รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 ถึง 2561)
เทศบาลตาบลปรุใหญ่

แบบ ผ.01

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 พัฒนาโคราชเมืองน่าอยู่ทเี่ ป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 9 ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
1. ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการติดตั้งระบบเตือนภัยธรรมชาติ และภัยพิบตั ิต่างๆ รวมทัง้ การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย และความมั่นคงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ลดอุบตั ิเหตุทางบก/ทางน้ํา
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เปูาหมาย

งบประมาณและทีผ่ ่านมา
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)
100,000
-

1 โครงการติดตั้งกระจกนูนส่องทางโค้ง เพือ่ รักษาความปลอดภัยให้กับ
ม. 1 - ม. 7
ประชาชน

(ผลผลิตของโครงการ)
กระจกนูนอะคิลิก
ขนาด 24 นิ้ว
จํานวน 30 ชุด

2 โครงการจัดทําราวกันทางโค้ง
ภายในหมู่บา้ น ม. 1-7

ทําราวกันทางโค้ง
ภายในหมู่บา้ น ม. 1-7

100,000

-

-

3 โครงการขยายเขตเสียงตามสายและ เพือ่ ให้ประชาชนได้รับข้อมูล
ปรับปรุงหอกระจายข่าวหมู่บา้ น ม. 1 ข่าวสารทัว่ ถึงและครอบคลุม

ขยายเขตเสียงตามสายและ
ปรับปรุงหอกระจายข่าว
หมู่บา้ น

100,000

-

-

4 โครงการขยายเขตเสียงตามสายและ เพือ่ ให้ประชาชนได้รับข้อมูล
ปรับปรุงหอกระจายข่าวหมู่บา้ น ม. 2 ข่าวสารทัว่ ถึงและครอบคลุม

ขยายเขตเสียงตามสายและ
ปรับปรุงหอกระจายข่าว
หมู่บา้ น

200,000

-

-

5 โครงการขยายเขตเสียงตามสายและ เพือ่ ให้ประชาชนได้รับข้อมูล
ปรับปรุงหอกระจายข่าวหมู่บา้ น ม. 3 ข่าวสารทัว่ ถึงและครอบคลุม

ขยายเขตเสียงตามสายและ
ปรับปรุงหอกระจายข่าว
หมู่บา้ น

เพือ่ รักษาความปลอดภัยให้กับ
ประชาชน

-

100,000

-

ตัวชี้วัด
(KPI)
ร้อยละของ
ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สินเพิ่มขึน้
ร้อยละของ
ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สินเพิ่มขึน้
ร้อยละของ
ประชาชนได้รับ
ข้อมูลข่าวสาร
เพิ่มขึน้
ร้อยละของ
ประชาชนได้รับ
ข้อมูลข่าวสาร
เพิ่มขึน้
ร้อยละของ
ประชาชนได้รับ
ข้อมูลข่าวสาร
เพิ่มขึน้

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

กองช่าง

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

กองช่าง

ประชาชนได้รับข้อมูล
ข่าวสารทัว่ ถึงและ
ครอบคลุม

กองช่าง

ประชาชนได้รับข้อมูล
ข่าวสารทัว่ ถึงและ
ครอบคลุม

กองช่าง

ประชาชนได้รับข้อมูล
ข่าวสารทัว่ ถึงและ
ครอบคลุม

กองช่าง
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1. ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการติดตั้งระบบเตือนภัยธรรมชาติ และภัยพิบตั ิต่างๆ รวมทัง้ การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย และความมั่นคงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ลดอุบตั ิเหตุทางบก/ทางน้ํา
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

6 โครงการขยายเขตเสียงตามสายและ เพือ่ ให้ประชาชนได้รับข้อมูล
ปรับปรุงหอกระจายข่าวหมู่บา้ น ม. 4 ข่าวสารทัว่ ถึงและครอบคลุม

เปูาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ขยายเขตเสียงตามสายและ
ปรับปรุงหอกระจายข่าว
หมู่บา้ น

งบประมาณและทีผ่ ่านมา
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)
100,000
-

7 โครงการขยายเขตเสียงตามสายและ เพือ่ ให้ประชาชนได้รับข้อมูล
ปรับปรุงหอกระจายข่าวหมู่บา้ น ม. 5 ข่าวสารทัว่ ถึงและครอบคลุม

ขยายเขตเสียงตามสายและ
ปรับปรุงหอกระจายข่าว
หมู่บา้ น

8 โครงการขยายเขตเสียงตามสายและ เพือ่ ให้ประชาชนได้รับข้อมูล
ปรับปรุงหอกระจายข่าวหมู่บา้ น ม. 6 ข่าวสารทัว่ ถึงและครอบคลุม

ขยายเขตเสียงตามสายและ
ปรับปรุงหอกระจายข่าว
หมู่บา้ น

9 โครงการขยายเขตเสียงตามสายและ เพือ่ ให้ประชาชนได้รับข้อมูล
ปรับปรุงหอกระจายข่าวหมู่บา้ น ม. 7 ข่าวสารทัว่ ถึงและครอบคลุม

ขยายเขตเสียงตามสายและ
ปรับปรุงหอกระจายข่าว
หมู่บา้ น

100,000

-

-

10 โครงการติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบ
ม. 4

- ติดตั้งสัญญาณไฟ
กระพริบ บริเวณปากซอย
วิโรจน์พฒ
ั นา
-ติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบ
บริเวณสี่แยก
จํานวน 3 จุด

60,000

-

-

เพือ่ รักษาความปลอดภัยให้กับ
ประชาชน

200,000

-

-

100,000

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)
ร้อยละของ
ประชาชนได้รับ
ข้อมูลข่าวสาร
เพิ่มขึน้
ร้อยละของ
ประชาชนได้รับ
ข้อมูลข่าวสาร
เพิ่มขึน้
ร้อยละของ
ประชาชนได้รับ
ข้อมูลข่าวสาร
เพิ่มขึน้
ร้อยละของ
ประชาชนได้รับ
ข้อมูลข่าวสาร
เพิ่มขึน้
ร้อยละของ
ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สินเพิ่มขึน้

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ประชาชนได้รับข้อมูล
ข่าวสารทัว่ ถึงและ
ครอบคลุม

กองช่าง

ประชาชนได้รับข้อมูล
ข่าวสารทัว่ ถึงและ
ครอบคลุม

กองช่าง

ประชาชนได้รับข้อมูล
ข่าวสารทัว่ ถึงและ
ครอบคลุม

กองช่าง

ประชาชนได้รับข้อมูล
ข่าวสารทัว่ ถึงและ
ครอบคลุม

กองช่าง

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

กองช่าง

53

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 ถึง 2561)
เทศบาลตาบลปรุใหญ่

แบบ ผ.01

ยุทธศาสตร์จงั หวัดที่ 3 พัฒนาโคราชเมืองน่าอยูท่ เี่ ป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัดที่ 9 ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สนิ
1. ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สนิ
1.2 ส่งเสริม สนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ หน่วยงาน มูลนิธิการกุศลและองค์กรที่เกีย่ วข้อง ในการเตรียมความพร้อมในการปูองกันภัย และการช่วยเหลือผูป้ ระสบภัย
งบประมาณและที่ผ่านมา
เปูาหมาย
ตัวชีว้ ัด
ที่
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
2559
2560
2561
(KPI)
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
ร้อยละของ
1 โครงการติดตัง้ ตูเ้ ก็บเครื่องดับเพลิงเคมี เพื่อเตรียมความพร้อมในการ ติดตัง้ ตูเ้ ก็บเครื่องดับเพลิง
289,000
ให้ความช่วยเหลืออย่าง
ความปลอดภัย
แห้งพร้อมถังดับเพลิงในเขตเทศบาล ช่วยเหลือผูป้ ระสบภัย
เคมีแห้ง แบบถังคู่ พร้อมถัง
ทันท่วงที
ในชีวิตและ
ตําบลปรุใหญ่
ดับเพลิง ในเขตเทศบาล
ทรัพย์สินเพิม่ ขึน้
ตําบลปรุใหญ่
จํานวน 17 ชุด
2 โครงการบริการประชาชนและเฝูาระวัง เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่
การบริการช่วยเหลือ
เหตุสาธารณภัยภายในเขตเทศบาล
ได้รบั ความเดือดร้อนจากเหตุ ประชาชนในเขตเทศบาล
ตําบลปรุใหญ่
สาธารณภัย
เช่น การตัดต้นไม้ กิง่ ไม้
ภัยพิบตั ติ า่ งๆ การจัด
กิจกรรมของหมูบ่ า้ น ฯลฯ
3 โครงการช่วยเหลือราษฎรที่ประสบภัย เพื่อปูองกันและบรรเทา
ประชาชนที่ได้รับความ
แล้ง
ผลกระทบต่อชีวิตและ
เดือดร้อนในพื้นที่เขต
ทรัพย์สินของประชาชนที่เกิด เทศบาลตําบลปรุใหญ่
จากภัยแล้ง

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สํานัก
ปลัดเทศบาล

30,000

30,000

30,000

ร้อยละของ
ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สินเพิม่ ขึน้

ช่วยบรรเทาความ
สํานัก
เดือดร้อนของประชาชน ปลัดเทศบาล
ในเบือ้ งต้น

30,000

30,000

30,000

ร้อยละของ
ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สินเพิม่ ขึน้

ให้ความช่วยเหลืออย่าง
ทันท่วงที

สํานัก
ปลัดเทศบาล
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1. ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สนิ
1.2 ส่งเสริม สนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ หน่วยงาน มูลนิธิการกุศลและองค์กรที่เกีย่ วข้อง ในการเตรียมความพร้อมในการปูองกันภัย และการช่วยเหลือผูป้ ระสบภัย
งบประมาณและที่ผ่านมา
เปูาหมาย
ตัวชีว้ ัด
ที่
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
2559
2560
2561
(KPI)
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
4 โครงการติดตัง้ หัวท่อธารหัวดับเพลิงใน เพื่อใช้สําหรับงานดับเพลิงใน ติดตัง้ หัวท่อธารหัวดับเพลิง
66,000
66,000
66,000 ร้อยละของ การปฏิบตั งิ านดับเพ
ความปลอดภัย
ชุมชน
ชุมชน
ในชุมชนตามแนวท่อประปา
พลิง ได้อย่างมี
ในชีวิตและ
หัวดับเพลิงชนิดพวงมาลัย
ทรัพย์สินเพิม่ ขึน้ ประสิทธิภาพ
(ประตูน้ําใต้ดนิ )
ปีละ 3 ชุมชน
5 โครงการปูองกันและลดอุบตั ภิ ัยทาง
ถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์

เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในชีวิต ตัง้ จุดบริการประชาชน
และทรัพย์สินของผูใ้ ช้ถนน
ตําบลปรุใหญ่
ในช่วงเทศกาล

50,000

50,000

50,000

ร้อยละของ
ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สินเพิม่ ขึน้

6 โครงการปูองกันและลดอุบตั ภิ ัยทาง
ถนนช่วงเทศกาลปีใหม่

เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในชีวิต ตัง้ จุดบริการประชาชน
และทรัพย์สินของผูใ้ ช้ถนน
ตําบลปรุใหญ่
ในช่วงเทศกาล

50,000

50,000

50,000

ร้อยละของ
ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สินเพิม่ ขึน้

7 โครงการปูองกันและแก้ไขปัญหา
สาธารณภัยต่าง ๆ

เพื่อปูองกันและแก้ไขปัญหา
สาธารณภัยต่าง ๆ เช่น ภัย
แล้ง อัคคีภัย อุทกภัย ฯลฯ

820,000

820,000

820,000

ร้อยละของ
ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สินเพิม่ ขึน้

ตําบลปรุใหญ่

ผูใ้ ช้รถใช้ถนนในช่ง
เทศกาลมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน
ผูใ้ ช้รถใช้ถนนในช่ง
เทศกาลมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน
สาธารณภัยต่าง ๆ
ได้รับการปูองกันและ
แก้ไขได้อย่างทันท่วงที

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สํานัก
ปลัดเทศบาล

สํานัก
ปลัดเทศบาล

สํานัก
ปลัดเทศบาล

สํานัก
ปลัดเทศบาล
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1. ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สนิ
1.2 ส่งเสริม สนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ หน่วยงาน มูลนิธิการกุศลและองค์กรที่เกีย่ วข้อง ในการเตรียมความพร้อมในการปูองกันภัย และการช่วยเหลือผูป้ ระสบภัย
งบประมาณและที่ผ่านมา
เปูาหมาย
ตัวชีว้ ัด
ที่
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
2559
2560
2561
(KPI)
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
8 โครงการฝึกอบรมและทบทวนเกีย่ วกับ เพื่อให้คณะผูบ้ ริหาร สมาชิก คณะผูบ้ ริหาร สมาชิกสภา
50,000
50,000
50,000 ร้อยละของ มีทีมกูภ้ ัยทีมคี ณ
ุ ภาพ
ความปลอดภัย
การปูองกันและระงับอัคคีภัย /ไฟปุาใน สภาเทศบาล พนักงาน
เทศบาล พนักงานเทศบาล
ภายในตําบล
ในชีวิตและ
ชุมชน
เทศบาล ลูกจ้าง ผูน้ ําชุมชน มี ลูกจ้าง ผูน้ ําชุมชนและ
ทรัพย์สินเพิม่ ขึน้
ทักษะความรู้เกีย่ วกับการ
ประชาชนตําบลปรุใหญ่
ปูองกันและระงับอัคคีภัย /ไฟ
ปุาในชุมชน

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สํานัก
ปลัดเทศบาล

9 โครงการหนึง่ ตําบลหนึง่ ทีมกูช้ ีพกูภ้ ัย
(One Tambon One Search And
Rescue Team: OTOS)

เพื่อพัฒนามาตรฐานการ
ปูองกันและแก้ไขปัญหา
สาธารณภัยในพื้นที่เทศบาล
ตําบลปรุใหญ่

อปพร. และเจ้าหน้าที่
เทศบาลตําบลปรุใหญ่
จํานวน 10 คน

50,000

50,000

50,000

จํานวน
เจ้าหน้าทีก่ ชู้ ีพ
กูภ้ ัยเพิม่ ขึน้

ประชาชนได้รับความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินจากเจ้าหน้าที่
ที่มคี วามชํานาญในการ
ปูองกันสาธารณภัย

10 โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครปูองกัน
ไฟปุา

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปูองกันและรักษาปุาให้แก่
ประชาชนและเยาวชน

ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่เทศบาล
เยาวชน และประชาชนใน
พื้นที่ตําบลปรุใหญ่
ปีละ 2 รุ่น ๆ ละ 50 คน

44,200

44,200

44,200

จํานวน
อาสาสมัคร
ปูองกัน
ไฟปุาเพิม่ ขึน้

ประชาชนและเยาวชน
สํานัก
มีความรู้และทักษะใน ปลัดเทศบาล/
การควบคุมและแก้ไข
ศูนย์
ปัญหาไฟปุาได้อย่างมี ปฏิบตั กิ ารไฟ
ประสิทธิภาพ
ปุานครราชสีมา

อําเภอเมืองนครราชสีมา

30,000

30,000

30,000

ร้อยละของ
ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สินเพิม่ ขึน้

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

11 อุดหนุนอําเภอเมืองนครราชสีมาตาม เพื่อรักษาความปลอดภัย
โครงการรักษาความสงบเรียบร้อยและ ให้กบั ประชาชน
รักษาความปลอดภัยของประชาชน
อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัด
นครราชสีมา

สํานัก
ปลัดเทศบาล

สํานัก
ปลัดเทศบาล
/อําเภอเมือง
นครราชสีมา
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 ถึง 2561)
เทศบาลตาบลปรุใหญ่

แบบ ผ.01

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 พัฒนาโคราชเมืองน่าอยู่ทเี่ ป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 9 ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
1.ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
1.3 ส่งเสริม และสนับสนุนการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดในเขตชุมชน และสถานทีส่ ําคัญ เพือ่ สร้างความอบอุ่นใจ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
งบประมาณและทีผ่ ่านมา
เปูาหมาย
ตัวชี้วัด
ที่
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
พิกัดทางภูมิศาสตร์ 2559
2560
2561
(KPI)
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
จํานวนกล้อง
1 โครงการติดตั้งกล้อง CCTV เพือ่ ปูองกันและรักษาความ ติดตั้งกล้อง Analog
100,000
CCTV เพิ่มขึน้
ม. 1
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน (ตามแบบเทศบาลกําหนด)
ของประชาชนและปูองกัน
อาชญากรรมทีอ่ าจเกิดขึ้นใน
เขตเทศบาล
2 โครงการติดตั้งกล้อง CCTV
ม.2

เพือ่ ปูองกันและรักษาความ ติดตั้งกล้อง Analog
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน (ตามแบบเทศบาลกําหนด)
ของประชาชนและปูองกัน
อาชญากรรมทีอ่ าจเกิดขึ้นใน
เขตเทศบาล

3 โครงการติดตั้งกล้อง CCTV
ม.3

เพือ่ ปูองกันและรักษาความ ติดตั้งกล้อง Analog จํานวน
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 9 จุด
ของประชาชนและปูองกัน
(ตามแบบเทศบาลกําหนด)
อาชญากรรมทีอ่ าจเกิดขึ้นใน
เขตเทศบาล

N1657184
E183455

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

กองช่าง

-

100,000

-

จํานวนกล้อง
CCTV เพิ่มขึน้

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

กองช่าง

200,000

-

-

จํานวนกล้อง
CCTV เพิ่มขึน้

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

กองช่าง
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1.ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
1.3 ส่งเสริม และสนับสนุนการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดในเขตชุมชน และสถานทีส่ ําคัญ เพือ่ สร้างความอบอุ่นใจ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
งบประมาณและทีผ่ ่านมา
เปูาหมาย
ตัวชี้วัด
ที่
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
พิกัดทางภูมิศาสตร์ 2559
2560
2561
(KPI)
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
จํานวนกล้อง
4 โครงการติดตั้งกล้อง CCTV เพือ่ ปูองกันและรักษาความ ติดตั้งกล้อง Analog จํานวน
N1654147
650,000
CCTV
เพิ่มขึน้
ม. 4
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 12 จุด
E183206
ของประชาชนและปูองกัน
(ตามแบบเทศบาลกําหนด)
อาชญากรรมทีอ่ าจเกิดขึ้นใน
เขตเทศบาล

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

กองช่าง

5 โครงการติดตั้งกล้อง CCTV
ม. 5

เพือ่ ปูองกันและรักษาความ ติดตั้งกล้อง Analog
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน (ตามแบบเทศบาลกําหนด)
ของประชาชนและปูองกัน
อาชญากรรมทีอ่ าจเกิดขึ้นใน
เขตเทศบาล

100,000

-

-

จํานวนกล้อง
CCTV เพิ่มขึน้

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

กองช่าง

6 โครงการติดตั้งกล้อง CCTV
ม. 6

เพือ่ ปูองกันและรักษาความ ติดตั้งกล้อง Analog
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน (ตามแบบเทศบาลกําหนด)
ของประชาชนและปูองกัน
อาชญากรรมทีอ่ าจเกิดขึ้นใน
เขตเทศบาล

-

100,000

-

จํานวนกล้อง
CCTV เพิ่มขึน้

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

กองช่าง

7 โครงการติดตั้งกล้อง CCTV
ม. 7

เพือ่ ปูองกันและรักษาความ ติดตั้งกล้อง Analog
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน (ตามแบบเทศบาลกําหนด)
ของประชาชนและปูองกัน
อาชญากรรมทีอ่ าจเกิดขึ้นใน
เขตเทศบาล

100,000

-

-

จํานวนกล้อง
CCTV เพิ่มขึน้

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

กองช่าง
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 ถึง 2561)
เทศบาลตาบลปรุใหญ่

แบบ ผ.01

ยุทธศาสตร์จงั หวัดที่ 3 พัฒนาโคราชเมืองน่าอยูท่ เี่ ป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัดที่ 9 ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สนิ
1. ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สนิ
1.4 สนับสนุนการฝึกอบรมจัดตัง้ และอบรมฟื้นฟูตํารวจบ้าน และอาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน(อปพร.) เพื่อเป็นกําลังสนับสนุนเจ้าหน้าที่รัฐ และดูแลรักษาความปลอดภัยและการจราจร
ในชุมชน หมูบ่ า้ นในชุมชน หมูบ่ า้ น
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เปูาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ฝึกอบรมอาสาสมัคร
ปูองกันภัยฝุายพลเรือน
เทศบาลตําบลปรุใหญ่
ปีละ 1 ครั้ง

1 โครงการฝึกอบรมอาสาสมัคร
ปูองกันภัยฝุายพลเรือน
เทศบาลตําบลปรุใหญ่

เพื่อพัฒนามาตรฐานการ ปูองกัน
และแก้ไขปัญหา สาธารณภัยใน
พื้นที่เทศบาลตําบลปรุใหญ่

2 โครงการฝึกทบทวน
อาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพล
เรือนเทศบาลตําบลปรุใหญ่

เพื่อพัฒนามาตรฐานการ ปูองกัน
และแก้ไขปัญหา สาธารณภัยใน
พื้นที่เทศบาลตําบลปรุใหญ่

3 โครงการรณรงค์ปอู งกัน
อุบตั เิ หตุ ด้านการจราจรทาง
ถนนประชาชนในเขตเทศบาล

เพื่อให้ประชาชนตืน่ ตัวในการใช้รถ ฝึกอบรมให้ความรู้
ใช้ถนนอย่างปลอดภัย
อปพร. ปีละ 1 ครั้ง

ฝึกทบทวนอาสาสมัคร
ปูองกันภัยฝุายพลเรือน
เทศบาลตําบลปรุใหญ่
ปีละ 1 ครั้ง

งบประมาณและที่ผ่านมา
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)
100,000
100,000 100,000

ตัวชีว้ ัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

จํานวน
อาสาสมัคร
ปูองกันภัยฝุาย
พลเรือนเพิม่ ขึน้

ประชาชนได้รับความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
จากเจ้าหน้าที่ที่มคี วามชํานาญ
ในการปูองกันสาธารณภัย

สํานัก
ปลัดเทศบาล

250,000

250,000

250,000

จํานวน
อาสาสมัคร
ปูองกันภัยฝุาย
พลเรือนมีความรู้
เพิม่ ขึน้

ประชาชนได้รับความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
จากเจ้าหน้าที่ที่มคี วามชํานาญ
ในการปูองกันสาธารณภัย

สํานัก
ปลัดเทศบาล

25,000

25,000

25,000

จํานวน
อาสาสมัคร
ปูองกันภัยฝุาย
พลเรือนมีความรู้
เพิม่ ขึน้

ทําให้ประชาชนได้มคี วาม
ตระหนักและมีส่วนร่วมในการ
ใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย

สํานัก
ปลัดเทศบาล
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1. ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สนิ
1.4 สนับสนุนการฝึกอบรมจัดตัง้ และอบรมฟื้นฟูตํารวจบ้าน และอาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน(อปพร.) เพื่อเป็นกําลังสนับสนุนเจ้าหน้าที่รัฐ และดูแลรักษาความปลอดภัยและการจราจร
ในชุมชน หมูบ่ า้ นในชุมชน หมูบ่ า้ น
ที่

โครงการ/กิจกรรม

4 โครงการจัดงานวัน อปพร.

5 โครงการพัฒนาเพิ่มศักยภาพ
อปพร.

6

วัตถุประสงค์

เปูาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติแก่สมาชิก สมาชิก อปพร. เทศบาล
และสร้างขวัญ กําลังใจให้แก่
ตําบลปรุใหญ่
สมาชิก อปพร.
เพื่อพัฒนางานด้าน อปพร ของ สมาชิก อปพร. เทศบาล
ท้องถิน่ ให้มศี กั ยภาพ
ตําบลปรุใหญ่

โครงการปกปูองสถาบันสําคัญ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่ได้
ของชาติ
มีสว่ นร่วมในการดําเนินกิจกรรม
การปกปูองสถาบันสําคัญของชาติ
โดยเฉพาะสถาบันพระมหากษัตริย์
เพื่อความสามัคคีของคนในชาติ

7 อุดหนุนสถานีตํารวจภูธรโพธิ์ รักษาความสงบเรียบร้อยภายใน
กลางตามโครงการฝึกอบรม
ชุมชนและเพื่อความปลอดภัยใน
ทบทวนอาสาสมัครตํารวจบ้าน ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

ผูบ้ ริหาร สมาชิกสภา
เทศบาล ผูน้ ําชุมชนกํานัน
ผูใ้ หญ่บา้ น พนักงาน
เทศบาล และ ลูกจ้าง ใน
เทศบาลตําบลปรุใหญ่ ร่วม
ทํากิจกรรม ในวันสําคัญ
ของชาติ
ฝึกอบรมอาสาสมัครตํารวจ
หมูบ่ า้ น จํานวน 100 คน

งบประมาณและที่ผ่านมา
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)
80,000
80,000
80,000

ตัวชีว้ ัด
(KPI)
ร้อยละของ อป
พร. เข้ากิจกรรม

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

สมาชิก อปพร. ได้บําเพ็ญประ
โยน์ตอ่ ส่วนรวม และเห็น
ความสําคัญของ อปพร.
ทําให้การปฏิบตั งิ านของอป
พร.มีประสิทธภาพยิง่ ขึน้

สํานัก
ปลัดเทศบาล

50,000

50,000

50,000

จํานวน
อาสาสมัคร
ปูองกันภัยฝุาย
พลเรือนมี
ศักยภาพเพิม่ ขึน้

30,000

30,000

30,000

ร้อยละของ
ผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรม

ประชาชนมีความรักความ
ความสามัคคีกนั ตลอดจน
การการปกปูองสถาบันสําคัญ
ของชาติ

สํานัก
ปลัดเทศบาล

จํานวน
อาสาสมัคร
ตํารวจหมูบ่ ้าน
เพิม่ ขึน้

ประชาชนมีส่วนร่วมรักษา
ความสงบเรียบร้อยภายใน
ชุมชน

สํานัก
ปลัดเทศบาล
/ สภ.โพธิ์กลาง

55,000

-

-

สํานัก
ปลัดเทศบาล
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1. ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สนิ
1.4 สนับสนุนการฝึกอบรมจัดตัง้ และอบรมฟื้นฟูตํารวจบ้าน และอาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน(อปพร.) เพื่อเป็นกําลังสนับสนุนเจ้าหน้าที่รัฐ และดูแลรักษาความปลอดภัยและการจราจร
ในชุมชน หมูบ่ า้ นในชุมชน หมูบ่ า้ น
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

8 อุดหนุนสถานีตํารวจภูธรโพธิ์ ประชาชนมีส่วนร่วมในการแก้ไข
กลางตามโครงการอาสาจราจร ปัญหาจราจรในชุมชน

เปูาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ฝีกอบรมให้ความรู้แก่
นักเรียน นักศึกษา และ
ประชาชนในพื้นที่ตําบล
ปรุใหญ่ จํานวน 10 คน

งบประมาณและที่ผ่านมา
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)
45,000
-

ตัวชีว้ ัด
(KPI)
จํานวนอาสา
จราจรเพิม่ ขึน้

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ประชาชนได้รับความรู้
เกีย่ วกับกฎหมายจราจร และ
มีความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สํานัก
ปลัดเทศบาล
/ สภ.โพธิ์กลาง
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 ถึง 2561)
เทศบาลตาบลปรุใหญ่

แบบ ผ.01

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 พัฒนาโคราชเมืองน่าอยูท่ ี่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชดาริ
2.ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชดาริ
2.1 พัฒนาขุดลอก คูคลองและจัดสร้างแหล่งน้ํา สงวนและเก็บกักน้ําเพือ่ การเกษตร เพือ่ การอุปโภคและบริโภค รวมทั้งวางโครงการเพือ่ แก้ไขปัญหาน้ําท่วมและน้ําแล้ง
งบประมาณและที่ผ่านมา
เปูาหมาย
ที่
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
พิกดั ทางภูมิศาสตร์
2559
2560
2561
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 โครงการปรับปรุงระบบ
เพือ่ ให้ประชาชนมีน้ําใช้เพือ่
ปรับปรุงระบบกรองน้ําประปา
N1658835
500,000
น้ําประปา ม. 1
การเกษตรและใช้อปุ โภคE182362
บริโภคอย่างทั่วถึง

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ร้อยละของ
ประชาชนมีน้ํา
อุปโภค บริโภค
เพิ่มขึ้น

ประชาชนมีน้ําใช้เพือ่
การเกษตรและใช้
อุปโภค-บริโภคทั่วถึง

กองช่าง

2 โครงการก่อสร้างระบบ
เพือ่ ให้ประชาชนมีน้ําใช้เพือ่
ประปาผิวดินแห่งใหม่บริเวณ การเกษตรและใช้อปุ โภคเขื่อนโพธิ์เตี้ย ม, 1 บ้านคนชุม บริโภคอย่างทั่วถึง

