาคนอกการเกษตรต้นทาง กลาง
ทางและปลายทาง 
4. สนับสนุนการผลติและสร้างผลงานวัต
นกรรมการเกษตรอุตสาหกรรมและ
อาหารปลอดภัย ท่ีสอดคล้องกับการ
พัฒนาจังหวัด 
5. ส่งเสรมิการน าวัตกรรมการเกษตร 
อุตสาหกรรมและอาหารปลอดภัย (Food 
Valley) มาเพิ่มศักยภาพในการผลิต 
6. สนับสนุนการสร้างรายได้จากการท่อง
เที่ยงและกีฬา 
7. สนับสนุนการสร้างอาชีพในครัวเรือน
ในชุมชนต่างๆ โดยยึดหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

2. เพื่อสร้างเสถียรภาพ
ทางเศรษฐกิจ 

4. อัตราการว่างงาน(%) 
5. อัตราส่วนหน้ีเฉลี่ยต่อ
รายได้เฉลี่ยของครัวเรือน
(เท่า) 
6. อัตราส่วนการออมเฉลีย่
ต่อรายได้เฉลี่ยของ
ครัวเรือน(%) 

8.สร้างโอกาสและพัฒนาฝีมือให้กบัผู้
ว่างงาน 
9. ส่งเสรมิความเป็นอยู่ตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
10.ส่งเสริมการออมของครัวเรือน 
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ยุทศาสตร์ที่ 
เป้าประสงค์เชิง

ยุทธศาสตร์ 
ตัวชี้วัด กลยุทธ ์

 3. เพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการ
แข่งขัน 

7. ผลิตภาพแรงงาน (บาท/คน) 
 
 
 
8. จ านวนผู้ประกอบการด้าน
นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพิม่ขึ้น 
(ราย) 

11. เพิ่มทักษะความสามารถและความ
เชี่ยวชาญของแรงงาน เพื่อเพ่ิมมูลค่า
ผลผลติของสินค้าและบริการ 
12.สนับสนุนการพัฒนาผู้ประกอบการ
ฐานนวัตกรรม(Innovative 
Entrepreneurship Development) 
และผูป้ระกอบการใหม่ทางธุรกิจ
เทคโนโลยี (Tech Startup)ของ
จังหวัด 
13. ส่งเสริมการให้ความรู้ด้าน
โครงสร้างพื้นฐานและโลจสิติกส์ กับ
หน่วยงานภาครัฐภาคธุรกิจและเอกชน 
14. เพิ่มทักษะความสามารถและความ
เชียวชาญของแรงงานด้านการ
ท่องเที่ยวเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าและ
บริการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 
2 ยกระดับ
สังคม ให้เป็น
เมืองหน้าอยู่ 

1. เพื่อลดความ
ยากจนและความ
เลื่อมล้ า 

1.ร้อยละของประชากรที่อยู่ใต้
เส้นความยากจน (%) 
2. สัมประสิทธ์ิการกระจาย
รายได้ (Gini Coefficient) 

1. ส่งเสรมิอาชีพเสรมิเพื่อเพิ่มรายได้
ลดรายจ่าย 
2. ส่งเสรมิการกระจายรายได้อย่างทั่ง
ถึง และไดร้ับสิ่งอ านวยความสะดวก
จากโครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐ 
รวมทั้งระบบป้องกันภัยที่เอื้อต่อการ
กระจายเศรษฐกิจ 

2. เพื่อพัฒนา
โครงข่ายความ
คุ้มครองทางสังคม 

3.ร้อยละผู้อยู่ในระบบ
ประกันสังคมต่อส านักงาน
แรงงาน(%) 
4. ร้อยละความครอบคลุมของ
บัตรประกันสุขภาพของ
ประชาชน(%) 
5. จ านวนศูนย์ช่วยเหลือสัตว์
เร่ร่อนในพ้ืนท่ีจังหวัด
นครราชสมีา(ศูนย์) 

3. ส่งเสรมิการเข้าถึงระบบสังคมและ
ประกันสังคมในแรงงาน 
4. ส่งเสรมิการจดับริการสาธารณะสุข
ที่มีคุณภาพและสามารถบริการไดอ้ย่าง
ครอบคลมุ 
 
5. ส่งเสรมิการให้ความช่วยเหลือสตัว์
เร่ร่อนในพ้ืนท่ีจังหวัดนครราชสีมา 

3. เพือ่สร้างความคุ้ม
กันให้กับสังคม 

6. ระดับความส าคญัของ
หน่วยงาน ที่จัดกิจกรรมส่งเสรมิ
ด้านศาสนา ศลิปวัฒนธรรม 
(ครั้ง) 
7. ร้อยละของผู้ประสบปัญหา
ทางสังคมที่ขอรับบริการไดร้ับ
บริการทางกฎหมาย (%) 

6. ส่งเสรมิให้สังคมมีภูมิคุม้กันทาง
สังคม 
 
 
7. ส่งเสรมิและประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนท่ีประสบปัญหาทางสังคม
ขอรับบริการจากส่วนราชการที่
รับผิดชอบทางภารกิจที่กฎหมาย
ก าหนด 
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ยุทศาสตร์ที่ 
เป้าประสงค์เชิง

ยุทธศาสตร์ 
ตัวชี้วัด กลยุทธ ์

 4. เพื่อให้ประชาชน 
เข้าถึงโอกาสทาง
เศรษฐกิจและสังคม 

8. อัตราส่วนแพทย์ต่อประชาชน 
(แพทย์/คน) (ป2ี559 แพทย์ 626 
คน ประชากร 2,629,979 คน) 
9. อัตราส่วนทันตแพทย์ต่อ
ประชากร (ทันตแพทย์/คน) 
 
 
10. อัตราส่วนพยาบาลต่อ
ประชากร (พยาบาล/คน) 
 
11. ประชาชนนักศึกษาและ
บุคลากรด้านดิจิทลัได้รับความรู้
และประโยชน์จากเทคโนโลยี
ดิจิทัล (คน) 
12. จ านวนปีการศึกษาเฉลีย่
ประชากรไทยอายุ 15-59 ปี 
(ปี) 
13. อัตราการได้รับงานท าของ
บัณฑิตที่จบภายใน 1 ปี (%) 
 
14. อัครการว่างงานของ
ประชากร (ปี 58) (%) 
 
15. ค่าเฉลี่ยคะแนน O-net ม. 3 
(คะแนน) 

8. ส่งเสรมิการให้มีการผลิตแพทย ์
 
 
9. ส่งเสรมิให้มีการผลติและพัฒนาทันต
แพทย์เพิ่มเพื่อรองรับภาวะผูสู้งอายุ
ของจังหวัด 
10. ส่งเสริมใหม้ีการผลติและพัฒนา
บุคคลากรด้านการบริการเพิ่มขึ้น 
11. ส่งเสริมการสร้างทักษะด้านเทคโน
โยลดีิจิทัลแก่ประชาชน ทุกสาขาอาชีพ 
12. ส่งเสริมให้ประชากรศึกษาในและ
นอกระบบ 
13. ส่งเสริมสถาบันการศึกษาให้เป็น
แหล่งเรียนรู้แก่ประชากรในทุกพ้ืนท่ี ใน
ทุกด้าน 
 
 
 
14.ส่งเสริมและแนะน าความต้องการ
แรงงานให้บัณฑิตที่จบใหม ่
 
15. ส่งเสริมใหม้ีตลาดนัดพบแรงงาน 
เพื่อลดอัตราการว่างงานของประชาชน 
 
16. ส่งเสริมการเรียนการสอนของครู
เพื่อให้นักเรียน มีความรู้ความสามารถ 
ตามหลักสูตรที่ก าหนด 
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ยุทศาสตร์ที่ 
เป้าประสงค์เชิง

ยุทธศาสตร์ 
ตัวชี้วัด กลยุทธ ์

ยุทธศาสตร์ที่ 3  
บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมให้มี
ความสมบูรณ์อย่างยืน 

1. เพื่ออนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาต ิ

1. อัตราการเปลี่ยนแปลงของ
พื้นที่ป่าไม้ในจังหวัด 
 
 
 
 
2. ปริมาณขยะในจังหวัด (ตัน) 
 
 
 
 
 
 
3. การจัดการน้ าเสยี (จ านวน
ระบบ) 
4. พ้ืนท่ีบริหารจัดการน้ าเพิ่มขึ้น 
(ไร่) 
 
 
5. ความยาวสะสมของเขื่อน
ป้องกันน้ ากัดเซาะตลิ่ง (เมตร) 
 
6. ร้อยละสัดส่วนของพื้นที่ระบบ
ป้องกันน้ าท่วมในพ้ืนท่ีชุมชน (%) 

1. ปลูกจิตส านึกและให้ความรู้
ประชาชนไดต้ะหนักถึงคุณค่า
และทรัพยากรป่าไม ้
2. การอนุรักษ์และพื้นฟู ป่าไม ้
3.การรณรงค์ให้ประชาชนและ
ผู้ประกอบการส านึกรับผดิชอบ
ต่อสังคมเกี่ยวกับการลดปรมิาณ
ขยะ 
4. การจัดหาและเพิ่ม
ความสามารถ ในการก าจดัขยะ 
5. ส่งเสรมิให้ อปท. มีระบบ
จัดการน้ าเสีย 
6. ส่งเสรมิให้มีการบริหาร
จัดการน้ าท้ังในเขตชลประทาน
และนอกเขนชลประทาน 
7. เพิม่สิ่งก่อสร้างเพื่อลดการ
พังทลายของตลิ่งตามแม่น้ าล า
คลองสายหลักของจังหวัด 
8. พัฒนาระบบป้องกันน้ าท่วม
ในพื้นที่ชุมชนเมือง 

 2.เพื่อใช้พลังงานอย่าง
มีประสิทธิภาพ 

7. สัดส่วนปริมาณการใช้น้ ามัน
เชื้อเพลิงเพื่อยานพาหนะต่อ
ประชากร(ลติร/คน) 
8.สัดส่วนปริมาณการใช้ไฟฟ้าภาค
ครัวเรือนต่อประชากร (ล้าน
กิโลวัตต์/คน/ปี) 
9. สัดส่วนปริมาณการใช้ไฟฟ้าใน
ภาคที่ไม่ใช่ครัวเรือนต่อ GPP 
(กิโลวัตต-์ช่ัวโมง/ล้านบาท) 
10. สัดส่วนปรมิาณการใช้น ามัน
เชื้อเพลิงในภาคอุตสาหกรรม ต่อ 
GPP ภาคอุตสาหกรรม (ลติร/
ล้านบาท) 
 

9. รณรงค์ให้ประชาชนลดการ
ใช้ยายพาหนะส่วนตัว โดย
เปลี่ยนมาใช้รถสาธารณแทน 
10. รณรงค์ให้ประชาชน
ประหยดัพลังงานไฟฟ้า 
 
11. รณรงค์ให้ประชาชน
ประหยดัพลังงานไฟฟ้า 
 
 
12. รณรงค์ให้ผู้ประกอบการลด
ช่ัวโมงการผลิตลงในบาง
ช่วงเวลา 
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ยุทศาสตร์ที่ 
เป้าประสงค์เชิง

ยุทธศาสตร์ 
ตัวชี้วัด กลยุทธ ์

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การเสริมสร้าง
ความมั่นคงทุกมิติ
เพ่ือปกป้อง
สถาบันหลักของ
ชาติ และความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินของ
ประชาชน 

1. เสริมสร้างความ
มั่นคงเพ่ือปกปอง
สถาบันหลักของชาต ิ

1. จ านวนต าบลที่เข้าร่วม
กิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความ
เข้าใจถึงความส าคญัของสถาบัน
หลัดของชาติ (ต าบล) 

1. สร้างความรูค้วามเข้าใจถึง
ความส าคญัของสถาบันหลักของ
ชาติให้ประชนได้รับรูร้ับทราบ 
2. ส่งเริม พัฒนาอาชีพตามแนวทาง
โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าร ิ
3. ส่งเสรมิการเรียนรูห้ลักการทรง
งานและแนวทางพระราชด าร ิ
 

 2. เป็นศูนย์บริหาร
จัดการเครือข่าย
ป้องกัน และแก้ไข
ปัญหาด้านความมั่นคง
ทุกมิต ิ

2. จ านวนต าบลที่เข้าร่วม
โครงการ/กิจกรรมเครือข่ายการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาทุกมิติ 
(ต าบล) 

4.การป้องกันและแก้ไขปญัหายา
เสพติด 
5. การป้องกันและแก้ไขปญัหา
แรงงานต่างด้าวผดิกฎหมายและ
การค้ามนุษย ์
6. การป้องกันและแก้ไขปญัหาการ
บุกรุกท าลายทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
7. การป้องกันและแก้ไขปญัหาภยั
ก่อการร้ายและอาชญากรรมข้าม
ชาติ 
8. การป้องกันลการแก้ไขปญัหาภยั
คุกคามรูปแบบใหม ่
9. การป้องกันและการแก้ปญัหาภยั
พิบัติ 
10. การป้องกันและรักษาความ
สงบเรียบร้อยภายในจังหวัด 
11. ส่งเสริมและสร้างเครือข่าย 
12. ส่งเสริมการป้องกันและแกไ้ข
ปัญหาสาธารณภัย 
 

 3. เสริมสร้างความ
ปองดองและความ
สมานฉันท์ในชาต ิ

3.สร้างการรับรู้ที่ถูกต้อง (ต าบล) 12.ส่งเสริมการสร้างความปองดอง
สมานฉันท์ ของประชาชน หรือ
นักเรียน นักศึกษา ในจังหวัด 
13. ส่งเสริมการมสี่วนร่วมของทุก
ส่วนภาค 
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ยุทศาสตร์ที่ 
เป้าประสงค์เชิง

ยุทธศาสตร์ 
ตัวชี้วัด กลยุทธ ์

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
การพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการ
ภาครัฐ 

1. เพิ่มประสิทธิภาพ
การปฏิบัตริาชการ 

1.ร้อยละของสถานพยาบาลที่
ได้รับการรับรองคุณภาพ HA 
(%) 
2. ร้อยละของครัวเรือนท่ีเข้าถึง
น้ าประปา (%) 
3. ร้อยละของครัวเรือนท่ีเข้าถึง
ไฟฟ้า (%) 
4. ร้อยละของประชากรที่เข้าถึง
อินเตอร์เนต็ (%) 
5. จ านวนครั้งท่ีให้บริการภาครัฐ
รัฐวิสาหกิจ และเอกชน เชิงรุก 
(ครั้ง) 
6. ร้อยละความส าเร็จของการ
เบิกจ่ายงบประมาณ (%) 
7. ร้อยละของภาษีท้องถิ่นที่
จัดเก็บรายได้ ไมร่วมเงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ (%) 

1.เพิ่มขีดความสามารถการ
ให้บริการภาครัฐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. เพิ่มขีดความการจัดเก็บรายได้
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 2. เพิ่มประสิทธิภาพ
การพัฒนาองค์กร 

8. ร้อยละความพึงพอใจของ
ประชาชนต่อประสิทธิภาพการ
พัฒนาองค์กร (%) 

3. การพัฒนาบุคลากร 
4. การปรับปรุงระบบสารสนเทศ 
5. การปรับปรุงวัฒนธรรมองค์กร 
6. การสร้างความโปรงใสในองค์กร 

รวม 
5 ยุทธศาสตร์ 

รวม 15 เป้าประสงค ์
เชิงยุทธศาสตร ์

รวม 46 ตัวช้ีวัด รวม 61 กลยุทธ์ 
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สรุป 

วิสัยทัศน์ เป้าประสงค์รวม ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวช้ีวัด และกลยุทธ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 

เป้าประสงค์รวม 

1) เพื่อเพ่ิม 
ศักยภาพด้าน 
เศรษฐกิจของ 
จังหวัด 
นครราชสมีา 

2) เพื่อพัฒนา
สังคมให้เป็นเมือง
น่าอยู่ 

3) เพื่อเพ่ิมพูนความ
อุดมสมบรูณ์ของ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และลดมลพิษด้าน
สิ่งแวดล้อม 

4) เพื่อเสริมสร้าง
ความมั่นคงในการ
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหาภัยคุกคาม
และปกป้องสถาบัน
หลักของชาติ 

5) เพื่อให้
หน่วยงาน
ภาครัฐมี
สมรรถนะสูง
อย่างมี
ประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล 

ประเด็น
ยุทธศาสตร ์

1) การพัฒนา
และเพิ่ม
ศักยภาพการ
แข่งขัน
เศรษฐกิจ 

2) ยกระดับสังคม
ให้เป็นเมืองน่าอยู ่

3) บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมให้มี
ความสมบรูณ์อย่าง
ยั่งยืน 

4) การเสรมิสร้าง
การมั่นคงทุกมิติ 
เพื่อปกป้องสถาบัน
หลักของชาติและ
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยส์ิน
ของประชาชน 

5) การพัฒนา
ระบบการ
บริหารบริหาร
จัดการภาครัฐ 

เป้าประสงค์เชิง
ยุทธศาสตร ์

3 เป้าประสงค ์ 4 เป้าประสงค ์ 3 เป้าประสงค ์ 3 เป้าประสงค ์ 2 เป้าประสงค ์

ตัวช้ีวัด 8 ตัวช้ีวัด 15 ตัวช้ีวัด 10 ตัวช้ีวัด 5 ตัวช้ีวัด 8 ตัวช้ีวัด 
กลยุทธ์ 14 กลยุทธ์ 16 กลยุทธ์ 12 กลยุทธ์ 13 กลยุทธ์ 6 กลยุทธ์ 
 
 

วิสัยทัศน์ : 
โคราชเมืองน่าอยู่ มุ่งสู่นวัตกรรมใหม่ เกษตร อุตสาหกรรม 

ปลอดภัย 
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1.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีของเทศบาลมีความสัมพันธ์กับยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา  โดยมุ่งเน้นพัฒนาด้านสานต่อแนวทางพระราชด าริ  
ด้านการศึกษา  การเกษตร พัฒนาสังคม  ด้านการพัฒนาสาธารณสุข  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้าน
การพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา  ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  ด้านการ
รักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  โดยปัจจุบันมี
รายละเอียดของยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา  ดังนี้ 

1)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสานต่อแนวทางพระราชด าริ 
1.1)  ประสานและบริหารจัดการน้ า ตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 

เมื่อปี 2538 เพ่ือแก้ไขและป้องกันปัญหาอุทกภัยอย่างเป็นระบบ 
1.2)  พัฒนาขุดลอก  คูคลองและจัดสร้างแหล่งน้ า  สงวนและเก็บกักน้ าเพ่ือการเกษตร  เพ่ือ

การอุปโภคและบริโภค  รวมทั้งวางโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาน้ าท่วมและน้ าแล้ง 
1.3)  พัฒนาชุมชนและสังคมตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

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

ศักยภาพตามมาตรฐานสากล รองรับประชาคมอาเซียน 
2.3)  สนับสนุนให้มีการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมือและประกอบ

การศึกษา เป็นเครื่องมือของชุมชนและประชาชนทั่วไป 
2.4) ส่งเสริมให้ประชาชนได้เตรียมความพร้อม และตระหนักถึงความส าคัญของการเข้าสู่ประ

นะชาคมอาเซียนในทุกด้าน  
2.5)  ส่งเสริมการศึกษาในระบบ  นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 

3)  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเกษตรกร 
3.1)  พัฒนา  ปรับปรุงพันธุ์พืชและเมล็ดพันธุ์พืชที่ดีมีคุณภาพ  ส่งเสริมให้เกิดเกษตร

อุตสาหกรรม  เกิดพันธุ์พืชใหม่ๆ ที่มีคุณภาพสูงขึ้น โดยขอความร่วมมือและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานทั้ง
ภาครัฐและเอกชน 

3.2)  ลดต้นทุนการผลิตและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร ปรับปรุงผลิตผลให้มีคุณภาพ  
มีมาตรฐานสากลโดยการร่วมมือและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน 

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

และเพ่ือการอนุรักษ ์ 
4)  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม 

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

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

ต้องการของประชาชนในพื้นท่ี 
4.7)  ส่งเสริมและประกาศเกียรติคุณผู้ที่เป็นแบบอย่างที่ดี และสร้างคุณประโยชน์ต่อสังคม  

สร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดนครราชสีมา  
5)  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข 

5.1)  พัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม) 
5.2)  ส่งเสริมและสนับสนุนให้การรักษาพยาบาลประชาชนในทุกระดับ ให้มีคุณภาพและ

มาตรฐาน โดยร่วมมือกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลและหน่วยงานหรือองค์กรที่เก่ียวข้อง 
5.3)  ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยของประชาชนในทุกระดับ ให้มีสุขภาพแข็งแรง โดยให้การ

เรียนรู้การดูแลสุขภาพ การออกก าลังกาย การป้องกันโรค การใช้ยาอย่างถูกต้อง การรับประทานอาหารที่มี
ประโยชน์และการเข้ารับการตรวจสุขภาพหรือการรับบริการด้านสาธารณสุขตามขั้นตอนและวิธีการทางการ
แพทย ์

6)  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
6.1)  ส่งเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานให้สอดคล้องกับความ

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

เพ่ือสนับสนุนเครื่องมือ  เครื่องจักรกล  ตลอดจนผู้ปฏิบัติงานที่มีความช านาญในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
6.4)  ประสานในการแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของประชาชนในด้านสาธารณูปโภค และ

ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าใจในการใช้และรักษาสาธารณูปโภคอย่างคุ้มค่า 
6.5)  ด าเนินการปรับปรุงระบบขนส่งในจังหวัดนครราชสีมา เพ่ือแก้ไขปัญหาจราจร  ความ

ปลอดภัยและความเป็นระเบียบในการให้บริการแก่ประชาชน 
7)  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา 

7.1)  พัฒนาฟ้ืนฟูและส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา  ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชน
ท้องถิ่นโคราช โดยการอนุรักษ์สืบสานต่อและเชื่อมโยงสู่กิจกรรมการท่องเที่ยว 

7.2)  พัฒนาและฟ้ืนฟูแหล่งท่องเที่ยวเดิม สร้างแหล่งท่องเที่ยวใหม่  รวมทั้งกิจกรรมด้านการ
ท่องเที่ยว  และสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ  กระตุ้นเศรษฐกิจ  และสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวของจังหวัด
นครราชสีมาเพิ่มขึ้น 

7.3)  สนับสนุนและส่งเสริมความสามารถของผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว  และสร้าง
เครือข่าย  เพื่อพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการ  โดยการจับคู่ธุรกิจพัฒนาคุณภาพสินค้าและขยายตลาดสินค้า
ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ 

7.4)  ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมลานกีฬา  และจัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ  รวมถึง
การสร้างความเป็นเลิศทางด้านกีฬา 

8)  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
8.1)  ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงาน ให้รองรับการปฏิบัติภารกิจหน้าที่  ตามที่กฎหมาย

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

8.4)  บูรณาการการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น สร้างประโยชน์สูงสุด แก่ประชาชนในจังหวัดนครราชสีมา 

8.5)  เปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายและความต้องการของ
ประชาชนในการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา 

8.6)  เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
 9)  ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

9.1)  ส่งเสริมและสนับสนุนการติดตั้งระบบเตือนภัยธรรมชาติ และภัยพิบัติต่างๆ 
9.2)  ส่งเสริม  สนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ  หน่วยงาน  มูลนิธิการกุศลและองค์กรที่

เกี่ยวข้องในการเตรียมความพร้อมในการป้องกันภัย และการช่วยเหลือผู้ประสบภัย 
9.3)  ส่งเสริมและสนับสนุนการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดในเขตชุมชนและสถานที่ส าคัญ  

โดยสร้างความอบอุ่นใจ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
9.4)  สนับสนุนการฝึกอบรมจัดตั้งและอบรมฟ้ืนฟูต ารวจบ้านและอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย

พลเรือน    (อปพร.)  และดูแลรักษาความปลอดภัยและการจราจร 
10)  ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

10.1)  พัฒนาฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม แหล่งน้ า ลุ่มน้ าล าคลองและป่าไม้ให้มี
ความอุดมสมบูรณ ์

10.2) รณรงค์สร้างจิตส านึกเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษและปัญหาสิ่งแวดล้อมของ
ชุมชนท้องถิ่นทุกระดับ   

10.3)  จัดท าระบบก าจัดขยะรวม และจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
2. ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2.1 วิสัยทัศน์ 

“ประตสูู่อีสาน  บริการเลิศล้้า  ล้าน้้าธรรมชาติ  พื้นที่ราบเกษตรกรรม 
ชั้นน้าสนามซีเกมส”์ 

2.2 ยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลปรุใหญ่ เพ่ือน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ของเทศบาลต าบลปรุใหญ่ 

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

1.  นโยบายด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
เทศบาลต าบลปรุใหญ่ พร้อมพัฒนา ปรับปรุง และบ ารุงรักษาโครงสร้างพ้ืนฐานสาธารณูปโภคให้แก่

ประชาชนอย่างทั่วถึง ด้วยความเหมาะสมและเป็นธรรม ตามศักยภาพและทรัพยากรที่มี เพ่ืออ านวยความ
สะดวกสบายและให้ประโยชน์แก่ส่วนรวม ทั้งสามารถเชื่อมโยงกับท้องถิ่นข้างเคียงได้อย่างมี “คุณภาพ” 

2.  นโยบายด้านการปกครอง 
การบริหารเทศบาลฯ จะพัฒนาได้ตามวิสัยทัศน์ นั้น จะน าหลักธรรมาภิบาล มาเป็นแนวทางตามความ

เหมาะสมแก่โอกาสและเรื่องนั้น ๆ ได้แก่ 
-  หลักคุณธรรมยึดมั่นความถูกต้อง ดีงาม มีจรรยาบรรณตามระบบคุณธรรม 4 หลักคือ  

ความสามารถ, ความเสมอภาค, ความมั่นคงในต าแหน่ง, ความเป็นกลางทางการเมือง โดยค านึงถึงความ
เหมาะสมตามโอกาสและกรณ ี

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

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

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

(ภายใต้กรอบแนวคิดพอประมาณ มีเหตุผลและมีภูมิคุ้มกัน บนเงื่อนไขความสมดุลยั่งยืน และความรู้คู่
คุณธรรม) 

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

4.  นโยบายด้านการเมือง 
การบริหารเทศบาล ฯ จะส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย  อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น

ประมุขของประเทศ  ให้แก่ประชาชน  เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา โดยเน้นการมีส่วนร่วม ให้เกิด
ความเข้าใจ เข้าถึงปัญหาและความต้องการ ภายใต้ความเป็นไปได้จากทรัพยากรที่มี  ด้วยแนวคิด “โดย
ประชาชน  เพื่อประชาชน  เป็นของประชาชน” 

สร้างผู้น าชุมชนและให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ชุมชน ภายใต้ลักษณะอันพึงประสงค์ เพ่ือให้สอดรับกับ
นโยบายด้านอ่ืนๆ ด้วยตระหนักถึงภาระหน้าที่ เพ่ือร่วมกันพัฒนา ปรุใหญ่ให้เป็นเมืองน่าอยู่ ได้อย่างมี 
“ประสิทธิภาพและประสิทธิผล” 
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5.  นโยบายด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
เทศบาลฯ ส่งเสริมให้ประชาชนตระหนักถึงการดูแลสุขภาพของตนเองและคนในครอบครัว โดยเน้น

การสร้างภูมิคุ้มกันเป็นหลัก และการแก้ไขรักษาควบคู่กัน ให้ความส าคัญกับการออกก าลังอย่างสม่ าเสมอ รู้จัก
ป้องกันตนเองและครอบครัวจากโรคภัยไข้เจ็บ และให้ความรู้เกี่ยวกับโรคที่จะมาจากประชาคมอาเซียน เช่น    
โรคเท้าช้าง 

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

6.  นโยบายด้านการให้บริการ 
ส่งเสริมให้ชุมชนมีความเข้มแข็งความสามัคคี สร้างเครือข่ายสามารถกระจายข่าวสารจากเทศบาลฯ   

สู่ชุมชนและเป็นตัวกลางส่งความต้องการของประชาชนสู่เทศบาลฯ อย่างถูกต้องและรวดเร็ว 
ประชาชนจะสามารถเข้าถึงบริการต่างๆของเทศบาลฯ ได้อย่างเสมอภาค และเมื่อผู้รับบริการมีปัญหา

ใดๆ เทศบาลฯจะร่วมแก้ไขปัญหาต่าง ๆ เพ่ือหาแนวทางที่เกิดประโยชน์แก่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องมากที่สุด ภายใต้
แนวคิดเทศบาลปรุใหญ่ “ห่วงใย รับใช้ประชาชน” 

จะน าเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเหมาะสมแก่การพัฒนาเพ่ือประชาชนชาวปรุใหญ่มาใช้ ให้เกิดความ
สะดวก รวดเร็ว ลดขั้นตอน โปร่งใส ตรวจสอบได้และประหยัดทั้งเวลาและค่าใช้จ่าย สอดคล้องกับระเบียบและ
กฎหมาย 

7.  นโยบายด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
เทศบาลฯ จะเน้นความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนทุกคน เพ่ือความอยู่ดี รู้สึกอบอุ่น

และไว้วางใจ จะประสานงานและให้ความร่วมมือกับทุกฝ่ายที่มีหน้าที่รับผิดชอบ สร้างจิตส านึกด้านความเป็น
สังคมท่ีดี การอยู่ร่วมกันแบบชุมชนที่เอ้ืออาทรกัน จัดอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจ ปรับทัศนคติแก่เยาวชนและ
ประชาชนทั่วไป สร้างอาสาสมัคร จิตสาธารณะ ให้มีส่วนร่วมในการเฝ้าระวัง ป้องกันดูแลความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินของประชาชนทุกคน ท าให้ปรุใหญ่เป็น “เขตความปลอดภัย” 

8.  นโยบายด้านการศึกษา 
ส่งเสริมการศึกษาทุกระดับ ปลูกฝังการใฝ่รู้ ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงผู้สูงอายุ สนับสนุนการศึกษา

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

9.  นโยบายด้านการบริหารจัดการ  
ด้านการบริหารจัดการจะยึดเป้าหมายจากค าว่า “ปรุใหญ่น่าอยู่” เป็นหลักบริหารให้เกิดความต่อเนื่อง 

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

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

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

2.3 เป้าประสงค์ 

1. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

2. แหล่งน้ า ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีความอุดมสมบูรณ์ และได้รับการดูแล 

3. ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ มีมาตรฐานและทั่วถึง 

4. ประชาชนเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา  และอนุรักษ์ไว้ซึ่งศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีอันดีงาม 

5. เดก็ เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาทางด้านการศึกษา 

6. การบริการจัดการตามหลักธรรมาภิบาล และหลักบริการจัดการบ้านเมืองที่ดี    

7. ประชาชนมีสุขภาพดีถ้วนหน้า และได้รับการบริการสาธารณสุขทั่วถึง  

8. เด็ก เยาวชน สตรี คนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส ได้รับการส่งเสริม พัฒนาและมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

9. ชุมชนมีความเข็มแข็ง ยกระดับความเป็นอยู่ให้ดีขึ้น  ประชาชนมีอาชีพ มีรายได ้สามารถเลี้ยงดู
ตนเองและครอบครัวได้ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

2.4 ตัวชี้วัด 

 1. ร้อยละประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  

 2. จ านวนแหล่งน้ า ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการดูแล และพัฒนาเพ่ิมข้ึน 

 3. ร้อยละของประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการคมนาคม และมีระบบสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการได้มาตรฐานเพ่ิมข้ึน 

 4. จ านวนประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมส าคัญทางศาสนา และสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามเพ่ิมข้ึน 

 5. ร้อยละของเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ได้รับการศึกษาเพ่ิมข้ึน 

 6. ร้อยละของความพึงพอใจในการบริหารจัดการและการให้บริการประชาชนเพิ่มข้ึน 

7. ร้อยละของประชาชนมีสุขภาพดีถ้วนหน้าเพิ่มข้ึน และการบริการสาธารณสุขมีคุณภาพและ
มาตรฐานเพ่ิมขึ้น 

8. ร้อยละของประชาชนได้รับการส่งเสริม พัฒนา และมีคุณภาพที่ชีวิตที่ดีเพ่ิมข้ึน 

9. ร้อยละของประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีข้ึน และมีรายได้เพ่ิมข้ึน 
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2.5 ค่าเป้าหมาย 

 1. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเพ่ิมขึ้น 

 2. แหล่งน้ า ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการดูแล และพัฒนาเพ่ิมขึ้น  

 3. ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการคมนาคม และมีระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการได้
มาตรฐานเพ่ิมขึ้น 

 4. ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมส าคัญทางศาสนา และสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามเพ่ิมข้ึน 

 5. เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ได้รับการศึกษาเพ่ิมข้ึน 

 6. ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริหารจัดการและการให้บริการประชาชนเพิ่มข้ึน 

7. ประชาชนมีสุขภาพดีถ้วนหน้าเพิ่มขึ้น และการบริการสาธารณสุขมีคุณภาพและมาตรฐานเพ่ิมข้ึน 

8. ประชาชนมีคุณภาพที่ชีวิตที่ดีเพ่ิมขึ้น 

9. ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีข้ึน และมีรายได้เพ่ิมข้ึน 

2.6 กลยุทธ์ 
ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
1. ส่งเสริมและสนับสนุนการติดตั้งระบบเตือนภัยธรรมชาติ และภัยพิบัติต่างๆ รวมทั้งการป้องกันและ

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

การเตรียมความพร้อมในการป้องกันภัย และการช่วยเหลือผู้ประสบภัย 
3. ส่งเสริม และสนับสนุนการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดในเขตชุมชน และสถานที่ส าคัญ เพ่ือสร้าง

ความอบอุ่นใจ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
4. สนับสนุนการฝึกอบรมจัดตั้งและอบรมฟื้นฟูต ารวจบ้าน และอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

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

และบริโภค รวมทั้งวางโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาน้ าท่วมและน้ าแล้ง 
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1. ส่งเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างคุณภาพชีวิตพ้ืนฐาน ให้สอดคล้องกับความ

จ าเป็นและความต้องการของประชาชนในการด ารงชีวิตอย่างพอเพียง 
2. ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึงให้สามารถตอบสนองความต้องการ และแก้ไข

ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยเฉพาะเส้นทางการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร แหล่งท่องเที่ยวและ
พ้ืนที่  อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด ารงชีวิตของประชาชน 

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

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

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรม ประเพณี และกีฬา 
1. พัฒนาฟื้นฟูและส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชนท้องถิ่นโคราช 

เพ่ือการอนุรักษ์สืบสานต่อและเชื่อมโยงสู่กิจกรรมการท่องเที่ยว 
2. ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมลานกีฬาชุมชน และจัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ ตั้งแต่ระดับ

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

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

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

ประสิทธิภาพ การท างานให้เกิดประสิทธิผลในการบริการประชาชน และในการสื่อสารและร่วมมือกับ
ประชาคมอาเซียน 

3. บูรณาการการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อพัฒนาท้องถิ่น สร้างประโยชน์สูงสุด แก่ประชาชน 

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

หมู่บ้าน (อสม.) 
2. ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยของประชาชนในระดับหมู่บ้านและชุมชน ให้มีสุขภาพแข็งแรง โดยให้การ

เรียนรู้การดูแลสุขภาพ การออกก าลังกาย การป้องกันโรคการใช้ยาอย่างถูกต้อง การรับประทานอาหารที่มี
ประโยชน์และการเข้ารับการตรวจสุขภาพหรือการรับบริการด้านสาธารณสุขตามขั้นตอนและวิธีการทางการแพทย์ 

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม 
1. ส่งเสริมและพัฒนาบทบาทของผู้น าชุมชน คณะกรรมการหมู่บ้าน และชุมชนให้เข้มแข็งเพ่ือเป็น

ผู้น าการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นที่มีคุณภาพ 
2. ส่งเสริม พัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และด้อยโอกาส 

โดยการจัดกิจกรรมที่เหมาะสมและด าเนินการให้เกิดกองทุน หรือจัดหางบประมาณเพ่ือด าเนินการพัฒนา
บทบาทและคุณภาพชีวิตอย่างต่อเนื่อง รวมตลอดถึงการพัฒนาให้มีความรู้ความช านาญในวิชาชีพที่เหมาะสม 
เพ่ือพ่ึงตนเอง เลี้ยงตนเองและครอบครัวได้อย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรีทัดเทียมกับบุคคลทั่วไป 

 3. ด าเนินการสนับสนุน และประสานรัฐบาล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกระดับ เพ่ือป้องกันและให้
มีการปราบปรามและแก้ไขปัญหาการเสพ การผลิต และการจ าหน่ายยาเสพติดในทุกระดับ 
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      ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตร 

1. ลดต้นทุนการผลิตและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร ปรับปรุงผลิตผลให้มีคุณภาพ มี
มาตรฐานสากลโดยการร่วมมือและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน 

2. สนับสนุนการท าการเกษตรทางเลือก เพ่ือเพ่ิมคุณภาพและประสิทธิภาพของนโยบายเศรษฐกิจ
พอเพียงโดยอาศัยเทคโนโลยีที่ทันสมัย โดยขอความร่วมมือและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและ
เอกชน 

2.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
1. ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

-  ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
2. ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชด าริ  

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

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

- ประชาชนได้รับการบริการสาธารณะอย่างครอบคลุม ทั่วถึง และได้มาตรฐาน 
- การคมนาคมขนส่งทางบก สาธารณูปโภคและสาธารณูปการในเขตเทศบาลมีความสะดวกสบาย 

ทั่วถึง  รองรับการขยายตัวของชุมชน 
4. ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

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

- ศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นด ารงอยู่คู่ท้องถิ่น 
- พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเดิม วางแผนการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่แบบบูรณาการ 

6. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา 
- ส่งเสริมการศึกษาให้เป็นการศึกษาตลอดชีวิต 
- ระบบการศึกษามีมาตรฐาน  
- บุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาทักษะและศักยภาพตามมาตรฐาน 

7. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  
- พัฒนาระบบธรรมาภิบาลในการบริหารงานขององค์กร 
- การบริหารจัดการท้องถิ่น ใช้หลักความโปร่งใส หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความมีส่วนร่วม       

หลักความรับผิดชอบ และความคุ้มค่า 
- เทศบาลมีความเข้มแข็งในทุกๆ ด้าน 
- ประชาชนได้รับการบริการอย่างสะดวก รวดเร็ว และเป็นธรรม 
-  เพ่ิมขีดความสามารถของบุคลากรให้สามารถให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนได้อย่างครอบคลุม

และท่ัวถึง 
8. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข 

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

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

2.8 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
   การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีของเทศบาลมีความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม  ดังนี้ 

   
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 

3.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  

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

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

-    ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ก้าวไกล 
- ประชาชนมีคุณภาพ 
- ผู้น าชุมชนให้ความร่วมมือกันในการปกครองและบริหารการพัฒนา 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาล     

เป้าประสงค์  

ตัวช้ีวัด 

ค่าเป้าหมาย 

จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
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- มีเทศบาลต าบลที่มีศักยภาพเพียงพอที่จะรองรับการบริการสาธารณะและแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 

- มีการประสานร่วมมือกันระหว่างเทศบาลต าบลกับส่วนราชการในพ้ืนที่ 
- มีเส้นทางการคมนาคมระหว่างเทศบาลต าบลที่สะดวกหลายสายและเส้นทาง

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

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

- ที่อยู่อาศัยไม่สัมพันธ์กับจ านวนประชากรที่มีจ านวนเพิ่มมากข้ึน 
- โครงสร้างพื้นฐานยังไม่สัมพันธ์กับการเจริญเติบโตของชุมชน 
- เป็นชุมชนกึ่งเมือง  ไม่สามารถรวมกลุ่มกันเพ่ือด าเนินการด้านเศรษฐกิจของชุมชน

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

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

- จังหวัดนครราชสีมาสามารถสนับสนุนงบประมาณให้เทศบาลต าบล 
    ที่มีแผนงานโครงการตามแนวทางยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 
- มีเส้นทางการคมนาคมสายหลักเชื่อมไปสู่ภาคอีสานหลายจังหวัด ท าให้สามารถ

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

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

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

- งบประมาณในแต่ละปีมีค่อนข้างจ ากัดในการด าเนินการพัฒนาต าบลให้มีศักยภาพ 
- ประชาชนมีความแตกต่างในด้านฐานะทางเศรษฐกิจและฐานะทางสังคมระหว่าง

ชุมชนเดิมและชุมชนบ้านจัดสรร 
- ประชาชนมาจากหลายชุมชนท าให้มีพ้ืนฐานความรู้และพ้ืนฐานทางสังคมแตกต่างกัน 
- มีปัญหาแนวเขตการปกครองระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- ภารกิจที่ถ่ายโอนมีจ านวนมากแต่เจ้าหน้าที่ยังไม่มีความรู้เกี่ยวกับภารกิจที่มอบหมาย 

 การวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น 
          1.ปัญหาเศรษฐกิจ 

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

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

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

ผลผลิตให้มีระยะใช้ที่นานขึ้น และพัฒนาคุณภาพ สินค้าให้ดียิ่งขึ้น ตามความต้องการ
ของตลาด   

