ผนพัฒนาสามปี ิพ.ศ. 2559 – 2561ี
พิไมติม ฉบับทีไ 7
ละ
ผนพัฒนาสามปี ิพ.ศ. 2559 – 2561ี
ปลีไยนปลง ครัๅงทีไ 6

ทศบาลตาบลปรุใหญ่
อาภอมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

1

ส่วนทีไ 1
หตุผลละความจาป็น
หตุผลละความจาป็น฿นการจัดทาผนพัฒนาสามปี ิพ.ศ. 2559-2561) พิไมติม ฉบับทีไ 7
ละผนพัฒนาสามปี ิพ.ศ. 2559-2561) ปลีไยนปลง ครัๅงทีไ 6 ทศบาลตาบลปรุ฿หญ
ตามทีไ ทศบาลตาบลปรุ฿หญ เดຌอนุมัติละประกาศ฿ชຌผนพัฒนาสามปี ิพ.ศ. 2559-2561) มืไอ
วันทีไ 22 มิถุนายน 2558 , ผนพัฒนาสามปี ิพ.ศ. 2559-2561) พิไมติม ฉบับทีไ 1 ละผนพัฒนาสามปี
ิพ.ศ. 2559-2561) ปลีไยนปลง ครัๅงทีไ 1 มืไอวันทีไ 11 ธันวาคม 2558 , ผนพัฒนาสามปี ิพ.ศ. 2559-2561)
พิไมติม ฉบับทีไ 2 ละผนพัฒนาสามปี ิพ.ศ. 2559-2561) ปลีไยนปลง ครัๅงทีไ 2 มืไอวันทีไ 24 กุมภาพันธ์
2559 ละผนพัฒนาสามปี ิพ.ศ. 2559-2561) พิไมติม ฉบับทีไ 3 ละผนพัฒนาสามปี ิพ.ศ. 2559-2561)
ปลีไยนปลง ครัๅงทีไ 3 มืไอวันทีไ 28 มีนาคม 2559 ุ ผนพัฒนาสามปี ิพ.ศ. 2559-2561) พิไมติม ฉบับทีไ 4
ละผนพัฒนาสามปี ิพ.ศ. 2559-2561) ปลีไยนปลง ครัๅงทีไ 4 มืไอวันทีไ 11 พฤษภาคม 2559 ุ ผนพัฒนา
สามปี ิพ.ศ. 2559-2561) พิไมติม ฉบับทีไ 5 มืไอวันทีไ 31 พฤษภาคม 2559 ละผนพัฒนาสามปี ิพ.ศ.
2559-2561) พิไมติม ฉบับทีไ 6 ละผนพัฒนาสามปี ิพ.ศ. 2559-2561) ปลีไยนปลง ครัๅงทีไ 5 มืไอวันทีไ 22
มิถุนายน 2559 พืไอ฿ชຌป็นครืไองมือ฿นการปลงนยบายละยุทธศาสตร์การพัฒนาทศบาลตาบลปรุ฿หญ
เปสูการปฏิบัติ นัๅน
นืไองจากทศบาลตาบลปรุ฿หญ มีความตຌองการละความจาป็นรงดวนทีไตຌองดานินงานตาม
ภารกิจละอานาจหนຌาทีไ จึงจาป็นตຌองพิไมติมครงการทีไยังมิเดຌบรรจุอยู฿นผนงาน/ครงการของผนพัฒนา
ของทศบาลตาบลปรุ฿หญ ละปลีไยนปลงครงการทีไมีอยู ดิม฿หຌสามารถกຌเขปัญหาความดือดรຌอนของ
ประชาชน รวมทัๅงพืไอพิไมประสิทธิภาพ฿นการบริหารกิจการของทศบาลตามอานาจหนຌาทีไ สามารถสนองตอบ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ตอบสนองความตຌองการของประชาชน สามารถ฿หຌการบริการสาธารณะกประชาชน
฿นพืๅนทีเไ ดຌอยางหมาะสม กิดประสิทธิภาพ สามารถนาเปสูการปฏิบัติทีไทຌจริง ละการพิไมติมปลีไยนปลง
ผนพัฒนาสามปี฿นครัๅงนีๅ จะกิดประยชน์สูงสุดกประชาชนป็นสาคัญ
ดยถือปฏิบัติตามระบียบกระทรวงมหาดเทย วาดຌวยการจัดทาผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
สวนทຌองถิไน พ.ศ. 2548 ขຌอ 4 วรรค 19 ิการพิไมติม หมายความวา การพิไมติมผนงาน ครงการทีไเมมีอยู
฿นผนพัฒนาสามปี฿หຌปรากฏเวຌ฿นผนพัฒนาสามปีี วรรค 20 ิการปลีไยนปลง หมายความวา การทา฿หຌ
วัตถุประสงค์ละสาระสาคัญของผนพัฒนาปลีไยนปลงเปจากดิม ี ขຌอ 21 การกຌเขผนพัฒนาป็นอานาจ
ของผูຌบริหารทຌองถิไน ละขຌอ 22 การพิไมติมหรือปลีไยนปลงผนพัฒนาสามปี ฿หຌดานินการตามระบียบนีๅ
ดยมีขัๅนตอนดานินการ ดังนีๅ
(1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาผนพัฒนาทຌองถิไนจัดทารางผนพัฒนาสามปีทีไพิไมติม
หรือปลีไยนปลงพรຌอมหตุผลละความจาป็นสนอคณะกรรมการพัฒนาทຌองถิไน
(2) คณะกรรมการพัฒนาทຌองถิไนพิจารณารางผนพัฒนาสามปีทีไพิไมติมหรือปลีไยนปลงพืไอ
สนอผูຌบริหารทຌองถิไน
(3) ผูຌ บ ริ ห ารทຌอ งถิไ น พิ จ ารณาอนุ มัติ ร า งผนพั ฒ นาสามปี ทีไ พิไม ติ มหรื อ ปลีไ ยนปลง ละ
ประกาศ฿ชຌผนพัฒนาสามปีทีไพิไมติมหรือปลีไยนปลง

