ผนพัฒนาสามปี ิพ.ศ. 256เ – 2562ี
พิไมติม ฉบับทีไ 2
ละ
ผนพัฒนาสามปี ิพ.ศ. 256เ – 2562ี
ปลีไยนปลง ครัๅงทีไ 2

ทศบาลตาบลปรุใหญ่
อาภอมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

1

ส่วนทีไ 1
หตุผลละความจาป็น
หตุผลละความจาป็น฿นการจัดทาผนพัฒนาสามปี ิพ.ศ. 2560-2562) พิไมติม ฉบับทีไ 2
ละผนพัฒนาสามปี ิพ.ศ. 2560-2562) ปลีไยนปลง ครัๅงทีไ 2 ทศบาลตาบลปรุ฿หญ
ตามทีไ ทศบาลตาบลปรุ฿หญ เดຌอนุมัติละประกาศ฿ชຌผนพัฒนาสามปี ิพ.ศ. 2560-2562) มืไอ
วันทีไ 31 พฤษภาคม 2559 ละประกาศ฿ชຌผนพัฒนาสามปี ิพ.ศ. 2560-2562) พิไมติม ฉบับทีไ 1 ละ
ผนพัฒนาสามปี ิพ.ศ. 2560-2562) ปลีไยนปลง ครัๅงทีไ 1 มืไอวันทีไ 2 สิงหาคม 2559 พืไอ฿ชຌป็นครืไองมือ฿น
การปลงนยบายละยุทธศาสตร์การพัฒนาทศบาลตาบลปรุ฿หญ เปสูการปฏิบัติ นัๅน
นืไองจากทศบาลตาบลปรุ฿หญ มีความตຌองการละความจาป็นรงดวนทีไตຌองดานินงานตาม
ภารกิจละอานาจหนຌาทีไ จึงจาป็นตຌองพิไมติมครงการทีไยังมิเดຌบรรจุอยู฿นผนงาน/ครงการของผนพัฒนา
ของทศบาลตาบลปรุ฿หญ ละปลีไยนปลงครงการทีไมีอ ยูดิม฿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฿นผนพัฒนาสามปี ี 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.2560 ถึง 2562) พิไมติม ฉบับทีไ 2
ทศบาลตาบลปรุใหญ่
ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 3 พัฒนาคราชมืองน่าอยู่ทีไป็นมิตรกับสิไงวดลຌอม
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทຌองถิไนในขตจังหวัดทีไ 9 ยุทธศาสตร์ดຌานการรักษาความปลอดภัยในชีวิตละทรัพย์สิน
1. ยุทธศาสตร์ดຌานการรักษาความปลอดภัยในชีวิตละทรัพย์สิน
1.1 สงสริมละสนับสนุนการติดตัๅงระบบตือนภัยธรรมชาติ ละภัยพิบัติตางโ รวมทัๅงการปງองกันละบรรทาสาธารณภัย ละความมัไนคงความปลอดภัย฿นชีวิตละทรัพย์สิน
ลดอุบัติหตุทางบก/ทางนๅา
ทีไ

ครงการ/กิจกรรม

1 ครงการขยายขตสียงตามสาย ม.3

วัตถุประสงค์
พืไอ฿หຌประชาชนเดຌรับขຌอมูล
ขาวสารทัไวถึงละครอบคลุม

ปງาหมาย
(ผลผลิตของครงการ)
พาววอร์อมป์ภาคขยาย
1,000 วัตต์ ลาพง 100
วัตต์ จานวน 4 ชุด ความสูง
หอกระจายขาว 10 ม. (ตาม
บบทศบาลกาหนด)

งบประมาณละทีไผานมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)
100,000
-

ตัวชีๅวัด
(KPI)
รຌอยละของ
ประชาชนเดຌรับ
ขຌอมูลขาวสาร
พิไมขึๅน

บบ ผ.01

ผลทีไคาดวาจะเดຌรับ
ประชาชนเดຌรับ
ขຌอมูลขาวสาร
ทัไวถึงละ
ครอบคลุม

หนวยงานทีไ
รับผิดชอบ

กองชาง

2

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 ถึง 2562) พิไมติม ฉบับทีไ 2
ทศบาลตาบลปรุใหญ่

ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 3 พัฒนาคราชมืองน่าอยู่ทีไป็นมิตรกับสิไงวดลຌอม
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทຌองถิไนในขตจังหวัดทีไ 9 ยุทธศาสตร์ดຌานการรักษาความปลอดภัยในชีวิตละทรัพย์สิน
1.ยุทธศาสตร์ดຌานการรักษาความปลอดภัยในชีวิตละทรัพย์สิน
1.3 สงสริม ละสนับสนุนการติดตัๅงระบบกลຌองวงจรปຂด฿นขตชุมชน ละสถานทีไสาคัญ พืไอสรຌางความอบอุน฿จ ละความปลอดภัย฿นชีวิตละทรัพย์สินของประชาชน
งบประมาณละทีไผานมา
ปງาหมาย
ทีไ
ครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
2560
2561
2562
(ผลผลิตของครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 ครงการติดตัๅงกลຌองวงจรปຂดพรຌอม
พืไอปງองกันละดูลรักษาความ
ติดตัๅงกลຌองวงจรปຂดพรຌอม
400,000
อุปกรณ์ครบชุด สานักงานทศบาล
ปลอดภัย฿หຌกับสถานทีไราชการ
อุปกรณ์ครบชุด จานวน 14 ตัว
ตาบลปรุ฿หญ (หง฿หม)
สานักงานทศบาลตาบลปรุ฿หญ
(หง฿หม) (ตามมาตรฐาน
กระทรวงดิจิตัลพืไอศรษฐกิจ
ละสังคม ปี 2559)

บบ ผ.01

ตัวชีๅวัด
(KPI)
รຌอยละของ
ความปลอดภัย
ของสถานทีไ
ราชการพิไมขึๅน

ผลทีไคาดวาจะเดຌรับ
ทศบาลตาบลปรุ฿หญมี
ความปลอดภัยพิไมขึๅน

หนวยงานทีไ
รับผิดชอบ
สานักปลัดฯ

3

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 ถึง 2562) พิไมติม ฉบับทีไ 2
ทศบาลตาบลปรุใหญ่

ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 3 พัฒนาคราชมืองน่าอยู่ทีไป็นมิตรกับสิไงวดลຌอม
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทຌองถิไนในขตจังหวัดทีไ 1 ยุทธศาสตร์การสานต่อนวทางพระราชดาริ
2.ยุทธศาสตร์การสานต่อนวทางพระราชดาริ
2.1 พัฒนาขุดลอก คูคลองละจัดสรຌางหลงนๅา สงวนละกใบกักนๅาพืไอการกษตร พืไอการอุปภคละบริภค รวมทัๅงวางครงการพืไอกຌเขปัญหานๅาทวมละนๅาลຌง
งบประมาณละทีไผานมา
ปງาหมาย
พิกัด
ทีไ
ครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
2560
2561
2562
ทางภูมิศาสตร์
(ผลผลิตของครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 ครงการกอสรຌางหอถังสูงพรຌอมถังกใบ พืไอ฿หຌประชาชนมีนๅา฿ชຌพืไอ
1,300,000
หอถังสูงพรຌอมถังกใบนๅา฿ส
นๅา฿ส ละจาะบอบาดาล
อุปภค-บริภคอยางทัไวถึง
ขนาด 100 ลบ.ม. กวຌาง
ศาลากลางหมูบຌาน (คุຌมสฬส) ม.7
7 มตร ยาว 8 มตร ลึก
2 มตร พรຌอมประสาน
ระบบทอ ละจาะบอ
บาดาล จานวน 1 บอ ความ
ลึกของบอ 80 มตร
พรຌอมปງายครงการจานวน
1 ปງาย (ตามบบทศบาล
กาหนด)