-   ไม่มีอุปกรณ์ท่ีทันสมัยในการประกอบอาชีพ 
-   ขาดการบริหารจัดการที่ดี 

1.5 ปัญหาการว่างงาน 
-  ประชาชนในพื้นที่มีอัตราการว่างงานเพ่ิมขึ้น 
-  ไม่มีอาชีพเสริมรองรับหลังจากการท าการเกษตร 

          2.ปัญหาด้านสังคม 
2.1  การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

-  จ านวนบุคลากรที่มีความรู้ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
   ยังไม่เพียงพอกับจ านวนประชากรในต าบล และยังไม่ถึงเป้าหมายที่วางไว้  
-  ประชาชนส่วนใหญ่ยังไม่มีความรู้ในการที่ป้องกันภัยในเบื้องต้น 
-  อัตราก าลังที่ให้การสนับสนุนไม่เพียงพอต่อประชาชนในพ้ืนที่ทั้งต าบล 

2.2 การรักษาความสงบเรียบร้อยของชุมชน 
-  ขาดแผนการป้องกันอาชญากรรม 
-  ชุมชนขาดความเข้มแข็งและสามัคคี 
-  ขาดงบประมาณและบุคลากร 

2.3 ยาเสพติด 
-  ยังมียาเสพติดในพ้ืนที่ 
-  การให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดยังไม่ทั่วถึง 

2.4 การแก้ปัญหาสังคมและความยากจน                
-  ประชาชนส่วนใหญ่มีความยากจน 
-  ภาระหนี้สินเป็นจ านวนมาก 
-  ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการประกอบอาชีพ 
-  ขาดการรวมกลุ่มในการประกอบอาชีพ 

2.5 สวัสดิการสังคม 
-  ห้องสมุด ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจ าหมู่บ้านยังไม่ทั่วถึง 
-  ไม่มีทุนการศึกษาส าหรับเด็กด้อยโอกาส 

3.ปัญหาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
3.1 คมนาคม 

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

3.2   ไฟฟ้าสาธารณะ 
-  ไฟฟ้าสาธารณะในพ้ืนที่ต าบลปรุใหญ่  ยังมีไม่เพียงพอ  
-  การประสานงานกับการไฟฟ้าเป็นไปอย่างล่าช้า 
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-  ไฟฟ้าแสงสว่างภายในหมู่บ้านยังไม่เพียงพอ 
-  ขาดงบประมาณ 

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

3.4  โทรคมนาคม 
-  โทรศัพท์สาธารณะในต าบลปรุใหญ่ไม่เพียงพอ   

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

4.  ปัญหาแหล่งน้ า 
4.1 แหล่งน้ าเพ่ืออุปโภค-บริโภค 

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

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

อ่างเก็บน้ าเถกิงพล และน้ าจากบ่อบาดาลที่ขุดเจาะขึ้นมาใช้เอง ปริมาณท่ีใช้ไม่เพียงพอ
ต่อการท าการเกษตร    

-   แหล่งน้ าธรรมชาติในพ้ืนที่ต าบลปรุใหญ่มี 4 แห่ง แต่ยังขาดการพัฒนาและปรับปรุง
แหล่งน้ าให้เอ้ือและสามารถใช้สอยได้อย่างเต็มที่  

-   สระน้ า บ่อน้ า เดิม ตื้นเขิน 
-   ขาดงบประมาณในการจัดสร้างแหล่งน้ าขนาดใหญ่ 

     5.ปัญหาด้านสาธารณสุข 
5.1 การบริการด้านสาธารณสุข 

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

5.2 สวัสดิการด้านสาธารณสุข 
-  งบประมาณในการให้บริหารด้านสาธารณสุขมีไม่เพียงพอ 
-  หลักประกันสุขภาพไม่ทั่วถึง 
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5.3  โรคติดต่อ 
-  ยังมีโรคติดต่อแพร่ระบาดในพื้นที่ 
-  ประชาชนขาดความรู้ในการป้องกันตัวเองจากโรคต่าง ๆ 
-  การประชาสัมพันธ์ยังไม่ทั่วถึงและครอบคลุม 
-  ขาดงบประมาณในการป้องกัน 

6.ปัญหาด้านการเมืองการบริหาร 
6.1 การบริหารงานของเทศบาลต าบล 

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

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

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

7. ปัญหาการศึกษา  ศาสนา วัฒนธรรม กีฬา และนันทนาการ 
7.1  ด้านการศึกษา 

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

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

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

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

8.ปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
8.1 ขยะมูลฝอย 

-  ปริมาณขยะที่มีแนวโน้มสูงขึ้นได้ 
-  ประชาชนทิ้งขยะไม่ตรงตามภาชนะท่ีรองรับ 
-  ภาชนะในการรองรับยังไม่เพียงพอและทั่วถึง 
-  ขาดสถานที่ในการทิ้งขยะ 
-  การบริหารจัดการเกี่ยวกับขยะมูลฝอยยังไม่ดีเท่าที่ควร 

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

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

 
ปัญหา พื้นที่เป้าหมาย/ 

กลุ่มเป้าหมาย 
แนวโน้มในอนาคต หมายเหตุ 

1.  ปัญหาด้านแหล่งน้ า 
ทุกหมู่บ้านในต าบล 

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

 

2.  ปัญหาด้าน 
    โครงสร้างพ้ืนฐาน 

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

แนวโน้มในอนาคต หมายเหตุ 

3.  ปัญหาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

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

 

4.  ปัญหาการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม ทุกหมู่บา้นภายในต าบล 

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

 

5.  ปัญหาด้านการเมืองการ
บริหาร ทุกหมู่บ้านในต าบล 

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

แนวโน้มในอนาคต หมายเหตุ 

5.  ปัญหาด้านการเมืองการ
บริหาร (ต่อ)  

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

 

6.  ปัญหาด้านการ
สาธารณสุข ทุกหมู่บ้านในต าบล 

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

 

7.  ปัญหาด้านสังคม 
ทุกหมู่บ้านในต าบล 

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

แนวโน้มในอนาคต หมายเหตุ 

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

โครงสร้างความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลปรุใหญ่ (พ.ศ. 2561-2564) 

 

แบบ ยท. 01 

๑.ยุทธศาสตร์ดา้น
ความมั่นคง 

๒.ยุทธศาสตร์ดา้นการ
สร้างความสามารถใน

การแขง่ขัน 

๓. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาและเสริมสรา้ง

ศักยภาพคน 

๔. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง
โอกาสความเสมอภาคและ

เท่าเทียมกันทางสังคม 

๕. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง
การเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ี

เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

๖. ยุทธศาสตรด์้านการ
ปรับสมดุลและพัฒนา

ระบบ 

๑ การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ เพื่อหลุดพ้นจากประเทศรายได้ปาน

กลาง 

๒ การลดความเหลื่อมล ้า ๓ การเติบโตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ๔ การสร้างความสมดุลและปรับระบบบริหาร
จัดการ 

๑.  การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการ
แข่งขันเศรษฐกิจ 

๒.  ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ 
 

๓.  บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ให้มีความสมบูรณ์อย่างยั่งยืน 

๔.  การเสริมสร้างความม่ันคงทุกมิติ  
เพื่อป้องกันสถาบันหลักของชาติ  
และความปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพย์สินของประชาชน 

๕.  การพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ 

๑.ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้าน
สานต่อแนวทาง
พระราชด้าริ 
 

๒.ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้าน
การศึกษา 
 

๓.ยุทธศาสตร์
ด้านการพัฒนา
เกษตรกร 
 

๔.ยุทธศาสตร์
ด้านการพัฒนา
สังคม 
 

๗.ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนาการ
ท่องเที่ยว ศาสนา-
วัฒนธรรม
ประเพณีและกีฬา 

 

๑๐ยุทธศาสตร์
ด้านการอนุรกัษ์
ทรัพยากรธรรมชา
ติและสิง่แวดล้อม 

 

๕.ยุทธศาสตร์
ด้านการพัฒนา
สาธารณสุข 
 

๖.ยุทธศาสตร์
ด้านการพัฒนา
โครงสร้าง
พื นฐาน 

 

๙.ยุทธศาสตร์ด้าน
การรกัษาความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

๘.ยุทธศาสตร์
ด้านการบริหาร
จัดการบ้านเมือง
ท่ีดี 

 

๑  การ
เสริมสร้างและ
พัฒนาศักยภาพ
ทุนมนุษย์ 

๒  การสร้าง
ความเป็นธรรม
ลดความเหลื่อม
ล ้าในสังคม 

๓  การสร้างความ
เข้มแข็งทาง
เศรษฐกจิและ
แข่งขันได้อย่าง
ยั่งยืน 

๔ การเติบโตที่เป็น
มิตรกบัสิง่แวดล้อม
เพื่อการพัฒนา
อย่างยั่งยืน 

 ๗. การพัฒนา
โครงสร้าง
พื นฐานและ
ระบบโลจิสติกส ์

 

๑๐ ความ
ร่วมมือระหว่าง
ประเทศเพื่อการ
พัฒนา 

 

๕ การเสริมสร้าง
ความม่ันคงแห่งชาติ
เพื่อการพัฒนา
ประเทศสู่ความม่ังคั่ง
และยั่งยืน 

 ๖.การบริหารจัดการ
ในภาครัฐ การ
ป้องกันการทุจริต
ประพฤติมิ ชอบและ 
ธรรมาภิบาลใน
สังคมไทย 

 ๘.การพัฒนา
วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี วิจัย 
และนวัตกรรม 

 

 ๙.การพัฒนา
ภาค เมือง และ
พื นท่ีเศรษฐกิจ 

 

๑. ยุทธศาสตร์
ด้านการรักษา
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยส์ิน 
 

๒. ยุทธศาสตร์
การสานต่อ
แนวทาง
พระราชด้าริ  

 

๓. ยุทธศาสตร์
ด้านการพัฒนา
โครงสร้าง
พื นฐาน 
 

๔. ยุทธศาสตร์
ด้านการอนุรกัษ์
ทรัพยากรธรรมชา
ติและสิง่แวดล้อม 
 

๗. ยุทธศาสตร์
ด้านการ
บริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี 

 

๑๐ยุทธศาสตร์
ด้านการ
พัฒนาการ
เกษตร 

 

๕. ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนาการ
ท่องเที่ยว ศาสนา-
วัฒนธรรมประเพณี
และกีฬา 

 

๖. ยุทธศาสตร์
ด้านการพัฒนา
การศึกษา 

 

๙. ยุทธศาสตร์
ด้านการพัฒนา
สังคม 

 

๘. ยุทธศาสตร์
ด้านการพัฒนา
สาธารณสุข 

 

ยุทธศาสตร์
ชาติ ๒๐ ปี 

แผนพัฒนา
เศรษฐกิจฯ 
ฉบับท่ี ๑๒ 

 

ยุทธศาสตร์
กลุ่มจังหวัด 

ยุทธศาสตร์
จังหวัด 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา

ของ อปท. ใน
เขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ของ อปท.  
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โครงสร้างความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลปรุใหญ่ (พ.ศ. 2561-2564) (ต่อ) 
 

๑. ยุทธศาสตร์
ด้านการรักษา
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยส์ิน 
 

๒. ยุทธศาสตร์
การสานต่อ
แนวทาง
พระราชด้าริ  

 

๓. ยุทธศาสตร์
ด้านการพัฒนา
โครงสร้าง
พื นฐาน 
 

๔. ยุทธศาสตร์
ด้านการอนุรกัษ์
ทรัพยากรธรรมชา
ติและสิง่แวดล้อม 
 

๗. ยุทธศาสตร์
ด้านการ
บริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี 

 

๑๐ยุทธศาสตร์
ด้านการ
พัฒนาการ
เกษตร 

 

๕. ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนาการ
ท่องเที่ยว ศาสนา-
วัฒนธรรมประเพณี
และกีฬา 

 

๖. ยุทธศาสตร์
ด้านการพัฒนา
การศึกษา 

 

๙. ยุทธศาสตร์
ด้านการพัฒนา
สังคม 

 

๘. ยุทธศาสตร์
ด้านการพัฒนา
สาธารณสุข 

 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ของ อปท.  

แผนงาน  
แผนงาน 

บริหารทั่วไป 
แผนงาน 
การรักษา
ความสงบ
ภายใน 

 

แผนงาน 
การศึกษา 

แผนงาน 
สาธารณสุข 

 

แผนงาน 
สร้างความ

เข้มแข็งของชุมชน 

 

แผนงาน 
งบกลาง 

 

แผนงาน 
สังคม

สงเคราะห ์

 

แผนงาน 
เคหะและ
ชุมชน 

 

แผนงาน 
การเกษตร 

 

แผนงาน 
การศาสนา 

วัฒนธรรม และ
นันทนาการ 

 

ผลผลิต / 
โครงการ  

จ านวน 
........ 

โครงการ 

จ านวน 
........ 

โครงการ 

 

จ านวน 
........ 

โครงการ 
 

จ านวน 
........ 

โครงการ 
 

จ านวน 
........ 

โครงการ 

 

จ านวน 
........ 

โครงการ 

จ านวน 
........ 

โครงการ 

 

จ านวน 
........ 

โครงการ 

 

จ านวน 
........ 

โครงการ 

 

จ านวน 
........ 

โครงการ 

 

เป้าประสงค์ เป้าประสงค์ 

 
เป้าประสงค์ 
 

เป้าประสงค์ 
 

เป้าประสงค์ 

 
เป้าประสงค์ 

 
เป้าประสงค์ 

 
เป้าประสงค์ 

 
เป้าประสงค์ 

 

กลยุทธ์ กลยุทธ์ 

 
กลยุทธ์ 

 
กลยุทธ์ 

 

กลยุทธ์ 

 
กลยุทธ์ 

 
กลยุทธ์ 

 
กลยุทธ์ 

 
กลยุทธ์ 

 
กลยุทธ์ 
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3.4 แผนผังยุทธศาสตร์ (Strategic  Map) 

 
 
 
 
 

 

แบบ ยท. 02 

๑. ยุทธศาสตร์
ด้านการรักษา
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยส์ิน 
 

๒. ยุทธศาสตร์
การสานต่อ
แนวทาง
พระราชด้าริ  

 

๓. ยุทธศาสตร์
ด้านการพัฒนา
โครงสร้าง
พื นฐาน 
 

๔. ยุทธศาสตร์
ด้านการอนุรกัษ์
ทรัพยากรธรรมชา
ติและสิง่แวดล้อม 
 

๗. ยุทธศาสตร์
ด้านการ
บริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี 

 

๑๐ยุทธศาสตร์
ด้านการ
พัฒนาการ
เกษตร 

 

๕. ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนาการ
ท่องเที่ยว ศาสนา-
วัฒนธรรมประเพณี
และกีฬา 

 

๖. ยุทธศาสตร์
ด้านการพัฒนา
การศึกษา 

 

๙. ยุทธศาสตร์
ด้านการพัฒนา
สังคม 

 

๘. ยุทธศาสตร์
ด้านการพัฒนา
สาธารณสุข 

 

ยุทธศาสตร์  

แผนงาน  
แผนงาน 

บริหารทั่วไป 
แผนงาน 
การรักษา
ความสงบ
ภายใน 

 

แผนงาน 
การศึกษา 

แผนงาน 
สาธารณสุข 

 

แผนงาน 
สร้างความ

เข้มแข็งของชุมชน 

 

แผนงาน 
งบกลาง 

 

แผนงาน 
สังคม

สงเคราะห ์

 

แผนงาน 
เคหะและ
ชุมชน 

 

แผนงาน 
การเกษตร 

 

แผนงาน 
การศาสนา 

วัฒนธรรม และ
นันทนาการ 

 

วิสัยทัศน์  “ประตูสู่อีสาน  บริการเลิศล้้า  ล้าน้้าธรรมชาติ  พ้ืนที่ราบเกษตรกรรม  ชั้นน้าสนามซีเกมส์” 
 
 

กลยุทธ์ กลยุทธ์ 

 
กลยุทธ์ 

 
กลยุทธ์ 

 

กลยุทธ์ 

 
กลยุทธ์ 

 
กลยุทธ์ 

 
กลยุทธ์ 

 
กลยุทธ์ 

 
กลยุทธ์ 

 
กลยุทธ์  

เป้าประสงค์ เป้าประสงค์ เป้าประสงค์ 

 
เป้าประสงค์ 
 

เป้าประสงค์ 
 

เป้าประสงค์ 

 
เป้าประสงค์ 

 
เป้าประสงค์ 

 
เป้าประสงค์ 

 
เป้าประสงค์ 

 

ค่าเป้าหมาย ค่าเป้าหมาย ค่าเป้าหมาย 

 
ค่าเป้าหมาย 
 

ค่าเป้าหมาย 
 

ค่าเป้าหมาย 

 
ค่าเป้าหมาย 

 
ค่าเป้าหมาย 

 
ค่าเป้าหมาย 

 
ค่าเป้าหมาย 
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3.5 รายละเอียดแผนยุทธศาสตร�  
 

ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร�จังหวัด 

ยุทธศาสตร� 
อปท. ในเขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร� อปท. 
 

เป!าประสงค� ตัวชี้วัด 
ผลผลิต / โครงการ 

ค)าเป!าหมาย ความก*าวหน*าของ
เป!าหมาย 

กลยุทธ� ผลผลิต / โครงการ หน)วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

หน)วย
สนับสนุน 2561 2562 2563 2564 

4.  การเสริมสร*าง
ความมั่นคงทุกมิติ  
เพื่อป!องกันสถาบัน
หลักของชาติ  และ
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย�สิน
ของประชาชน 

 

9.ยุทธศาสตร�ด*านการ
รักษาความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย�สิน 

 

1. ยุทธศาสตร�ด*าน
การรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย�สิน 
 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย�สิน 

ร*อยละประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย�สิน 

3 3 3 3 สามารถดําเนินการได* 
12 โครงการ 
 

1. ส)งเสริมและ
สนับสนุนการติดตั้ง
ระบบเตือนภัย
ธรรมชาติ และภัย
พิบัติต)างๆ รวมทั้ง
การป!องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 
และความมั่นคง
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย�สิน 
ลดอุบัติเหตุทางบก/
ทางน้ํา 
 

 -โครงการปรับปรุง/ขยายเขตเสียงตามสาย 
- โครงการติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบ/
สัญญาณไฟจราจร/กระจกนูน/ป!ายจราจร/
ราวทางโค*ง 
 

กองช)าง  

     7 7 7 7 สามารถดําเนินการได* 
28 โครงการ 
 

2. ส)งเสริม 
สนับสนุนและ
ร)วมมือกับส)วน
ราชการ หน)วยงาน 
มูลนิธิการกุศลและ
องค�กรที่เกี่ยวข*อง 
ในการเตรียมความ
พร*อมในการป!องกัน
ภัย และการ
ช)วยเหลือ
ผู*ประสบภัย 

-โครงการป!องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ช)วงเทศกาลปAใหม) 
-โครงการป!องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ช)วงเทศกาลสงกรานต� 
-โครงการป!องกันและแก*ไขปBญหาสาธารณ
ภัยต)าง ๆ 
-โครงการติดตั้งหัวจ)ายดับเพลิง / ถัง
ดับเพลิงเคมีแห*ง 
-โครงการฝDกอบรมป!องกันและระงับ
อัคคีภัย/ไฟปEา 
- โครงการอบรมให*ความรู*เรื่องการลดความ
เสี่ยงจากเหตุสาธารณภัย 
- โครงการฝDกทักษะการเอาชีวิตรอดจาก
การจมน้ํา 
 

สํานักปลัดฯ  

     2 2 2 2 สามารถดําเนินการได* 8 
โครงการ 
 

3. ส)งเสริม และ
สนับสนุนการติดตั้ง
ระบบกล*องวงจรปGด
ในเขตชุมชน และ
สถานที่สําคัญ เพื่อ
สร*างความอบอุ)นใจ 
และความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย�สินของ
ประชาชน 

-โครงการติดตั้งกล*องวงจรปGด  CCTV กองช)าง  

     5 5 5 5 สามารถดําเนินการได* 
20 โครงการ 
 

4. สนับสนุนการ
ฝDกอบรมจัดตั้ง
และอบรมฟLMนฟู
ตํารวจบ*าน และ
อาสาสมัคร

- โครงการฝDกอบรมอาสาสมัครป!องกันภัย
ฝEายพลเรือนเทศบาลตําบลปรุใหญ) 
- โครงการฝDกทบทวนอาสาสมัครป!องกันภัย
ฝEายพลเรือนเทศบาลตําบลปรุใหญ) 
- โครงการรณรงค�ป!องกันอุบัติเหตุ ด*าน

สํานักปลัดฯ  

แบบ ยท. 03 
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ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร�จังหวัด 

ยุทธศาสตร� 
อปท. ในเขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร� อปท. 
 

เป!าประสงค� ตัวชี้วัด 
ผลผลิต / โครงการ 

ค)าเป!าหมาย ความก*าวหน*าของ
เป!าหมาย 

กลยุทธ� ผลผลิต / โครงการ หน)วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

หน)วย
สนับสนุน 2561 2562 2563 2564 

ป!องกันภัยฝEายพล
เรือน(อปพร.) 
เพื่อเปPนกําลัง
สนับสนุน
เจ*าหน*าทีร่ัฐ และ
ดูแลรักษาความ
ปลอดภัยและ
การจราจรใน
ชุมชน หมู)บ*าน 

 

การจราจรทางถนนประชาชนในเขต
เทศบาล 
-โครงการจัดงานวัน อปพร. 
- โครงการปกป!องสถาบันสําคัญของชาติ 

3.  บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชา
ติและสิ่งแวดล*อม
ให*มีความสมบูรณ�
อย)างยั่งยืน 

 

1.ยุทธศาสตร�การพัฒนา
ด*านสานต)อแนวทาง
พระราชดําริ 
 

2. ยุทธศาสตร�การ
สานต)อแนวทาง
พระราชดําริ  
 

 

แหล)งน้ํา 
ทรัพยากรธรรมช
าติและ
สิ่งแวดล*อมมี
ความอุดม
สมบูรณ� และ
ได*รับการดูแล 

จํานวนแหล)งน้ํา 
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล*อมได*รับการดูแล 
และพัฒนาเพิ่มขึ้น 

4 4 4 4 สามารถดําเนินการได* 
16 โครงการ 
 

1. พัฒนาขุดลอก คู
คลองและจัดสร*าง
แหล)งน้ํา สงวนและ
เก็บกักน้ําเพื่อ
การเกษตร เพื่อการ
อุปโภคและบริโภค 
รวมทั้งวางโครงการ
เพื่อแก*ไขปBญหาน้ํา
ท)วมและน้ําแล*ง 

-โครงการพัฒนาแหล)งน้ําเพื่อการอุปโภค-
บริโภค 
-โครงการขุดลอกคลอก 
-โครงการเจาะบ)อบาดาล 
-โครงการขยายเขต/ปรับปรุงระบบประปา 

กองช)าง  

1.  การพัฒนาและ
เพิ่มศักยภาพการ
แข)งขันเศรษฐกิจ 

 

6.ยุทธศาสตร�ด*านการ
พัฒนาโครงสร*างพื้นฐาน 
 

 

3. ยุทธศาสตร�ด*าน
การพัฒนาโครงสร*าง
พื้นฐาน 
 

ประชาชนได*รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม 
ระบบ
สาธารณูปโภค
และ
สาธารณูปการ มี
มาตรฐานและ
ทั่วถึง 

ร*อยละของประชาชนได*รับ
ความสะดวกสบายในการ
คมนาคม และมีระบบ
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการได*มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

2 2 2 2 สามารถดําเนินการได* 8 
โครงการ 
 

1. ส)งเสริม
สนับสนุนการวาง
ระบบการพัฒนา
ด*านโครงสร*าง
คุณภาพชีวิต
พื้นฐาน ให*
สอดคล*องกับความ
จําเปPนและความ
ต*องการของ
ประชาชนในการ
ดํารงชีวิตอย)าง
พอเพียง 
 

-โครงการจัดทําป!ายชื่อชุมชน 
-โครงการปรับปรุง/  ต)อเติมศาลาประชาคม 
 
 

กองช)าง  

     35 35 35 35 สามารถดําเนินการได* 
120 โครงการ 
 

2. ก)อสร*าง 
ปรับปรุงเส*นทาง
การคมนาคมอย)าง
ทั่วถึงให*สามารถ
ตอบสนองความ
ต*องการ และแก*ไข
ปBญหาความ
เดือดร*อนของ
ประชาชน 
โดยเฉพาะเส*นทาง
การขนส)งผลผลิต

-โครงการก)อสร*าง/ซ)อมแซมถนน 
-โครงการก)อสร*าง/ซ)อมแซมสะพาน 
-โครงการก)อสร*าง/ซ)อมแซมท)อระบายน้ํา/
รางระบายน้ํา 

กองช)าง  
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ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร�จังหวัด 

ยุทธศาสตร� 
อปท. ในเขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร� อปท. 
 

เป!าประสงค� ตัวชี้วัด 
ผลผลิต / โครงการ 

ค)าเป!าหมาย ความก*าวหน*าของ
เป!าหมาย 

กลยุทธ� ผลผลิต / โครงการ หน)วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

หน)วย
สนับสนุน 2561 2562 2563 2564 

ทางการเกษตร 
แหล)งท)องเที่ยวและ
พื้นที่  อื่น ๆ ที่
เกี่ยวข*องกับการ
ดํารงชีวิตของ
ประชาชน 

     5 5 5 5 สามารถดําเนินการได* 
20 โครงการ 
 

3. ประสานใน
การแก*ไขปBญหา
ความเดือดร*อน
ของประชาชนใน
ด*าน
สาธารณูปโภค 
และส)งเสริมให*
ประชาชนเข*าใจ
ในการใช*และ
รักษา
สาธารณูปโภค
อย)างคุ*มค)า 

 

-โครงการขยายเขตไฟฟ!าสาธารณะ 
-อุดหนุนการไฟฟ!าส)วนภูมิภาค 

กองช)าง  

3.  บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชา
ติและสิ่งแวดล*อม
ให*มีความสมบูรณ�
อย)างยั่งยืน 

 

10ยุทธศาสตร�ด*านการ
อนุรักษ�
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล*อม 
 

 

4. ยุทธศาสตร�ด*าน
การอนุรักษ�
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล*อม 
 

 

แหล)งน้ํา 
ทรัพยากรธรรมช
าติและ
สิ่งแวดล*อมมี
ความอุดม
สมบูรณ� และ
ได*รับการดูแล 
 

จํานวนแหล)งน้ํา 
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล*อมได*รับการดูแล 
และพัฒนาเพิ่มขึ้น 

4 4 4 4 สามารถดําเนินการได* 
16  โครงการ 
 

1. ส)งเสริม 
สนับสนุนและ
ร)วมมือกับส)วน
ราชการองค�กร
ปกครองส)วน
ท*องถิ่น ภาคเอกชน 
ในการพัฒนาฟLMนฟู
และอนุรักษ�
ธรรมชาติ 
สิ่งแวดล*อม แหล)ง
น้ํา ลุ)มน้ําลาํคลอง 
และปEาไม*ให*มีความ
อุดมสมบูรณ� 
 

-โครงการรักษ�แหล)งน้ํา 
-โครงการท*องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์ รักษ�พื้นที่ 
สีเขียว 
-โครงการพัฒนาทําความสะอาดหมู)บ*าน 
-โครงการชุมชนน)าอยู)หมู)บ*านน)ามอง 
 

สํานักปลัดฯ / 
กองสาธารณสุขฯ 

 

     2 2 2 2 สามารถดําเนินการได* 8 
โครงการ 
 

2. ส)งเสริม 
สนับสนุนและสร*าง
ความร)วมมือกับ
ส)วนราชการที่
เกี่ยวข*อง องค�กร
ปกครองส)วน
ท*องถิ่นในการจัดทํา
ระบบกําจัดขยะรวม 
เพื่อจัดการขยะมูล
ฝอยและสิ่งปฏิกูล
อย)างเปPนระบบ 

- โครงการคลองสวยน้ําใสตําบลปรุใหญ) 
- โครงการของเหลือใช*ไม)ไร*ค)าสู)การพัฒนา
ชุมชนปลอดขยะ 
- โครงการก)อสร*างอาคารผลิตปุYยหมักจาก
ขยะครัวเรือน 
- โครงการศึกษาความเหมาะสมและ
ออกแบบรายละเอียดระบบรวบรวมและ
บําบัดน้ําเสียชุมชน 

กองสาธารณสุขฯ  
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ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร�จังหวัด 

ยุทธศาสตร� 
อปท. ในเขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร� อปท. 
 

เป!าประสงค� ตัวชี้วัด 
ผลผลิต / โครงการ 

ค)าเป!าหมาย ความก*าวหน*าของ
เป!าหมาย 

กลยุทธ� ผลผลิต / โครงการ หน)วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

หน)วย
สนับสนุน 2561 2562 2563 2564 

2.  ยกระดับสังคม
ให*เปPนเมืองน)าอยู) 
 

 

7.ยุทธศาสตร�ด*านการ
พัฒนาการท)องเที่ยว 
ศาสนา-วัฒนธรรม
ประเพณีและกีฬา 
 

5. ยุทธศาสตร�ด*าน
การพัฒนาการ
ท)องเที่ยว ศาสนา-
วัฒนธรรมประเพณี
และกีฬา 
 

 

ประชาชน
เลื่อมใสใน
พระพุทธศาสนา  
และอนุรักษ�ไว*ซึ่ง
ศิลปะ วัฒนธรรม 
ประเพณีอันดีงาม 
 

จํานวนประชาชนเข*าร)วม
กิจกรรมสําคัญทางศาสนา 
และสืบสานประเพณี
วัฒนธรรมอันดีงามเพิ่มขึ้น 
 

5 5 5 5 สามารถดําเนินการได* 
20 โครงการ 
 

1. พัฒนาฟLMนฟูและ
ส)งเสริมกิจกรรม
ด*านศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรมและ
ประเพณีของชุมชน
ท*องถิ่นโคราช เพื่อ
การอนุรักษ�สืบสาน
ต)อและเชื่อมโยงสู)
กิจกรรมการ
ท)องเที่ยว 
 

-โครงการประเพณีสงกรานต�และรดน้ําดํา
หัวผู*สูงอายุ 
-โครงการประเพณีลอยกระทง 
-โครงการสนับสนุนประเพณีวัฒนธรรมภูมิ
ปBญญาท*องถิ่น 
-โครงการกิจกรรมวันสําคัญทาง
พระพุทธศาสนา 

กองการศึกษา  

     7 7 7 7 สามารถดําเนินการได* 
28 โครงการ 
 

2. ส)งเสริมและ
สนับสนุนกิจกรรม
ลานกีฬาชุมชน 
และจัดการแข)งขัน
กีฬาประเภทต)างๆ 
ตั้งแต)ระดับหมู)บ*าน
จนถึงระดับจังหวัด 
รวมถึงการสร*าง
ความเปPนเลิศ
ทางด*านกีฬาสู)กีฬา
อาชีพในระดับชาติ
และนานาชาติ 

-โครงการจัดหาเครื่องออกกําลังกาย 
-โครงการจัดทํารั้วสนามกีฬา 
-โครงการส)งนักกีฬาเข*าร)วมการแข)งขันกีฬา 
-โครงการจัดการแข)งขันกีฬาตําบล/หมู)บ*าน
ต*านยาเสพติด 
-โครงการส)งเสริมการเล)นกีฬาเพื่อสุขภาพที่
ดี 
 

กองการศึกษา  

2.  ยกระดับสังคม
ให*เปPนเมืองน)าอยู) 
 

2.ยุทธศาสตร�การพัฒนา
ด*านการศึกษา 
 

6. ยุทธศาสตร�ด*าน
การพัฒนาการศึกษา 
 

เด็ก เยาวชน สตรี 
ผู*สูงอายุ ผู*พิการ 
และผู*ด*อยโอกาส 
ได*รับการส)งเสริม
และพัฒนา
ทางด*าน
การศึกษา 

ร*อยละของเด็ก เยาวชน 
สตรี ผู*สูงอายุ ผู*พิการ และ
ผู*ด*อยโอกาส ได*รับ
การศึกษาเพิ่มขึ้น 

1 1 1 1 สามารถดําเนินการได* 4 
โครงการ 
 

1. พัฒนาและ
เตรียมบุคลากรด*าน
การศึกษา (ครู 
บุคลากรทางการ
ศึกษา นักเรียน) ให*
เปPนผู*มีคุณภาพมี
ทักษะและศักยภาพ
ตามมาตรฐานสากล 
รองรับประชาคม
อาเซียน 
 

-โครงการพัฒนาคุณภาพครูผู*ดูแลเด็กและ
เจ*าหน*าทีร่ับผิดชอบด*านการศึกษา 

กองการศึกษา  

     14 14 14 14 สามารถดําเนินการได* 
42 โครงการ 
 

2. ส)งเสริม
การศึกษาในระบบ 
นอกระบบ และ
การศึกษาตาม
อัธยาศัย 
 

-โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สําหรับ
นักเรียนโรงเรียนบ*านคนชุม 
- โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สําหรับ
นักเรียนศูนย�พัฒนาเด็กเล็กตําบลปรุใหญ) 
-โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียน
บ*านคนชุม 
-โครงการอุดหนุนโรงเรียนบ*านคนชุมตาม
โครงการศึกษาแหล)งเรียนรู*นอกสถานที่ 
-โครงการอุดหนุนโรงเรียนบ*านคนชุมตาม
โครงการเข*าค)ายคุณธรรมจริยธรรม 
- โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห)งชาติ 
-โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห)งชาติ 

กองการศึกษา  
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ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร�จังหวัด 

ยุทธศาสตร� 
อปท. ในเขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร� อปท. 
 

เป!าประสงค� ตัวชี้วัด 
ผลผลิต / โครงการ 

ค)าเป!าหมาย ความก*าวหน*าของ
เป!าหมาย 

กลยุทธ� ผลผลิต / โครงการ หน)วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

หน)วย
สนับสนุน 2561 2562 2563 2564 

-โครงการสนับสนุนค)าใช*จ)ายการบริหาร
สถานศึกษา - ค)าอาหารกลางวันศูนย�พัฒนา
เด็กเล็กตําบลปรุใหญ) 
 -โครงการสนับสนุนค)าใช*จ)ายการบริหาร
สถานศึกษา -  โครงการพัฒนาผู*ดูแลเด็ก 
 - โครงการปฐมนิเทศผู*ปกครองเด็กศูนย�
พัฒนาเด็กเล็กตําบลปรุใหญ) 
 - โครงการส)งเสริมการศึกษาเพื่อเรียนรู*ใน
และนอกห*องเรียน 
    - โครงการสร*างจิตสํานึกเพื่อระลึกบุญ
คุณครู 
- โครงการจัดนิทรรศการผลงานนักเรียน
ศูนย�พัฒนาเด็กเล็กตําบลปรุใหญ) 
-โครงการจัดหาครุภัณฑ� 
-โครงการปรับปรุง/ต)อเติม/ซ)อมแซมอาคาร
เรียน 

5.  การพัฒนา
ระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ 
 

8.ยุทธศาสตร�ด*านการ
บริหารจัดการบ*านเมืองที่
ดี 
 

7. ยุทธศาสตร�ด*าน
การบริหารจัดการ
บ*านเมืองที่ดี 
 

การบริการจัดการ
ตามหลักธรรมาภิ
บาล และหลัก
บริการจัดการ
บ*านเมืองที่ดี    
 

ร*อยละของความพึงพอใจ
ในการบริหารจัดการและ
การให*บริการประชาชน
เพิ่มขึ้น 

3 3 3 3 สามารถดําเนินการได* 
12 โครงการ 
 

1. นําระบบ
สารสนเทศมาใช*ใน
การบริหารงาน
ภายในองค�กร  เพื่อ
ให*บริการกับ
ประชาชนให*สะดวก 
รวดเร็ว แม)นยํา 
โดยยึดถือประโยชน�
สูงสุดของประชาชน 
ผู*รับบริการเปPน
สําคัญ 
 

-โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
-โครงการจัดทําเว็บไซต�เทศบาลตําบลปรุ
ใหญ) 
-โครงการปรับปรุงระบบแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย�สิน 

สํานักปลัดฯ 
กองคลัง 
กองช)าง 

กองสาธารณสุขฯ 
กองการศึกษา 

 

     4 4 4 4 สามารถดําเนินการได* 
16 โครงการ 
 

2. สนับสนุน
บุคลากรในสังกัด 
ให*ได*รับการศึกษา 
อบรม การทําวิจัย 
เพิ่มพูนความรู* เพื่อ
ยกระดับ
ประสิทธิภาพ การ
ทํางานให*เกิด
ประสิทธิผลในการ
บริการประชาชน 
และในการสื่อสาร
และร)วมมือกับ
ประชาคมอาเซียน 
 

-โครงการอบรมเพิ่มพูนประสิทธิภาพคณะ
ผู*บริหาร สมาชิกสภาผู*นําท*องที่ และ
พนักงานเจ*าหน*าที ่
-โครงการอบรม/สัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพ
การจัดเก็บรายได* 
- โครงการฝDกอบรมเสริมสร*างคุณธรรม 
จริยธรรม การรักษาวินัย และความโปร)งใส
ในการทํางานของข*าราชการและเจ*าหน*าที่
ของรัฐ 
- โครงการพัฒนาบุคลากรของเทศบาล
ตําบลปรุใหญ) 
 

สํานักปลัดฯ 
กองคลัง 
กองช)าง 

กองสาธารณสุขฯ 
กองการศึกษา 

 

     1 1 1 1 สามารถดําเนินการได* 4
โครงการ 
 

3. บูรณาการการ
จัดทําแผนพัฒนา
ท*องถิ่น ร)วมกัน
ระหว)างหน)วยงาน

-โครงการจัดทําแผนสามปA เทศบัญญัติ แผน
ดําเนินงาน และการประชุมติดตาม
ประเมินผลแผนพัฒนาสามปA 

สํานักปลัดฯ  
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ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร�จังหวัด 

ยุทธศาสตร� 
อปท. ในเขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร� อปท. 
 

เป!าประสงค� ตัวชี้วัด 
ผลผลิต / โครงการ 

ค)าเป!าหมาย ความก*าวหน*าของ
เป!าหมาย 

กลยุทธ� ผลผลิต / โครงการ หน)วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

หน)วย
สนับสนุน 2561 2562 2563 2564 

ภาครัฐ และเอกชน 
องค�กรปกครองส)วน
ท*องถิ่น เพื่อพัฒนา
ท*องถิ่น สร*าง
ประโยชน�สูงสุด แก)
ประชาชน 

     3 3 3 3 สามารถดําเนินการได* 
12 โครงการ 
 

4. เปGดโอกาสให*
ประชาชนได*เข*ามี
ส)วนร)วมในการ
กําหนดนโยบาย
และความต*องการ
ของประชาชน 
 

- โครงการจัดทําแผนชุมชน 
- โครงการประชาคมชุมชนตําบล 
- โครงการประชาคมชุมชน/หมู)บ*าน 

สํานักปลัดฯ  

     15 15 15 15 สามารถดําเนินการได* 
60 โครงการ 
 

5. เพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติราชการ และ
ส)งเสริมศักยภาพ
ท*องถิ่นในทุกๆ ด*าน 
 

-โครงการวันเทศบาล 
-โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ 
-โครงการเลือกตั้ง 
-โครงการจัดหาครุภัณฑ� 
-โครงการให*ความรู*แก)ประชาชนในการ
ชําระภาษี 
-โครงการจัดเก็บรายได*นอกสถานที่ 
-โครงการเปGดอาอาคารสํานักงานเทศบาล
ตําบล (แห)งใหม)) 
-โครงการปรับปรุง ซ)อมแซมสํานักงาน
เทศบาล 
- โครงการประชาสัมพันธ� 
- โครงการจัดตั้งศูนย�ยุติธรรมชุมชนตําบล
ปรุใหญ) 
- โครงการส)งเสริมความรู*เพื่อเสริมสร*าง
พลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย 
- โครงการรู*รักสามัคค ี

สํานักปลัดฯ 
กองคลัง 
กองช)าง 

กองสาธารณสุขฯ 
กองการศึกษา 

 

2.  ยกระดับสังคม
ให*เปPนเมืองน)าอยู) 
 

 

5.ยุทธศาสตร�ด*านการ
พัฒนาสาธารณสุข 
 

8. ยุทธศาสตร�ด*าน
การพัฒนา
สาธารณสุข 
 

ประชาชนมี
สุขภาพดีถ*วน
หน*า และได*รับ
การบริการ
สาธารณสุขทั่วถึง 

ร*อยละของประชาชนมี
สุขภาพดีถ*วนหน*าเพิ่มขึ้น 
และการบริการสาธารณสุข
มีคุณภาพและมาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 
 

3 3 3 3 สามารถดําเนินการได*  
12 โครงการ 
 

1. สนับสนุนการ
จัดตั้งกองทุน และ
เพิ่มสวัสดิการเพื่อ
พัฒนาศักยภาพของ
อาสาสมัคร
สาธารณสุขหมู)บ*าน 
(อสม.) 
 

-โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนําด*าน
สุขภาพระดับตําบล/หมู)บ*าน 
-เงินสมทบหลักประกันสุขภาพ 
แห)งชาติในพื้นที่ตําบลปรุใหญ) 
-อุดหนุนโครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูล
ฐานในเขตเทศบาลตําบลปรุใหญ) 

กองสาธารณสุขฯ 
 

 

     5 5 5 5 สามารถดําเนินการได* 
20 โครงการ 
 

2. ส)งเสริมสุขภาพ
และอนามัยของ
ประชาชนในระดับ
หมู)บ*านและชุมชน 
ให*มีสุขภาพ
แข็งแรง โดยให*การ

-โครงการป!องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ*า 
-โครงการป!องกันและควบคุมโรคไข*เลือก
ออก 
-โครงการป!องกันและกําจัดโรคระบาด
ฉุกเฉินและโรคที่มากับภัยพิบัติชุมชน 
-โครงการส)งเสริมและฟLMนฟูสมรรถภาพ

กองสาธารณสุขฯ 
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ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร�จังหวัด 

ยุทธศาสตร� 
อปท. ในเขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร� อปท. 
 

เป!าประสงค� ตัวชี้วัด 
ผลผลิต / โครงการ 

ค)าเป!าหมาย ความก*าวหน*าของ
เป!าหมาย 

กลยุทธ� ผลผลิต / โครงการ หน)วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

หน)วย
สนับสนุน 2561 2562 2563 2564 

เรียนรู*การดูแล
สุขภาพ การออก
กําลังกาย การ
ป!องกันโรคการใช*
ยาอย)างถูกต*อง 
การรับประทาน
อาหารที่มี
ประโยชน�และการ
เข*ารับการตรวจ
สุขภาพหรือการรับ
บริการด*าน
สาธารณสุขตาม
ขั้นตอนและวิธีการ
ทางการแพทย� 
 

ผู*สูงอายุ และผู*พิการ 
-โครงการรณรงค�ป!องกันและแก*ไขปBญหา
โรคไม)ติดต)อเรื้อรัง 
-โครงการส)งเสริมการป!องกันและแก*ไข
ปBญหาเอดส� 
-โครงการป!องกันและแก*ไขปBญหาการ
ตั้งครรภ�ในวัยรุ)น 
-โครงการพัฒนาสุขาภิบาลอาหารในสถานที่
จําหน)ายอาหาร 
-โครงการป!องกันและแก*ไขปBญหาการ
ตั้งครรภ�ในวัยรุ)น 

2.  ยกระดับสังคม
ให*เปPนเมืองน)าอยู) 
 

4.ยุทธศาสตร�ด*านการ
พัฒนาสังคม 
 

 

9. ยุทธศาสตร�ด*าน
การพัฒนาสังคม 
 

เด็ก เยาวชน 
สตรี คนพิการ 
ผู*สูงอายุ และ
ผู*ด*อยโอกาส 
ได*รับการส)งเสริม 
พัฒนาและมี
คุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น 
 

ร*อยละของประชาชนได*รับ
การส)งเสริม พัฒนา และมี
คุณภาพที่ชีวิตที่ดีเพิ่มขึ้น 

1 1 1 1 สามารถดําเนินการได* 4 
โครงการ 
 

1. ส)งเสริมและ
พัฒนาบทบาทของ
ผู*นําชุมชน 
คณะกรรมการ
หมู)บ*าน และชุมชน
ให*เข*มแข็งเพื่อเปPน
ผู*นําการพัฒนา
ชุมชนและท*องถิ่นที่
มีคุณภาพ 
 

-โครงการฝDกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อ
เพิ่มพูนความรู*ให*กับคณะกรรมการชุมชน 
ผู*นําชุมชน 
 

สํานักปลัดฯ  

     8 8 8 8 สามารถดําเนินการได* 
32 โครงการ 
 

2. ส)งเสริม พัฒนา
บทบาทและ
คุณภาพชีวิตของ
เด็ก เยาวชน สตรี 
ผู*สูงอายุ ผู*พิการ 
และด*อยโอกาส 
โดยการจัดกิจกรรม
ที่เหมาะสมและ
ดําเนินการให*เกิด
กองทุน หรือจัดหา
งบประมาณเพื่อ
ดําเนินการพัฒนา
บทบาทและ
คุณภาพชีวิตอย)าง
ต)อเนื่อง รวมตลอด
ถึงการพัฒนาให*มี
ความรู*ความชํานาญ
ในวิชาชีพที่

- จ)ายเบี้ยยังชีพ ผู*ปEวยโรคเอดส� 
- จ)ายเบี้ยยังชีพผู*สูงอายุ 
- จ)ายเบี้ยยังชีพคนพิการ 
- โครงการส)งเสริมกิจกรรมผู*สูงอายุตําบล
ปรุใหญ) 
- โครงการส)งเสริมพัฒนาสตรี 
- โครงการดําเนินงานตามศูนย�พัฒนา
ครอบครัวในชุมชน (ศพค.) 
- โครงการส)งเสริมสนับสนุนผลิตภัณฑ�จาก
กลุ)ม OTOP 
- โครงการส)งเสริมอาชีพและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการตําบลปรุใหญ) 
- โครงการส)งเสริมการเรียนรู*ตลอดชีวิต
สําหรับผู*สูงอายุตําบลปรุใหญ) 
- โครงการเสริมสร*างรายได*ให*แก)
ประชาชนตําบลปรุใหญ) 
- โครงการฝDกอบรมเพิ่มพูนความรู*ในการ
ประกอบอาชีพ ให*แก) กลุ)มอาชีพ กลุ)มสตรี 

สํานักปลัดฯ  
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ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร�จังหวัด 

ยุทธศาสตร� 
อปท. ในเขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร� อปท. 
 

เป!าประสงค� ตัวชี้วัด 
ผลผลิต / โครงการ 

ค)าเป!าหมาย ความก*าวหน*าของ
เป!าหมาย 

กลยุทธ� ผลผลิต / โครงการ หน)วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

หน)วย
สนับสนุน 2561 2562 2563 2564 

เหมาะสม เพื่อ
พึ่งตนเอง เลี้ยง
ตนเองและ
ครอบครัวได*อย)างมี
เกียรติและศักดิ์ศรี
ทัดเทียมกับบุคคล
ทั่วไป 
 

กลุ)มแม)บ*าน และกุล)มองค�กรต)าง ๆ 
- โครงการฝDกอบรมและส)งเสริมการ
รวมกลุ)มอาชีพ 

     2 2 2 2 สามารถดําเนินการได* 8 
โครงการ 
 

3. ดําเนินการ
สนับสนุน และ
ประสานรัฐบาล 
องค�กรปกครองส)วน
ท*องถิ่นทุกระดับ 
เพื่อป!องกันและให*มี
การปราบปรามและ
แก*ไขปBญหาการเสพ 
การผลิต และการ
จําหน)ายยาเสพติด
ในทุกระดับ 

-โครงการดําเนินการเกี่ยวกับการป!องกัน
และแก*ไขปBญหายาเสพติด 
-โครงการฝDกอบรม/จัดกิจกรรมในการ
ป!องกันและควบคุมปBญหา 
ยาเสพติด 

กองสาธารณสุขฯ  

1.  การพัฒนาและ
เพิ่มศักยภาพการ
แข)งขันเศรษฐกิจ 

 

3.ยุทธศาสตร�ด*านการ
พัฒนาเกษตรกร 
 

 

10.ยุทธศาสตร�ด*าน
การพัฒนาการ
เกษตร 
 

 

ชุมชนมีความเข็ม
แข็ง ยกระดับ
ความเปPนอยู)ให*ดี
ขึ้น  ประชาชนมี
อาชีพ มีรายได* 
สามารถเลี้ยงดู
ตนเองและ
ครอบครัวได* ตาม
หลักปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

ร*อยละของประชาชนมี
ชีวิตความเปPนอยู)ที่ดีขึ้น 
และมีรายได*เพิ่มขึ้น 
 

1 1 1 1 สามารถดําเนินการได* 4 
โครงการ 
 

1. ลดต*นทุนการ
ผลิตและเพิ่มมูลค)า
ผลผลิตทาง
การเกษตร 
ปรับปรุงผลิตผลให*
มีคุณภาพ มี
มาตรฐานสากลโดย
การร)วมมือและให*
ความร)วมมือกับ
หน)วยงานทั้งภาครัฐ
และเอกชน 
 

-โครงการศึกษาดูงานเศรษฐกิจพอเพียง 
 

สํานักปลัดฯ  

     2 2 2 2 สามารถดําเนินการได* 8 
โครงการ 
 

2. สนับสนุนการทํา
การเกษตรทางเลือก 
เพื่อเพิ่มคุณภาพ
และประสิทธิภาพ
ของนโยบาย
เศรษฐกิจพอเพียง
โดยอาศัยเทคโนโลยี
ที่ทันสมัย โดยขอ
ความร)วมมือและให*
ความร)วมมือกับ
หน)วยงานทั้งภาครัฐ
และเอกชน 
 

-โครงการเสริมสร*างและพัฒนาศักยภาพ
เกษตรเทศบาล 
ตําบลปรุใหญ) 
-โครงการปลูกผักปลอดสารพิษในตําบลปรุ
ใหญ) 
 

สํานักปลัดฯ  
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ส่วนที ่4
การน าแผนพัฒนาท้องถ่ินสีป่ไีปสูก่ารปฏบิตัิ

1.   ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาและแผนงาน

ที่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน หน่วยงานทีร่ับผิดชอบ
หน่วยงาน
สนับสนุน

1 ยทุธศาสตร์ด้านการรักษา
ความปลอดภัยในชีวติและ
ทรัพยสิ์น

ด้านบริหารงานทัว่ไป แผนงานการรักษาความสงบ
ภายใน

ส านักปลัดเทศบาล

ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานเคหะและชุมชน กองช่าง
ด้านการด าเนินงานอืน่ แผนงานงบกลาง ส านักปลัดเทศบาล

2 ยทุธศาสตร์การสานต่อ
แนวทางพระราชด าริ

ด้านบริหารงานทัว่ไป แผนงานการรักษาความสงบ
ภายใน

ส านักปลัดเทศบาล

ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานเคหะและชุมชน ส านักปลัดเทศบาล /
กองช่าง

3 ยทุธศาสตร์ด้านการพัฒนา
โครงสร้างพืน้ฐาน

ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานเคหะและชุมชน กองช่าง

4 ยทุธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม

ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานสาธารณสุข กองสาธารณสุขฯ

ด้านการเศรษฐกิจ แผนงานการเกษตร ส านักปลัดเทศบาล
5 ยทุธศาสตร์ด้านการ

พัฒนาการท่องเทีย่ว ศาสนา-
วฒันธรรม ประเพณี และกีฬา

ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานเคหะและชุมชน กองช่าง

ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานการศาสนา 
วฒันธรรม และนันทนาการ

กองกาศึกษา

6 ยทุธศาสตร์ด้านการพัฒนา
การศึกษา

ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานการศึกษา กองการศึกษา

7 ยทุธศาสตร์ด้านการบริหาร
จัดการบ้านเมืองทีดี่

ด้านบริหารงานทัว่ไป แผนงานบริหารทัว่ไป ส านักปลัดเทศบาล /
 กองคลัง

ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานสาธารณสุข กองสาธารณสุขฯ
ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานเคหะและชุมชน กองช่าง
ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานสร้างความเข้มแข็ง

ของชุมชน
ส านักปลัดเทศบาล

8 ยทุธศาสตร์ด้านการพัฒนา
สาธารณสุข

ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานสาธารณสุข กองสาธารณสุขฯ

ด้านการด าเนินงานอืน่ แผนงานงบกลาง ส านักปลัดเทศบาล
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ที่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน หน่วยงานทีร่ับผิดชอบ
หน่วยงาน
สนับสนุน

9 ยทุธศาสตร์ด้านการพัฒนา
สังคม

ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานการศึกษา กองการศึกษา

ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานสาธารณสุข กองสาธารณสุขฯ
ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานสร้างความเข้มแข็ง

ของชุมชน
ส านักปลัดเทศบาล

ด้านการด าเนินงานอืน่ แผนงานงบกลาง ส านักปลัดเทศบาล
10 ยทุธศาสตร์ด้านการ

พัฒนาการเกษตร
ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานสร้างความเข้มแข็ง

ของชุมชน
ส านักปลัดเทศบาล

ด้านการเศรษฐกิจ แผนงานการเกษตร ส านักปลัดเทศบาล



บัญชีสรุปโครงการพัฒนา แบบ ผ.07
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)

เทศบาลต าบลปรุใหญ่

จ ำนวน
โครงกำร

 งบประมำณ
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

 งบประมำณ
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

 งบประมำณ
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

 งบประมำณ
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

 งบประมำณ
(บำท)

1 ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรรักษำควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
1.1 แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน 11 690,000 12 750,000 11 960,000 10 660,000 44 3,060,000
1.2 แผนงำนเคหะและชุมชน 2 700,000 4 400,000 3 300,000 0 0 9 1,400,000
1.3 แผนงำนงบกลำง 1 950,000 1 950,000 1 950,000 1 950,000 4 3,800,000

14 2,340,000 17 2,100,000 15 2,210,000 11 1,610,000 57 8,260,000
2 ยุทธศำสตร์กำรสำนต่อแนวทำงพระรำชด ำริ 

2.1 แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน 1 50,000 1 50,000 1 50,000 1 50,000 4 200,000
2.2 แผนงำนเคหะและชุมชน 1 200,000 1 50,000 1 1,200,000 0 0 3 1,450,000

2 250,000 2 100,000 2 1,250,000 1 50,000 7 1,650,000
3 ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน

3.1 แผนงำนเคหะและชุมชน 35 24,860,000 23 12,868,300 17 14,700,000 14 3,704,000 89 56,132,300
35 24,860,000 23 12,868,300 17 14,700,000 14 3,704,000 89 56,132,300

4 ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม
4.1 แผนงำนสำธำรณสุข 4 430,000 4 730,000 3 230,000 3 230,000 14 1,620,000
4.2 แผนงำนกำรเกษตร 2 70,000 2 70,000 2 70,000 2 70,000 8 280,000

6 500,000 6 800,000 5 300,000 5 300,000 22 1,900,000
5

5.1 แผนงำนเคหะและชุมชน 1 360,000 0 0 1 500,000 0 0 2 860,000
5.2 แผนงำนกำรศำสนำ วัฒนธรรม และนันทนำกำร 8 1,250,000 8 1,250,000 8 1,250,000 8 1,250,000 32 5,000,000

9 1,610,000 8 1,250,000 9 1,750,000 8 1,250,000 34 5,860,000
6 ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำกำรศึกษำ

6.1 แผนงำนกำรศึกษำ 14 1,778,218 14 1,778,218 14 1,778,218 14 1,778,218 56 7,112,872
14 1,778,218 14 1,778,218 14 1,778,218 14 1,778,218 56 7,112,872

รวม

รวม

รวม

ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยว ศำสนำ-วัฒนธรรม
ประเพณี และกีฬำ

ปี  2562 ปี  2564 รวม 4 ปี

รวม

รวม

รวม

ที่ ยุทธศำสตร์
ปี  2561 ปี 2563
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จ ำนวน
โครงกำร

 งบประมำณ
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

 งบประมำณ
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

 งบประมำณ
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

 งบประมำณ
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

 งบประมำณ
(บำท)

ปี  2562 ปี  2564 รวม 4 ปี
ที่ ยุทธศำสตร์

ปี  2561 ปี 2563

7 ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรบ้ำนเมืองที่ดี 
7.1 แผนงำนบริหำรทั่วไป 22 5,290,000 20 2,290,000 20 2,290,000 20 2,290,000 82 12,160,000
7.2 แผนงำนสำธำรณสุข 1 950,000 1 2,400,000 0 0 0 0 2 3,350,000
7.3 แผนงำนเคหะและชุมชน 1 500,000 1 300,000 1 300,000 1 300,000 4 1,400,000
7.4 แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน 1 50,000 1 50,000 1 50,000 1 50,000 4 200,000

25 6,790,000 23 5,040,000 22 2,640,000 22 2,640,000 92 17,110,000
8 ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำสำธำรณสุข

8.1 แผนงำนสำธำรณสุข 10 585,000 10 585,000 10 585,000 10 585,000 40 2,340,000
8.2 แผนงำนงบกลำง 1 200,000 1 300,000 1 300,000 1 400,000 4 1,200,000

11 785,000 11 885,000 11 885,000 11 985,000 44 3,540,000
9 ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำสังคม

9.1 แผนงำนกำรศึกษำ 2 150,000 2 150,000 2 150,000 2 150,000 8 600,000
9.2 แผนงำนสำธำรณสุข 2 190,000 2 190,000 2 190,000 2 190,000 8 760,000
9.3 แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน 10 2,530,000 10 2,530,000 10 2,530,000 10 2,530,000 40 10,120,000
9.4 แผนงำนงบกลำง 3 11,006,000 3 12,506,000 3 14,006,000 3 15,506,000 12 53,024,000

17 13,876,000 17 15,376,000 17 16,876,000 17 18,376,000 68 64,504,000
10 ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำกำรเกษตร

10.1 แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน 1 100,000 1 100,000 1 100,000 1 100,000 4 400,000
10.2 แผนงำนกำรเกษตร 2 170,000 2 170,000 2 170,000 2 170,000 8 680,000

3 270,000 3 270,000 3 270,000 3 270,000 12 1,080,000
136 53,059,218 124 40,467,518 115 42,659,218 106 30,963,218 481 167,149,172

รวม
รวมทั้งสิ้น

รวม

รวม

รวม
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2. บญัชีโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา แบบ ผ.01

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสีป่ ี(พ.ศ.2561 - 2564)
ส าหรับองค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินด าเนินการ

เทศบาลต าบลปรุใหญ่
ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่4 การเสริมสร้างความมัน่คงทกุมติ ิ เพ่ือปอ้งกันสถาบนัหลกัของชาต ิ และความปลอดภยัในชวีิตและทรัพยส์นิของประชาชน
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินในเขตจงัหวัดที ่9 ยทุธศาสตร์ดา้นการรักษาความปลอดภยัในชวีิตและทรัพยส์นิ
1. ยทุธศาสตร์ดา้นการรักษาความปลอดภยัในชวีิตและทรัพยส์นิ

1.1   

2561 2562 2563 2564
(ผลผลิตของโครงกำร) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

1 โครงกำรติดต้ังหวัจ่ำยดับเพลิง ใน
ชุมชนคนชุม 1   ม.1

เพื่อเตรียมควำมพร้อม
ในกำรช่วยเหลือ
ผู้ประสบภยั

ติดต้ังหวัจ่ำยดับเพลิง 30,000 - - -  ร้อยละของ
ควำมปลอดภยั
ในชีวิตและ
ทรัพย์สินเพิม่ขึน้

ใหค้วำมช่วยเหลือ
อย่ำงทันท่วงที

ส ำนกั
ปลัดเทศบำล

2 โครงกำรติดต้ังตู้เกบ็เคร่ืองดับเพลิง
เคมีแหง้พร้อมถังดับเพลิงในเขต
เทศบำลต ำบลปรุใหญ่ ชุมชนไมตรี
พัฒนำ ม.4

เพื่อเตรียมควำมพร้อม
ในกำรช่วยเหลือ
ผู้ประสบภยั

ตู้เกบ็เคร่ืองดับเพลิง
เคมแีหง้พร้อมถัง
ดับเพลิง

- 30,000 - -  ร้อยละของ
ควำมปลอดภยั
ในชีวิตและ
ทรัพย์สินเพิม่ขึน้

ใหค้วำมช่วยเหลือ
อย่ำงทันท่วงที

ส ำนกั
ปลัดเทศบำล

3 โครงกำรติดต้ังหวัจ่ำยดับเพลิง ใน
ชุมชนแสนสุข 3   ม.7

เพื่อเตรียมควำมพร้อม
ในกำรช่วยเหลือ
ผู้ประสบภยั

ติดต้ังหวัจ่ำยดับเพลิง  
จ ำนวน 2 จุด

- 60,000 - -  ร้อยละของ
ควำมปลอดภยั
ในชีวิตและ
ทรัพย์สินเพิม่ขึน้

ใหค้วำมช่วยเหลือ
อย่ำงทันท่วงที

ส ำนกั
ปลัดเทศบำล

แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน

ที่ โครงกำร วัตถุประสงค์
เปำ้หมำย

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ
 ตัวชีว้ัด
(KPI)

ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
หนว่ยงำน

รับผิดชอบหลัก
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1. ยทุธศาสตร์ดา้นการรักษาความปลอดภยัในชวีิตและทรัพยส์นิ
1.1   

2561 2562 2563 2564
(ผลผลิตของโครงกำร) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน

ที่ โครงกำร วัตถุประสงค์
เปำ้หมำย

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ
 ตัวชีว้ัด
(KPI)

ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
หนว่ยงำน

รับผิดชอบหลัก

4 โครงกำรติดต้ังตู้เกบ็เคร่ืองดับเพลิง
เคมีแหง้พร้อมถังดับเพลิงในเขต
เทศบำลต ำบลปรุใหญ่

เพื่อเตรียมควำมพร้อม
ในกำรช่วยเหลือ
ผู้ประสบภยั

ติดต้ังตู้เกบ็เคร่ือง
ดับเพลิงเคมแีหง้ แบบ
ถังคู่ พร้อมถังดับเพลิง 
ในเขตเทศบำลต ำบล
ปรุใหญ่ 
จ ำนวน  17 ชุด

- - 300,000 -  ร้อยละของ
ควำมปลอดภยั
ในชีวิตและ
ทรัพย์สินเพิม่ขึน้

ใหค้วำมช่วยเหลือ
อย่ำงทันท่วงที

ส ำนกั
ปลัดเทศบำล

5 โครงกำรอบรมใหค้วำมรู้เร่ืองกำรลด
ควำมเส่ียงจำกเหตุ
สำธำรณภยั

เพื่อช่วยเหลือ
ประชำชนที่ได้รับ
ควำมเดือดร้อนจำก
เหตุสำธำรณภยั

อบรมใหค้วำมรู้เร่ือง
กำรลดควำมเส่ียงจำก
เหตุสำธำรณภยัแก่
ประชำชนในเขต
เทศบำล

50,000 50,000 50,000 50,000  ร้อยละของ
ควำมปลอดภยั
ในชีวิตและ
ทรัพย์สินเพิม่ขึน้

ประชำชนมคีวำมรู้
เร่ืองกำรลดควำมเส่ียง
จำกเหตุ
สำธำรณภยัเพิ่มขึน้

ส ำนกั
ปลัดเทศบำล

6 โครงกำรปอ้งกนัและลดอบุติัภยัทำง
ถนนช่วงเทศกำลสงกรำนต์

เพื่อเพิ่มควำม
ปลอดภยัในชีวิตและ
ทรัพย์สินของผู้ใช้ถนน
ในช่วงเทศกำล

ต้ังจุดบริกำรประชำชน
ต ำบลปรุใหญ่

50,000 50,000 50,000 50,000  ร้อยละของ
ควำมปลอดภยั
ในชีวิตและ
ทรัพย์สินเพิม่ขึน้

ผู้ใช้รถใช้ถนนในช่ง
เทศกำลมคีวำม
ปลอดภยัในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

ส ำนกั
ปลัดเทศบำล

7 โครงกำรปอ้งกนัและลดอบุติัภยัทำง
ถนนช่วงเทศกำลปใีหม่

เพื่อเพิ่มควำม
ปลอดภยัในชีวิตและ
ทรัพย์สินของผู้ใช้ถนน
ในช่วงเทศกำล

ต้ังจุดบริกำรประชำชน
ต ำบลปรุใหญ่

50,000 50,000 50,000 50,000  ร้อยละของ
ควำมปลอดภยั
ในชีวิตและ
ทรัพย์สินเพิม่ขึน้

ผู้ใช้รถใช้ถนนในช่ง
เทศกำลมคีวำม
ปลอดภยัในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

ส ำนกั
ปลัดเทศบำล
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1. ยทุธศาสตร์ดา้นการรักษาความปลอดภยัในชวีิตและทรัพยส์นิ
1.1   

2561 2562 2563 2564
(ผลผลิตของโครงกำร) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน

ที่ โครงกำร วัตถุประสงค์
เปำ้หมำย

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ
 ตัวชีว้ัด
(KPI)

ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
หนว่ยงำน

รับผิดชอบหลัก

8 โครงกำรฝึกอบรมและทบทวน
เกีย่วกบักำรปอ้งกนัและระงับ
อคัคีภยั/ไฟปำ่ในชุมชน

เพื่อใหค้ณะผู้บริหำร 
สมำชิกสภำเทศบำล 
พนกังำนเทศบำล 
ลูกจ้ำง ผู้น ำชุมชน มี
ทักษะควำมรู้เกีย่วกบั
กำรปอ้งกนัและระงับ
อคัคีภยั/ไฟปำ่ในชุมชน

ฝึกอบรมคณะผู้บริหำร
 สมำชิกสภำเทศบำล 
พนกังำนเทศบำล 
ลูกจ้ำง ผู้น ำชุมชนและ
ประชำชนต ำบลปรุใหญ่

50,000 50,000 50,000 50,000  ร้อยละของ
ควำมปลอดภยั
ในชีวิตและ
ทรัพย์สินเพิม่ขึน้

มทีีมกูภ้ยัทีมคุีณภำพ
ภำยในต ำบล

ส ำนกั
ปลัดเทศบำล

9 โครงกำรฝึกทักษะกำรเอำชีวิตรอด
จำกกำรจมน้ ำ

เพื่อใหม้ทีักษะด้ำน
ควำมปลอดภยัต่อชีวิต
เกีย่วกบักจิกรรมทำง
น้ ำ

ฝึกอบรมนกัเรียน
โรงเรียนบำ้นคนชุม
และตัวแทนชุมชน 
จ ำนวน 17 ชุมชน

 50,000  50,000  50,000  50,000  จ ำนวนนักเรียน
และตัวแทน
ชุมชนมีทักษำ
ด้ำนควำม
ปลอดภยัต่อชีวิต
เกีย่วกับ
กิจกรรมทำงน้ ำ
เพิม่ขึน้

นกัเรียนโรงเรียนบำ้น
คนชุมและตัวแทน
ชุมชน จ ำนวน 17 
ชุมชน สำมำรถ
ช่วยเหลือตนเองได้ 
เมือ่มภียัเกีย่วกบั
กจิกรรมทำงน้ ำ

ส ำนกั
ปลัดเทศบำล

10 โครงกำรฝึกอบรมอำสำสมคัรปอ้งกนั
ภยัฝ่ำยพลเรือนเทศบำลต ำบลปรุใหญ่

เพื่อพัฒนำมำตรฐำน
กำร ปอ้งกนัและ
แกไ้ขปญัหำ สำธำรณ
ภยัในพื้นที่เทศบำล
ต ำบลปรุใหญ่

ฝึกอบรมอำสำสมคัร
ปอ้งกนัภยัฝ่ำยพลเรือน
เทศบำลต ำบลปรุใหญ่ 
ปลีะ 1 คร้ัง

100,000 100,000 100,000 100,000  จ ำนวน
อำสำสมัคร
ป้องกันภยัฝ่ำย
พลเรือนเพิม่ขึน้

ประชำชนได้รับควำม
ปลอดภยัในชีวิตและ
ทรัพย์สินจำก
เจ้ำหนำ้ที่ที่มคีวำม
ช ำนำญในกำรปอ้งกนั
สำธำรณภยั

ส ำนกั
ปลัดเทศบำล

91



1. ยทุธศาสตร์ดา้นการรักษาความปลอดภยัในชวีิตและทรัพยส์นิ
1.1   

2561 2562 2563 2564
(ผลผลิตของโครงกำร) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน

ที่ โครงกำร วัตถุประสงค์
เปำ้หมำย

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ
 ตัวชีว้ัด
(KPI)

ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
หนว่ยงำน

รับผิดชอบหลัก

11 โครงกำรฝึกทบทวนอำสำสมคัร
ปอ้งกนัภยัฝ่ำยพลเรือนเทศบำล
ต ำบลปรุใหญ่

เพื่อพัฒนำมำตรฐำน
กำร ปอ้งกนัและ
แกไ้ขปญัหำ สำธำรณ
ภยัในพื้นที่เทศบำล
ต ำบลปรุใหญ่

ฝึกทบทวนอำสำสมคัร
ปอ้งกนัภยัฝ่ำยพลเรือน
เทศบำลต ำบลปรุใหญ่
ปลีะ 1 คร้ัง

200,000 200,000 200,000 200,000  จ ำนวน
อำสำสมัคร
ป้องกันภยัฝ่ำย
พลเรือนมีควำมรู้
เพิม่ขึน้

ประชำชนได้รับควำม
ปลอดภยัในชีวิตและ
ทรัพย์สินจำก
เจ้ำหนำ้ที่ที่มคีวำม
ช ำนำญในกำรปอ้งกนั
สำธำรณภยั

ส ำนกั
ปลัดเทศบำล

12 โครงกำรรณรงค์ปอ้งกนัอบุติัเหตุ ด้ำน
กำรจรำจรทำงถนนประชำชนในเขต
เทศบำล

เพื่อใหป้ระชำชน
ต่ืนตัวในกำรใช้รถใช้
ถนนอย่ำงปลอดภยั

 ฝึกอบรมใหค้วำมรู้ 
อปพร. ปลีะ 1 คร้ัง

50,000 50,000 50,000 50,000  จ ำนวน
อำสำสมัคร
ป้องกันภยัฝ่ำย
พลเรือนมีควำมรู้
เพิม่ขึน้

 ท ำใหป้ระชำชนได้มี
ควำมตระหนกัและมี
ส่วนร่วมในกำรใช้รถใช้
ถนนอย่ำงปลอดภยั

ส ำนกั
ปลัดเทศบำล

13 โครงกำรจัดงำนวัน อปพร. เพื่อเปน็กำรเชิดชู
เกยีรติแกส่มำชิก และ
สร้ำงขวัญ ก ำลังใจ
ใหแ้ก ่สมำชิก อปพร.

สมำชิก อปพร. 
เทศบำลต ำบลปรุใหญ่

30,000 30,000 30,000 30,000  ร้อยละของ อป
พร. เข้ำกิจกรรม

สมำชิก อปพร. ได้
บ ำเพ็ญประโยนต่์อ
ส่วนรวม และเหน็
ควำมส ำคัญของ อปพร.

ส ำนกั
ปลัดเทศบำล
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1. ยทุธศาสตร์ดา้นการรักษาความปลอดภยัในชวีิตและทรัพยส์นิ
1.1   

2561 2562 2563 2564
(ผลผลิตของโครงกำร) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน

ที่ โครงกำร วัตถุประสงค์
เปำ้หมำย

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ
 ตัวชีว้ัด
(KPI)

ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
หนว่ยงำน

รับผิดชอบหลัก

14  โครงกำรปกปอ้งสถำบนัส ำคัญของ
ชำติ

เพื่อส่งเสริมให้
ประชำชนในพื้นที่ได้มี
ส่วนร่วมในกำรด ำเนนิ
กจิกรรมกำรปกปอ้ง
สถำบนัส ำคัญของชำติ
 โดยเฉพำะสถำบนั
พระมหำกษตัริย์เพื่อ
ควำมสำมคัคีของคน
ในชำติ

 ผู้บริหำร  สมำชิกสภำ
เทศบำล  ผู้น ำชุมชน
ก ำนนั ผู้ใหญ่บำ้น  
พนกังำนเทศบำล และ
 ลูกจ้ำง  ในเทศบำล
ต ำบลปรุใหญ่ ร่วมท ำ
กจิกรรม ในวันส ำคัญ
ของชำติ

30,000 30,000 30,000 30,000  ร้อยละของ
ผู้เข้ำร่วมกิจกรรม

ประชำชนมคีวำมรัก
ควำมควำมสำมคัคีกนั 
ตลอดจนกำรกำร
ปกปอ้งสถำบนัส ำคัญ
ของชำติ

ส ำนกั
ปลัดเทศบำล

รวม .......14.......... โครงการ - - 690,000 750,000 960,000 660,000 - - -
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รายละเอียดโครงการพัฒนา แบบ ผ.01
แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสีป่ ี(พ.ศ.2561 - 2564)

ส าหรับองค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินด าเนินการ
เทศบาลต าบลปรุใหญ่

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่4 การเสริมสร้างความมัน่คงทกุมติ ิ เพ่ือปอ้งกันสถาบนัหลกัของชาต ิ และความปลอดภยัในชวีิตและทรัพยส์นิของประชาชน
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินในเขตจงัหวัดที ่9 ยทุธศาสตร์ดา้นการรักษาความปลอดภยัในชวีิตและทรัพยส์นิ
1. ยทุธศาสตร์ดา้นการรักษาความปลอดภยัในชวีิตและทรัพยส์นิ

1.2   

2561 2562 2563 2564
(ผลผลิตของโครงกำร) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

1 โครงกำรขยำยเขตเสียงตำมสำย 
ชุมชนลูกหลำนปูค่งพัฒนำ ม.2

เพื่อใหป้ระชำชนได้รับข้อมลู
ข่ำวสำรทั่วถึงและครอบคลุม

พำวเวอร์แอมป์
ภำคขยำย 1,000 วัตต์
 ล ำโพง 100 วัตต์ 
จ ำนวน 4 ชุด ควำมสูง
หอกระจำยข่ำว 10 ม. 
(ตำมแบบเทศบำล
ก ำหนด)

- 100,000 -  ร้อยละของ
ประชำชนได้รับ
ข้อมูลข่ำวสำร
เพิม่ขึน้

ประชำชนได้รับข้อมลู
ข่ำวสำรทั่วถึงและ
ครอบคลุม

กองช่ำง

2 โครงกำรขยำยเขตเสียงตำมสำย 
ชุมชนพบสุข 1 ม.5

เพื่อใหป้ระชำชนได้รับข้อมลู
ข่ำวสำรทั่วถึงและครอบคลุม

พำวเวอร์แอมป์
ภำคขยำย 1,000 วัตต์
 ล ำโพง 100 วัตต์ 
จ ำนวน 4 ชุด ควำมสูง
หอกระจำยข่ำว 10 ม. 
(ตำมแบบเทศบำล
ก ำหนด)

100,000 - -  ร้อยละของ
ประชำชนได้รับ
ข้อมูลข่ำวสำร
เพิม่ขึน้

ประชำชนได้รับข้อมลู
ข่ำวสำรทั่วถึงและ
ครอบคลุม

กองช่ำง

แผนงำนเคหะและชุมชน

ที่ โครงกำร วัตถุประสงค์
เปำ้หมำย

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ
 ตัวชีว้ัด
(KPI)

ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
หนว่ยงำน

รับผิดชอบหลัก
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1. ยทุธศาสตร์ดา้นการรักษาความปลอดภยัในชวีิตและทรัพยส์นิ
1.2   

2561 2562 2563 2564
(ผลผลิตของโครงกำร) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

แผนงำนเคหะและชุมชน

ที่ โครงกำร วัตถุประสงค์
เปำ้หมำย

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ
 ตัวชีว้ัด
(KPI)

ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
หนว่ยงำน

รับผิดชอบหลัก

3 โครงกำรขยำยเขตเสียงตำมสำย 
ชุมชนพบสุข 3 ม.5

เพื่อใหป้ระชำชนได้รับข้อมลู
ข่ำวสำรทั่วถึงและครอบคลุม

พำวเวอร์แอมป์
ภำคขยำย 1,000 วัตต์
 ล ำโพง 100 วัตต์ 
จ ำนวน 4 ชุด ควำมสูง
หอกระจำยข่ำว 10 ม. 
(ตำมแบบเทศบำล
ก ำหนด)

- 100,000 -  ร้อยละของ
ประชำชนได้รับ
ข้อมูลข่ำวสำร
เพิม่ขึน้

ประชำชนได้รับข้อมลู
ข่ำวสำรทั่วถึงและ
ครอบคลุม

กองช่ำง

4 โครงกำรขยำยเขตเสียงตำมสำย  
ชุมชนแสนสุข 1 ม.7

เพื่อใหป้ระชำชนได้รับข้อมลู
ข่ำวสำรทั่วถึงและครอบคลุม

เคร่ืองขยำยเสียงพร้อม
เสำสัญญำณ

- 100,000 -  ร้อยละของ
ประชำชนได้รับ
ข้อมูลข่ำวสำร
เพิม่ขึน้

ประชำชนได้รับข้อมลู
ข่ำวสำรทั่วถึงและ
ครอบคลุม

กองช่ำง

5 โครงกำรติดต้ังสัญญำณไฟกระพริบส่ี
แยกพร้อมปำ้ยหำ้มจอด ชุมชนไมตรี
พัฒนำ ม.4

เพื่อรักษำควำมปลอดภยั
ใหก้บัประชำชน

สัญญำณไฟกระพริบส่ี
แยก  จ ำนวน  4 ชุด
พร้อมปำ้ยหำ้มจอด

- 100,000 -  ร้อยละของ
ควำมปลอดภยั
ในชีวิตและ
ทรัพย์สินเพิม่ขึน้

ประชำชนมคีวำม
ปลอดภยัในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

กองช่ำง

6 โครงกำรติดต้ังกล้อง CCTV  ม.4 เพื่อปอ้งกนัและรักษำควำม
ปลอดภยัในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชำชนและ
ปอ้งกนัอำชญำกรรมที่อำจ
เกดิขึน้ในเขตเทศบำล

ติดต้ังกล้อง CCTV  
จ ำนวน  12  ชุด    
พร้อมปำ้ยโครงกำร  
จ ำนวน  1  ปำ้ย  
(ตำมมำตรฐำน
กระทรวงดิจิตัล
เศรษฐกจิและสังคม ป ี
2559)

600,000 - -  ร้อยละของ
ควำมปลอดภยั
ในชีวิตและ
ทรัพย์สินของ
ประชำชนเพิม่ขึน้

ประชำชนมคีวำม
ปลอดภยัในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

กองช่ำง
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1. ยทุธศาสตร์ดา้นการรักษาความปลอดภยัในชวีิตและทรัพยส์นิ
1.2   

2561 2562 2563 2564
(ผลผลิตของโครงกำร) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

แผนงำนเคหะและชุมชน

ที่ โครงกำร วัตถุประสงค์
เปำ้หมำย

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ
 ตัวชีว้ัด
(KPI)

ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
หนว่ยงำน

รับผิดชอบหลัก

7 โครงกำรติดต้ังกล้อง CCTV ชุมชน
พบสุข 1 ม.5

เพื่อปอ้งกนัและรักษำควำม
ปลอดภยัในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชำชนและ
ปอ้งกนัอำชญำกรรมที่อำจ
เกดิขึน้ในเขตเทศบำล

ติดต้ังกล้อง CCTV 
จ ำนวน 4 จุด (ตำม
มำตรฐำนกระทรวงดิ
จิตัลเศรษฐกจิและ
สังคม ป ี2559)

- - 100,000 -  ร้อยละของ
ควำมปลอดภยั
ในชีวิตและ
ทรัพย์สินของ
ประชำชนเพิม่ขึน้

ประชำชนมคีวำม
ปลอดภยัในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

กองช่ำง

8 โครงกำรติดต้ังกล้อง CCTV ชุมชน
แสนสุข 2 ม.7

เพื่อปอ้งกนัและรักษำควำม
ปลอดภยัในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชำชนและ
ปอ้งกนัอำชญำกรรมที่อำจ
เกดิขึน้ในเขตเทศบำล

ติดต้ังกล้อง CCTV 
จ ำนวน 4 จุด (ตำม
มำตรฐำนกระทรวงดิ
จิตัลเศรษฐกจิและ
สังคม ป ี2559)

- - 100,000 -  ร้อยละของ
ควำมปลอดภยั
ในชีวิตและ
ทรัพย์สินของ
ประชำชนเพิม่ขึน้

ประชำชนมคีวำม
ปลอดภยัในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

กองช่ำง

9 โครงกำรติดต้ังกล้อง CCTV ชุมชน
แสนสุข 3 ม.7

เพื่อปอ้งกนัและรักษำควำม
ปลอดภยัในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชำชนและ
ปอ้งกนัอำชญำกรรมที่อำจ
เกดิขึน้ในเขตเทศบำล

ติดต้ังกล้อง CCTV 
จ ำนวน 4 จุด(ตำม
มำตรฐำนกระทรวงดิ
จิตัลเศรษฐกจิและ
สังคม ป ี2559)

- - 100,000 -  ร้อยละของ
ควำมปลอดภยั
ในชีวิตและ
ทรัพย์สินของ
ประชำชนเพิม่ขึน้

ประชำชนมคีวำม
ปลอดภยัในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

กองช่ำง

รวม ........9......... โครงการ - - 700,000 400,000 300,000 - - - -
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รายละเอียดโครงการพัฒนา แบบ ผ.01
แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสีป่ ี(พ.ศ.2561 - 2564)

ส าหรับองค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินด าเนินการ
เทศบาลต าบลปรุใหญ่

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่4 การเสริมสร้างความมัน่คงทกุมติ ิ เพ่ือปอ้งกันสถาบนัหลกัของชาต ิ และความปลอดภยัในชวีิตและทรัพยส์นิของประชาชน
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินในเขตจงัหวัดที ่9 ยทุธศาสตร์ดา้นการรักษาความปลอดภยัในชวีิตและทรัพยส์นิ
1. ยทุธศาสตร์ดา้นการรักษาความปลอดภยัในชวีิตและทรัพยส์นิ

1.3   

2561 2562 2563 2564
(ผลผลิตของโครงกำร) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