ก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่
มาก (ตามแบบของกรมทรัพยากรน้ํา
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม พฤศจิกายน 2546 )
พร้อมปูายโครงการจํานวน 1 ปูาย

N1660062
E181329

4,991,000

-

-

ร้อยละของ
ประชาชนมีน้ํา
อุปโภค บริโภค
เพิ่มขึ้น

ประชาชนมีน้ําใช้เพือ่
การเกษตรและใช้
อุปโภค-บริโภคทั่วถึง

ทต.ปรุใหญ่/
ขอรับ
สนับสนุน

3 โครงการปรับปรุงระบบ
ประปา ม. 4

ปรับปรุงระบบประปาหมู่บา้ น

N1654154
E183196

100,000

-

-

ร้อยละของ
ประชาชนมีน้ํา
อุปโภค บริโภค
เพิ่มขึ้น

ประชาชนมีน้ําใช้เพือ่
การเกษตรและใช้
อุปโภค-บริโภคทั่วถึง

กองช่าง

หอถังสูงพร้อมถังเก็บน้ําใส ขนาด 100
ลูกบาศก์เมตร พร้อมปูายโครงการ
จํานวน 1 ปูาย

N1651264
E182927

800,000

-

-

ร้อยละของ
ประชาชนมีน้ํา
อุปโภค บริโภค
เพิ่มขึ้น

ประชาชนมีน้ําใช้เพือ่
การเกษตรและใช้
อุปโภค-บริโภคทั่วถึง

กองช่าง

เพือ่ ให้ประชาชนมีน้ําใช้เพือ่
การเกษตรและใช้อปุ โภคบริโภคอย่างทั่วถึง

4 โครงการก่อสร้างหอถังสูง
เพือ่ ให้ประชาชนมีน้ําใช้เพือ่
พร้อมถังเก็บน้ําใส ศาลา
การเกษตรและใช้อปุ โภคกลางหมู่บา้ น (คุ้มโสฬส) ม.7 บริโภคอย่างทั่วถึง
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2.ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชดาริ
2.1 พัฒนาขุดลอก คูคลองและจัดสร้างแหล่งน้ํา สงวนและเก็บกักน้ําเพือ่ การเกษตร เพือ่ การอุปโภคและบริโภค รวมทั้งวางโครงการเพือ่ แก้ไขปัญหาน้ําท่วมและน้ําแล้ง
งบประมาณและที่ผ่านมา
เปูาหมาย
ที่
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
พิกดั ทางภูมิศาสตร์
2559
2560
2561
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
5 โครงการขยายท่อเมนประปา เพือ่ ให้ประชาชนมีน้ําใช้เพือ่
ท่อ Ø 2" ชั้น 8.5 ยาว 369 เมตร
N1652861
100,000
ซอยแสนสุข 3/23 ม. 7
การเกษตรและใช้อปุ โภคE182186
บริโภคอย่างทั่วถึง
N1653231
E182066

6 โครงการขยายเขตน้ําประปา เพือ่ ให้ประชาชนมีน้ําใช้เพือ่
หลังสนามกีฬา 80 พรรษา การเกษตรและใช้อปุ โภคซอยจําปาทอง ม.7
บริโภคอย่างทั่วถึง
7 โครงการขยายเขตประปา
หลังโรงแรมเบสท์ ม.7

เพือ่ ให้ประชาชนมีน้ําใช้เพือ่
การเกษตรและใช้อปุ โภคบริโภคอย่างทั่วถึง

ท่อเมน PVC Ø 4"
หอถังสูง - หน้าสนามกีฬา
ระยะทาง 1,697 เมตร พร้อมปูาย
โครงการจํานวน 1 ปูาย
ท่อ PVC ขนาด Ø 2" ชั้น 8.5 ยาว
914 เมตร พร้อมปูายโครงการจํานวน
1 ปูาย

8 โครงการก่อสร้างประตู
เพือ่ ให้ประชาชนมีน้ําใช้เพือ่
ระบายน้ํา บริเวณบ้านลุงนาค การเกษตรและใช้อปุ โภคม. 2
บริโภคอย่างทั่วถึง

ประตูระบายน้ํา ขนาด 1.20 เมตร

9 โครงการขุดลอกคลองลําตะ เพือ่ ให้ประชาชนมีน้ําใช้เพือ่
คองเก่า หมู่ที่ 2
การเกษตรและใช้อปุ โภคบริโภคอย่างทั่วถึง

กว้างเฉลี่ย 12 เมตร ยาว 1,400 เมตร
ลึกเฉลี่ย 2.50 เมตร ปริมาตรดินขุด
42,000 ลูกบาศก์เมตร พร้อมปูาย
โครงการจํานวน 1 ปูาย
(ตามแบบเทศบาลกําหนด)

N1659548
E183693

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ร้อยละของ
ประชาชนมีน้ํา
อุปโภค บริโภค
เพิ่มขึ้น

ประชาชนมีน้ําใช้เพือ่
การเกษตรและใช้
อุปโภค-บริโภคทั่วถึง

กองช่าง

340,000

-

-

ร้อยละของ
ประชาชนมีน้ํา
อุปโภค บริโภค
เพิ่มขึ้น

ประชาชนมีน้ําใช้เพือ่
การเกษตรและใช้
อุปโภค-บริโภคทั่วถึง

กองช่าง

200,000

-

-

ร้อยละของ
ประชาชนมีน้ํา
อุปโภค บริโภค
เพิ่มขึ้น

ประชาชนมีน้ําใช้เพือ่
การเกษตรและใช้
อุปโภค-บริโภคทั่วถึง

กองช่าง

70,000

-

-

ร้อยละของ
ประชาชนมีน้ํา
อุปโภค บริโภค
เพิ่มขึ้น

ประชาชนมีน้ําใช้เพือ่
การเกษตรและใช้
อุปโภค-บริโภคทั่วถึง

กองช่าง

1,330,000

-

-

ร้อยละของ
ประชาชนมีน้ํา
อุปโภค บริโภค
เพิ่มขึ้น

ประชาชนมีน้ําใช้เพือ่
การเกษตรและใช้
อุปโภค-บริโภคทั่วถึง

ทต.ปรุใหญ่/
ขอรับ
สนับสนุน
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2.ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชดาริ
2.1 พัฒนาขุดลอก คูคลองและจัดสร้างแหล่งน้ํา สงวนและเก็บกักน้ําเพือ่ การเกษตร เพือ่ การอุปโภคและบริโภค รวมทั้งวางโครงการเพือ่ แก้ไขปัญหาน้ําท่วมและน้ําแล้ง
งบประมาณและที่ผ่านมา
เปูาหมาย
ที่
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
พิกดั ทางภูมิศาสตร์
2559
2560
2561
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
10 โครงการขุดลอกลําปรุ ถึง
เพือ่ ให้ประชาชนมีน้ําใช้เพือ่
ขุดลอก กว้าง 1.5 เมตร ระยะทาง
N1657219
30,000
เขตตําบลบ้านใหม่และเขต การเกษตรและใช้อปุ โภค360 เมตร ลึก 0.50 เมตร ปริมาตร
E182280
เทศบาลนครนครราชสีมา ม.3 บริโภคอย่างทั่วถึง
540 ลูกบาศก์เมตร
N1657170
E182628

ตัวชี้วัด
(KPI)
ร้อยละของการ
ระบายน้ําดีขึ้น

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ประชาชนมีน้ําใช้เพือ่
การเกษตรและใช้
อุปโภค-บริโภคทั่วถึง

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
กองช่าง
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 ถึง 2561)
เทศบาลตาบลปรุใหญ่

แบบ ผ.01

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 พัฒนาโคราชเมืองน่าอยู่ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 6 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
3.1 ส่งเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างคุณภาพชีวิตพื้นฐาน ให้สอดคล้องกับความจําเป็นและความต้องการของประชาชนในการดํารงชีวิตอย่างพอเพียง
งบประมาณและที่ผ่านมา
เปูาหมาย
ที่
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
พิกัดทางภูมิศาสตร์
2559
2560
2561
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 โครงการต่อเติมศาลา SML โนนโพธิ์ เพื่อใช้เป็นสาธาณประโยชน์
240,000
ศาลา SML ขนาด กว้าง 5
N1658966
ม. 1
ของหมู่บ้าน
เมตร ยาว 8 เมตร
E182650
(ตามแบบเทศบาลกําหนด)
2 โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ เพื่อใช้เป็นสาธาณประโยชน์
300,000
ศาลา ขนาด กว้าง 5 เมตร
N1660062
โนนสลักใด ม. 1
ของหมู่บ้าน
ยาว 8 เมตร (ตามแบบ
E181329
เทศบาลกําหนด) พร้อมปูาย
โครงการจํานวน 1 ปูาย
3 โครงการจัดทําปูายชื่อชุมชน ม. 1
300,000
เพื่อบอกอาณาเขตของพื้นที่
ปูายชื่อชุมชน จํานวน 3 ชุมชน
ชุมชน

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

จํานวนศาลา
SML เพิ่มขึ้น

ประชาชนมีสถานที่สําหรับใช้
ประโยชน์ร่วมกัน

กองช่าง

จํานวนศาลา
อเนกประสงค์
เพิ่มขึ้น

ประชาชนมีสถานที่สําหรับใช้
ประโยชน์ร่วมกัน

กองช่าง

ร้อยละ
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรเพิ่มขึ้น

ประชาชนได้รับความสะดวก
ในการสัญจร

กองช่าง

4 โครงการจัดทําปูายชื่อชุมชน ม. 2

เพื่อบอกอาณาเขตของพื้นที่
ชุมชน

ปูายชื่อชุมชน จํานวน 3 ชุมชน

300,000

-

-

ร้อยละ
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรเพิ่มขึ้น

ประชาชนได้รับความสะดวก
ในการสัญจร

กองช่าง

5 โครงการจัดทําปูายชื่อชุมชน ม. 4

เพื่อบอกอาณาเขตของพื้นที่
ชุมชน

ปูายชื่อชุมชน จํานวน 3 ชุมชน

300,000

-

-

ร้อยละ
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรเพิ่มขึ้น

ประชาชนได้รับความสะดวก
ในการสัญจร

กองช่าง
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 ถึง 2561)
เทศบาลตาบลปรุใหญ่

แบบ ผ.01

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 พัฒนาโคราชเมืองน่าอยูท่ เี่ ป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัดที่ 6 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
3.2 ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึงให้สามารถตอบสนองความต้องการ และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยเฉพาะเส้นทางการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร แหล่งท่องเที่ยวและพืน้ ที่ อืน่ ๆ ที่เกีย่ วข้องกับการ
ดํารงชีวิตของประชาชน
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เปูาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เพือ่ พัฒนาระบบสาธารณูปโภค ผิวจราจรกว้าง 2.4 เมตร ยาว 42 เมตร
เหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ําสายบ้าน ให้ได้มาตรฐาน
หนา 0.15 เมตร หรือพืน้ ที่ดําเนินการไม่
คุณประทุม ม. 1
น้อยกว่า 100.80 ตารางเมตร พร้อม
ท่อระบายน้ําซีเมนต์ใยหิน ขนาด Ø
250 มิลลิเมตร ยาว 42 เมตร พร้อม
บ่อพักสําเร็จรูป จํานวน 4 บ่อ (ตาม
แบบเทศบาลกําหนด)
2 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ํา ซอย
บ้านนายจรัญ ม. 1

เพือ่ พัฒนาระบบสาธารณูปโภค ผิวจราจรกว้าง 1 เมตร ยาว 327 เมตร
ให้ได้มาตรฐาน
หนา 0.15 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ํา
ค.ส.ล. ชัน้ 3 ขนาด Ø 0.60 เมตร
ยาว 327 เมตร พร้อมปูายโครงการ
จํานวน 1 ปูาย (ตามแบบเทศบาล
กําหนด)

พิกัดทางภูมิศาสตร์
N1658830
E182639
N1658760
E182638

N1659999
E182914
N1660043
E183176

งบประมาณและที่ผ่านมา
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)
80,000
-

1,100,000

-

-

ตัวชีว้ ัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ร้อยละประชาชน
ได้รบั ความ
สะดวกในการ
สัญจรเพิม่ ขึ้น

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร

กองช่าง

ร้อยละประชาชน
ได้รบั ความ
สะดวกในการ
สัญจรเพิม่ ขึ้น

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร

ทต.ปรุใหญ่
/ ขอรับ
สนับสนุน
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3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
3.2 ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึงให้สามารถตอบสนองความต้องการ และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยเฉพาะเส้นทางการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร แหล่งท่องเที่ยวและพืน้ ที่ อืน่ ๆ ที่เกีย่ วข้องกับการ
ดํารงชีวิตของประชาชน
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เปูาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
3 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เพือ่ พัฒนาระบบสาธารณูปโภค ขนาดผิวจราจร กว้าง 5 เมตร ยาว
เหล็ก เส้นเลียบคลองลําบริบูรณ์หน้า ให้ได้มาตรฐาน
127 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
เขือ่ นโพธิ์เตีย้ ม.1
พืน้ ที่ดําเนินการไม่น้อยกว่า 635 ตาราง
เมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทาง กว้าง
0.50 เมตร ยาว 127 เมตร หนา
0.15 เมตร ทั้งสองข้าง พร้อมปูาย
โครงการ จํานวน 1 ปูาย (ตามแบบ
เทศบาลกําหนด)

พิกัดทางภูมิศาสตร์
E 181946
N 1659944

งบประมาณและที่ผ่านมา
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)
335,000
-

ตัวชีว้ ัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ร้อยละประชาชน
ได้รบั ความ
สะดวกในการ
สัญจรเพิม่ ขึ้น

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร

กองช่าง

4 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก เส้นเลียบคลองลําตะกุด
ม.1

เพือ่ พัฒนาระบบสาธารณูปโภค ขนาดผิวจราจร กว้าง 4 เมตร ยาว
ให้ได้มาตรฐาน
208 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
พืน้ ที่ดําเนินการไม่น้อยกว่า 832 ตาราง
เมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทาง กว้าง
0.50 เมตร ยาว 208 เมตร ยาว
0.15 เมตร ทั้งสองข้าง พร้อมปูาย
โครงการ จํานวน 1 ปูาย(ตามแบบ
เทศบาลกําหนด)

E 182652
N 1659523

-

440,000

-

ร้อยละประชาชน
ได้รบั ความ
สะดวกในการ
สัญจรเพิม่ ขึ้น

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร

กองช่าง

5 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอยปราบจะบก เชือ่ มถนน
สายคอกหมูเลียบคลองชลประทาน
ม.1

เพือ่ พัฒนาระบบสาธารณูปโภค ขนาดผิวจราจร กว้าง 3 เมตร ยาว
ให้ได้มาตรฐาน
115 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
พืน้ ที่ดําเนินการไม่น้อยกว่า 345 ตาราง
เมตร พร้อมปูายโครงการ จํานวน 1
ปูาย (ตามแบบเทศบาลกําหนด)

N 1660046
E 181425
N 1659931
E 181421

180,000

-

-

ร้อยละประชาชน
ได้รบั ความ
สะดวกในการ
สัญจรเพิม่ ขึ้น

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร

กองช่าง
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3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
3.2 ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึงให้สามารถตอบสนองความต้องการ และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยเฉพาะเส้นทางการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร แหล่งท่องเที่ยวและพืน้ ที่ อืน่ ๆ ที่เกีย่ วข้องกับการ
ดํารงชีวิตของประชาชน
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เปูาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
6 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เพือ่ พัฒนาระบบสาธารณูปโภค ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 191 เมตร
เหล็ก สายบ้านเลียบ-พุดซา ช่วงที่ 1 ให้ได้มาตรฐาน
หนา 0.15 เมตร หรือพืน้ ที่ดําเนินการ
กม.ที่ 0+635 ถึง กม.ที่ 0+826 ม.1
ไม่น้อยกว่า 255 ตารางเมตร พร้อม
ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร ยาว
191 เมตร ยาว 0.15 เมตร ทั้งสองข้าง
พร้อมปูายโครงการ จํานวน 1 ปูาย
7 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เพือ่ พัฒนาระบบสาธารณูปโภค
เหล็กสายบ้านเลียบ-พุดซา บริเวณ ให้ได้มาตรฐาน
หน้าสํานักงานเทศบาลตําบลปรุใหญ่
ถึง ศาลน้ําแดง ม.1

8 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกเลียบ
คลองชลประทานจากแยกบ้านแปะ
ถึงบ้านลุงแดง ม. 1

ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ความยาวรวม
672 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพืน้ ที่
ดําเนินการไม่น้อยกว่า 3,460 ตาราง
เมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุกข้างละ
0.50 เมตร ยาง 672 เมตร ยาว 015
เมตร ทั้งสองข้าง พร้อมปูายโครงการ
จํานวน 1 ปูาย

เพือ่ พัฒนาระบบสาธารณูปโภค ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 270 เมตร
ให้ได้มาตรฐาน
หนา 0.15 เมตร หรือพืน้ ที่ดําเนินการไม่
น้อยกว่า 1,080 ตารางเมตร พร้อม
ปูายโครงการจํานวน 1 ปูาย (ตามแบบ
เทศบาลกําหนด)

พิกัดทางภูมิศาสตร์
N 1658510
E 182651
N 1659372
E 181978

งบประมาณและที่ผ่านมา
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)
480,000
-

ตัวชีว้ ัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ร้อยละประชาชน
ได้รบั ความ
สะดวกในการ
สัญจรเพิม่ ขึ้น

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร

ขอรับการ
สนับสนุน
อบจ.

N 1658857
E 182403
N 1659372
E 181978

1,680,000

-

-

ร้อยละประชาชน
ได้รบั ความ
สะดวกในการ
สัญจรเพิม่ ขึ้น

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร

ขอรับการ
สนับสนุน
อบจ.

N1659289
E182053
N1659241
E181782

130,000

-

-

ร้อยละประชาชน
ได้รบั ความ
สะดวกในการ
สัญจรเพิม่ ขึ้น

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร

กองช่าง
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3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
3.2 ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึงให้สามารถตอบสนองความต้องการ และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยเฉพาะเส้นทางการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร แหล่งท่องเที่ยวและพืน้ ที่ อืน่ ๆ ที่เกีย่ วข้องกับการ
ดํารงชีวิตของประชาชน
ที่

โครงการ/กิจกรรม

9 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายประตูระบายน้ําโพธิ์เตีย้ ถึง
บายพาส ม. 1

วัตถุประสงค์

เปูาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
เพือ่ พัฒนาระบบสาธารณูปโภค ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 2,605 เมตร
ให้ได้มาตรฐาน
หนา 0.15 เมตร หรือพืน้ ที่ดําเนินการ
ไม่น้อยกว่า 13,025 ตารางเมตร พร้อม
ลงหินคลุกไหล่ทาง กว้าง 0.50 เมตร
ยาว 2,605 เมตร หนา 0.15 เมตร ทั้ง
สองข้าง พร้อมปูายโครงการ จํานวน 1
ปูาย (ตามแบบเทศบาลกําหนด)

พิกัดทางภูมิศาสตร์
N 1660169
E 183248
N 1660047
E 182025

งบประมาณและที่ผ่านมา
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)
6,400,000
-

ตัวชีว้ ัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ร้อยละประชาชน
ได้รบั ความ
สะดวกในการ
สัญจรเพิม่ ขึ้น

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร

ทต.ปรุ
ใหญ่/ขอรับ
สนับสนุน

ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 1,000
เมตร หนา 0.05 เมตร พร้อมรือ้ ผิว
จราจรเดิมบดอัดลงหินคลุกใหม่ กว้าง 4
เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา 0.10 เมตร
พร้อมปูายโครงการจํานวน 1 ปูาย
(ตามแบบเทศบาลกําหนด)

N 1659974
E 181711
N 1659831
E 180718

1,990,000

-

-

ร้อยละประชาชน
ได้รบั ความ
สะดวกในการ
สัญจรเพิม่ ขึ้น

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร

ทต.ปรุ
ใหญ่/ขอรับ
สนับสนุน

11 โครงการวางท่อระบายน้ําโรงน้ําแข็ง เพือ่ พัฒนาระบบสาธารณูปโภค ท่อระบายน้ํา ค.ส.ล. ชัน้ 3 ขนาด Ø
กิจวารีถึงถนนบายพาส ม. 1
ให้ได้มาตรฐาน
0.40 เมตร ความยาวท่อรวมบ่อพัก
207 เมตร บ่อพักจํานวน 21 บ่อ
พร้อมคืนผิวจราจร กว้าง 0.80
เมตร ยาว 207 เมตร หนา 0.15
เมตร หรือพืน้ ที่ดําเนินการไม่น้อยกว่า
165.60 ตารางเมตร พร้อมปูายโครงการ
จํานวน 1 ปูาย (ตามแบบเทศบาล
กําหนด)

N 1659398
E 182829

540,000

-

-

ร้อยละประชาชน
ได้รบั ความ
สะดวกในการ
สัญจรเพิม่ ขึ้น

ระบายน้ําได้ดี
และน้ําไม่ท่วมขัง
ในพืน้ ที่

กองช่าง

10 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจร เพือ่ พัฒนาระบบสาธารณูปโภค
แอสฟัลท์ติกคอนกรีตเลียบคลอง
ให้ได้มาตรฐาน
ชลประทานสายคอกหมู ม. 1
ตําบลปรุใหญ่ เชือ่ มต่อตําบลพลกรัง
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3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
3.2 ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึงให้สามารถตอบสนองความต้องการ และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยเฉพาะเส้นทางการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร แหล่งท่องเที่ยวและพืน้ ที่ อืน่ ๆ ที่เกีย่ วข้องกับการ
ดํารงชีวิตของประชาชน
ที่

โครงการ/กิจกรรม

12 โครงการท่อลอดเหลีย่ มสายบ้าน
เลียบ-พุดซา กม.ที่ 0+300 ม.1

วัตถุประสงค์

เปูาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
เพือ่ พัฒนาระบบสาธารณูปโภค ท่อลอดคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
ให้ได้มาตรฐาน
1.5×1.5 ยาว 12 เมตร จํานวน 1 แถว
พร้อมคืนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก
กว้าง 3 เมตร ยาว 5 เมตร หนา 0.15
เมตร พร้อมปูายโครงการ จํานวน 1 ปูาย

พิกัดทางภูมิศาสตร์
N 1658222
E 182787

งบประมาณและที่ผ่านมา
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)
150,000
-

ตัวชีว้ ัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ร้อยละประชาชน
ได้รบั ความ
สะดวกในการ
สัญจรเพิม่ ขึ้น

ระบายน้ําได้ดี
และน้ําไม่ท่วมขัง
ในพืน้ ที่

ขอรับการ
สนับสนุน
อบจ.

13 โครงการก่อสร้างท่าน้ําโนนโพธิ์ ม. 1 เพือ่ พัฒนาระบบสาธารณูปโภค ขนาด กว้าง 5 เมตร ยาว 8 เมตร
ให้ได้มาตรฐาน

N1658957
E182634

100,000

-

-

ร้อยละประชาชน
ได้รบั ความ
สะดวกในการ
สัญจรเพิม่ ขึ้น

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร

กองช่าง

14 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เพือ่ พัฒนาระบบสาธารณูปโภค
เหล็ก จากบ้านทรงไทยถึงบ้านกรีน ให้ได้มาตรฐาน
ม. 2 ตําบลปรุใหญ่ เชือ่ มตําบลหนอง
จะบก

ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 276 เมตร
หนา 0.15 เมตร หรือพืน้ ที่ดําเนินการ
ไม่น้อยกว่า 1,380 ตารางเมตร พร้อมลง
ลูกรังไหล่ทาง กว้าง 0.50 เมตร ยาว
276 เมตร หนา 0.15 เมตร ทั้งสองข้าง
พร้อมปูายโครงการ จํานวน 1 ปูาย
(ตามแบบเทศบาลกําหนด)

N1660379
E183687
N1660648
E183625

678,000

-

-

ร้อยละประชาชน
ได้รบั ความ
สะดวกในการ
สัญจรเพิม่ ขึ้น

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร

ขอรับการ
สนับสนุน
อบจ.

15 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เพือ่ พัฒนาระบบสาธารณูปโภค ขนาดผิวจราจรกว้าง 3 เมตร ยาว 35
เหล็กต่อจากซอยบ้านนางสาวอรนันท์ ให้ได้มาตรฐาน
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพืน้ ที่
หมูท่ ี่ 2 บ้านตะคองเก่า
ดําเนินการไม่น้อยกว่า 105 ตารางเมตร
พร้อมลงหินคลุกไหล่ทาง กว้าง 0.50
เมตร ยาว 35 เมตร หนา 0.15 เมตร ทั้ง
สองข้าง (ตามแบบเทศบาลกําหนด)

E 183247
N 1659618

55,000

-

-

ร้อยละประชาชน
ได้รบั ความ
สะดวกในการ
สัญจรเพิม่ ขึ้น

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร

กองช่าง

E 183255
N 1659583

69

3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
3.2 ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึงให้สามารถตอบสนองความต้องการ และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยเฉพาะเส้นทางการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร แหล่งท่องเที่ยวและพืน้ ที่ อืน่ ๆ ที่เกีย่ วข้องกับการ
ดํารงชีวิตของประชาชน
ที่

โครงการ/กิจกรรม

16 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หน้าอูช่ ่างหลึม และสามแยก
บ้านผูใ้ หญ่โค้ย ม. 2

วัตถุประสงค์

เปูาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
เพือ่ พัฒนาระบบสาธารณูปโภค ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 171 เมตร
ให้ได้มาตรฐาน
หนา 0.15 เมตร หรือพืน้ ที่ดําเนินการไม่
น้อยกว่า 684 ตารางเมตร พร้อมไหล่
ทางหินคลุก กว้าง 0.50 เมตร ยาว171
เมตร หนา 0.15 เมตร ทั้งสองข้าง
พร้อมปูายโครงการจํานวน 1 ปูาย (ตาม
แบบเทศบาลกําหนด)

พิกัดทางภูมิศาสตร์
N1659416
E183638
N1659575
E183597

งบประมาณและที่ผ่านมา
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)
360,000
-

ตัวชีว้ ัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ร้อยละประชาชน
ได้รบั ความ
สะดวกในการ
สัญจรเพิม่ ขึ้น

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร

กองช่าง

เพือ่ พัฒนาระบบสาธารณูปโภค ผิวจราจรกว้าง 3 เมตร ยาว 194 เมตร
ให้ได้มาตรฐาน
หนา 0.15 เมตร หรือพืน้ ที่ดําเนินการ
ไม่น้อยกว่า 582 ตารางเมตร พร้อมลง
หินคลุกไหล่ทาง กว้าง 0.50 เมตร ยาว
194 เมตร หนา 0.15 เมตร ทั้งสองข้าง
พร้อมปูายโครงการ จํานวน 1 ปูาย
(ตามแบบเทศบาลกําหนด)

N 1659962
E 182654
N 1660149
E 182655

300,000

-

-

ร้อยละประชาชน
ได้รบั ความ
สะดวกในการ
สัญจรเพิม่ ขึ้น

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร

กองช่าง

18 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เพือ่ พัฒนาระบบสาธารณูปโภค ผิวจราจรกว้าง 2 เมตร ยาว 77 เมตร
เหล็ก ทางเข้าบ้านนายประสงค์ ม. 2 ให้ได้มาตรฐาน
หนา 0.15 เมตร หรือพืน้ ที่ดําเนินการไม่
น้อยกว่า 154 ตารางเมตร พร้อมไหล่
ทางหินคลุก กว้าง 0.50 เมตร ยาว 171
เมตร หนา 0.15 เมตร ทั้งสองข้าง
(ตามแบบเทศบาลกําหนด)

N 1659974
E 183501

90,000

-

-

ร้อยละประชาชน
ได้รบั ความ
สะดวกในการ
สัญจรเพิม่ ขึ้น

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร

กองช่าง

17 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กและขยายผิวจราจร ลําเหมือง
คลองตาหนิน ม. 2
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3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
3.2 ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึงให้สามารถตอบสนองความต้องการ และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยเฉพาะเส้นทางการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร แหล่งท่องเที่ยวและพืน้ ที่ อืน่ ๆ ที่เกีย่ วข้องกับการ
ดํารงชีวิตของประชาชน
ที่