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 ถึง 2561) พิไมติม ฉบับทีไ 7
ทศบาลตาบลปรุใหญ่
ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 4 การบริหารราชการบบบูรณาการตามหลักธรรมาภิบาล
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทຌองถินไ ในขตจังหวัดทีไ 8 ยุทธศาสตร์ดຌานการบริหารจัดการบຌานมืองทีดไ ี
7. ยุทธศาสตร์ดຌานการบริหารจัดการบຌานมืองทีดไ ี
7.5 พิมไ ประสิทธิภาพ฿นการปฏิบัติราชการ ละสงสริมศักยภาพทຌองถินไ ฿นทุกโ ดຌาน
ทีไ

ครงการ/กิจกรรม

1 ครงการจัดหาครุภัณฑ์สานักงาน –
ตຍะประชุม ขนาดเมนຌอยกวา
1.80x0.60x0.74 ม.

2 ครงการจัดหาครุภัณฑ์สานักงาน –
ตຍะประชุม ขนาดเมนຌอยกวา
1.15x0.60x0.74 ม.

วัตถุประสงค์

ป้าหมาย

(ผลผลิตของครงการ)
พือไ ฿หຌสานักงานเดຌ฿ชຌครุภัณฑ์ทีไมี ตຍะประชุม ขนาดเมนຌอยกวา
คุณภาพละเดຌมาตรฐาน
1.80x0.60x0.74 ม. ครงขาหลใก
หนຌาบุฟมกຌาลายเมຌ จานวน 10
ตัว โ ละ 5,300 บาท
พือไ ฿หຌสานักงานเดຌ฿ชຌครุภัณฑ์ทีไมี ตຍะประชุม ขนาดเมนຌอยกวา
คุณภาพละเดຌมาตรฐาน
1.15x0.60x0.74 ม. ครงขาหลใก
หนຌาบุฟมกຌาลายเมຌ จานวน 2
ตัว โ ละ 4,200 บาท

