บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558 ถึง 2560) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1
เทศบาลตาบลปรุใหญ่
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชดาริ
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรม ประเพณี และกีฬา
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา
ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตร
รวม

ปี พ.ศ. 2558
จานวน
โครงการ งบประมาณ
1
100,000
1
280,000
1
100,000
4
143,000
2
140,000
1
5,000
10

768,000

ปี พ.ศ. 2559
จานวน
โครงการ งบประมาณ
-

-

ปี พ.ศ. 2560
จานวน
โครงการ งบประมาณ
-

-

รวม 3 ปี
จานวน
โครงการ งบประมาณ
1
100,000
1
280,000
1
100,000
4
143,000
2
140,000
1
5,000
10

768,000

2

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558 ถึง พ.ศ. 2560) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1
เทศบาลตาบลปรุใหญ่

ที่

ยุทธศาสตร์

1 ยุทธศาสตร์ดา้ นการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สนิ
1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการติดตั้งระบบเตือนภัยธรรมชาติ และภัยพิบัตติ า่ งๆ รวมทั้งการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย และความมั่นคงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สนิ ลดอุบัตเิ หตุทางบก/ทางน้า

ปี พ.ศ. 2558
จานวน
โครงการ งบประมาณ

ปี พ.ศ. 2559
จานวน
โครงการ งบประมาณ

ปี พ.ศ. 2560
จานวน
โครงการ งบประมาณ

รวม 3 ปี
จานวน
โครงการ งบประมาณ

1

100,000

-

-

-

-

1

100,000

1

100,000

-

-

-

-

1

100,000

1

280,000

-

-

-

-

1

280,000

1

280,000

-

-

-

-

1

280,000

5 ยุทธศาสตร์ดา้ นการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรม ประเพณี และกีฬา
5.2 ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมลานกีฬาชุมชน และจัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ ตั้งแต่ระดับหมู่บ้าน
จนถึงระดับจังหวัด รวมถึงการสร้างความเป็นเลิศทางด้านกีฬาสู่กฬี าอาชีพในระดับชาติและนานาชาติ

1

100,000

-

-

-

-

1

100,000

รวม

1

100,000

-

-

-

-

1

100,000

4
4

143,000
143,000

-

-

-

-

4
4

143,000
143,000

2
2

140,000
140,000

-

-

-

-

2
2

140,000
140,000

1

5,000

-

-

-

-

1

5,000

1
10

5,000
768,000

-

-

-

-

1
10

5,000
768,000

รวม
2 ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชดาริ
2.1 พัฒนาขุดลอก คูคลองและจัดสร้างแหล่งน้า สงวนและเก็บกักน้าเพื่อการเกษตร เพื่อการอุปโภคและ
บริโภค รวมทั้งวางโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาน้าท่วมและน้าแล้ง
รวม

6 ยุทธศาสตร์ดา้ นการพัฒนาการศึกษา
6.2 ส่งเสริมการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย
รวม
7 ยุทธศาสตร์ดา้ นการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
7.5 เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัตริ าชการ และส่งเสริมศักยภาพท้องถิ่นในทุกๆ ด้าน
รวม
9 ยุทธศาสตร์ดา้ นการพัฒนาสังคม
9.3 ดาเนินการสนับสนุน และประสานรัฐบาล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกระดับ เพื่อป้องกันและให้มกี าร
ปราบปรามและแก้ไขปัญหาการเสพ การผลิต และการจาหน่ายยาเสพติดในทุกระดับ
รวม
รวมทั้งสิ้น
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558 ถึง 2560) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1
เทศบาลตาบลปรุใหญ่
ยุทธศาสตร์จงั หวัดที่ ๓ พัฒนาโคราชเมืองน่าอยูท่ เี่ ป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัดที่ ๙ ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สนิ

1. ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สิน
1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการติดตัง้ ระบบเตือนภัยธรรมชาติ และภัยพิบตั ติ า่ งๆ รวมทั้งการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และความมัน่ คงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ลดอุบตั เิ หตุทางบก/ทางน้า
ที่
1