โครงการ/กิจกรรม

19 โครงการวางท่อระบายน้ํา ซอย 9/3
ม. 2

20 โครงการวางท่อระบายน้ําสายกลาง
ชุมชนตาลโหรน ม. 2

วัตถุประสงค์

เปูาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
เพือ่ พัฒนาระบบสาธารณูปโภค ท่อระบายน้ํา ค.ส.ล. ชัน้ 3 ขนาด Ø
ให้ได้มาตรฐาน
0.40 เมตร ความยาวท่อรวมบ่อพัก
120 เมตร บ่อพักจํานวน 13 บ่อ
พร้อมคืนผิวจราจร กว้าง 0.60
เมตร ยาว 120 เมตร หนา 0.15
เมตร หรือพืน้ ที่ดําเนินการไม่น้อยกว่า
72 ตารางเมตร พร้อมปูายโครงการ
จํานวน 1 ปูาย (ตามแบบเทศบาล
กําหนด)
เพือ่ พัฒนาระบบสาธารณูปโภค ท่อระบายน้ํา ค.ส.ล. ชัน้ 3 ขนาด Ø
ให้ได้มาตรฐาน
0.40 เมตร ความยาวท่อรวมบ่อพัก
280 เมตร บ่อพักจํานวน 29 บ่อ
พร้อมคืนผิวจราจร กว้าง 0.60
เมตร ยาว 280 เมตร หนา 0.15
เมตร หรือพืน้ ที่ดําเนินการไม่น้อยกว่า
168 ตารางเมตร พร้อมปูายโครงการ
จํานวน 1 ปูาย (ตามแบบเทศบาล
กําหนด)

พิกัดทางภูมิศาสตร์
N1659980
E183597
N1659962
E183717

N1650524
E183254
N1660620
E183460

งบประมาณและที่ผ่านมา
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)
320,000
-

700,000

-

-

ตัวชีว้ ัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ร้อยละประชาชน
ได้รบั ความ
สะดวกในการ
สัญจรเพิม่ ขึ้น

ระบายน้ําได้ดี
และน้ําไม่ท่วมขัง
ในพืน้ ที่

กองช่าง

ร้อยละประชาชน
ได้รบั ความ
สะดวกในการ
สัญจรเพิม่ ขึ้น

ระบายน้ําได้ดี
และน้ําไม่ท่วมขัง
ในพืน้ ที่

กองช่าง
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3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
3.2 ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึงให้สามารถตอบสนองความต้องการ และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยเฉพาะเส้นทางการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร แหล่งท่องเที่ยวและพืน้ ที่ อืน่ ๆ ที่เกีย่ วข้องกับการ
ดํารงชีวิตของประชาชน
ที่

โครงการ/กิจกรรม

21 โครงการวางท่อระบายน้ํา จากบ้าน
ยายเปรมถึงหอพักสว่างสิน ม. 2

22

โครงการวางท่อเชือ่ มเหมืองระบาย
น้ํา ซอยบ้านลุงแจ่ม ม.2

23 โครงการวางท่อลอดเหลีย่ มบริเวณ
ประปา ม.2

วัตถุประสงค์

เปูาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
เพือ่ พัฒนาระบบสาธารณูปโภค ท่อระบายน้ํา ค.ส.ล. ชัน้ 3 ขนาด Ø
ให้ได้มาตรฐาน
0.60 เมตร ความยาวท่อรวมบ่อพัก
165 เมตร บ่อพักจํานวน 17 บ่อ
พร้อมปูายโครงการจํานวน 1 ปูาย
(ตามแบบเทศบาลกําหนด)
เพือ่ พัฒนาระบบสาธารณูปโภค ท่อระบายน้ํา ค.ส.ล. ชัน้ 3 ขนาด Ø 1
ให้ได้มาตรฐาน
เมตร จํานวน 4 ท่อน (ตามแบบ
เทศบาลกําหนด)

พิกัดทางภูมิศาสตร์
N1660014
E183721
N1659853
E183743

N 1659824
E 182794

เพือ่ พัฒนาระบบสาธารณูปโภค ท่อลอดเหลีย่ มคอนกรีตเสริมเหล็ก
ให้ได้มาตรฐาน
ขนาด 1.50x1.50x6 เมตร จํานวน 1
แถว พร้อมปูายโครงการจํานวน 1
ปูาย (ตามแบบเทศบาลกําหนด)

24 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ เพือ่ พัฒนาระบบสาธารณูปโภค
ติคคอนกรีต ถนนมุขมนตรี เขต
ให้ได้มาตรฐาน
เทศบาลนครนครราชสีมา ช่วงทาง
แยกชุมชนบ้านหนองหอย – สุดเขต
เทศบาลตําบลปรุใหญ่ หมูท่ ี่ 3 บ้าน
หนองหอย เชือ่ มตําบลบ้านใหม่

ขนาดผิวจราจรกว้าง 11 เมตร ยาวรวม
116 เมตร หรือพืน้ ที่ดําเนินการไม่น้อย
กว่า 1,276 ตารางเมตร พร้อมปูาย
โครงการจํานวน 1 ปูาย (ตามแบบ
เทศบาลกําหนด)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)
480,000
-

12,000

-

E 182507
N 1656988
E 182391
N 1656989

595,000

-

170,000

-

ตัวชีว้ ัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ร้อยละประชาชน
ได้รบั ความ
สะดวกในการ
สัญจรเพิม่ ขึ้น

ระบายน้ําได้ดี
และน้ําไม่ท่วมขัง
ในพืน้ ที่

กองช่าง

-

ร้อยละประชาชน
ได้รบั ความ
สะดวกในการ
สัญจรเพิม่ ขึ้น

ระบายน้ําได้ดี
และน้ําไม่ท่วมขัง
ในพืน้ ที่

กองช่าง

-

ร้อยละประชาชน
ได้รบั ความ
สะดวกในการ
สัญจรเพิม่ ขึ้น

ระบายน้ําได้ดี
และน้ําไม่ท่วมขัง
ในพืน้ ที่

กองช่าง

-

ร้อยละประชาชน
ได้รบั ความ
สะดวกในการ
สัญจรเพิม่ ขึ้น

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร

ทต.ปรุใหญ่
/ ขอรับ
สนับสนุน
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3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
3.2 ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึงให้สามารถตอบสนองความต้องการ และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยเฉพาะเส้นทางการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร แหล่งท่องเที่ยวและพืน้ ที่ อืน่ ๆ ที่เกีย่ วข้องกับการ
ดํารงชีวิตของประชาชน
ที่

โครงการ/กิจกรรม

25 โครงการปรับปรุงฝารางระบายน้ํา
ซอยบ้านปูาวิน ม.3

วัตถุประสงค์

เปูาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
เพือ่ พัฒนาระบบสาธารณูปโภค ปรับปรุงฝารางระบายน้ํา กว้าง 0.50
ให้ได้มาตรฐาน
เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 188 เมตร

26 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอยจอมปลวก ม.4

เพือ่ พัฒนาระบบสาธารณูปโภค ขนาดผิวจราจรกว้าง 2.50 ม. ยาว 78
ให้ได้มาตรฐาน
ม. หนา 0.15 ม. พืน้ ที่ดําเนินการไม่
น้อยกว่า 195.00 ตร.ม. ลงลูกรังไหล่
ทางสองข้างทางกว้างข้างละ 0.50 ม.
หนา 0.15 ม. ยาวข้างละ 78 วางท่อ
ลอดคอนกรีตเสริมเหล็ก 1 จุด ขนาด
Ø 0.60 ม. จํานวน 4 ท่อน พร้อม
ปูายโครงการจํานวน 1 ปูาย (ตามแบบ
ทต.กําหนด)

27 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอยรัดใจ บ้านหมอปองใจ
ม. 4

เพือ่ พัฒนาระบบสาธารณูปโภค ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 115 เมตร
ให้ได้มาตรฐาน
หนา 0.15 เมตร หรือพืน้ ที่ดําเนินการไม่
น้อยกว่า 575 ตารางเมตร พร้อมไหล่
ทางหินคลุก กว้าง 0.50 เมตร ยาว115
เมตร หนา 0.15 เมตร ทั้งสองข้าง
พร้อมปูายโครงการจํานวน 1 ปูาย (ตาม
แบบเทศบาลกําหนด)

พิกัดทางภูมิศาสตร์
N1657167
E182518
N1656984
E182500

งบประมาณและที่ผ่านมา
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)
100,000
-

103,100

N1654830
E183388
N1654918
E183459

-

-

300,000

ตัวชีว้ ัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ร้อยละประชาชน
ได้รบั ความ
สะดวกในการ
สัญจรเพิม่ ขึ้น

ระบายน้ําได้ดี
และน้ําไม่ท่วมขัง
ในพืน้ ที่

กองช่าง

-

ร้อยละประชาชน
ได้รบั ความ
สะดวกในการ
สัญจรเพิม่ ขึ้น

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร

กองช่าง

-

ร้อยละประชาชน
ได้รบั ความ
สะดวกในการ
สัญจรเพิม่ ขึ้น

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร

กองช่าง
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3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
3.2 ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึงให้สามารถตอบสนองความต้องการ และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยเฉพาะเส้นทางการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร แหล่งท่องเที่ยวและพืน้ ที่ อืน่ ๆ ที่เกีย่ วข้องกับการ
ดํารงชีวิตของประชาชน
ที่

โครงการ/กิจกรรม

28 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กซอยรัดใจ ม. 4 ตําบลปรุใหญ่
เชือ่ มเขตเทศบาลนครนครราชสีมา

29 โครงการวางท่อระบายน้ําซอยเจริญ
พัฒน์ ม. 4

30 โครงการวางท่อระบายน้ํา (ฝัง่ ซ้าย)
ซอยรวมมิตร ม. 4

31 โครงการวางท่อระบายน้ํา(ฝัง่ ขวา)
พร้อมขยายผิวจราจรถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กทั้งสองฝัง่ ซอยไมตรี ม.4

วัตถุประสงค์

เปูาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
เพือ่ พัฒนาระบบสาธารณูปโภค ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 520 เมตร
ให้ได้มาตรฐาน
หนา 0.15 เมตร หรือพืน้ ที่ดําเนินการ
ไม่น้อยกว่า 2,600 ตารางเมตร พร้อม
ไหล่ทางหินคลุกกว้าง 0.50 เมตร ยาว
520 เมตร หนา 0.15 เมตร ทั้งสองข้าง
พร้อมปูายโครงการจํานวน 1 ปูาย
(ตามแบบเทศบาลกําหนด)
เพือ่ พัฒนาระบบสาธารณูปโภค ท่อระบายน้ํา ค.ส.ล. Ø 0.60 ม. จํานวน
ให้ได้มาตรฐาน
62 ท่อน บ่อพัก 10 บ่อ พร้อมปูาย
โครงการ จํานวน 1 ปูาย (ตามแบบทต.
กําหนด)
เพือ่ พัฒนาระบบสาธารณูปโภค ท่อระบายน้ํา ค.ส.ล. ชัน้ 3 ขนาด Ø
ให้ได้มาตรฐาน
0.60 เมตร ความยาวท่อรวมบ่อพัก
461 เมตร บ่อพักจํานวน 46 บ่อ
พร้อมปูายโครงการจํานวน 1 ปูาย
(ตามแบบเทศบาลกําหนด)
เพือ่ พัฒนาระบบสาธารณูปโภค ท่อระบายน้ํา ค.ส.ล. ชัน้ 3 ขนาด Ø
ให้ได้มาตรฐาน
0.40 เมตร ความยาวท่อรวมบ่อพัก
373 เมตร บ่อพักจํานวน 38 บ่อ
พร้อมขยายผิวจราจร
กว้าง 1.50
เมตร ยาว 373 เมตร หนา 0.15
เมตร พร้อมปูายโครงการจํานวน 1
ปูาย (ตามแบบเทศบาลกําหนด)

พิกัดทางภูมิศาสตร์
N1654593
E183086
N1654919
E183459

งบประมาณและที่ผ่านมา
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1,352,000
-

ตัวชีว้ ัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ร้อยละประชาชน
ได้รบั ความ
สะดวกในการ
สัญจรเพิม่ ขึ้น

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร

ทต.ปรุ
ใหญ่/ขอรับ
สนับสนุน

200,000

-

-

ร้อยละประชาชน
ได้รบั ความ
สะดวกในการ
สัญจรเพิม่ ขึ้น

น้ําไม่ท่วมขังใน
พืน้ ที่

กองช่าง

N1654547
E183574
N1654510
E183109

1,300,000

-

-

ร้อยละประชาชน
ได้รบั ความ
สะดวกในการ
สัญจรเพิม่ ขึ้น

ระบายน้ําได้ดี
และน้ําไม่ท่วมขัง
ในพืน้ ที่

ทต.ปรุใหญ่
/ ขอรับ
สนับสนุน

N1653791
E183500
N1653797
E182124

1,120,000

-

-

ร้อยละประชาชน
ได้รบั ความ
สะดวกในการ
สัญจรเพิม่ ขึ้น

ระบายน้ําได้ดี
และน้ําไม่ท่วมขัง
ในพืน้ ที่

ทต.ปรุใหญ่
/ ขอรับ
สนับสนุน
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3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
3.2 ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึงให้สามารถตอบสนองความต้องการ และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยเฉพาะเส้นทางการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร แหล่งท่องเที่ยวและพืน้ ที่ อืน่ ๆ ที่เกีย่ วข้องกับการ
ดํารงชีวิตของประชาชน
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เปูาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
32 โครงการวางท่อระบายน้ําจากร้านสูท เพือ่ พัฒนาระบบสาธารณูปโภค ท่อระบายน้ํา ค.ส.ล. ชัน้ 3 ขนาด Ø
บุญเติมถึงซอยรวมมิตร 5 ม. 4
ให้ได้มาตรฐาน
0.60 เมตร ความยาวท่อรวมบ่อพัก
71 เมตร บ่อพักจํานวน 8 บ่อ พร้อม
คืนผิวจราจร ค.ส.ล. กว้าง 1 เมตร
ยาว 71 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
พืน้ ที่ดําเนินการไม่น้อยกว่า 71 ตาราง
เมตร พร้อมปูายโครงการจํานวน 1
ปูาย (ตามแบบเทศบาลกําหนด)
33 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ํา ซอย
วิโรจน์ 12 ม.4

34 โครงการวางท่อระบายน้ํา ซอย 13
ม. 4

35 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ํา ซอย
วิโรจน์ 15 ม.4

เพือ่ พัฒนาระบบสาธารณูปโภค ขนาด ø 0.40 เมตร ความยาวท่อรวม
ให้ได้มาตรฐาน
บ่อพักทั้งสองฝัง่ 158 เมตร บ่อพัก
รวมทั้ง 2 ฝัง่ 16 บ่อ พร้อมปูายโครงการ
จํานวน 1 ปูาย
(ตามแบบเทศบาลกําหนด)
เพือ่ พัฒนาระบบสาธารณูปโภค ขนาด ø 0.40 เมตร ความยาวท่อรวม
ให้ได้มาตรฐาน
บ่อพักทั้งสองฝัง่ 52.00 เมตร บ่อพัก
รวมทั้ง 2 ฝัง่ 6 บ่อ
(ตามแบบเทศบาลกําหนด)
เพือ่ พัฒนาระบบสาธารณูปโภค ท่อ คสล ขนาด ø 0.40 เมตร ชัน้ 3
ให้ได้มาตรฐาน
ความยาวท่อรวมบ่อพัก 21 เมตร บ่อพัก
3 บ่อ พร้อมคืนผิวจราจร กว้าง 0.80
เมตร ยาว 21 เมตร หรือพืน้ ที่ดําเนินการ
ไม่น้อยกว่า 16.80 ตารางเมตร (ตาม
แบบเทศบาลกําหนด)

พิกัดทางภูมิศาสตร์
N1654537
E183515
N1654914
E182461

N 1654166
E 183487
N 1654145
E 183486

งบประมาณและที่ผ่านมา
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)
250,000
-

ตัวชีว้ ัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ร้อยละประชาชน
ได้รบั ความ
สะดวกในการ
สัญจรเพิม่ ขึ้น

ระบายน้ําได้ดี
และน้ําไม่ท่วมขัง
ในพืน้ ที่

กองช่าง

300,000

-

-

ร้อยละประชาชน
ได้รบั ความ
สะดวกในการ
สัญจรเพิม่ ขึ้น

ระบายน้ําได้ดี
และน้ําไม่ท่วมขัง
ในพืน้ ที่

กองช่าง

98,000

-

-

ร้อยละประชาชน
ได้รบั ความ
สะดวกในการ
สัญจรเพิม่ ขึ้น

ระบายน้ําได้ดี
และน้ําไม่ท่วมขัง
ในพืน้ ที่

กองช่าง

60,000

-

-

ร้อยละประชาชน
ได้รบั ความ
สะดวกในการ
สัญจรเพิม่ ขึ้น

ระบายน้ําได้ดี
และน้ําไม่ท่วมขัง
ในพืน้ ที่

กองช่าง
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3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
3.2 ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึงให้สามารถตอบสนองความต้องการ และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยเฉพาะเส้นทางการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร แหล่งท่องเที่ยวและพืน้ ที่ อืน่ ๆ ที่เกีย่ วข้องกับการ
ดํารงชีวิตของประชาชน
ที่

โครงการ/กิจกรรม

36 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ํา ซอย
วิโรจน์ 16 ม.4

วัตถุประสงค์

พิกัดทางภูมิศาสตร์

(ผลผลิตของโครงการ)
เพือ่ พัฒนาระบบสาธารณูปโภค ขนาด ø 0.40 เมตร ความยาวท่อรวม
ให้ได้มาตรฐาน
บ่อพักทั้งสองฝัง่ 94 เมตร บ่อพักรวมทั้ง
2 ฝัง่ 20 บ่อ พร้อมปูายโครงการจํานวน
1 ปูาย (ตามแบบเทศบาลกําหนด)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)
170,000
-

ตัวชีว้ ัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ร้อยละประชาชน
ได้รบั ความ
สะดวกในการ
สัญจรเพิม่ ขึ้น

ระบายน้ําได้ดี
และน้ําไม่ท่วมขัง
ในพืน้ ที่

กองช่าง

ท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ชัน้ 3 ขนาด Ø
0.60 เมตร ความยาวรวมบ่อพัก 398
เมตร พร้อมบ่อพักจํานวน 40 บ่อ และ
คืนผิวจราจร กว้าง 1.2 เมตร ยาว 398
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพืน้ ที่
ดําเนินการไม่น้อยกว่า 477.6 ตาราง
เมตร พร้อมปูายโครงการ จํานวน 1
ปูาย (ตามแบบเทศบาลกําหนด)

N 1654535
E 183573
N 1654917
E 183461

1,400,000

-

-

ร้อยละประชาชน
ได้รบั ความ
สะดวกในการ
สัญจรเพิม่ ขึ้น

ระบายน้ําได้ดี
และน้ําไม่ท่วมขัง
ในพืน้ ที่

ทต.ปรุ
ใหญ่/ขอรับ
สนับสนุน

เพือ่ พัฒนาระบบสาธารณูปโภค ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 207 เมตร
ให้ได้มาตรฐาน
หนา 0.15 เมตร หรือพืน้ ที่ดําเนินการไม่
น้อยกว่า 828 ตารางเมตร พร้อมไหล่
ทางหินคลุก กว้าง 0.50 เมตร ยาว 207
เมตร หนา 0.15 เมตร ทั้งสองข้าง
พร้อมปูายโครงการจํานวน 1 ปูาย (ตาม
แบบเทศบาลกําหนด)

N1654227
E182497
N1654426
E182532

430,000

-

-

ร้อยละประชาชน
ได้รบั ความ
สะดวกในการ
สัญจรเพิม่ ขึ้น

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร

กองช่าง

37 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ํา
เพือ่ พัฒนาระบบสาธารณูปโภค
คอนกรีตเสริมเหล็กสายแยกสูทบุญ ให้ได้มาตรฐาน
เติม ถึงคลองส่งน้ํา จาก ม.4 ตําบลปรุ
ใหญ่ เชือ่ มเขตเทศบาลนคร
นครราชสีมา

38 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอยพบสุข 12/6-1 ม. 5

เปูาหมาย
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3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
3.2 ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึงให้สามารถตอบสนองความต้องการ และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยเฉพาะเส้นทางการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร แหล่งท่องเที่ยวและพืน้ ที่ อืน่ ๆ ที่เกีย่ วข้องกับการ
ดํารงชีวิตของประชาชน
ที่

โครงการ/กิจกรรม

39 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอยพบสุข 12/5 ม. 5

วัตถุประสงค์

เปูาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
เพือ่ พัฒนาระบบสาธารณูปโภค ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 249เมตร
ให้ได้มาตรฐาน
หนา 0.15 เมตร หรือพืน้ ที่ดําเนินการไม่
น้อยกว่า 1,245 ตารางเมตร พร้อม
ไหล่ทางหินคลุก กว้าง 0.50 เมตร ยาว
1,245 เมตร หนา 0.15 เมตร ทั้งสอง
ข้าง พร้อมปูายโครงการจํานวน 1 ปูาย
(ตามแบบเทศบาลกําหนด)

พิกัดทางภูมิศาสตร์
N 1654436
E 182619

งบประมาณและที่ผ่านมา
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)
650,000
-

ตัวชีว้ ัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ร้อยละประชาชน
ได้รบั ความ
สะดวกในการ
สัญจรเพิม่ ขึ้น

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร

กองช่าง

40 โครงการก่อสร้างไหล่ทางหินคลุก
เส้นหลังไชโยนคร 1 ม.5

เพือ่ พัฒนาระบบสาธารณูปโภค ไหล่ทางหินคลุก กว้าง 1.50 เมตร ยาว
ให้ได้มาตรฐาน
133 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพืน้ ที่
ดําเนินการไม่น้อยกว่า 199.5 ตาราง
เมตร ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 29.9
ลูกบาศก์เมตร (ตามแบบเทศบาล
กําหนด)

N 1658889
E 182537
N 1654021
E 182548

25,000

-

-

ร้อยละประชาชน
ได้รบั ความ
สะดวกในการ
สัญจรเพิม่ ขึ้น

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร

กองช่าง

41 โครงการวางท่อระบายน้ํา
ซอยพบสุข 12/6-6 ม. 5

เพือ่ พัฒนาระบบสาธารณูปโภค ท่อระบายน้ํา ค.ส.ล. ชัน้ 3 ขนาด Ø
ให้ได้มาตรฐาน
0.40 เมตร ความยาวท่อรวมบ่อพัก
160 เมตร บ่อพักจํานวน 16 บ่อ
พร้อมคืนผิวจราจร กว้าง 0.80
เมตร ยาว 160 เมตร หนา 0.15 เมตร
พร้อมปูายโครงการจํานวน 1 ปูาย
(ตามแบบเทศบาลกําหนด)

N1654179
E182483
N1654183
E182321

470,000

-

-

ร้อยละประชาชน
ได้รบั ความ
สะดวกในการ
สัญจรเพิม่ ขึ้น

ระบายน้ําได้ดี
และน้ําไม่ท่วมขัง
ในพืน้ ที่

กองช่าง
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3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
3.2 ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึงให้สามารถตอบสนองความต้องการ และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยเฉพาะเส้นทางการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร แหล่งท่องเที่ยวและพืน้ ที่ อืน่ ๆ ที่เกีย่ วข้องกับการ
ดํารงชีวิตของประชาชน
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เปูาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
42 โครงการวางท่อระบายน้ํา ซอย 13/4 เพือ่ พัฒนาระบบสาธารณูปโภค ท่อระบายน้ํา ค.ส.ล. ขนาด Ø 0.40
ม.5
ให้ได้มาตรฐาน
เมตร ความยาวท่อรวมบ่อพัก 149
เมตร บ่อพักจํานวน 15 บ่อ พร้อมคืน
ผิวจราจร กว้าง 1 เมตร ยาว 149
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพืน้ ที่
ดําเนินการไม่น้อยกว่า 149 ตารางเมตร
พร้อมปูายโครงการจํานวน 1 ปูาย
(ตามแบบเทศบาลกําหนด)

43 โครงการวางท่อลอดเหลีย่ มคอนกรีต เพือ่ พัฒนาระบบสาธารณูปโภค ท่อลอดเหลีย่ มขนาดกว้าง 1.5 เมตร สูง
เสริมเหล็ก ม. 5 ตําบลปรุใหญ่ เชือ่ ม ให้ได้มาตรฐาน
1.5 เมตร ความยาวท่อรวมบ่อพัก 605
เทศบาลนครนครราชสีมา
เมตร บ่อพัก จํานวน 61 บ่อ พร้อมคืน
ผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต กว้าง 2.5
เมตร ยาว 605 เมตร ยาว 0.05 เมตร
หรือพืน้ ที่ดําเนินการไม่น้อยกว่า
1,512.5 ตารางเมตร พร้อมปูาย
โครงการจํานวน 1 ปูาย (ตามแบบ
เทศบาลกําหนด)

พิกัดทางภูมิศาสตร์
N1654656
E182450
N1654635
E182298

N1654788
E182491
N1654602
E183036

งบประมาณและที่ผ่านมา
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)
410,000
-

6,200,000

-

-

ตัวชีว้ ัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ร้อยละประชาชน
ได้รบั ความ
สะดวกในการ
สัญจรเพิม่ ขึ้น

ระบายน้ําได้ดี
และน้ําไม่ท่วมขัง
ในพืน้ ที่

กองช่าง

ร้อยละประชาชน
ได้รบั ความ
สะดวกในการ
สัญจรเพิม่ ขึ้น

ระบายน้ําได้ดี
และน้ําไม่ท่วมขัง
ในพืน้ ที่

ทต.ปรุ
ใหญ่/ขอรับ
สนับสนุน
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3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
3.2 ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึงให้สามารถตอบสนองความต้องการ และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยเฉพาะเส้นทางการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร แหล่งท่องเที่ยวและพืน้ ที่ อืน่ ๆ ที่เกีย่ วข้องกับการ
ดํารงชีวิตของประชาชน
ที่

โครงการ/กิจกรรม

44 โครงการวางท่อระบายน้ํา
ซอยสันติสุข 1 ฝัง่ ซ้าย ม. 5

วัตถุประสงค์

เปูาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
เพือ่ พัฒนาระบบสาธารณูปโภค ท่อระบายน้ํา ค.ส.ล. ชัน้ 3 ขนาด Ø
ให้ได้มาตรฐาน
0.40 เมตร ความยาวท่อรวมบ่อพัก
287 เมตร บ่อพักจํานวน 29 บ่อ
พร้อมคืนผิวจราจร ค.ส.ล. กว้าง 0.80
เมตร ยาว 287 เมตร หนา 0.15
เมตร พร้อมปูายโครงการจํานวน 1
ปูาย (ตามแบบเทศบาลกําหนด)

พิกัดทางภูมิศาสตร์
N1653832
E183049
N1653814
E182758

งบประมาณและที่ผ่านมา
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)
750,000
-

ตัวชีว้ ัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ร้อยละประชาชน
ได้รบั ความ
สะดวกในการ
สัญจรเพิม่ ขึ้น

ระบายน้ําได้ดี
และน้ําไม่ท่วมขัง
ในพืน้ ที่

กองช่าง

45 โครงการวางท่อระบายน้ํา
ซอยสันติสุข 2 ฝัง่ ซ้าย ม. 5

เพือ่ พัฒนาระบบสาธารณูปโภค ท่อระบายน้ํา ค.ส.ล. ชัน้ 3 ขนาด Ø
ให้ได้มาตรฐาน
0.40 เมตร ความยาวท่อรวมบ่อพัก
287 เมตร บ่อพักจํานวน 29 บ่อ
พร้อมคืนผิวจราจร ค.ส.ล. กว้าง 0.80
เมตร ยาว 287 เมตร หนา 0.15 เมตร
พร้อมปูายโครงการจํานวน 1 ปูาย
(ตามแบบเทศบาลกําหนด)

N1653854
E183048
N1653839
E182764

750,000

-

-

ร้อยละประชาชน
ได้รบั ความ
สะดวกในการ
สัญจรเพิม่ ขึ้น

ระบายน้ําได้ดี
และน้ําไม่ท่วมขัง
ในพืน้ ที่

กองช่าง

46 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กจาก หมูท่ ี่ 6 บ้านเลียบ ตําบล
ปรุใหญ่ เชือ่ มเขตเทศบาลนคร
นครราชสีมา

เพือ่ พัฒนาระบบสาธารณูปโภค ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว
ให้ได้มาตรฐาน
255 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
พืน้ ที่ดําเนินการไม่น้อยกว่า 1,275
ตารางเมตร พร้อมหินคลุกไหล่ทางทั้ง 2
ข้าง ข้างละ 0.50 เมตร ยาว 255 เมตร
พร้อมปูายโครงการจํานวน 1 ปูาย
(ตามแบบเทศบาลกําหนด)