3 ครงการจัดหาครุภัณฑ์สานักงาน – พือไ ฿หຌสานักงานเดຌ฿ชຌครุภัณฑ์ทีไมี ตຍะประชุม ขຌามุม ขนาดเมนຌอยกวา
ตຍะประชุม ขຌามุม ขนาดเมนຌอยกวา คุณภาพละเดຌมาตรฐาน
0.90x0.74 ม. ครงขาหลใก หนຌา
0.90x0.74 ม.
บุฟมกຌาลายเมຌ จานวน 4 ตัว โ ละ
4,900 บาท
4 ครงการจัดหาครุภัณฑ์สานักงาน – พือไ ฿หຌสานักงานเดຌ฿ชຌครุภัณฑ์ทีไมี ตຍะประชุม ขนาดเมนຌอยกวา
ตຍะประชุม ขนาดเมนຌอยกวา
คุณภาพละเดຌมาตรฐาน
2.20x0.60x0.74 ม. สีเมຌธรรมชาติ
2.20x0.60x0.74 ม.
มีลูกฟักดຌานหนຌา จานวน 1 ตัว

บบ ผ.01

งบประมาณละทีไผานมา
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)
53,000
-

ตัวชีวๅ ัด
(KPI)

ผลทีไคาดวาจะเดຌรับ

หนวยงานทีไ
รับผิดชอบ

จานวนครุภณ
ั ฑ์ ประสิทธิภาพ฿นการ
เดຌมาตรฐาน
ปฎิบตั งิ านละการ
ละมี
บริหารงานพิมไ มากขึนๅ
ประสิทธิภาพ
พิมไ ขึๅน

สานัก
ปลัดทศบาล

8,400

-

-

จานวนครุภณ
ั ฑ์ ประสิทธิภาพ฿นการ
เดຌมาตรฐาน
ปฎิบตั งิ านละการ
ละมี
บริหารงานพิมไ มากขึนๅ
ประสิทธิภาพ
พิมไ ขึๅน

สานัก
ปลัดทศบาล

19,600

-

-

จานวนครุภณ
ั ฑ์ ประสิทธิภาพ฿นการ
เดຌมาตรฐาน
ปฎิบตั งิ านละการ
ละมี
บริหารงานพิมไ มากขึนๅ
ประสิทธิภาพ
พิมไ ขึๅน

สานัก
ปลัดทศบาล

22,000

-

-

จานวนครุภณ
ั ฑ์
เดຌมาตรฐาน
ละมี
ประสิทธิภาพ
พิมไ ขึๅน

สานัก
ปลัดทศบาล

ประสิทธิภาพ฿นการ
ปฎิบตั ิงานละความ
ปลอดภัย฿นการจัดกใบ
อกสารพิมไ ขึนๅ
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7. ยุทธศาสตร์ดຌานการบริหารจัดการบຌานมืองทีดไ ี
7.5 พิมไ ประสิทธิภาพ฿นการปฏิบัติราชการ ละสงสริมศักยภาพทຌองถินไ ฿นทุกโ ดຌาน
ทีไ

ครงการ/กิจกรรม

5 ครงการจัดหาครุภัณฑ์สานักงาน –
กຌาอีหๅ มุนทรงสูง ขนาดเมนຌอยกวา
0.60x0.68x1.10 ม.

วัตถุประสงค์

ป้าหมาย

(ผลผลิตของครงการ)
พือไ ฿หຌสานักงานเดຌ฿ชຌครุภัณฑ์ทีไมี กຌาอีหๅ มุนทรงสูง ขนาดเมนຌอยกวา
คุณภาพละเดຌมาตรฐาน
0.60x0.68x1.10 ม. จานวน 2 ตัวโ
ละ 6,500 บาท

งบประมาณละทีไผานมา
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)
13,000
-

ตัวชีวๅ ัด
(KPI)

ผลทีไคาดวาจะเดຌรับ

หนวยงานทีไ
รับผิดชอบ

จานวนครุภณ
ั ฑ์ ประสิทธิภาพ฿นการ
เดຌมาตรฐาน
ปฎิบตั งิ านละการ
ละมี
บริหารงานพิมไ มากขึนๅ
ประสิทธิภาพ
พิมไ ขึๅน

สานัก
ปลัดทศบาล

6 ครงการจัดหาครุภัณฑ์สานักงาน – พือไ ฿หຌสานักงานเดຌ฿ชຌครุภัณฑ์ทีไมี กຌาอีปๅ ระชุมขนาดกลาง ขนาดเม
กຌาอีปๅ ระชุมขนาดกลาง ขนาดเมนຌอย คุณภาพละเดຌมาตรฐาน
นຌอยกวา 0.60x0.55x1.09 ม. หมุน
กวา 0.60x0.55x1.09 ม.
เดຌ มีลຌอลือไ น ปรับระดับเดຌดຌวยชຍค
จานวน 10 ตัว โ ละ 4,300 บาท