โครงการ
โครงการปรับปรุงเสียงตามสาย ม.1

วัตถุประสงค์
เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูล
ข่าวสารที่ทั่วถึงและครอบคลุม

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ปรับปรุงเสียงตามสาย
(ตามแบบเทศบาลกาหนด)

งบประมาณและที่มา
2558
2559
2560
(บาท)
(บาท)
(บาท)
100,000
-

ตัวชีว้ ัด
หน่วยงานที่
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
(KPI)
รับผิดชอบ
1 แห่ง

ประชาชนได้รับข้อมูล
ข่าวสารที่ทั่วถึงและ
ครอบคลุม

กองช่าง
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558 ถึง 2560) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1
เทศบาลตาบลปรุใหญ่
ยุทธศาสตร์จงั หวัดที่ ๓ พัฒนาโคราชเมืองน่าอยูท่ เี่ ป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัดที่ ๑ ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชดาริ
2.ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชดาริ
2.1 พัฒนาขุดลอก คูคลองและจัดสร้างแหล่งน้า สงวนและเก็บกักน้าเพื่อการเกษตร เพื่อการอุปโภคและบริโภค รวมทั้งวางโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาน้าท่วมและน้าแล้ง
งบประมาณและที่มา
เป้าหมาย
ตัวชีว้ ัด
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
2558
2559
2560
(KPI)
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 โครงการเปลีย่ นท่อเมน
เพื่อให้ประชาชนมีน้าใช้ ท่อพีวีซี  4 นิว้ ชัน้ 13.5 ชนิดแหวนยาง
280,000
1 แห่ง
ประปา จากสานักงาน
เพื่อการเกษตรและใช้ ความยาว 700 เมตร พร้อมป้ายโครงการ
เทศบาลตาบลปรุใหญ่ ถึง
อุปโภค-บริโภคอย่าง
จานวน 1 ป้าย
ศาลน้าแดง หมูท่ ี่ 1 บ้านคน ทั่วถึง
(ตามแบบเทศบาลกาหนด)
ชุม

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ
ประชาชนมีน้าใช้
เพื่อการเกษตรและ
ใช้อปุ โภค-บริโภค
ทั่วถึง

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
กองช่าง

5

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558 ถึง 2560) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1
เทศบาลตาบลปรุใหญ่
ยุทธศาสตร์จงั หวัดที่ ๒ ลดความเหลือ่ มล้าทางสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัดที่ ๗ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเทีย่ ว ศาสนา-วัฒนธรรม ประเพณี และกีฬา
5. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเทีย่ ว ศาสนา-วัฒนธรรม ประเพณี และกีฬา
5.2 ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมลานกีฬาชุมชน และจัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ ตัง้ แต่ระดับหมูบ่ า้ นจนถึงระดับจังหวัด รวมถึงการสร้างความเป็นเลิศทางด้านกีฬาสูก่ ฬี าอาชีพ
ในระดับชาติและนานาชาติ
ที่

โครงการ

1 โครงการจัดหาเครื่องออกกาลังกาย
ม.3

วัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมสุขภาพของ
ประชาชน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
เครื่องออกกาลังกาย
กลางแจ้ง
(ตามแบบเทศบาลกาหนด)