E 182600
N 1657719

1,000,000

-

-

ร้อยละประชาชน
ได้รบั ความ
สะดวกในการ
สัญจรเพิม่ ขึ้น

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร

ทต.ปรุใหญ่
/ ขอรับ
สนับสนุน

E 182593
N 1657476
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3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
3.2 ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึงให้สามารถตอบสนองความต้องการ และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยเฉพาะเส้นทางการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร แหล่งท่องเที่ยวและพืน้ ที่ อืน่ ๆ ที่เกีย่ วข้องกับการ
ดํารงชีวิตของประชาชน
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

47 โครงการขยายไหล่ทางถนนคอนกรีต เพือ่ พัฒนาระบบสาธารณูปโภค
เสริมเหล็ก บริเวณถนนหน้าสนาม
ให้ได้มาตรฐาน
กีฬา ม.6
48 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอยศุภลักษณ์ ม.6

เพือ่ พัฒนาระบบสาธารณูปโภค
ให้ได้มาตรฐาน

49 โครงการวางท่อลอดเหลีย่ มทางลง
บริษัท มิตซูปฐพีทอง ม.6

เพือ่ พัฒนาระบบสาธารณูปโภค
ให้ได้มาตรฐาน

50 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอย 3/19 ม. 7

เพือ่ พัฒนาระบบสาธารณูปโภค
ให้ได้มาตรฐาน

เปูาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ผิวจราจรกว้าง 1 เมตร ยาว 160 เมตร
หนา 0.15 เมตร หรือพืน้ ที่ดําเนินการไม่
น้อยกว่า 160 ตารางเมตร (ตามแบบ
เทศบาลกําหนด)
ผิวจราจรกว้าง 3 เมตร ยาว 33 เมตร
หนา 0.15 เมตร หรือพืน้ ที่ดําเนินการไม่
น้อยกว่า 99 ตารางเมตร (ตามแบบ
เทศบาลกําหนด)
ท่อลอดเหลีย่ ม ขนาด 2.1x2.1 เมตร
ยาว 12 เมตร พร้อมปูายโครงการ
จํานวน 1 ปูาย (ตามแบบเทศบาล
กําหนด)
ผิวจราจรกว้าง 3.5 เมตร ยาว 103 เมตร
หนา 0.15 เมตร หรือพืน้ ที่ดําเนินการ
ไม่น้อยกว่า 360.50 ตารางเมตร พร้อม
ไหล่ทางหินคลุก กว้าง 0.50 เมตร ยาว
103 เมตร หนา 0.15 เมตร ทั้งสองข้าง
พร้อมปูายโครงการ จํานวน 1 ปูาย
(ตามแบบเทศบาลกําหนด)

พิกัดทางภูมิศาสตร์
N1657693
E182742
N1657722
E182589
N1657848
E182875
N1657843
E182850
N1658224
E182786

N1653083
E182122
N1653118
E182222

งบประมาณและที่ผ่านมา
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)
85,000
-

ตัวชีว้ ัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ร้อยละประชาชน
ได้รบั ความ
สะดวกในการ
สัญจรเพิม่ ขึ้น

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร

กองช่าง

80,000

-

-

ร้อยละประชาชน
ได้รบั ความ
สะดวกในการ
สัญจรเพิม่ ขึ้น

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร

กองช่าง

330,000

-

-

ร้อยละประชาชน
ได้รบั ความ
สะดวกในการ
สัญจรเพิม่ ขึ้น

ระบายน้ําได้ดี
และน้ําไม่ท่วมขัง
ในพืน้ ที่

กองช่าง

190,000

-

-

ร้อยละประชาชน
ได้รบั ความ
สะดวกในการ
สัญจรเพิม่ ขึ้น

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร

กองช่าง
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3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
3.2 ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึงให้สามารถตอบสนองความต้องการ และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยเฉพาะเส้นทางการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร แหล่งท่องเที่ยวและพืน้ ที่ อืน่ ๆ ที่เกีย่ วข้องกับการ
ดํารงชีวิตของประชาชน
ที่

โครงการ/กิจกรรม

51 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กซอยตรงข้ามบ้านกํานันนพดล
ศรีจะบก ม.7

วัตถุประสงค์

เปูาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
เพือ่ พัฒนาระบบสาธารณูปโภค ผิวจราจรกว้าง 3 เมตร ยาว 142 เมตร
ให้ได้มาตรฐาน
หนา 0.15 เมตร หรือพืน้ ที่ดําเนินการไม่
น้อยกว่า 426 ตารางเมตร พร้อมไหล่
ทางหินคลุก กว้าง 0.50 เมตร ยาว 142
เมตร หนา 0.15 เมตร ทั้งสองข้าง
พร้อมปูายโครงการ จํานวน 1 ปูาย
(ตามแบบเทศบาลกําหนด)

พิกัดทางภูมิศาสตร์
N1652748
E182959
N1652619
E182889

52 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอยมนตรี ม.7

เพือ่ พัฒนาระบบสาธารณูปโภค ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 173.50
ให้ได้มาตรฐาน
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพืน้ ที่
ดําเนินการไม่น้อยกว่า 703 ตารางเมตร
(รวมหูช้าง) พร้อมไหล่ทางหินคลุก กว้าง
0.50 เมตร ยาว 173.50 เมตร หนา
0.15 เมตร ทั้งสองข้าง พร้อมปูาย
โครงการจํานวน 1 ปูาย (ตามแบบ
เทศบาลกําหนด)

N1651313
E183061

53 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กถึงประตู 4 สนามกีฬา 80
พรรษา ม.7

เพือ่ พัฒนาระบบสาธารณูปโภค ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 300 เมตร
ให้ได้มาตรฐาน
หนา 0.15 เมตร หรือพืน้ ที่ดําเนินการไม่
น้อยกว่า 1,500 ตารางเมตร พร้อม
ไหล่ทางหินคลุก กว้าง 0.50 เมตร ยาว
300 เมตร หนา 0.15 เมตร ทั้งสองข้าง
พร้อมปูายโครงการ จํานวน 1 ปูาย
(ตามแบบเทศบาลกําหนด)

N1651911
E181807
N1651653
E181964

งบประมาณและที่ผ่านมา
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)
230,000
-

366,000

-

-

800,000

ตัวชีว้ ัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ร้อยละประชาชน
ได้รบั ความ
สะดวกในการ
สัญจรเพิม่ ขึ้น

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร

กองช่าง

-

ร้อยละประชาชน
ได้รบั ความ
สะดวกในการ
สัญจรเพิม่ ขึ้น

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร

กองช่าง

-

ร้อยละประชาชน
ได้รบั ความ
สะดวกในการ
สัญจรเพิม่ ขึ้น

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร

กองช่าง
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3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
3.2 ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึงให้สามารถตอบสนองความต้องการ และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยเฉพาะเส้นทางการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร แหล่งท่องเที่ยวและพืน้ ที่ อืน่ ๆ ที่เกีย่ วข้องกับการ
ดํารงชีวิตของประชาชน
ที่

โครงการ/กิจกรรม

54 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก จากซอยตีไ๋ ดนาโมเชือ่ มซอย
ดาบเกียรติ ม.7

55 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หลังโรงแรมเบส ม.7

วัตถุประสงค์

เปูาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
เพือ่ พัฒนาระบบสาธารณูปโภค ขนาดผิวจราจรกว้าง 3 เมตร ยาว 33
ให้ได้มาตรฐาน
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพืน้ ที่
ดําเนินการไม่น้อยกว่า 99 ตารางเมตร
พร้อมลงหินคลุกไหล่ทาง กว้าง 0.50
เมตร ยาว 33 เมตร หนา 0.15 เมตร ทั้ง
สองข้าง (ตามแบบเทศบาลกําหนด)

พิกัดทางภูมิศาสตร์
E 182923
N 1653559

-

N1653452
E182869
N1653387
E182509

100,000

464,000

-

ตัวชีว้ ัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ร้อยละประชาชน
ได้รบั ความ
สะดวกในการ
สัญจรเพิม่ ขึ้น

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร

กองช่าง

-

ร้อยละประชาชน
ได้รบั ความ
สะดวกในการ
สัญจรเพิม่ ขึ้น

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร

กองช่าง

-

ร้อยละประชาชน
ได้รบั ความ
สะดวกในการ
สัญจรเพิม่ ขึ้น

ระบายน้ําได้ดี
และน้ําไม่ท่วมขัง
ในพืน้ ที่

กองช่าง

E 182925
N 1653525

เพือ่ พัฒนาระบบสาธารณูปโภค ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว
ให้ได้มาตรฐาน
215 เมตร หนา 0.15 เมตร พืน้ ที่
ดําเนินการไม่น้อยกว่า 860 ตารางเมตร
พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางกว้าง 0.50
เมตร ยาว 215 เมตร หนา 0.15
เมตร ทั้งสองข้าง พร้อมปูายโครงการ
จํานวน 1 ปูาย (ตามแบบเทศบาล
กําหนด)

56 โครงการวางท่อระบายน้ํา ซอยลลิตา เพือ่ พัฒนาระบบสาธารณูปโภค ท่อระบายน้ําซีเมนต์ใยหิน ขนาด Ø 25
ม.7
ให้ได้มาตรฐาน
มิลลิเมตร ความยาวท่อรวมบ่อพัก 366
เมตร บ่อพักจํานวน 37 บ่อ พร้อม
คืนผิวจราจร (ตามแบบเทศบาลกําหนด)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)
52,000
-
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3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
3.2 ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึงให้สามารถตอบสนองความต้องการ และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยเฉพาะเส้นทางการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร แหล่งท่องเที่ยวและพืน้ ที่ อืน่ ๆ ที่เกีย่ วข้องกับการ
ดํารงชีวิตของประชาชน
ที่

โครงการ/กิจกรรม

57 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา
คอนกรีตเสริมเหล็กทั้งสองฝัง่ ตลอด
ซอย คุ้มยายไพร ม.7

วัตถุประสงค์

เปูาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
เพือ่ พัฒนาระบบสาธารณูปโภค รางระบายน้ํา ค.ส.ล. กว้าง 0.50 เมตร
ให้ได้มาตรฐาน
ลึก 0.40 เมตร พร้อมฝารางขนาด 0.5
เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 199 เมตร
พร้อมวางท่อ คสล. ชัน้ 3 ขนาด Ø
0.40 เมตร จํานวน 39 ท่อน ท่อลอด
คสล. ชัน้ 3 ขนาด Ø 0.60 เมตร
จํานวน 6 ท่อน พร้อมบ่อพัก 1 บ่อ
พร้อม ปูายโครงการจํานวน 1 ปูาย
(ตามแบบเทศบาลกําหนด)

58 โครงการวางท่อระบายน้ําคอนกรีต เพือ่ พัฒนาระบบสาธารณูปโภค ท่อระบายน้ํา ค.ส.ล. ชัน้ 3 ขนาดเส้น
เสริมเหล็กจากสันอ่างเก็บน้ําสนาม ให้ได้มาตรฐาน
ผ่านศูนย์กลาง 1 เมตร ยาว 382 เมตร
กีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ฯ
พร้อมปูายโครงการจํานวน 1 ปูาย
เชือ่ มซอยราชครู หมูท่ ี่ 7 บ้านแสนสุข
(ตามแบบเทศบาลกําหนด)
ตําบลปรุใหญ่ (แก้ไขปัญหาน้ําท่วม
ต.สุรนารี ต.ปรุใหญ่ เทศบาลนคร
นครราชสีมา)

พิกัดทางภูมิศาสตร์
N1651151
E183063

E 182455
N 1652812
E 182462
N 1652950

งบประมาณและที่ผ่านมา
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)
580,000
-

1,800,000

-

-

ตัวชีว้ ัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ร้อยละประชาชน
ได้รบั ความ
สะดวกในการ
สัญจรเพิม่ ขึ้น

น้ําไม่ท่วมขังใน
พืน้ ที่

กองช่าง

ร้อยละประชาชน
ได้รบั ความ
สะดวกในการ
สัญจรเพิม่ ขึ้น

ระบายน้ําได้ดี
และน้ําไม่ท่วมขัง
ในพืน้ ที่

ทต.ปรุใหญ่
/ ขอรับ
สนับสนุน
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 ถึง 2561)
เทศบาลตาบลปรุใหญ่

แบบ ผ.01

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 พัฒนาโคราชเมืองน่าอยูท่ เี่ ป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัดที่ 6 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
3.3 ประสานในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในด้านสาธารณูปโภค และส่งเสริมให้ประชาชนเข้าใจในการใช้และรักษาสาธารณูปโภคอย่างคุ้มค่า
งบประมาณและที่ผ่านมา
เปูาหมาย
ที่
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
พิกัดทางภูมิศาสตร์ 2559
2560
2561
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 โครงการขยายเขตไฟฟูาสาธารณะ คนชุม เพือ่ พัฒนาระบบสาธารณูปโภคได้ ขยายเขตไฟฟูาพร้อมไฟฟูา
N1659276
120,000
- ตะกุด - โนนโพธิ์ ม. 1
อย่างมาตรฐานและทั่วถึง
แสงสว่าง 227 เมตร พร้อม
E182699
ปูายโครงการ จํานวน 1
N1659405
ปูาย (ตามแบบเทศบาล
E182535
กําหนด)
2 โครงการติดตัง้ ไฟฟูาแสงสว่าง บริเวณสี่ เพือ่ พัฒนาระบบสาธารณูปโภคได้ ติดตัง้ ไฟฟูาแสงสว่าง (ตาม
N1659297
100,000
แยกบ้านไปแปะ ม. 1
อย่างมาตรฐานและทั่วถึง
แบบเทศบาลกําหนด)
E182058
3 โครงการขยายเขตไฟฟูาบ้านเหนือ ม. 1 เพือ่ พัฒนาระบบสาธารณูปโภคได้
อย่างมาตรฐานและทั่วถึง

ขยายเขตไฟฟูาพร้อมไฟฟูา
แสงสว่าง ยาว 150เมตร
(ตามแบบเทศบาลกําหนด)

4 โครงการขยายเขตไฟฟูาสาธาณะ ซอย
บ้านนายเฉลิม ม. 1

ขยายเขตไฟฟูาพร้อมไฟฟูา
แสงสว่าง ยาว 376เมตร
(ตามแบบเทศบาลกําหนด)

เพือ่ พัฒนาระบบสาธารณูปโภคได้
อย่างมาตรฐานและทั่วถึง

N1658997
E182108
N1658969
E181999
N1659339
E182263
N1659709
E182230

80,000

-

-

200,000

-

-

ตัวชีว้ ัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ร้อยละของ
ความปลอดภัย
ในชีวติ และ
ทรัพย์สินเพิม่ ขึ้น

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน

กองช่าง

ร้อยละของ
ความปลอดภัย
ในชีวติ และ
ทรัพย์สินเพิม่ ขึ้น
ร้อยละของ
ความปลอดภัย
ในชีวติ และ
ทรัพย์สินเพิม่ ขึ้น

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน

กองช่าง

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน

กองช่าง

ร้อยละของ
ความปลอดภัย
ในชีวติ และ
ทรัพย์สินเพิม่ ขึ้น

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน

กองช่าง
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3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
3.3 ประสานในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในด้านสาธารณูปโภค และส่งเสริมให้ประชาชนเข้าใจในการใช้และรักษาสาธารณูปโภคอย่างคุ้มค่า
งบประมาณและที่ผ่านมา
เปูาหมาย
ที่
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
พิกัดทางภูมิศาสตร์ 2559
2560
2561
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
5 โครงการขยายเขตไฟฟูาสาธารณะ สาย เพือ่ พัฒนาระบบสาธารณูปโภคได้ ขยายเขตไฟฟูาพร้อมไฟฟูา
N1659987
540,000
ฟาร์มหมู ม. 1
อย่างมาตรฐานและทั่วถึง
แสงสว่าง ยาว 1,075เมตร
E181709
(ตามแบบเทศบาลกําหนด)
N1659842
E180648
6 โครงการขยายเขตไฟฟูาสาธารณะ ซอย เพือ่ พัฒนาระบบสาธารณูปโภคได้ ขยายเขตไฟฟูาพร้อมไฟฟูา
N1659072
50,000
บ้านนายแปว ม. 1
อย่างมาตรฐานและทั่วถึง
แสงสว่าง ยาว 100เมตร
E182708
(ตามแบบเทศบาลกําหนด)
N1659071
E182610
7 โครงการขยายเขตไฟฟูาสาธารณะ หลัง เพือ่ พัฒนาระบบสาธารณูปโภคได้ ขยายเขตไฟฟูาพร้อมไฟฟูา
N1660159
500,000
เวียนนา ม. 2
อย่างมาตรฐานและทั่วถึง
แสงสว่าง ยาว 1,000เมตร
E182472
(ตามแบบเทศบาลกําหนด)
N1661026
E182757
8 โครงการขยายเขตไฟฟูาสาธารณะ จาก เพือ่ พัฒนาระบบสาธารณูปโภคได้ ขยายเขตไฟฟูาพร้อมไฟฟูา
N1659414
80,000
บ้านผูใ้ หญ่โค้ยถึงโนนเพล ม. 2
อย่างมาตรฐานและทั่วถึง
แสงสว่าง 137 เมตร
E183655
(ตามแบบเทศบาลกําหนด)
N1659284
E183622
9 โครงการขยายเขตไฟฟูาสาธารณะ ซอย เพือ่ พัฒนาระบบสาธารณูปโภคได้ ขยายเขตไฟฟูาพร้อมไฟฟูา
N1659951
50,000
บ้านนายมานิตย์ ม. 2
อย่างมาตรฐานและทั่วถึง
แสงสว่าง 93 เมตร
E183512
(ตามแบบเทศบาลกําหนด)
N1660040
E183541
10 โครงการขยายเขตไฟฟูาสาธารณะ
เพือ่ พัฒนาระบบสาธารณูปโภคได้ ขยายเขตไฟฟูาพร้อมไฟฟูา
N166021
20,000
ทางเข้าบ้าน สท.สมาน วรรณรักษ์ ม. 2 อย่างมาตรฐานและทั่วถึง
แสงสว่าง 40 เมตร
E183817
(ตามแบบเทศบาลกําหนด)
N1660180
E183821

ตัวชีว้ ัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ร้อยละของ
ความปลอดภัย
ในชีวติ และ
ทรัพย์สินเพิม่ ขึ้น

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน

กองช่าง

ร้อยละของ
ความปลอดภัย
ในชีวติ และ
ทรัพย์สินเพิม่ ขึ้น

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน

กองช่าง

ร้อยละของ
ความปลอดภัย
ในชีวติ และ
ทรัพย์สินเพิม่ ขึ้น

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน

กองช่าง

ร้อยละของ
ความปลอดภัย
ในชีวติ และ
ทรัพย์สินเพิม่ ขึ้น

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน

กองช่าง

ร้อยละของ
ความปลอดภัย
ในชีวติ และ
ทรัพย์สินเพิม่ ขึ้น

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน

กองช่าง

ร้อยละของ
ความปลอดภัย
ในชีวติ และ
ทรัพย์สินเพิม่ ขึ้น

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน

กองช่าง
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3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
3.3 ประสานในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในด้านสาธารณูปโภค และส่งเสริมให้ประชาชนเข้าใจในการใช้และรักษาสาธารณูปโภคอย่างคุ้มค่า
งบประมาณและที่ผ่านมา
เปูาหมาย
ที่
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
พิกัดทางภูมิศาสตร์ 2559
2560
2561
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
11 โครงการขยายเขตไฟฟูาสาธารณะ ซอย เพือ่ พัฒนาระบบสาธารณูปโภคได้ ขยายเขตไฟฟูาพร้อมไฟฟูา
N1657209
50,000
ลําปรุ ม.3
อย่างมาตรฐานและทั่วถึง
แสงสว่าง (ตามแบบ
E182372
เทศบาลกําหนด)
N1657218
E182289
12 โครงการปรับปรุงไฟฟูาแสงสว่าง
เพือ่ พัฒนาระบบสาธารณูปโภคได้ ขยายเขตไฟฟูาพร้อมไฟฟูา
50,000
สาธารณะ ม.5
อย่างมาตรฐานและทั่วถึง
แสงสว่าง
(ตามแบบเทศบาลกําหนด)
13 โครงการขยายเขตไฟฟูาสาธารณะ
ซอยศุภลักษณ์ ม.6

เพือ่ พัฒนาระบบสาธารณูปโภคได้
อย่างมาตรฐานและทั่วถึง

ขยายเขตไฟฟูาพร้อมไฟฟูา
แสงสว่าง 30 เมตร
(ตามแบบเทศบาลกําหนด)

14 โครงการขยายเขตไฟฟูาซอยเข้าไปศาลา เพือ่ พัฒนาระบบสาธารณูปโภคได้
กลางหมูบ่ ้านข้างวัดปุาแสงธรรมพรหม อย่างมาตรฐานและทั่วถึง
รังสี ม.7

ขยายเขตไฟฟูาพร้อมไฟฟูา
แสงสว่าง ยาว 164 เมตร
(ตามแบบเทศบาลกําหนด)

15 โครงการขยายเขตไฟฟูาหลังสนามกีฬา
80 พรรษา ซอยจําปาทอง ม.7

เพือ่ พัฒนาระบบสาธารณูปโภคได้
อย่างมาตรฐานและทั่วถึง

ขยายเขตไฟฟูาพร้อมไฟฟูา
แสงสว่าง 788 เมตร
(ตามแบบเทศบาลกําหนด)

16 โครงการขยายเขตไฟฟูาสาธารณะหลัง
ประตู 4 สนามกีฬา 80 พรรษา ม.7

เพือ่ พัฒนาระบบสาธารณูปโภคได้
อย่างมาตรฐานและทั่วถึง

ขยายเขตไฟฟูาพร้อมไฟฟูา
แสงสว่าง 302 เมตร
(ตามแบบเทศบาลกําหนด)

N1657850
E182876
N1657852
E182847
N1651212
E182909
N1651194
E182744
N1651909
E181811
N1651511
E182280
N1651909
E181811
N1655653
E181966

ตัวชีว้ ัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ร้อยละของ
ความปลอดภัย
ในชีวติ และ
ทรัพย์สินเพิม่ ขึ้น

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน

กองช่าง

ร้อยละของ
ความปลอดภัย
ในชีวติ และ
ทรัพย์สินเพิม่ ขึ้น

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน

กองช่าง

20,000

-

-

ร้อยละของ
ความปลอดภัย
ในชีวติ และ
ทรัพย์สินเพิม่ ขึ้น

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน

กองช่าง

85,000

-

-

ร้อยละของ
ความปลอดภัย
ในชีวติ และ
ทรัพย์สินเพิม่ ขึ้น

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน

กองช่าง

400,000

-

-

ร้อยละของ
ความปลอดภัย
ในชีวติ และ
ทรัพย์สินเพิม่ ขึ้น

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน

กองช่าง

150,000

-

-

ร้อยละของ
ความปลอดภัย
ในชีวติ และ
ทรัพย์สินเพิม่ ขึ้น

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน

กองช่าง
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3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
3.3 ประสานในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในด้านสาธารณูปโภค และส่งเสริมให้ประชาชนเข้าใจในการใช้และรักษาสาธารณูปโภคอย่างคุ้มค่า
งบประมาณและที่ผ่านมา
เปูาหมาย
ที่
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
พิกัดทางภูมิศาสตร์ 2559
2560
2561
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
17 โครงการขยายเขตไฟฟูาซอยตรงข้าม
เพือ่ พัฒนาระบบสาธารณูปโภคได้ ขยายเขตไฟฟูาพร้อมไฟฟูา
N1652746
80,000
บ้านกํานันนพดล ศรีจะบก ม.7
อย่างมาตรฐานและทั่วถึง
แสงสว่าง 142 เมตร
E182956
(ตามแบบเทศบาลกําหนด)
N1652597
E182884
18 อุดหนุนการไฟฟูาส่วนภูมิภาค
เพือ่ พัฒนาระบบสาธารณูปโภคได้ ภายในเขตเทศบาลตําบลปรุ
500,000
500,000 500,000
อย่างมาตรฐานและทั่วถึง
ใหญ่

ตัวชีว้ ัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ร้อยละของ
ความปลอดภัย
ในชีวติ และ
ทรัพย์สินเพิม่ ขึ้น

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน

กองช่าง

ร้อยละของ
ความปลอดภัย
ในชีวติ และ
ทรัพย์สินเพิม่ ขึ้น

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน

กองช่าง
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 ถึง 2561)
เทศบาลตาบลปรุใหญ่

แบบ ผ.01

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 พัฒนาโคราชเมืองน่าอยูท่ เี่ ป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัดที่ 10 ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
4.ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
4.1 ส่งเสริม สนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ภาคเอกชน ในการพัฒนาฟืน้ ฟูและอนุรักษ์ธรรมชาติ สิง่ แวดล้อม แหล่งน้ํา ลุม่ น้ําลําคลอง และปุาไม้ให้มีความ
อุดมสมบูรณ์
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

1 โครงการ "ท้องถิน่ ไทย รวมใจภักดิ์
รักษ์พนื้ ที่สีเขียว

เพือ่ เพิม่ พืน้ ที่สีเขียวและลดภาวะ
โลกร้อน

2 โครงการสร้างจิตสํานึกให้อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติแม่น้ําลําคลอง

เพือ่ สร้างจิตสํานึกให้ประชาชน
ตําบลปรุใหญ่มีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติ
แม่น้ําลําคลอง

เปูาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ตําบลปรุใหญ่

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชีว้ ัด
2559
2560
2561
(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
20,000
20,000
20,000 ร้อยละของ

พืน้ ที่สีเขียว
เพิม่ ขึ้น
ร้อยละของ
ประชาชน
อนุรกั ษ์
ทรัพยากร
ธรรมชาติ แม่น้ํา
ลําคลองเพิม่ ขึ้น

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
พืน้ ที่สีเขียวเพิม่ ขึน้ และลด
ภาวะโลกร้อน

ประชาชนตําบลปรุใหญ่

30,000

30,000

30,000

3 โครงการพัฒนาทําความสะอาดหมูบ่ ้าน เพือ่ เป็นการพัฒนาหมูบ่ ้านให้
สะอาด น่าอยู่

ตําบลปรุใหญ่

30,000

30,000

30,000 จํานวนหมู่บา้ น หมูบ่ ้านในเขตพืน้ ที่สะอาด
มีความสะอาด
น่าอยู่

4 โครงการหมูบ่ ้านดีเด่นตําบลปรุใหญ่

ตําบลปรุใหญ่

เพือ่ เป็นการพัฒนาหมูบ่ ้านให้
สะอาด น่าอยู่

100,000

100,000

100,000

เพิม่ ขึ้น
จํานวนหมู่บา้ น
สะอาด น่าอยู่
เพิม่ ขึ้น

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สํานัก
ปลัดเทศบาล

ทรัพยากรธรรมชาติและแม่น้ํา
กอง
ลําคลองยังคงดํารงอยู่ต่อไป
สาธารณสุข ฯ

หมูบ่ ้านในเขตพืน้ ที่สะอาด
น่าอยู่

สํานัก
ปลัดเทศบาล
สํานัก
ปลัดเทศบาล
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 ถึง 2561)
เทศบาลตาบลปรุใหญ่

แบบ ผ.01

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 พัฒนาโคราชเมืองน่าอยูท่ เี่ ป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัดที่ 10 ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
4. ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
4.2 ส่งเสริม สนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ และภาคเอกชน ในการรณรงค์สร้างจิตสํานึก เพือ่ ปูองกันและแก้ไขปัญหามลพิษและปัญหาสิง่ แวดล้อม
ของชุมชนท้องถิน่ ทุกระดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

1 โครงการบริหารจัดการคุณภาพ
สิง่ แวดล้อมในตําบล

วัตถุประสงค์
เพือ่ สร้างจิตสํานึกให้กับ
ประชาชนในการรักษา
สิง่ แวดล้อม

เปูาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ตําบลปรุใหญ่

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชีว้ ัด
2559
2560
2561
(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
200,000
200,000 200,000 ร้อยละของ
ประชาชนรัก
สิ่งแวดล้อม
เพิม่ ขึ้น

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ประชาชนมีจิตสํานึกในการ
รักษาสิง่ แวดล้อม