43,000

-

-

จานวนครุภณ
ั ฑ์ ประสิทธิภาพ฿นการ
เดຌมาตรฐาน
ปฎิบตั งิ านละการ
ละมี
บริหารงานพิมไ มากขึนๅ
ประสิทธิภาพ
พิมไ ขึๅน

สานัก
ปลัดทศบาล

7 ครงการจัดหาครุภัณฑ์สานักงาน –
กຌาอีสๅ าหรับผูຌ ขຌารวมประชุม ขนาด
เมนຌอยกวา 0.54x0.55x0.85 ม.

พือไ ฿หຌสานักงานเดຌ฿ชຌครุภัณฑ์ทีไมี กຌาอีสๅ าหรับผูຌ ขຌารวมประชุม ขนาด
คุณภาพละเดຌมาตรฐาน
เมนຌอยกวา 0.54x0.55x0.85 ม.
หมุนเดຌ มีลຌอลือไ น ปรับระดับดຌวย
ชຍค จานวน 25 ตัว โ ละ 2,700 บาท

67,500

-

-

จานวนครุภณ
ั ฑ์
เดຌมาตรฐาน
ละมี
ประสิทธิภาพ
พิมไ ขึๅน

ประสิทธิภาพ฿นการ
ปฎิบตั ิงานละความ
ปลอดภัย฿นการจัดกใบ
อกสารพิมไ ขึนๅ

สานัก
ปลัดทศบาล

8 ครงการจัดหาครุภัณฑ์สานักงาน –
ฉากเมຌหลังวที หຌองประชุมสภา
ขนาดเมนຌอยกวา 7.50x2.90 ม.

พือไ ฿หຌสานักงานเดຌ฿ชຌครุภัณฑ์ทีไมี ฉากเมຌหลังวที หຌองประชุมสภา
คุณภาพละเดຌมาตรฐาน
ขนาดเมนຌอยกวา 7.50x2.90 ม. ตรง
กลางป็นบาดปຂดปຂด ภาย฿นกรุ
ดຌวยฟมกຌาสีขาว ดຌานขຌางซຌายขวา
ป็นกรอบลูกฟัก สีเมຌธรรมชาติ
จานวน 1 ชุด

106,000

-

-

จานวนครุภณ
ั ฑ์
เดຌมาตรฐาน
ละมี
ประสิทธิภาพ
พิมไ ขึๅน

ประสิทธิภาพ฿นการ
ปฎิบตั ิงานละความ
ปลอดภัย฿นการจัดกใบ
อกสารพิมไ ขึนๅ

สานัก
ปลัดทศบาล
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7. ยุทธศาสตร์ดຌานการบริหารจัดการบຌานมืองทีดไ ี
7.5 พิมไ ประสิทธิภาพ฿นการปฏิบัติราชการ ละสงสริมศักยภาพทຌองถินไ ฿นทุกโ ดຌาน
ทีไ

ครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

ป้าหมาย

(ผลผลิตของครงการ)
9 ครงการจัดหาครุภัณฑ์สานักงาน – พือไ ฿หຌสานักงานเดຌ฿ชຌครุภัณฑ์ทีไมี บอร์ดทานียบนายกทศมนตรี
บอร์ดทานียบนายกทศมนตรี ขนาด คุณภาพละเดຌมาตรฐาน
ขนาดเมนຌอยกวา 2.40x1.20 ม. สีเมຌ
เมนຌอยกวา 2.40x1.20 ม.
ธรรมชาติ พรຌอมตัวหนังสือ จานวน
1 ชุด
10 ครงการจัดหาครุภัณฑ์สานักงาน – พือไ ฿หຌสานักงานเดຌ฿ชຌครุภัณฑ์ทีไมี บอร์ดทานียบประธานสภา ขนาดเม
บอร์ดทานียบประธานสภา ขนาดเม คุณภาพละเดຌมาตรฐาน
นຌอยกวา 2.00x1.20 ม. สีเมຌ
นຌอยกวา 2.00x1.20 ม.
ธรรมชาติ พรຌอมตัวหนังสือ จานวน 1
ชุด
11 ครงการจัดหาอุปกรณ์ตຍะหมูบ ูชา พือไ ฿หຌสานักงานเดຌ฿ชຌครุภัณฑ์ทีไมี อุปกรณ์ตຍะหมูบ ูชา ประกอบดຌวย
คุณภาพละเดຌมาตรฐาน
- พระพุทธรูปทองหลืองขนาดเม
นຌอยกวา 5" จานวน 1 องค์
- พานพุม งิน พานพุม ทอง จานวน
1 คู
- กระถางธูปเฟฟ้า จานวน 1
กระถาง
- ทียนเฟฟ้า จานวน 1 คู
- จกันดอกบัว จานวน 1 คู
12 ครงการจัดหาครุภัณฑ์สานักงาน – ตูຌ พือไ ฿หຌสานักงานเดຌ฿ชຌครุภัณฑ์ทีไมี ตูຌ หลใก 2 บานปຂด จานวน 1 หลัง โ
หลใก 2 บานปຂด
คุณภาพละเดຌมาตรฐาน
ละ 5,000 บาท