งบประมาณและที่มา
2558
2559
2560
(บาท)
(บาท)
(บาท)
100,000
-

ตัวชีว้ ัด
(KPI)
1 ชุด

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
ประชาชนมีสุขภาพที่แข็งแรง

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
กองช่าง
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558 ถึง 2560) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1
เทศบาลตาบลปรุใหญ่
ยุทธศาสตร์จงั หวัดที่ ๒ ลดความเหลือ่ มล้าทางสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัดที่ ๒ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา
6. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา
6.2 ส่งเสริมการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย
งบประมาณและที่มา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
2558
2559
2560
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 โครงการจัดทาป้ายชือ่ ศูนย์พัฒนาเด็ก เพื่อให้ศนู ย์พัฒนาเด็กเล็กให้มี ป้ายชือ่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
100,000
เล็ก หมูท่ ี่ 2
มาตรฐาน
ตาบลปรุใหญ่
2 โครงการจัดหาครุภัณฑ์สานักงาน
เพื่อให้ศนู ย์พัฒนาเด็กเล็กมี
ตูเ้ หล็ก 2 บานเปิด จานวน
6,000
ครุภัณฑ์ที่เหมาะสมและมี
1 หลัง ๆ ละ 6,000 บาท
คุณภาพ
3 โครงการจัดหาครุภัณฑ์งานบ้านงาน
ครัว

เพื่อให้ศนู ย์พัฒนาเด็กเล็กมี
ครุภัณฑ์ที่เหมาะสมและมี
คุณภาพ

เครื่องกรองน้า จานวน 1
เครื่อง ๆ ละ 25,000 บาท

25,000

-

-

4

เพื่อให้ศนู ย์พัฒนาเด็กเล็กมี
ครุภัณฑ์ที่เหมาะสมและมี
คุณภาพ

ทีวี LCD ขนาด 29" จานวน
1 เครื่อง ๆ ละ 12,000
บาท

12,000

-

-

โครงการจัดหาครุภัณฑ์โฆษณาและ
เผยแพร่

ตัวชีว้ ัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

1 ป้าย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีมาตรฐาน กองการศึกษา
1 หลัง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตาบลปรุใหญ่มกี ารบริหาร
จัดการที่มคี ณ
ุ ภาพและ
ประสิทธิภาพ
1 เครื่อง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตาบลปรุใหญ่มกี ารบริหาร
จัดการที่มคี ณ
ุ ภาพและ
ประสิทธิภาพ
1 เครื่อง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตาบลปรุใหญ่มกี ารบริหาร
จัดการที่มคี ณ
ุ ภาพและ
ประสิทธิภาพ

กองการศึกษา

กองการศึกษา

กองการศึกษา

7

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558 ถึง 2560) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1
เทศบาลตาบลปรุใหญ่
ยุทธศาสตร์จงั หวัดที่ ๔ การบริหารราชการแบบบูรณาการตามหลักธรรมาภิบาล
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัดที่ ๘ ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองทีด่ ี
7. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองทีด่ ี
7.5 เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบตั ริ าชการ และส่งเสริมศักยภาพท้องถิน่ ในทุกๆ ด้าน
งบประมาณและที่มา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
2558
2559
2560
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 โครงการรู้รักสามัคคีตาบลปรุใหญ่
เพื่อให้ประชาชนตาบล ปรุ ประชาชนตาบลปรุใหญ่ หมูท่ ี่ 1 -7
40,000
ใหญ่มคี วามรัก ความ
สามัคคี และมีความสุข
อย่างยัง่ ยืน
2 โครงการขนย้ายวัสดุ-อุปกรณ์ในการ เพื่อเป็นการเพิ่ม
เทศบาลตาบลปรุใหญ่
100,000
ปฏิบตั งิ านจากสานักงานเทศบาล
ประสิทธิภาพในการบริหาร
ตาบลปรุใหญ่ (แห่งเก่า) หมูท่ ี่ 1 ไปยัง จัดการให้มคี วามรวดเร็ว
สานักงานเทศบาลตาบลปรุใหญ่ (แห่ง และประชาชนได้รับความ
ใหม่) หมูท่ ี่ 7
สะดวกเพิ่มมากขึน้

ตัวชีว้ ัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

7 หมูบ่ า้ น ประชาชนตาบล
ปรุใหญ่มคี วามรัก
ความสามัคคี และมี
ความสุขอย่างยัง่ ยืน
1 ครั้ง ประสิทธิภาพในด้าน
การบริการสะดวก
รวดเร็วยิง่ ขึน้