1 โครงกำรปอ้งกนัและแกไ้ขปญัหำ
สำธำรณภยัต่ำง ๆ

เพื่อปอ้งกนัและแกไ้ข
ปญัหำ
สำธำรณภยัต่ำง ๆ 
เช่น ภยัแล้ง อคัคีภยั 
อทุกภยั ฯลฯ

ช่วยเหลือผู้ประสบเหตุ
สำธำรณภยัในเขต
พื้นที่ต ำบลปรุใหญ่ 
จ ำนวน 7 หมูบ่ำ้น

950,000 950,000 950,000 950,000  ร้อยละของ
ควำมปลอดภยั
ในชีวิตและ
ทรัพย์สินเพิม่ขึน้

สำธำรณภยัต่ำง ๆ 
ได้รับกำรปอ้งกนัและ
แกไ้ขได้อย่ำงทันท่วงที

ส ำนกั
ปลัดเทศบำล

รวม .........1........ โครงการ - - 950,000 950,000 950,000 950,000 - - -

แผนงำนงบกลำง

ที่ โครงกำร วัตถุประสงค์
เปำ้หมำย

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ
 ตัวชีว้ัด
(KPI)

ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
หนว่ยงำน

รับผิดชอบหลัก
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รายละเอียดโครงการพัฒนา แบบ ผ.01
แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสีป่ ี(พ.ศ.2561 - 2564)

ส าหรับองค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินด าเนินการ
เทศบาลต าบลปรุใหญ่

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่3 บริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มใหม้คีวามสมบรูณอ์ยา่งยัง่ยนื
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินในเขตจงัหวัดที ่1 ยทุธศาสตร์การสานตอ่แนวทางพระราชด าริ
2.ยทุธศาสตร์การสานตอ่แนวทางพระราชด าริ 
 2.1

2561 2562 2563 2564
(ผลผลิตของโครงกำร) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

1 โครงกำรพัฒนำแหล่งน้ ำเพื่อ
กำรอปุโภค-บริโภค

เพื่อปอ้งกนัและบรรเทำ
ผลกระทบจำกปญัหำภยั
แล้งใหแ้กป่ระชำชน

พัฒนำแหล่งน้ ำเพื่อกำร
อปุโภค-บริโภค ในเขตพื้นที่
ต ำบลปรุใหญ่

50,000 50,000 50,000 50,000  ร้อยละของ
ประชำชนได้รับ
กำรช่วยเหลือ
เพิม่ขึน้

ประชำชนที่ได้รับ
ควำมเดือดร้อนใน
พื้นที่เขตเทศบำล
ต ำบลปรุใหญ่ได้รับ
กำรช่วยเหลือจำก
ปญัหำภยัแล้ง

ส ำนกั
ปลัดเทศบำล

รวม ........1......... โครงการ - - 50,000 50,000 50,000 50,000 - - -

แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน

ที่ โครงกำร วัตถุประสงค์
เปำ้หมำย

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ
 ตัวชีว้ัด
(KPI)

ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
หนว่ยงำน

รับผิดชอบหลัก
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รายละเอียดโครงการพัฒนา แบบ ผ.01
แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสีป่ ี(พ.ศ.2561 - 2564)

ส าหรับองค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินด าเนินการ
เทศบาลต าบลปรุใหญ่

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่3 บริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มใหม้คีวามสมบรูณอ์ยา่งยัง่ยนื
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินในเขตจงัหวัดที ่1 ยทุธศาสตร์การสานตอ่แนวทางพระราชด าริ
2.ยทุธศาสตร์การสานตอ่แนวทางพระราชด าริ 
 2.2

2561 2562 2563 2564
(ผลผลิตของโครงกำร) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

1 โครงกำรเจำะบอ่บำดำล 
ชุมชนหนองหอย ม.3

เพื่อใหป้ระชำชนมนี้ ำใช้
เพื่ออปุโภค-บริโภคอย่ำง
ทั่วถึง

เจำะบอ่บำดำล ขนำด  6" 
ลึกไมน่อ้ยกว่ำ 60 ม. พร้อมปัม้
สูบแบบจมน้ ำ 
(Submergdible) ขนำด 3 
แรงมำ้ พร้อมปำ้ยโครงกำร 
จ ำนวน 1 ปำ้ย (ตำมแบบ
เทศบำลก ำหนด)

200,000 - - - ร้อยละของ
ประชำชนมีน้ ำ
อุปโภค บริโภค
เพิม่ขึน้

ประชำชนมนี้ ำใช้เพื่อ
อปุโภค-บริโภคทั่วถึง

กองช่ำง

2 โครงกำรขยำยเขตน้ ำประปำ
หลังสนำมกฬีำ 80 พรรษำ 
ซอยจ ำปำทอง ชุมชนแสนสุข
 3 ม.7

เพื่อใหป้ระชำชนมนี้ ำใช้
เพื่ออปุโภค-บริโภคอย่ำง
ทั่วถึง

ขุดเจำะบอ่บำดำล ขนำด  6"
 ลึกไมน่อ้ยกว่ำ 75 ม. พร้อม
ปัม้สูบน้ ำบำดำล ขนำด 3 
แรงมำ้ ถังเกบ็น้ ำขนำด 100 
ลบ.ม. และหอถังสูง พร้อมปำ้ย
โครงกำร จ ำนวน 1 ปำ้ย (ตำม
แบบเทศบำลก ำหนด)

- - 1,200,000 - ร้อยละของ
ประชำชนมีน้ ำ
อุปโภค บริโภค
เพิม่ขึน้

ประชำชนมนี้ ำใช้เพื่อ
อปุโภค-บริโภคทั่วถึง

กองช่ำง

แผนงำนเคหะและชุมชน

ที่ โครงกำร วัตถุประสงค์
เปำ้หมำย

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ
 ตัวชีว้ัด
(KPI)

ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
หนว่ยงำน

รับผิดชอบหลัก
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2.ยทุธศาสตร์การสานตอ่แนวทางพระราชด าริ 
 2.2

2561 2562 2563 2564
(ผลผลิตของโครงกำร) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

แผนงำนเคหะและชุมชน

ที่ โครงกำร วัตถุประสงค์
เปำ้หมำย

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ
 ตัวชีว้ัด
(KPI)

ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
หนว่ยงำน

รับผิดชอบหลัก

3 โครงกำรวำงท่อเมนประปำ
ตำมแนวถนน ซอยแสนสุข 
1/1-1/3 ม.7

เพื่อใหป้ระชำชนมนี้ ำใช้
เพื่ออปุโภค-บริโภคอย่ำง
ทั่วถึง

ท่อเมน PVC ชัน้ 13.5 หนำ 3 
นิว้ ควำมยำว 270 ม. (ตำม
แบบเทศบำลก ำหนด)

- 50,000 - ร้อยละของ
ประชำชนมีน้ ำ
อุปโภค บริโภค
เพิม่ขึน้

ประชำชนมนี้ ำใช้เพื่อ
อปุโภค-บริโภคทั่วถึง

กองช่ำง

รวม ........3......... โครงการ - - 200,000 50,000 1,200,000 - - - -
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รายละเอียดโครงการพัฒนา แบบ ผ.01
แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสีป่ ี(พ.ศ.2561 - 2564)

ส าหรับองค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินด าเนินการ
เทศบาลต าบลปรุใหญ่

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่1 การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแขง่ขนัเศรษฐกิจ
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินในเขตจงัหวัดที ่6 ยทุธศาสตร์ดา้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
3. ยทุธศาสตร์ดา้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
   3.1

2561 2562 2563 2564
(ผลผลิตของโครงกำร) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

1 โครงกำรกอ่สร้ำงถนนหินคลุก
สำยตะกดุทำงเขำ้บ้ำนนำยสำธิต
 ม.1

เพื่อพัฒนำระบบ
สำธำรณูปโภคใหไ้ด้มำตรฐำน

ถนนหนิคลุก กว้ำง 3 ม. ยำว 
50 ม. หนำ 0.20 ม. หรือพื้นที่
ด ำเนนิกำรไมน่อ้ยกว่ำ 150 ตร.
ม. ปริมำตรหนิคลุก 30 ลบ.ม. 
(ตำมแบบเทศบำลก ำหนด)

68,000 - - - ร้อยละประชำชน
ได้รับควำม
สะดวกในกำร
สัญจรเพิม่ขึน้

ประชำชนได้รับควำม
สะดวกในกำรสัญจร

 กองช่ำง

2 โครงกำรซ่อมแซมถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กจำกสนำมกฬีำโนน
โพธิ์ไปทำงทิศตะวันออก ชุมชน
คนชุม 2 ม.1

เพื่อพัฒนำระบบ
สำธำรณูปโภคใหไ้ด้มำตรฐำน

ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก กว้ำง 4 ม. ยำว 200 ม. 
หรือพื้นที่ด ำเนนิกำรไมน่อ้ยกว่ำ
 800 ตร.ม.  พร้อมปำ้ย
โครงกำรจ ำนวน  1  ปำ้ย (ตำม
แบบเทศบำลก ำหนด)

200,000 - - - ร้อยละประชำชน
ได้รับควำม
สะดวกในกำร
สัญจรเพิม่ขึน้

ประชำชนได้รับควำม
สะดวกในกำรสัญจร

 กองช่ำง

3 โครงกำรกอ่สร้ำงถนนหินคลุก
บ้ำนนำยส ำรำญ  อำจปรุ  ม.1

เพื่อพัฒนำระบบ
สำธำรณูปโภคใหไ้ด้มำตรฐำน

ถนนหนิคลุก กว้ำง 3 ม. ยำว 
40 ม. หนำ 0.20 ม. หรือพื้นที่
ด ำเนนิกำรไมน่อ้ยกว่ำ 120 ตร.
ม.  จ ำนวนหนิคลุก  24 ลบ.ม. 
(ตำมแบบเทศบำลก ำหนด)

55,000 - - - ร้อยละประชำชน
ได้รับควำม
สะดวกในกำร
สัญจรเพิม่ขึน้

ประชำชนได้รับควำม
สะดวกในกำรสัญจร

 กองช่ำง

แผนงำนเคหะและชุมชน

ที่ โครงกำร วัตถุประสงค์
เปำ้หมำย

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ
 ตัวชีว้ัด
(KPI)

ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
หนว่ยงำน

รับผิดชอบหลัก
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3. ยทุธศาสตร์ดา้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
   3.1

2561 2562 2563 2564
(ผลผลิตของโครงกำร) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

แผนงำนเคหะและชุมชน

ที่ โครงกำร วัตถุประสงค์
เปำ้หมำย

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ
 ตัวชีว้ัด
(KPI)

ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
หนว่ยงำน

รับผิดชอบหลัก

4 โครงกำรขยำยผิวจรำจรถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสำยตะกดุ
บริเวณโรงน้ ำแข็งกจิวำรี - 
บำยพำส ชุมชนคนชุม 1  ม.1

เพื่อพัฒนำระบบ
สำธำรณูปโภคใหไ้ด้มำตรฐำน

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้ำง 
5 ม. ยำว 193 ม. หนำ 0.15 ม.
 หรือพื้นที่ด ำเนนิกำรไมน่อ้ย
กว่ำ 965 ตร.ม. พร้อมปำ้ย
โครงกำร จ ำนวน  1 ปำ้ย (ตำม
แบบเทศบำลก ำหนด)

540,000 - ร้อยละประชำชน
ได้รับควำม
สะดวกในกำร
สัญจรเพิม่ขึน้

ประชำชนได้รับควำม
สะดวกในกำรสัญจร

 กองช่ำง

5 โครงกำรปรับปรุงทำงลงที่ท ำกำร
ผู้ใหญ่บำ้นหมู่ที่ 1 ชุมชนคนชุม 2 
 ม. 1

เพื่อพัฒนำระบบ
สำธำรณูปโภคใหไ้ด้มำตรฐำน

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้ำง 
4 ม. ยำว 26 ม. หนำ 0.15 ม. 
หรือพื้นที่ด ำเนนิกำรไมน่อ้ยกว่ำ
 104 ตร.ม.  (ตำมแบบเทศบำล
ก ำหนด)

- - 80,000 - ร้อยละประชำชน
ได้รับควำม
สะดวกในกำร
สัญจรเพิม่ขึน้

ประชำชนได้รับควำม
สะดวกในกำรสัญจร

 กองช่ำง

6 โครงกำรกอ่สร้ำงหลังคำสนำม
ฟุตซอล-โนนโพธิ์ พร้อมตำขำ่ย
รอบสนำม ม.1

เพื่อใหเ้ด็ก เยำวชน และ
ประชำชนมสีถำนที่ออก
ก ำลังกำยที่ได้มำตรฐำน

ขนำดกว้ำง 22 ม. ยำว 35 ม. 
หรือพื้นที่ด ำเนนิกำรไมน่อ้ยกว่ำ
 770 ตร.ม. พร้อมปำ้ยโครงกำร
 จ ำนวน  1 ปำ้ย  (ตำมแบบ
เทศบำลก ำหนด)

500,000 - - - ร้อยละของเด็ก 
เยำวชน และ
ประชำชนมี
สุขภำพแข็งแรง
เพิม่ขึน้

เด็ก เยำวชน และ
ประชำชนในพื้นที่ต ำบล
ปรุใหญ่มสุีขภำพสมบรูณ์ 
แข็งแรง

 กองช่ำง

7 โครงกำรจัดท ำปำ้ยชือ่ชุมชนคน
ชุม 1  ม.1

เพื่อแสดงที่ต้ังและอำณำ
เขตของพื้นที่ชุมชน

ปำ้ยชุมชน จ ำนวน 1 ปำ้ย - 50,000 - - ร้อยละประชำชน
ได้รับควำม
สะดวกในกำร
สัญจรเพิม่ขึน้

ประชำชนได้รับควำม
สะดวกในกำรสัญจร

กองช่ำง
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3. ยทุธศาสตร์ดา้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
   3.1

2561 2562 2563 2564
(ผลผลิตของโครงกำร) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

แผนงำนเคหะและชุมชน

ที่ โครงกำร วัตถุประสงค์
เปำ้หมำย

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ
 ตัวชีว้ัด
(KPI)

ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
หนว่ยงำน

รับผิดชอบหลัก

8 โครงกำรจัดท ำปำ้ยชือ่ชุมชนคน
ชุม 2 ม. 1

เพื่อแสดงที่ต้ังและอำณำ
เขตของพื้นที่ชุมชน

ปำ้ยชุมชน จ ำนวน 1 ปำ้ย - 50,000 - - ร้อยละประชำชน
ได้รับควำม
สะดวกในกำร
สัญจรเพิม่ขึน้

ประชำชนได้รับควำม
สะดวกในกำรสัญจร

กองช่ำง

9 โครงกำรกอ่สร้ำงถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสำยบ้ำนผู้ใหญ่โค้ย 
ม.2

เพื่อพัฒนำระบบ
สำธำรณูปโภคใหไ้ด้มำตรฐำน

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้ำง 
4 ม. ยำว 81 ม. หนำ 0.15 ม. 
หรือพื้นที่ด ำเนนิกำรไมน่อ้ยกว่ำ
  324 ตร.ม.  พร้อมไหล่ทำงหนิ
คลุก กว้ำง 0.50 ม. ยำว 81 ม. 
 หนำ 0.15 ม. ทั้งสองข้ำง  
พร้อมปำ้ยโครงกำรจ ำนวน 1 
ปำ้ย (ตำมแบบเทศบำลก ำหนด)

377,000 - - - ร้อยละประชำชน
ได้รับควำม
สะดวกในกำร
สัญจรเพิม่ขึน้

ประชำชนได้รับควำม
สะดวกในกำรสัญจร

 กองช่ำง

10 โครงกำรกอ่สร้ำงถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กบ้ำนนำยอนัน วอน
สันเทียะ ม.2

เพื่อพัฒนำระบบ
สำธำรณูปโภคใหไ้ด้มำตรฐำน

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้ำง 
3 ม. ยำว 112 ม. หนำ 0.15 ม.
 หรือพื้นที่ด ำเนนิกำรไมน่อ้ย
กว่ำ  336 ตร.ม.  พร้อมปำ้ย
โครงกำรจ ำนวน 1 ปำ้ย (ตำม
แบบเทศบำลก ำหนด)

250,000 - - - ร้อยละประชำชน
ได้รับควำม
สะดวกในกำร
สัญจรเพิม่ขึน้

ประชำชนได้รับควำม
สะดวกในกำรสัญจร

 กองช่ำง
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3. ยทุธศาสตร์ดา้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
   3.1

2561 2562 2563 2564
(ผลผลิตของโครงกำร) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

แผนงำนเคหะและชุมชน

ที่ โครงกำร วัตถุประสงค์
เปำ้หมำย

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ
 ตัวชีว้ัด
(KPI)

ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
หนว่ยงำน

รับผิดชอบหลัก

11 โครงกำรกอ่สร้ำงถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กบ้ำนนำงจนัจริำ  กมิ
สูงเนิน ม.2

เพื่อพัฒนำระบบ
สำธำรณูปโภคใหไ้ด้มำตรฐำน

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้ำง 
3 ม. ยำว 36  ม. หนำ 0.15 ม.
 หรือพื้นที่ด ำเนนิกำรไมน่อ้ย
กว่ำ  108 ตร.ม.   (ตำมแบบ
เทศบำลก ำหนด)

- 100,000 - - ร้อยละประชำชน
ได้รับควำม
สะดวกในกำร
สัญจรเพิม่ขึน้

ประชำชนได้รับควำม
สะดวกในกำรสัญจร

 กองช่ำง

12 โครงกำรซ่อมแซมถนนหินคลุก
บ้ำนนำยสมควร  รำศรี ม.2

เพื่อพัฒนำระบบ
สำธำรณูปโภคใหไ้ด้มำตรฐำน

ถนนหนิคลุก กว้ำง 4 ม. ยำว 
200 ม. หนำ 0.20 ม. หรือ
พื้นที่ด ำเนนิกำรไมน่อ้ยกว่ำ  
800 ตร.ม.   (ตำมแบบเทศบำล
ก ำหนด)

- 100,000 - - ร้อยละประชำชน
ได้รับควำม
สะดวกในกำร
สัญจรเพิม่ขึน้

ประชำชนได้รับควำม
สะดวกในกำรสัญจร

 กองช่ำง

13 โครงกำรซ่อมแซมถนน ซอย  7
 กลำงบ้ำนตะคองเกำ่ ม.2

เพื่อพัฒนำระบบ
สำธำรณูปโภคใหไ้ด้มำตรฐำน

ถนนกว้ำง 5 ม. ยำว 500 ม. 
หนำ 0.20 ม. หรือพื้นที่
ด ำเนนิกำรไมน่อ้ยกว่ำ  2,500 
ตร.ม.  พร้อมปำ้ยโครงกำร
จ ำนวน 1 ปำ้ย (ตำมแบบ
เทศบำลก ำหนด)

- - 250,000 - ร้อยละประชำชน
ได้รับควำม
สะดวกในกำร
สัญจรเพิม่ขึน้

ประชำชนได้รับควำม
สะดวกในกำรสัญจร

 กองช่ำง

14 โครงกำรขยำยถนนสำยบ้ำน
นำยประยงค์  เขม็ทอง คลอง
ชลประทำนถงึตำลโหรน ม.2

เพื่อพัฒนำระบบ
สำธำรณูปโภคใหไ้ด้มำตรฐำน

ถนนกว้ำง 3 ม. ยำว 120 ม. 
หนำ 0.15 ม. หรือพื้นที่
ด ำเนนิกำรไมน่อ้ยกว่ำ  360 
ตร.ม.  พร้อมปำ้ยโครงกำร
จ ำนวน 1 ปำ้ย (ตำมแบบ
เทศบำลก ำหนด)

- - 250,000 - ร้อยละประชำชน
ได้รับควำม
สะดวกในกำร
สัญจรเพิม่ขึน้

ประชำชนได้รับควำม
สะดวกในกำรสัญจร

 กองช่ำง
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3. ยทุธศาสตร์ดา้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
   3.1

2561 2562 2563 2564
(ผลผลิตของโครงกำร) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

แผนงำนเคหะและชุมชน

ที่ โครงกำร วัตถุประสงค์
เปำ้หมำย

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ
 ตัวชีว้ัด
(KPI)

ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
หนว่ยงำน

รับผิดชอบหลัก

15 โครงกำรกอ่สร้ำงท่อระบำยน้ ำ
สำยบ้ำนนำยประยงค์    เขม็
ทอง คลองชลประทำนถงึตำล
โหรน ม.2

เพื่อพัฒนำระบบ
สำธำรณูปโภคใหไ้ด้มำตรฐำน

ท่อระบำยน้ ำคอนกรีตเสริม
เหล็ก ชัน้ 3  ขนำด  Ø 0.40  
เมตร  ยำว 120 ม. บอ่พัก
จ ำนวน 12 บอ่ พร้อมปำ้ย
โครงกำรจ ำนวน 1 ปำ้ย (ตำม
แบบเทศบำลก ำหนด)

- - - 250,000 ร้อยละประชำชน
ได้รับควำม
สะดวกในกำร
สัญจรเพิม่ขึน้

ระบำยน้ ำได้ดีและน้ ำไม่
ท่วมขังในพื้นที่

 กองช่ำง

16 โครงกำรกอ่สร้ำงท่อระบำยน้ ำ
หลังศุภโชคค้ำไม้ถงึหอพักบ้ำน
ยำยผัด ม.2

เพื่อพัฒนำระบบ
สำธำรณูปโภคใหไ้ด้มำตรฐำน

ท่อระบำยน้ ำคอนกรีตเสริม
เหล็ก ชัน้ 3  ขนำด  Ø 0.40  
เมตร  ยำว 190 ม. บอ่พัก
จ ำนวน 10 บอ่ พร้อมปำ้ย
โครงกำรจ ำนวน 1 ปำ้ย (ตำม
แบบเทศบำลก ำหนด)

380,000 - - - ร้อยละประชำชน
ได้รับควำม
สะดวกในกำร
สัญจรเพิม่ขึน้

ระบำยน้ ำได้ดีและน้ ำไม่
ท่วมขังในพื้นที่

 กองช่ำง

17 โครงกำรกอ่สร้ำงท่อระบำยน้ ำ
ต่อจำกโครงกำรเดิมถงึบ้ำน
บำยพำสชุมชนตำลโหรนโนน
ตำชูพัฒนำ ม.2

เพื่อพัฒนำระบบ
สำธำรณูปโภคใหไ้ด้มำตรฐำน

ท่อระบำยน้ ำคอนกรีตเสริม
เหล็ก ชัน้ 3  ขนำด  Ø 0.40  
เมตร  ยำว 166  ม. บอ่พัก
จ ำนวน 17 บอ่ พร้อมปำ้ย
โครงกำรจ ำนวน 1 ปำ้ย (ตำม
แบบเทศบำลก ำหนด)

350,000 - - - ร้อยละประชำชน
ได้รับควำม
สะดวกในกำร
สัญจรเพิม่ขึน้

ระบำยน้ ำได้ดีและน้ ำไม่
ท่วมขังในพื้นที่

 กองช่ำง

18 โครงกำรกอ่สร้ำงท่อระบำยน้ ำ 
ซอย 9/4 (ตลอดแนว)  ม.2

เพื่อพัฒนำระบบ
สำธำรณูปโภคใหไ้ด้มำตรฐำน

ท่อระบำยน้ ำคอนกรีตเสริม
เหล็ก ชัน้ 3  ขนำด  Ø 0.40  
เมตร  ยำว 142  ม. บอ่พัก
จ ำนวน 15 บอ่ พร้อมปำ้ย
โครงกำรจ ำนวน 1 ปำ้ย (ตำม
แบบเทศบำลก ำหนด)

300,000 - - - ร้อยละประชำชน
ได้รับควำม
สะดวกในกำร
สัญจรเพิม่ขึน้

ระบำยน้ ำได้ดีและน้ ำไม่
ท่วมขังในพื้นที่

 กองช่ำง
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3. ยทุธศาสตร์ดา้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
   3.1

2561 2562 2563 2564
(ผลผลิตของโครงกำร) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

แผนงำนเคหะและชุมชน

ที่ โครงกำร วัตถุประสงค์
เปำ้หมำย

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ
 ตัวชีว้ัด
(KPI)

ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
หนว่ยงำน

รับผิดชอบหลัก

19 โครงกำรกอ่สร้ำงท่อระบำย
น้ ำหน้ำบ้ำนกรีนแลนด์ (ตลอด
แนว) ม.2

เพื่อพัฒนำระบบ
สำธำรณูปโภคใหไ้ด้มำตรฐำน

ท่อระบำยน้ ำคอนกรีตเสริม
เหล็ก ชัน้ 3  ขนำด  Ø 0.40  
เมตร  ยำว 193 ม. บอ่พัก
จ ำนวน 19 บอ่ พร้อมปำ้ย
โครงกำรจ ำนวน 1 ปำ้ย (ตำม
แบบเทศบำลก ำหนด)

- - - 400,000 ร้อยละประชำชน
ได้รับควำม
สะดวกในกำร
สัญจรเพิม่ขึน้

ระบำยน้ ำได้ดีและน้ ำไม่
ท่วมขังในพื้นที่

 กองช่ำง

20  โครงกำรกอ่สร้ำงท่อเชือ่มเหมอืง
ระบำยน้ ำ ซอยบำ้นลุงแจ่ม ม.2

เพื่อพัฒนำระบบ
สำธำรณูปโภคใหไ้ด้มำตรฐำน

ท่อระบำยน้ ำคอนกรีตเสริม
เหล็ก ชัน้ 3  ขนำด  Ø 1  เมตร
  จ ำนวน  4 ท่อน  (ตำมแบบ
เทศบำลก ำหนด)

- - - 20,000 ร้อยละประชำชน
ได้รับควำม
สะดวกในกำร
สัญจรเพิม่ขึน้

ระบำยน้ ำได้ดีและน้ ำไม่
ท่วมขังในพื้นที่

 กองช่ำง

21 โครงกำรกอ่สร้ำงถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก (เพิ่มเติม)  ซอยบำ้น
ยำยเมีย้น – บำ้นยำยนอ้ย ชุมชน
ตำลโหรนโนนตำชูพัฒนำ ม.2

เพื่อพัฒนำระบบ
สำธำรณูปโภคใหไ้ด้มำตรฐำน

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้ำง 
2 ม. ยำว 15 ม. หนำ 0.15 ม. 
หรือพื้นที่ด ำเนนิกำรไมน่อ้ยกว่ำ
 30 ตร.ม.  (ตำมแบบเทศบำล
ก ำหนด)

- 36,000 - - ร้อยละประชำชน
ได้รับควำม
สะดวกในกำร
สัญจรเพิม่ขึน้

ประชำชนได้รับควำม
สะดวกในกำรสัญจร

 กองช่ำง

22 โครงกำรจัดท ำปำ้ยชือ่ชุมชนตำล
โหรนโนนตำชูพัฒนำ ม.2

เพื่อแสดงที่ต้ังและอำณำ
เขตของพื้นที่ชุมชน

ปำ้ยชุมชน จ ำนวน 1 ปำ้ย - 50,000 - - ร้อยละประชำชน
ได้รับควำม
สะดวกในกำร
สัญจรเพิม่ขึน้

ประชำชนได้รับควำม
สะดวกในกำรสัญจร

กองช่ำง
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3. ยทุธศาสตร์ดา้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
   3.1

2561 2562 2563 2564
(ผลผลิตของโครงกำร) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

แผนงำนเคหะและชุมชน

ที่ โครงกำร วัตถุประสงค์
เปำ้หมำย

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ
 ตัวชีว้ัด
(KPI)

ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
หนว่ยงำน

รับผิดชอบหลัก

23 โครงกำรปรับปรุงถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ถนนมขุมนตรี  เขต
เทศบำลนครนครรำชสีมำ ช่วง
ทำงแยกบำ้นหนองหอย – สุดเขต
เทศบำลต ำบลปรุใหญ่  หมูท่ี่ 3 
เชือ่มเขตต ำบลบำ้นใหม่

เพื่อพัฒนำระบบ
สำธำรณูปโภคใหไ้ด้มำตรฐำน

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้ำง 
8 ม. ยำว 116 ม. หนำ 0.25 ม. 
 ไหล่ทำงแอสฟัลท์ติกคอน
กรีต กว้ำงข้ำงละ 1.50 ม. ยำว
ตลอดสองข้ำงทำง  หรือพื้นที่
ด ำเนนิกำรรวมไมน่อ้ยกว่ำ 
1,276  ตร.ม.  พร้อมตีเส้น
จรำจรตลอดแนวเส้นทำง
กอ่สร้ำง  พร้อมปำ้ยโครงกำร
จ ำนวน 1 ปำ้ย (ตำมแบบ
เทศบำลก ำหนด)

 850,000  -  -  - ร้อยละประชำชน
ได้รับควำม
สะดวกในกำร
สัญจรเพิม่ขึน้

ประชำชนได้รับควำม
สะดวกในกำรสัญจร

กองช่ำง

24 โครงกำรกอ่สร้ำงทำงเท้ำทั้ง
สองฝ่ัง ต้ังแต่สุดเขตเทศบำล
นครนครรำชสีมำเชื่อมเขต
เทศบำลต ำบลบ้ำนใหม่ ม.3

เพื่อพัฒนำระบบ
สำธำรณูปโภคใหไ้ด้มำตรฐำน

ทำงเท้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก 
กว้ำง 0.50 ม. ยำวรวม 206 ม.
 พร้อมปำ้ยโครงกำร จ ำนวน  1
 ปำ้ย(ตำมแบบเทศบำลก ำหนด)

580,000 - - - ร้อยละประชำชน
ได้รับควำม
สะดวกในกำร
สัญจรเพิม่ขึน้

ประชำชนได้รับควำม
สะดวกในกำรสัญจร

 กองช่ำง

25 โครงกำรกอ่สร้ำงท่อระบำยน้ ำริม
ถนนมุขมนตรี (ฝ่ังซ้ำย) ชุมชน
หนองหอย ม.3

เพื่อพัฒนำระบบ
สำธำรณูปโภคใหไ้ด้มำตรฐำน

ท่อระบำยน้ ำคอนกรีตเสริม
เหล็ก ชัน้ 3 ขนำด  0.40  ม.
 ยำว 165 ม.  พร้อมปำ้ย
โครงกำร จ ำนวน  1 ปำ้ย(ตำม
แบบเทศบำลก ำหนด)

420,000 - - - ร้อยละประชำชน
ได้รับควำม
สะดวกในกำร
สัญจรเพิม่ขึน้

ระบำยน้ ำได้ดีและน้ ำไม่
ท่วมขังในพื้นที่

 กองช่ำง
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3. ยทุธศาสตร์ดา้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
   3.1

2561 2562 2563 2564
(ผลผลิตของโครงกำร) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

แผนงำนเคหะและชุมชน

ที่ โครงกำร วัตถุประสงค์
เปำ้หมำย

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ
 ตัวชีว้ัด
(KPI)

ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
หนว่ยงำน

รับผิดชอบหลัก

26 โครงกำรกอ่สร้ำงถนนหินคลุก 
ซอยเจริญพัฒน์ ซอย 2 ม.4

เพื่อพัฒนำระบบ
สำธำรณูปโภคใหไ้ด้มำตรฐำน

ถนนหนิคลุก กว้ำง 4 ม. ยำว 
76 ม. หนำ 0.20 ม. (ตำมแบบ
เทศบำลก ำหนด)

100,000 - - - ร้อยละประชำชน
ได้รับควำม
สะดวกในกำร
สัญจรเพิม่ขึน้

ประชำชนได้รับควำม
สะดวกในกำรสัญจร

 กองช่ำง

27 โครงกำรกอ่สร้ำงท่อระบำยน้ ำ 
ซอย 19 ชุมชนวิโรจน์พัฒนำ ม.4

เพื่อพัฒนำระบบ
สำธำรณูปโภคใหไ้ด้มำตรฐำน

ท่อระบำยน้ ำคอนกรีตเสริม
เหล็ก ชัน้ 3  ขนำด  Ø 0.40  
เมตร  ยำว 101 ม. บอ่พัก
จ ำนวน 10 บอ่ พร้อมปำ้ย
โครงกำรจ ำนวน 1 ปำ้ย (ตำม
แบบเทศบำลก ำหนด)

350,000 - - - ร้อยละประชำชน
ได้รับควำม
สะดวกในกำร
สัญจรเพิม่ขึน้

ระบำยน้ ำได้ดีและน้ ำไม่
ท่วมขังในพื้นที่

 กองช่ำง

28 โครงกำรขยำยผิวจรำจรถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กทั้งสองฝ่ัง 
ซอยไมตรีพัฒนำ ชุมชนไมตรี
พัฒนำ ม.4

เพื่อพัฒนำระบบ
สำธำรณูปโภคใหไ้ด้มำตรฐำน

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนำด
กว้ำงข้ำงละ 1.5 ม. ยำว 373 ม.
 หนำ 0.15 ม. หรือพื้นที่
ด ำเนนิกำรขยำยผิวทำงจรำจร
คอนกรีตเสริมเหล็กทั้งสองฝ่ัง
รวมฝำบอ่พ้กไมน่อ้ยกว่ำ 1,119
 ตร.ม. พร้อมปำ้ยโครงกำร 
จ ำนวน 1 ปำ้ย (ตำมแบบ
เทศบำลก ำหนด)

622,000 - - - ร้อยละประชำชน
ได้รับควำม
สะดวกในกำร
สัญจรเพิม่ขึน้

ประชำชนได้รับควำม
สะดวกในกำรสัญจร

 กองช่ำง
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3. ยทุธศาสตร์ดา้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
   3.1

2561 2562 2563 2564
(ผลผลิตของโครงกำร) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

แผนงำนเคหะและชุมชน

ที่ โครงกำร วัตถุประสงค์
เปำ้หมำย

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ
 ตัวชีว้ัด
(KPI)

ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
หนว่ยงำน

รับผิดชอบหลัก

29 โครงกำรกอ่สร้ำงท่อระบำยน้ ำ 
(ฝ่ังซ้ำย) ซอยรวมมิตร จำกบำ้น
ปำ้ประยูรถึงอูเ่กือ้ ชุมชนรวมมติร
พัฒนำ ม.4

เพื่อพัฒนำระบบ
สำธำรณูปโภคใหไ้ด้มำตรฐำน

ท่อระบำยน้ ำคอนกรีตเสริม
เหล็ก ชัน้ 3 ขนำด  0.40  ม
 .ควำมยำวท่อรวมรวมบอ่พัก 
214 ม. บอ่พัก จ ำนวน 22 บอ่ 
พร้อมปำ้ยโครงกำร จ ำนวน  1 
ปำ้ย (ตำมแบบเทศบำลก ำหนด)

428,000 - - - ร้อยละประชำชน
ได้รับควำม
สะดวกในกำร
สัญจรเพิม่ขึน้

ระบำยน้ ำได้ดีและน้ ำไม่
ท่วมขังในพื้นที่

 กองช่ำง

30 โครงกำรกอ่สร้ำงถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กซอยเจริญพัฒน ์1/1 
ชุมชนรวมมิตรพัฒนำ ม.4

เพื่อพัฒนำระบบ
สำธำรณูปโภคใหไ้ด้มำตรฐำน

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้ำง 
4 ม. ยำว 73 ม. หนำ 0.15 ม. 
หรือพื้นที่ด ำเนนิกำรไมน่อ้ยกว่ำ
 292 ตร.ม. พร้อมปำ้ยโครงกำร
 จ ำนวน  1 ปำ้ย (ตำมแบบ
เทศบำลก ำหนด)

- 170,800 - ร้อยละประชำชน
ได้รับควำม
สะดวกในกำร
สัญจรเพิม่ขึน้

ประชำชนได้รับควำม
สะดวกในกำรสัญจร

 กองช่ำง

31 โครงกำรกอ่สร้ำงท่อระบำยน้ ำ
พร้อมฝำตะแกรง ซอย 9 ชุมชน
วิโรจนพ์ัฒนำ ม.4

เพื่อพัฒนำระบบ
สำธำรณูปโภคใหไ้ด้มำตรฐำน

ท่อระบำยน้ ำคอนกรีตเสริม
เหล็ก ชัน้ 3 ขนำด  0.40  ม.
 ควำมยำวท่อรวมรวมบอ่พัก 60
 ม. บอ่พัก จ ำนวน 8 บอ่ รวม
สองฝ่ัง พร้อมปำ้ยโครงกำร 
จ ำนวน 1 ปำ้ย  (ตำมแบบ
เทศบำลก ำหนด)

- 150,000 - - ร้อยละประชำชน
ได้รับควำม
สะดวกในกำร
สัญจรเพิม่ขึน้

ระบำยน้ ำได้ดีและน้ ำไม่
ท่วมขังในพื้นที่

 กองช่ำง
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   3.1

2561 2562 2563 2564
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ที่ โครงกำร วัตถุประสงค์
เปำ้หมำย

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ
 ตัวชีว้ัด
(KPI)

ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
หนว่ยงำน

รับผิดชอบหลัก

32 โครงกำรกอ่สร้ำงทำงเท้ำหนำ้ร้ำน
กว๋ยเต๋ียวเมืองโอง่ ชุมชนไมตรี
พัฒนำ ม.4

เพื่อพัฒนำระบบ
สำธำรณูปโภคใหไ้ด้มำตรฐำน

ทำงเท้ำ กว้ำง 1 ม. ยำวรวม 
200 ม. หรือพื้นที่ด ำเนนิกำรไม่
นอ้ยกว่ำ 200 ตร.ม.