งบประมาณละทีไผานมา
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)
33,000
-

ตัวชีวๅ ัด
(KPI)

ผลทีไคาดวาจะเดຌรับ

หนวยงานทีไ
รับผิดชอบ

จานวนครุภณ
ั ฑ์
เดຌมาตรฐาน
ละมี
ประสิทธิภาพ
พิมไ ขึๅน

ประสิทธิภาพ฿นการ
ปฎิบตั ิงานละการ
฿หຌบริการประชาชน
พิมไ ขึนๅ

สานัก
ปลัดทศบาล

27,000

-

-

จานวนครุภณ
ั ฑ์
เดຌมาตรฐาน
ละมี
ประสิทธิภาพ
พิมไ ขึๅน

ประสิทธิภาพ฿นการ
ปฎิบตั ิงานละการ
฿หຌบริการประชาชน
พิมไ ขึนๅ

สานัก
ปลัดทศบาล

12,000

-

-

จานวนครุภณ
ั ฑ์
เดຌมาตรฐาน
ละมี
ประสิทธิภาพ
พิมไ ขึๅน

ประสิทธิภาพ฿นการ
ปฎิบตั ิงานละการ
฿หຌบริการประชาชน
พิมไ ขึนๅ

สานัก
ปลัดทศบาล

5,000

-

-

จานวนครุภณ
ั ฑ์
เดຌมาตรฐาน
ละมี
ประสิทธิภาพ
พิมไ ขึๅน

ประสิทธิภาพ฿นการ
ปฎิบตั ิงานละความ
ปลอดภัย฿นการจัดกใบ
อกสารพิมไ ขึนๅ

กองสาธารณสุข

4

7. ยุทธศาสตร์ดຌานการบริหารจัดการบຌานมืองทีดไ ี
7.5 พิมไ ประสิทธิภาพ฿นการปฏิบัติราชการ ละสงสริมศักยภาพทຌองถินไ ฿นทุกโ ดຌาน
ทีไ

ครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

ป้าหมาย

(ผลผลิตของครงการ)
13 ครงการจัดหาครุภัณฑ์สานักงาน – ตูຌ พือไ ฿หຌสานักงานเดຌ฿ชຌครุภัณฑ์ทีไมี ตูຌ หลใก 2 บานลือไ น (กระจก)
หลใก 2 บานลือไ น (กระจก)
คุณภาพละเดຌมาตรฐาน
จานวน 2 หลัง โ ละ 5,000 บาท

14 ครงการจัดหาครุภัณฑ์กอสรຌาง –
บบหลอคอนกรีตทรงหลียไ ม

พือไ ป็นการพิมไ ประสิทธิภาพ฿น
การปฏิบัติงานละสานักงานมี
ครุภัณฑ์ทีไมีคุณภาพละเดຌ
มาตรฐาน

บบหลอคอนกรีตทรงหลียไ ม ขนาด
เมนຌอยกวา 150x150x150
มิลลิมตร ทาดຌวยหลใกหลอ ดຌาน฿น
฿สรียบ ความหนาเมนຌอยกวา 10
มิลลิมตร สามารถยกออกเดຌละ
ประกอบเดຌ ดย฿ชຌนຍอตขันยึด
จานวน 6 ลูก โ ละ 1,500 บาท