สานัก
ปลัดเทศบาล

สานัก
ปลัดเทศบาล
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558 ถึง 2560) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1
เทศบาลตาบลปรุใหญ่
ยุทธศาสตร์จงั หวัดที่ ๒ ลดความเหลือ่ มล้าทางสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัดที่ ๔ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม
9.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม
9.3 ดาเนินการสนับสนุน และประสานรัฐบาล องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ทุกระดับ เพื่อป้องกันและให้มกี ารปราบปรามและแก้ไขปัญหาการเสพ การผลิต และการจาหน่ายยาเสพติด
ในทุกระดับ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
1 อุดหนุนโรงเรียนบ้านคนชุม ตาม
เพื่ออุดหนุนโรงเรียนบ้านคนชุม โรงเรียนบ้านคนชุม
นโยบายด้านการปราบปรามและ
ตามนโยบายด้านการ
หยุดยัง้ การแพร่ระบาดของยาเสพติด ปราบปรามและหยุดยัง้ การแพร่
ปีงบประมาณ ๒๕๕๘
ระบาดของยาเสพติด
ปีงบประมาณ ๒๕๕๘

งบประมาณและที่มา
2558
2559
2560
(บาท)
(บาท)
(บาท)
5,000
-

ตัวชีว้ ัด
(KPI)
1 ครั้ง

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

สถานศึกษาในพื้นที่ปลอดยา
เสพติด

กอง
สาธารณสุขฯ
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558 ถึง 2560) เปลีย่ นแปลง ครั้งที่ 1
เทศบาลตาบลปรุใหญ่
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชดาริ
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรม ประเพณี และกีฬา
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา
ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตร
รวม

ปี พ.ศ. 2558
จานวน
โครงการ งบประมาณ
2
229,000
9
2,539,000
1
407,000
1
422,000
13

3,597,000

ปี พ.ศ. 2559
จานวน
โครงการ งบประมาณ
-

-

ปี พ.ศ. 2560
จานวน
โครงการ งบประมาณ
-

-

รวม 3 ปี
จานวน
โครงการ งบประมาณ
2
229,000
9
2,539,000
1
407,000
1
422,000
13

3,597,000
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558 ถึง 2560) เปลีย่ นแปลง ครั้งที่ 1
เทศบาลตาบลปรุใหญ่
ยุทธศาสตร์จงั หวัดที่ ๓ พัฒนาโคราชเมืองน่าอยูท่ เี่ ป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัดที่ ๑ ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชดาริ
2.ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชดาริ
2.1 พัฒนาขุดลอก คูคลองและจัดสร้างแหล่งน้า สงวนและเก็บกักน้าเพื่อการเกษตร เพื่อการอุปโภคและบริโภค รวมทั้งวางโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาน้าท่วมและน้าแล้ง
งบประมาณและที่มา
เป้าหมาย
ตัวชีว้ ัด
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
2558
2559
2560
(KPI)
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 โครงการขุดลอกตะกุดช่วง เพื่อให้ประชาชนมีน้าใช้ ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 496.00
59,000
1 แห่ง
โนนโพธิ์ หมูท่ ี่ 1 บ้านคนชุม เพื่อการเกษตรและใช้ เมตร ลึก 0.50 เมตร
อุปโภค-บริโภคอย่าง
(ตามแบบเทศบาลกาหนด)
ทั่วถึง

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ
ประชาชนมีน้าใช้
เพื่อการเกษตรและ
ใช้อปุ โภค-บริโภค
ทั่วถึง