บบ ผ.01

ตัวชีๅวัด
(KPI)
รຌอยละของ
ประชาชนมีนๅา
อุปภค บริภค
พิไมขึๅน

ผลทีไคาดวาจะเดຌรับ
ประชาชนมีนๅา฿ชຌ
พืไออุปภคบริภคทัไวถึง

หนวยงานทีไ
รับผิดชอบ

กองชาง

4

2.ยุทธศาสตร์การสานต่อนวทางพระราชดาริ
2.1 พัฒนาขุดลอก คูคลองละจัดสรຌางหลงนๅา สงวนละกใบกักนๅาพืไอการกษตร พืไอการอุปภคละบริภค รวมทัๅงวางครงการพืไอกຌเขปัญหานๅาทวมละนๅาลຌง
งบประมาณละทีไผานมา
ปງาหมาย
พิกัด
ทีไ
ครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
2560
2561
2562
ทางภูมิศาสตร์
(ผลผลิตของครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
2 ครงการขุดลอกคลองกักกใบนๅาพืไอ
700,000
พืไอ฿หຌประชาชนมีนๅา฿ชຌพืไอ
ขุดลอกขนาดกวຌางดินขุด
ผลิตนๅาประปาผิวดินขนาด฿หญมาก
อุปภค-บริภคอยางทัไวถึงละ
ฉลีไย 14.00 มตร ยาว
ละกอสรຌางถนนคอนกรีตสริมหลใก เดຌรับความสะดวก฿นการสัญจร
300 มตร ลึกฉลีไย 1.80
สายลียบคลองกักกใบนๅาผลิตประปา
มตร ลาดอียง 1:1
พธิ์ตีๅย ม.1
ปริมาตรขุดลอกเมนຌอยกวา
6,588.00 ลูกบาศก์มตร
ละขนยຌายดินรัศมีเมนຌอย
กวา 1.00 กม. พรຌอมติดตัๅง
ปງายครงการจานวน 1 ปງาย
(ตามบบทศบาลกาหนด)
ละกอสรຌางถนนคอนกรีต
สริมหลใกลียบคลอง กวຌาง
4.00 มตร ยาว 100.00
มตร หนา 0.15 มตร เหล
ทางหินคลุกกวຌางขຌางละ
0.50 มตร หรือพืๅนทีไ
กอสรຌางผิวจราจรเมนຌอยกวา
400.00 ตารางมตร
พรຌอมติดตัๅงปງายครงการ
จานวน 1 ปງาย (ตามบบ
ทศบาลกาหนด)
3 ครงการขุดลอกลาตามือง฿นขต ม.1

พืไอ฿หຌประชาชนมีนๅา฿ชຌพืไอ
อุปภค-บริภคอยางทัไวถึง

ขุดลอก กวຌาง 6 มตร ยาว
500 มตร ลึก 1.00 มตร
ปริมาตรดินขุด 2,500
ลูกบาศก์มตร (ตามบบ
ทศบาลกาหนด)

150,000

-

-

ตัวชีๅวัด
(KPI)

ผลทีไคาดวาจะเดຌรับ

หนวยงานทีไ
รับผิดชอบ

รຌอยละของ
ประชาชนมีนๅา
อุปภค บริภค
ละเดຌรับความ
สะดวก฿นการ
สัญจรพิไมขึๅน

ประชาชนมีนๅา฿ชຌ
พืไออุปภคบริภคทัไวถึงละ
ประชาชนเดຌรับ
ความสะดวก฿น
การสัญจรพิไมขึๅน

กองชาง

รຌอยละของ
ประชาชนมีนๅา
อุปภค บริภค
พิไมขึๅน

ประชาชนมีนๅา฿ชຌ
พืไออุปภคบริภคทัไวถึง

กองชาง
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รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 ถึง 2562) พิไมติม ฉบับทีไ 2
ทศบาลตาบลปรุใหญ่

บบ ผ.01

ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 3 พัฒนาคราชมืองน่าอยู่ทีไป็นมิตรกับสิไงวดลຌอม
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทຌองถิไนในขตจังหวัดทีไ 6 ยุทธศาสตร์ดຌานการพัฒนาครงสรຌางพืๅนฐาน
3. ยุทธศาสตร์ดຌานการพัฒนาครงสรຌางพืๅนฐาน
3.2 กอสรຌาง ปรับปรุงสຌนทางการคมนาคมอยางทัไวถึง฿หຌสามารถตอบสนองความตຌองการ ละกຌเขปัญหาความดือดรຌอนของประชาชน ดยฉพาะสຌนทางการขนสงผลผลิตทางการกษตร หลงทองทีไยวละพืๅนทีไ อืไน โ ทีไ
กีไยวขຌองกับการดารงชีวิตของประชาชน
งบประมาณละทีไผานมา
ปງาหมาย
พิกัด
ตัวชีๅวัด
หนวยงานทีไ
ทีไ
ครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
ผลทีไคาดวาจะเดຌรับ
2560
2561
2562
ทางภูมิศาสตร์
(KPI)
รับผิดชอบ
(ผลผลิตของครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
รຌอยละ
1 ครงการขยายถนนคอนกรีตสริม
พืไอพัฒนาระบบ
ขยายถนนคอนกรีตสริมหลใก กวຌาง
240,000
ประชาชนเดຌรับความ
กองชาง
ประชาชนเดຌรับ
หลใก สຌนสีไยกบຌานปะ ถึงยกนน สาธารณูปภค฿หຌเดຌ
1.00 มตร ยาว 227.00 มตร
สะดวก฿นการสัญจร
ความสะดวก฿น
ตาชู ม.1
มาตรฐาน
หนา 0.15 มตร เหลทางหินคลุก
การสัญจรพิไมขึๅน
กวຌางขຌางละ 0.50 มตร หรือพืๅนทีไ
กอสรຌางผิวจราจรเมนຌอยกวา
227.00 ตารางมตร พรຌอมติดตัๅง
ปງายครงการจานวน 1 ปງาย
(ตามบบทศบาลกาหนด)
2 ครงการกอสรຌางถนนคอนกรีตสริม พืไอพัฒนาระบบ
หลใก สายนนตาชูถึงสายลียบลาตะ สาธารณูปภค฿หຌเดຌ
กุด (ชืไอมตอครงการดิม) ม.1
มาตรฐาน

ถนนคอนกรีตสริมหลใก กวຌาง 4.00
มตร ยาว 124.00 มตร หนา
0.15 มตร เหลทางหินคลุกกวຌาง
ขຌางละ 0.50 มตร หรือพืๅนทีไ
กอสรຌางผิวจราจรเมนຌอยกวา
496.00 ตารางมตร พรຌอมติดตัๅง
ปງายครงการจานวน 1 ปງาย
(ตามบบทศบาลกาหนด)

312,000

-

-

รຌอยละ
ประชาชนเดຌรับ
ความสะดวก฿น
การสัญจรพิไมขึๅน

ประชาชนเดຌรับความ
สะดวก฿นการสัญจร

กองชาง

6

3. ยุทธศาสตร์ดຌานการพัฒนาครงสรຌางพืๅนฐาน
3.2 กอสรຌาง ปรับปรุงสຌนทางการคมนาคมอยางทัไวถึง฿หຌสามารถตอบสนองความตຌองการ ละกຌเขปัญหาความดือดรຌอนของประชาชน ดยฉพาะสຌนทางการขนสงผลผลิตทางการกษตร หลงทองทีไยวละพืๅนทีไ อืไน โ ทีไ
กีไยวขຌองกับการดารงชีวิตของประชาชน
งบประมาณละทีไผานมา
ปງาหมาย
พิกัด
ตัวชีๅวัด
หนวยงานทีไ
ทีไ
ครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
ผลทีไคาดวาจะเดຌรับ
2560
2561
2562
ทางภูมิศาสตร์
(KPI)
รับผิดชอบ
(ผลผลิตของครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
รຌอยละ
3 ครงการกอสรຌางถนนคอนกรีตสริม พืไอพัฒนาระบบ
ถนนคอนกรีตสริมหลใก กวຌาง 4.00
35,000
ประชาชนเดຌรับความ
กองชาง
ประชาชนเดຌรับ
หลใก ซอยทางขຌาบຌาน นางเพรินทร์ สาธารณูปภค฿หຌเดຌ
มตร ยาว 14.00 มตร หนา 0.15
สะดวก฿นการสัญจร
ความสะดวก฿น
กฤษณะสุวรรณ ม.1
มาตรฐาน
มตร เหลทางหินคลุกกวຌางขຌางละ
การสัญจรพิไมขึๅน
0.50 มตร หรือพืๅนทีไกอสรຌางผิว
จราจรเมนຌอยกวา 56.00 ตาราง
มตร (ตามบบทศบาลกาหนด)
4 ครงการขยายผิวทางชวงทางคຌงถนน พืไอพัฒนาระบบ
ลียบลาตะกุด ม.1
สาธารณูปภค฿หຌเดຌ
มาตรฐาน