- - 100,000 - ร้อยละประชำชน
ได้รับควำม
สะดวกในกำร
สัญจรเพิม่ขึน้

ประชำชนได้รับควำม
สะดวกในกำรสัญจร

 กองช่ำง

33 โครงกำรปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนลำดยำงแอสฟัสท์ติกคอนก
รีตหนำ้ร้ำนกว๋ยเต๋ียวเมอืงโอง่ 
ชุมชนไมตรีพัฒนำ ม.4

เพื่อพัฒนำระบบ
สำธำรณูปโภคใหไ้ด้มำตรฐำน

ถนนลำดยำงแอสฟัสท์ติกคอนก
รีต กว้ำง 5 ม. ยำวรวม 380 ม.
 หนำ 0.05 ม. หรือพื้นที่
ด ำเนนิกำรไมน่อ้ยกว่ำ 1,900 
ตร.ม. พร้อมปำ้ยโครงกำร 
จ ำนวน 1 ปำ้ย (ตำมแบบ
เทศบำลก ำหนด)

- - - 570,000 ร้อยละประชำชน
ได้รับควำม
สะดวกในกำร
สัญจรเพิม่ขึน้

ประชำชนได้รับควำม
สะดวกในกำรสัญจร

 กองช่ำง

34 โครงกำรจัดท ำปำ้ยชือ่ชุมชน
ไมตรีพัฒนำ ม.4

เพื่อแสดงที่ต้ังและอำณำ
เขตของพื้นที่ชุมชน

ปำ้ยชุมชน จ ำนวน 1 ปำ้ย - 50,000 - - ร้อยละประชำชน
ได้รับควำม
สะดวกในกำร
สัญจรเพิม่ขึน้

ประชำชนได้รับควำม
สะดวกในกำรสัญจร

กองช่ำง

35 โครงกำรกอ่สร้ำงถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กพร้อมวำงท่อระบำยน้ ำ
 ซอยบำ้นปำ้แวน ชุมชนพบสุข 1 
ม.5

เพื่อพัฒนำระบบ
สำธำรณูปโภคใหไ้ด้มำตรฐำน

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้ำง 
4 ม. ยำว 85 ม. หนำ 0.15 ม. 
พร้อมวำงท่อระบำยน้ ำคอนกรีต
เสริมเหล็ก ชัน้ 3 ขนำด  0.40
  ม .ควำมยำวท่อรวมรวมบอ่พัก
 85 ม. บอ่พัก จ ำนวน 9 บอ่ 
พร้อมปำ้ยโครงกำร จ ำนวน 1 
ปำ้ย (ตำมแบบเทศบำลก ำหนด)

360,000 - - - ร้อยละประชำชน
ได้รับควำม
สะดวกในกำร
สัญจรเพิม่ขึน้

ประชำชนได้รับควำม
สะดวกในกำรสัญจร

 กองช่ำง
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3. ยทุธศาสตร์ดา้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
   3.1

2561 2562 2563 2564
(ผลผลิตของโครงกำร) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

แผนงำนเคหะและชุมชน

ที่ โครงกำร วัตถุประสงค์
เปำ้หมำย

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ
 ตัวชีว้ัด
(KPI)

ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
หนว่ยงำน

รับผิดชอบหลัก

36 โครงกำรกอ่สร้ำงถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ซอยหลังบำ้นปำ้วี 
ชุมชนพบสุข 1 ม.5

เพื่อพัฒนำระบบ
สำธำรณูปโภคใหไ้ด้มำตรฐำน

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้ำง 
3 ม. ยำว 59 ม. หนำ 0.15 ม. 
หรือพื้นที่ด ำเนนิกำรไมน่อ้ยกว่ำ
 177 ตร.ม. พร้อมลงไหล่ทำง
หนิคลุกกว้ำง 0.50 ม. ยำว 59 
ม. หนำ 0.15 ม. ทั้งสองข้ำง 
(ตำมแบบเทศบำลก ำหนด)

- 100,000 - - ร้อยละประชำชน
ได้รับควำม
สะดวกในกำร
สัญจรเพิม่ขึน้

ประชำชนได้รับควำม
สะดวกในกำรสัญจร

 กองช่ำง

37 โครงกำรกอ่สร้ำงถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ซอยพบสุข 12/5 
ชุมชนพบสุข 1 ม.5

เพื่อพัฒนำระบบ
สำธำรณูปโภคใหไ้ด้มำตรฐำน

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้ำง 
5 ม. ยำว 249 ม. หนำ 0.15 ม.
 หรือพื้นที่ด ำเนนิกำรไมน่อ้ย
กว่ำ  1,245 ตร.ม.  พร้อมไหล่
ทำงหนิคลุก กว้ำง 0.50 ม. ยำว
 249 ม.  หนำ 0.15 ม. ทั้งสอง
ข้ำง  พร้อมปำ้ยโครงกำรจ ำนวน
 1 ปำ้ย (ตำมแบบเทศบำล
ก ำหนด)

- - 700,000 - ร้อยละประชำชน
ได้รับควำม
สะดวกในกำร
สัญจรเพิม่ขึน้

ประชำชนได้รับควำม
สะดวกในกำรสัญจร

 กองช่ำง
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3. ยทุธศาสตร์ดา้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
   3.1

2561 2562 2563 2564
(ผลผลิตของโครงกำร) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

แผนงำนเคหะและชุมชน

ที่ โครงกำร วัตถุประสงค์
เปำ้หมำย

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ
 ตัวชีว้ัด
(KPI)

ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
หนว่ยงำน

รับผิดชอบหลัก

38 โครงกำรกอ่สร้ำงท่อระบำยน้ ำ 
ซอยพบสุข 12/6 - 6  ชุมชนพบ
สุข 1 ม.5

เพื่อพัฒนำระบบ
สำธำรณูปโภคใหไ้ด้มำตรฐำน

ท่อระบำยน้ ำคอนกรีตเสริม
เหล็ก ชัน้ 3  ขนำด  Ø 0.40  ม.
  ควำมยำวท่อรวมบอ่พัก  160 
 ม.  บอ่พัก จ ำนวน  16 บอ่ 
พร้อมคืนผิวจรำจร  กว้ำง  0.80
  ม.  ยำว  160  ม. หนำ 0.15 
ม.  พร้อมปำ้ยโครงกำรจ ำนวน 
 1  ปำ้ย  (ตำมแบบเทศบำล
ก ำหนด)

470,000 - - - ร้อยละประชำชน
ได้รับควำม
สะดวกในกำร
สัญจรเพิม่ขึน้

ระบำยน้ ำได้ดีและน้ ำไม่
ท่วมขังในพื้นที่

 กองช่ำง

39 โครงกำรกอ่สร้ำงท่อระบำยน้ ำ 
ซอย 13/3 ต่อจำกบำ้นยำยเจริญ 
 ชุมชนพบสุข 3 ม.5

เพื่อพัฒนำระบบ
สำธำรณูปโภคใหไ้ด้มำตรฐำน

ท่อระบำยน้ ำคอนกรีตเสริม
เหล็ก ชัน้ 3 ขนำด  0.40  ม.
 ควำมยำวท่อรวมรวมบอ่พัก 97
 ม. บอ่พัก จ ำนวน 10 บอ่  
พร้อมปำ้ยโครงกำร จ ำนวน 1 
ปำ้ย  (ตำมแบบเทศบำลก ำหนด)

240,000 - - - ร้อยละประชำชน
ได้รับควำม
สะดวกในกำร
สัญจรเพิม่ขึน้

ระบำยน้ ำได้ดีและน้ ำไม่
ท่วมขังในพื้นที่

 กองช่ำง

40 โครงกำรจดัท ำหลังคำลำนกฬีำ
อเนกประสงค์หน้ำศำลำ
ประชำคม ม.6

เพื่อใช้พัฒนำสถำนที่ออก
ก ำลังกำยใหไ้ด้มำตรฐำน

หลังคำลำนกฬีำ กว้ำง 23 ม. 
ยำว 44 ม.พร้อมปำ้ยโครงกำร 
จ ำนวน 1 ปำ้ย (ตำมแบบ
เทศบำลก ำหนด)

480,000 - - - ร้อยละของด ก 
เยำวชน 
ประชำชนมี
สุขภำพร่ำงกำย
เข็งแรงเพิม่ขึน้

ต ำบลปรุใหญ่มสีถำนที่
ออกก ำลังกำยที่ได้
มำตรฐำน เด็ก เยำชน 
ประชำชนมสุีขภำพ
ร่ำงกำยแข็งแรง

กองช่ำง
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3. ยทุธศาสตร์ดา้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
   3.1

2561 2562 2563 2564
(ผลผลิตของโครงกำร) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

แผนงำนเคหะและชุมชน

ที่ โครงกำร วัตถุประสงค์
เปำ้หมำย

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ
 ตัวชีว้ัด
(KPI)

ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
หนว่ยงำน

รับผิดชอบหลัก

41 โครงกำรปรับปรุงถนนหนำ้โรงน้ ำ 
ซอยบำ้นนำยสุรพันธ์ ซอย 8/2 
ชุมชนแสนสุข 1 ม.7

เพื่อพัฒนำระบบ
สำธำรณูปโภคใหไ้ด้มำตรฐำน

ปรับปรุงผิวจรำจรแอสฟัสท์ติ
กคอนกรีต กว้ำง 4 ม. ยำวรวม 
360 ม. หนำ 0.05 ม. พร้อม
ปำ้ยโครงกำร จ ำนวน 1 ปำ้ย 
(ตำมแบบเทศบำลก ำหนด)

510,000 - - - ร้อยละประชำชน
ได้รับควำม
สะดวกในกำร
สัญจรเพิม่ขึน้

ประชำชนได้รับควำม
สะดวกในกำรสัญจร

 กองช่ำง

42 โครงกำรกอ่สร้ำงท่อระบำยน้ ำ 
ซอยแสนสุข 3/13 ชุมชนแสนสุข 
2 ม.7

เพื่อพัฒนำระบบ
สำธำรณูปโภคใหไ้ด้มำตรฐำน

ท่อระบำยน้ ำคอนกรีตเสริม
เหล็ก ชัน้ 3 ขนำด  0.80  ม.
 ควำมยำวท่อรวมรวมบอ่พัก 
247 ม. บอ่พัก จ ำนวน 25 บอ่ 
 พร้อมปำ้ยโครงกำร จ ำนวน 1 
ปำ้ย  (ตำมแบบเทศบำลก ำหนด)

- 1,150,000 - ร้อยละประชำชน
ได้รับควำม
สะดวกในกำร
สัญจรเพิม่ขึน้

ระบำยน้ ำได้ดีและน้ ำไม่
ท่วมขังในพื้นที่

 กองช่ำง

43 โครงกำรกอ่สร้ำงท่อระบำยน้ ำ
ซอยหอพักแอตรูม ถึงบำ้นปำ้แต๋ว 
 ชุมชนแสนสุข 1 ม.7

เพื่อพัฒนำระบบ
สำธำรณูปโภคใหไ้ด้มำตรฐำน

ท่อระบำยน้ ำคอนกรีตเสริม
เหล็ก ชัน้ 3 ขนำด  0.40  ม.
 ควำมยำวท่อรวมรวมบอ่พัก 
370 ม. บอ่พัก จ ำนวน 38บอ่  
พร้อมปำ้ยโครงกำร จ ำนวน 1 
ปำ้ย  (ตำมแบบเทศบำลก ำหนด)

930,000 - - - ร้อยละประชำชน
ได้รับควำม
สะดวกในกำร
สัญจรเพิม่ขึน้

ระบำยน้ ำได้ดีและน้ ำไม่
ท่วมขังในพื้นที่

 กองช่ำง
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3. ยทุธศาสตร์ดา้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
   3.1

2561 2562 2563 2564
(ผลผลิตของโครงกำร) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

แผนงำนเคหะและชุมชน

ที่ โครงกำร วัตถุประสงค์
เปำ้หมำย

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ
 ตัวชีว้ัด
(KPI)

ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
หนว่ยงำน

รับผิดชอบหลัก

44 โครงกำรกอ่สร้ำงท่อระบำยน้ ำ 
ซอยแสนสุข 8/2 ชุมชนแสนสุข 1
 ม.7

เพื่อพัฒนำระบบ
สำธำรณูปโภคใหไ้ด้มำตรฐำน

ท่อระบำยน้ ำคอนกรีตเสริม
เหล็ก ชัน้ 3 ขนำด  0.40  ม.
 ควำมยำวท่อรวมรวมบอ่พัก 
360 ม. บอ่พัก จ ำนวน 37บอ่  
พร้อมปำ้ยโครงกำร จ ำนวน 1 
ปำ้ย  (ตำมแบบเทศบำลก ำหนด)

- - - 900,000 ร้อยละประชำชน
ได้รับควำม
สะดวกในกำร
สัญจรเพิม่ขึน้

ระบำยน้ ำได้ดีและน้ ำไม่
ท่วมขังในพื้นที่

 กองช่ำง

45 โครงกำรกอ่สร้ำงท่อระบำยน้ ำ
ซอยหนำ้บำ้นนำยรุ่ง เลำว์ดีพะ
เนำว์ ชุมชนแสนสุข 2 ม.7

เพื่อพัฒนำระบบ
สำธำรณูปโภคใหไ้ด้มำตรฐำน

ท่อระบำยน้ ำคอนกรีตเสริม
เหล็ก  ขนำด  Ø 0.40  ม.  
ควำมยำวท่อรวมบอ่พัก  136 
ม.  บอ่พัก จ ำนวน  4 บอ่ 
พร้อมคืนผิวจรำจร   กว้ำง  
0.60  ม.  ยำวรวม 132  เมตร 
หรือพื้นที่ด ำเนนิกำรไมน่อ้ยกว่ำ
 792 ตร.ม. พร้อมปำ้ยโครงกำร
จ ำนวน  1  ปำ้ย  (ตำมแบบ
เทศบำลก ำหนด)

- 340,000 - - ร้อยละประชำชน
ได้รับควำม
สะดวกในกำร
สัญจรเพิม่ขึน้

ระบำยน้ ำได้ดีและน้ ำไม่
ท่วมขังในพื้นที่

 กองช่ำง

46 โครงกำรกอ่สร้ำงถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก เส้นบำ้นปำ้โสภำไปถึง
ถนนหนำ้ศำลำกลำงหมูบ่ำ้น 
ชุมชนแสนสุข 2 ม.7

เพื่อพัฒนำระบบ
สำธำรณูปโภคใหไ้ด้มำตรฐำน

ถนนคอนกรีตเสริเหล็ก กว้ำง 4
 ม. ยำว 100 ม. หนำ 0.15 ม. 
หรือพื้นที่ด ำเนนิกำรไมน่อ้ยกว่ำ
 400 ตร.ม. พร้อมปำ้ยโครงกำร
 จ ำนวน 1 ปำ้ย  (ตำมแบบ
เทศบำลก ำหนด)

240,000 - - - ร้อยละประชำชน
ได้รับควำม
สะดวกในกำร
สัญจรเพิม่ขึน้

ประชำชนได้รับควำม
สะดวกในกำรสัญจร

 กองช่ำง
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3. ยทุธศาสตร์ดา้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
   3.1

2561 2562 2563 2564
(ผลผลิตของโครงกำร) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

แผนงำนเคหะและชุมชน

ที่ โครงกำร วัตถุประสงค์
เปำ้หมำย

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ
 ตัวชีว้ัด
(KPI)

ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
หนว่ยงำน

รับผิดชอบหลัก

47 โครงกำรกอ่สร้ำงท่อระบำยน้ ำ 
ซอยบำ้นนำยสัมฤทธิ์ถึงบอ่วัดพบ
สุข ชุมชนแสนสุข 2 ม.7

เพื่อพัฒนำระบบ
สำธำรณูปโภคใหไ้ด้มำตรฐำน

ท่อระบำยน้ ำคอนกรีตเสริม
เหล็ก ชัน้ 3 ขนำด  1.00  ม
 .ควำมยำวท่อรวมรวมบอ่พัก 
72 ม. บอ่พัก จ ำนวน 8 บอ่ 
พร้อมปำ้ยโครงกำร จ ำนวน 1 
ปำ้ย (ตำมแบบเทศบำลก ำหนด)

- - 400,000 - ร้อยละประชำชน
ได้รับควำม
สะดวกในกำร
สัญจรเพิม่ขึน้

ระบำยน้ ำได้ดีและน้ ำไม่
ท่วมขังในพื้นที่

 กองช่ำง

48 โครงกำรกอ่สร้ำงท่อระบำย
น้ ำหนำ้ศำลำคุ้มโสฬส (ข้ำงบำ้น
ยำยพำบ) ชุมชนแสนสุข 3 ม.7

เพื่อพัฒนำระบบ
สำธำรณูปโภคใหไ้ด้มำตรฐำน

ท่อระบำยน้ ำคอนกรีตเสริม
เหล็ก ชัน้ 3 ขนำด  0.40  ม
 .ควำมยำวท่อรวมรวมบอ่พัก 
75 ม. บอ่พัก จ ำนวน 8 บอ่ 
พร้อมปำ้ยโครงกำร จ ำนวน 1 
ปำ้ย (ตำมแบบเทศบำลก ำหนด)

- - 250,000 - ร้อยละประชำชน
ได้รับควำม
สะดวกในกำร
สัญจรเพิม่ขึน้

ระบำยน้ ำได้ดีและน้ ำไม่
ท่วมขังในพื้นที่

 กองช่ำง

49 โครงกำรกอ่สร้ำงถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กทำงไปบำ้น น.ส.วิไล
ลักษณ์ ชุมชนแสนสุข 3 ม.7

เพื่อพัฒนำระบบ
สำธำรณูปโภคใหไ้ด้มำตรฐำน

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้ำง 
3 ม. ยำว 240 ม. หนำ 0.15 ม.
 หรือพื้นที่ด ำเนนิกำรไมน่อ้ย
กว่ำ 720 ตร.ม.  พร้อมปำ้ย
โครงกำร จ ำนวน 1 ปำ้ย  (ตำม
แบบเทศบำลก ำหนด)

- - - 400,000 ร้อยละประชำชน
ได้รับควำม
สะดวกในกำร
สัญจรเพิม่ขึน้

ประชำชนได้รับควำม
สะดวกในกำรสัญจร

 กองช่ำง
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3. ยทุธศาสตร์ดา้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
   3.1

2561 2562 2563 2564
(ผลผลิตของโครงกำร) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

แผนงำนเคหะและชุมชน

ที่ โครงกำร วัตถุประสงค์
เปำ้หมำย

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ
 ตัวชีว้ัด
(KPI)

ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
หนว่ยงำน

รับผิดชอบหลัก

50 โครงกำรกอ่สร้ำงถนนหนิคลุก
หลังส ำนกังำนเทศบำลต ำบลปรุ
ใหญ่ แหง่ใหม ่ชุมชนแสนสุข 3 ม.7

เพื่อพัฒนำระบบ
สำธำรณูปโภคใหไ้ด้มำตรฐำน

ถนนหนิคลุก กว้ำง 4 ม. ยำว 
480 ม. หนำ 0.15 ม. พร้อม
ปำ้ยโครงกำร จ ำนวน 1 ปำ้ย   
(ตำมแบบเทศบำลก ำหนด)

- 230,000 - ร้อยละประชำชน
ได้รับควำม
สะดวกในกำร
สัญจรเพิม่ขึน้

ประชำชนได้รับควำม
สะดวกในกำรสัญจร

 กองช่ำง

51 โครงกำรกอ่สร้ำงถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กหลังบำ้นก ำนนันพดล  
ศรีจะบก ชุมชนแสนสุข 3 ม.7

เพื่อพัฒนำระบบ
สำธำรณูปโภคใหไ้ด้มำตรฐำน

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้ำง 
4 ม. ยำว 313 ม. หนำ 0.15 ม.
 หรือพื้นที่ด ำเนนิกำรไมน่อ้ย
กว่ำ 1,252 ตร.ม. พร้อมลงไหล่
ทำงหนิคลุกกว้ำง 0.50 ม. ยำว 
313 ม. หนำ 0.15 ม. ทั้งสอง
ข้ำง พร้อมปำ้ยโครงกำร จ ำนวน
  1 ปำ้ย (ตำมแบบเทศบำล
ก ำหนด)

- - 700,000 - ร้อยละประชำชน
ได้รับควำม
สะดวกในกำร
สัญจรเพิม่ขึน้

ประชำชนได้รับควำม
สะดวกในกำรสัญจร

 กองช่ำง

52 โครงกำรกอ่สร้ำงถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กซอยด่วนพี่เปำ้ ชุมชน
แสนสุข 3 ม.7

เพื่อพัฒนำระบบ
สำธำรณูปโภคใหไ้ด้มำตรฐำน

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้ำง 
4 ม. ยำว 140 ม. หนำ 0.15 ม.
 หรือพื้นที่ด ำเนนิกำรไมน่อ้ย
กว่ำ 560 ตร.ม. พร้อมลงไหล่
ทำงหนิคลุกกว้ำง 0.50 ม. ยำว 
140 ม. หนำ 0.15 ม. ทั้งสอง
ข้ำง พร้อมปำ้ยโครงกำร จ ำนวน
  1 ปำ้ย (ตำมแบบเทศบำล
ก ำหนด)

- 320,000 - - ร้อยละประชำชน
ได้รับควำม
สะดวกในกำร
สัญจรเพิม่ขึน้

ประชำชนได้รับควำม
สะดวกในกำรสัญจร

 กองช่ำง
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3. ยทุธศาสตร์ดา้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
   3.1

2561 2562 2563 2564
(ผลผลิตของโครงกำร) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

แผนงำนเคหะและชุมชน

ที่ โครงกำร วัตถุประสงค์
เปำ้หมำย

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ
 ตัวชีว้ัด
(KPI)

ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
หนว่ยงำน

รับผิดชอบหลัก

รวม ......52........... โครงการ - - 9,060,000 2,286,800 3,880,000 2,540,000 - - -
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รายละเอียดโครงการพัฒนา แบบ ผ.01
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)

ส าหรับองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินด าเนินการ
เทศบาลต าบลปรุใหญ่

ก. ยทุธศาสตร์จังหวดัที่ 3 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้มให้มคีวามสมบูรณอ์ยา่งยั่งยนื
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจังหวดัที่ 10 ยทุธศาสตร์ดา้นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาต ิและสิ่งแวดลอ้ม
4.ยทุธศาสตร์ดา้นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม
   4.1

2561 2562 2563 2564
(ผลผลิตของโครงกำร) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

1 โครงกำรคลองสวยน้ ำใสต ำบลปรุใหญ่ เพื่อสร้ำงจติส ำนึกให้ประชำชน
ต ำบลปรุใหญ่มีส่วนร่วมในกำร
อนุรักษ์ทรัพยำกร ธรรมชำติ 
แม่น้ ำล ำคลอง

ประชำชนต ำบลปรุใหญ่ 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละของ
ประชำชน
อนุรักษ์
ทรัพยำกร 
ธรรมชำติ แม่น้ ำ
ล ำคลองเพิ่มขึ้น

ทรัพยำกรธรรมชำติและ
แม่น้ ำล ำคลองยงัคงด ำรงอยู่
ต่อไป

กอง
สำธำรณสุข ฯ

2 โครงกำรชมุชนน่ำอยู่หมู่บ้ำนน่ำมอง เพื่อเป็นกำรพัฒนำหมู่บ้ำนให้
สะอำด น่ำอยู่

ต ำบลปรุใหญ่ 100,000    100,000    100,000    100,000     จ ำนวนหมู่บ้ำน
มีควำมสะอำด
เพิ่มขึ้น

หมู่บ้ำนในเขตพื้นที่สะอำด 
น่ำอยู่

กอง
สำธำรณสุข ฯ

3 โครงกำรของเหลือใชไ้ม่ไร้ค่ำสู่กำร
พัฒนำชมุชนปลอดขยะ

 - เพื่อสร้ำงจติส ำนึกและควำม
ตระหนักในกำรจดักำรขยะมูลฝอย
ที่ถกูต้องแกป่ระชำชนในชมุชน
และน ำขยะมูลฝอยไปใชใ้ห้เกดิ
ประโยชน์
 - เพื่อให้ประชำชนต ำบลปรุใหญ่มี
ควำมรู้ควำมเขำ้ใจและให้ควำม
ร่วมมือในกำรลดปริมำณขยะมูล
ฝอย

อบรมให้ควำมรู้เร่ืองจดักำร
ขยะมูลฝอย กำรใช้
ประโยชน์จำกขยะมูลฝอย 
และณรงค์กำรคัดแยกขยะ
มูลฝอยอนัตรำยและสำรพิษ
ในครัวเรือน แกป่ระชำชน
ต ำบลปรุใหญ่

100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละของ
ปริมำณขยะลดลง

 - ประชำชนในชมุชนมี
จติส ำนึกและควำมตระหนัก
ในกำรจดักำรขยะมูลฝอยที่
ถกูต้องและได้รับประโยชน์
จำกขยะมูลฝอย
 - ปริมำณขยะที่ถกูน ำไป
ก ำจดัมีปริมำณลดลง

กอง
สำธำรณสุขฯ

แผนงำนสำธำรณสุข

ที่ โครงกำร วัตถปุระสงค์
เป้ำหมำย

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ
 ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
หน่วยงำน

รับผิดชอบหลัก

118



4.ยทุธศาสตร์ดา้นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม
   4.1

2561 2562 2563 2564
(ผลผลิตของโครงกำร) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

แผนงำนสำธำรณสุข

ที่ โครงกำร วัตถปุระสงค์
เป้ำหมำย

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ
 ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
หน่วยงำน

รับผิดชอบหลัก

4 โครงกำรกอ่สร้ำงอำคำรผลิตปุ๋ยหมัก
จำกขยะครัวเรือน

เพื่อใชเ้ป็นสถำนที่ด ำเนินกำรคัด
แยกขยะอนิทรียน์ ำไปผลิตปุ๋ยหมัก
ชวีภำพ

อำคำรผลิตปุ๋ยหมัก จ ำนวน
 1 แห่ง

200,000 - - - มีจ ำนวนอำคำร
สถำนที่และวสัดุ
จ ำเป็นเพิ่มขึ้น

เทศบำลต ำบลปรุใหญ่
สำมำรถบริหำรจดักำรขยะ
อนิทรียไ์ด้อยำ่งถกูหลัก
สุขำภบิำล

กอง
สำธำรณสุขฯ

5 โครงกำรศึกษำควำมเหมำะสมและ
ออกแบบรำยละเอยีดระบบรวบรวม
และบ ำบัดน้ ำเสียชมุชน

 - เพื่อจดัเตรียมขอ้มูลของกำรน ำ
น้ ำทิ้งจำกชมุชนไปบ ำบัดอยำ่ง
ถกูต้อง
 - เพื่อแกไ้ขปัญหำน้ ำทิ้งจำกชมุชน
ไม่มีแหล่งระบำยที่ส่งผลกระทบ
ต่อส่ิงแวดล้อม

ส ำรวจ วิเครำะห์ ศึกษำ
รำยละเอยีดและออกแบบ
ระบบรวบรวมและบ ำบัดน้ ำ
เสียชมุชน

- 500,000 - - มีผลกำรศึกษำ
ออกแบบระบบ
รวมรวมและ
บ ำบัดน้ ำเสีย

เทศบำลต ำบปรุใหญ่มีผล
กำรศึกษำออกแบบระบบรวม
รวมและบ ำบัดน้ ำเสียเพื่อ
น ำไปสู่กำรแกไ้ขปัญหำด้ำน
ส่ิงแวดล้อมของพื้นที่ในอนำคต

กอง
สำธำรณสุขฯ

รวม .......5.......... โครงการ - - 430,000    730,000    230,000    230,000    - - -
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รายละเอียดโครงการพัฒนา แบบ ผ.01
แผนพัฒนาท้องถ่ินสีป่ี (พ.ศ.2561 - 2564)

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ
เทศบาลต าบลปรุใหญ่

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมให้มีความสมบูรณอ์ย่างยัง่ยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที ่10 ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิง่แวดล้อม
4.ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม
   4.2

2561 2562 2563 2564
(ผลผลิตของโครงกำร) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

1 โครงกำร "ท้องถิน่ไทย รวมใจภักด์ิ 
รักษ์พืน้ที่สีเขียว

เพือ่เพิม่พืน้ที่สีเขียวและลดภำวะ
โลกร้อน

ต ำบลปรุใหญ่ 20,000 20,000 20,000 20,000  ร้อยละของ
พืน้ที่สีเขียว
เพิม่ขึ้น

พืน้ที่สีเขียวเพิม่ขึน้ และลด
ภำวะโลกร้อน

ส ำนัก
ปลัดเทศบำล

2 โครงกำรรักษ์แหล่งน้ ำ เพือ่เตรียมควำมพร้อมในกำรกัก
เก็บน้ ำในช่วงก่อนภัยแล้ง

แหล่งน้ ำในเขตพืน้ที่ต ำบล
ปรุใหญ่

50,000      50,000      50,000      50,000       จ ำนวนแหล่งน้ ำ
ได้รับกำรพฒันำ
เพิม่ขึ้น

แหล่งน้ ำได้รับกำรดูแลและ
ประชำชนมีน้ ำใช้ในช่วงฤดู
แล้งอย่ำงเพียงพอ

ส ำนัก
ปลัดเทศบำล

รวม .........2........ โครงการ - - 70,000      70,000      70,000      70,000      - - -

แผนงำนกำรเกษตร

ที่ โครงกำร วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ
 ตัวชีว้ัด
(KPI)

ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
หน่วยงำน

รับผิดชอบหลัก
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รายละเอียดโครงการพัฒนา แบบ ผ.01
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)

ส าหรับองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินด าเนินการ
เทศบาลต าบลปรุใหญ่

ก. ยทุธศาสตร์จังหวดัที่ 2 ยกระดบัสงัคมให้เป็นเมอืงน่าอยู่
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจังหวดัที่ 7 ยทุธศาสตร์ดา้นการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา-วฒันธรรม ประเพณ ีและกีฬา
5. ยทุธศาสตร์ดา้นการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา-วฒันธรรม ประเพณ ีและกีฬา
   5.1

2561 2562 2563 2564
(ผลผลิตของโครงกำร) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

1 โครงกำรจดัหำเคร่ืองออก
ก ำลังกำยส ำหรับเด็ก ม.5

เพื่อให้เด็กมีสถำนที่ออก
ก ำลังกำยที่ได้มำตรฐำน

เคร่ืองออกก ำลังกำยส ำหรับ
เด็ก
(ตำมแบบเทศบำลก ำหนด)

- - 500,000 - ร้อยละของเด็กมี
สุขภำพแข็งแรง
เพิ่มขึ้น

เด็กในพื้นที่ต ำบลปรุใหญ่มี
สุขภำพสมบูรณ์ แขง็แรง

กองชำ่ง

2 โครงกำรท ำร้ัวสนำมกฬีำ ม.6 เพื่อให้ประชำชนมี
สถำนที่ออกก ำลังกำยที่
ได้มำตรฐำน

ร้ัวสนำมกฬีำ สูง 1.5 ม. ยำว
 130 ม. พร้อมป้ำยโครงกำร
 จ ำนวน 1 ป้ำย
(ตำมแบบเทศบำลก ำหนด)

360,000 - - - จ ำนวนสถำนที่
ออกก ำลังได้
มำตรฐำนเพิ่ม
มำกขึ้น

ประชำชนมีสถำนที่ออกก ำลัง
กำยที่ได้มำตรฐำน

กองชำ่ง

รวม ...........2...... โครงการ - - 360,000 - 500,000 - - - -

แผนงำนเคหะชมุชน

ที่ โครงกำร วัตถปุระสงค์
เป้ำหมำย

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ
 ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
หน่วยงำน

รับผิดชอบหลัก
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รายละเอียดโครงการพัฒนา แบบ ผ.01
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)

ส าหรับองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินด าเนินการ
เทศบาลต าบลปรุใหญ่

ก. ยทุธศาสตร์จังหวดัที่ 2 ยกระดบัสงัคมให้เป็นเมอืงน่าอยู่
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจังหวดัที่ 7 ยทุธศาสตร์ดา้นการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา-วฒันธรรม ประเพณ ีและกีฬา
5. ยทุธศาสตร์ดา้นการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา-วฒันธรรม ประเพณ ีและกีฬา
   5.2

2561 2562 2563 2564
(ผลผลิตของโครงกำร) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

1 โครงกำรจดังำนประเพณีสงกรำนต์
 และรดน้ ำด ำหัวผู้สูงอำยตุ ำบล
ปรุใหญ่

เพื่อเป็นขวัญและก ำลังใจแก่
ผู้สูงอำยุ
เพื่อสืบสำนประเพณีไทยให้อยู่
สืบไป

เยำวชน ประชำชนและ
ผู้สูงอำยตุ ำบลปรุใหญ่

400,000 400,000 400,000 400,000 ร้อยละของ
ประชำชนมีส่วน
ร่วมในกิจกรรม

เยำวชนและประชำชนได้ร่วม
สืบสำนประเพณีไทยและ
ผู้สูงอำยมุีคุณภำพชวีิตที่ดีขึ้น

 กองกำรศึกษำ

2 โครงกำรสนับสนุนกำรด ำเนินงำน
ทำงด้ำนประเพณีวัฒนธรรมภมูิ
ปัญญำท้องถิ่นของสภำวัฒนธรรม
ต ำบลปรุใหญ่

เพื่อสนับสนุนกำรด ำเนินงำน
ทำงด้ำนประเพณีวัฒนธรรม
ภมูิปัญญำท้องถิ่นของสภำ
วัฒนธรรมต ำบลปรุใหญ่

วันขึ้นปีใหม่, งำนประเพณี
วัฒนธรรม ภมูิปัญญำ
ท้องถิ่นในต ำบลปรุใหญ่

50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละของ
ประชำชนมีส่วน
ร่วมในกิจกรรม

สภำวัฒนธรรมหมู่บ้ำนมีกำร
บริหำรจดักำรที่ดี

 กองกำรศึกษำ

3 โครงกำรจดักจิกรรมเพื่อส่งเสริม
พระพุทธศำสนำ

เพื่อให้เด็ก เยำวชน ประชำชน
ในต ำบลปรุใหญ่ ได้ร่วม
กจิกรรมเพื่อท ำนุบ ำรุงศำสนำ

 เยำวชน ประชำชนใน
ต ำบลปรุใหญ่

100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละของ
ประชำชนมีส่วน
ร่วมในกิจกรรม

เด็ก เยำวชน ประชำชนใน
ต ำบลปรุใหญ่ ได้มีส่วนร่วมใน
กำรท ำนุบ ำรุงศำสนำ

 กองกำรศึกษำ

แผนงำนกำรศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร

ที่ โครงกำร วัตถปุระสงค์
เป้ำหมำย

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ
 ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
หน่วยงำน

รับผิดชอบหลัก
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5. ยทุธศาสตร์ดา้นการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา-วฒันธรรม ประเพณ ีและกีฬา
   5.2

2561 2562 2563 2564
(ผลผลิตของโครงกำร) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

แผนงำนกำรศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร

ที่ โครงกำร วัตถปุระสงค์
เป้ำหมำย

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ
 ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
หน่วยงำน

รับผิดชอบหลัก

4 โครงกำรจดังำนประเพณีลอยกระทง เพื่อให้เด็ก เยำวชน ประชำชน
ในต ำบลปรุใหญ่ ได้มีส่วนร่วม
ในกำรสืบสำนประเพณีของ
ไทยให้คงอยู่ต่อไป

เด็ก เยำวชน ประชำชนใน
ต ำบลปรุใหญ่ ต ำบลปรุใหญ่

300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละของ
ประชำชนมีส่วน
ร่วมในกิจกรรม

เด็ก เยำวชน ประชำชนใน
ต ำบลปรุใหญ่ ได้มีส่วนร่วมใน
กำรสืบสำนประเพณีของไทย
ให้คงอยู่ต่อไป

 กองกำรศึกษำ

5 โครงกำรจดักำรแขง่ขนักฬีำต ำบล
ต้ำนยำเสพติด

เพื่อจดักำรแขง่ขนักฬีำให้กบั
เด็กเยำวชน ประชำชนใน
ต ำบลปรุใหญ่ และส่งเสริมให้
ได้ใชเ้วลำว่ำงในกำรออกก ำลัง
กำย

เยำวชนและประชำชนใน
เขตพื้นที่ต ำบลปรุใหญ่

200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละของ
ประชำชนมี
สุขภำพแข็งแรง
เพิ่มขึ้น

ประชำชนในต ำบลปรุใหญ่ มี
ควำมรักสำมัคคี สุขภำพ
แขง็แรง และห่ำงไกลยำเสพติด

กองกำรศึกษำ

6 โครงกำรส่งนักกฬีำเขำ้ร่วมกำร
แขง่ขนักฬีำ

เพื่อให้ขำ้รำชกำร พนักงำน
เทศบำลต ำบลปรุใหญ่และเด็ก 
เยำวชน ประชำชนในต ำบลปรุ
ใหญ่ ร่วมกำรแขง่ขนักฬีำกบั
หน่วยงำนอื่น ๆ และ
เสริมสร้ำงควำมรักควำมสำมัคคี

ขำ้รำชกำร เจำ้หน้ำที่ 
พนักงำนในเทศบำลต ำบล
ปรุใหญ่

50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละของ
ข้ำรำชกำร 
เจำ้หน้ำที่ 
พนักงำนมี
สุขภำพแข็งแรง
เพิ่มขึ้น

ขำ้รำชกำร พนักงำนเทศบำล
ต ำบลปรุใหญ่ และเด็ก 
เยำวชน ประชำชนในต ำบลปรุ
ใหญ่ ร่วมกำรแขง่ขนักฬีำกบั
หน่วยงำนอื่น ๆ และมีควำม
รักควำมสำมัคคี

กองกำรศึกษำ

7 โครงกำรจดักำรแขง่ขนักฬีำ
หมู่บ้ำนต้ำนยำเสพติด

เพื่อจดักำรแขง่ขนักฬีำให้กบั
เด็กเยำวชน ประชำชนใน
ต ำบลปรุใหญ่ และได้ใชเ้วลำ
ว่ำงในกำรออกก ำลังกำย

เด็ก เยำวชน ประชำชน
ต ำบลปรุใหญ่

80,000 80,000 80,000 80,000 ร้อยละของ
ประชำชนมี
สุขภำพแข็งแรง
เพิ่มขึ้น

เด็ก เยำวชน ประชำชนใน
ต ำบลปรุใหญ่ มีควำมรัก
สำมัคคี สุขภำพแขง็แรง และ
ห่ำงไกลยำเสพติด

 กองกำรศึกษำ
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5. ยทุธศาสตร์ดา้นการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา-วฒันธรรม ประเพณ ีและกีฬา
   5.2

2561 2562 2563 2564
(ผลผลิตของโครงกำร) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

แผนงำนกำรศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร

ที่ โครงกำร วัตถปุระสงค์
เป้ำหมำย

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ
 ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
หน่วยงำน

รับผิดชอบหลัก

8 โครงกำรส่งเสริมกำรเล่นกฬีำเพื่อ
สุขภำพที่ดี

เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยำวชน 
ประชำชนต ำบลปรุใหญ่ เล่น
กฬีำเพื่อสุขภำพที่ดี

ประชำชนต ำบลปรุใหญ่ 70,000 70,000 70,000 70,000 ร้อยละของ
ประชำชนมี
สุขภำพแข็งแรง
เพิ่มขึ้น

เด็ก เยำวชน ประชำชนต ำบล
ปรุใหญ่ มีสุขภำพที่ดีขึ้น

 กองกำรศึกษำ

รวม .........8........ โครงการ - - 1,250,000  1,250,000   1,250,000  1,250,000   - - -
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รายละเอียดโครงการพัฒนา แบบ ผ.01
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)

ส าหรับองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินด าเนินการ
เทศบาลต าบลปรุใหญ่

ก. ยทุธศาสตร์จังหวดัที่ 2 ยกระดบัสงัคมให้เป็นเมอืงน่าอยู่
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจังหวดัที่ 2 ยทุธศาสตร์ดา้นการพัฒนาการศึกษา
6. ยทุธศาสตร์ดา้นการพัฒนาการศึกษา
   6.1

2561 2562 2563 2564
(ผลผลิตของโครงกำร) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

1 โครงกำรพัฒนำศักยภำพครูผู้ดูแลเด็ก
และเจำ้หน้ำที่รับผิดชอบงำนด้ำน
กำรศึกษำ

เพื่อส่งเสริมให้ครูผู้ดูแลเด็กและ
เจำ้หน้ำที่ ๆ รับผิดชอบงำน
กำรศึกษำได้มีควำมรู้
ควำมสำมำรถเพิ่มขึ้น

ครูผู้ดูแลเด็กและเจำ้หน้ำที่
รับผิดชอบงำนด้ำนกำรศึกษำ

50,000 50,000 50,000 50,000  บุคลำกร
ทำงกำรศึกษำมี
ควำมรู้เพิ่มขึ้น

ครูผู้ดูแลเด็กและเจำ้หน้ำที่ ๆ 
รับผิดชอบงำนกำรศึกษำได้มี
ควำมรู้ควำมสำมำรถเพิ่มขึ้น

 กองกำรศึกษำ

2 โครงกำรสนับสนุนค่ำใชจ้ำ่ยกำร
บริหำรสถำนศึกษำ 
  - ค่ำอำหำรกลำงวันศูนยพ์ัฒนำเด็ก
เล็กเทศบำลต ำบลปรุใหญ่

เพื่อให้กำรบริหำรจดักำรศูนย์
พัฒนำเด็กเล็กในสังกดัเทศบำล
ต ำบลปรุใหญ่ เป็นไปอยำ่ง
ถกูต้องและมีเอกภำพ

ค่ำอำหำรกลำงวันศูนย์
พัฒนำเด็กเล็กเทศบำล
ต ำบลปรุใหญ่

360,000 360,000 360,000 360,000  จ ำนวนเด็ก
ได้รับกำรพัฒนำ
เพิ่มขึ้น

ศูนยพ์ัฒนำเด็กเล็กในสังกดั
เทศบำลต ำบลปรุใหญ่ มี
บริหำรจดักำรอยำ่งถกูต้อง
และมีเอกภำพ

 กองกำรศึกษำ

3 โครงกำรสนับสนุนค่ำใชจ้ำ่ยกำร
บริหำรสถำนศึกษำ 
   - โครงกำรพัฒนำผู้ดูแลเด็ก

เพื่อให้กำรบริหำรจดักำรศูนย์
พัฒนำเด็กเล็กในสังกดัเทศบำล
ต ำบลปรุใหญ่ เป็นไปอยำ่ง
ถกูต้องและมีเอกภำพ

พัฒนำผู้ดูแลเด็ก จ ำนวน  5
  คน

10,000 10,000 10,000 10,000  จ ำนวนครูผู้ดูแล
เด็กได้รับกำร
พัฒนำเพิ่มขึ้น

ศูนยพ์ัฒนำเด็กเล็กในสังกดั
เทศบำลต ำบลปรุใหญ่ มี
บริหำรจดักำรอยำ่งถกูต้อง
และมีเอกภำพ

 กองกำรศึกษำ

4 โครงกำรสนับสนุนค่ำใชจ้ำ่ยกำร
บริหำรสถำนศึกษำ
 - ค่ำจดักำรเรียนกำรสอน (รำยหัว)

เพื่อส่งเสริมให้เด็กนักเรียนศูนย์
พัฒนำเด็กเล็กต ำบลปรุใหญ่
ได้รับกำรพัฒนำตำมวัย

จดัส่ือกำรเรียนกำรสอน
ให้กบัเด็กในศูนยพ์ัฒนำเด็ก
เล็กต ำบลปรุใหญ่ ทั้ง 2 แห่ง

153,000 153,000 153,000 153,000 จ ำนวนนักเรียน
ได้รับกำรพัฒนำ
เพิ่มขึ้น

นักเรียนศูนยพ์ัฒนำเด็กเล็ก
เทศบำลต ำบลปรุใหญ่ได้รับ
กำรพัฒนำ

กองกำรศึกษำ

แผนงำนกำรศึกษำ

ที่ โครงกำร วัตถปุระสงค์
เป้ำหมำย

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ
 ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
หน่วยงำน

รับผิดชอบหลัก
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6. ยทุธศาสตร์ดา้นการพัฒนาการศึกษา
   6.1

2561 2562 2563 2564
(ผลผลิตของโครงกำร) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

แผนงำนกำรศึกษำ

ที่ โครงกำร วัตถปุระสงค์
เป้ำหมำย

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ
 ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
หน่วยงำน

รับผิดชอบหลัก

5 โครงกำรปฐมนิเทศผู้ปกครองเด็ก
ศูนยพ์ัฒนำเด็กเล็กเทศบำลต ำบลปรุ
ใหญ่

เพื่อให้กำรบริหำรจดักำรศูนย์
พัฒนำเด็กเล็กในสังกดัเทศบำล
ต ำบลปรุใหญ่ เป็นไปอยำ่ง
ถกูต้องและมีเอกภำพ

ปฐมนิเทศผู้ปกครองเด็ก
ศูนยพ์ัฒนำเด็กเล็กเทศบำล
ต ำบลปรุใหญ่  ทั้ง 2 แห่ง 
จ ำนวน 1 คร้ังต่อปี

15,000 15,000 15,000 15,000  จ ำนวน
ผู้ปกครองเข้ำรับ
กำรปฐมนิเทศ

ศูนยพ์ัฒนำเด็กเล็กในสังกดั
เทศบำลต ำบลปรุใหญ่ มี
บริหำรจดักำรอยำ่งถกูต้อง
และมีเอกภำพ