งบประมาณละทีไผานมา
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)
10,000
-

9,000

-

-

ตัวชีวๅ ัด
(KPI)

ผลทีไคาดวาจะเดຌรับ

หนวยงานทีไ
รับผิดชอบ

จานวนครุภณ
ั ฑ์
เดຌมาตรฐาน
ละมี
ประสิทธิภาพ
พิมไ ขึๅน

ประสิทธิภาพ฿นการ
ปฎิบตั ิงานละความ
ปลอดภัย฿นการจัดกใบ
อกสารพิมไ ขึนๅ

กองสาธารณสุข

จานวนครุภณ
ั ฑ์
เดຌมาตรฐาน
ละมี
ประสิทธิภาพ
พิมไ ขึๅน

ประสิทธิภาพ฿นดຌาน
การปฏิบัติงานสะดวก
รวดรใวยิงไ ขึนๅ

กองชาง
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บบ ผ. 03

บัญชีสรุปครงการพัฒนา
ผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 ถึง 2561) พิไมติม ฉบับทีไ 7
ทศบาลตาบลปรุใหญ่
ทีไ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ดຌานการรักษาความปลอดภัย฿นชีวิตละทรัพย์สิน
ครงการจัดหาครืไองสกนลายนิวๅ มือ ชนิดบันทึกวลาขຌาออกงาน
ยุทธศาสตร์ดຌานการพัฒนาครงสรຌางพืๅนฐาน
ยุทธศาสตร์ดຌานการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอม
ยุทธศาสตร์ดຌานการพัฒนาการทองทีไยว ศาสนา-วัฒนธรรม ประพณี ละกีฬา
ยุทธศาสตร์ดຌานการพัฒนาการศึกษา
ยุทธศาสตร์ดຌานการบริหารจัดการบຌานมืองทีไดี
ยุทธศาสตร์ดຌานการพัฒนาสาธารณสุข
ยุทธศาสตร์ดຌานการพัฒนาสังคม
ยุทธศาสตร์ดຌานการพัฒนาการกษตร
รวม

ปี พ.ศ. 2559
จานวน
ครงการ งบประมาณ
14
428,500
14

428,500

ปี พ.ศ. 2560
จานวน
ครงการ งบประมาณ
-

-

ปี พ.ศ. 2561
จานวน
ครงการ งบประมาณ
-

-

รวม 3 ปี
จานวน
ครงการ งบประมาณ
14
428,500
14

428,500
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บัญชีสรุปครงการพัฒนา
ผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 ถึง 2561) พิไมติม ฉบับทีไ 7
ทศบาลตาบลปรุใหญ่
ทีไ

ยุทธศาสตร์

7 ยุทธศาสตร์ดຌานการบริหารจัดการบຌานมืองทีไดี
7.5 พิมไ ประสิทธิภาพ฿นการปฏิบัติราชการ ละสงสริมศักยภาพทຌองถินไ ฿นทุกโ
ดຌาน
รวม
รวมทังๅ สินๅ

ปี พ.ศ. 2559
จานวน
งบประมาณ
ครงการ
(บาท)

บบ ผ.03

ปี พ.ศ. 2560
จานวน
งบประมาณ
ครงการ
(บาท)

ปี พ.ศ. 2561
จานวน
งบประมาณ
ครงการ
(บาท)

รวม 3 ปี
จานวน
งบประมาณ
ครงการ
(บาท)

14

428,500

-

-

-

-

14

428,500

14
14

428,500
428,500

-

-

-

-

14
14

428,500
428,500
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บบ ผ. 01

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 ถึง 2561) ปลีไยนปลง ครัๅงทีไ 6
ทศบาลตาบลปรุใหญ่
ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 4 การบริหารราชการบบบูรณาการตามหลักธรรมาภิบาล
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทຌองถิไนในขตจังหวัดทีไ 8 ยุทธศาสตร์ดຌานการบริหารจัดการบຌานมืองทีไดี
7. ยุทธศาสตร์ดຌานการบริหารจัดการบຌานมืองทีไดี
7.5 พิไมประสิทธิภาพ฿นการปฏิบัติราชการ ละสงสริมศักยภาพทຌองถิไน฿นทุกโ ดຌาน
ทีไ