ความยาวขตทางขยายวัดตามนว
คຌงขตทาง 63.00 มตรพรຌอมวาง
ทอลอดหลีไยมขนาดทอ 2.10x2.10
มตรความยาวนวทอยาวตาม
ขยายขตทางรวม 15.00 มตร
(ขตทาง ค.ส.ล.ขยายพิไม6.00
มตร) พรຌอมปງายครงการจานวน
1 ปງาย (ตามบบทศบาลกาหนด)

700,000

-

-

รຌอยละ
ประชาชนเดຌรับ
ความสะดวก฿น
การสัญจรพิไมขึๅน

ประชาชนเดຌรับความ
สะดวก฿นการสัญจร

กองชาง

5 ครงการกอสรຌางกาพงกันดินลียบ
ลาตะกุดพรຌอมถมดินสริมคันทาง
ลียบลาตะกุด ม.1

กาพงกันดินลียบลาตะกุดพรຌอม
ถมดินสริมคันทางลียบลาตะกุด
กวຌาง 2.50 มตรความยาวนว
สริมคันทางรวม 90.00 มตร
พรຌอมปງายครงการจานวน 1 ปງาย
(ตามบบทศบาลกาหนด)

350,000

-

-

รຌอยละ
ประชาชนเดຌรับ
ความสะดวก฿น
การสัญจรพิไมขึๅน

ประชาชนเดຌรับความ
สะดวก฿นการสัญจร

กองชาง

พืไอพัฒนาระบบ
สาธารณูปภค฿หຌเดຌ
มาตรฐาน
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3. ยุทธศาสตร์ดຌานการพัฒนาครงสรຌางพืๅนฐาน
3.2 กอสรຌาง ปรับปรุงสຌนทางการคมนาคมอยางทัไวถึง฿หຌสามารถตอบสนองความตຌองการ ละกຌเขปัญหาความดือดรຌอนของประชาชน ดยฉพาะสຌนทางการขนสงผลผลิตทางการกษตร หลงทองทีไยวละพืๅนทีไ อืไน โ ทีไ
กีไยวขຌองกับการดารงชีวิตของประชาชน
งบประมาณละทีไผานมา
ปງาหมาย
พิกัด
ตัวชีๅวัด
หนวยงานทีไ
ทีไ
ครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
ผลทีไคาดวาจะเดຌรับ
2560
2561
2562
ทางภูมิศาสตร์
(KPI)
รับผิดชอบ
(ผลผลิตของครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
รຌอยละ
6 ครงการกอสรຌางถนนคอนกรีตสริม พืไอพัฒนาระบบ
ถนนคอนกรีตสริมหลใก กวຌาง
1,779,000
ประชาชนเดຌรับความ
กองชาง
ประชาชนเดຌรับ
หลใก สຌนลียบลาตะกุด ม.1
สาธารณูปภค฿หຌเดຌ 4.00 มตร ยาว 378.00 มตร หนา
สะดวก฿นการสัญจร
ความสะดวก฿น
มาตรฐาน
0.15 มตร เหลทางหินคลุกกวຌาง
การสัญจรพิไมขึๅน
ขຌางละ 0.50 มตร หรือพืๅนทีไ
กอสรຌางผิวจราจรเมนຌอยกวา
1,512.00 ตารางมตร พรຌอมติดตัๅง
ปງายครงการจานวน 1 ปງาย
(ตามบบทศบาลกาหนด)
7 ครงการกอสรຌางทอระบายนๅา
พืไอพัฒนาระบบ
คอนกรีตสริมหลใก สຌนกลางบຌาน
สาธารณูปภค฿หຌเดຌ
ชวงหลังครัวกะลาถึงลาตะคองกา ม.2 มาตรฐาน

ทอระบายนๅาคอนกรีตสริมหลใกชัๅน
3  0.40 x 1.00 มตร ความ
ยาวทอรวมบอพัก 131.00 มตร
บอพักนๅาทิๅงจานวน 14 บอพรຌอม
คืนผิวทางจรารจรคอนกรีตสริม
หลใก พรຌอมติดตัๅงปງายครงการ
จานวน 1 ปງาย (ตามบบ
ทศบาลกาหนด)

387,000

-

-

รຌอยละ
ประชาชนเดຌรับ
ความสะดวก฿น
การสัญจรพิไมขึๅน

ระบายนๅาเดຌดีละนๅา
เมทวมขัง฿นพืๅนทีไ

กองชาง
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3. ยุทธศาสตร์ดຌานการพัฒนาครงสรຌางพืๅนฐาน
3.2 กอสรຌาง ปรับปรุงสຌนทางการคมนาคมอยางทัไวถึง฿หຌสามารถตอบสนองความตຌองการ ละกຌเขปัญหาความดือดรຌอนของประชาชน ดยฉพาะสຌนทางการขนสงผลผลิตทางการกษตร หลงทองทีไยวละพืๅนทีไ อืไน โ ทีไ
กีไยวขຌองกับการดารงชีวิตของประชาชน
งบประมาณละทีไผานมา
ปງาหมาย
พิกัด
ตัวชีๅวัด
หนวยงานทีไ
ทีไ
ครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
ผลทีไคาดวาจะเดຌรับ
2560
2561
2562
ทางภูมิศาสตร์
(KPI)
รับผิดชอบ
(ผลผลิตของครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
รຌอยละ
8 ครงการกอสรຌางถนนคอนกรีตสริม พืไอพัฒนาระบบ
ถนนคอนกรีตสริมหลใก กวຌาง 4.00
500,000
ประชาชนเดຌรับความ
กองชาง
ประชาชนเดຌรับ
หลใก หนຌาอูชางหลึม ชวงทีไ 2 ม.2 สาธารณูปภค฿หຌเดຌ
มตร ยาว 93.00 มตร หนา 0.15
สะดวก฿นการสัญจร
ความสะดวก฿น
มาตรฐาน
มตร เหลทางหินคลุกกวຌางขຌางละ
การสัญจรพิไมขึๅน
0.50 มตร หรือพืๅนทีไกอสรຌางผิว
จราจรเมนຌอยกวา 372.00 ตาราง
มตร พรຌอมกาพงกันดินละตอก
ขใม พรຌอมติดตัๅงปງายครงการ
จานวน 1 ปງาย (ตามบบ
ทศบาลกาหนด)
9 ครงการปรับปรุงผิวทางหินคลุกสຌน
หนຌาครัวกะลา (ลียบคลอง
ชลประทานหมืองดาดซีมนต์) ม.2

พืไอพัฒนาระบบ
สาธารณูปภค฿หຌเดຌ
มาตรฐาน

10 ครงการปรับปรุงซอมซมผิวทางหิน พืไอพัฒนาระบบ
คลุกสຌนหนຌาครัวกะลา (สຌนลียบ
สาธารณูปภค฿หຌเดຌ
คลองชลประทานชวงหนຌากดังอใน มาตรฐาน
อสยูนิทรด ออกถนนมิตรภาพตอน
ลีไยงมืองนครราชสีมา) ม.2

ผิวทางหินคลุก กวຌาง 4.00 มตร
ยาว 150.00 มตร หนา 0.15 มตร
หรือปริมาตรหินคลุกเมนຌอยกวา
90.00 ลูกบาศก์มตร (ตามบบ
ทศบาลกาหนด)
ปรับปรุงซอมซมผิวทางหินคลุก
ปริมาตรหินคลุกเมนຌอยกวา 90.00
ลูกบาศก์มตร พรຌอมปรับกลีไย
(ตามบบทศบาลกาหนด)