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
กองช่าง
เป็นรายการที่
เปลีย่ นแปลง
จากแผนพัฒนา
สามปี (พ.ศ.
2558-2560)
หน้า 63 ลาดับ
ที่ 2
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2.ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชดาริ
2.1 พัฒนาขุดลอก คูคลองและจัดสร้างแหล่งน้า สงวนและเก็บกักน้าเพื่อการเกษตร เพื่อการอุปโภคและบริโภค รวมทั้งวางโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาน้าท่วมและน้าแล้ง
งบประมาณและที่มา
เป้าหมาย
ตัวชีว้ ัด
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
2558
2559
2560
(KPI)
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
2 โครงการขุดลอกคลองเหมือง เพื่อให้ประชาชนมีน้าใช้ ช่วงที่ 1
170,000
1 แห่ง
ไส้ไก่ หน้าบ้าน
เพื่อการเกษตรและใช้ ขนาดกว้าง 1.00 เมตร ยาว 1,150.00
นายสุพล โนใหม่ หมูท่ ี่ 2
อุปโภค-บริโภคอย่าง
เมตร ลึก 0.60 เมตร พร้อมวางท่อ
บ้านตะคองเก่า
ทั่วถึง
ระบายน้า
จุดที่ 1 ท่อระบายน้า ค.ส.ล. ปากลิน้
ราง ชัน้ 3  0.60 เมตร ความยาวท่อ
รวมบ่อพัก 40.00 เมตร บ่อพักจานวน 4
บ่อ
จุดที่ 2 ท่อระบายน้า ค.ส.ล. ปากลิน้
ราง ชัน้ 3  0.80 เมตร จานวน 8
ท่อน พร้อมกาแพงกันน้าเซาะทั้งสองด้าน
ช่วงที่ 2
ขนาดกว้าง 1.00 เมตร ยาว 604.00
เมตร ลึก 0.60 เมตร พร้อมป้ายโครงการ
จานวน 1 ป้าย
(ตามแบบเทศบาลกาหนด)

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ
ประชาชนมีน้าใช้
เพื่อการเกษตรและ
ใช้อปุ โภค-บริโภค
ทั่วถึง

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
กองช่าง
เป็นรายการที่
เปลีย่ นแปลง
จากแผนพัฒนา
สามปี (พ.ศ.
2558-2560)
หน้า 64 ลาดับ
ที่ 3
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558 ถึง 2560) เปลีย่ นแปลง ครั้งที่ 1
เทศบาลตาบลปรุใหญ่
ยุทธศาสตร์จงั หวัดที่ ๓ พัฒนาโคราชเมืองน่าอยูท่ เี่ ป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัดที่ ๖ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
3.2 ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึงให้สามารถตอบสนองความต้องการ และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยเฉพาะเส้นทางการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร แหล่งท่องเที่ยวและพื้นที่
อืน่ ๆ ที่เกีย่ วข้องกับการดารงชีวิตของประชาชน
ตัวชีว้ ัด
เป้าหมาย
(KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ หน่วยงานที่
งบประมาณและที่มา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ได้รับ
รับผิดชอบ
2558
2559
2560
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
กองช่าง
1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เพื่อพัฒนาระบบสาธารณูปโภค ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว
464,000
1 แห่ง ประชาชนได้รับ
เป็นรายการที่
เหล็กหลังโรงแรมเบสส์ หมูท่ ี่ 7 บ้าน ให้ได้มาตรฐาน
215.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
ความสะดวกใน
เปลีย่ นแปลง
แสนสุข
พื้นที่ดาเนินการไม่นอ้ ยกว่า 860.00
การสัญจร
จาก
ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทาง
แผนพัฒนา
กว้าง 0.50 เมตร ยาว 215.00 เมตร
สามปี (พ.ศ.
หนา 0.15 เมตร ทั้งสองข้าง พร้อม
2558-2560)
ป้ายโครงการจานวน 1 ป้าย (ตาม
หน้า 74 ลาดับ
แบบเทศบาลกาหนด)
ที่ 1

2 โครงการวางท่อระบายน้า ซอยวิโรจน์ เพื่อพัฒนาระบบสาธารณูปโภค
พัฒนา 3 ฝัง่ ขวา หมูท่ ี่ 4 บ้านวิโรจน์ ให้ได้มาตรฐาน
พัฒนา