 กองกำรศึกษำ

6 โครงกำรส่งเสริมกำรศึกษำเพื่อเรียนรู้
ในและนอกห้องเรียน

เพื่อให้กำรบริหำรจดักำรศูนย์
พัฒนำเด็กเล็กในสังกดัเทศบำล
ต ำบลปรุใหญ่ เป็นไปอยำ่ง
ถกูต้องและมีเอกภำพ

ส่งเสริมกำรศึกษำเพื่อเรียนรู้
ในและนอกห้องเรียน 
จ ำนวน   1 คร้ังต่อปี

100,000 100,000 100,000 100,000  จ ำนวนเด็ก
นักเรียนได้รับ
ควำมรู้เพิ่มขึ้น

ศูนยพ์ัฒนำเด็กเล็กในสังกดั
เทศบำลต ำบลปรุใหญ่ มี
บริหำรจดักำรอยำ่งถกูต้อง
และมีเอกภำพ

 กองกำรศึกษำ

7 โครงกำรสร้ำงจติส ำนึกเพื่อระลึกบุญ
คุณครู

เพื่อให้กำรบริหำรจดักำรศูนย์
พัฒนำเด็กเล็กในสังกดัเทศบำล
ต ำบลปรุใหญ่ เป็นไปอยำ่ง
ถกูต้องและมีเอกภำพ

สร้ำงจติส ำนึกเพื่อระลึกบุญ
คุณครู  จ ำนวน 1 คร้ังต่อปี

5,000 5,000 5,000 5,000  จ ำนวนเด็ก
นักเรียนมี
จติส ำนึกบุญ
คุณครูเพิ่มขึ้น

ศูนยพ์ัฒนำเด็กเล็กในสังกดั
เทศบำลต ำบลปรุใหญ่ มี
บริหำรจดักำรอยำ่งถกูต้อง
และมีเอกภำพ

 กองกำรศึกษำ

8 โครงกำรจดันิทรรศกำรผลงำน
นักเรียนศูนยพ์ัฒนำเด็กเล็กเทศบำล
ต ำบลปรุใหญ่

เพื่อให้กำรบริหำรจดักำรศูนย์
พัฒนำเด็กเล็กในสังกดัเทศบำล
ต ำบลปรุใหญ่ เป็นไปอยำ่ง
ถกูต้องและมีเอกภำพ

ศูนยพ์ัฒนำเด็กเล็ก ทั้ง 2 
แห่ง

100,000 100,000 100,000 100,000  จ ำนวนเด็ก
นักเรียนได้รับ
กำรศึกษำเพิ่มขึ้น

ศูนยพ์ัฒนำเด็กเล็กในสังกดั
เทศบำลต ำบลปรุใหญ่ มี
บริหำรจดักำรอยำ่งถกูต้อง
และมีเอกภำพ

 กองกำรศึกษำ
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6. ยทุธศาสตร์ดา้นการพัฒนาการศึกษา
   6.1

2561 2562 2563 2564
(ผลผลิตของโครงกำร) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

แผนงำนกำรศึกษำ

ที่ โครงกำร วัตถปุระสงค์
เป้ำหมำย

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ
 ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
หน่วยงำน

รับผิดชอบหลัก

9 โครงกำรจดักจิกรรมวันเด็กแห่งชำติ เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยำวชน ใน
ต ำบลปรุใหญ่ซ่ึงเป็นอนำคต
ของชำติได้ร่วมกจิกรรมและ
รู้จกัหน้ำที่ของตนเอง

เด็กในเขตต ำบลปรุใหญ่ 150,000 150,000 150,000 150,000  จ ำนวนเด็ก
นักเรียนร่วมกิจ
จกรรมเพิ่มขึ้น

เด็ก เยำวชน ในต ำบลปรุใหญ่
ซ่ึงเป็นอนำคตของชำติได้ร่วม
กจิกรรมและรู้จกัหน้ำที่ของ
ตนเอง

 กองกำรศึกษำ

10 ค่ำอำหำรเสริม (นม)  ส ำหรับนักเรียน
โรงเรียนบ้ำนคนชมุ

เพื่อส่งเสริมให้เด็กนักเรียน
โรงเรียนบ้ำนคนชมุได้รับอำหำร
เสริมที่มีคุณภำพ

จดัซ้ืออำหำรเสริม (นม) 
ส ำหรับนักเรียนโรงเรียน
บ้ำนคนชมุ ระดับชั้น
อนุบำลถงึระดับชั้น
ประถมศึกษำปีที่ 6

193,154 193,154 193,154 193,154  จ ำนวนเด็ก
นักเรียนได้รับ
กำรพัฒนำเพิ่มขึ้น

เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้ำนคน
ชมุได้รับอำหำรเสริมที่มี
คุณภำพ

กองกำรศึกษำ

11 ค่ำอำหำรเสริม (นม) ส ำหรับศูนย์
พัฒนำเด็กเล็กต ำบลปรุใหญ่

เพื่อส่งเสริมให้เด็กนักเรียน
โรงเรียนบ้ำนคนชมุได้รับอำหำร
เสริมที่มีคุณภำพ

จดัซ้ืออำหำรเสริม (นม) 
ส ำหรับศูนยพ์ัฒนำเด็กเล็ก
ต ำบลปรุใหญ่

197,064 197,064 197,064 197,064  จ ำนวนเด็ก
นักเรียนได้รับ
กำรพัฒนำเพิ่มขึ้น

เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้ำนคน
ชมุได้รับอำหำรเสริมที่มี
คุณภำพ

กองกำรศึกษำ

รวม ..........11....... โครงการ - - 1,333,218  1,333,218  1,333,218  1,333,218  - - -
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รายละเอียดโครงการพัฒนา แบบ ผ.01
แผนพัฒนาท้องถ่ินสีป่ี (พ.ศ.2561 - 2564)

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ
เทศบาลต าบลปรุใหญ่

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที ่8 ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองทีด่ี 
7. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองทีด่ี 
   7.1

2561 2562 2563 2564
(ผลผลิตของโครงกำร) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

1 โครงกำรพัฒนำระบบเทคโนโลยี
สำรสนเทศ

เพือ่เป็นกำรเพิม่ประสิทธิภำพ
ในกำรบริหำรจัดกำรให้มีควำม
รวดเร็วและประชำชนได้รับ
ควำมสะดวกเพิม่มำกขึน้

พัฒนำระบบสำรสนเทศของ
เทศบำลต ำบลปรุใหญ่

50,000      50,000      50,000      50,000       จ ำนวนระบบ
สำรสนเทศได้
มำตรฐำนเพิม่ขึ้น

ระบบสำรสนเทศมีกำรพัฒนำ
ให้มีควำมสะดวกและรวดเร็ว
ยิง่ขึน้

 ส ำนัก
ปลัดเทศบำล

2 โครงกำรจัดท ำเว็บไซต์เทศบำลต ำบล
ปรุใหญ่

เพือ่ประชำสัมพันธ์และเผยแพร่
ข้อมูลข่ำวสำรของเทศบำล
ต ำบลปรุใหญ่

เว็บไซต์เทศบำลต ำบลปรุใหญ่ 50,000      50,000      50,000      50,000       จ ำนวน
ประชำชนได้รับ
ข้อมูลข่ำวสำร
เพิม่ขึ้น

ประชำชนได้รับข้อมูลข่ำวสำร
ทั่วถึง สะดวก รวดเร็ว

 ส ำนัก
ปลัดเทศบำล

3 โครงกำรปรับปรุงระบบแผนที่ภำษี
และทะเบียนทรัพย์สิน

เพือ่เพิม่ประสิทธิภำพในกำร
ท ำงำนของระบบแผนที่ภำษี
และทะเบียนทรัพย์สินให้ดียิง่ขึน้

ปรับปรุงระบบแผนที่ภำษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน

50,000      50,000      50,000      50,000       จ ำนวนระบบ
สำรสนเทศได้
มำตรฐำนเพิม่ขึ้น

ระบบแผนที่ภำษีและ
ทะเบียนทรัพย์สินมี
ประสิทธิภำพยิง่ขึน้

 กองคลัง

4 โครงกำรฝึกอบรมเพือ่เพิม่
ประสิทธิภำพกำรบริหำรงำนและกำร
ปฏิบัติงำน ส ำหรับคณะผู้บริหำร
ท้องถิน่  สมำชิกสภำท้องถิน่ พนักงำน
เทศบำล  และพนักงำนจ้ำง

เพือ่น ำควำมรู้ที่ได้มำพัฒนำกำร
ท ำงำนให้ดียิง่ขึน้

ฝึกอบรมคณะผู้บริหำรท้องถิน่ 
 สมำชิกสภำท้องถิน่ พนักงำน
เทศบำล  และพนักงำนจ้ำง

400,000 400,000 400,000 400,000  จ ำนวนบคุลำกร
ได้รับควำมรู้
เพิม่ขึ้น

กำรท ำงำนมีประสิทธิภำพ
ยิง่ขึน้

 ส ำนัก
ปลัดเทศบำล

แผนงำนบริหำรทั่วไป

ที่ โครงกำร วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ
 ตัวชีว้ัด
(KPI)

ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
หน่วยงำน

รับผิดชอบหลัก
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7. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองทีด่ี 
   7.1

2561 2562 2563 2564
(ผลผลิตของโครงกำร) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

แผนงำนบริหำรทั่วไป

ที่ โครงกำร วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ
 ตัวชีว้ัด
(KPI)

ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
หน่วยงำน

รับผิดชอบหลัก

5 โครงกำรฝึกอบรมเสริมสร้ำงคุณธรรม
 จริยธรรม กำรรักษำวินัย และควำม
โปร่งใสในกำรท ำงำนของข้ำรำชกำร
และเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ

เพือ่น ำควำมรู้ที่ได้มำพัฒนำกำร
ท ำงำนให้ดียิง่ขึน้

ฝึกอบรมคณะผู้บริหำรท้องถิน่ 
 สมำชิกสภำท้องถิน่ พนักงำน
เทศบำล  และพนักงำนจ้ำง

20,000 20,000 20,000 20,000  จ ำนวนบคุลำกร
ได้รับควำมรู้
เพิม่ขึ้น

กำรท ำงำนมีประสิทธิภำพ
ยิง่ขึน้

 ส ำนัก
ปลัดเทศบำล

6 โครงกำรพัฒนำบุคลำกรของเทศบำล
ต ำบลปรุใหญ่

เพือ่น ำควำมรู้ที่ได้มำพัฒนำกำร
ท ำงำนให้ดียิง่ขึน้

ฝึกอบรมคณะผู้บริหำรท้องถิน่
 พนักงำนเทศบำล  และ
พนักงำนจ้ำง

100,000 100,000 100,000 100,000  จ ำนวนบคุลำกร
ได้รับควำมรู้
เพิม่ขึ้น

กำรท ำงำนมีประสิทธิภำพ
ยิง่ขึน้

 ส ำนัก
ปลัดเทศบำล

7 โครงกำรจัดอบรม/ประชุมเชิง
ปฏิบัติกำร/สัมมนำเพือ่เพิม่
ประสิทธิภำพกำรจัดเก็บรำยได้

เพือ่เป็นกำรเพิม่ประสิทธิภำพ
ในกำรจัดเก็บรำยได้

อบรม/ประชุมเชิงปฏิบัติกำร/
สัมมนำพนักงำนเจ้ำหน้ำที่
รับผิดชอบงำนจัดเก็บรำยได้

15,000      15,000      15,000      15,000       จ ำนวนบคุลำกร
ได้รับควำมรู้
เพิม่ขึ้น

ประสิทธิภำพในกำรจัดเก็บ
รำยได้เพิม่ขึน้

กองคลัง

8 โครงกำรจัดท ำแผนสำมปี เทศบัญญติั
 แผนด ำเนินกำร และกำรประชุม
ติดตำมประเมินผลแผนพัฒนำสำมปี
ของเทศบำลต ำบลปรุใหญ่

เพือ่เทศบำลต ำบลปรุใหญจ่ะได้
มีแผนพัฒนำสำมปี และมีกำร
ประเมินผลที่มีประสิทธิภำพ
สำมำรถใช้เป็นเคร่ืองมือและ
แนวทำง ส ำหรับกำรปฏิบัติงำน 
เพือ่กำรพัฒนำเทศบำลและ
แก้ไขปัญหำควำมเดือนร้อนของ
ประชำชน

จัดท ำแผนพัฒนำสำมป/ี 
แผนพัฒนำสำมปีเพิม่เติม/เทศ
บัญญติั/แผนด ำเนินกำร/
รำยงำนกำรติดตำมและ
ประเมินผลแผนพัฒนำฯ

20,000      20,000      20,000      20,000       จ ำนวนบคุลำกร
ได้รับควำมรู้
เพิม่ขึ้น

เทศบำลต ำบลปรุใหญม่ี
แผนพัฒนำสำมปี และมีกำร
ประเมินผลที่มีประสิทธิภำพ
สำมำรถใช้เป็นเคร่ืองมือและ
แนวทำง ส ำหรับกำร
ปฏิบัติงำน เพือ่กำรพัฒนำ
เทศบำลและแก้ไขปัญหำควำม
เดือนร้อนของประชำชน

ส ำนัก
ปลัดเทศบำล
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7. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองทีด่ี 
   7.1

2561 2562 2563 2564
(ผลผลิตของโครงกำร) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

แผนงำนบริหำรทั่วไป

ที่ โครงกำร วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ
 ตัวชีว้ัด
(KPI)

ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
หน่วยงำน

รับผิดชอบหลัก

9 โครงกำรประชำคมชุมชน/หมูบ่้ำน เพือ่รับทรำบปัญหำและควำม
ต้องกำรของประชำชนในกำร
จัดท ำแผนพัฒนำท้องถิน่

จัดประชำคมชุมชน/หมูบ่้ำน
จ ำนวน 1 คร้ัง

50,000 50,000 50,000 50,000  ร้อยละของ
ประชำชนมีส่วน
ร่วมในกำรจัดท ำ
แผนพฒันำเพิม่ขึ้น

ประชำชนมีส่วนร่วมในกำร
จัดท ำแผนพัฒนำท้องถิน่

ส ำนัก
ปลัดเทศบำล

10 โครงกำรประชำคมชุมชนต ำบล เพือ่รับทรำบปัญหำและควำม
ต้องกำรของประชำชนในกำร
จัดท ำแผนพัฒนำท้องถิน่

จัดประชำคมชุมชนต ำบล 
จ ำนวน 1 คร้ัง

50,000 50,000 50,000 50,000  ร้อยละของ
ประชำชนมีส่วน
ร่วมในกำรจัดท ำ
แผนพฒันำเพิม่ขึ้น

ประชำชนมีส่วนร่วมในกำร
จัดท ำแผนพัฒนำท้องถิน่

ส ำนัก
ปลัดเทศบำล

11 โครงกำรวันเทศบำล เพือ่ตระหนักถึงบทบำทหน้ำที่
ของเทศบำล และพัฒนำท้องถิน่
ให้รุ่งเรืองยิง่ขึน้

คณะผู้บริหำร สมำชิกสภำ
เทศบำล ข้ำรำชกำร 
ลูกจ้ำงประจ ำและพนักงำนจ้ำง
 เทศบำลต ำบลปรุใหญ่

20,000      20,000      20,000      20,000       จ ำนวน
บคุคลำกรเข้ำ
ร่วมกิจกรรม

เทศบำลมีกำรพัฒนำมำกยิง่ขึน้ ส ำนัก
ปลัดเทศบำล

12 โครงกำรจัดงำนวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษำ ฯ

เพือ่แสดงถึงควำมจงรักภักดี
และร่วมเฉลิมฉลองเนื่องใน
โอกำสมหำมงคล

เฉลิมพระชนมพรรษำ 
พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยูห่ัวฯ
 และสมเด็จพระบรมรำชินีนำ
รถ

400,000    400,000    400,000    400,000     จ ำนวน
ประชำชนเข้ำร่วม
โครงกำร

ประชำชนมีส่วนร่วมในกำร
แสดงควำมจงรักภักดี

ส ำนัก
ปลัดเทศบำล

13 โครงกำรจัดกิจกรรมเพือ่แสดงควำม
อำลัย และถวำยเป็นพระรำชกุศลแด่
พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิ
พลอดุลยเดช

เพือ่ถวำยเป็นพระรำชกุศลแด่
พระบำทสมเด็จพระปรมินทร
มหำภูมิพลอดุลยเดช

จัดกิจกรรมเพือ่แสดงควำม
อำลัย หรือจัดกิจกรรมเป็น
พระบรมรำชำนุสรณ์หรือถวำย
เป็นพระรำชกุศลแด่
พระบำทสมเด็จพระปรมินทร
มหำภูมิพลอดุลยเดช

400,000    400,000    400,000    400,000     ร้อยละของ
จ ำนวน
ประชำชนที่
เข้ำร่วม
กิจกรรม

ประชำชนมีส่วนร่วมในกำร
แสดงควำมอำลัย เพือ่ถวำย
เป็นพระรำชกุศลแด่
พระบำทสมเด็จพระปรมินทร
มหำภูมิพลอดุลยเดช

ส ำนัก
ปลัดเทศบำล
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7. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองทีด่ี 
   7.1

2561 2562 2563 2564
(ผลผลิตของโครงกำร) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

แผนงำนบริหำรทั่วไป

ที่ โครงกำร วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ
 ตัวชีว้ัด
(KPI)

ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
หน่วยงำน

รับผิดชอบหลัก

14 โครงกำรประชำสัมพันธ์ เพือ่จัดท ำวำรสำรเผยแพร่
ประชำสัมพันธ์ข้อมูลข่ำวสำร
ของเทศบำลและของหน่วยงำน
รำชกำร รวมทั้งส่ือ
ประชำสัมพันธ์ต่ำง ๆ

จัดท ำวำรสำรประชำสัมพันธ์
ประจ ำเดือน ประจ ำปี และ
จัดท ำส่ือประชำสัมพันธ์กำร
จัดกิจกรรมต่ำง ๆ ของ
เทศบำลต ำบลปรุใหญ่

300,000    300,000    300,000    300,000     ประชำชนได้รับ
ข้อมูลข่ำวสำร
เพิม่ขึ้น

ประชำชนได้รับทรำบข้อมูล
ข่ำวสำรทำงรำชกำรอย่ำงทั่วถึง

ส ำนัก
ปลัดเทศบำล

15 โครงกำรเลือกต้ัง เพือ่ให้มีนำยกเทศมนตรี 
สมำชิกสภำเทศบำล ตำม
พระรำชบัญญติัฯ ก ำหนด

เลือกต้ังนำยกเทศมนตรี ฯ 
และสมำชิกสภำเทศบำลต ำบล
ปรุใหญ ่แทนต ำแหน่งว่ำง

250,000    250,000    250,000    250,000    มีนำยกเทศมนตรี
 สมำชิกสภำ
เทศบำล

กำรบริหำรงำนเทศบำลเกิด
ประสิทธิภำพ

ส ำนัก
ปลัดเทศบำล

16 โครงกำรเปิดอำคำรส ำนักงำน
เทศบำลต ำบลปรุใหญ ่แห่งใหม่

เพือ่เป็นกำรเพิม่ประสิทธิภำพ
ในกำรบริหำรจัดกำรให้มีควำม
รวดเร็วและประชำชนได้รับ
ควำมสะดวกเพิม่มำกขึน้

เทศบำลต ำบลปรุใหญแ่ห่งใหม่ 500,000  - -  -  ประชำชนได้รับ
ควำมสะดวกใน
กำรเข้ำรับบริกำร
เพิม่ขึ้น

ประสิทธิภำพในด้ำนกำร
บริกำรสะดวกรวดเร็วยิง่ขึน้

ส ำนัก
ปลัดเทศบำล

17 โครงกำรด ำเนินกำรศูนย์ยุติธรรม
ชุมชนต ำบลปรุใหญ่

เพือ่ลดข้อพิพำทและควำม
ขัดแย้งในชุมชน เสริมสร้ำง
ควำมยุติธรรมและควำมสงบสุข
ในชุมชน

ด ำเนินกำรจัดกิจกรรมต่ำง ๆ 
ของศูนย์ยุติธรรมชุมชนต ำบล
ปรุใหญ่

 10,000  10,000  10,000  10,000  ปญัหำควำม
ขัดแย้ง ข้อ
พพิำทลดลง

ลดข้อพิพำทในชุมชน
ประชำชนมีส่วนร่วมใน
กระบวนกำรยุติธรรมชุมชน

ส ำนัก
ปลัดเทศบำล

18 โครงกำรส่งเสริมควำมรู้เพือ่
เสริมสร้ำงพลเมืองดีวิถีประชำธิปไตย

ให้ควำมรู้ขับเคล่ือนกำรสร้ำง
พลเมืองดีในระบอบ
ประชำธิปไตย ในลักษณะ
ส่งเสริมควำมรู้เพือ่เสริมสร้ำง
พลเมืองดีวิถีประชำธิปไตย

ประชำชนในพืน้ที่ต ำบลปรุใหญ่  20,000  20,000  20,000  20,000  ประชำชนมี
ควำมรู้เร่ือง
ระบอบ
ประชำธปิไตย
เพิม่ขึ้น

ประชำชนได้รับควำมรู้ตำม
แนวทำงพลเมืองดีวีถี
ประชำธิปไตย

ส ำนัก
ปลัดเทศบำล
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7. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองทีด่ี 
   7.1

2561 2562 2563 2564
(ผลผลิตของโครงกำร) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

แผนงำนบริหำรทั่วไป

ที่ โครงกำร วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ
 ตัวชีว้ัด
(KPI)

ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
หน่วยงำน

รับผิดชอบหลัก

19 โครงกำรรู้รักสำมัคคีต ำบลปรุใหญ่ เพือ่ให้ประชำชนต ำบลปรุใหญม่ี
ควำมรัก ควำมสำมัคคี และมี
ควำมสุขอย่ำงยัง่ยืน

ประชำชนต ำบลปรุใหญ ่หมูท่ี่ 
1 -7

40,000 40,000 40,000 40,000  ประชำชนมี
ควำมรักสำมัคคี
เพิม่ขึ้น

ประชำชนต ำบล
ปรุใหญม่ีควำมรัก ควำม
สำมัคคี และมี ควำมสุขอย่ำง
ยัง่ยืน

ส ำนัก
ปลัดเทศบำล

20 โครงกำรให้ควำมรู้แก่ประชำชนใน
กำรช ำระภำษี

เพือ่ให้ประชำชนมีควำมรู้ควำม
เข้ำใจเกีย่วกับกำรช ำระภำษี

ประชำชนต ำบลปรุใหญ่ 30,000      30,000      30,000      30,000       ประชำชนมี
ควำมรู้เพิม่ขึ้น
เร่ืองกำรช ำระภำษี

ประชำชนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจ
เกีย่วกับกำรช ำระภำษี

กองคลัง

21 โครงกำรจัดเก็บรำยได้นอกสถำนที่ เพือ่เป็นกำรบริกำรประชำชนให้
ได้รับควำมสะดวกในกำรเสียภำษี

ต ำบลปรุใหญ่ 15,000      15,000      15,000      15,000       กำรจัดเก็บ
รำยได้มี
ประสิทธภิำพ
เพิม่ขึ้น

ประชำชนได้รับควำมสะดวก
ในกำรช ำระภำษี

กองคลัง

22 โครงกำรจัดหำครุภัณฑ์ยำนพำหนะ
และขนส่ง - รถบรรทุก (ดีเซล) แบบ
บรรทุกน้ ำ ขนำด 6 ตัน 6 ล้อ

เพือ่เปน็กำรเพิม่ประสิทธภิำพใน
กำรใหบ้ริกำรสำธำรณะแก่
ประชำชนได้สะดวกรวดเร็วเพิม่ขึน้
 เพือ่ใช้ในกจิกำรงำนปอ้งกนัและ
บรรเทำสำธำรณภยั

รถบรรทุก (ดีเซล) แบบ
บรรทุกน้ ำ ขนำด 6 ตัน 6 ล้อ 
ปริมำตรกระบอกสูบ ไม่ต่ ำกว่ำ
 6,000 ซีซี  จุน้ ำได้ไม่น้อยกว่ำ
 6,000 ลิตร น้ ำหนักของรถ
รวมน้ ำหนักบรรทุก ไม่ต่ ำกว่ำ 
12,000 กิโลกรัม รำคำพร้อม
ปัม๊อุปกรณ์ จ ำนวน 1 คัน 
(ตำมมำตรฐำนครุภัณฑ์ เดือน
สิงหำคม 2559)

2,500,000 - - -  ร้อยละของ
ควำมพงึพอใจใน
กำรใหบ้ริกำร
สำธำรณะเพิม่ขึ้น

ประชำชนได้รับบริกำร
สำธำรณะสะดวก รวดเร็วมำก
ขึน้

ส ำนัก
ปลัดเทศบำล

รวม .........22........ โครงการ - - 5,290,000  2,290,000  2,290,000  2,290,000  - - -
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รายละเอียดโครงการพัฒนา แบบ ผ.01
แผนพัฒนาท้องถ่ินสีป่ี (พ.ศ.2561 - 2564)

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ
เทศบาลต าบลปรุใหญ่

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที ่8 ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองทีด่ี 
7. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองทีด่ี 
   7.2

2561 2562 2563 2564
(ผลผลิตของโครงกำร) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

1 โครงกำรจัดหำครุภัณฑ์ยำนพำหนะ
และขนส่ง - รถบรรทุกขยะ ขนำด 1 
ตัน

เพือ่ให้บริกำรประชำชนส ำหรับ
ใช้จัดเก็บขยะมูลฝอยในชุมชน
และรองรับปริมำณขยะที่เพิม่ขึน้

รถบรรทุกขยะ ขนำด 1 ตัน 
ปริมำตรกระบอกสูบไม่ต้ ำกว่ำ 
2,400 ซีซี แบบเปิดข้ำงเทท้ำย
 จ ำนวน  1 คัน ๆ ละ 
950,000 บำท (ตำมมำตรฐำน
ครุภัณฑ์ เดือนสิงหำคม 2559)

950,000 -  ร้อยละของ
ควำมพงึพอใจใน
กำรใหบ้ริกำร
สำธำรณะเพิม่ขึ้น

ประชำชนได้รับบริกำร
สำธำรณะสะดวก รวดเร็วมำก
ขึน้

กองสำธำรณสุข

2 โครงกำรจัดหำครุภัณฑ์ยำนพำหนะ
และขนส่ง - รถบรรทุกขยะ  ขนำด 6
 ตัน 6 ล้อ

เพือ่ให้บริกำรประชำชนส ำหรับ
ใช้จัดเก็บขยะมูลฝอยในชุมชน
และรองรับปริมำณขยะที่เพิม่ขึน้

รถบรรทุกขยะ  ขนำด 6 ตัน 6
 ล้อ ปริมำตรกระบอกสูบไม่ต่ ำ
กว่ำ 6,000 ซีซี แบบอัดท้ำย 
จ ำนวน  1 คัน ๆ ละ 
2,400,000 บำท(ตำม
มำตรฐำนครุภัณฑ์ เดือน
สิงหำคม 2559)

- 2,400,000 - -  ร้อยละของ
ควำมพงึพอใจใน
กำรใหบ้ริกำร
สำธำรณะเพิม่ขึ้น

ประชำชนได้รับบริกำร
สำธำรณะสะดวก รวดเร็วมำก
ขึน้

กองสำธำรณสุข

รวม .......2......... โครงการ - - 950,000    2,400,000  -           -           - - -

แผนงำนสำธำรณสุข

ที่ โครงกำร วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ
 ตัวชีว้ัด
(KPI)

ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
หน่วยงำน

รับผิดชอบหลัก
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รายละเอียดโครงการพัฒนา แบบ ผ.01
แผนพัฒนาท้องถ่ินสีป่ี (พ.ศ.2561 - 2564)

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ
เทศบาลต าบลปรุใหญ่

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที ่8 ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองทีด่ี 
7. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองทีด่ี 
   7.3

2561 2562 2563 2564
(ผลผลิตของโครงกำร) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

1 โครงกำรปรับปรุง ซ่อมแซมส ำนักงำน
เทศบำลต ำบลปรุใหญ่

เพือ่เป็นกำรเพิม่ประสิทธิภำพ
ในกำรบริหำรจัดกำรให้มีควำม
รวดเร็วและประชำชนได้รับ
ควำมสะดวกเพิม่มำกขึน้

เทศบำลต ำบลปรุใหญ ่ทั้ง 2 
แห่ง

500,000 300,000 300,000 300,000  ประชำชนได้รับ
ควำมสะดวกใน
กำรเข้ำรับบริกำร
เพิม่ขึ้น

ประสิทธิภำพในด้ำนกำร
บริกำรสะดวกรวดเร็วยิง่ขึน้

กองช่ำง

รวม ........1......... โครงการ - - 500,000    300,000    300,000    300,000    - - -

แผนงำนเคหะและชุมชน

ที่ โครงกำร วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ
 ตัวชีว้ัด
(KPI)

ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
หน่วยงำน

รับผิดชอบหลัก

134



รายละเอียดโครงการพัฒนา แบบ ผ.01
แผนพัฒนาท้องถ่ินสีป่ี (พ.ศ.2561 - 2564)

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ
เทศบาลต าบลปรุใหญ่

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที ่8 ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองทีด่ี 
7. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองทีด่ี 
   7.4

2561 2562 2563 2564
(ผลผลิตของโครงกำร) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

1 โครงกำรจัดท ำแผนชุมชนต ำบล
ปรุใหญ่

เพือ่รับทรำบปัญหำและควำม
ต้องกำรของประชำชน

จัดท ำแผนชุมชนต ำบล
ปรุใหญ ่จ ำนวน 17 ชุมชน

50,000 50,000 50,000 50,000  ร้อยละของ
ประชำชนมีส่วน
ร่วมในกำรจัดท ำ
แผนชุมชนเพิม่ขึ้น

สำมำรถแก้ไขปัญหำได้ตรง
ตำมควำมต้องกำรของ
ประชำชน

ส ำนัก
ปลัดเทศบำล

รวม ........1......... โครงการ - - 50,000      50,000      50,000      50,000      - - -

แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน

ที่ โครงกำร วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ
 ตัวชีว้ัด
(KPI)

ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
หน่วยงำน

รับผิดชอบหลัก
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รายละเอียดโครงการพัฒนา แบบ ผ.01
แผนพัฒนาท้องถ่ินสีป่ี (พ.ศ.2561 - 2564)

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ
เทศบาลต าบลปรุใหญ่

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่2 ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที ่5 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข
8. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข
   8.1

2561 2562 2563 2564
(ผลผลิตของโครงกำร) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

1 โครงกำรพัฒนำศักยภำพแกนน ำด้ำน
สุขภำพระดับต ำบล/หมูบ่้ำน

เพือ่พัฒนำศักยภำพแกนน ำด้ำน
สุขภำพระดับต ำบล/หมูบ่้ำน

แกนน ำด้ำนสุขภำพใน
ต ำบลปรุใหญ่

50,000 50,000 50,000 50,000  จ ำนวนแกนน ำ
ด้ำนสุขภำพ 
ได้รับกำรพฒันำ
ศักยภำพเพิม่ขึ้น

มีแกนน ำด้ำนสุขภำพที่มี
ประสิทธิภำพส ำหรับเป็น
ต้นแบบและช่วยปฏิบัติงำน
พัฒนำสุขภำพชุมชน

 กอง
สำธำรณสุขฯ

2 โครงกำรป้องกันและควบคุมโรคพิษ
สุนัขบ้ำ

เพือ่ให้ประชำชนในต ำบล
ปลอดภัยจำกโรคพิษสุนัขบ้ำ

ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้ำและควบคุม
ประชำกรสุนัขและแมวใน
เขตพืน้ที่ต ำบลปรุใหญ่

50,000 50,000 50,000 50,000  ไม่เกิดโรคพษิ
สุนัขบำ้ในพืน้ที่

ประชำชนในต ำบลปลอดภัย
จำกโรคพิษสุนัขบ้ำ

 กอง
สำธำรณสุขฯ

3 โครงกำรควบคุมและป้องกันโรค
ไข้เลือดออก

เพือ่เป็นกำรป้องกันและควบคุม
โรคไข้เลือดออกไม่ให้เกิดใน
ต ำบลปรุใหญ่

รณรงค์ ควบคุมแหล่ง
เพำะพันธุย์ุงเพือ่ป้องกันโรค
ไข้เลือกออกในประชำชน
ต ำบลปรุใหญ่

100,000 100,000 100,000 100,000  จ ำนวนโรค
ไข้เลือดออกใน
พืน้ที่ลดลง

ต ำบลปรุใหญป่ลอดภัยจำกโรค
ไข้เลือดออก

 กอง
สำธำรณสุขฯ

แผนงำนสำธำรณสุข

ที่ โครงกำร วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ
 ตัวชีว้ัด
(KPI)

ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
หน่วยงำน

รับผิดชอบหลัก
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8. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข
   8.1

2561 2562 2563 2564
(ผลผลิตของโครงกำร) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

แผนงำนสำธำรณสุข

ที่ โครงกำร วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ
 ตัวชีว้ัด
(KPI)

ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
หน่วยงำน

รับผิดชอบหลัก

4 โครงกำรส่งเสริมและฟืน้ฟู
สมรรถภำพผู้สูงอำยุ และผู้พิกำร

เพือ่ให้ผู้สูงอำยุ  และผู้พิกำร
ได้รับกำรสร้ำงเสริมสุขภำพและ
ดูแลฟืน้ฟูสมรรถภำพร่ำงกำย
และจิตใจ

จัดต้ังศูนย์พัฒนำคุณภำพ
ชีวิตผู้สูงอำยุและผู้พิกำร
ต ำบลปรุใหญ่

100,000 100,000 100,000 100,000  จ ำนวนผู้สูงอำยุ
และผู้พกิำรมี
สุขภำพดีเพิม่ขึ้น

ผู้สูงอำยุ และผู้พิกำร มี
สุขภำพแข็งแรงตำมวัยและมี
โอกำสเข้ำถึงกำรบริกำรด้ำน
กำรฟืน้ฟูสมรรถภำพร่ำงกำย
และจิตใจ

 กอง
สำธำรณสุขฯ

5 โครงกำรป้องกันและก ำจัดโรคระบำด
ฉุกเฉินและโรคที่มำกับภัยพิบัติชุมชน

เพือ่ป้องกันและก ำจัดโรคระบำด
ในชุมชนหรือโรคอุบัติใหม่ อุบัติ
ซ้ ำและโรคที่เกิดจำกภัยพิบัติ

ประชำชนในพืน้ที่ต ำบลปรุ
ใหญ่

30,000      30,000      30,000      30,000       โรคอุบติัใหม่ 
อุบติัซ้ ำไม่เกิด
กำรแพร่ระบำด

ต ำบลปรุใหญป่ลอดภัยจำก
โรคระบำดและโรคจำกภัยพิบัติ

กอง
สำธำรณสุขฯ

6 โครงกำรรณรงค์ป้องกันและแก้ไข
ปัญหำโรคไม่ติดต่อเร้ือรัง

เพือ่ให้ประชำชนในต ำบลมี
สุขภำพแข็งแรงปรำศจำกโรคไม่
ติดต่อเร้ือรัง

ประชำชนต ำบลปรุใหญ่ 30,000      30,000      30,000      30,000       จ ำนวนโรคไม่
ติดต่อและ
โรคติดต่อใน
พืน้ที่ลดลง

ประชำชนในต ำบลมีสุขภำพ
แข็งแรงปรำศจำกโรคไม่ติดต่อ
เร้ือรัง

กอง
สำธำรณสุขฯ

7 โครงกำรส่งเสริมกำรป้องกันและ
แก้ไขปัญหำเอดส์

เพือ่ลดปัญหำเอดส์ ประชำชนต ำบลปรุใหญ่ 30,000 30,000 30,000 30,000  จ ำนวนปญัหำ
เอดส์ลดลง

ประชำชนมีควำมรู้และเกิด
ควำมตระหนักในกำรป้องกัน
และแก้ไขปัญหำเอดส์

กอง
สำธำรณสุขฯ

8 โครงกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำกำร
ต้ังครรภ์ในวัยรุ่น

เพือ่ลดอัตรำกำรต้ังครรภ์อันไม่
พึงประสงค์ในวัยรุ่น

กลุ่มเยำวชนอำยุระหว่ำง 
12-19 ปี ในต ำบลปรุใหญ่

30,000 30,000 30,000 30,000  จ ำนวนเยำวชน
ต้ังครรภไ์ม่พงึ
ประสงค์ลดลง

เยำวชนมีควำมรู้และเกิด
ควำมตระหนักในกำรป้องกัน
และแก้ไขปัญหำกำรต้ังครรภ์
ไม่พร้อม

กอง
สำธำรณสุขฯ
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8. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข
   8.1

2561 2562 2563 2564
(ผลผลิตของโครงกำร) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

แผนงำนสำธำรณสุข

ที่ โครงกำร วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ
 ตัวชีว้ัด
(KPI)

ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
หน่วยงำน

รับผิดชอบหลัก

9 โครงกำรพัฒนำสุขำภิบำลอำหำรใน
สถำนที่จ ำหน่ำยอำหำร

 - เพือ่เพือ่พัฒนำระบบกำรเฝ้ำ
ระวังด้ำนสุขำภิบำลอำหำร
 - เพือ่ส่งเสริมสนับสนุน
ร้ำนอำหำรสะอำด รสชำติอร่อย
 ผู้บริโภคปลอดภัย

ตรวจเฝ้ำระวังสถำนที่
จ ำหน่ำยอำหำร ได้แก่ 
ตลำดสด ร้ำนอำหำร แผง
ลอย โรงอำหำร มอบป้ำย 
Clean food good taste

60,000 60,000 60,000 60,000  มีร้ำนอำหำร
ผ่ำนเกณฑ์ 
CFGT ไม่น้อย
กวำ่ร้อยละ 30

มีร้ำนอำหำรที่ได้มำตรฐำน
ด้ำนสุขำภิบำลอำหำรของ
กระทรวงสำธำรณสุข

กอง
สำธำรณสุขฯ

รวม ..........9....... โครงการ - - 480,000    480,000    480,000    480,000    - - -
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รายละเอียดโครงการพัฒนา แบบ ผ.01
แผนพัฒนาท้องถ่ินสีป่ี (พ.ศ.2561 - 2564)

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ
เทศบาลต าบลปรุใหญ่

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่2 ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที ่5 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข
8. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข
   8.2

2561 2562 2563 2564
(ผลผลิตของโครงกำร) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

1 เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภำพ
แห่งชำติในพืน้ที่เทศบำลปรุใหญ่

เพือ่สนับสนุนกำรด ำเนินงำน
สร้ำงหลักประกันสุขภำพของ
ประชำชนในเขตเทศบำลต ำบล
ปรุใหญ่

กองทุนหลักประกันสุขภำพ
เทศบำลต ำบลปรุใหญ่

200,000 300,000 300,000 400,000  จ ำนวน
ประชำชนมี
สุขภำพดีเพิม่ขึ้น

ประชำชนมีสุขภำพดีด้วยกำร
บริหำรจัดกำรแบบมีส่วนร่วม
ของภำคประชำชน

 กอง
สำธำรณสุขฯ

รวม ..........1....... โครงการ - - 200,000    300,000    300,000    400,000    - - -

แผนงำนงบกลำง

ที่ โครงกำร วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ
 ตัวชีว้ัด
(KPI)

ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
หน่วยงำน

รับผิดชอบหลัก
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รายละเอียดโครงการพัฒนา แบบ ผ.01
แผนพัฒนาท้องถ่ินสีป่ี (พ.ศ.2561 - 2564)

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ
เทศบาลต าบลปรุใหญ่

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่2 ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที ่4 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม
9.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม
   9.1

2561 2562 2563 2564
(ผลผลิตของโครงกำร) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

1 โครงกำรเสริมสร้ำงประสบกำรณ์กำร
ท ำงำนช่วงปิดภำคเรียน

เพือ่พัฒนำศักยภำพนักเรียน 
นักศึกษำ และมีรำยได้ในช่วง
ปิดภำคเรียน

นักเรียน นักศึกษำ ในเขต
เทศบำลต ำบลปรุใหญ่

 50,000  50,000  50,000  50,000 จ ำนวนนักเรียน
มีรำยได้ช่วงปดิ
ภำคเรียนเพิม่ขึ้น

นักเรียน นักศึกษำมีศักยภำพ 
และมีรำยได้ในช่วงปืดภำค
เรียน

กองกำรศึกษำ

2 โครงกำรส่งเสริมกำรจัดกิจกรรม
นันทนำกำรเพือ่เด็ก เยำวชน และ
ประชำชน

เพือ่ให้เด็ก เยำวชน และ
ประชำชนได้มีส่วนร่วมใน
กิจกรรมนันทนำกำร

เด็ก เยำวชน และ
ประชำชนต ำบลปรุใหญ ่
และประชำชนทั่วไป

 100,000  100,000  100,000  100,000  จ ำนวนเด็ก 
เยำวชน และ
ประชำชนได้
แสดง
ควำมสำมำรถ
และมีศักยภำพที่
ดีขึ้น

เด็ก เยำวชน และประชำชน
ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรม
นันทนำกำร

กองกำรศึกษำ

รวม ........2......... โครงการ - - 150,000    150,000    150,000    150,000    - - -

แผนงำนกำรศึกษำ

ที่ โครงกำร วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ
 ตัวชีว้ัด
(KPI)

ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
หน่วยงำน

รับผิดชอบหลัก
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รายละเอียดโครงการพัฒนา แบบ ผ.01
แผนพัฒนาท้องถ่ินสีป่ี (พ.ศ.2561 - 2564)

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ
เทศบาลต าบลปรุใหญ่

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่2 ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที ่4 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม
9.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม
   9.2

2561 2562 2563 2564
(ผลผลิตของโครงกำร) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

1 โครงกำรด ำเนินกำรเกีย่วกับกำร
ป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด

เพือ่ป้องกันและแก้ไขปัญหำยำ
เสพติดตำมมำตรกำรต่ำง ๆ

ประชำชนต ำบลปรุใหญ่ 90,000      90,000      90,000      90,000      จ ำนวน
ประชำชนติดยำ
เสพติดในพืน้ที่
ต ำบลปรุใหญ่
ลดลงและหมดไป

กำรแพร่ระบำดของยำเสพติด
ในพืน้ที่ต ำบลปรุใหญล่ดลง
และหมดไป

 กอง
สำธำรณสุขฯ

2 โครงกำรฝึกอบรม/จัดกิจกรรมในกำร
ป้องกันและควบคุมปัญหำ
ยำเสพติด

เพือ่เฝ้ำระวัง ป้องกันและ
ควบคุมปัญหำยำเสพติดในเขต
ต ำบล

โรงเรียน และชุมชนในเขต
ต ำบลปรุใหญ่

100,000 100,000 100,000 100,000 จ ำนวนประชำชน
 เด็ก เยำวชน มี
ควำมรู้เร่ืองกำร
ปอ้งกันและ
แก้ไขปญัหำยำ
เสพติดในพืน้ที่
เพิม่ขึ้น

เกิดกำรเฝ้ำระวังป้องกันและ
ควบคุมปัญหำยำเสพติด

กอง
สำธำรณสุขฯ

รวม .........2........ โครงการ - - 190,000    190,000    190,000    190,000    - - -

แผนงำนสำธำรณสุข

ที่ โครงกำร วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ
 ตัวชีว้ัด
(KPI)

ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
หน่วยงำน

รับผิดชอบหลัก
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รายละเอียดโครงการพัฒนา แบบ ผ.01
แผนพัฒนาท้องถ่ินสีป่ี (พ.ศ.2561 - 2564)

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ
เทศบาลต าบลปรุใหญ่

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่2 ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที ่4 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม
9.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม
   9.3

2561 2562 2563 2564
(ผลผลิตของโครงกำร) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

1 โครงกำรฝึกอบรมและศึกษำดูงำน
เพื่อเพิ่มพูนควำมรู้ใหก้บั
คณะกรรมกำรชุมชน
คณะกรรมกำรอ ำนวยกำรชุมชน 
และสมำชิกชุมชน

เพือ่เป็นกำรเพิม่ประสิทธิภำพ
กำรท ำงำนของคณะกรรมกำร
ชุมชนคณะกรรมกำร
อ ำนวยกำรชุมชน และสมำชิก
ชุมชนเทศบำลต ำบลปรุใหญ่

คณะกรรมกำรชุมชน
คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร
ชุมชน และสมำชิกชุมชน
ต ำบลปรุใหญ่

650,000    650,000    650,000    650,000    จ ำนวน
คณะกรรมกำร
ชุมชน ได้รับ
ควำมรู้เพิม่ขึ้น

คณะกรรมกำรชุมชน 
คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร
ชุมชน และสมำชิกชุมชนของ
เทศบำลต ำบลปรุใหญม่ี
ประสิทธิภำพในกำรท ำงำน
เพิม่มำกขึน้

ส ำนัก
ปลัดเทศบำล

2 โครงกำรส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอำยุ
ต ำบลปรุใหญ่

เพือ่เสริมสร้ำงขวัญและก ำลังใจ
ของผู้สูงอำยุในกำรดูแลสุขภำพ
ให้แข็งแรง

ผู้สูงอำยุต ำบลปรุใหญ่ 400,000 400,000 400,000 400,000 จ ำนวนผู้สูงอำยุ
ได้รับกำรพฒันำ
ศักยภำพเพิม่ขึ้น

ผู้สูงอำยุมีขวัญและก ำลังใน
กำรดูแลสุขภำพอนำมัยให้
แข็งแรง

ส ำนัก
ปลัดเทศบำล

3 โครงกำรส่งเสริมพัฒนำสตรี เพือ่ส่งเสริมให้สตรีท ำกิจกรรม
ร่วมกัน

สตรีต ำบลปรุใหญ่ 100,000 100,000 100,000 100,000 จ ำนวนสตรี
ได้รับกำรพฒันำ
ศักยภำพเพิม่ขึ้น

สตรีในชุมชนมีศักยภำพที่ดี 
และรู้จักบทบำทหน้ำที่

ส ำนัก
ปลัดเทศบำล

4 โครงกำรด ำเนินงำนตำมศูนย์พัฒนำ
ครอบครัวในชุมชน (ศพค.)