58,000

-

-

รຌอยละ
ประชาชนเดຌรับ
ความสะดวก฿น
การสัญจรพิไมขึๅน

ประชาชนเดຌรับความ
สะดวก฿นการสัญจร

กองชาง

49,000

-

-

รຌอยละ
ประชาชนเดຌรับ
ความสะดวก฿น
การสัญจรพิไมขึๅน

ประชาชนเดຌรับความ
สะดวก฿นการสัญจร

กองชาง
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3. ยุทธศาสตร์ดຌานการพัฒนาครงสรຌางพืๅนฐาน
3.2 กอสรຌาง ปรับปรุงสຌนทางการคมนาคมอยางทัไวถึง฿หຌสามารถตอบสนองความตຌองการ ละกຌเขปัญหาความดือดรຌอนของประชาชน ดยฉพาะสຌนทางการขนสงผลผลิตทางการกษตร หลงทองทีไยวละพืๅนทีไ อืไน โ ทีไ
กีไยวขຌองกับการดารงชีวิตของประชาชน
งบประมาณละทีไผานมา
ปງาหมาย
พิกัด
ตัวชีๅวัด
หนวยงานทีไ
ทีไ
ครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
ผลทีไคาดวาจะเดຌรับ
2560
2561
2562
ทางภูมิศาสตร์
(KPI)
รับผิดชอบ
(ผลผลิตของครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
รຌอยละ
11 ครงการกอสรຌางทอระบายนๅา
พืไอพัฒนาระบบ
ทอระบายนๅาคอนกรีตสริมหลใก
289,000
ระบายนๅาเดຌดีละนๅา
กองชาง
ประชาชนเดຌรับ
คอนกรีตสริมหลใก สຌนทางบຌานลุง สาธารณูปภค฿หຌเดຌ ชัๅน 3  0.40 x 1.00 มตร ความ
เมทวมขัง฿นพืๅนทีไ
ความสะดวก฿น
ประกอบถึงถนนสายกลางบຌาน ม.2 มาตรฐาน
ยาวทอรวมบอพัก 100.00มตร
การสัญจรพิไมขึๅน
บอพักนๅาทิๅงจานวน 10 บอ พรຌอม
คืนผิวทางจราจรคอนกรีตสริมหลใก
พรຌอมติดตัๅงปງายครงการจานวน
1 ปງาย (ตามบบทศบาลกาหนด)
12 ครงการกอสรຌางทอระบายนๅา
พืไอพัฒนาระบบ
คอนกรีตสริมหลใก ชืไอมตอนวทอ สาธารณูปภค฿หຌเดຌ
ดิมหนຌาอูรถบราณ ม.4
มาตรฐาน

13 ครงการกอสรຌางทอระบายนๅา
พืไอพัฒนาระบบ
คอนกรีตสริมหลใก ชืไอมตอทอ
สาธารณูปภค฿หຌเดຌ
ครงการดิมกับทอระบายนๅาหลัก ม.4 มาตรฐาน

ทอระบายนๅาคอนกรีตสริมหลใก
ชัๅน 3  0.40 x 1.00 มตรความ
ยาวทอรวมบอพัก 36.00 มตร บอ
พักนๅาทิๅงจานวน 2 บอพรຌอมคืน
ผิวทางจราจรคอนกรีตสริมหลใก
(ตามบบทศบาลกาหนด)
ทอระบายนๅาคอนกรีตสริมหลใก 
0.40 x 1.00 ม. ความยาวทอรวม
บอพัก 21.00 มตร บอพักนๅาทิๅง
จานวน 3 บอ พรຌอมคืนผิวทาง
จราจรคอนกรีตสริมหลใก (ตาม
บบทศบาลกาหนด)

74,000

-

-

รຌอยละ
ประชาชนเดຌรับ
ความสะดวก฿น
การสัญจรพิไมขึๅน

ระบายนๅาเดຌดีละนๅา
เมทวมขัง฿นพืๅนทีไ

กองชาง

57,000

-

-

รຌอยละ
ประชาชนเดຌรับ
ความสะดวก฿น
การสัญจรพิไมขึๅน

ระบายนๅาเดຌดีละนๅา
เมทวมขัง฿นพืๅนทีไ

กองชาง
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3. ยุทธศาสตร์ดຌานการพัฒนาครงสรຌางพืๅนฐาน
3.2 กอสรຌาง ปรับปรุงสຌนทางการคมนาคมอยางทัไวถึง฿หຌสามารถตอบสนองความตຌองการ ละกຌเขปัญหาความดือดรຌอนของประชาชน ดยฉพาะสຌนทางการขนสงผลผลิตทางการกษตร หลงทองทีไยวละพืๅนทีไ อืไน โ ทีไ
กีไยวขຌองกับการดารงชีวิตของประชาชน
งบประมาณละทีไผานมา
ปງาหมาย
พิกัด
ตัวชีๅวัด
หนวยงานทีไ
ทีไ
ครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
ผลทีไคาดวาจะเดຌรับ
2560
2561
2562
ทางภูมิศาสตร์
(KPI)
รับผิดชอบ
(ผลผลิตของครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
รຌอยละ
14 ครงการกอสรຌางทอระบายนๅาบຌาน พืไอพัฒนาระบบ
ทอระบายนๅาคอนกรีตสริมหลใก
104,000
ระบายนๅาเดຌดีละนๅา
กองชาง
ประชาชนเดຌรับ
วิรจน์พัฒนา ซอย 13 ม.4
สาธารณูปภค฿หຌเดຌ ชัๅน 3  0.40 ม. ความยาวทอ
เมทวมขัง฿นพืๅนทีไ
ความสะดวก฿น
มาตรฐาน
รวมรวมบอพัก 38 ม. บอพัก
การสัญจรพิไมขึๅน
จานวน 5 บอ พรຌอมติดตัๅงปງาย
ครงการจานวน 1 ปງาย (ตาม
บบทศบาลกาหนด)
รຌอยละ
15 ครงการกอสรຌางทอระบายนๅาบຌาน พืไอพัฒนาระบบ
ทอระบายนๅาคอนกรีตสริมหลใก
104,000
ระบายนๅาเดຌดีละนๅา
กองชาง
ประชาชนเดຌรับ
วิรจน์พัฒนา ซอย 14 ม.4
สาธารณูปภค฿หຌเดຌ ชัๅน 3  0.40 ม. ความยาวทอ
เมทวมขัง฿นพืๅนทีไ
ความสะดวก฿น
มาตรฐาน
รวมรวมบอพัก 38 ม. บอพัก
การสัญจรพิไมขึๅน
จานวน 5 บอ พรຌอมติดตัๅงปງาย
ครงการจานวน 1 ปງาย (ตามบบ
ทศบาลกาหนด)
รຌอยละ
16 ครงการกอสรຌางถนนคอนกรีตสริม พืไอพัฒนาระบบ
ถนนคอนกรีตสริมหลใก กวຌาง 5.00
752,000
ประชาชนเดຌรับความ
กองชาง
ประชาชนเดຌรับ
หลใก สายหนຌาอูบิๆก ม.5
สาธารณูปภค฿หຌเดຌ
มตร ยาว 234.00 มตร หนา
สะดวก฿นการสัญจร
ความสะดวก฿น
0.15 มตร เหลทางหินคลุกกวຌาง
มาตรฐาน
การสัญจรพิไมขึๅน
ขຌางละ 0.50 มตร หรือพืๅนทีไ
กอสรຌางผิวจราจรเมนຌอยกวา
1,170.00 มตร พรຌอมติดตัๅงปງาย
ครงการจานวน 1 ปງาย (ตาม
บบทศบาลกาหนด)
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3. ยุทธศาสตร์ดຌานการพัฒนาครงสรຌางพืๅนฐาน
3.2 กอสรຌาง ปรับปรุงสຌนทางการคมนาคมอยางทัไวถึง฿หຌสามารถตอบสนองความตຌองการ ละกຌเขปัญหาความดือดรຌอนของประชาชน ดยฉพาะสຌนทางการขนสงผลผลิตทางการกษตร หลงทองทีไยวละพืๅนทีไ อืไน โ ทีไ
กีไยวขຌองกับการดารงชีวิตของประชาชน
งบประมาณละทีไผานมา
ปງาหมาย
พิกัด
ตัวชีๅวัด
หนวยงานทีไ
ทีไ
ครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
ผลทีไคาดวาจะเดຌรับ
2560
2561
2562
ทางภูมิศาสตร์
(KPI)
รับผิดชอบ
(ผลผลิตของครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
รຌอยละ
17 ครงการปรับปรุงผิวทางหินคลุก
พืไอพัฒนาระบบ
ผิวทางหินคลุก กวຌาง 4.00 มตร
295,000
ประชาชนเดຌรับความ
กองชาง
ประชาชนเดຌรับ
สຌนทางซอยขຌางวิรัตน์รีเซคิล ม.5 สาธารณูปภค฿หຌเดຌ ยาว 213.00 มตร หนา 0.15
สะดวก฿นการสัญจร
ความสะดวก฿น
มาตรฐาน
มตร หรือปริมาตรหินคลุกเมนຌอย
การสัญจรพิไมขึๅน
กวา 127.80 ลูกบาศก์มตร พรຌอม
ติดตัๅงปງายครงการจานวน 1 ปງาย
(ตามบบทศบาลกาหนด)
พืไอพัฒนาระบบ
สาธารณูปภค฿หຌเดຌ
มาตรฐาน