ท่อระบายน้า ค.ส.ล. ปากลิน้ ราง ชัน้
3  0.40 เมตร ความยาวท่อรวมบ่อ
พัก 47.00 เมตร บ่อพักจานวน 4 บ่อ
พร้อมคืนผิวจราจร ค.ส.ล. กว้าง 1.00
เมตร ยาว 47.00 เมตร หนา 0.15
เมตร พร้อมป้ายโครงการจานวน 1
ป้าย (ตามแบบเทศบาลกาหนด)

110,000

-

-

1 แห่ง

น้าไม่ท่วมขังใน
พื้นที่

กองช่าง
เป็นรายการที่
เปลีย่ นแปลง
จาก
แผนพัฒนา
สามปี (พ.ศ.
2558-2560)
หน้า 75 ลาดับ
ที่ 2
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3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
3.2 ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึงให้สามารถตอบสนองความต้องการ และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยเฉพาะเส้นทางการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร แหล่งท่องเที่ยวและพื้นที่
อืน่ ๆ ที่เกีย่ วข้องกับการดารงชีวิตของประชาชน
ตัวชีว้ ัด
เป้าหมาย
(KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ หน่วยงานที่
งบประมาณและที่มา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ได้รับ
รับผิดชอบ
2558
2559
2560
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
กองช่าง
3 โครงการวางท่อระบายน้า ซอยวิโรจน์ เพื่อพัฒนาระบบสาธารณูปโภค ท่อระบายน้า ค.ส.ล. ปากลิน้ ราง ชัน้
387,000
1 แห่ง น้าไม่ท่วมขังใน
เป็นรายการที่
พัฒนา 4 ทั้งสองฝัง่ หมูท่ ี่ 4 บ้าน
ให้ได้มาตรฐาน
พื้นที่
3  0.40 เมตร ความยาวท่อรวมบ่อ
เปลีย่ นแปลง
วิโรจน์พัฒนา
พัก 160.00 เมตร บ่อพักจานวน 16
จาก
บ่อ พร้อมคืนผิวจราจร ค.ส.ล. กว้าง
แผนพัฒนา
1.00 เมตร ยาว 160.00 เมตร หนา
สามปี (พ.ศ.
0.15 เมตร พร้อมป้ายโครงการจานวน
2558-2560)
1 ป้าย
หน้า 75 ลาดับ
(ตามแบบเทศบาลกาหนด)
ที่ 3
4 โครงการวางท่อระบายน้า ซอยวิโรจน์ เพื่อพัฒนาระบบสาธารณูปโภค
พัฒนา 5 ฝัง่ ซ้าย หมูท่ ี่ 4 บ้านวิโรจน์ ให้ได้มาตรฐาน
พัฒนา

ท่อระบายน้า ค.ส.ล. ปากลิน้ ราง ชัน้
3  0.40 เมตร ความยาวท่อรวมบ่อ
พัก 45.00 เมตร บ่อพักจานวน 4
บ่อ พร้อมคืนผิวจราจร ค.ส.ล. กว้าง
1.00 เมตร ยาว 45.00 เมตร หนา
0.15 เมตร พร้อมป้ายโครงการจานวน
1 ป้าย
(ตามแบบเทศบาลกาหนด)