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
กอง
สาธารณสุขฯ
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 ถึง 2561)
เทศบาลตาบลปรุใหญ่
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 พัฒนาโคราชเมืองน่าอยูท่ เี่ ป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัดที่ 10 ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
4. ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
4.3 ส่งเสริม สนับสนุนและสร้างความร่วมมือกับส่วนราชการที่เกีย่ วข้อง องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในการจัดทําระบบกําจัดขยะรวม เพือ่ จัดการขยะมูลฝอยและสิง่ ปฏิกูลอย่างเป็นระบบ
งบประมาณและที่ผ่านมา
เปูาหมาย
ตัวชีว้ ัด
ที่
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
2559
2560
2561
(KPI)
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 โครงการอบรมให้ความรูเ้ รือ่ งจัดการ เพือ่ สร้างจิตสํานึกและความ
ตําบลปรุใหญ่
80,000
80,000
80,000 ร้อยละของ ประชาชนในชุมชนมีจิตสํานึก
ปริมาณขยะ
ขยะมูลฝอย การใช้ประโยชน์จากขยะ ตระหนักในการจัดการขยะมูล
และความตระหนักในการ
ลดลง
มูลฝอย และณรงค์การคัดแยกขยะ ฝอยที่ถูกต้องแก่ประชาชนใน
จัดการขยะมูลฝอยที่ถูกต้อง
มูลฝอยอันตรายและสารพิษใน
ชุมชนและนําขยะมูลฝอยไปใช้
และได้รับประโยชน์จากขยะ
ครัวเรือน
ให้เกิดประโยชน์
มูลฝอย
เพือ่ ให้ประชาชนตําบลปรุใหญ่มี
ประชาชนตําบลปรุใหญ่มี
ความรูค้ วามเข้าใจและตระหนัก
ความรูค้ วามเข้าใจและ
ถึงอันตรายจากของเสียอันตราย
ตระหนักถึงอันตรายจากของ
และสารอันตราย
เสียอันตรายและสารอันตราย

แบบ ผ.01

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
กอง
สาธารณสุขฯ
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 ถึง 2561)
เทศบาลตาบลปรุใหญ่
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ลดความเหลือ่ มล้าทางสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัดที่ 7 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเทีย่ ว ศาสนา-วัฒนธรรม ประเพณี และกีฬา
5. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเทีย่ ว ศาสนา-วัฒนธรรม ประเพณี และกีฬา
5.1 พัฒนาฟืน้ ฟูและส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชนท้องถิน่ โคราช เพือ่ การอนุรักษ์สืบสานต่อและเชือ่ มโยงสูก่ ิจกรรมการท่องเที่ยว
งบประมาณและที่ผ่านมา
เปูาหมาย
ตัวชีว้ ัด
ที่
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
2559
2560
2561
(KPI)
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ เพือ่ เป็นขวัญและกําลังใจแก่
ผูส้ ูงอายุตําบลปรุใหญ่
800,000
800,000 800,000 ร้อยละของ
ผูส้ ูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีขนึ้
ประชาชนมีส่วน
และรดน้ําดําหัวผูส้ ูงอายุตําบล
ผูส้ ูงอายุ
ร่วมในกิจกรรม
ปรุใหญ่
2 โครงการสนับสนุนการดําเนินงาน
ทางด้านประเพณีวัฒนธรรมภูมิ
ปัญญาท้องถิน่ ของสภาวัฒนธรรม
ตําบลปรุใหญ่
3 โครงการจัดกิจกรรมวันเข้าพรรษา

เพือ่ สนับสนุนการดําเนินงาน
ทางด้านประเพณีวัฒนธรรมภูมิ
ปัญญาท้องถิน่ ของสภา
วัฒนธรรมตําบลปรุใหญ่
เพือ่ ให้เด็ก เยาวชน ประชาชน
ในตําบลปรุใหญ่ ร่วมสืบสาน
ประเพณีของไทยให้คงอยู่ต่อไป

วันขึน้ ปีใหม่, งานประเพณี
วัฒนธรรม ภูมิปัญญา
ท้องถิน่ ในตําบลปรุใหญ่

4 โครงการประเพณีลอยกระทง

เพือ่ ให้เด็ก เยาวชน ประชาชน เด็ก เยาวชน ประชาชนใน
ในตําบลปรุใหญ่ ร่วมสืบสาน
ตําบลปรุใหญ่ ตําบลปรุใหญ่
ประเพณีของไทยให้คงอยู่ต่อไป

เยาวชน ประชาชนใน
ตําบลปรุใหญ่

แบบ ผ.01

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
กองการศึกษา

50,000

50,000

50,000 ร้อยละของ

180,000

180,000

180,000 ร้อยละของ

เด็ก เยาวชน ประชาชนใน
กองการศึกษา
ตําบลปรุใหญ่ ร่วมสืบสาน
ประเพณีของไทยให้คงอยู่ต่อไป

300,000

300,000

300,000 ร้อยละของ

เด็ก เยาวชน ประชาชนใน
กองการศึกษา
ตําบลปรุใหญ่ ร่วมสืบสาน
ประเพณีของไทยให้คงอยู่ต่อไป

ประชาชนมีส่วน
ร่วมในกิจกรรม

ประชาชนมีส่วน
ร่วมในกิจกรรม

ประชาชนมีส่วน
ร่วมในกิจกรรม

สภาวัฒนธรรมหมูบ่ ้านมีการ
บริหารจัดการที่ดี

กองการศึกษา
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5. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเทีย่ ว ศาสนา-วัฒนธรรม ประเพณี และกีฬา
5.1 พัฒนาฟืน้ ฟูและส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชนท้องถิน่ โคราช เพือ่ การอนุรักษ์สืบสานต่อและเชือ่ มโยงสูก่ ิจกรรมการท่องเที่ยว
งบประมาณและที่ผ่านมา
เปูาหมาย
ตัวชีว้ ัด
ที่
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
2559
2560
2561
(KPI)
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
5 โครงการยิ้มง่าย ไหว้สวย แต่งกาย
เพือ่ ให้เด็ก เยาวชน ประชาชน เด็ก เยาวชน ประชาชนใน
50,000
50,000
50,000 ร้อยละของเด็ก
เยาวชนเข้าร่วม
งามตามกาล
ในตําบลปรุใหญ่ มีจิตสํานึกที่ดี ตําบลปรุใหญ่ตําบลปรุใหญ่
กิจกรรม
ด้านจารีตประเพณี และ
วัฒนธรรมอันดีของท้องถิน่
6 โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม เพือ่ ให้เด็ก เยาวชน ประชาชน
ในตําบลปรุใหญ่ และข้าราชการ
พนักงานเทศบาลตําบลปรุใหญ่
มีจิตสํานึกที่ดีด้านคุณธรรม
จริยธรรม

เด็ก เยาวชน ประชาชนใน
ตําบลปรุใหญ่ และ
ข้าราชการ พนักงาน
เทศบาลตําบลปรุใหญ่

80,000

80,000

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
เด็ก เยาวชน ประชาชนใน
ตําบลปรุใหญ่ มีจิตสํานึกที่ดี
ด้านจารีตประเพณี และ
วัฒนธรรมอันดีของท้องถิน่

80,000 ร้อยละของเด็ก เด็ก เยาวชน ประชาชนใน
เยาวชนเข้าร่วม
ตําบลปรุใหญ่ และข้าราชการ
กิจกรรม
พนักงานเทศบาลตําบลปรุ
ใหญ่ มีจิตสํานึกที่ดีด้าน
คุณธรรมจริยธรรม

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
กองการศึกษา

กองการศึกษา
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 ถึง 2561)
เทศบาลตาบลปรุใหญ่
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ลดความเหลือ่ มล้าทางสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัดที่ 7 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเทีย่ ว ศาสนา-วัฒนธรรม ประเพณี และกีฬา
5. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเทีย่ ว ศาสนา-วัฒนธรรม ประเพณี และกีฬา
5.2 ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมลานกีฬาชุมชน และจัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ ตัง้ แต่ระดับหมูบ่ ้านจนถึงระดับจังหวัด รวมถึงการสร้างความเป็นเลิศทางด้านกีฬาสูก่ ีฬาอาชีพ
ในระดับชาติและนานาชาติ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

1 โครงการส่งเสริมเยาวชนสูค่ วามเป็น
เลิศด้านกีฬา

เพือ่ ส่งเด็ก เยาวชน ประชาชน
ในตําบลปรุใหญ่เป็นตัวแทน
นักกีฬาในแต่ละประเภทร่วม
การแข่งขันกับหน่วยงานอืน่ ๆ

2 โครงการจัดการแข่งขันกีฬาตําบล
ต้านยาเสพติด

เพือ่ จัดการแข่งขันกีฬาให้กับเด็ก
เยาวชน ประชาชนในตําบลปรุ
ใหญ่ และได้ใช้เวลาว่างในการ
ออกกําลังกาย
เพือ่ ให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่
พนักงานในเทศบาลตําบลปรุ
ใหญ่ ร่วมการแข่งขันกีฬากับ
หน่วยงานอืน่ ๆ และเสริมสร้าง
ความรักความสามัคคี

3 โครงการจัดการแข่งขันกีฬาท้องถิน่
สัมพันธ์

(ผลผลิตของโครงการ)
เด็ก เยาวชน ประชาชน
ในตําบลปรุใหญ่

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชีว้ ัด
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
2559
2560
2561
(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
50,000
50,000
50,000 ร้อยละของเด็ก เด็ก เยาวชน ประชาชนใน
เยาวชนมี
ตําบลปรุใหญ่เป็นตัวแทน
สุขภาพ
แข็งแรงเพิม่ ขึ้น นักกีฬาในแต่ละประเภทร่วม
การแข่งขันกับหน่วยงานอืน่ ๆ

ประชาชนตําบลปรุใหญ่

200,000

200,000

200,000 ร้อยละของ

ข้าราชการ เจ้าหน้าที่
พนักงานในเทศบาลตําบล
ปรุใหญ่

50,000

50,000

50,000 ร้อยละของ

เปูาหมาย

ประชาชนมี
สุขภาพ
แข็งแรงเพิม่ ขึ้น

ข้าราชการ
เจ้าหน้าที่
พนักงานมี
สุขภาพ
แข็งแรงเพิม่ ขึ้น

แบบ ผ.01

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
กองการศึกษา

ประชาชนในตําบลปรุใหญ่ มี กองการศึกษา
ความรักสามัคคี สุขภาพ
แข็งแรง และห่างไกลยาเสพติด
ข้าราชการ เจ้าหน้าที่
พนักงานในเทศบาลตําบลปรุ
ใหญ่ ร่วมการแข่งขันกีฬากับ
หน่วยงานอืน่ ๆ และมีความ
รักความสามัคคี

กองการศึกษา
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5. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเทีย่ ว ศาสนา-วัฒนธรรม ประเพณี และกีฬา
5.2 ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมลานกีฬาชุมชน และจัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ ตัง้ แต่ระดับหมูบ่ ้านจนถึงระดับจังหวัด รวมถึงการสร้างความเป็นเลิศทางด้านกีฬาสูก่ ีฬาอาชีพ
ในระดับชาติและนานาชาติ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

4 โครงการจัดการแข่งขันกีฬาหมูบ่ ้าน
ต้านยาเสพติด

5 โครงการส่งเสริมการเล่นกีฬาเพือ่
สุขภาพที่ดี

6 โครงการจัดหาเครือ่ งออกกําลังกาย
สําหรับเด็ก ม.5

วัตถุประสงค์

เปูาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
เพือ่ จัดการแข่งขันกีฬาให้กับเด็ก ตําบลปรุใหญ่
เยาวชน ประชาชนในตําบลปรุ
ใหญ่ และได้ใช้เวลาว่างในการ
ออกกําลังกาย
เพือ่ ให้ประชาชนตําบลปรุใหญ่ ประชาชนตําบลปรุใหญ่
ได้มีอุปกรณ์กีฬาสําหรับเล่นกีฬา

เพือ่ ให้ประชาชนมีสถานที่ออก เครือ่ งออกกําลังกายสําหรับ
กําลังกายที่ได้มาตรฐาน
เด็ก
(ตามแบบเทศบาลกําหนด)

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชีว้ ัด
หน่วยงานที่
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
2559
2560
2561
(KPI)
รับผิดชอบ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
80,000
80,000
80,000 ร้อยละของ ประชาชนในตําบลปรุใหญ่ มี กองการศึกษา
ประชาชนมี
ความรักสามัคคี สุขภาพ
สุขภาพ
แข็งแรงเพิม่ ขึ้น แข็งแรง และห่างไกลยาเสพติด
70,000

100,000

70,000

-

70,000 ร้อยละของ

ประชาชนมี
สุขภาพ
แข็งแรงเพิม่ ขึ้น

-

ร้อยละของ
เด็กมีสุขภาพ
แข็งแรงเพิม่ ขึ้น

ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง

กองการศึกษา

ประชาชนมีสถานที่ออกกําลัง
กายที่ได้มาตรฐาน

กองช่าง
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 ถึง 2561)
เทศบาลตาบลปรุใหญ่

แบบ ผ.01

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ลดความเหลือ่ มล้าทางสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัดที่ 7 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเทีย่ ว ศาสนา-วัฒนธรรม ประเพณี และกีฬา
5. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเทีย่ ว ศาสนา-วัฒนธรรม ประเพณี และกีฬา
5.3 พัฒนาและฟืน้ ฟูแหล่งท่องเที่ยวเดิม สร้างแหล่งท่องเที่ยวใหม่ รวมทั้งกิจกรรมด้านการท่องเที่ยว และสิง่ อํานวยความสะดวกต่างๆ เพือ่ กระตุน้ เศรษฐกิจ และสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวของจังหวัดนครราชสีมาเพิม่ ขึน้

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

1 โครงการก่อสร้างตลาดน้ําโพธิ์เตีย้ ม. 1 เพือ่ ส่งเสริมการท่องที่ยวและ
รายได้ของประชาชน

เปูาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ตลาดน้ําโพธิ์เตีย้

พิกัดทางภูมิศาสตร์
N1660015
E182045

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชีว้ ัด
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
2559
2560
2561
(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
20,000,000 ร้อยละของ ประชาชนมีรายได้และ
ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขนึ้

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
กองช่าง

รายได้เพิม่ ขึ้น
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 ถึง 2561)
เทศบาลตาบลปรุใหญ่
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ลดความเหลือ่ มล้าทางสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา
6. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา
6.1 พัฒนาและเตรียมบุคลากรด้านการศึกษา (ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน) ให้เป็นผูม้ ีคุณภาพมีทักษะและศักยภาพตามมาตรฐานสากล รองรับประชาคมอาเซียน
งบประมาณและที่ผ่านมา
เปูาหมาย
ตัวชีว้ ัด
ที่
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
2559
2560
2561
(KPI)
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 โครงการพัฒนาศักยภาพครูผดู้ ูแลเด็ก เพือ่ ส่งเสริมให้ครูผดู้ ูแลเด็กและ ครูผดู้ ูแลเด็กและเจ้าหน้าที่
50,000
50,000
50,000 บุคลากร
ครูผดู้ ูแลเด็กและเจ้าหน้าที่ ๆ
ทางการศึกษามี
และเจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานด้าน
เจ้าหน้าที่ ๆ รับผิดชอบงาน
รับผิดชอบงานด้านการศึกษา
รับผิดชอบงานการศึกษาได้มี
ความรู้เพิม่ ขึ้น
การศึกษา
การศึกษาได้มีความรู้
ความรูค้ วามสามารถเพิม่ ขึน้
ความสามารถเพิม่ ขึน้

แบบ ผ.01

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
กองการศึกษา
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 ถึง 2561)
เทศบาลตาบลปรุใหญ่
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ลดความเหลือ่ มล้าทางสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา
6. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา
6.2 ส่งเสริมการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย
งบประมาณและที่ผ่านมา
เปูาหมาย
ตัวชีว้ ัด
ที่
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
2559
2560
2561
(KPI)
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
เพือ่ ให้บริหารจัดการศูนย์พัฒนา ค่าอาหารกลางวันศูนย์
672,000
672,000
672,000 จํานวนเด็ก
ได้รบั การ
บริหารสถานศึกษา
เด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตําบล พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน
พัฒนาเพิม่ ขึ้น
- ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็ก ปรุใหญ่ เป็นไปอย่างถูกต้อง
จํานวน 120 คน
ก่อนวัยเรียน
และมีเอกภาพ
2 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา
- โครงการพัฒนาผูด้ ูแลเด็ก

เพือ่ ให้บริหารจัดการศูนย์พัฒนา พัฒนาผูด้ ูแลเด็ก จํานวน 5
เด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตําบล คน
ปรุใหญ่ เป็นไปอย่างถูกต้อง
และมีเอกภาพ

3 โครงการปฐมนิเทศผูป้ กครองเด็ก
เพือ่ ให้บริหารจัดการศูนย์พัฒนา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลปรุ เด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตําบล
ใหญ่
ปรุใหญ่ เป็นไปอย่างถูกต้อง
และมีเอกภาพ

ปฐมนิเทศผูป้ กครองเด็ก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตําบลปรุใหญ่ ทั้ง 2 แห่ง
จํานวน 1 ครัง้ ต่อปี

แบบ ผ.01

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด
เทศบาลตําบลปรุใหญ่ มี
บริหารจัดการอย่างถูกต้อง
และมีเอกภาพ

กองการศึกษา

10,000

10,000

10,000 จํานวนครู

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด
เทศบาลตําบลปรุใหญ่ มี
บริหารจัดการอย่างถูกต้อง
และมีเอกภาพ

กองการศึกษา

15,000

15,000

15,000 จํานวน

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด
เทศบาลตําบลปรุใหญ่ มี
บริหารจัดการอย่างถูกต้อง
และมีเอกภาพ

กองการศึกษา

ผู้ดูแลเด็ก
ได้รบั การ
พัฒนาเพิม่ ขึ้น

ผู้ปกครองเข้า
รับการ
ปฐมนิเทศ
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6. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา
6.2 ส่งเสริมการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เปูาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
4 โครงการส่งเสริมการศึกษาเพือ่ เรียนรู้ เพือ่ ให้บริหารจัดการศูนย์พัฒนา ส่งเสริมการศึกษาเพือ่ เรียนรู้
ในและนอกห้องเรียน
เด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตําบล ในและนอกห้องเรียน
ปรุใหญ่ เป็นไปอย่างถูกต้อง
จํานวน 1 ครัง้ ต่อปี
และมีเอกภาพ
5 โครงการสร้างจิตสํานึกเพือ่ ระลึกบุญ เพือ่ ให้บริหารจัดการศูนย์พัฒนา สร้างจิตสํานึกเพือ่ ระลึกบุญ
คุณครู
เด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตําบล คุณครู จํานวน 1 ครัง้ ต่อปี
ปรุใหญ่ เป็นไปอย่างถูกต้อง
และมีเอกภาพ
6 โครงการจัดนิทรรศการผลงาน
นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตําบลปรุใหญ่

เพือ่ ให้บริหารจัดการศูนย์พัฒนา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง 2
เด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตําบล แห่ง
ปรุใหญ่ เป็นไปอย่างถูกต้อง
และมีเอกภาพ

7 โครงการเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ม.2 เพือ่ พัฒนาสถานที่ศึกษาให้มี
มาตรฐาน

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ม.2

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชีว้ ัด
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
2559
2560
2561
(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
100,000
100,000
100,000 จํานวนเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด
นักเรียนได้รบั
เทศบาลตําบลปรุใหญ่ มี
ความรู้เพิม่ ขึ้น
บริหารจัดการอย่างถูกต้อง
และมีเอกภาพ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
กองการศึกษา

5,000

5,000

5,000 จํานวนเด็ก

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด
เทศบาลตําบลปรุใหญ่ มี
บริหารจัดการอย่างถูกต้อง
และมีเอกภาพ

กองการศึกษา

100,000

100,000

100,000 จํานวนเด็ก

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด
เทศบาลตําบลปรุใหญ่ มี
บริหารจัดการอย่างถูกต้อง
และมีเอกภาพ

กองการศึกษา

เด็ก เยาวชน ในตําบลปรุใหญ่
ซึ่งเป็นอนาคตของชาติได้ร่วม
กิจกรรมและรูจ้ ักหน้าที่ของ
ตนเอง

กองการศึกษา

200,000

-

นักเรียนมี
จิตสํานึกบุญ
คุณครูเพิม่ ขึ้น

นักเรียนได้รบั
การศึกษา
เพิม่ ขึ้น

-

จํานวนศูนย์
พ้ฒนาเด็กเล็ก
ได้มาตรฐาน
เพิม่ ขึ้น
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6. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา
6.2 ส่งเสริมการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เปูาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
8 ค่าอาหารเสริม (นม) สําหรับนักเรียน เพือ่ ส่งเสริมให้เด็กนักเรียน
จัดซื้ออาหารเสริม (นม)
โรงเรียนบ้านคนชุม
โรงเรียนบ้านคนชุมได้รับอาหาร สําหรับนักเรียนโรงเรียน
เสริมที่มีคุณภาพ
บ้านคนชุม ระดับชัน้
อนุบาลถึงระดับชัน้
ประถมศึกษาปีที่ 6 จํานวน
90 คน อัตราคนละ 7.37
บาท เป็นเวลา 260 วัน

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชีว้ ัด
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
2559
2560
2561
(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
172,458
172,458
172,458 จํานวนเด็ก เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านคน
นักเรียนได้รบั
ชุมได้รับอาหารเสริมที่มี
การพัฒนา
คุณภาพ
เพิม่ ขึ้น

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
กองการศึกษา

9 ค่าอาหารเสริม (นม) สําหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กตําบลปรุใหญ่

เพือ่ ส่งเสริมให้เด็กนักเรียน
จัดซื้ออาหารเสริม (นม)
โรงเรียนบ้านคนชุมได้รับอาหาร สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เสริมที่มีคุณภาพ
ตําบลปรุใหญ่ จํานวน 120
คน อัตราคนละ 7.37 บาท
เป็นเวลา 280 วัน

247,632

247,632

247,632 จํานวนเด็ก

เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านคน
ชุมได้รับอาหารเสริมที่มี
คุณภาพ

กองการศึกษา

10 เงินอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียน
บ้านคนชุม

เพือ่ ส่งเสริมให้เด็กนักเรียน
เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้าน
โรงเรียนบ้านคนชุมได้รับอาหาร คนชุม อนุบาล- ป.6 จํานวน
กลางวันที่มีคุณภาพ
90 คน เป็นเวลา 200 วัน

360,000

360,000

360,000 จํานวนเด็ก

เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านคน
ชุมได้รับอาหารกลางวันที่มี
คุณภาพ

กองการศึกษา

11 เงินอุดหนุนโรงเรียนบ้านคนชุมตาม
โครงการศึกษาแหล่งเรียนรูน้ อก
สถานที่

เพือ่ ส่งเสริมให้เด็กนักเรียน
เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้าน
โรงเรียนบ้านคนชุมได้รับความรู้ คนชุม
เพิม่ เติม

เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านคน
ชุมมีความรูเ้ พิม่ ขึน้

กองการศึกษา
/ โรงเรียน
บ้านคนชุม

50,000

-

นักเรียนได้รบั
การพัฒนา
เพิม่ ขึ้น

นักเรียนได้รบั
การพัฒนา
เพิม่ ขึ้น

-

จํานวน
นักเรียนได้รบั
ความรู้เพิม่ ขึ้น
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6. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา
6.2 ส่งเสริมการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เปูาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้าน
คนชุม

12 เงินอุดหนุนโรงเรียนบ้านคนชุมตาม
โครงการเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรม

เพือ่ ส่งเสริมให้นักเรียนมี
คุณธรรมจริยธรรม

13 เงินอุดหนุนโรงเรียนบ้านคนชุมตาม
โครงการกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ

เพือ่ ส่งเสริมให้เด็ก ในตําบลปรุ เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้าน
ใหญ่ซึ่งเป็นอนาคตของชาติได้ คนชุม
ร่วมกิจกรรมและรูจ้ ักหน้าที่ของ
ตนเอง
เพือ่ ส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน ใน เด็กในเขตตําบลปรุใหญ่
ตําบลปรุใหญ่ซึ่งเป็นอนาคตของ
ชาติได้ร่วมกิจกรรมและรูจ้ ัก
หน้าที่ของตนเอง

14 โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ

งบประมาณและที่ผ่านมา
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)
15,000
-

5,000

150,000

-

150,000

-

ตัวชีว้ ัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

จํานวน
นักเรียนมี
คุณธรรม
จริยธรรม
เพิม่ ขึ้น

เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านคน
ชุมมีคุณธรรมจริยธรรม

กองการศึกษา
/ โรงเรียน
บ้านคนชุม

จํานวนศูนย์
พ้ฒนาเด็กเล็ก
ได้มาตรฐาน
เพิม่ ขึ้น

เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านคน
ชุมได้ร่วมกิจกรรมและรูจ้ ัก
หน้าที่ของตนเอง

กองการศึกษา
/ โรงเรียน
บ้านคนชุม

150,000 จํานวนเด็ก

นักเรียนร่วม
กิจจกรรม
เพิม่ ขึ้น

เด็ก เยาวชน ในตําบลปรุใหญ่
ซึ่งเป็นอนาคตของชาติได้ร่วม
กิจกรรมและรูจ้ ักหน้าที่ของ
ตนเอง

กองการศึกษา

15 โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพือ่ พัฒนาสถานที่ศึกษาให้มี
หมูท่ ี่ 7
มาตรฐาน

อาคาร รัว้ และภูมิทัศน์
โดยรอบ
(ตามแบบเทศบาลกําหนด)

100,000

-

-

จํานวนศูนย์
พ้ฒนาเด็กเล็ก
ได้มาตรฐาน
เพิม่ ขึ้น

สถานที่ศึกษามีมาตรฐาน

กองการศึกษา

16 โครงการปรับปรุงสนามเด็กเล่นศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก หมูท่ ี่ 1

ปรับปรุงสนามเด็กเล่นศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก หมูท่ ี่ 1
(ตามแบบเทศบาลกําหนด)

100,000

-

-

จํานวนศูนย์
พ้ฒนาเด็กเล็ก
ได้มาตรฐาน
เพิม่ ขึ้น

สถานที่ศึกษามีมาตรฐาน

กองการศึกษา

เพือ่ พัฒนาสถานที่ศึกษาให้มี
มาตรฐาน
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6.2 ส่งเสริมการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เปูาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
17 โครงการจัดหาครุภัณฑ์สําหรับศูนย์ เพือ่ ให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้ใช้ - เครือ่ งเล่นสนามของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลปรุใหญ่ ครุภัณฑ์ที่เหมาะสมและมี
พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 2
คุณภาพ
ชุด ๆ ละ 250,000 บาท
- โต๊ะวางคอมพิวเตอร์
จํานวน 1 ตัว
- โต๊ะสําหรับพนักงาน
เทศบาล จํานวน 2 ตัว ๆ
ละ 5,000 บาท
- ชัน้ เก็บกระเป๋าเด็ก
ปฐมวัย จํานวน 2 ชัน้ ๆ ละ
30,000 บาท
- เครือ่ งเล่นโทรทัศน์ ขนาด
29 นิ้ว จํานวน 2 เครือ่ ง ๆ
ละ 7,500 บาท
- คอมพิวเตอร์ตงั้ โต๊ะ
จํานวน 1 เครือ่ ง (ตาม
มาตรฐานกระทรวง ICT)
- เครือ่ งปรับอากาศ ขนาด
36,000 บีทียู จํานวน 2
เครือ่ ง ๆ เครือ่ งละ 44,000
บาท (ตามมาตรฐาน
ครุภัณฑ์ มีนาคม 2558 )

งบประมาณและที่ผ่านมา
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)
500,000
-

5,000

-

-

10,000

-

-

60,000

-

-

15,000

-

-

30,000

-

-

88,000

-

-

ตัวชีว้ ัด
(KPI)
จํานวนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
ได้มาตรฐาน
เพิม่ ขึ้น

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตําบลปรุใหญ่มีการบริหาร
จัดการที่มีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
กองการศึกษา
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 ถึง 2561)
เทศบาลตาบลปรุใหญ่

แบบ ผ.01

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การบริหารราชการแบบบูรณาการตามหลักธรรมาภิบาล
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัดที่ 8 ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองทีด่ ี
7. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองทีด่ ี
7.1 นําระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงานภายในองค์กร เพือ่ ให้บริการกับประชาชนให้สะดวก รวดเร็ว แม่นยํา โดยยึดถือประโยชน์สูงสุดของประชาชน ผูร้ ับบริการเป็นสําคัญ
งบประมาณและที่ผ่านมา
เปูาหมาย
ตัวชีว้ ัด
ที่
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
2559
2560
2561
(KPI)
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยี
เพือ่ เป็นการเพิม่ ประสิทธิภาพ พัฒนาระบบสารสนเทศของ
50,000
50,000
50,000 จํานวนระบบ ระบบสารสนเทศมีการพัฒนา
สารสนเทศได้
สารสนเทศ
ในการบริหารจัดการให้มีความ เทศบาลตําบลปรุใหญ่
ให้มีความสะดวกและรวดเร็ว
มาตรฐานเพิม่ ขึ้น
รวดเร็วและประชาชนได้รับ
ยิ่งขึน้
ความสะดวกเพิม่ มากขึน้
2 โครงการจัดทําเว็บไซต์เทศบาลตําบล เพือ่ ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ เว็บไซต์เทศบาลตําบลปรุใหญ่
ปรุใหญ่
ข้อมูลข่าวสารของเทศบาล
ตําบลปรุใหญ่