ถนนคอนกรีตสริมหลใกกวຌาง 3.00
มตร ยาว 61.00 มตร หนา 0.15
มตร หรือพืๅนทีไกอสรຌางผิวจราจร
เมนຌอยกวา 183.00 ตารางมตร
พรຌอมติดตัๅงปງายครงการจานวน 1
ปງาย (ตามบบทศบาลกาหนด)

112,000

-

-

รຌอยละ
ประชาชนเดຌรับ
ความสะดวก฿น
การสัญจรพิไมขึๅน

ประชาชนเดຌรับความ
สะดวก฿นการสัญจร

กองชาง

19 ครงการปรับปรุงผิวทางหินคลุก ซอย พืไอพัฒนาระบบ
12/15 ม.5
สาธารณูปภค฿หຌเดຌ
มาตรฐาน

ผิวทางหินคลุก กวຌาง 4.00 มตร
ยาว 200.00 มตร หนา 0.15 มตร
หรือปริมาตรหินคลุกเมนຌอยกวา
120.00 ลูกบาศก์มตร (ตามบบ
ทศบาลกาหนด)

78,000

-

-

รຌอยละ
ประชาชนเดຌรับ
ความสะดวก฿น
การสัญจรพิไมขึๅน

ประชาชนเดຌรับความ
สะดวก฿นการสัญจร

กองชาง

18 ครงการกอสรຌางถนนคอนกรีตสริม
หลใก ซอยบຌานยายสงวน ม.5
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3. ยุทธศาสตร์ดຌานการพัฒนาครงสรຌางพืๅนฐาน
3.2 กอสรຌาง ปรับปรุงสຌนทางการคมนาคมอยางทัไวถึง฿หຌสามารถตอบสนองความตຌองการ ละกຌเขปัญหาความดือดรຌอนของประชาชน ดยฉพาะสຌนทางการขนสงผลผลิตทางการกษตร หลงทองทีไยวละพืๅนทีไ อืไน โ ทีไ
กีไยวขຌองกับการดารงชีวิตของประชาชน
งบประมาณละทีไผานมา
ปງาหมาย
พิกัด
ตัวชีๅวัด
หนวยงานทีไ
ทีไ
ครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
ผลทีไคาดวาจะเดຌรับ
2560
2561
2562
ทางภูมิศาสตร์
(KPI)
รับผิดชอบ
(ผลผลิตของครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
รຌอยละ
20 ครงการกอสรຌางถนนคอนกรีตสริม พืไอพัฒนาระบบ
ถนนคอนกรีตสริมหลใก กวຌาง 3.00
269,000
ประชาชนเดຌรับความ
กองชาง
ประชาชนเดຌรับ
หลใก ซอย 12/4/1 ม.5
สาธารณูปภค฿หຌเดຌ
มตร ยาว 121.00 มตร หนา
สะดวก฿นการสัญจร
ความสะดวก฿น
มาตรฐาน
0.15 มตร เหลทางหินคลุกกวຌาง
การสัญจรพิไมขึๅน
ขຌางละ 0.25 มตร หรือพืๅนทีไ
กอสรຌางผิวจราจรเมนຌอยกวา
363.00 ตารางมตร พรຌอมติดตัๅง
ปງายครงการ จานวน 1 ปງาย
(ตามบบทศบาลกาหนด)
21 ครงการกอสรຌางถนนคอนกรีตสริม
หลใก สายทางขຌางสนามกีฬา 80
พรรษาฝัດงทิศตะวันตก ม.7

พืไอพัฒนาระบบ
สาธารณูปภค฿หຌเดຌ
มาตรฐาน

ถนนคอนกรีตสริมหลใก กวຌาง 5.00
มตร ยาว 300.00 มตร หนา
0.15 มตร เหลทางหินคลุกกวຌาง
ขຌางละ 0.50 มตร หรือพืๅนทีไ
กอสรຌางผิวจราจรเมนຌอยกวา
1,500.00 ตารางมตร พรຌอมติดตัๅง
ปງายครงการจานวน 1 ปງาย
(ตามบบทศบาลกาหนด)

850,000

รຌอยละ
ประชาชนเดຌรับ
ความสะดวก฿น
การสัญจรพิไมขึๅน

ประชาชนเดຌรับความ
สะดวก฿นการสัญจร
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3. ยุทธศาสตร์ดຌานการพัฒนาครงสรຌางพืๅนฐาน
3.2 กอสรຌาง ปรับปรุงสຌนทางการคมนาคมอยางทัไวถึง฿หຌสามารถตอบสนองความตຌองการ ละกຌเขปัญหาความดือดรຌอนของประชาชน ดยฉพาะสຌนทางการขนสงผลผลิตทางการกษตร หลงทองทีไยวละพืๅนทีไ อืไน โ ทีไ
กีไยวขຌองกับการดารงชีวิตของประชาชน
งบประมาณละทีไผานมา
ปງาหมาย
พิกัด
ตัวชีๅวัด
หนวยงานทีไ
ทีไ
ครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
ผลทีไคาดวาจะเดຌรับ
2560
2561
2562
ทางภูมิศาสตร์
(KPI)
รับผิดชอบ
(ผลผลิตของครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
รຌอยละ
22 ครงการกอสรຌางถนนคอนกรีตสริม พืไอพัฒนาระบบ
ถนนคอนกรีตสริมหลใก กวຌาง
832,000
ประชาชนเดຌรับความ
กองชาง
ประชาชนเดຌรับ
หลใก ซอยปลารຌา ม.7
สาธารณูปภค฿หຌเดຌ 4.00 มตร ยาว 330.00 มตร หนา
สะดวก฿นการสัญจร
ความสะดวก฿น
มาตรฐาน
0.15 มตร เหลทางหินคลุกกวຌาง
การสัญจรพิไมขึๅน
ขຌางละ 0.50 มตร หรือพืๅนทีไ
กอสรຌางผิวจราจรเมนຌอยกวา
1,320.00 ตารางมตร พรຌอมติดตัๅง
ปງายครงการจานวน 1 ปງาย
(ตามบบทศบาลกาหนด)
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รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 ถึง 2562) พิไมติม ฉบับทีไ 2
ทศบาลตาบลปรุใหญ่
ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 2 ลดความหลืไอมลๅาทางสังคมละพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทຌองถิไนในขตจังหวัดทีไ 2 ยุทธศาสตร์ดຌานการพัฒนาการศึกษา
6. ยุทธศาสตร์ดຌานการพัฒนาการศึกษา
6.2 สงสริมการศึกษา฿นระบบ นอกระบบ ละการศึกษาตามอัธยาศัย
งบประมาณละทีไผานมา
ปງาหมาย
ทีไ
ครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
2560
2561
2562
(ผลผลิตของครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 ครงการสนับสนุนคา฿ชຌจายการ
พืไอสงสริม฿หຌดใก
จัดซืๅอสืไอการรียนการสอน฿หຌกับ
105,400
บริหารสถานศึกษา
นักรียนศูนย์พัฒนาดใก ดใกนักรียน฿นศูนย์พัฒนาดใกลใก
- คาจัดการรียนการสอน (รายหัว) ลใกตาบลปรุ฿หญเดຌรับ ตาบลปรุ฿หญ ทัๅง 2 หง
การพัฒนาตามวัย