106,000

-

-

1 แห่ง

น้าไม่ท่วมขังใน
พื้นที่

กองช่าง
เป็นรายการที่
เปลีย่ นแปลง
จาก
แผนพัฒนา
สามปี (พ.ศ.
2558-2560)
หน้า 76 ลาดับ
ที่ 4
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3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
3.2 ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึงให้สามารถตอบสนองความต้องการ และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยเฉพาะเส้นทางการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร แหล่งท่องเที่ยวและพื้นที่
อืน่ ๆ ที่เกีย่ วข้องกับการดารงชีวิตของประชาชน
ตัวชีว้ ัด
เป้าหมาย
(KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ หน่วยงานที่
งบประมาณและที่มา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ได้รับ
รับผิดชอบ
2558
2559
2560
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
กองช่าง
5 โครงการวางท่อระบายน้า ซอยวิโรจน์ เพื่อพัฒนาระบบสาธารณูปโภค ท่อระบายน้า ค.ส.ล. ปากลิน้ ราง ชัน้
382,000
1 แห่ง น้าไม่ท่วมขังใน
เป็นรายการที่
พัฒนา 6 ทั้งสองฝัง่ หมูท่ ี่ 4 บ้าน
ให้ได้มาตรฐาน
พื้นที่
3  0.40 เมตร ความยาวท่อรวมบ่อ
เปลีย่ นแปลง
วิโรจน์พัฒนา
พัก 160.00 เมตร บ่อพักจานวน 16
จาก
บ่อ พร้อมคืนผิวจราจร ค.ส.ล. กว้าง
แผนพัฒนา
1.00 เมตร ยาว 160.00 เมตร หนา
สามปี (พ.ศ.
0.15 เมตร พร้อมป้ายโครงการจานวน
2558-2560)
1 ป้าย (ตามแบบเทศบาลกาหนด)
หน้า 76 ลาดับ
ที่ 5

6 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอยแสนสุข 5/4 (พันเอก
ประภาส) หมูท่ ี่ 7 บ้านแสนสุข

เพื่อพัฒนาระบบสาธารณูปโภค
ให้ได้มาตรฐาน

ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว
202.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
พื้นที่ดาเนินการไม่นอ้ ยกว่า 1,010.00
ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทาง
กว้าง 0.50 เมตร ยาว 202.00 เมตร
หนา 0.15 เมตร ทั้งสองข้าง พร้อม
ป้ายโครงการจานวน 1 ป้าย (ตามแบบ
เทศบาลกาหนด)

525,000

-

-

1 แห่ง

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร

กองช่าง
เป็นรายการที่
เปลีย่ นแปลง
จาก
แผนพัฒนา
สามปี (พ.ศ.
2558-2560)
หน้า 78 ลาดับ
ที่ 8
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3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
3.2 ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึงให้สามารถตอบสนองความต้องการ และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยเฉพาะเส้นทางการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร แหล่งท่องเที่ยวและพื้นที่
อืน่ ๆ ที่เกีย่ วข้องกับการดารงชีวิตของประชาชน
ตัวชีว้ ัด
เป้าหมาย
(KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ หน่วยงานที่
งบประมาณและที่มา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ได้รับ
รับผิดชอบ
2558
2559
2560
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
กองช่าง
7 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เพื่อพัฒนาระบบสาธารณูปโภค ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว
315,000
1 แห่ง ประชาชนได้รับ
เป็นรายการที่
เหล็ก เลียบลาเหมืองตาหนิน หมูท่ ี่ 2 ให้ได้มาตรฐาน
190.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
ความสะดวกใน
เปลีย่ นแปลง
บ้านตะคองเก่า
พื้นที่ดาเนินการไม่นอ้ ยกว่า 570.00
การสัญจร
จาก
ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทาง
แผนพัฒนา
กว้าง 0.50 เมตร ยาว 190.00 เมตร
สามปี (พ.ศ.
หนา 0.15 เมตร ทั้งสองข้าง พร้อม
2558-2560)
ป้ายโครงการจานวน 1 ป้าย (ตามแบบ
หน้า 79 ลาดับ
เทศบาลกาหนด)
ที่ 10

8 โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลีย่ ม
เพื่อพัฒนาระบบสาธารณูปโภค
บริเวณประปา หมูท่ ี่ 2 บ้านตะคองเก่า ให้ได้มาตรฐาน

ท่อลอดเหลีย่ มคอนกรีตเสริมเหล็ก
ขนาด 1.50x1.50x6.00 เมตร จานวน
1 แถว พร้อมป้ายโครงการจานวน 1
ป้าย (ตามแบบเทศบาลกาหนด)