50,000

50,000

50,000 จํานวน

ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสาร
ทั่วถึง สะดวก รวดเร็ว

3 โครงการปรับปรุงระบบแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพย์สิน

50,000

50,000

50,000

ระบบแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สินมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึน้

เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพในการ
ปรับปรุงระบบแผนที่ภาษีและ
ทํางานของระบบแผนที่ภาษี
ทะเบียนทรัพย์สิน
และทะเบียนทรัพย์สินให้ดียิ่งขึน้

ประชาชนได้รบั
ข้อมูลข่าวสาร
เพิม่ ขึ้น
จํานวนระบบ
สารสนเทศได้
มาตรฐานเพิม่ ขึ้น

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สํานัก
ปลัดเทศบาล

สํานัก
ปลัดเทศบาล
กองคลัง
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 ถึง 2561)
เทศบาลตาบลปรุใหญ่

แบบ ผ.01

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การบริหารราชการแบบบูรณาการตามหลักธรรมาภิบาล
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัดที่ 8 ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองทีด่ ี
7. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองทีด่ ี
7.2 สนับสนุนบุคลากรในสังกัด ให้ได้รับการศึกษา อบรม การทําวิจัย เพิม่ พูนความรู้ เพือ่ ยกระดับประสิทธิภาพ การทํางานให้เกิดประสิทธิผลในการบริการประชาชน
งบประมาณและที่ผ่านมา
เปูาหมาย
ตัวชีว้ ัด
ที่
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
2559
2560
2561
(KPI)
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 โครงการอบรมเพิม่ พูนประสิทธิภาพ เพือ่ นําความรูท้ ี่ได้มาพัฒนาการ ฝึกอบรมคณะผูบ้ ริหาร สมาชิก
400,000
400,000 400,000 จํานวนบุคลากร การทํางานมีประสิทธิภาพ
ได้รบั ความรู้
คณะผูบ้ ริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ทํางานให้ดียิ่งขึน้
สภาเทศบาล พนักงาน
ยิ่งขึน้
เพิม่ ขึ้น
พนักงานเจ้าหน้าที่ ผูน้ ําท้องที่ ผูน้ ํา
เจ้าหน้าที่ ผูน้ ําท้องที่ ผูน้ ํา
ชุมชน และประชาชนผูส้ นใจ
ชุมชน และประชาชนผูส้ นใจ
2 โครงการจัดอบรม/ประชุมเชิง
ปฏิบัติการ/สัมมนาเพือ่ เพิม่
ประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้

เพือ่ เป็นการเพิม่ ประสิทธิภาพ
ในการจัดเก็บรายได้

อบรม/ประชุมเชิงปฏิบัติการ/
สัมมนาพนักงานเจ้าหน้าที่
รับผิดชอบงานจัดเก็บรายได้

15,000

15,000

15,000 จํานวนบุคลากร ประสิทธิภาพในการจัดเก็บ
ได้รบั ความรู้
รายได้เพิม่ ขึน้

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สํานัก
ปลัดเทศบาล

กองคลัง

เพิม่ ขึ้น
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แบบ ผ.01
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 ถึง 2561)
เทศบาลตาบลปรุใหญ่
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การบริหารราชการแบบบูรณาการตามหลักธรรมาภิบาล
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัดที่ 8 ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองทีด่ ี
7. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองทีด่ ี
7.3 บูรณาการการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิน่ ร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ เพือ่ พัฒนาท้องถิน่ สร้างประโยชน์สูงสุด แก่ประชาชน
งบประมาณและที่ผ่านมา
เปูาหมาย
ตัวชีว้ ัด
หน่วยงานที่
ที่
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
2559
2560
2561
(KPI)
รับผิดชอบ
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 โครงการจัดทําแผนสามปี เทศบัญญัติ เพือ่ เทศบาลตําบลปรุใหญ่จะได้ จัดทําแผนพัฒนาสามปี/
20,000
20,000
20,000 จํานวน
เทศบาลตําบลปรุใหญ่มี
สํานัก
บุคลากรได้รบั
แผนดําเนินการ และการประชุม
มีแผนพัฒนาสามปี และมีการ แผนพัฒนาสามปีเพิม่ เติม/
แผนพัฒนาสามปี และมีการ
ปลัดเทศบาล
ความรู้เพิม่ ขึ้น
ติดตามประเมินผลแผนพัฒนาสามปี ประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ
เทศบัญญัต/ิ แผน
ประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ
ของเทศบาลตําบลปรุใหญ่
สามารถใช้เป็นเครือ่ งมือและ ดําเนินการ/รายงานการ
สามารถใช้เป็นเครือ่ งมือและ
แนวทาง สําหรับการปฏิบัติงาน ติดตามและประเมินผล
แนวทาง สําหรับการ
เพือ่ การพัฒนาเทศบาลและ
แผนพัฒนาฯ
ปฏิบัติงาน เพือ่ การพัฒนา
แก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของ
เทศบาลและแก้ไขปัญหาความ
ประชาชน
เดือนร้อนของประชาชน
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 ถึง 2561)
เทศบาลตาบลปรุใหญ่
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การบริหารราชการแบบบูรณาการตามหลักธรรมาภิบาล
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัดที่ 8 ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองทีด่ ี
7. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองทีด่ ี
7.4 เปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามีส่วนร่วมในการกําหนดนโยบายและความต้องการของประชาชน
งบประมาณและที่ผ่านมา
เปูาหมาย
ตัวชีว้ ัด
ที่
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
2559
2560
2561
(KPI)
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 โครงการจัดทําแผนชุมชนตําบล
เพือ่ รับทราบปัญหาและความ จัดทําแผนชุมชนตําบล
50,000
50,000
50,000 จํานวน
สามารถแก้ไขปัญหาได้ตรง
ประชาชนมี
ปรุใหญ่
ต้องการของประชาชน
ปรุใหญ่ จํานวน 17 ชุมชน
ตามความต้องการของ
ส่วนร่วมใน
การจัดทําแผน ประชาชน

แบบ ผ.01

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สํานัก
ปลัดเทศบาล

ชุมชน

2 โครงการประชาคมตําบล

เพือ่ รับทราบปัญหาและความ
ต้องการของประชาชน

จัดประชาคมตําบล
จํานวน 1 ครัง้

20,000

20,000

20,000 จํานวน

ประชาชนมี
ส่วนร่วมใน
การจัดทํา
แผนพัฒนา

สามารถแก้ไขปัญหาได้ตรง
ตามความต้องการของ
ประชาชน

สํานัก
ปลัดเทศบาล
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 ถึง 2561)
เทศบาลตาบลปรุใหญ่
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การบริหารราชการแบบบูรณาการตามหลักธรรมาภิบาล
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัดที่ 8 ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองทีด่ ี
7. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองทีด่ ี
7.5 เพิม่ ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ และส่งเสริมศักยภาพท้องถิน่ ในทุกๆ ด้าน
ที่

โครงการ/กิจกรรม

1 โครงการวันเทศบาล

2 โครงการจัดงานวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา ฯ
3 โครงการประชาสัมพันธ์

4 โครงการเลือกตัง้

วัตถุประสงค์

เปูาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
เพือ่ เป็นการรําลึกนึกถึงบทบาท คณะผูบ้ ริหาร สมาชิกสภาเทศบาล
หน้าที่ของเทศบาล และเพือ่ ให้ ข้าราชการ ลูกจ้างประจําและ
บุคลากรของเทศบาลเกิดความรัก พนักงานจ้าง เทศบาลตําบลปรุใหญ่
ความสามัคคี และพัฒนาท้องถิน่
ให้รงุ่ เรืองยิ่งขึน้
เพือ่ แสดงถึงความจงรักภักดีและ
ร่วมเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาส
มหามงคล
เพือ่ เพือ่ จัดทําวารสารเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของ
เทศบาลและของหน่วยงาน
ราชการ
เพือ่ เป็นการเพิม่ ประสิทธิภาพใน
การบริหารจัดการให้มีความ
รวดเร็วและประชาชนได้รับความ
สะดวกเพิม่ มากขึน้

แบบ ผ.01

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชีว้ ัด
2559
2560
2561
(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
20,000
20,000
20,000 จํานวน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

เทศบาลมีการพัฒนา
มากยิ่งขึน้

สํานัก
ปลัดเทศบาล

ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการแสดงความ
จงรักภักดี
ประชาชนได้
ร
บ
ั
200,000
ประชาชนได้รับทราบ
ข้อมูลข่าวสาร
ข้อมูลข่าวสารทาง
เพิม่ ขึ้น
ราชการอย่างทั่วถึง

สํานัก
ปลัดเทศบาล

250,000 ร้อยละของผู้ไป ประสิทธิภาพในด้าน
ใช้สิทธิ์เลือกตั้ง
การบริการสะดวก
รวดเร็วยิ่งขึน้

สํานัก
ปลัดเทศบาล

บุคคลากรเข้า
ร่วมกิจกรรม

เฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และ
สมเด็จพระบรมราชินีนารถ
ประชาชนตําบลปรุใหญ่
และส่วนราชการในอําเภอเมือง
นครราชสีมา

300,000

300,000

200,000

200,000

เลือกตัง้ นายกเทศมนตรี ฯ และ
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลปรุใหญ่
แทนตําแหน่งว่าง

250,000

250,000

300,000 จํานวน

ประชาชนเข้า
ร่วมโครงการ

สํานัก
ปลัดเทศบาล
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7. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองทีด่ ี
7.5 เพิม่ ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ และส่งเสริมศักยภาพท้องถิน่ ในทุกๆ ด้าน
ที่

โครงการ/กิจกรรม

5 โครงการรูร้ ักสามัคคีตําบลปรุใหญ่

วัตถุประสงค์

เปูาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
เพือ่ ให้ประชาชนตําบลปรุใหญ่มี ประชาชนตําบลปรุใหญ่ หมูท่ ี่ 1 -7
ความรัก ความสามัคคี และมี
ความสุขอย่างยั่งยืน

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชีว้ ัด
2559
2560
2561
(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
40,000
40,000
40,000 ประชาชนมี

ความรักสามัคคี
เพิม่ ขึ้น

เพือ่ ลดข้อพิพาทและความขัดแย้ง ประชาชนในพืน้ ที่ตําบลปรุใหญ่
ในชุมชน เสริมสร้างความ
ยุติธรรมและความสงบสุขในชุมชน

-

10,000

-

ปัญหาความ
ขัดแย้ง ข้อ
พิพาทลดลง

7 โครงการส่งเสริมความรูเ้ พือ่
ให้ความรูข้ ับเคลือ่ นการสร้าง
ประชาชนในพืน้ ที่ตําบลปรุใหญ่
เสริมสร้างพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย พลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตย
ในลักษณะส่งเสริมความรูเ้ พือ่
เสริมสร้างพลเมืองดีวิถี
ประชาธิปไตย
8 โครงการให้ความรูแ้ ก่ประชาชนใน เพือ่ ให้ประชาชนมีความรูค้ วาม ประชาชนตําบลปรุใหญ่
การชําระภาษี
เข้าใจเกีย่ วกับการชําระภาษี

-

20,000

-

ประชาชนมี
ความรู้เรื่อง
ระบอบ
ประชาธิปไตย
เพิม่ ขึ้น

6 โครงการจัดตัง้ ศูนย์ยุติธรรมชุมชน
ตําบลปรุใหญ่

9 โครงการจัดเก็บรายได้นอกสถานที่

เพือ่ เป็นการบริการประชาชนให้ ตําบลปรุใหญ่
ได้รับความสะดวกในการเสียภาษี

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ประชาชนตําบล
ปรุใหญ่มีความรัก
ความสามัคคี และมี
ความสุขอย่างยั่งยืน
ลดข้อพิพาทในชุมชน
ประชาชนมีส่วนร่วม
ในกระบวนการ
ยุติธรรมชุมชน

สํานัก
ปลัดเทศบาล

ประชาชนได้รับ
ความรูต้ ามแนวทาง
พลเมืองดีวีถี
ประชาธิปไตย

สํานัก
ปลัดเทศบาล

สํานัก
ปลัดเทศบาล

30,000

30,000

30,000 ประชาชนมี

ประชาชนมีความรู้
ความเข้าใจเกีย่ วกับ
การชําระภาษี

กองคลัง

15,000

15,000

15,000

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการชําระภาษี

กองคลัง

ความรู้เพิม่ ขึ้น
เรื่องการชําระ
ภาษี
การจัดเก็บ
รายได้มี
ประสิทธิภาพ
เพิม่ ขึ้น
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7. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองทีด่ ี
7.5 เพิม่ ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ และส่งเสริมศักยภาพท้องถิน่ ในทุกๆ ด้าน
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เปูาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
10 โครงการจัดหาครุภัณฑ์ไฟฟูาและวิทยุ เพือ่ เป็นการเพิม่ ประสิทธิภาพใน - เครือ่ งรับส่งวิทยุ ชนิดประจําที่ 40
การบริหารจัดการให้มีความ
วัตต์ จํานวน 1 เครือ่ ง (ตาม
รวดเร็วในการบริการประชาชน มาตรฐานครุภัณฑ์ มีนาคม 2558 )
ได้รับความสะดวกเพิม่ มากขึน้
- ชุดลําโพงอเนกประสงค์
ประกอบด้วย ลําโพงเคลือ่ นย้าย
พร้อมไมค์ลอย จํานวน 2 ชุด ๆ ละ
14,000 บาท
11 โครงการจัดหาเครือ่ งเสียง
เพือ่ เป็นการเพิม่ ประสิทธิภาพใน เครือ่ งเสียงอเนกประสงค์ จํานวน 1
อเนกประสงค์ ม.4
การบริการประชาชน
ชุด ๆ

12 โครงการติดตั้งเครื่องเสียงพร้อมอุปกรณ์ เพือ่ ดําเนินงานด้านประชาสัมพันธ์
ประจํารถยนต์เทศบาลตําบลปรุใหญ่

ของ เทศบาล ในด้านต่าง ๆ

ติดตั้งเครื่องเสียงพร้อมอุปกรณ์ประจํา
รถยนต์ จํานวน 1ชุด

งบประมาณและที่ผ่านมา
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)
30,000
-

ตัวชีว้ ัด
(KPI)
จํานวนครุภัณฑ์
ได้มาตรฐาน
และมี
ประสิทธิภาพ
เพิม่ ขึ้น

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ประสิทธิภาพในด้าน
การบริการสะดวก
รวดเร็วยิ่งขึน้

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สํานัก
ปลัดเทศบาล

28,000

-

-

จํานวนครุภัณฑ์
ได้มาตรฐาน
และมี
ประสิทธิภาพ
เพิม่ ขึ้น

4,500

-

-

จํานวนครุภัณฑ์
ได้มาตรฐาน
และมี
ประสิทธิภาพ
เพิม่ ขึ้น

ประสิทธิภาพในด้าน
การบริการสะดวก
รวดเร็วยิ่งขึน้

สํานัก
ปลัดเทศบาล

-

50,000

-

จํานวนครุภัณฑ์
ได้มาตรฐาน
และมี
ประชาชนได้รับรู้
ประสิทธิภาพ
ข่
าวสารประชาสัมพันธ์
เพิม่ ขึ้น

สํานัก
ปลัดเทศบาล

-

-

จํานวนครุภัณฑ์
ได้มาตรฐาน
และมี
ประสิทธิภาพ
เพิม่ ขึ้น

สํานัก
ปลัดเทศบาล

50,000

-

สํานัก
ปลัดเทศบาล

ของเทศบาลมากขึน้

13 โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เพือ่ เป็นการเพิม่ ประสิทธิภาพใน
การบริหารจัดการให้มีความ
รวดเร็วและประชาชนได้รับความ
สะดวกเพิม่ มากขึน้

- เครือ่ งพิมพ์ Multifuntion ชนิด
เลเซอร์/ชนิด LED สี จํานวน 2
เครือ่ ง ๆ ละ 19,000 บาท (ตาม
มาตรฐานกระทรวง ICT )
- เครือ่ งพลอตเตอร์ ขนาด 24 นิ้ว
จํานวน 1 เครือ่ ง

38,000

-

ประสิทธิภาพในด้าน
การบริการสะดวก
รวดเร็วยิ่งขึน้

กองช่าง
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7. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองทีด่ ี
7.5 เพิม่ ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ และส่งเสริมศักยภาพท้องถิน่ ในทุกๆ ด้าน
ที่

โครงการ/กิจกรรม
โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
(ต่อ)

14 โครงการจัดหาครุภัณฑ์สํานักงาน

15 โครงการจัดหาครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง

วัตถุประสงค์

เปูาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
- เครือ่ งสํารองไฟฟูา จํานวน 4
เครือ่ ง ๆ ละ 6,000 บาท
- เครือ่ งสํารองไฟฟูา จํานวน 4
เครือ่ ง ๆ ละ 6,000 บาท
- คอมพิวเตอร์ตงั้ โต๊ะ จํานวน 2
เครือ่ ง ๆ ละ 30,000 บาท
(ตามมาตรฐานกระทรวง ICT )
เพือ่ ให้สํานักงานได้ใช้ครุภัณฑ์ที่ - ตูก้ ระจก 2 บานเลือ่ น จํานวน 2
เหมาะสมและมีคุณภาพ
หลัง ๆ ละ 5,000 บาท

- เครือ่ งปรับอากาศ ขนาด 30,000
บีทียู จํานวน 1 เครือ่ ง ๆ ละ
37,000 บาท (ตามมาตรฐานครุภัณฑ์
มีนาคม 2558 )
เพือ่ เป็นการเพิม่ ประสิทธิภาพใน
- รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6
การบริหารจัดการให้มีความรวดเร็ว ล้อ แบบกระบะเทท้าย จํานวน 1
และประชาชนได้รับความสะดวก คัน (ตามมาตรฐานครุภัณฑ์ มีนาคม
เพิม่ มากขึน้
2558 )

งบประมาณและที่ผ่านมา
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)
24,000
-

ตัวชีว้ ัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
กองช่าง

24,000

-

-

กองคลัง

60,000

-

-

กองคลัง

จํานวนครุภัณฑ์
ได้มาตรฐาน
และมี
ประสิทธิภาพ
เพิม่ ขึ้น

10,000

37,000

-

- รถยนต์บบรทุกน้ําดับเพลิง แบบ
3,200,000
เอนกประสงค์ ขนาดความจุ 8,000 ลิตร
เครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 240 แรงม้า
ชนิด 6 ล้อ จํานวน 1 คัน

-

1,980,000

กองการศึกษา

-

-

กองการศึกษา

จํานวนครุภัณฑ์
ได้มาตรฐาน
และมี
ประสิทธิภาพ
เพิม่ ขึ้น

ประสิทธิภาพในด้าน
การบริการสะดวก
รวดเร็วยิ่งขึน้

สํานัก
ปลัดเทศบาล

สํานัก
ปลัดเทศบาล
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7. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองทีด่ ี
7.5 เพิม่ ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ และส่งเสริมศักยภาพท้องถิน่ ในทุกๆ ด้าน
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เปูาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน
ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ํากว่า
2,800 ซีซี ขับเคลือ่ น 2 ล้อ
แบบดับเบิล้ แค็บ จํานวน 1 คัน
(ตามมาตรฐานครุภัณฑ์ มีนาคม
2558)

โครงการจัดหาครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง (ต่อ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)
787,000
-

ตัวชีว้ ัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
กองช่าง

16 โครงการจัดซื้อหัวฉีดน้ําดับเพลิง

เพือ่ ใช้งานประจํารถยนต์ดับเพลิง
ให้มีประสิทธิภาพ

หัวฉีดน้ําดับเพลิง (แบบด้ามปืน ) ขนาด
2.5 นิ้ว ปรับแรงดันล็อคได้ 4 ระดับ
จํานวน 2 ชุด ๆ ละ 26,000 บาท

52,000

-

-

จํานวนครุภัณฑ์ การปฏิบตั ิงานดับเพลิง
ได้มาตรฐาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และมี
ประสิทธิภาพ
เพิม่ ขึ้น

สํานัก
ปลัดเทศบาล

17 โครงการจัดซื้อชุดดับเพลิงภายนอก

เพือ่ ใช้งานสําหรับการดับเพลิงไหม้
ภายในชุมชน

ชุดดับเพลิงภายนอกอาคาร ครบชุดด
ทั้งตัว ผ้า Fr dell conton ( 2 ชั้น) สี
ส้ม จํานวน 3 ชุด ๆ ละ 35,000 บาท

105,000

-

-

จํานวนครุภัณฑ์ การปฏิบตั ิงานดับเพลิง
ได้มาตรฐาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และมี
ประสิทธิภาพ
เพิม่ ขึ้น

สํานัก
ปลัดเทศบาล

เพือ่ ให้ อปพร.ปฏิบตั ิงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

ปูายไฟสามเหลี่ยมหยุดตรวจ
กล่องไฟนีออนพร้อมล้อเลื่อน
จํานวน 2 อัน ๆ ละ 15,000 บาท

30,000

-

จํานวนครุภัณฑ์
ได้มาตรฐาน
และมี
ประสิทธิภาพ
เพิม่ ขึ้น

เพิม่ ประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน

สํานัก
ปลัดเทศบาล

-

-

จํานวนครุภัณฑ์
ได้มาตรฐาน
และมี
ประสิทธิภาพ
เพิม่ ขึ้น

ประสิทธิภาพในด้าน
การบริการสะดวก
รวดเร็วยิ่งขึน้
มีเครื่องมือใช้ในการ
ช่วยเหลือด้านสาธารณ
ภัย

สํานัก
ปลัดเทศบาล

อาคาร

18 โครงการจัดซื้อปูายไฟสามเหลี่ยมหยุด
ตรวจ

19 โครงการจัดหาเลือ่ ยโซ่ยนต์

เพือ่ เป็นการเพิม่ ประสิทธิภาพใน
- เลือ่ ยโซ่ยนต์ ขนาดเครือ่ งยนต์ 2
การบริหารจัดการให้มีความรวดเร็ว แรงม้า แผ่นบังคับโซ่ 18 นิ้ว จํานวน
และประชาชนได้รับความสะดวก
1 เครือ่ ง ๆ ละ 25,000 บาท
เพิม่ มากขึน้
เพือ่ ใช้ในกิจการงานปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

-

50,000
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7. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองทีด่ ี
7.5 เพิม่ ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ และส่งเสริมศักยภาพท้องถิน่ ในทุกๆ ด้าน
ที่

20

21

22

23

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เปูาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
โครงการจัดหาเลือ่ ยโซ่ยนต์ (ต่อ)
- เลือ่ ยโซ่ยนต์ ขนาดเครือ่ งยนต์ 2
แรงม้า แผ่นบังคับโซ่ 18 นิ้ว จํานวน
1 เครือ่ ง
โครงการจัดหาเครือ่ งวัดระยะเลเซอร์ เพือ่ เป็นการเพิม่ ประสิทธิภาพใน เครือ่ งวัดระยะเลเซอร์ จํานวน 1
การบริหารจัดการให้มีความ
เครือ่ ง
รวดเร็วและประชาชนได้รับความ
สะดวกเพิม่ มากขึน้
โครงการจัดหาเทปสแตนเลส
เพือ่ เป็นการเพิม่ ประสิทธิภาพใน เทปสแตนเลสวัดระยะ 50 เมตร
วัดระยะ
การบริหารจัดการให้มีความ
จํานวน 1 ตัว
รวดเร็วและประชาชนได้รับความ
สะดวกเพิม่ มากขึน้
โครงการจัดหาล้อวัดระยะทาง
เพือ่ เป็นการเพิม่ ประสิทธิภาพใน ล้อวัดระยะทาง จํานวน 1 ตัว
การบริหารจัดการให้มีความ
รวดเร็วและประชาชนได้รับความ
สะดวกเพิม่ มากขึน้
โครงการจัดหาครุภัณฑ์อนื่
เพือ่ ให้หน่วยงานมีเครือ่ งมือ
- Submersible 1.5 แรง 220 โวลต์
เครือ่ งใช้ในการปฏิบัติงานอย่าง จํานวน 3 ตัว ๆ ละ 18,000 บาท
เหมาะสมและเพิม่ ประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน
- Submersible 3.0 แรง 220 โวลต์
จํานวน 3 ตัว ๆ ละ 39,000 บาท

งบประมาณและที่ผ่านมา
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)
25,000
-

ตัวชีว้ ัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
กองช่าง

30,000

-

-

จํานวนครุภัณฑ์
ได้มาตรฐาน
และมี
ประสิทธิภาพ
เพิม่ ขึ้น

ประสิทธิภาพในด้าน
การบริการสะดวก
รวดเร็วยิ่งขึน้

กองช่าง

5,000

-

-

จํานวนครุภัณฑ์
ได้มาตรฐาน
และมี
ประสิทธิภาพ
เพิม่ ขึ้น

ประสิทธิภาพในด้าน
การบริการสะดวก
รวดเร็วยิ่งขึน้

กองช่าง

5,000

-

-

จํานวนครุภัณฑ์
ได้มาตรฐาน
และมี
ประสิทธิภาพ
เพิม่ ขึ้น

ประสิทธิภาพในด้าน
การบริการสะดวก
รวดเร็วยิ่งขึน้

กองช่าง

54,000

-

-

จํานวนครุภัณฑ์
ได้มาตรฐาน
และมี
ประสิทธิภาพ
เพิม่ ขึ้น

ประสิทธิภาพในด้าน
การบริการสะดวก
รวดเร็วยิ่งขึน้

กองช่าง

117,000

-

-
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7. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองทีด่ ี
7.5 เพิม่ ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ และส่งเสริมศักยภาพท้องถิน่ ในทุกๆ ด้าน
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

โครงการจัดหาครุภัณฑ์อนื่ (ต่อ)

24 โครงการเปิดอาคารสํานักงาน
เทศบาลตําบลปรุใหญ่ แห่งใหม่

เพือ่ เป็นการเพิม่ ประสิทธิภาพใน
การบริหารจัดการให้มีความ
รวดเร็วและประชาชนได้รับความ
สะดวกเพิม่ มากขึน้
25 โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมสํานักงาน เพือ่ เป็นการเพิม่ ประสิทธิภาพใน
เทศบาลตําบลปรุใหญ่
การบริหารจัดการให้มีความ
รวดเร็วและประชาชนได้รับความ
สะดวกเพิม่ มากขึน้
26 โครงการขนย้ายวัสดุ-อุปกรณ์ในการ เพือ่ เป็นการเพิม่ ประสิทธิภาพใน
ปฏิบัติงานจากสํานักงานเทศบาล
การบริหารจัดการให้มีความ
ตําบลปรุใหญ่ (แห่งเก่า) ม.1 ไปยัง
รวดเร็วและประชาชนได้รับความ
สํานักงานเทศบาลตําบลปรุใหญ่ (แห่ง สะดวกเพิม่ มากขึน้
ใหม่) ม.7
27 โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ เพือ่ เป็นการเพิม่ ประสิทธิภาพใน
สํานักงานเทศบาลตําบลปรุใหญ่ ม.1 การบริหารจัดการและรองรับ
การบริการประชาชนได้รับความ
สะดวก รวดเร็วมากขึน้

เปูาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- Submersible 3.0 แรง 380 โวลต์
จํานวน 3 ตัว ๆ ตัวละ 33,000 บาท

งบประมาณและที่ผ่านมา
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)
99,000
-

เทศบาลตําบลปรุใหญ่แห่งใหม่

500,000

เทศบาลตําบลปรุใหญ่
หมู่ 1 และ 7

300,000

เทศบาลตําบลปรุใหญ่

100,000

อาคารอเนกประสงค์ พร้อมปูาย
โครงการจํานวน 1 ปูาย (ตามแบบ
เทศบาลกําหนด)

-

-

300,000

-

3,000,000

-

ตัวชีว้ ัด
(KPI)

ประชาชนได้รบั
ความสะดวกใน
การเข้ารับ
บริการเพิม่ ขึ้น

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ประสิทธิภาพในด้าน
การบริการสะดวก
รวดเร็วยิ่งขึน้

300,000 ประชาชนได้รบั ประสิทธิภาพในด้าน
ความสะดวกใน
การบริการสะดวก
การเข้ารับ
้
บริการเพิม่ ขึ้น รวดเร็วยิ่งขึน