เพือ่พัฒนำสถำบันครอบครัวใน
ลักษณะบูรณำกำรร่วมกับทุก
ภำคส่วน

ครอบครัวในพืน้ที่
ต ำบลปรุใหญ่

20,000 20,000 20,000 20,000 จ ำนวน
ครอบครัวมีควำม
เข้มแข็งเพิม่ขึ้น

สถำบันครอบครัวมีควำม
เข้มแข็ง

ส ำนัก
ปลัดเทศบำล

แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน

ที่ โครงกำร วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ
 ตัวชีว้ัด
(KPI)

ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
หน่วยงำน

รับผิดชอบหลัก
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9.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม
   9.3

2561 2562 2563 2564
(ผลผลิตของโครงกำร) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน

ที่ โครงกำร วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ
 ตัวชีว้ัด
(KPI)

ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
หน่วยงำน

รับผิดชอบหลัก

5 โครงกำรส่งเสริมสนับสนุนผลิตภัณฑ์
จำกกลุ่ม OTOP

เพือ่สนับสนุนกำรผลิตสินค้ำ 
OTOP

หมูท่ี่ 1-7 ต ำบลปรุใหญ่ 70,000 70,000 70,000 70,000 จ ำนวนผลิตภณัฑ์
 OTOP ได้รับ
กำรส่งเสริม
เพิม่ขึ้น

มีสินค้ำ OTOP ที่มีคุณภำพ
ระดับต ำบล

ส ำนัก
ปลัดเทศบำล

6 โครงกำรส่งเสริมอำชีพและพัฒนำ
คุณภำพชีวิตคนพิกำรต ำบลปรุใหญ่

เพือ่ให้คนพิกำรมีอำชีพ มีรำยได้
 และมีคุณภำพชีวิตที่ดีขึน้

คนพิกำร หมูท่ี่ 1 - 7 ต ำบล
ปรุใหญ่

 20,000  20,000  20,000  20,000 จ ำนวนผู้พกิำรมี
อำชีพและรำยได้
เพิม่ขึ้น

คนพิกำรมีอำชีพและมี
คุณภำพชีวิตดีขึน้

ส ำนัก
ปลัดเทศบำล

7 โครงกำรส่งเสริมกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต
ส ำหรับผู้สูงอำยุต ำบลปรุใหญ่

เพือ่พัฒนำศักยภำพและเพิม่พูน
ควำมรู้ให้ผู้สูงอำยุในเขตต ำบล
ปรุใหญ่

ให้ควำมรู้ด้ำนต่ำง ๆ แก่
ผู้สูงอำยุในเขตต ำบลปรุใหญ่
 เช่น ให้ควำมรู้เกีย่วกับ
เศรษฐกิจพอเพียง กำรฝึก
อำชีพ เป็นต้น

300,000 300,000 300,000 300,000 จ ำนวนผู้สูงอำยุ
มีควำมรู้และ
ได้รับกำรพฒันำ
ศักยภำพเพิม่ขึ้น

ผู้สูงอำยุในเขตต ำบลปรุใหญม่ี
ศักยภำพและมีควำมรู้เพิม่
มำกขึน้

ส ำนัก
ปลัดเทศบำล

8 โครงกำรเสริมสร้ำงรำยได้ให้แก่
ประชำชนต ำบลปรุใหญ่

1. เพือ่กระตุ้นเศรษฐกิจและ
กระจำยรำยได้ให้กับประชำชน
ในพืน้ที่
2.สืบทอดภูมิปัญญำชำวบ้ำนใน
กำรผลิตสินค้ำพืน้บ้ำน

1. ประชำชนในพืน้ที่ต ำบล
ปรุใหญ่
2. กลุ่มวิสำหกิจชุมชน
3. กลุ่มสินค้ำ OTOP

 200,000  200,000  200,000  200,000  ร้อยละของ
ประชำชนใน
พืน้ที่มีรำยได้
เพิม่ขึ้น

ประชำชนมีรำยได้เพิม่ขึน้ ส ำนัก
ปลัดเทศบำล

9 โครงกำรฝึกอบรมเพิม่พูนควำมรู้ใน
กำรประกอบอำชีพ ให้แก่ กลุ่มอำชีพ
 กลุ่มสตรี กลุ่มแม่บ้ำน และกุล่ม
องค์กรต่ำง ๆ

เพือ่เป็นกำรเพิม่ประสิทธิภำพ
ในกำรประกอบอำชีพในกับกลุ่ม
ต่ำง ๆ

ฝึกอบรมเพิม่พูนควำมรู้ใน
กำรประกอบอำชีพ ให้แก่ 
กลุ่มอำชีพ กลุ่มสตรี กลุ่ม
แม่บ้ำน และกุล่มองค์กร
ต่ำง ๆ

700,000 700,000 700,000 700,000 จ ำนวนกลุ่ม
อำชีพ กลุ่มสตรี 
กลุ่มแม่บำ้น 
ได้รับกำรพฒันำ
ศักยภำพเพิม่ขึ้น

กลุ่มอำชีพและกลุ่มต่ำง ๆ ใน
พืน้ที่มีกำรประกอบอำชีพที่มี
ประสิทธิภำพเพิม่มำกขึน้

ส ำนัก
ปลัดเทศบำล

143



9.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม
   9.3

2561 2562 2563 2564
(ผลผลิตของโครงกำร) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน

ที่ โครงกำร วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ
 ตัวชีว้ัด
(KPI)

ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
หน่วยงำน

รับผิดชอบหลัก

10 โครงกำรฝึกอบรมและส่งเสริมกำร
รวมกลุ่มอำชีพ

เพือ่ส่งเสริมประชำชนในพืน้ที่มี
อำชีพและเป็นกำรเพิม่รำยได้

ฝึกอบรมและส่งเสริมกำร
อำชีพประชำชนในต ำบลปรุ
ใหญ่

70,000      70,000      70,000      70,000      จ ำนวน
ประชำชนได้รับ
กำรส่งเสริม
อำชีพเพิม่ขึ้น

กลุ่มอำชีพและกลุ่มต่ำง ๆ ใน
พืน้ที่มีกำรประกอบอำชีพที่มี
ประสิทธิภำพเพิม่มำกขึน้

ส ำนัก
ปลัดเทศบำล

รวม .......10.......... โครงการ - - 2,530,000  2,530,000  2,530,000  2,530,000  - - -
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รายละเอียดโครงการพัฒนา แบบ ผ.01
แผนพัฒนาท้องถ่ินสีป่ี (พ.ศ.2561 - 2564)

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ
เทศบาลต าบลปรุใหญ่

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่2 ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที ่4 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม
9.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม
   9.4

2561 2562 2563 2564
(ผลผลิตของโครงกำร) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

1 จ่ำยเบีย้ยังชีพ ผู้ป่วยโรคเอดส์ เพือ่ช่วยเหลือผู้ป่วยเอดส์ ให้มี
รำยได้พอเล้ียงชีพ

ผู้ป่วยโรคเอดส์ จ ำนวน 1 
คน (รวม 12 เดือน ๆ ละ 
500 บำท)

6,000 6,000 6,000 6,000 จ ำนวนผู้ปว่ย
เอดส์ได้รับกำร
ดูแลเพิม่ขึ้น

ผู้ป่วยเอดส์ ได้รับกำรดูแล
และมีรำยได้พอเล้ียงชีพ

ส ำนัก
ปลัดเทศบำล

2 เบีย้ยังชีพผู้สูงอำยุ เพือ่ช่วยเหลือผู้สูงอำยุให้มี
รำยได้พอเล้ียงชีพ

จ่ำยเบีย้ยังชีพผู้สูงอำยุใน
เขตเทศบำลต ำบลปรุใหญ ่
จ ำนวน 12 เดือน

9,000,000 10,000,000 11,000,000 12,000,000 จ ำนวนผู้สูงอำยุ
ได้รับกำรดูแล
เพิม่ขึ้น

ผู้สูงอำยุได้รับกำรดูแลและมี
รำยได้พอเล้ียงชีพ

ส ำนัก
ปลัดเทศบำล

3 เบีย้ยังชีพคนพิกำร เพือ่ช่วยเหลือคนพิกำรให้มี
รำยได้พอเล้ียงชีพ

จ่ำยเบีย้ยังชีพคนพิกำรใน
เขตเทศบำลต ำบลปรุใหญ ่
จ ำนวน 12 เดือน

2,000,000 2,500,000 3,000,000 3,500,000 จ ำนวนคนพกิำร
ได้รับกำรดูแล
เพิม่ขึ้น

คนพิกำรได้รับกำรดูแลและมี
รำยได้พอเล้ียงชีพ

ส ำนัก
ปลัดเทศบำล

รวม .........3........ โครงการ - - 11,006,000  12,506,000  14,006,000  15,506,000  - - -

แผนงำนงบกลำง

ที่ โครงกำร วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ
 ตัวชีว้ัด
(KPI)

ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
หน่วยงำน

รับผิดชอบหลัก
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รายละเอียดโครงการพัฒนา แบบ ผ.01
แผนพัฒนาท้องถ่ินสีป่ี (พ.ศ.2561 - 2564)

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ
เทศบาลต าบลปรุใหญ่

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที ่3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตร
10. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตร
 10.1

2561 2562 2563 2564
(ผลผลิตของโครงกำร) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

1 โครงกำรศึกษำดูงำนเศรษฐกิจพอเพียง เพือ่ส่งเสริมให้ประชำชนใน
พืน้ที่มีควำมรู้ควำมเข้ำใจ
เกีย่วกับเศรษฐกิจพอเพียง

ประชำชนในต ำบลปรุใหญ่ 100,000 100,000 100,000 100,000 จ ำนวน
ประชำชนมี
ควำม ควำม
เข้ำใจเกี่ยวกับ
เศรษฐกิจ
พอเพยีงเพิม่ขึ้น

ประชำชนในพืน้ที่มีควำมรู้
ควำมเข้ำใจเกีย่วกับเศรษฐกิจ
พอเพียง

 ส ำนัก
ปลัดเทศบำล

รวม ........1......... โครงการ - - 100,000    100,000    100,000    100,000    - - -

แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน

ที่ โครงกำร วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ
 ตัวชีว้ัด
(KPI)

ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
หน่วยงำน

รับผิดชอบหลัก
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รายละเอียดโครงการพัฒนา แบบ ผ.01
แผนพัฒนาท้องถ่ินสีป่ี (พ.ศ.2561 - 2564)

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ
เทศบาลต าบลปรุใหญ่

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที ่3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตร
10. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตร
 10.2

2561 2562 2563 2564
(ผลผลิตของโครงกำร) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

1 โครงกำรปลูกผักปลอดสำรพิษใน
ต ำบลปรุใหญ่

เพือ่ส่งเสริมให้เกษตรกรใช้
ชีวภำพสำรสกัดลดต้นทุนกำร
ผลิต

จัดฝึกอบรม ให้ควำมรู้ แก่
เกษตรกรในเขตต ำบลปรุ
ใหญ่

70,000      70,000      70,000      70,000      จ ำนวน
เกษตรกรมี
ควำมรู้เร่ือง
กำรลดต้นทุน
กำรผลิตและ
กำรเพิม่รำยได้
เพิม่ขึ้น

เกษตรกรมมีควำมรู้ในกำรลด
ต้นทุนกำรผลิตเพิม่รำยได้

 ส ำนัก
ปลัดเทศบำล

แผนงำนกำรเกษตร

ที่ โครงกำร วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ
 ตัวชีว้ัด
(KPI)

ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
หน่วยงำน

รับผิดชอบหลัก
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10. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตร
 10.2

2561 2562 2563 2564
(ผลผลิตของโครงกำร) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

แผนงำนกำรเกษตร

ที่ โครงกำร วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ
 ตัวชีว้ัด
(KPI)

ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
หน่วยงำน

รับผิดชอบหลัก

2 โครงกำรเสริมสร้ำงและพัฒนำ
ศักยภำพเกษตรเทศบำล
ต ำบลปรุใหญ่

เพือ่ส่งเสริมให้เกษตรกรได้รับ
องค์ควำมรู้ควบคู่ไปปฏิบัติกำร
ได้จริง  เรียนรู้เร่ืองกำรลด
ต้นทุนกำรผลิต  กำรเพิม่มูลค่ำ
ผลผลิตทำงกำรเกษตร และเพือ่
เสริมสร้ำงบทบำทและ
ประชำสัมพันธ์งำนเทศบำล
ต ำบลปรุใหญส่นับสนุนส่งเสริม
ด้ำนกำรเกษตร  รวมถึงให้
เกษตรกรได้เข้ำมีส่วนร่วมใช้
ประโยชน์จำกประกอบอำชีพ
ตำมพระรำชด ำริ เศรษฐกิจ
พอเพียง

ฝึกอบรม ศึกษำดูงำน หรือ
จัดกิจกรรมส่งเสริมองค์
ควำมรู้ให้แก่กลุ่มอำชีพ
เกษตรตำมพระรำชด ำริ 
เศรษฐกิจพอเพียง ให้แก่
ประชำชนในเขตต ำบลปรุ
ใหญ่

100,000 100,000 100,000 100,000 จ ำนวน
เกษตรกร
ได้รับควำมรู้ 
และพฒันำ
ศักยภำพ
เกษตรเพิม่ขึ้น

เกษตรกรได้รับองค์ควำมรู้
ควบคู่ไปปฏิบัติกำรได้จริง  
สำมำรถลดต้นทุนกำรผลิต  
กำรเพิม่มูลค่ำผลผลิตทำง
กำรเกษตร และได้เข้ำมีส่วน
ร่วมใช้ประโยชน์จำกประกอบ
อำชีพตำมพระรำชด ำริ 
เศรษฐกิจพอเพียง

 ส ำนัก
ปลัดเทศบำล

รวม .......2.......... โครงการ - - 170,000    170,000    170,000    170,000    - - -
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รายละเอียดโครงการพัฒนา แบบ ผ.02
แผนพัฒนาท้องถ่ินสีป่ี (พ.ศ.2561 - 2564)

ส าหรับอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน
เทศบาลต าบลปรุใหญ่

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที ่6 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
   3.1

2561 2562 2563 2564
(ผลผลิตของโครงกำร) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

1 โครงกำรขยำยเขตไฟฟ้ำ
สำธำรณะจำกสนำมกฬีำโนน
โพธิ์ไปทำงทิศตะวันออก ชุมชน
คนชุม 2 ม.1

เพือ่พัฒนำระบบ
สำธำรณูปโภคได้อย่ำง
มำตรฐำนและทั่วถึง

ขยำยเขตไฟฟ้ำสำธำรณะ 
ควำมยำว 100 ม.

100,000  -  -  -  ร้อยละของ
ควำมปลอดภยั
ในชีวติและ
ทรัพย์สินเพิม่ขึ้น

ประชำชนมีควำม
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

กองช่ำง กำรไฟฟ้ำส่วน
ภูมิภำค
จังหวัด

นครรำชสีมำ

2 อุดหนุนโครงกำรขยำยเขตไฟฟ้ำ
สำธำรณะซอยฟำร์มหมู ถึงสุดเขต
เทศบำลต ำบลปรุใหญ ่ชุมชนคน
ชุม 3 ม.1

เพือ่พัฒนำระบบ
สำธำรณูปโภคได้อย่ำง
มำตรฐำนและทั่วถึง

ขยำยเขตไฟฟ้ำสำธำรณะ 
ควำมยำว 800 ม.

400,000  -  -  -  ร้อยละของ
ควำมปลอดภยั
ในชีวติและ
ทรัพย์สินเพิม่ขึ้น

ประชำชนมีควำม
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

กองช่ำง กำรไฟฟ้ำส่วน
ภูมิภำค
จังหวัด

นครรำชสีมำ

3 อุดหนุนโครงกำรขยำยเขตไฟฟ้ำ
สำธำรณะจำกสะพำนโพธิเ์ต้ียถึง
สุดเขตเทศบำลต ำบลปรุใหญ ่
ชุมชนคนชุม 3 ม.1

เพือ่พัฒนำระบบ
สำธำรณูปโภคได้อย่ำง
มำตรฐำนและทั่วถึง

ขยำยเขตไฟฟ้ำสำธำรณะ 
ควำมยำว 580 ม.

 - 290,000  -  -  ร้อยละของ
ควำมปลอดภยั
ในชีวติและ
ทรัพย์สินเพิม่ขึ้น

ประชำชนมีควำม
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

กองช่ำง กำรไฟฟ้ำส่วน
ภูมิภำค
จังหวัด

นครรำชสีมำ

4 อุดหนุนโครงกำรขยำยเขตไฟฟ้ำ
สำธำรณะหลังโรงเรียนบ้ำนคนชุม
 ชุมชนคนชุม 2 ม.1

เพือ่พัฒนำระบบ
สำธำรณูปโภคได้อย่ำง
มำตรฐำนและทั่วถึง

ขยำยเขตไฟฟ้ำสำธำรณะ 
ควำมยำว 109 ม. ติดไฟ
สำธำรณะ จ ำนวน 3 ดวง

 - 55,500  -  -  ร้อยละของ
ควำมปลอดภยั
ในชีวติและ
ทรัพย์สินเพิม่ขึ้น

ประชำชนมีควำม
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

กองช่ำง กำรไฟฟ้ำส่วน
ภูมิภำค
จังหวัด

นครรำชสีมำ

แผนงำนเคหะและชุมชน

ที่ โครงกำร วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย งบประมำณและที่ผ่ำนมำ

 ตัวชีว้ัด
(KPI)

ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
หน่วยงำนที่
ขอรับเงิน
อุดหนุน

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก
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3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
   3.1

2561 2562 2563 2564
(ผลผลิตของโครงกำร) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

แผนงำนเคหะและชุมชน

ที่ โครงกำร วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย งบประมำณและที่ผ่ำนมำ

 ตัวชีว้ัด
(KPI)

ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
หน่วยงำนที่
ขอรับเงิน
อุดหนุน

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก

5 อุดหนุนโครงกำรขยำยเขตไฟฟ้ำ
สำธำรณะจำกหมูบ่้ำนพรเทวำ ถึง
เขือ่นโพธิเ์ต้ีย ชุมชนคนชุม 3 ม.1

เพือ่พัฒนำระบบ
สำธำรณูปโภคได้อย่ำง
มำตรฐำนและทั่วถึง

ขยำยเขตไฟฟ้ำ  ควำมยำว 
260 ม.

 -  - 130,000  -  ร้อยละของ
ควำมปลอดภยั
ในชีวติและ
ทรัพย์สินเพิม่ขึ้น

ประชำชนมีควำม
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

กองช่ำง กำรไฟฟ้ำส่วน
ภูมิภำค
จังหวัด

นครรำชสีมำ

6 อุดหนุนโครงกำรติดต้ังไฟฟ้ำแสง
สว่ำง บริเวณส่ีแยกบ้ำนไปแปะ ม.
 1

เพือ่พัฒนำระบบ
สำธำรณูปโภคได้อย่ำง
มำตรฐำนและทั่วถึง

ติดต้ังไฟฟ้ำแสงสว่ำง  (ตำม
แบบเทศบำลก ำหนด)

 -  -  - 100,000  ร้อยละของ
ควำมปลอดภยั
ในชีวติและ
ทรัพย์สินเพิม่ขึ้น

ประชำชนมีควำม
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

กองช่ำง กำรไฟฟ้ำส่วน
ภูมิภำค
จังหวัด

นครรำชสีมำ

7 อุดหนุนโครงกำรขยำยเขตไฟฟ้ำ
สำธำรณะ ซอยบ้ำนนำยแปว ม. 1

เพือ่พัฒนำระบบ
สำธำรณูปโภคได้อย่ำง
มำตรฐำนและทั่วถึง

ขยำยเขตไฟฟ้ำพร้อมไฟฟ้ำ
แสงสว่ำง ยำว 100เมตร 
(ตำมแบบเทศบำลก ำหนด)

 -  -  - 50,000  ร้อยละของ
ควำมปลอดภยั
ในชีวติและ
ทรัพย์สินเพิม่ขึ้น

ประชำชนมีควำม
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

กองช่ำง กำรไฟฟ้ำส่วน
ภูมิภำค
จังหวัด

นครรำชสีมำ

8 อุดหนุนโครงกำรขยำยเขตไฟฟ้ำ
สำธำรณะ ซอยบ้ำน ส.ท.สมำน  
วรรณรักษ์ ชุมชนร่วมใจพัฒนำตะ
คองเก่ำ ม.2

เพือ่พัฒนำระบบ
สำธำรณูปโภคได้อย่ำง
มำตรฐำนและทั่วถึง

ขยำยเขตไฟฟ้ำสำธำรณะ 
ควำมยำว 70 ม.

 - 50,000  -  -  ร้อยละของ
ควำมปลอดภยั
ในชีวติและ
ทรัพย์สินเพิม่ขึ้น

ประชำชนมีควำม
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

กองช่ำง กำรไฟฟ้ำส่วน
ภูมิภำค
จังหวัด

นครรำชสีมำ

9 อุดหนุนโครงกำรขยำยเขตไฟฟ้ำ
สำธำรณะเลียบล ำตะกุด ชุมชน
ตำลโหรนโนนตำชูพัฒนำ ม.2

เพือ่พัฒนำระบบ
สำธำรณูปโภคได้อย่ำง
มำตรฐำนและทั่วถึง

ขยำยเขตไฟฟ้ำสำธำรณะ 
ควำมยำว 600 ม.

 - 300,000  -  -  ร้อยละของ
ควำมปลอดภยั
ในชีวติและ
ทรัพย์สินเพิม่ขึ้น

ประชำชนมีควำม
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

กองช่ำง กำรไฟฟ้ำส่วน
ภูมิภำค
จังหวัด

นครรำชสีมำ

10 อุดหนุนโครงกำรขยำยเขตไฟฟ้ำ
สำธำรณะหลังเวียนนำ ชุมชนตำล
โหรนโนนตำชูพัฒนำ  ม.2

เพือ่พัฒนำระบบ
สำธำรณูปโภคได้อย่ำง
มำตรฐำนและทั่วถึง

ขยำยเขตไฟฟ้ำสำธำรณะ 
ควำมยำว  240 ม.

 -  -  - 120,000  ร้อยละของ
ควำมปลอดภยั
ในชีวติและ
ทรัพย์สินเพิม่ขึ้น

ประชำชนมีควำม
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

กองช่ำง กำรไฟฟ้ำส่วน
ภูมิภำค
จังหวัด

นครรำชสีมำ
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3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
   3.1

2561 2562 2563 2564
(ผลผลิตของโครงกำร) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

แผนงำนเคหะและชุมชน

ที่ โครงกำร วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย งบประมำณและที่ผ่ำนมำ

 ตัวชีว้ัด
(KPI)

ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
หน่วยงำนที่
ขอรับเงิน
อุดหนุน

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก

11 อุดหนุนโครงกำรขยำยเขตไฟฟ้ำ
สำธำรณะซอยบ้ำนนำยมำนิตย์ 
ซอย 7/2 ชุมชนร่วมใจพัฒนำตะ
คองเก่ำ ม.2

เพือ่พัฒนำระบบ
สำธำรณูปโภคได้อย่ำง
มำตรฐำนและทั่วถึง

ขยำยเขตไฟฟ้ำสำธำรณะ 
ควำมยำว 87 ม.

 -  -  - 44,000  ร้อยละของ
ควำมปลอดภยั
ในชีวติและ
ทรัพย์สินเพิม่ขึ้น

ประชำชนมีควำม
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

กองช่ำง กำรไฟฟ้ำส่วน
ภูมิภำค
จังหวัด

นครรำชสีมำ

12 โครงกำรขยำยเขตไฟฟ้ำ
สำธำรณะสำยบำ้นนำยประสงค์ 
 บรรจงปรุ ม.2

เพือ่พัฒนำระบบ
สำธำรณูปโภคได้อย่ำง
มำตรฐำนและทั่วถึง

ขยำยเขตไฟฟ้ำสำธำรณะ 
ควำมยำว 75 ม.

 -  - 100,000  -  ร้อยละของ
ควำมปลอดภยั
ในชีวติและ
ทรัพย์สินเพิม่ขึ้น

ประชำชนมีควำม
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

กองช่ำง กำรไฟฟ้ำส่วน
ภูมิภำค
จังหวัด

นครรำชสีมำ

13 โครงกำรขยำยเขตไฟฟ้ำ
สำธำรณะสำยบำ้นนำงจันจิรำ  
กมิสูงเนนิ ม.2 (แสงสว่ำง)

เพือ่พัฒนำระบบ
สำธำรณูปโภคได้อย่ำง
มำตรฐำนและทั่วถึง

ขยำยเขตไฟฟ้ำสำธำรณะ 
ควำมยำว 114  ม.

 -  - 200,000  -  ร้อยละของ
ควำมปลอดภยั
ในชีวติและ
ทรัพย์สินเพิม่ขึ้น

ประชำชนมีควำม
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

กองช่ำง กำรไฟฟ้ำส่วน
ภูมิภำค
จังหวัด

นครรำชสีมำ

14 อุดหนุนโครงกำรขยำยเขตไฟฟ้ำ
สำธำรณะ จำกบ้ำนผู้ใหญโ่ค้ยถึง
โนนเพล ม. 2

เพือ่พัฒนำระบบ
สำธำรณูปโภคได้อย่ำง
มำตรฐำนและทั่วถึง

ขยำยเขตไฟฟ้ำพร้อมไฟฟ้ำ
แสงสว่ำง 137 เมตร
(ตำมแบบเทศบำลก ำหนด)

 -  -  - 80,000  ร้อยละของ
ควำมปลอดภยั
ในชีวติและ
ทรัพย์สินเพิม่ขึ้น

ประชำชนมีควำม
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

กองช่ำง กำรไฟฟ้ำส่วน
ภูมิภำค
จังหวัด

นครรำชสีมำ

15 อุดหนุนโครงกำรขยำยเขตไฟฟ้ำ
สำธำรณะซอยรวมมิตร 2 จำก
บ้ำน อำจำรย์โรงเรียนอัสสัมชัญ 
ถึงคลองส่งน้ ำ (ซอยข้ำงอูเ่กือ้) 
ชุมชนรวมมิตรพัฒนำ ม.4

เพือ่พัฒนำระบบ
สำธำรณูปโภคได้อย่ำง
มำตรฐำนและทั่วถึง

ขยำยเขตไฟฟ้ำสำธำรณะ 
ควำมยำว  132 ม.

 - 66,000  -  -  ร้อยละของ
ควำมปลอดภยั
ในชีวติและ
ทรัพย์สินเพิม่ขึ้น

ประชำชนมีควำม
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

กองช่ำง กำรไฟฟ้ำส่วน
ภูมิภำค
จังหวัด

นครรำชสีมำ
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3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
   3.1

2561 2562 2563 2564
(ผลผลิตของโครงกำร) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

แผนงำนเคหะและชุมชน

ที่ โครงกำร วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย งบประมำณและที่ผ่ำนมำ

 ตัวชีว้ัด
(KPI)

ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
หน่วยงำนที่
ขอรับเงิน
อุดหนุน

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก

16 อุดหนุนโครงกำรขยำยเขตไฟฟ้ำ
สำธำรณะ ซอย 13 ชุมชนพบสุข 3
 ม.5

เพือ่พัฒนำระบบ
สำธำรณูปโภคได้อย่ำง
มำตรฐำนและทั่วถึง

ขยำยเขตไฟฟ้ำสำธำรณะ 
ควำมยำว80 ม.

40,000  -  -  -  ร้อยละของ
ควำมปลอดภยั
ในชีวติและ
ทรัพย์สินเพิม่ขึ้น

ประชำชนมีควำม
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

กองช่ำง กำรไฟฟ้ำส่วน
ภูมิภำค
จังหวัด

นครรำชสีมำ

17 อุดหนุนโครงกำรขยำยเขตไฟฟ้ำ
สำธำรณะ ซอยบ้ำนผู้ช่วยทวี 
ชุมชนบ้ำนเลียบ ม.6

เพือ่พัฒนำระบบ
สำธำรณูปโภคได้อย่ำง
มำตรฐำนและทั่วถึง

ขยำยเขตไฟฟ้ำสำธำรณะ 
ควำมยำว 80 ม.

40,000  -  -  -  ร้อยละของ
ควำมปลอดภยั
ในชีวติและ
ทรัพย์สินเพิม่ขึ้น

ประชำชนมีควำม
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

กองช่ำง กำรไฟฟ้ำส่วน
ภูมิภำค
จังหวัด

นครรำชสีมำ

18 อุดหนุนโครงกำรขยำยเขตไฟฟ้ำ
สำธำรณะ ซอยศุภลักษณ์ ม.6

เพือ่พัฒนำระบบ
สำธำรณูปโภคได้อย่ำง
มำตรฐำนและทั่วถึง

ขยำยเขตไฟฟ้ำพร้อมไฟฟ้ำ
แสงสว่ำง 30 เมตร
(ตำมแบบเทศบำลก ำหนด)

 - 20,000  -  -  ร้อยละของ
ควำมปลอดภยั
ในชีวติและ
ทรัพย์สินเพิม่ขึ้น

ประชำชนมีควำม
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

กองช่ำง กำรไฟฟ้ำส่วน
ภูมิภำค
จังหวัด

นครรำชสีมำ

19 อุดหนุนโครงกำรขยำยเขตไฟฟ้ำ
สำธำรณะ ซอยแสนสุข 3/23 
ชุมชนแสนสุข 2 ม.7

เพือ่พัฒนำระบบ
สำธำรณูปโภคได้อย่ำง
มำตรฐำนและทั่วถึง

ขยำยเขตไฟฟ้ำสำธำรณะ 
ควำมยำว 370 ม.

 -  - 200,000  -  ร้อยละของ
ควำมปลอดภยั
ในชีวติและ
ทรัพย์สินเพิม่ขึ้น

ประชำชนมีควำม
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

กองช่ำง กำรไฟฟ้ำส่วน
ภูมิภำค
จังหวัด

นครรำชสีมำ

20 อุดหนุนโครงกำรขยำยเขตไฟฟ้ำ
สำธำรณะหลังสนำมกีฬำ 80 
พรรษำ  ซอยจ ำปำทอง  ชุมชน
แสนสุข 3 ม.7

เพือ่พัฒนำระบบ
สำธำรณูปโภคได้อย่ำง
มำตรฐำนและทั่วถึง

ขยำยเขตไฟฟ้ำสำธำรณะ 
ควำมยำว  800 ม.

 -  - 400,000  -  ร้อยละของ
ควำมปลอดภยั
ในชีวติและ
ทรัพย์สินเพิม่ขึ้น

ประชำชนมีควำม
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

กองช่ำง กำรไฟฟ้ำส่วน
ภูมิภำค
จังหวัด

นครรำชสีมำ

21 อุดหนุนโครงกำรขยำยเขตไฟฟ้ำ
สำธำรณะหลังประตู 4 สนำมกีฬำ
 80 พรรษำ ชุมชนแสนสุข 3  ม.7

เพือ่พัฒนำระบบ
สำธำรณูปโภคได้อย่ำง
มำตรฐำนและทั่วถึง

ขยำยเขตไฟฟ้ำสำธำรณะ 
ควำมยำว  300 ม.

 -  -  - 150,000  ร้อยละของ
ควำมปลอดภยั
ในชีวติและ
ทรัพย์สินเพิม่ขึ้น

ประชำชนมีควำม
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

กองช่ำง กำรไฟฟ้ำส่วน
ภูมิภำค
จังหวัด

นครรำชสีมำ
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3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
   3.1

2561 2562 2563 2564
(ผลผลิตของโครงกำร) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

แผนงำนเคหะและชุมชน

ที่ โครงกำร วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย งบประมำณและที่ผ่ำนมำ

 ตัวชีว้ัด
(KPI)

ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
หน่วยงำนที่
ขอรับเงิน
อุดหนุน

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก

22 อุดหนุนโครงกำรขยำยเขตไฟฟ้ำ
สำธำรณะทำงไปบ้ำน น.ส.วิไล
ลักษณ์ ชุมชนแสนสุข 3  ม.7

เพือ่พัฒนำระบบ
สำธำรณูปโภคได้อย่ำง
มำตรฐำนและทั่วถึง

ขยำยเขตไฟฟ้ำสำธำรณะ 
ควำมยำว  240 ม.