บบ ผ.01

ตัวชีๅวัด
(KPI)
จานวนนักรียน
เดຌรับการพัฒนา
พิไมขึๅน

ผลทีไคาดวาจะเดຌรับ

หนวยงานทีไ
รับผิดชอบ

นักรียนศูนย์พัฒนาดใก
กองการศึกษา
ลใกทศบาลตาบลปรุ฿หญ
เดຌรับการพัฒนา
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รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 ถึง 2562) พิไมติม ฉบับทีไ 2
ทศบาลตาบลปรุใหญ่
ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 4 การบริหารราชการบบบูรณาการตามหลักธรรมาภิบาล
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทຌองถิไนในขตจังหวัดทีไ 8 ยุทธศาสตร์ดຌานการบริหารจัดการบຌานมืองทีไดี
7. ยุทธศาสตร์ดຌานการบริหารจัดการบຌานมืองทีไดี
7.5 พิไมประสิทธิภาพ฿นการปฏิบัติราชการ ละสงสริมศักยภาพทຌองถิไน฿นทุกโ ดຌาน
งบประมาณละทีไผานมา
ปງาหมาย
ทีไ
ครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
2560
2561
2562
(ผลผลิตของครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 ครงการกอสรຌางอาคารปງาย
500,000
พืไอประชาสัมพันธ์ขຌอมูล ขาวสาร อาคารปງายประชาสัมพันธ์ ขนาด
ประชาสัมพันธ์
ผลการดานินการของทศบาล กวຌาง 8.50 มตร ความสูงอาคาร
ตาบลปรุ฿หญ
ปງายรวม 6.00 มตร พรຌอม
สะพานทางดินรอบอาคารปງาย
ละติดตัๅงระบบเฟฟງารอบอาคาร
ปງาย พรຌอมติดตัๅงปງายครงการ
จานวน 1 ปງาย (ตามบบ
ทศบาลกาหนด)

บบ ผ.01

ตัวชีๅวัด
(KPI)

ผลทีไคาดวาจะเดຌรับ

หนวยงานทีไ
รับผิดชอบ

รຌอยละของ
ประชาชนเดຌรับ
ขຌอมูลขาวสาร
พิไมขึๅน

ประชาชนเดຌรับทราบขຌอมูล
ขาวสารของทศบาลอยาง
ทัไวถึง

กองชาง

2 ครงการจัดทาบอร์ดประชาสัมพันธ์

พืไอประชาสัมพันธ์ขຌอมูล ขาวสาร
ผลการดานินการของทศบาล
ตาบลปรุ฿หญ รวมทัๅงขาว
ประชาสัมพันธ์ตาง โ

บอร์ดประชาสัมพันธ์ ขนาดกวຌาง
2.40 มตร สูง 1.20 มตร ชาน
อຌอยบุกามะหยีไ มีกระจกลืไอนเป
มาทัๅงสองดຌาน มีกุญจลใอค ขาตัๅง
หลใกพรຌอมลຌอลืไอน จานวน 3
บอร์ด (ตามบบทศบาลกาหนด)

150,000

-

-

รຌอยละของ
ประชาชนเดຌรับ
ขຌอมูลขาวสาร
พิไมขึๅน

ประชาชนเดຌรับทราบขຌอมูล
ขาวสารของทศบาลอยาง
ทัไวถึง

สานัก
ปลัดทศบาล

3 ครงการจัดหาตຍะหมูบูชาเมຌสักกะ
ลายบบสูง ขนาดเมนຌอยกวา
79x1.50x80.50 ซม.

พืไอ฿หຌสานักงานเดຌ฿ชຌครุภัณฑ์ทีไ
หมาะสมละมีคุณภาพ

ตຍะหมูบูชาเมຌสักกะลายบบสูง
ขนาดเมนຌอยกวา (กวຌางxยาวxสูง)
79x1.50x80.50 ซม. จานวน 1
ชุด

15,500

-

-

จานวนครุภณ
ั ฑ์
เดຌมาตรฐานละ
มีประสิทธิภาพ
พิไมขึๅน

สานักงานมีการบริหาร
จัดการทีไมีคุณภาพละ
ประสิทธิภาพ

สานัก
ปลัดทศบาล
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7. ยุทธศาสตร์ดຌานการบริหารจัดการบຌานมืองทีไดี
7.5 พิไมประสิทธิภาพ฿นการปฏิบัติราชการ ละสงสริมศักยภาพทຌองถิไน฿นทุกโ ดຌาน
ทีไ

ครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

ปງาหมาย
(ผลผลิตของครงการ)
ตຍะหมูบูชาเมຌสักกะลายบบตไา
ขนาดเมนຌอยกวา (กวຌางxยาวxสูง)
88x1.50x40 ซม. จานวน 1 ชุด

งบประมาณละทีไผานมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)
14,500
-

ตัวชีๅวัด
(KPI)
จานวนครุภณ
ั ฑ์
เดຌมาตรฐานละ
มีประสิทธิภาพ
พิไมขึๅน

ผลทีไคาดวาจะเดຌรับ

4 ครงการจัดหาตຍะหมูบูชาเมຌสักกะ
ลายบบตไา ขนาดเมนຌอยกวา
88x1.50x40 ซม.

พืไอ฿หຌสานักงานเดຌ฿ชຌครุภัณฑ์ทีไ
หมาะสมละมีคุณภาพ

5 ครงการติดตัๅงมานมຌวนพรຌอมอุปกรณ์

พืไอพิไมประสิทธิภาพ฿นการ
บริหารจัดการละ฿หຌบริการ
ประชาชน

มานมຌวนพรຌอมอุปกรณ์
(ตามบบทศบาลกาหนด)

250,000

-

-

จานวนครุภณ
ั ฑ์ ประสิทธิภาพ฿นการบริหาร
เดຌมาตรฐานละ จัดการละ฿หຌบริการ
มีประสิทธิภาพ
ประชาชนพิไมขึๅน
พิไมขึๅน

6 ครงการปรับปรุงหຌองประชุม ชัๅน 2

พืไอพิไมประสิทธิภาพ฿นการ
บริหารจัดการละ฿หຌบริการ
ประชาชน

ปรับปรุงหຌองประชุม
- ติดตัๅงชุดผนังกัๅนหຌองสารใจรูป
สาหรับสวนบริการหຌองประชุม
- ปรับปรุงระบบฝງาพดานภาย฿น
หຌองประชุมพืไอลดระดับสียงกຌอง
ภาย฿นหຌองประชุม
- ติดตัๅงผนังซับสียงภาย฿นหຌอง
ประชุมดยรอบทัๅงหมด
(ตามบบทศบาลกาหนด)

500,000

-

-

รຌอยละของ
ความพึงพอ฿จ
ของผูຌ฿ชຌบริการ
พิไมขึๅน

อาคารสานักงานทศบาลตาบลปรุ฿หญ
(หง฿หม) ชัๅน 2 หຌองบริการจุดดียว
Zone A
ทศบาลตาบลปรุ฿หญ (หง฿หม)