ครงการ

1 ครงการจัดหาครุภัณฑ์เฟฟ้าละ

วิทยุ - ครืไองสียงประจาหຌอง
ประชุมสภาทศบาลตาบลปรุ฿หญ
(หง฿หม)

วัตถุประสงค์

ป้าหมาย
(ผลผลิตของครงการ)

ครือไ งสียงประจาหຌองประชุมสภาทศบาลตาบลปรุ฿หญ
พืไอพิไมประสิทธิภาพ฿นการ
ปฏิบัติงานดຌานกิจการสภาละ (หง฿หม) ประกอบดຌวย
- MIXCER 16 ชอง จานวน 1 ตัว
การ฿หຌบริการประชาชน
- EQ 31 บรน จานวน 1 ตัว
- FEED BACK จานวน 1 ตัว
- POWER AMP 4 CH 1300 W 8 อม จานวน 1 ตัว
- ครือไ งควบคุมเฟฟ้า 220 V จานวน 1 ตัว
- เมค์สาย จานวน 1 ตัว
- เมค์ลอย ผาน UHF จานวน 1 ตัว
- เมค์ประชุม สาหรับผูຌรวมประชุม จานวน 6 ตัว
- เมค์ประชุม สาหรับประธานสภา จานวน 1 ตัว
- ครือไ งจายเฟเมค์ประชุม จานวน 1 ตัว
- ตูຌลาพง ขนาดเมนຌอยกวา 6" พรຌอมติดตัๅงผนัง
จานวน 6 ตูຌ
- สายมัลติคอร์ 12 CH จานวน 35 ม.
- บลใอคตอสายมัลติคอร์ 12 CH จานวน 1 ตัว
- RACK ฿สอุปกรณ์ ละ MIXCER 14 U 3 ฝา
จานวน 1 ตูຌ
- สายลาพง 2x2.5 งิน + ทองดง จานวน 200 ม.
- สายเมค์ 3 ชิลด์ จานวน 100 ม.
- อุปกรณ์บใดตลใด฿นการติดตัๅง พรຌอมคารงติดตัๅง
ละซใตระบบ

งบประมาณละทีไมา
2559
2560
(บาท)
(บาท)
270,000
-

2561
(บาท)
-

ตัวชีๅวัด
(KPI)
จานวน
ครุภณ
ั ฑ์เดຌ
มาตรฐานละ
มีประสิทธิภาพ
พิไมขึๅน

ผลลัพธ์ทีไคาดวาจะเดຌรับ
ประสิทธิภาพ฿นการ
ปฏิบัตงิ านดຌานกิจการสภา
ละการ฿หຌบริการ
ประชาชนพิไมขึๅน

หนวยงานทีไ
รับผิดชอบ
สานักปลัดทศบาล
ป็นรายการทีไ
ปลีไยนปลงจาก
ผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ. 2559-2561)
พิไมติม ฉบับทีไ 4
หนຌา 5 ลาดับทีไ 7
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7. ยุทธศาสตร์ดຌานการบริหารจัดการบຌานมืองทีไดี
7.5 พิไมประสิทธิภาพ฿นการปฏิบัติราชการ ละสงสริมศักยภาพทຌองถิไน฿นทุกโ ดຌาน
ทีไ

ครงการ

2 ครงการจัดหาครุภัณฑ์
คอมพิวตอร์ - ครืไองพิมพ์
Multifunction ชนิดลซอร์/
ชนิด LED ขาวดา

วัตถุประสงค์
พืไอพิไมประสิทธิภาพ฿นการ
ปฏิบัติงานละประชาชนเดຌรับ
บริการสะดวก รวดรใวมากขึๅน

ป้าหมาย
(ผลผลิตของครงการ)
ครืไองพิมพ์ Multifunction ชนิดลซอร์/ชนิด
LED ขาวดา จานวน 3 ครืไอง โ ละ 9,600
บาท (ตามมาตรฐานกระทรวง ICT ปี 2559)

งบประมาณละทีไมา
2559
2560
(บาท)
(บาท)
28,800
-

2561
(บาท)
-

ตัวชีๅวัด
(KPI)