170,000

-

-

1 แห่ง

น้าไม่ท่วมขังใน
พื้นที่

กองช่าง
เป็นรายการที่
เปลีย่ นแปลง
จาก
แผนพัฒนา
สามปี (พ.ศ.
2558-2560)
หน้า 80 ลาดับ
ที่ 13
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3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
3.2 ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึงให้สามารถตอบสนองความต้องการ และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยเฉพาะเส้นทางการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร แหล่งท่องเที่ยวและพื้นที่
อืน่ ๆ ที่เกีย่ วข้องกับการดารงชีวิตของประชาชน
ตัวชีว้ ัด
เป้าหมาย
(KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ หน่วยงานที่
งบประมาณและที่มา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ได้รับ
รับผิดชอบ
2558
2559
2560
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
กองช่าง
9 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เพื่อพัฒนาระบบสาธารณูปโภค ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว
80,000
1 แห่ง ประชาชนได้รับ
เป็นรายการที่
เหล็ก ข้างบ้านป้าหนม หมูท่ ี่ 5 บ้าน ให้ได้มาตรฐาน
49.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
ความสะดวกใน
เปลีย่ นแปลง
พบสุข
พื้นที่ดาเนินการไม่นอ้ ยกว่า 147.00
การสัญจร
จาก
ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทาง
แผนพัฒนา
กว้าง 0.25 เมตร ยาว 49.00 เมตร
สามปี (พ.ศ.
หนา 0.15 เมตร ทั้งสองข้าง พร้อม
2558-2560)
ป้ายโครงการจานวน 1 ป้าย (ตาม
หน้า 85 ลาดับ
แบบเทศบาลกาหนด)
ที่ 31
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558 ถึง 2560) เปลีย่ นแปลง ครั้งที่ 1
เทศบาลตาบลปรุใหญ่
ยุทธศาสตร์จงั หวัดที่ ๒ ลดความเหลือ่ มล้าทางสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัดที่ ๗ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเทีย่ ว ศาสนา-วัฒนธรรม ประเพณี และกีฬา
5. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเทีย่ ว ศาสนา-วัฒนธรรม ประเพณี และกีฬา
5.2 ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมลานกีฬาชุมชน และจัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ ตัง้ แต่ระดับหมูบ่ า้ นจนถึงระดับจังหวัด รวมถึงการสร้างความเป็นเลิศทางด้านกีฬาสูก่ ฬี าอาชีพ
ในระดับชาติและนานาชาติ
ที่

โครงการ

1 โครงการก่อสร้างลานกีฬาโนนโพธิ์
หมูท่ ี่ 1 บ้านคนชุม

วัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมสุขภาพของ
ประชาชน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ขนาด 21.00x34.75 เมตร
พร้อมป้ายโครงการจานวน
1 ป้าย
(ตามแบบเทศบาลกาหนด)

งบประมาณและที่มา
2558
2559
2560
(บาท)
(บาท)
(บาท)
407,000
-

ตัวชีว้ ัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

1 แห่ง

ประชาชนมีสุขภาพที่แข็งแรง

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
กองช่าง
เป็นรายการที่
เปลีย่ นแปลง
จากแผนพัฒนา
สามปี (พ.ศ.
2558-2560)
หน้า 116
ลาดับที่ 1
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558 ถึง 2560) เปลีย่ นแปลง ครั้งที่ 1
เทศบาลตาบลปรุใหญ่
ยุทธศาสตร์จงั หวัดที่ ๒ ลดความเหลือ่ มล้าทางสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัดที่ ๒ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา
6. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา
6.2 ส่งเสริมการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย
งบประมาณและที่มา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
2558
2559
2560
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็ก เพื่อพัฒนาสถานที่ศกึ ษาให้มี
รั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
422,000
เล็ก หมูท่ ี่ 2 บ้านตะคองเก่า
มาตรฐาน
(ตามแบบเทศบาลกาหนด)

ตัวชีว้ ัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

1 แห่ง สถานที่ศกึ ษามีมาตรฐาน

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
กองช่าง
เป็นรายการที่
เปลีย่ นแปลง
จากแผนพัฒนา
สามปี (พ.ศ.
2558-2560)
หน้า 126
ลาดับที่ 9
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