สานักงานมีการบริหาร
จัดการทีไมีคุณภาพละ
ประสิทธิภาพ

ประสิทธิภาพ฿นการบริหาร
จัดการละ฿หຌบริการ
ประชาชนพิไมขึๅน

หนวยงานทีไ
รับผิดชอบ
สานัก
ปลัดทศบาล

สานัก
ปลัดทศบาล

กองชาง
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รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 ถึง 2562) พิไมติม ฉบับทีไ 2
ทศบาลตาบลปรุใหญ่
ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 2 ลดความหลืไอมลๅาทางสังคมละพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทຌองถิไนในขตจังหวัดทีไ 4 ยุทธศาสตร์ดຌานการพัฒนาสังคม
9.ยุทธศาสตร์ดຌานการพัฒนาสังคม
9.2 สงสริม พัฒนาบทบาทละคุณภาพชีวิตของดใก ยาวชน สตรี ผูຌสูงอายุผูຌพิการ ละดຌอยอกาส ดยการจัดกิจกรรมทีไหมาะสมละดานินการ฿หຌกิดกองทุน หรือจัดหางบประมาณ
พืไอดานินการพัฒนาบทบาทละคุณภาพชีวิตอยางตอนืไอง รวมตลอดถึงการพัฒนา฿หຌมีความรูຌความชานาญ฿นวิชาชีพทีไหมาะสม พืไอพึไงตนอง ลีๅยงตนองละครอบครัว
เดຌอยางมีกียรติละศักดิ์ศรีทัดทียมกับบุคคลทัไวเป
ทีไ

ครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

1 ครงการบຌานทຌองถิไนประชารัฐรวม฿จ พืไอพัฒนาคุณภาพชีวิต
ทิดเทຌองค์ราชัน ราชินี ประจาปี
฿นการอยูอาศัยทีไดีขึๅน
งบประมาณ 2560
ของประชาชน
ผูຌดຌอยอกาส ผูຌยากเรຌ ผูຌ
พิการ หรือผูຌยากจน ฿น
ขตพืๅนทีไตาบลปรุ฿หญ

ปງาหมาย
(ผลผลิตของครงการ)
กอสรຌาง ซอมซม ปรับปรุงทีไอยู
อาศัยของประชาชนผูຌดຌอยอกาส
ผูຌยากเรຌ ผูຌพิการ หรือผูຌยากจน฿น
ขตพืๅนทีไตาบลปรุ฿หญ ดังนีๅ
- กอสรຌางบຌานคอนกรีตสริมหลใก
1 ชัๅน ขนาดกวຌาง 3 มตร ยาว 6
มตร พรຌอมติดตัๅงปງายครงการ
จานวน 1 ปງาย (ตามบบทศบาล
กาหนด) จานวน 1 หลัง โ ละ
150,000 บาท
- ซอมซมทีไพักอาศัย (ตามบบ
ทศบาลกาหนด) จานวน 5 หลัง โ
ละ 30,000 บาท

งบประมาณละทีไผานมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)
300,000
-

ตัวชีๅวัด
(KPI)
จานวน
ประชาชน
ผูຌดຌอยอกาส ผูຌ
ยากเรຌ ผูຌพิการ
หรือผูຌยากจน
เดຌรับการ
ชวยหลือพิไมขึๅน

ผลทีไคาดวาจะเดຌรับ
ประชาชนผูຌดຌอยอกาส ผูຌ
ยากเรຌ ผูຌพิการ หรือผูຌ
ยากจน ฿นขตพืๅนทีไตาบล
ปรุ฿หญ เดຌการชวยหลือ
฿หຌมีทีไอยูอาศัยอยางมัไนคง
฿นการดารงชีวิตละมี
คุณภาพชีวิตทีไดีขึๅน

บบ ผ.01

หนวยงานทีไ
รับผิดชอบ
สานัก
ปลัดทศบาล
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ผ. 03

บัญชีสรุปครงการพัฒนา
ผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 ถึง 2562) พิไมติม ฉบับทีไ 2
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. 2560
จานวน
ครงการ งบประมาณ
2
500,000
3
2,150,000
22
8,226,000
0
0
0
0
1
105,400
6
1,430,000
0
0
1
300,000
0
0
35

12,711,400

ปี พ.ศ. 2561
จานวน
ครงการ งบประมาณ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0

ปี พ.ศ. 2562
จานวน
ครงการ งบประมาณ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0

รวม 3 ปี
จานวน
ครงการ งบประมาณ
2
500,000
3
2,150,000
22
8,226,000
0
0
0
0
1
105,400
6
1,430,000
0
0
1
300,000
0
0
35

12,711,400
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บัญชีสรุปครงการพัฒนา
ผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 ถึง 2562) พิไมติม ฉบับทีไ 2
ทศบาลตาบลปรุใหญ่
ทีไ

ยุทธศาสตร์

1 ยุทธศาสตร์ดຌานการรักษาความปลอดภัย฿นชีวิตละทรัพย์สิน
1.1 สงสริมละสนับสนุนการติดตัๅงระบบตือนภัยธรรมชาติ ละภัยพิบัติตางโ
รวมทัๅงการปງองกันละบรรทาสาธารณภัย ละความมัไนคงความปลอดภัย฿น
ชีวิตละทรัพย์สิน ลดอุบัติหตุทางบก/ทางนๅา
1.3 สงสริม ละสนับสนุนการติดตัๅงระบบกลຌองวงจรปຂด฿นขตชุมชน ละสถานทีไ
สาคัญ พืไอสรຌางความอบอุน฿จ ละความปลอดภัย฿นชีวิตละทรัพย์สินของ
ประชาชน
รวม
2 ยุทธศาสตร์การสานตอนวทางพระราชดาริ
2.1 พัฒนาขุดลอก คูคลองละจัดสรຌางหลงนๅา สงวนละกใบกักนๅาพืไอการกษตร
พืไอการอุปภคละบริภค รวมทัๅงวางครงการพืไอกຌเขปัญหานๅาทวมละ
นๅาลຌง
รวม
3 ยุทธศาสตร์ดຌานการพัฒนาครงสรຌางพืๅนฐาน
3.2 กอสรຌาง ปรับปรุงสຌนทางการคมนาคมอยางทัไวถึง฿หຌสามารถตอบสนองความ
ตຌองการ ละกຌเขปัญหาความดือดรຌอนของประชาชน ดยฉพาะสຌนทางการ
ขนสงผลผลิตทางการกษตร หลงทองทีไยวละพืๅนทีไ อืไน โ ทีไกีไยวขຌองกับ
การดารงชีวิตของประชาชน
รวม
6 ยุทธศาสตร์ดຌานการพัฒนาการศึกษา
6.2 สงสริมการศึกษา฿นระบบ นอกระบบ ละการศึกษาตามอัธยาศัย
รวม

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

บบ ผ.03

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

ปี พ.ศ. 2562
จานวน
งบประมาณ
ครงการ
(บาท)

รวม 3 ปี
จานวน
งบประมาณ
ครงการ
(บาท)

1

100,000

-

-

-

-

1

100,000

1

400,000

-

-

-

-

1

400,000

2

500,000

-

-

-

-

2

500,000

3

2,150,000

-

-

-

-

3

2,150,000

3

2,150,000

-

-

-

-

3

2,150,000

22

8,226,000

-

-

-

-

22

8,226,000

22

8,226,000

-

-

-

-

22

8,226,000

1
1

105,400
105,400

-

-

-

-

1
1

105,400
105,400
20

ทีไ

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

ยุทธศาสตร์

7 ยุทธศาสตร์ดຌานการบริหารจัดการบຌานมืองทีไดี
7.5 พิไมประสิทธิภาพ฿นการปฏิบัติราชการ ละสงสริมศักยภาพทຌองถิไน฿นทุกโ
ดຌาน
รวม
9 ยุทธศาสตร์ดຌานการพัฒนาสังคม
9.2 สงสริม พัฒนาบทบาทละคุณภาพชีวิตของดใก ยาวชน สตรี ผูຌสูงอายุผูຌพิการ
ละดຌอยอกาส ดยการจัดกิจกรรมทีไหมาะสมละดานินการ฿หຌกิดกองทุน
หรือจัดหางบประมาณ พืไอดานินการพัฒนาบทบาทละคุณภาพชีวิตอยาง
ตอนืไอง รวมตลอดถึงการพัฒนา฿หຌมีความรูຌความชานาญ฿นวิชาชีพทีไหมาะสม
พืไอพึไงตนอง ลีๅยงตนองละครอบครัว
เดຌอยางมีกียรติละศักดิ์ศรีทัดทียมกับบุคคลทัไวเป
รวม
รวมทัๅงสิๅน