 -  -  - 120,000  ร้อยละของ
ควำมปลอดภยั
ในชีวติและ
ทรัพย์สินเพิม่ขึ้น

ประชำชนมีควำม
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

กองช่ำง กำรไฟฟ้ำส่วน
ภูมิภำค
จังหวัด

นครรำชสีมำ

23 อุดหนุนกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค เพือ่พัฒนำระบบ
สำธำรณูปโภคได้อย่ำง
มำตรฐำนและทั่วถึง

ภำยในเขตเทศบำลต ำบลปรุ
ใหญ่

500,000 500,000 500,000 500,000  ร้อยละของ
ควำมปลอดภยั
ในชีวติและ
ทรัพย์สินเพิม่ขึ้น

ประชำชนมีควำม
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

กองช่ำง กำรไฟฟ้ำส่วน
ภูมิภำค
จังหวัด

นครรำชสีมำ

รวม ........23......... โครงการ - - 1,080,000 1,281,500 1,530,000 1,164,000 - - -
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รายละเอียดโครงการพัฒนา แบบ ผ.02
แผนพัฒนาท้องถ่ินสีป่ี (พ.ศ.2561 - 2564)

ส าหรับอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน
เทศบาลต าบลปรุใหญ่

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่2 ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที ่2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา
6. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา
   6.1

2561 2562 2563 2564
(ผลผลิตของโครงกำร) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

1 เงินอุดหนุนอำหำรกลำงวัน
โรงเรียนบ้ำนคนชุม

เพือ่ส่งเสริมให้เด็กนักเรียน
โรงเรียนบ้ำนคนชุมได้รับ
อำหำรกลำงวันที่มีคุณภำพ

เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้ำน
คนชุม อนุบำล- ป.6

380,000 380,000 380,000 380,000  จ ำนวนเด็ก
นักเรียนได้รับ
กำรพฒันำเพิม่ขึ้น

เด็กนักเรียนโรงเรียน
บ้ำนคนชุมได้รับอำหำร
กลำงวันที่มีคุณภำพ

กองกำรศึกษำ โรงเรียนบ้ำน
คนชุม

2 เงินอุดหนุนโรงเรียนบ้ำนคนชุมตำม
โครงกำรศึกษำแหล่งเรียนรู้นอก
สถำนที่

เพือ่ส่งเสริมให้เด็กนักเรียน
โรงเรียนบ้ำนคนชุมได้รับ
ควำมรู้เพิม่เติม

เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้ำน
คนชุม

50,000 50,000 50,000 50,000  จ ำนวนนักเรียน
ได้รับควำมรู้
เพิม่ขึ้น

เด็กนักเรียนโรงเรียน
บ้ำนคนชุมมีควำมรู้
เพิม่ขึน้

กองกำรศึกษำ โรงเรียนบ้ำน
คนชุม

3 เงินอุดหนุนโรงเรียนบ้ำนคนชุมตำม
โครงกำรเข้ำค่ำยคุณธรรมจริยธรรม

เพือ่ส่งเสริมให้นักเรียนมี
คุณธรรมจริยธรรม

เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้ำน
คนชุม

15,000 15,000 15,000 15,000  จ ำนวนนักเรียน
มีคุณธรรม
จริยธรรมเพิม่ขึ้น

เด็กนักเรียนโรงเรียน
บ้ำนคนชุมมีคุณธรรม
จริยธรรม

กองกำรศึกษำ โรงเรียนบ้ำน
คนชุม

รวม ..........3....... โครงการ - - 445,000    445,000    445,000    445,000    - - - -

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก

แผนงำนกำรศึกษำ

ที่ โครงกำร วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ
 ตัวชีว้ัด
(KPI)

ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
หน่วยงำนที่
ขอรับเงิน
อุดหนุน

155



รายละเอียดโครงการพัฒนา แบบ ผ.02
แผนพัฒนาท้องถ่ินสีป่ี (พ.ศ.2561 - 2564)

ส าหรับอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน
เทศบาลต าบลปรุใหญ่

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่2 ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที ่5 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข
8. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข
   8.1

2561 2562 2563 2564
(ผลผลิตของโครงกำร) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

1 อุดหนุนโครงกำรพัฒนำงำน
สำธำรณสุขมูลฐำนในเขตเทศบำล
ต ำบลปรุใหญ่

เพือ่อุดหนุนศูนย์
สำธำรณสุข
มูลฐำน ประจ ำหมูบ่้ำน

ศูนย์สำธำรณสุข
มูลฐำน ประจ ำหมูบ่้ำน
จ ำนวน 7 หมูบ่้ำน

105,000 105,000 105,000 105,000  จ ำนวนศูนย์
สำธำรณสุขมูล
ฐำนได้รับกำร
พฒันำเพิม่ขึ้น

ศูนย์สำธำรณสุขมูลฐำน
สำมำรถด ำเนินงำนได้
อย่ำงคล่องตัว

กองสำธำรณสุข ศูนย์
สำธำรณสุขมูล

ฐำนในเขต
เทศบำลต ำบล

ปรุใหญ่

รวม ........1......... โครงการ - - 105,000    105,000    105,000    105,000    - - - -

แผนงำนสำธำรณสุข

ที่ โครงกำร วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ
 ตัวชีว้ัด
(KPI)

ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
หน่วยงำนที่
ขอรับเงิน
อุดหนุน

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก
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รายละเอียดโครงการพัฒนา แบบ ผ.03
แผนพัฒนาท้องถ่ินสีป่ี (พ.ศ.2561 - 2564)

ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เทศบาลต าบลปรุใหญ่

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที ่6 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
   3.1

2561 2562 2563 2564
(ผลผลิตของโครงกำร) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

1 โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสำยบ้ำนเลียบ-พุดซำ  
บริเวณหน้ำส ำนักงำนเทศบำล
ต ำบลปรุใหญ ่ถึง ศำลน้ ำแดง
หมูท่ี่ 1 บ้ำนคนชุม ต ำบลปรุใหญ่
(ถนนในควำมรับผิดชอบของ 
องค์กำรบริหำรส่วนจังหวดันครรำชสีมำ)

เพือ่พัฒนำระบบ
สำธำรณูปโภคให้ได้
มำตรฐำน

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้ำง 6 
เมตร  ควำมยำวรวม 580 เมตร หนำ
 0.15 เมตร  หรือพืน้ที่ด ำเนินกำรไม่
น้อยกว่ำ 3,480 ตำรำงเมตร  พร้อม
ไหล่ทำงหินคลุกข้ำงละ  0.50 เมตร 
ยำง 580 เมตร  ยำว 015 เมตร ทั้ง
สองข้ำง  พร้อมป้ำยโครงกำร จ ำนวน
 1 ป้ำย  (ตำมแบบเทศบำลก ำหนด)

2,200,000 - - ร้อยละประชำชน
ได้รับควำม
สะดวกในกำร
สัญจรเพิม่ขึ้น

ประชำชนได้รับควำม
สะดวกในกำรสัญจร

กองช่ำง
ทต.ปรุใหญ่

2 โครงกำรปรับปรุงซ่อมแซมผิว
จรำจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเลียบ
คลองชลประทำนสำยคอกหมู 
หมูท่ี่  1  บ้ำนคนชุม 
ต ำบลปรุใหญ ่เชือ่มเขตต ำบลพล
กรัง

เพือ่พัฒนำระบบ
สำธำรณูปโภคให้ได้
มำตรฐำน

ผิวจรำจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้ำง 
 4 ม. ยำว 1,000 ม. หนำ 0.05 ม.  
พร้อมร้ือผิวจรำจรเดิมบดอัดลงหิน
คลุกใหม่ กว้ำง 4 ม.  ยำว 1,000 ม. 
หนำ 0.10 ม.  พร้อมป้ำยโครงกำร
จ ำนวน 1 ป้ำย (ตำมแบบเทศบำล
ก ำหนด)

- - 1,990,000 - ร้อยละประชำชน
ได้รับควำม
สะดวกในกำร
สัญจรเพิม่ขึ้น

ประชำชนได้รับควำม
สะดวกในกำรสัญจร

กองช่ำง
ทต.ปรุใหญ่

แผนงำนเคหะและชุมชน

ที่ โครงกำร วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ
 ตัวชีว้ัด
(KPI)

ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
หน่วยงำน

รับผิดชอบหลัก
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3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
   3.1

2561 2562 2563 2564
(ผลผลิตของโครงกำร) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

แผนงำนเคหะและชุมชน

ที่ โครงกำร วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ
 ตัวชีว้ัด
(KPI)

ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
หน่วยงำน

รับผิดชอบหลัก

3 โครงกำรกอ่สร้ำงถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กจำกส่ีแยกบริษทัเอน็
เอสยูนเิทรดถึงถนนบำยพำส 
หมู่ที่ 2  บำ้นตะคองเกำ่ ต ำบล
ปรุใหญ่ เชือ่มเขตต ำบลหนอง
จะบก

เพือ่พัฒนำระบบ
สำธำรณูปโภคให้ได้
มำตรฐำน

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้ำง 5 ม. 
 ยำว  2,000  ม.  หนำ  0.15 ม.  
หรือพืน้ที่ด ำเนินกำรไม่น้อยกว่ำ  
10,000 ตร.ม.  พร้อมป้ำยโครงกำร
จ ำนวน  1  ป้ำย (ตำมแบบเทศบำล
ก ำหนด)     

- 6,300,000 - - ร้อยละประชำชน
ได้รับควำม
สะดวกในกำร
สัญจรเพิม่ขึ้น

ประชำชนได้รับควำม
สะดวกในกำรสัญจร

กองช่ำง
ทต.ปรุใหญ่

4 โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก จำกบ้ำนทรงไทยถึง
บ้ำนกรีน  หมูท่ี่ 2 บ้ำนตะคองเก่ำ
 ต ำบลปรุใหญ ่เชือ่มเขตต ำบล
หนองจะบก
(ถนนในควำมรับผิดชอบของ 
องค์กำรบริหำรส่วนจังหวดันครรำชสีมำ)

เพือ่พัฒนำระบบ
สำธำรณูปโภคให้ได้
มำตรฐำน

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้ำง 5 
เมตร  ยำว 276 เมตร หนำ 0.15 
เมตร  หรือพืน้ที่ด ำเนินกำรไม่น้อย
กว่ำ 1,380 ตำรำงเมตร พร้อมลง
ลูกรังไหล่ทำง กว้ำง 0.50 เมตร  ยำว
 276 เมตร  หนำ 0.15 เมตร ทั้งสอง
ข้ำง พร้อมป้ำยโครงกำร จ ำนวน 1 
ป้ำย (ตำมแบบเทศบำลก ำหนด)

870,000 - - ร้อยละประชำชน
ได้รับควำม
สะดวกในกำร
สัญจรเพิม่ขึ้น

ประชำชนได้รับควำม
สะดวกในกำรสัญจร

กองช่ำง
ทต.ปรุใหญ่
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3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
   3.1

2561 2562 2563 2564
(ผลผลิตของโครงกำร) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

แผนงำนเคหะและชุมชน

ที่ โครงกำร วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ
 ตัวชีว้ัด
(KPI)

ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
หน่วยงำน

รับผิดชอบหลัก

5 โครงกำรปรับปรุงถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ถนนมุขมนตรี  เขต
เทศบำลนครนครรำชสีมำ ช่วง
ทำงแยกบ้ำนหนองหอย – สุดเขต
เทศบำลต ำบลปรุใหญ ่ 
หมูท่ี่ 3 บ้ำนหนองหอย เชือ่มเขต
ต ำบลบ้ำนใหม่

เพือ่พัฒนำระบบ
สำธำรณูปโภคให้ได้
มำตรฐำน

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้ำง 8 ม. 
ยำว 116 ม. หนำ 0.25 ม. ไหล่ทำง
แอสฟัสท์ติกคอนกรีตกว้ำงข้ำงละ 
1.50 ม. ยำวตลอดสองข้ำงทำง  หรือ
พืน้ที่ด ำเนินกำรรวมไม่น้อยกว่ำ 
1,276  ตร.ม.  พร้อมตีเส้นจรำจร
ตลอดแนวเส้นทำงก่อสร้ำง  พร้อม
ป้ำยโครงกำรจ ำนวน 1 ป้ำย (ตำม
แบบเทศบำลก ำหนด)

 850,000  -  -  - ร้อยละประชำชน
ได้รับควำม
สะดวกในกำร
สัญจรเพิม่ขึ้น

ประชำชนได้รับควำม
สะดวกในกำรสัญจร

กองช่ำง
ทต.ปรุใหญ่

6 โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ซอยรัดใจ หมูท่ี่ 4 
บ้ำนวิโรจน์พัฒนำ ต ำบลปรุใหญ ่
เชือ่มเขตเทศบำลนครนครรำชสีมำ

เพือ่พัฒนำระบบ
สำธำรณูปโภคให้ได้
มำตรฐำน

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้ำง 5 ม. 
ยำว 400 ม. หนำ 0.15 ม.  หรือ
พืน้ที่ด ำเนินกำรไม่น้อยกว่ำ  2,000  
ตร.ม.  พร้อมไหล่ทำงหินคลุกกว้ำง 
0.50 ม. ยำว 400 ม.  หนำ 0.15 ม. 
ทั้งสองข้ำง  พร้อมป้ำยโครงกำร
จ ำนวน 1 ป้ำย (ตำมแบบเทศบำล
ก ำหนด)

1,300,000  -  - ร้อยละประชำชน
ได้รับควำม
สะดวกในกำร
สัญจรเพิม่ขึ้น

ประชำชนได้รับควำม
สะดวกในกำรสัญจร

กองช่ำง
ทต.ปรุใหญ่
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3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
   3.1

2561 2562 2563 2564
(ผลผลิตของโครงกำร) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

แผนงำนเคหะและชุมชน

ที่ โครงกำร วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ
 ตัวชีว้ัด
(KPI)

ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
หน่วยงำน

รับผิดชอบหลัก

7 โครงกำรก่อสร้ำงท่อระบำยน้ ำ
คอนกรีตเสริมเหล็ก สำยแยกสูท
บุญเติม ถึงคลองส่งน้ ำ จำกหมูท่ี่ 4
 บ้ำนวิโรจน์พัฒนำ ต ำบลปรุใหญ ่ 
เชือ่มเขตเทศบำลนครนครรำชสีมำ

เพือ่พัฒนำระบบ
สำธำรณูปโภคให้ได้
มำตรฐำน

ท่อระบำยน้ ำคอนกรีตเสริมเหล็ก  ชัน้
 3 ขนำด Ø  0.60 ม.  ควำมยำวรวม
บ่อพัก 330 ม. พร้อมบ่อพักจ ำนวน  
34 บ่อ  และคืนผิวจรำจร กว้ำง 1.2 
ม.  ยำว 330 ม. หนำ 0.15 ม.  หรือ
พืน้ที่ด ำเนินกำรไม่น้อยกว่ำ 396  
ตร.ม. พร้อมป้ำยโครงกำร จ ำนวน  1 
 ป้ำย  (ตำมแบบเทศบำลก ำหนด)

1,200,000  -  - ร้อยละประชำชน
ได้รับควำม
สะดวกในกำร
สัญจรเพิม่ขึ้น

ระบำยน้ ำได้ดีและน้ ำไม่
ท่วมขังในพืน้ที่

กองช่ำง
ทต.ปรุใหญ่

8 โครงกำรก่อสร้ำงท่อลอดเหล่ียม
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี่ 5 
บ้ำนพบสุข ต ำบลปรุใหญ ่เชือ่ม
เขตเทศบำลนครนครรำชสีมำ
(ถนนในควำมรับผิดชอบของ 
องค์กำรบริหำรส่วนจังหวดันครรำชสีมำ)

เพือ่พัฒนำระบบ
สำธำรณูปโภคให้ได้
มำตรฐำน

ท่อลอดเหล่ียมคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ขนำดกว้ำง 1.50 ม.  สูง  1.50 ม.  
ควำมยำวท่อรวมบ่อพัก 605 ม.  บ่อ
พัก จ ำนวน 61 บ่อ  พร้อมคืนผิว
จรำจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  กว้ำง  
2.50 ม. ยำว 605 ม. หนำ 0.05 ม.  
หรือพืน้ที่ด ำเนินกำรไม่น้อยกว่ำ  
1,512.50 ตร.ม. พร้อมป้ำยโครงกำร
จ ำนวน 1 ป้ำย (ตำมแบบเทศบำล
ก ำหนด)

6,500,000 - - ร้อยละประชำชน
ได้รับควำม
สะดวกในกำร
สัญจรเพิม่ขึ้น

ระบำยน้ ำได้ดีและน้ ำไม่
ท่วมขังในพืน้ที่

กองช่ำง
ทต.ปรุใหญ่
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3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
   3.1

2561 2562 2563 2564
(ผลผลิตของโครงกำร) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

แผนงำนเคหะและชุมชน

ที่ โครงกำร วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ
 ตัวชีว้ัด
(KPI)

ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
หน่วยงำน

รับผิดชอบหลัก

9 โครงกำรก่อสร้ำงท่อระบำยน้ ำ
คอนกรีตเสริมเหล็กจำกสันอ่ำง
เก็บน้ ำสนำมกีฬำเฉลิมพระเกียรติ
 80 พรรษำ ฯ เชือ่มซอยรำชครู 
หมูท่ี่ 7 บ้ำนแสนสุข ต ำบลปรุใหญ่
 เชือ่มต่อท่อระบำยน้ ำของ
องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด
นครรำชสีมำ สำยทำงวัดพบสุข-
คลองส่งน้ ำ เชือ่มต่อเขตเทศบำล
นครนครรำชสีมำ

เพือ่พัฒนำระบบ
สำธำรณูปโภคให้ได้
มำตรฐำน

ท่อระบำยน้ ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ชัน้
 3 ขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำง  1  ม.  
ยำว 382 ม.   พร้อมป้ำยโครงกำร 
จ ำนวน  1  ป้ำย (ตำมแบบเทศบำล
ก ำหนด)

 1,800,000 - - ร้อยละประชำชน
ได้รับควำม
สะดวกในกำร
สัญจรเพิม่ขึ้น

ระบำยน้ ำได้ดีและน้ ำไม่
ท่วมขังในพืน้ที่

กองช่ำง
ทต.ปรุใหญ่

รวม ........9......... โครงการ - - 14,720,000 6,300,000 1,990,000 - - - -
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รายละเอียดโครงการพัฒนา แบบ ผ.05
แผนพัฒนาท้องถ่ินสีป่ี (พ.ศ.2561 - 2564)

ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด
เทศบาลต าบลปรุใหญ่

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที ่6 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
   3.1

2561 2562 2563 2564
(ผลผลิตของโครงกำร) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

1 โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสำยประตูระบำยน้ ำโพธิ์
เต้ียถึงบำยพำส  ม. 1

เพือ่พัฒนำระบบ
สำธำรณูปโภคให้ได้
มำตรฐำน

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้ำง 5 ม. 
ยำว 2,605 ม. หนำ 0.15 ม.  หรือ
พืน้ที่ด ำเนินกำรไม่น้อยกว่ำ 13,025  
ตร.ม.  พร้อมลงหินคลุกไหล่ทำง  
กว้ำง 0.50 เมตร ยำว 2,605 ม. หนำ
 0.15 ม. ทั้งสองข้ำง  พร้อมป้ำย
โครงกำร จ ำนวน 1 ป้ำย  (ตำมแบบ
เทศบำลก ำหนด)

- - 7,300,000 - ร้อยละประชำชน
ได้รับควำม
สะดวกในกำร
สัญจรเพิม่ขึ้น

ประชำชนได้รับควำม
สะดวกในกำรสัญจร

กองช่ำง
ทต.ปรุใหญ่

2 โครงกำรก่อสร้ำงท่อระบำยน้ ำ
ถนนบำยพำส ชุมชนบ้ำนเลียบ ม.6

เพือ่พัฒนำระบบ
สำธำรณูปโภคให้ได้
มำตรฐำน

ท่อระบำยน้ ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ชัน้ 
3 ขนำด  1.00  ม. ควำมยำวท่อ
รวมรวมบ่อพัก 500 ม. บ่อพัก จ ำนวน
 51 บ่อ  พร้อมป้ำยโครงกำร จ ำนวน 
1 ป้ำย  (ตำมแบบเทศบำลก ำหนด)

- 3,000,000 - - ร้อยละประชำชน
ได้รับควำม
สะดวกในกำร
สัญจรเพิม่ขึ้น

ระบำยน้ ำได้ดีและน้ ำไม่
ท่วมขังในพืน้ที่

กองช่ำง 
ทต.ปรุใหญ่

รวม .........2........ โครงการ - - - 3,000,000 7,300,000 - - - -

แผนงำนเคหะและชุมชน

ที่ โครงกำร วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ
 ตัวชีว้ัด
(KPI)

ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
หน่วยงำน

รับผิดชอบหลัก
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บัญชคีรภุณัฑ์ แบบ ผ.08
แผนพัฒนาท้องถ่ินสีป่ี (พ.ศ.2561 - 2564)

เทศบาลต าบลปรุใหญ่

2561 2562 2563 2564
(ผลผลิตของโครงกำร) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

1 แผนงำนรักษำควำมสงบภำยใน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ยำนพำหนะและ
ขนส่ง

เพือ่จดัหำรถบรรทุก 
(ดีเซล) แบบบรรทุก
น้ ำ เพือ่ใช้ในกจิกำร
งำนปอ้งกนัและ
บรรเทำสำธำรณภยั

รถบรรทุก (ดีเซล) แบบ
บรรทุกน้ ำ ขนำด 6 ตัน 6 
ล้อ ปริมำตรกระบอกสูบ 
ไม่ต่ ำกว่ำ 6,000 ซีซี  จุน้ ำ
ได้ไม่น้อยกว่ำ 6,000 ลิตร
 น้ ำหนักของรถรวม
น้ ำหนักบรรทุก ไม่ต่ ำกว่ำ 
12,000 กิโลกรัม รำคำ
พร้อมปัม๊อุปกรณ์ จ ำนวน 
1 คัน (ตำมมำตรฐำน
ครุภัณฑ์ เดือนสิงหำคม 
2559)

2,500,000 - - - ส ำนักปลัดเทศบำล

2 แผนงำนบริหำรทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์

เพือ่จัดหำ
คอมพิวเตอร์ต้ังโต๊ะ
 ส ำหรับใช้ใน
ส ำนักงำน

คอมพิวเตอร์ต้ังโต๊ะ จ ำนวน
 2 เคร่ือง ๆ ละ 22,000 
บำท (ตำมมำตรฐำน
กระทรวง ICT ปี 2559)

44,000 - - 22,000 ส ำนักปลัดเทศบำล

3 แผนงำนบริหำรทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์

เพือ่จัดหำเคร่ือง
ส ำรองไฟ 
ส ำหรับใช้ใน
ส ำนักงำน

เคร่ืองส ำรองไฟ ขนำด 800
 VA จ ำนวน 2 เคร่ือง ๆ 
ละ 3,200 บำท (ตำม
มำตรฐำนกระทรวง ICT ปี
 2559)

6,400 - - 3,200 ส ำนักปลัดเทศบำล

4 แผนงำนบริหำรทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส ำนักงำน - เพือ่จัดหำตู้เหล็ก 2
 ล้ินชัก
ส ำหรับใช้ใน
ส ำนักงำน

ตู้เหล็ก 2 ล้ินชัก จ ำนวน 1
 หลัง ๆ ละ 3,000 บำท

3,000 - - - ส ำนักปลัดเทศบำล

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ
หน่วยงำน

รับผิดชอบหลัก
ที่ แผนงำน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์

เป้ำหมำย
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2561 2562 2563 2564
(ผลผลิตของโครงกำร) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ
หน่วยงำน

รับผิดชอบหลัก
ที่ แผนงำน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์

เป้ำหมำย

5 แผนงำนบริหำรทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส ำนักงำน เพือ่จัดหำตู้เหล็ก 2
 บำนเล่ือน (ทึบ)
ส ำหรับใช้ใน
ส ำนักงำน

 ตู้เหล็ก 2 บำนเล่ือน (ทึบ)
 จ ำนวน 2 หลัง ๆ ละ 
5,000 บำท

10,000 - 10,000 - ส ำนักปลัดเทศบำล

6 แผนงำนบริหำรทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส ำนักงำน เพือ่จัดหำตู้เหล็ก 2
 บำนเล่ือน (กระจก)
ส ำหรับใช้ใน
ส ำนักงำน

 ตู้เหล็ก 2 บำนเล่ือน 
(กระจก) จ ำนวน 2 หลัง ๆ
 ละ 5,000 บำท

10,000 - 10,000 - ส ำนักปลัดเทศบำล

7 แผนงำนบริหำรทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส ำนักงำน เพือ่จัดหำตู้เหล็ก 2
 บำน แบบเปิด
ส ำหรับใช้ใน
ส ำนักงำน

 ตู้เหล็ก 2 บำน แบบเปิด 
จ ำนวน 2 หลัง ๆ ละ 
5,500 บำท (ตำม
มำตรฐำนครุภัณฑ์ เดือน
สิงหำคม 2559)

11,000 - 11,000 - ส ำนักปลัดเทศบำล

8 แผนงำนบริหำรทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส ำนักงำน เพือ่จัดหำเคร่ือง
ท ำลำยเอกสำร
ส ำหรับใช้ใน
ส ำนักงำน

 เคร่ืองท ำลำยเอกสำร 
จ ำนวน 1 เคร่ือง ๆ ละ 
20,000 บำท (ตำม
มำตรฐำนครุภัณฑ์ เดือน
สิงหำคม 2559)

20,000 - - - ส ำนักปลัดเทศบำล

9 แผนงำนบริหำรทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์

เพือ่จัดหำ
เคร่ืองพิมพ์ 
Multifunction 
ชนิดเลเซอร์ / ชนิด
 LED สี 
ส ำหรับใช้ใน
ส ำนักงำน

เคร่ืองพิมพ์ 
Multifunction ชนิด
เลเซอร์ / ชนิด LED สี 
จ ำนวน 1 เคร่ือง ๆ ละ 
17,000 บำท   (ตำม
มำตรฐำนกระทรวง ICT ปี
 2559)

- 17,000 - - ส ำนักปลัดเทศบำล
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(ผลผลิตของโครงกำร) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ
หน่วยงำน

รับผิดชอบหลัก
ที่ แผนงำน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์

เป้ำหมำย

10 แผนงำนบริหำรทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์

เพือ่จัดหำ
คอมพิวเตอร์
โน๊ตบุค๊ 
ส ำหรับใช้ใน
ส ำนักงำน

คอมพิวเตอร์โน๊ตบุค๊ 
จ ำนวน 1 เคร่ือง ๆ ละ 
21,000 บำท  (ตำม
มำตรฐำนกระทรวง ICT ปี
 2559)

21,000 - - - กองคลัง

11 แผนงำนเคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์อืน่ เพือ่จัดหำ
Submersible 3.0
 แรง 220 โวลต์  
ส ำหรับใช้ใน
กิจกำรประปำของ
เทศบำล

Submersible 3.0 แรง 
220 โวลต์ จ ำนวน 3 ตัว ๆ
 ละ 39,000 บำท

117,000 - - - กองช่ำง

12 แผนงำนเคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์อืน่ เพือ่จัดหำ
Submersible 3.0
 แรง 380 โวลต์  
ส ำหรับใช้ใน
กิจกำรประปำของ
เทศบำล

Submersible 3.0 แรง 
380 โวลต์ จ ำนวน 3 ตัว ๆ
  ตัวละ 33,000 บำท

99,000 - - - กองช่ำง

13 แผนงำนเคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ก่อสร้ำง เพือ่จัดหำรอกโซ่
ไฟฟ้ำ  ส ำหรับใช้
ในกำรปฏิบัติงำน

รอกโซ่ไฟฟ้ำ 220 โวลท์ 
400 KG จ ำนวน 1 ตัว

17,000 - - - กองช่ำง

14 แผนงำนเคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ก่อสร้ำง เพือ่จัดหำพัดลมท่อ
  ส ำหรับใช้ในกำร
ปฏิบัติงำน

พัดลมท่อ 10" ท่อ ยำว 10 
เมตร จ ำนวน 1 ชุด

8,500 - - - กองช่ำง

15 แผนงำนเคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ก่อสร้ำง เพือ่จัดหำเคร่ือง
เชือ่มอินเวอร์เทอร์
 ส ำหรับใช้ในกำร
ปฏิบัติงำน

เคร่ืองเชือ่มอินเวอร์เทอร์ 
200 A  จ ำนวน 1 เคร่ือง

23,000 - - - กองช่ำง
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(ผลผลิตของโครงกำร) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ
หน่วยงำน

รับผิดชอบหลัก
ที่ แผนงำน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์

เป้ำหมำย

16 แผนงำนเคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โรงงำน เพือ่จัดหำปัม้ลม 
ส ำหรับใช้ในกำร
ปฏิบัติงำน

ปัม้ลม 1HP 2 สูบ ถัง 92 L
 จ ำนวน 1 ตัว

23,000 - - - กองช่ำง

17 แผนงำนเคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โรงงำน เพือ่จัดหำเคร่ืองตัด
ไฟเบอร์  ส ำหรับใช้
ในกำรปฏิบัติงำน

เคร่ืองตัดไฟเบอร์ 14" 
จ ำนวน 1 เคร่ือง

13,000 - - - กองช่ำง

18 แผนงำนเคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ก่อสร้ำง เพือ่จัดหำถังอัด
จำรบีแบบมือโยก 
ส ำหรับใช้ในกำร
ปฏิบัติงำน

ถังอัดจำรบีแบบมือโยก 
จ ำนวน 1 เคร่ือง

8,000 - - - กองช่ำง

19 แผนงำนเคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โรงงำน เพือ่จัดหำเคร่ือง
ฉีดน้ ำแรงดันสูง 
ส ำหรับใช้ในกำร
ปฏิบัติงำน

เคร่ืองฉีดน้ ำแรงดันสูง 120
 BAR จ ำนวน  1 เคร่ือง

34,000 - - - กองช่ำง

20 แผนงำนเคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โรงงำน เพือ่จัดหำเคร่ือง
เจีย ส ำหรับใช้ใน
กำรปฏิบัติงำน

เคร่ืองเจีย 4" 840 W
จ ำนวน 1 เคร่ือง

3,300 - - - กองช่ำง

21 แผนงำนเคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ก่อสร้ำง เพือ่จัดหำชุด
ประแจรวมแหวน
ข้ำงปำกตำย 
ส ำหรับใช้ในกำร
ปฏิบัติงำนกิจกำร
ประปำ

ชุดประแจรวมแหวนข้ำง
ปำกตำย ชุด 26 ตัว 6-32 
มม. จ ำนวน 1 ชุด

3,400 - - - กองช่ำง

22 แผนงำนกำรศึกษำ ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส ำนักงำน เพือ่จัดหำตู้เหล็ก 2
 บำนเล่ือน (ทึบ)
ส ำหรับใช้ใน
ส ำนักงำน

ตู้เหล็ก 2 บำนเล่ือน (ทึบ) 
จ ำนวน 2  หลัง ๆ ละ 
5,000 บำท

10,000 - - - กองกำรศึกษำ
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(ผลผลิตของโครงกำร) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ
หน่วยงำน

รับผิดชอบหลัก
ที่ แผนงำน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์

เป้ำหมำย

23 แผนงำนกำรศึกษำ ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์

เพือ่จัดหำ
คอมพิวเตอร์ต้ังโต๊ะ
ส ำหรับใช้ใน
ส ำนักงำน

คอมพิวเตอร์ต้ังโต๊ะ จ ำนวน
 1 เคร่ือง ๆ ละ 29,000 
บำท (ตำมมำตรฐำน
กระทรวง ICT ปี 2559)

29,000 - - - กองกำรศึกษำ

24 แผนงำนกำรศึกษำ ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์

เพือ่จัดหำเคร่ือง
ส ำรองไฟ 
ส ำหรับใช้ใน
ส ำนักงำน

เคร่ืองส ำรองไฟ ขนำด 1 
KVA จ ำนวน 2 เคร่ือง ๆ 
ละ 5,800 บำท (ตำม
มำตรฐำนกระทรวง ICT ปี
 2559)

11,600 - - - กองกำรศึกษำ

25 แผนงำนสำธำรณสุข ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ยำนพำหนะและ
ขนส่ง

เพือ่จัดหำ
รถบรรทุกขยะ 
ขนำด 1 ตัน 
ส ำหรับใช้จัดเก็บ
ขยะมูลฝอยในเขต
เทศบำลต ำบลปรุ
ใหญ่

รถบรรทุกขยะ ขนำด 1 ตัน
 ปริมำตรกระบอกสูบไม่ต้ ำ
กว่ำ 2,400 ซีซี แบบเปิด
ข้ำงเทท้ำย จ ำนวน  1 
คัน ๆ ละ 950,000 บำท 
(ตำมมำตรฐำนครุภัณฑ์ 
เดือนสิงหำคม 2559)

950,000 - - - กองสำธำรณสุขฯ

26 แผนงำนสำธำรณสุข ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ยำนพำหนะและ
ขนส่ง

เพือ่จัดหำ
รถบรรทุกขยะ
ส ำหรับใช้จัดเก็บ
ขยะมูลฝอยในเขต
เทศบำลต ำบลปรุ
ใหญ่

รถบรรทุกขยะ  ขนำด 6 
ตัน 6 ล้อ ปริมำตร
กระบอกสูบไม่ต่ ำกว่ำ 
6,000 ซีซี แบบอัดท้ำย 
จ ำนวน  1 คัน ๆ ละ 
2,400,000 บำท(ตำม
มำตรฐำนครุภัณฑ์ เดือน
สิงหำคม 2559)

- 2,400,000 - - กองสำธำรณสุขฯ
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(ผลผลิตของโครงกำร) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ
หน่วยงำน

รับผิดชอบหลัก
ที่ แผนงำน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์

เป้ำหมำย

27 แผนงำนสำธำรณสุข ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณำ
และเผยแพร่

เพือ่จัดหำกล้อง
ถ่ำยนิ่ง ระบบ
ดิจิตอล 
ส ำหรับใช้ใน
ส ำนักงำน

กล้องถ่ำยภำพนิ่ง ระบบ
ดิจิตอล จ ำนวน 1 ตัว ๆ 
ละ  6,500 บำท  (ตำม
มำตรฐำนครุภัณฑ์ เดือน
สิงหำคม 2559)

6,500 - - - กองสำธำรณสุขฯ

28 แผนงำนสำธำรณสุข ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณำ
และเผยแพร่

เพือ่จัดหำชุด
เคร่ืองขยำยเสียง
พร้อมล ำโพง 
ส ำหรับใช้ติดต้ังรถ
ขยะ

ชุดเคร่ืองขยำยเสียงพร้อม
ล ำโพง ขนำดไม่น้อยกว่ำ 
200 วัตต์ ส ำหรับติดต้ังใน
รถยนต์ สำมำรถเล่นแผ่น 
DVD / CD และมีช่องเสียบ
 USB ไม่โครโฟนชนิดมีสำย
 ล ำโพงฮอร์น 2 ตัว พร้อม
ติดต้ัง  จ ำนวน 2 ชุด ๆ ละ
 15,000 บำท

30,000 - - - กองสำธำรณสุขฯ

29 แผนงำนสำธำรณสุข ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์

เพือ่จัดหำ
เคร่ืองพิมพ์ 
Multifunction 
ชนิดเลเซอร์ / ชนิด
 LED สี 
ส ำหรับใช้ใน
ส ำนักงำน

เคร่ืองพิมพ์ 
Multifunction ชนิด
เลเซอร์ / ชนิด LED สี 
จ ำนวน 1 เคร่ือง ๆ ละ 
17,000 บำท   (ตำม
มำตรฐำนกระทรวง ICT ปี
 2559)

17,000 - - - กองสำธำรณสุขฯ

30 แผนงำนสำธำรณสุข ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์

เพือ่จัดหำ
คอมพิวเตอร์
โน๊ตบุค๊ 
ส ำหรับใช้ใน
ส ำนักงำน

คอมพิวเตอร์โน๊ตบุค๊ 
จ ำนวน 1 เคร่ือง ๆ ละ 
21,000 บำท (ตำม
มำตรฐำนกระทรวง ICT ปี
 2559)

21,000 - - - กองสำธำรณสุขฯ
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(ผลผลิตของโครงกำร) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ
หน่วยงำน

รับผิดชอบหลัก
ที่ แผนงำน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์

เป้ำหมำย

31 แผนงำนสำธำรณสุข ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส ำนักงำน เพือ่จัดหำ ตู้เหล็ก 
2 บำนเล่ือน (ทึบ)
ส ำหรับใช้ใน
ส ำนักงำน

 ตู้เหล็ก 2 บำนเล่ือน (ทึบ)
 จ ำนวน  2 หลัง ๆ ละ 
5,000 บำท

10,000 - 10,000 - กองสำธำรณสุขฯ

32 แผนงำนสำธำรณสุข ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส ำนักงำน เพือ่จัดหำตู้เหล็ก 2
 บำนเล่ือน (กระจก)
ส ำหรับใช้ใน
ส ำนักงำน

ตู้เหล็ก 2 บำนเล่ือน 
(กระจก)  จ ำนวน  2 
หลัง ๆ ละ 5,000 บำท

10,000 - 10,000 - กองสำธำรณสุขฯ

33 แผนงำนสำธำรณสุข ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส ำนักงำน เพือ่จัดหำเก้ำอี ้
ระดับ 7-8 
ส ำหรับใช้ใน
ส ำนักงำน

เก้ำอี ้ระดับ 7-8 (ปรับ
ระดับได้)  จ ำนวน  1 ตัว

3,000 - - - กองสำธำรณสุขฯ

4,072,700 2,417,000 51,000 25,200 กองสำธำรณสุขฯรวม
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ส่วนที่ ส่วนที่ 55  
การติดตามและประเมินผล 

 
1.  การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 

ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น จะต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยจะต้องติดตาม
และประเมินยุทธศาสตร์ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2558 หมวด 6 ข้อ 29 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ 13 และในการประเมินแผนนั้นจะต้องด าเนินการประเมิน
คุณภาพของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาตามแนวทางการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือสอดคล้อง
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แจ้งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.2/ว 
5797 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2559 เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
(พ.ศ.2561–2564) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559  

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 (แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559) 

เป็นแบบที่ก าหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ด าเนินการให้คะแนน 
ตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยด าเนินการให้แล้วเสร็จ
ภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย มีรายละเอียด ดังนี้ 

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
ประกอบด้วย 

1.1 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 คะแนน 
1.2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 15 คะแนน 
1.3 ยุทธศาสตร์ 65 คะแนน ประกอบด้วย 

(1) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 10 คะแนน 
(2) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 10 คะแนน 
(3) ยุทธศาสตร์จังหวัด 10 คะแนน 
(4) วิสัยทัศน์ 5 คะแนน 
(5) กลยุทธ์ 5 คะแนน 
(6) เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ 5 คะแนน 
(7) จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 5 คะแนน 
(8) แผนงาน 5 คะแนน 
(9) ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 5 คะแนน 
(10) ผลผลิต/โครงการ 5 คะแนน 
คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ์ท่ีควรได้เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการ 

พัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) 
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2. การติดตามและประเมินผลโครงการ 

ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น จะต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยจะต้องติดตาม
และประเมินยุทธศาสตร์ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 หมวด 6 ข้อ 29 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 ข้อ 13  2.ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ 13 และในการประเมินแผนนั้นจะต้อง ด าเนินการ
ประเมินคุณภาพของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาตามแนวทางการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือ
สอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แจ้งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 
0810.2/ว 5797 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2559 เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561–2564) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
จัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559  

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 (แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559) 

เป็นแบบที่ก าหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ด าเนินการให้คะแนน 
ตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยด าเนินการให้แล้วเสร็จ
ภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย มีรายละเอียด ดังนี้ 

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
ประกอบด้วย 

2.1 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 10 คะแนน 
2.2 การประเมินผลการน้าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 คะแนน 
2.3 การประเมินผลการน้าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 คะแนน 
2.4 ยุทธศาสตร์และแผนงาน 10 คะแนน 
2.5 โครงการพัฒนา 60 คะแนน ประกอบด้วย 

(1) ความชัดเจนของชื่อโครงการ 5 คะแนน 
(2) ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ 5 คะแนน 
(3) เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน้าไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง 5 คะแนน 
(4) โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 5 คะแนน 
(5) เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 

แห่งชาติ ฉบับที่ 12  5 คะแนน 
(6) โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 5 คะแนน 
(7) โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด 5 คะแนน 
(8) โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน 

ภายใต้หลักประชารัฐ 5 คะแนน 
(9) งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 5 คะแนน 
(10) มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ 5 คะแนน 
(11) มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ 5 คะแนน 
(12) ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 5 คะแนน 

คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ์ท่ีควรได้เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการ 
พัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) 
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3. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 

3.1 การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
ข้อ 30 (5) ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท้าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน 

ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559 ก าหนดว่า ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อ
สภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้
ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและ
ประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายใน
เดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี และ ข้อ 29 (3) ก าหนดว่า ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอ
ความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้ง
ภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี  

โดยใช้รูปแบบเชิงพรรณา ซึ่งสามารถแสดงได้ทั้งการอธิบายเชิงสถิติ รูปภาพ กราฟ ข้อมูลต่าง ๆ จาก 
1. ใช้แบบส าหรับการติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณและคุณภาพ 

(1) แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน (Performance Indicators) 
(2) แบบบัตรคะแนน (Scorecard Model) แบบบัตรคะแนน หรือ Scorecard Model ของ 

Kaplan & Norton 
(3) แบบมุ่งวัดผลสัมฤทธิ์ (Result Framework Model (RF)) 
(4) แบบเชิงเหตุผล (Logical Model) ตัวแบบเชิงเหตุผล หรือ Logical Model 
(5) แบบวัดกระบวนการปฏิบัติงาน (Process Performance Measurement System 

(PPMS)) ระบบการวัดกระบวนการปฏิบัติงานหรือ PPMS 
(6) แบบการประเมินโดยใช้วิธีการแก้ปัญหาหรือเรียนรู้จากปัญหาที่เกิดขึ้นหรือ Problem- 

Solving Method 
(7) แบบการประเมินแบบมีส่วนร่วม (Participatory Methods) 
(8) แบบการประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation) 
(9) แบบการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Model) 
(10) แบบการประเมินตนเอง (Self-assessment Model) และ 
(11) แบบอ่ืน ๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนดขึ้น ทั้งนี้ต้องอยู่ภายใต้กรอบตาม 

ข้อ (1)-(10) หรือเป็นแบบผสมก็ได้ 
2. เชิงปริมาณ (Quantity) คุณภาพ (Quality) ผลที่ได้จริง ๆ คืออะไร ค่าใช้จ่าย (Cost) เวลา 

(Time) เป็นไปตามที่ก าหนดไว้หรือไม่ 
3. ประชาชนได้ประโยชน์อย่างไรหรือราชการได้ประโยชน์อย่างไร 
4. วัดผลนั้นได้จริงหรือไม่ หรือวัดได้เท่าไหร่ (Key Performance Indicators : KPIs) 
5. ผลกระทบ (Impact 
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(1) การวัดผลในเชิงปริมาณ 
ตามท่ีเทศบาลได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาขึ้นมาเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาเทศบาล

ให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน ในการจัดท า
แผนพัฒนานั้นจะต้องมีการติดตามและประเมินแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท า
แผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 หมวด 6 ข้อ29 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
จัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 ข้อ 13 

โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาเป็นผู้ด าเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา ซึ่งคณะกรรมการจะต้องด าเนินการก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่
เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลา
ไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี   

โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ  มีดังนี้ 
แบบที่  1  การก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แบบที่  2  แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แบบที่  3/1  แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
การติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan  (www.dla.go.th) 

 (2) การวัดผลในเชิงคุณภาพ 
การจัดผลเชิงคุณภาพ เทศบาลใช้การส ารวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิงคุณภาพโดย

ภาพรวม โดยได้มีการประเมินความพึงพอใจ ซึ่งการประเมินความพึงพอใจท าให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการ
ด าเนินงานของเทศบาลในภาพรวม   

โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ  มีดังนี้ 
แบบที่  3/2  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของเทศบาล 
แบบที่  3/3  แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ 
 

4. ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
4.1 ผลกระทบน าไปสู่อนาคต 
 1. เกิดการพัฒนาที่ล่าช้า เพราะการด าเนินงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนต้องผ่าน

กระบวนการหลายขั้นตอน สลับซับซ้อน 
 2. ประชาชนอาจเกิดความเบื่อหน่ายกับกระบวนการจัดท าแผนที่มีความยุ่งยากมากข้ึน 
 3. ปัญหาอาจไม่ได้รับการแก้ไขอย่างตรงจุดเพราะข้อจ ากัดของระเบียบกฎหมายที่ท าได้ยาก

และบางเรื่องอาจท าไม่ได้   
4.2 ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 
 1)  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีควรพิจารณาใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็นกรอบ

ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีและให้มีความสอดคล้องกัน และทุกภาคส่วนควรให้ความส าคัญในการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นมากขึ้น   

2)  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นท้องถิ่นสี่ปีปีควรพิจารณางบประมาณและค านึงถึง
สถานะการคลังในการพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาถิ่นสี่ปี เนื่องจากมีข้อจ ากัดของ
งบประมาณ 
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3)  ควรเร่งรัดให้มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้
สามารถด าเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น   

4)  เทศบาลควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับกับภารกิจแต่ละด้านที่
จะต้องด าเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ 
 
 

  