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

สํานัก
ปลัดเทศบาล

กองช่าง

-

ประชาชนได้รบั
ความสะดวกใน
การเข้ารับ
บริการเพิม่ ขึ้น

ประสิทธิภาพในด้าน
การบริการสะดวก
รวดเร็วยิ่งขึน้

สํานัก
ปลัดเทศบาล

-

ประชาชนได้รบั
ความสะดวกใน
การเข้ารับ
บริการเพิม่ ขึ้น

ประสิทธิภาพในด้าน
การบริการสะดวก
รวดเร็วยิ่งขึน้

กองช่าง
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7. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองทีด่ ี
7.5 เพิม่ ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ และส่งเสริมศักยภาพท้องถิน่ ในทุกๆ ด้าน
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เปูาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
อําเภอเมืองนครราชสีมา

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชีว้ ัด
2559
2560
2561
(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
20,000
20,000
20,000 จํานวน

28 อุดหนุนอําเภอเมืองนครราชสีมาตาม
โครงการจัดหารายได้เพือ่ จัดกิจกรรม
สาธารณกุศลและให้ความช่วยเหลือ
ประชาชนตามภารกิจของเหล่า
กาชาดจังหวัดนครราชสีมา

เพือ่ อุดหนุนอําเภอเมือง
นครราชสีมาตามโครงการจัดหา
รายได้เพือ่ จัดกิจกรรมสาธารณ
กุศลและให้ความช่วยเหลือ
ประชาชนตามภารกิจของเหล่า
กาชาดจังหวัดนครราชสีมา

29 อุดหนุนอําเภอเมืองนครราชสีมาตาม
โครงการปรับเปลีย่ นทัศนคติ ตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อําเภอ
เมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

เพือ่ อุดหนุนอําเภอเมือง
อําเภอเมืองนครราชสีมา
นครราชสีมาตามโครงการ
ปรับเปลีย่ นทัศนคติ ตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง อําเภอเมือง
นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

20,000

20,000

30 อุดหนุนอําเภอเมืองนครราชสีมาตาม เพือ่ ลดความขัดแย้งของประชาชน อําเภอเมืองนครราชสีมา
โครงการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งใน
ชุมชน/หมูบ่ ้านโดยสันติ และเพิม่
เปูาหมายเป็นประชาชนทั่วไป

15,000

15,000

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

อําเภอเมือง
นครราชสีมามีการ
บริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพ

สํานัก
ปลัดเทศบาล
/ อําเภอเมือง
นครราชสีมา

20,000 จํานวน

อําเภอเมือง
นครราชสีมามีการ
บริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพ

สํานัก
ปลัดเทศบาล
/ อําเภอเมือง
นครราชสีมา

15,000 จํานวนความ

ประชาชนปรองดอง
สงบสุข

สํานัก
ปลัดเทศบาล
/ อําเภอเมือง
นครราชสีมา

ประชาชนได้รบั
ความช่วยเหลือ
เพิม่ ขึ้น

ประชาชนมี
ทัศนคติที่ดีตาม
ปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียงเพิม่ ขึ้น

ขัดแย้งใน
ชุมชน/หมู่บา้ น
ลดลง
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7. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองทีด่ ี
7.5 เพิม่ ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ และส่งเสริมศักยภาพท้องถิน่ ในทุกๆ ด้าน
ที่

โครงการ/กิจกรรม

31 อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตําบลจอ
หอตามโครงการศูนย์รวมข้อมูล
ข่าวสารการซื้อหรือการจ้างของ
องค์การบริหารส่วนตําบลระดับ
อําเภอและศูนย์บริการข้อมูลท้องถิน่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัด
นครราชสีมา ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2559

วัตถุประสงค์
เพือ่ ให้การซื้อหรือการจ้างของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ มี
ประสิทธิภาพ ถูกต้อง โปร่งใส
ตรวจสอบได้

เปูาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
องค์การบริหารส่วนตําบลจอหอ

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชีว้ ัด
หน่วยงานที่
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
2559
2560
2561
(KPI)
รับผิดชอบ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
5,000
5,000
5,000 จํานวน อปท. ประสิทธิภาพด้านการ ทต.ปรุใหญ่ /
เข้าใช้บริการ
ซื้อหรือการจ้างของ
อบต.จอหอ
ศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารเพิม่ ขึ้น องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ มีประสิทธิภาพ
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 ถึง 2561)
เทศบาลตาบลปรุใหญ่
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ลดความเหลือ่ มล้าทางสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข
8. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข
8.1 สนับสนุนการจัดตัง้ กองทุน และเพิม่ สวัสดิการเพือ่ พัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขหมูบ่ ้าน (อสม.)
งบประมาณและที่ผ่านมา
เปูาหมาย
ตัวชีว้ ัด
ที่
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
2559
2560
2561
(KPI)
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 อุดหนุนโครงการพัฒนางาน
เพือ่ อุดหนุนศูนย์สาธารณสุข
ศูนย์สาธารณสุข
105,000
105,000 105,000 จํานวนศูนย์ ศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน
สาธารณสุขมูล
สาธารณสุขมูลฐานในเขต ทต.ปรุใหญ่ มูลฐาน ประจําหมูบ่ ้าน
มูลฐาน ประจําหมูบ่ ้าน
สามารถดําเนินงานได้อย่าง
ฐานได้รบั การ
พัฒนาเพิม่ ขึ้น คล่องตัว
2 เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ เพือ่ อุดหนุนกองทุนหลักประกัน
แห่งชาติในพืน้ ที่เทศบาลปรุใหญ่
สุขภาพแห่งชาติในพืน้ ที่
เทศบาลปรุใหญ่
3 โครงการพัฒนาศักยภาพ อสม. ระดับ เพือ่ พัฒนาศักยภาพ อสม.
ตําบล/หมูบ่ ้าน
ระดับตําบล/หมูบ่ ้าน

กองทุนหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติในพืน้ ที่เทศบาลปรุ
ใหญ่
อสม. ตําบลปรุใหญ่

343,400

343,400

35,000

35,000

343,400 จํานวน

ประชาชนมี
สุขภาพดีเพิม่ ขึ้น

35,000 จํานวน อสม.

ได้รบั การพัฒนา
ศักยภาพเพิม่ ขึ้น

ศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน
สามารถดําเนินงานได้อย่าง
คล่องตัว
อสม. มีศักยภาพที่ดี

แบบ ผ.01

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
กอง
สาธารณสุขฯ
กอง
สาธารณสุขฯ
กอง
สาธารณสุขฯ
/รพ.สต.
หลักร้อย
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 ถึง 2561)
เทศบาลตาบลปรุใหญ่
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ลดความเหลือ่ มล้าทางสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข
8. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข
8.2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้การรักษาพยาบาลประชาชนในระดับตําบล หมูบ่ ้านและชุมชนที่มีคุณภาพและมาตรฐานเพือ่ ให้ประชาชนได้รับบริการที่ดี ทั่วถึง และทันเหตุการณ์
โดยร่วมมือกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล และหน่วยงาน หรือองค์กรที่เกีย่ วข้อง
ที่

โครงการ/กิจกรรม

1 โครงการพัฒนาคุณภาพระบบข้อมูล
ของสถานบริการ

วัตถุประสงค์

เปูาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
เพือ่ พัฒนาระบบข้อมูลผูป้ ุวยใน พัฒนาระบบข้อมูลผูป้ ุวยใน
สถานบริการให้เป็นปัจจุบัน
สถานบริการ
ถูกต้อง ครบถ้วน

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชีว้ ัด
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
2559
2560
2561
(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
30,000
30,000
30,000 จํานวน ผู้ปวุ ย ประชาชนในตําบลได้รับ
ได้รบั การ
บริการที่รวดเร็ว สะดวก
บริการเพิม่ ขึ้น

แบบ ผ.01

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
กอง
สาธารณสุขฯ
/รพ.สต.
หลักร้อย
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 ถึง 2561)
เทศบาลตาบลปรุใหญ่
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ลดความเหลือ่ มล้าทางสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข
8. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข
8.3 ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยของประชาชนในระดับหมูบ่ ้านและชุมชน ให้มีสุขภาพแข็งแรง โดยให้การเรียนรูก้ ารดูแลสุขภาพ การออกกําลังกาย การปูองกันโรคการใช้ยาอย่างถูกต้อง
การรับประทานอาหารที่มีประโยชน์และการเข้ารับการตรวจสุขภาพหรือการรับบริการด้านสาธารณสุขตามขัน้ ตอนและวิธีการทางการแพทย์
ที่

โครงการ/กิจกรรม

1 โครงการปูองกันและควบคุมโรคพิษ
สุนัขบ้า

วัตถุประสงค์

เปูาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
เพือ่ ให้ประชาชนในตําบล
ฉีดวัคซีนปูองกันโรคพิษ
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
สุนัขบ้านในเขตพืน้ ที่ตําบล
ปรุใหญ่
เพือ่ เป็นการปูองกันและควบคุม ประชาชนตําบลปรุใหญ่
โรคไข้เลือดออกไม่ให้เกิดใน
ตําบลปรุใหญ่
เพือ่ ให้ผสู้ ูงอายุ และผูพ้ ิการ
ผูส้ ูงอายุตําบลปรุใหญ่
ได้รับการสร้างเสริมสุขภาพ

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชีว้ ัด
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
2559
2560
2561
(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
50,000
50,000
50,000 จํานวนโรค ประชาชนในตําบลปลอดภัย
พิษสุนัขบ้าใน
จากโรคพิษสุนัขบ้า
พืน้ ที่ลดลง

แบบ ผ.01

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
กอง
สาธารณสุขฯ

100,000

100,000

100,000 จํานวนโรค

90,000

90,000

90,000 จํานวน

ผูส้ ูงอายุ และผูพ้ ิการ มี
สุขภาพแข็งแรงปราศจากโรค

กอง
สาธารณสุขฯ

4 โครงการปูองกันและกําจัดโรคระบาด เพือ่ ปูองกันและกําจัดโรคระบาด สัตว์ในพืน้ ที่ตําบลปรุใหญ่
ในสัตว์
ในสัตว์

50,000

50,000

50,000 จํานวนโรค

ตําบลปรุใหญ่ปลอดภัยจาก
โรคระบาดในสัตว์

กอง
สาธารณสุขฯ

5 โครงการรณรงค์ปูองกันและแก้ไข
ปัญหาโรคไม่ติดต่อและโรคติดต่อ

30,000

30,000

30,000 จํานวนโรคไม่ ประชาชนในตําบลมีสุขภาพ
ติดต่อและ
แข็งแรงปราศจากโรคไม่ติดต่อ
โรคติดต่อใน
และโรคติดต่อ
พืน้ ที่ลดลง

2 โครงการควบคุมและปูองกันโรค
ไข้เลือดออก
3 โครงการส่งเสริมและฟืน้ ฟูสุขภาพ
ผูส้ ูงอายุ และผูพ้ ิการ

เพือ่ ให้ประชาชนในตําบลมี
ประชาชนตําบลปรุใหญ่
สุขภาพแข็งแรงปราศจากโรคไม่
ติดต่อและโรคติดต่อ

ไข้เลือดออก
ในพืน้ ที่ลดลง
ผู้สูงอายุและผู้
พิการมี
สุขภาพดี
เพิม่ ขึ้น
ระบาดสัตว์ใน
พืน้ ที่ลดลง

ตําบลปรุใหญ่ปลอดภัยจากโรค
กอง
ไข้เลือดออก
สาธารณสุขฯ

กอง
สาธารณสุขฯ
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8. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข
8.3 ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยของประชาชนในระดับหมูบ่ ้านและชุมชน ให้มีสุขภาพแข็งแรง โดยให้การเรียนรูก้ ารดูแลสุขภาพ การออกกําลังกาย การปูองกันโรคการใช้ยาอย่างถูกต้อง
การรับประทานอาหารที่มีประโยชน์และการเข้ารับการตรวจสุขภาพหรือการรับบริการด้านสาธารณสุขตามขัน้ ตอนและวิธีการทางการแพทย์
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เปูาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
6 โครงการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก
เพือ่ ลดปัญหาการเกิดโรคมะเร็ง สตรีตําบลปรุใหญ่
และมะเร็งเต้านมในสตรีตําบลปรุใหญ่ ปากมดลูกและมะเร็งเต้านมใน
สตรีตําบลปรุใหญ่

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชีว้ ัด
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
2559
2560
2561
(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
40,000
40,000
40,000 จํานวนสตรี สตรีตําบลปรุใหญ่ปราศจาก
เป็นมะเร็ง
โรคมะเร็งปากมดลูกและ
ปากมดลูก
และมะเร็งเต้า มะเร็งเต้านม

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
กอง
สาธารณสุขฯ/
รพ.สต.หลักร้อย

นมในพืน้ ที่
ลดลง

คัดกรองประชาชนตําบลปรุ
ใหญ่ผปู้ ุวยเบาหวานทุกราย

20,000

20,000

20,000 จํานวนผู้ปวุ ย ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง

กอง
สาธารณสุขฯ/
รพ.สต.หลักร้อย

คัดกรองประชาชนตําบลปรุ
ใหญ่ และจัดอบรม
ประชากรกลุม่ เสีย่ งเพือ่
ปรับเปลีย่ นพฤติกรรม
จํานวน 2 วัน
9 โครงการเฝูาระวังปัญหาทันตกรรม ประชาชนตําบลปรุใหญ่ได้รับ จัดระบบบริการทันตกรรม
โดยชุมชน
บริการทัตกรรมผ่านเกณฑ์
ในชุมชนตําบลปรุใหญ่ให้
มาตราฐานตัวชีว้ ัดของกระทรวง ครอบคลุมทุกกลุม่ อายุ
สาธารณสุข
10 โครงการส่งเสริมการปูองกันและ
เพือ่ ลดปัญหาเอดส์และการ
เยาวชนตําบลปรุใหญ่
แก้ไขปัญหาเอดส์และการตัง้ ครรภ์ใน ตัง้ ครรภ์ในกลุม่ วัยรุน่
กลุม่ วัยรุน่

100,000

100,000

100,000 จํานวนผู้ปวุ ย ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง

กอง
สาธารณสุขฯ/
รพ.สต.หลักร้อย

35,000

35,000

100,000

100,000

7 โครงการคัดกรองภาวะแทรกซ้อนใน เพือ่ ลดปัญหาการเกิด
ผูป้ ุวยเบาหวาน ตําบลปรุใหญ่
โรคเบาหวานของประชาชนใน
ตําบลปรุใหญ่
8 โครงการคัดกรองเบาหวาน ความดัน เพือ่ ลดอัดตราปุวยในกลุม่ เสีย่ ง
โลหิตสูงในประชาชนกลุม่ เสีย่ ง
ให้ผ่านเกณฑ์ชวี้ ัด และกลุม่ เสีย่ ง
ตําบลรปรุใหญ่ และปรับเปลีย่ น
ได้รับการปรับเปลีย่ นพฤติกรรม
พฤติกรรม

เบาหวานใน
พืน้ ที่ลดลง

เบาหวาน
และความดัน
โลหิตสูงใน
พืน้ ที่ลดลง

35,000 จํานวน

ประชาชนมี
ปัญหา
ทันตกรรมใน
พืน้ ที่ลดลง

ประชาชนมีสุขภาพฟันแข็งแรง

100,000 จํานวนปัญหา ผูส้ ูงอายุมีสุขภาพแข็งแรง
เอดส์และการ
ปราศจากโรค
ตั้งครรภ์ใน
กลุ่มวัยรุ่นลดลง

กอง
สาธารณสุขฯ/
รพ.สต.หลักร้อย
กอง
สาธารณสุขฯ
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8. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข
8.3 ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยของประชาชนในระดับหมูบ่ ้านและชุมชน ให้มีสุขภาพแข็งแรง โดยให้การเรียนรูก้ ารดูแลสุขภาพ การออกกําลังกาย การปูองกันโรคการใช้ยาอย่างถูกต้อง
การรับประทานอาหารที่มีประโยชน์และการเข้ารับการตรวจสุขภาพหรือการรับบริการด้านสาธารณสุขตามขัน้ ตอนและวิธีการทางการแพทย์
ที่

โครงการ/กิจกรรม

11 โครงการเฝูาระวังโรคและติดตามภาวะ
โภชนาการในเด็ก 0-5 ปี

วัตถุประสงค์

เปูาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
เพือ่ ให้เด็กอายุ 0-5 ปี ในตําบลปรุ เด็กอายุ 0-5 ปี
ใหญ่มีสุขภาพดีถว้ นหน้า
ในตําบลปรุใหญ่

12 โครงการปูองกันและแก้ไขปัญหาการ เพือ่ ลดอัตราการตัง้ ครรภ์อันไม่ กลุม่ เยาวชนอายุระหว่าง
ตัง้ ครรภ์ในวัยรุน่
พึงประสงค์ในวัยรุน่
12-19 ปี ในตําบลปรุใหญ่

13 โครงการเพิม่ ประสิทธิภาพการปูองกัน - เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพของ
โรคระบาดสัตว์ล่วงหน้า
อาสาสมัครประจําหมูบ่ ้าน
- เพือ่ สร้างทักษะและความรูใ้ น
การปูองกันโรคระบาดสัตว์
- เพือ่ ลดจํานวนสุนัข แมวใน
เขตพืน้ ที่

- ฝึกอบรมให้ความรูแ้ ก่
อาสาสมัครปศุสัตว์ประจํา
หมูบ่ ้าน
- จัดเก็บข้อมูลด้านปศุสัตว์
- ฉีดวัคซีนปูองกันโรค
ระบาดสัตว์
- ทําหมันสุนัข แมว เพศผู้
และเพศเมีย

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชีว้ ัด
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
2559
2560
2561
(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
35,000
35,000
35,000 จํานวนเด็ก สุขภาพพลานามัยของเด็กดีขนึ้
0-5 ปี มี
สุขภาพ
อนามัยดี
เพิม่ ขึ้น

70,000

70,000

70,000 จํานวน

100,000

100,000

100,000 จํานวนโรค

เยาวชน
ตั้งครรภ์ไม่พงึ
ประสงค์ลดลง

ระบาดสัตว์ใน
พืน้ ที่ลดลง

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
กอง
สาธารณสุขฯ

เยาวชนมีความรูไ้ ม่ถูก
หลอกลวงไปค้ามนุษย์

กอง
สาธารณสุขฯ

- อาสาสมัครปศุสัตว์ประจํา
หมูบ่ ้านมีทักษาและความรูใ้ น
การปูองกันโรคระบาดสัตว์
- ตําบลปรูใหญ่ปลอดภัยจาก
โรคระบาดสัตว์
- ประชากรสุนัข แมว ใน
พืน้ ที่ลดลง

กอง
สาธารณสุขฯ
/สํานักงานปศุ
สัตว์อําเภอ
เมือง
นครราชสีมา
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 ถึง 2561)
เทศบาลตาบลปรุใหญ่
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ลดความเหลือ่ มล้าทางสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัดที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม
9.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม
9.1 ส่งเสริมและพัฒนาบทบาทของผูน้ ําชุมชน คณะกรรมการหมูบ่ ้าน และชุมชนให้เข้มแข็งเพือ่ เป็นผูน้ ําการพัฒนาชุมชนและท้องถิน่ ที่มีคุณภาพ
งบประมาณและที่ผ่านมา
เปูาหมาย
ที่
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
2559
2560
2561
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน เพือ่ เป็นการเพิม่ ประสิทธิภาพ คณะกรรมการชุมชน
650,000
650,000 650,000
การทํางานของคณะกรรมการ คณะกรรมการอํานวยการ
เพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้กบั
ชุมชนคณะกรรมการ
ชุมชน และสมาชิกชุมชน
คณะกรรมการชุมชน
อํ
า
นวยการชุ
ม
ชน
และสมาชิ
ก
ตําบลปรุใหญ่
คณะกรรมการอํานวยการชุมชน
ชุมชนเทศบาลตําบลปรุใหญ่
และสมาชิกชุมชน

แบบ ผ.01

ตัวชีว้ ัด
(KPI)
จํานวน
คณะกรรมการ
ชุมชน ได้รบั
ความรู้เพิม่ ขึ้น

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
คณะกรรมการชุมชน
คณะกรรมการอํานวยการ
ชุมชน และสมาชิกชุมชนของ
เทศบาลตําบลปรุใหญ่มี
ประสิทธิภาพในการทํางาน
เพิม่ มากขึน้

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สํานัก
ปลัดเทศบาล
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 ถึง 2561)
เทศบาลตาบลปรุใหญ่
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ลดความเหลือ่ มล้าทางสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัดที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม
9.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม
9.2 ส่งเสริม พัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน สตรี ผูส้ ูงอายุผพู้ ิการ และด้อยโอกาส โดยการจัดกิจกรรมที่เหมาะสมและดําเนินการให้เกิดกองทุน หรือจัดหางบประมาณ
เพือ่ ดําเนินการพัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตอย่างต่อเนื่อง รวมตลอดถึงการพัฒนาให้มีความรูค้ วามชํานาญในวิชาชีพที่เหมาะสม เพือ่ พึง่ ตนเอง เลีย้ งตนเองและครอบครัว
ได้อย่างมีเกียรติและศักดิศ์ รีทัดเทียมกับบุคคลทั่วไป
ที่

โครงการ/กิจกรรม

1 จ่ายเบีย้ ยังชีพ ผูป้ ุวยโรคเอดส์

2 โครงการส่งเสริมกิจกรรมผูส้ ูงอายุ
ตําบลปรุใหญ่
3 โครงการวันสตรีสากลตําบลปรุใหญ่

4 โครงการส่งเสริมพัฒนาสตรี

วัตถุประสงค์

เปูาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
เพือ่ ช่วยเหลือผูป้ ุวยเอดส์ ให้มี ผูป้ ุวยโรคเอดส์ จํานวน 1
รายได้พอเลีย้ งชีพ
คน (รวม 12 เดือน ๆ ละ
500 บาท)
เพือ่ เสริมสร้างขวัญและกําลังใจ ผูส้ ูงอายุตําบลปรุใหญ่
ของผูส้ ูงอายุในการดูแลสุขภาพ
ให้แข็งแรง
เพือ่ พัฒนาศักยภาพ บทบาท
หน้าที่ของสตรีในชุมชน

สตรีตําบลปรุใหญ่

เพือ่ ส่งเสริมให้สตรีทํากิจกรรม
ร่วมกัน

สตรีตําบลปรุใหญ่

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชีว้ ัด
2559
2560
2561
(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
6,000
6,000
6,000 จํานวนผู้ปวุ ย

เอดส์ได้รบั การ
ดูแลเพิม่ ขึ้น

แบบ ผ.01

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผูป้ ุวยเอดส์ ได้รับการดูแล
และมีรายได้พอเลีย้ งชีพ

สํานัก
ปลัดเทศบาล

400,000

400,000

400,000 จํานวนผู้สูงอายุ ผูส้ ูงอายุมีขวัญและกําลังใน
ได้รบั การพัฒนา
การดูแลสุขภาพอนามัยให้
ศักยภาพเพิม่ ขึ้น
แข็งแรง

สํานัก
ปลัดเทศบาล

100,000

100,000

100,000 จํานวนสตรีได้รบั สตรีในชุมชนมีศักยภาพที่ดี
การพัฒนา
และรูจ้ ักบทบาทหน้าที่

สํานัก
ปลัดเทศบาล

100,000 จํานวนสตรีได้รบั สตรีในชุมชนมีศักยภาพที่ดี
การพัฒนา
และรูจ้ ักบทบาทหน้าที่

สํานัก
ปลัดเทศบาล

ศักยภาพเพิม่ ขึ้น

100,000

100,000

ศักยภาพเพิม่ ขึ้น
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9.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม
9.2 ส่งเสริม พัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน สตรี ผูส้ ูงอายุผพู้ ิการ และด้อยโอกาส โดยการจัดกิจกรรมที่เหมาะสมและดําเนินการให้เกิดกองทุน หรือจัดหางบประมาณ
เพือ่ ดําเนินการพัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตอย่างต่อเนื่อง รวมตลอดถึงการพัฒนาให้มีความรูค้ วามชํานาญในวิชาชีพที่เหมาะสม เพือ่ พึง่ ตนเอง เลีย้ งตนเองและครอบครัว
ได้อย่างมีเกียรติและศักดิศ์ รีทัดเทียมกับบุคคลทั่วไป
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เปูาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
5 โครงการฝึกอบรมเพิม่ พูนความรูใ้ น เพือ่ เป็นการเพิม่ ประสิทธิภาพ ฝึกอบรมเพิม่ พูนความรูใ้ น
การประกอบอาชีพ ให้แก่ กลุม่ อาชีพ ในการประกอบอาชีพในกับกลุม่ การประกอบอาชีพ ให้แก่
กลุม่ สตรี กลุม่ แม่บ้าน และกุล่ม
ต่าง ๆ
กลุม่ อาชีพ กลุม่ สตรี กลุม่
องค์กรต่าง ๆ
แม่บ้าน และกุล่มองค์กร
ต่าง ๆ
6 โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมการ
เพือ่ ส่งเสริมประชาชนในพืน้ ที่มี ฝึกอบรมและส่งเสริมการ
รวมกลุม่ อาชีพ
อาชีพและเป็นการเพิม่ รายได้ อาชีพประชาชนในพืน้ ที่
จํานวน 100 คน

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชีว้ ัด
2559
2560
2561
(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
700,000
700,000 700,000 จํานวนกลุ่ม

อาชีพ กลุ่มสตรี
กลุ่มแม่บา้ น
ได้รบั การพัฒนา
ศักยภาพเพิม่ ขึ้น

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

กลุม่ อาชีพและกลุม่ ต่าง ๆ ใน
พืน้ ที่มีการประกอบอาชีพที่มี
ประสิทธิภาพเพิม่ มากขึน้

สํานัก
ปลัดเทศบาล

50,000

50,000

50,000 จํานวนประชาชน กลุม่ อาชีพและกลุม่ ต่าง ๆ ใน
ได้รบั การ
พืน้ ที่มีการประกอบอาชีพที่มี
ส่งเสริมอาชีพ
ประสิทธิภาพเพิม่ มากขึน้
เพิม่ ขึ้น

สํานัก
ปลัดเทศบาล

50,000

50,000

50,000 จํานวนเยาวชน เยาวชนมีความรูไ้ ม่ถูก
ถูกหลอกลวงไป
หลอกลวงไปค้ามนุษย์

กอง
สาธารณสุขฯ
กอง
สาธารณสุขฯ

7 โครงการเข้าค่ายเยาวชนปูองกันภัย
การค้ามนุษย์

เพือ่ ปูองกันไม่ให้เยาวชนถูก
หลอกลวงไปค้ามนุษย์

เยาวชนตําบลปรุใหญ่

8 โครงการปูองกันและแก้ไขปัญหา
ความรุนแรงต่อเด็ก สตรีและบุคคล
ในครอบครัว

เพือ่ ปูองกันและแก้ไขปัญหา
ความรุนแรงต่อเด็ก สตรีและ
บุคคลในครอบครัว

ประชาชนตําบลปรุใหญ่

50,000

50,000

50,000 จํานวนปัญหา

เด็ก สตรีและบุคคลใน
ครอบครัวได้รับการปูองกัน
และแก้ไขปัญหาความรุนแรง

9 โครงการอุน่ รัก

เพือ่ ส่งเสริมสถาบันครอบครัว
ของประชาชนในเขตเทศบาล
ตําบลปรุใหญ่

ประชาชนในเขตเทศบาล
ตําบลปรุใหญ่

15,000

15,000

15,000 จํานวน

ประชาชนในเขตเทศบาล
กอง
ตําบลปรุใหญ่มีสถาบัน
สาธารณสุขฯ
ครอบครัวที่อบอุน่ และเข้มแข็ง

ค้ามนุษย์ลดลง

ความรุนแรงต่อ
เด็ก สตรี และ
บุคคลใน
ครอบครัวลดลง
ครอบครัวมี
ความอบอุ่น
เพิม่ ขึ้น
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9.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม
9.2 ส่งเสริม พัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน สตรี ผูส้ ูงอายุผพู้ ิการ และด้อยโอกาส โดยการจัดกิจกรรมที่เหมาะสมและดําเนินการให้เกิดกองทุน หรือจัดหางบประมาณ
เพือ่ ดําเนินการพัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตอย่างต่อเนื่อง รวมตลอดถึงการพัฒนาให้มีความรูค้ วามชํานาญในวิชาชีพที่เหมาะสม เพือ่ พึง่ ตนเอง เลีย้ งตนเองและครอบครัว
ได้อย่างมีเกียรติและศักดิศ์ รีทัดเทียมกับบุคคลทั่วไป
ที่

โครงการ/กิจกรรม

10 โครงการดําเนินงานตามศูนย์พัฒนา
ครอบครัวในชุมชน (ศพช.)