ผลลัพธ์ทีไคาดวาจะเดຌรับ

จานวน
ครุภณ
ั ฑ์เดຌ
มาตรฐานละ
มีประสิทธิภาพ
พิไมขึๅน

ประสิทธิภาพ฿นการ
ปฏิบัตงิ านละการ
฿หຌบริการประชาชนสะดวก
รวดรใวยิไงขึๅน

หนวยงานทีไ
รับผิดชอบ
สานักปลัดทศบาล
ป็นรายการทีไ
ปลีไยนปลงจาก
ผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ. 2559-2561)
หนຌา 108 ลาดับทีไ 13
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บบ ผ. 03

บัญชีสรุปครงการพัฒนา
ผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 ถึง 2561) ปลียไ นปลง ครัๅงทีไ 6
ทศบาลตาบลปรุใหญ่
ทีไ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ดຌานการรักษาความปลอดภัย฿นชีวิตละทรัพย์สิน
ยุทธศาสตร์การสานตอนวทางพระราชดาริ
ยุทธศาสตร์ดຌานการพัฒนาครงสรຌางพืๅนฐาน
ยุทธศาสตร์ดຌานการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอม
ยุทธศาสตร์ดຌานการพัฒนาการทองทีไยว ศาสนา-วัฒนธรรม ประพณี ละกีฬา
ยุทธศาสตร์ดຌานการพัฒนาการศึกษา
ยุทธศาสตร์ดຌานการบริหารจัดการบຌานมืองทีไดี
ยุทธศาสตร์ดຌานการพัฒนาสาธารณสุข
ยุทธศาสตร์ดຌานการพัฒนาสังคม
ยุทธศาสตร์ดຌานการพัฒนาการกษตร
รวม

ปี พ.ศ. 2559
จานวน
ครงการ งบประมาณ
2
298,800
2

298,800

ปี พ.ศ. 2560
จานวน
ครงการ งบประมาณ
-

-

ปี พ.ศ. 2561
จานวน
ครงการ งบประมาณ
-

-

รวม 3 ปี
จานวน
ครงการ งบประมาณ
2
298,800
2

298,800

10

บัญชีสรุปครงการพัฒนา
ผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 ถึง 2561) รวมพิไมติมถึง ฉบับทีไ 7 ละปลียไ นปลงถึง ครัๅงทีไ 6
ทศบาลตาบลปรุใหญ่
ทีไ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ดຌานการรักษาความปลอดภัย฿นชีวิตละทรัพย์สิน
ยุทธศาสตร์การสานตอนวทางพระราชดาริ
ยุทธศาสตร์ดຌานการพัฒนาครงสรຌางพืๅนฐาน
ยุทธศาสตร์ดຌานการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอม
ยุทธศาสตร์ดຌานการพัฒนาการทองทีไยว ศาสนา-วัฒนธรรม ประพณี ละกีฬา
ยุทธศาสตร์ดຌานการพัฒนาการศึกษา
ยุทธศาสตร์ดຌานการบริหารจัดการบຌานมืองทีไดี
ยุทธศาสตร์ดຌานการพัฒนาสาธารณสุข
ยุทธศาสตร์ดຌานการพัฒนาสังคม
ยุทธศาสตร์ดຌานการพัฒนาการกษตร
รวม

บบ ผ. 03

ปี พ.ศ. 2559
ปี พ.ศ. 2560
ปี พ.ศ. 2561
รวม 3 ปี
จานวน งบประมาณ จานวน งบประมาณ จานวน งบประมาณ จานวน งบประมาณ
ครงการ
(บาท)
ครงการ
(บาท)
ครงการ
(บาท)
ครงการ
(บาท)
2,155,200
16
1,755,200
69
8,320,300
33
4,409,900
20
18
9,564,300
0
0
0
0
18
9,564,300
79
45,081,915
8
2,431,000
1
500,000
88
48,012,915
6
460,000
6
460,000
6
460,000
18
1,380,000
12
2,010,000
11
1,910,000
12
21,910,000
35
25,830,000
18
3,060,090
11
1,882,090
11
1,882,090
40
6,824,270
106
12,933,300
27
7,010,000
20
1,870,000
153
21,813,300
17
1,205,000
17
1,333,400
17
1,333,400
51
3,871,800
22
3,206,000
19
2,846,000
19
2,846,000
60
8,898,000
4
185,000
4
185,000
4
185,000
12
555,000
315
82,115,505
123
20,212,690
106
32,741,690
544 135,069,885