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)
เพือ่ พัฒนาสถาบันครอบครัวใน ครอบครัวในพืน้ ที่
ลักษณะบูรณาการร่วมกับทุก ตําบลปรุใหญ่
ภาคส่วน

11 โครงการส่งเสริมสนับสนุนผลิตภัณฑ์ เพือ่ สนับสนุนการผลิตสินค้า
จากกลุม่ OTOP
OTOP
12 โครงการส่งเสริมอาชีพและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการตําบลปรุใหญ่

เปูาหมาย

หมูท่ ี่ 1-7 ตําบลปรุใหญ่

ครอบครัวมีความ
เข้มแข็งเพิม่ ขึ้น

70,000

70,000

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

สถาบันครอบครัวมีความ
เข้มแข็ง

สํานัก
ปลัดเทศบาล

70,000 จํานวนผลิตภัณฑ์ มีสินค้า OTOP ที่มีคุณภาพ
OTOP ได้รบั
ระดับตําบล
การส่งเสริม
เพิม่ ขึ้น

เพือ่ ให้คนพิการมีอาชีพ มีรายได้ คนพิการ หมูท่ ี่ 1 - 7 ตําบล
และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขนึ้
ปรุใหญ่

13 โครงการเสริมสร้างประสบการณ์การ เพือ่ พัฒนาศักยภาพนักเรียน
ทํางานช่วงปิดภาคเรียน
นักศึกษา และมีรายได้ในช่วง
ปืดภาคเรียน

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชีว้ ัด
2559
2560
2561
(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
20,000
20,000
20,000 จํานวน

นักเรียน นักศึกษา ในเขต
เทศบาลตําบลปรุใหญ่

14 โครงการส่งเสริมการเรียนรูต้ ลอดชีวิต เพือ่ พัฒนาศักยภาพและเพิม่ พูน ให้ความรูด้ ้านต่าง ๆ แก่
สําหรับผูส้ ูงอายุตําบลปรุใหญ่
ความรูใ้ ห้ผสู้ ูงอายุในเขตตําบล ผูส้ งู อายุในเขตตําบลปรุใหญ่
ปรุใหญ่
เช่น ให้ความรูเ้ กีย่ วกับ
เศรษฐกิจพอเพียง การฝึก
อาชีพ เป็นต้น

20,000

20,000

สํานัก
ปลัดเทศบาล

20,000 จํานวนผู้พกิ ารมี คนพิการมีอาชีพและมี
อาชีพและรายได้
คุณภาพชีวิตดีขนึ้

สํานัก
ปลัดเทศบาล

เพิม่ ขึ้น

100,000

100,000

100,000 จํานวนนักเรียนมี นักเรียน นักศึกษามีศักยภาพ
รายได้ช่วงปิด
และมีรายได้ในช่วงปืดภาค
ภาคเรียนเพิม่ ขึ้น
เรียน

กองการศึกษา

300,000

300,000

300,000 จํานวนผู้สูงอายุ ผูส้ ูงอายุในเขตตําบลปรุใหญ่มี
มีความรู้และ
ศักยภาพและมีความรูเ้ พิม่
ได้รบั การพัฒนา
้
ศักยภาพเพิม่ ขึ้น มากขึน

สํานัก
ปลัดเทศบาล
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 ถึง 2561)
เทศบาลตาบลปรุใหญ่
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ลดความเหลือ่ มล้าทางสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัดที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม
9.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม
9.3 ดําเนินการสนับสนุน และประสานรัฐบาล องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ทุกระดับ เพือ่ ปูองกันและให้มีการปราบปรามและแก้ไขปัญหาการเสพ การผลิต และการจําหน่ายยาเสพติด
ในทุกระดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

1 โครงการดําเนินการเกีย่ วกับการ
ปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
2 อุดหนุนอําเภอเมืองนครราชสีมาตาม
โครงการปูองกันการแพร่ระบาดของ
ยาเสพติดโดยการเสริมสร้างการมี
ส่วนร่วมของชุมชน/ประชาสัมคม
อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา

วัตถุประสงค์

เปูาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
เพือ่ ปูองกันและแก้ไขปัญหายา ประชาชนตําบลปรุใหญ่
เสพติดตามมาตรการต่าง ๆ
เพือ่ อุดหนุนอําเภอเมือง
อําเภอเมืองนครราชสีมา
นครราชสีมาตามโครงการ
ปูองกันการแพร่ระบาดของยา
เสพติดโดยการเสริมสร้างการมี
ส่วนร่วมของชุมชน/ประชาสัม
คม อ.เมืองนครราชสีมา จ.
นครราชสีมา

แบบ ผ.01

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชีว้ ัด
หน่วยงานที่
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
2559
2560
2561
(KPI)
รับผิดชอบ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
40,000
40,000
40,000 จํานวน
ประชาชนในตําบลมีสุขภาพ
กอง
ประชาชนติด
แข็งแรงปราศจากโรคไม่ติดต่อ สาธารณสุขฯ
ยาเสพติดใน
และโรคติดต่อ
พืน้ ที่ลดลง
35,000

35,000

35,000 จํานวนปัญหา อําเภอเมืองนครราชสีมามีการ
กอง
การแพร่
บริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ สาธารณสุขฯ /
ระบาดของยา
อําเภอเมือง
เสพติดใน
นครราชสี
มา
พืน้ ที่ลดลง
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9.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม
9.3 ดําเนินการสนับสนุน และประสานรัฐบาล องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ทุกระดับ เพือ่ ปูองกันและให้มีการปราบปรามและแก้ไขปัญหาการเสพ การผลิต และการจําหน่ายยาเสพติด
ในทุกระดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

3 อุดหนุนศูนย์อํานวยการพลังแผ่นดิน
เอาชนะยาเสพติดจังหวัด
นครราชสีมาตามโครงการปูองกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด

วัตถุประสงค์
เพือ่ อุดหนุนศูนย์อํานวยการ
พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด
จังหวัดนครราชสีมาตาม
โครงการปูองกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด

เปูาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ศูนย์อํานวยการพลังแผ่นดิน
เอาชนะยาเสพติดจังหวัด
นครราชสีมา

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชีว้ ัด
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
2559
2560
2561
(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
40,000
40,000
40,000 จํานวนปัญหา ศูนย์อํานวยการพลังแผ่นดิน
ยาเสพติดใน
เอาชนะยาเสพติดจังหวัด
พืน้ ที่ลดลง
นครราชสีมามีการบริหาร
จัดการที่มีประสิทธิภาพ

4 โครงการฝึกอบรม/จัดกิจกรรมในการ เพือ่ เฝูาระวัง ปูองกันและ
ปูองกันและควบคุมปัญหา
ควบคุมปัญหายาเสพติดในเขต
ยาเสพติด
ตําบล

โรงเรียน และชุมชนในเขต
ตําบลปรุใหญ่

100,000

5 อุดหนุนสถานีตํารวจภูธรโพธิ์กลาง เพือ่ ให้เด็กและเยาวชนมีส่วน
ตามโครงการฝึกอบรมเยาวชนสัมพันธ์ ร่วมในการปูองกันและแก้ไข
ต้านอาชญากรรมและยาเสพติด
ปัญหายาเสพติด

ฝึกอบรมให้ความรูแ้ ก่เด็ก
และเยาวชน จํานวน 100
คน

60,000

100,000

-

100,000 จํานวน

ประชาชน เด็ก
เยาวชน มี
ความรู้เรื่อง
การปูองกัน
และแก้ไข
ปัญหายาเสพ
ติดในพืน้ ที่
เพิม่ ขึ้น

-

จํานวน เด็ก
เยาวชน มี
ความรู้เรื่อง
การปูองกัน
และแก้ไข
ปัญหายาเสพ
ติดในพืน้ ที่
เพิม่ ขึ้น

เกิดการเฝูาระวังปูองกันและ
ควบคุมปัญหายาเสพติด

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
กอง
สาธารณสุขฯ /
ศูนย์
อํานวยการ
พลังแผ่นดิน
เอาชนะยา
เสพติดจังหวัด
นครราชสีมา
กอง
สาธารณสุขฯ

การแพร่ระบาดของยาเสพติด
สํานัก
และอาชญากรรมลดลง
ปลัดเทศบาล /
สภ.โพธิ์กลาง
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 ถึง 2561)
เทศบาลตาบลปรุใหญ่
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 พัฒนาอุตสาหกรรมการเกษตรแบบครบวงจรเพื่อเป็นครัวของโลก
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตร
10. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตร
10.1 ลดต้นทุนการผลิตและเพิม่ มูลค่าผลผลิตทางการเกษตร ปรับปรุงผลิตผลให้มีคุณภาพ มีมาตรฐานสากลโดยการร่วมมือและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน
งบประมาณและที่ผ่านมา
เปูาหมาย
ตัวชีว้ ัด
ที่
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
2559
2560
2561
(KPI)
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 โครงการเพิม่ ศักยภาพการผลิตข้าว เพือ่ ส่งเสริมให้เกษตรกรผลิต จัดฝึกอบรม
15,000
15,000
15,000 จํานวน
เกษตรกรผลิตข้าวมีคุณภาพ
เกษตรกรมี
ตําบลปรุใหญ่
ข้าวมีคุณภาพและผลผลิต
จํานวน 40 ราย
และผลผลิตเพิม่ ขึน้ และเพิม่
ความรู้เรื่อง
เพิม่ ขึน้ และเพิม่ รายได้แก่
รายได้
การเพืม่
เกษตรกร
ผลผลิตข้าว
เพิม่ ขึ้น

2 โครงการปลูกผักปลอดสารพิษใน
ตําบลปรุใหญ่

เพือ่ ส่งเสริมให้เกษตรกรใช้
ชีวภาพสารสกัดลดต้นทุนการ
ผลิต

จัดฝึกอบรม
จํานวน 20 ราย

70,000

70,000

70,000 จํานวน

เกษตรกรมี
ความรู้เรื่อง
การลดต้นทุน
การผลิตและ
การเพิม่ รายได้
เพิม่ ขึ้น

เกษตรกรใช้ต้นทุนน้อยลง
และเพิม่ รายได้

แบบ ผ.01

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สํานัก
ปลัดเทศบาล/
เกษตรอําเภอ
เมือง
นครราชสีมา
สํานัก
ปลัดเทศบาล/
เกษตรอําเภอ
เมือง
นครราชสีมา
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 ถึง 2561)
เทศบาลตาบลปรุใหญ่
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 พัฒนาอุตสาหกรรมการเกษตรแบบครบวงจรเพื่อเป็นครัวของโลก
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตร
10. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตร
10.2 สนับสนุนการทําการเกษตรทางเลือก เพือ่ เพิม่ คุณภาพและประสิทธิภาพของนโยบายเศรษฐกิจพอเพียงโดยอาศัยเทคโนโลยีที่ทันสมัย โดยขอความร่วมมือและให้ความร่วมมือ
กับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

1 โครงการศึกษาดูงานเศรษฐกิจพอเพียง เพือ่ ส่งเสริมให้ประชาชนใน
พืน้ ที่มีความรูค้ วามเข้าใจ
เกีย่ วกับเศรษฐกิจพอเพียง

เปูาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ประชาชนในพืน้ ที่ จํานวน
100 คน

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชีว้ ัด
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
2559
2560
2561
(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
50,000
50,000
50,000 จํานวน
ประชาชนในพืน้ ที่มีความรู้
ประชาชนมี
ความเข้าใจเกีย่ วกับเศรษฐกิจ
ความ ความ
เข้าใจเกี่ยวกับ พอเพียง

แบบ ผ.01

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สํานัก
ปลัดเทศบาล

เศรษฐกิจ
พอเพียงเพิม่ ขึ้น
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10. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตร
10.2 สนับสนุนการทําการเกษตรทางเลือก เพือ่ เพิม่ คุณภาพและประสิทธิภาพของนโยบายเศรษฐกิจพอเพียงโดยอาศัยเทคโนโลยีที่ทันสมัย โดยขอความร่วมมือและให้ความร่วมมือ
กับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน
ที่

โครงการ/กิจกรรม

2 โครงการเสริมสร้างและพัฒนา
ศักยภาพเกษตรเทศบาล
ตําบลปรุใหญ่

วัตถุประสงค์
เพือ่ ส่งเสริมให้เกษตรกรได้รับ
องค์ความรูค้ วบคู่ไปปฏิบัติการ
ได้จริง เรียนรูเ้ รือ่ งการลด
ต้นทุนการผลิต การเพิม่ มูลค่า
ผลผลิตทางการเกษตร และเพือ่
เสริมสร้างบทบาทและ
ประชาสัมพันธ์งานเทศบาล
ตําบลปรุใหญ่สนับสนุนส่งเสริม
ด้านการเกษตร รวมถึงให้
เกษตรกรได้เข้ามีส่วนร่วมใช้
ประโยชน์จากประกอบอาชีพ
ตามพระราชดําริ เศรษฐกิจ
พอเพียง

เปูาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ประชาชนในเขตเทศบาล
ตําบลปรุใหญ่

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชีว้ ัด
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
2559
2560
2561
(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
50,000
50,000
50,000 จํานวน
เกษตรกรได้รับองค์ความรู้
เกษตรกร
ควบคู่ไปปฏิบัติการได้จริง
ได้รบั ความรู้
สามารถลดต้นทุนการผลิต
และพัฒนา
การเพิม่ มูลค่าผลผลิตทาง
ศักยภาพ
เกษตรเพิม่ ขึ้น การเกษตร และได้เข้ามีส่วน
ร่วมใช้ประโยชน์จากประกอบ
อาชีพตามพระราชดําริ
เศรษฐกิจพอเพียง

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สํานัก
ปลัดเทศบาล
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บัญชีประสานโครงการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โดย เทศบาลตาบลปรุใหญ่
อาเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
ลาดับ
ชื่อโครงการ
ที่
1 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแอส

2
3

4
5

ฟัลท์ตกิ คอนกรีตเลียบคลองชลประทาน
สายคอกหมู ม. 1 ตําบลปรุใหญ่
เชือ่ มต่อตําบลพลกรัง
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ซอยรัดใจ ม. 4 ตําบลปรุใหญ่ เชือ่ มเขต
เทศบาลนครนครราชสีมา
โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ําคอนกรีต
เสริมเหล็กสายแยกสูทบุญเติม ถึงคลองส่ง
น้ํา จาก ม.4 ตําบลปรุใหญ่ เชือ่ มเขต
เทศบาลนครนครราชสีมา
โครงการวางท่อลอดเหลีย่ มคอนกรีตเสริม
เหล็ก ม. 5 ตําบลปรุใหญ่ เชือ่ มเทศบาล
นครนครราชสีมา
โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ตคิ
คอนกรีต ถนนมุขมนตรี เขตเทศบาลนคร
นครราชสีมา ช่วงทางแยกชุมชนบ้าน
หนองหอย – สุดเขตเทศบาลตําบลปรุใหญ่
หมูท่ ี่ 3 บ้านหนองหอย เชือ่ มตําบลบ้าน
ใหม่

6 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
7

จาก หมูท่ ี่ 6 บ้านเลียบ ตําบลปรุใหญ่
เชือ่ มเขตเทศบาลนครนครราชสีมา
โครงการวางท่อระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็กจากสันอ่างเก็บน้ําสนามกีฬาเฉลิม
พระเกียรติ 80 พรรษา ฯ เชือ่ มซอยราชครู
หมูท่ ี่ 7 บ้านแสนสุข ตําบลปรุใหญ่ (แก้ไข
ปัญหาน้ําท่วม ต.สุรนารี ต.ปรุใหญ่
เทศบาลนครนครราชสีมา)

รวมทั้งสิน้ จานวน 7 โครงการ

แบบ ผ. 02

งบประมาณ
ปี 2559
ปี 2560 ปี 2561
1,990,000
-

หน่วยงานที่
ขอประสาน

รวม
1,990,000 ทต.ปรุใหญ่ /

ขอรับสนับสนุน

1,352,000

1,352,000 ทต.ปรุใหญ่ /
ขอรับสนับสนุน

1,400,000

-

-

1,400,000 ทต.ปรุใหญ่ /
ขอรับสนับสนุน

6,200,000

-

-

6,200,000 ทต.ปรุใหญ่ /
ขอรับสนับสนุน

595,000

-

-

595,000 ทต.ปรุใหญ่ /
ขอรับสนับสนุน

1,000,000

1,000,000 ทต.ปรุใหญ่ /
ขอรับสนับสนุน

1,800,000

-

-

1,800,000 ทต.ปรุใหญ่ /
ขอรับสนับสนุน

14,337,000

-

-

14,337,000
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 ถึง 2561)
เทศบาลตาบลปรุใหญ่
ที่

ยุทธศาสตร์

1 ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการติดตัง้ ระบบเตือนภัยธรรมชาติ และภัยพิบัติต่างๆ
รวมทั้งการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย และความมัน่ คงความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน ลดอุบัติเหตุทางบก/ทางน้ํา
1.2 ส่งเสริม สนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ หน่วยงาน มูลนิธิการกุศลและ
องค์กรที่เกีย่ วข้อง ในการเตรียมความพร้อมในการปูองกันภัย และการ
ช่วยเหลือผูป้ ระสบภัย
1.3 ส่งเสริม และสนับสนุนการติดตัง้ ระบบกล้องวงจรปิดในเขตชุมชน และสถานที่
สําคัญ เพือ่ สร้างความอบอุน่ ใจ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชน
1.4 สนับสนุนการฝึกอบรมจัดตัง้ และอบรมฟืน้ ฟูตํารวจบ้าน และอาสาสมัครปูองกัน
ภัยฝุายพลเรือน(อปพร.) เพือ่ เป็นกําลังสนับสนุนเจ้าหน้าที่รัฐ และดูแลรักษา
ความปลอดภัยและการจราจรในชุมชน หมูบ่ ้าน

ปี พ.ศ. 2559
จํานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

แบบ ผ.03

ปี พ.ศ. 2560
จํานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

ปี พ.ศ. 2561
จํานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

รวม 3 ปี
จํานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

8

960,000

2

200,000

0

0

10

1,160,000

11

1,509,200

10

1,220,200

10

1,220,200

31

3,949,600

5

1,150,000

2

200,000

0

0

7

1,350,000

8

635,000

6

535,000

6

535,000

20

1,705,000

รวม
2 ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชดําริ
2.1 พัฒนาขุดลอก คูคลองและจัดสร้างแหล่งน้ํา สงวนและเก็บกักน้ําเพือ่ การเกษตร
เพือ่ การอุปโภคและบริโภค รวมทั้งวางโครงการเพือ่ แก้ไขปัญหาน้ําท่วมและน้ํา
แล้ง

32

4,254,200

20

2,155,200

16

1,755,200

68

8,164,600

10

8,461,000

0

0

0

0

10

8,461,000

รวม

10

8,461,000

0

0

0

0

10

8,461,000
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3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน
3.1 ส่งเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างคุณภาพชีวิตพืน้ ฐาน
ให้สอดคล้องกับความจําเป็นและความต้องการของประชาชนในการดํารงชีวิต
อย่างพอเพียง
3.2 ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึงให้สามารถตอบสนองความ
ต้องการ และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยเฉพาะเส้นทางการ
ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร แหล่งท่องเที่ยวและพืน้ ที่ อืน่ ๆ ที่เกีย่ วข้องกับ
การดํารงชีวิตของประชาชน
3.3 ประสานในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในด้านสาธารณูปโภค
และส่งเสริมให้ประชาชนเข้าใจในการใช้และรักษาสาธารณูปโภคอย่างคุ้มค่า

ปี พ.ศ. 2559
จํานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

ปี พ.ศ. 2560
จํานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

ปี พ.ศ. 2561
จํานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

รวม 3 ปี
จํานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

6

1,440,000

0

0

0

0

6

1,440,000

50

37,149,100

8

2,731,000

0

0

58

39,880,100

18

3,075,000

1

500,000

1

500,000

20

4,075,000

รวม
4 ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
4.1 ส่งเสริม สนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
ภาคเอกชน ในการพัฒนาฟืน้ ฟูและอนุรักษ์ธรรมชาติ สิง่ แวดล้อม แหล่งน้ํา ลุม่
น้ําลําคลอง และปุาไม้ให้มีความอุดมสมบูรณ์
4.2 ส่งเสริม สนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ และ
ภาคเอกชน ในการรณรงค์สร้างจิตสํานึก เพือ่ ปูองกันและแก้ไขปัญหามลพิษ
และปัญหาสิง่ แวดล้อมของชุมชนท้องถิน่ ทุกระดับ
4.3 ส่งเสริม สนับสนุนและสร้างความร่วมมือกับส่วนราชการที่เกีย่ วข้อง องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ ในการจัดทําระบบกําจัดขยะรวม เพือ่ จัดการขยะมูลฝอย
และสิง่ ปฏิกูลอย่างเป็นระบบ

74

41,664,100

9

3,231,000

1

500,000

84

45,395,100

4

180,000

4

180,000

4

180,000

12

540,000

1

200,000

1

200,000

1

200,000

3

600,000

1

80,000

1

80,000

1

80,000

3

240,000

รวม

6

460,000

6

460,000

6

460,000

18

1,380,000
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5 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรม ประเพณี และกีฬา
5.1 พัฒนาฟืน้ ฟูและส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของ
ชุมชนท้องถิน่ โคราช เพือ่ การอนุรักษ์สืบสานต่อและเชือ่ มโยงสูก่ ิจกรรมการ
ท่องเที่ยว
5.2 ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมลานกีฬาชุมชน และจัดการแข่งขันกีฬาประเภท
ต่างๆ ตัง้ แต่ระดับหมูบ่ ้านจนถึงระดับจังหวัด รวมถึงการสร้างความเป็นเลิศ
ทางด้านกีฬาสูก่ ีฬาอาชีพในระดับชาติและนานาชาติ
5.3 พัฒนาและฟืน้ ฟูแหล่งท่องเที่ยวเดิม สร้างแหล่งท่องเที่ยวใหม่ รวมทั้งกิจกรรม
ด้านการท่องเที่ยว และสิง่ อํานวยความสะดวกต่างๆ เพือ่ กระตุน้ เศรษฐกิจ และ
สร้างรายได้จากการท่องเที่ยวของจังหวัดนครราชสีมาเพิม่ ขึน้
รวม
6 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา
6.1 พัฒนาและเตรียมบุคลากรด้านการศึกษา (ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน)
ให้เป็นผูม้ ีคุณภาพมีทักษะและศักยภาพตามมาตรฐานสากล รองรับประชาคม
อาเซียน
6.2 ส่งเสริมการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย
รวม
7 ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
7.1 นําระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงานภายในองค์กร เพือ่ ให้บริการกับ
ประชาชนให้สะดวก รวดเร็ว แม่นยํา โดยยึดถือประโยชน์สูงสุดของประชาชน
ผูร้ ับบริการเป็นสําคัญ
7.2 สนับสนุนบุคลากรในสังกัด ให้ได้รับการศึกษา อบรม การทําวิจัย เพิม่ พูนความรู้
เพือ่ ยกระดับประสิทธิภาพ การทํางานให้เกิดประสิทธิผลในการบริการ
ประชาชน และในการสือ่ สารและร่วมมือกับประชาคมอาเซียน

ปี พ.ศ. 2559
จํานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

ปี พ.ศ. 2560
จํานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

ปี พ.ศ. 2561
จํานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

รวม 3 ปี
จํานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

6

1,460,000

6

1,460,000

6

1,460,000

18

4,380,000

6

550,000

5

450,000

5

450,000

16

1,450,000

0

0

0

0

1

20,000,000

1

20,000,000

12

2,010,000

11

1,910,000

12

21,910,000

35

25,830,000

1

50,000

1

50,000

1

50,000

3

150,000

17
18

3,010,090
3,060,090

10
11

1,832,090
1,882,090

10
11

1,832,090
1,882,090

37
40

6,674,270
6,824,270

3

150,000

3

150,000

3

150,000

9

450,000

2

415,000

2

415,000

2

415,000

6

1,245,000
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7.3 บูรณาการการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิน่ ร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ และ
เอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ เพือ่ พัฒนาท้องถิน่ สร้างประโยชน์สูงสุด
แก่ประชาชน
7.4 เปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามีส่วนร่วมในการกําหนดนโยบายและความ
ต้องการของประชาชน
7.5 เพิม่ ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ และส่งเสริมศักยภาพท้องถิน่ ในทุกๆ
ด้าน
รวม
8 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข
8.1 สนับสนุนการจัดตัง้ กองทุน และเพิม่ สวัสดิการเพือ่ พัฒนาศักยภาพของ
อาสาสมัครสาธารณสุขหมูบ่ ้าน (อสม.)
8.2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้การรักษาพยาบาลประชาชนในระดับตําบล หมูบ่ ้าน
และชุมชนที่มีคุณภาพและมาตรฐานเพือ่ ให้ประชาชนได้รับบริการที่ดี ทั่วถึง
และทันเหตุการณ์ โดยร่วมมือกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล และ
หน่วยงาน หรือองค์กรที่เกีย่ วข้อง
8.3 ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยของประชาชนในระดับหมูบ่ ้านและชุมชน ให้มี
สุขภาพแข็งแรง โดยให้การเรียนรูก้ ารดูแลสุขภาพ การออกกําลังกาย การ
ปูองกันโรคการใช้ยาอย่างถูกต้อง การรับประทานอาหารที่มีประโยชน์และการ
เข้ารับการตรวจสุขภาพหรือการรับบริการด้านสาธารณสุขตามขัน้ ตอนและ
วิธีการทางการแพทย์

ปี พ.ศ. 2559
จํานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)
1
20,000

ปี พ.ศ. 2560
จํานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)
1
20,000

ปี พ.ศ. 2561
จํานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)
1
20,000

รวม 3 ปี
จํานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)
3
60,000

2

70,000

2

70,000

2

70,000

6

210,000

26

6,599,500

19

6,355,000

12

1,215,000

57

14,169,500

34

7,254,500

27

7,010,000

20

1,870,000

81

16,134,500

3

483,400

3

483,400

3

483,400

9

1,450,200

1

30,000

1

30,000

1

30,000

3

90,000

13

820,000

13

820,000

13

820,000

39

2,460,000

รวม

17

1,333,400

17

1,333,400

17

1,333,400

51

4,000,200

9 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม
9.1 ส่งเสริมและพัฒนาบทบาทของผูน้ ําชุมชน คณะกรรมการหมูบ่ ้าน และชุมชนให้
เข้มแข็งเพือ่ เป็นผูน้ ําการพัฒนาชุมชนและท้องถิน่ ที่มีคุณภาพ

1

650,000

1

650,000

1

650,000

3

1,950,000
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ที่

ปี พ.ศ. 2559
จํานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)
9.2 ส่งเสริม พัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน สตรี ผูส้ ูงอายุผพู้ ิการ
14
1,981,000
และด้อยโอกาส โดยการจัดกิจกรรมที่เหมาะสมและดําเนินการให้เกิดกองทุน
หรือจัดหางบประมาณเพือ่ ดําเนินการพัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตอย่าง
ต่อเนื่อง รวมตลอดถึงการพัฒนาให้มีความรูค้ วามชํานาญในวิชาชีพที่เหมาะสม
เพือ่ พึง่ ตนเอง เลีย้ งตนเองและครอบครัวได้อย่างมีเกียรติและศักดิศ์ รีทัดเทียม
กับบุคคลทั่วไป
ยุทธศาสตร์

9.3 ดําเนินการสนับสนุน และประสานรัฐบาล องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ทุกระดับ
เพือ่ ปูองกันและให้มีการปราบปรามและแก้ไขปัญหาการเสพ การผลิต และการ
จําหน่ายยาเสพติดในทุกระดับ
รวม
10 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตร
10.1 ลดต้นทุนการผลิตและเพิม่ มูลค่าผลผลิตทางการเกษตร ปรับปรุงผลิตผลให้มี
คุณภาพ มีมาตรฐานสากลโดยการร่วมมือและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานทั้ง
ภาครัฐและเอกชน
10.2 สนับสนุนการทําการเกษตรทางเลือก เพือ่ เพิม่ คุณภาพและประสิทธิภาพของ
นโยบายเศรษฐกิจพอเพียงโดยอาศัยเทคโนโลยีที่ทันสมัย โดยขอความร่วมมือ
และให้ความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน
รวม
รวมทัง้ สิน้

ปี พ.ศ. 2560
จํานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)
14
1,981,000

ปี พ.ศ. 2561
จํานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)
14
1,981,000

รวม 3 ปี
จํานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)
42
5,943,000

5

275,000

4

215,000

4

215,000

13

705,000

20

2,906,000

19

2,846,000

19

2,846,000

58

8,598,000

2

85,000

2

85,000

2

85,000

6

255,000

2

100,000

2

100,000

2

100,000

6

300,000

4
227

185,000
71,588,290

4
124

185,000
21,012,690

4
106

185,000
32,741,690

12
457

555,000
125,342,670
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