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

ปี พ.ศ. 2562
จานวน
งบประมาณ
ครงการ
(บาท)

รวม 3 ปี
จานวน
งบประมาณ
ครงการ
(บาท)

6

1,430,000

-

-

-

-

6

1,430,000

6

1,430,000

-

-

-

-

6

1,430,000

1

300,000

-

-

-

-

1

300,000

1

300,000

-

-

-

-

1

300,000

35

12,711,400

-

-

-

-

35

12,711,400
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รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 ถึง 2562) ปลีไยนปลง ครัๅงทีไ 2
ทศบาลตาบลปรุใหญ่
ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 3 พัฒนาคราชมืองน่าอยู่ทีไป็นมิตรกับสิไงวดลຌอม
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทຌองถิไนในขตจังหวัดทีไ 9 ยุทธศาสตร์ดຌานการรักษาความปลอดภัยในชีวิตละทรัพย์สิน
1. ยุทธศาสตร์ดຌานการรักษาความปลอดภัยในชีวิตละทรัพย์สิน
1.2 สงสริม สนับสนุนละรวมมือกับสวนราชการ หนวยงาน มูลนิธิการกุศลละองค์กรทีไกีไยวขຌอง ฿นการตรียมความพรຌอม฿นการปງองกันภัย ละการชวยหลือผูຌประสบภัย
งบประมาณละทีไผานมา
ปງาหมาย
ตัวชีๅวัด
ทีไ
ครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
ผลทีไคาดวาจะเดຌรับ
2560
2561
2562
(KPI)
(ผลผลิตของครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 ครงการอบรม฿หຌความรูຌรืไองการ พืไอ฿หຌประชาชน฿นขต อบรม฿หຌความรูຌรืไอง
50,000
50,000
50,000 รຌอยละของ ประชาชนมีความรูຌรืไองการ
ความปลอดภัย
ลดความสีไยงจากหตุ
พืๅนทีไตาบลปรุ฿หญ มี
การลดความสีไยงจาก
ลดความสีไยงจากหตุ
฿นชีวิตละ
สาธารณภัย
ความรูຌกีไยวกับการลด หตุสาธารณภัยก
ทรัพย์สินพิไมขึๅน สาธารณภัยพิไมขึๅน ละ
ความสีไยงจากหตุ
ประชาชน฿นขตพืๅนทีไ
เดຌรับการชวยหลือทันทวงที
สาธารณภัย
ตาบลปรุ฿หญ

บบ ผ.01

หนวยงานทีไ
รับผิดชอบ
สานักปลัด
ป็นรายการทีไ
ปลีไยนปลงจาก
ผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ. 2560-2562)
หนຌา 56 ลาดับทีไ 7

22

รายละอียดครงการพัฒนา
บบ ผ.01
ผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 ถึง 2562) ปลีไยนปลง ครัๅงทีไ 2
ทศบาลตาบลปรุใหญ่
ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 3 พัฒนาคราชมืองน่าอยู่ทีไป็นมิตรกับสิไงวดลຌอม
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทຌองถิไนในขตจังหวัดทีไ 9 ยุทธศาสตร์ดຌานการรักษาความปลอดภัยในชีวิตละทรัพย์สิน
1. ยุทธศาสตร์ดຌานการรักษาความปลอดภัยในชีวิตละทรัพย์สิน
1.4 สนับสนุนการฝຄกอบรมจัดตัๅงละอบรมฟຕนฟูตารวจบຌาน ละอาสาสมัครปງองกันภัยฝຆายพลรือน(อปพร.) พืไอป็นกาลังสนับสนุนจຌาหนຌาทีไรัฐ ละดูลรักษาความปลอดภัยละการจราจร
฿นชุมชน หมูบຌาน฿นชุมชน หมูบຌาน
ทีไ

ครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

1 ครงการรณรงค์ปງองกันอุบัติหตุ พืไอ฿หຌประชาชน
ดຌานการจราจรทางถนนประชาชน ตืไนตัว฿นการ฿ชຌรถ฿ชຌ
฿นขตพืๅนทีไตาบลปรุ฿หญ
ถนนอยางปลอดภัย

ปງาหมาย
(ผลผลิตของครงการ)
ฝຄกอบรม฿หຌความรูຌก
ประชาชน อาสาสมัคร
ปງองกันภัยฝຆายพลรือน
฿นขตพืๅนทีไตาบล
ปรุ฿หญ ปีละ 1 ครัๅง

งบประมาณละทีไผานมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)
50,000
30,000
30,000

ตัวชีๅวัด
(KPI)

ผลทีไคาดวาจะเดຌรับ

รຌอยละของ
ประชาชนละ
อาสาสมัครปງองกัน
ภัยฝຆายพลรือน฿น
ขตพืๅนทีไตาบลปรุ
฿หญมีความปลอดภัย
฿นชีวิตละทรัพย์สิน
พิไมขึๅน

ประชาชนมีความรูຌ฿นการ
ปງองกันละลดอุบัติหตุ
ดຌานการจราจรละ
ตระหนักถึงความ
ปลอดภัยละมีสวนรวม
฿นการ฿ชຌรถ฿ชຌถนนอยาง
ปลอดภัย

หนวยงานทีไ
รับผิดชอบ
สานักปลัด
ป็นรายการทีไ
ปลีไยนปลงจาก
ผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ. 2560-2562)
หนຌา 60 ลาดับทีไ 3
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รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 ถึง 2562) ปลีไยนปลง ครัๅงทีไ 2
ทศบาลตาบลปรุใหญ่
ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 3 พัฒนาคราชมืองน่าอยู่ทีไป็นมิตรกับสิไงวดลຌอม
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทຌองถิไนในขตจังหวัดทีไ 1 ยุทธศาสตร์การสานต่อนวทางพระราชดาริ
2.ยุทธศาสตร์การสานต่อนวทางพระราชดาริ
2.1 พัฒนาขุดลอก คูคลองละจัดสรຌางหลงนๅา สงวนละกใบกักนๅาพืไอการกษตร พืไอการอุปภคละบริภค รวมทัๅงวางครงการพืไอกຌเขปัญหานๅาทวมละนๅาลຌง
งบประมาณละทีไผานมา
ปງาหมาย
ตัวชีๅวัด
ทีไ
ครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
2560
2561
2562
(KPI)
(ผลผลิตของครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 ครงการพัฒนาหลงนๅาพืไอการ
50,000
50,000 50,000 รຌอยละของ
พืไอปງองกันละกຌเขปัญหาการขาด พัฒนาหลงนๅาพืไอการ
ประชาชนทีไ
อุปภค-บริภค
คลนนๅาอุปภค-บริภคของ
อุปภค-บริภค ฿นขตพืๅนทีไ
เดຌรับความ
ประชาชน฿นขตพืๅนทีไตาบลปรุ฿หญ ตาบลปรุ฿หญ
ดือดรຌอนจาก

ขาดคลนนๅา
อุปภค-บริภค
ลดลง

บบ ผ.01

ผลทีไคาดวาจะเดຌรับ
ประชาชนทีไเดຌรับความ
ดือดรຌอน฿นพืๅนทีไขต
ทศบาลตาบลปรุ฿หญ
เดຌรับการชวยหลือ
จากปัญหาการขาด
คลนนๅาอุปภคบริภคทันทวงที

หนวยงานทีไ
รับผิดชอบ
สานักปลัด
ป็นรายการทีไ
ปลีไยนปลงจาก
ผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ. 2560-2562)
หนຌา 56 ลาดับทีไ 8
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รายละอียดครงการพัฒนา
บบ ผ.01
ผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 ถึง 2562) ปลีไยนปลง ครัๅงทีไ 2
ทศบาลตาบลปรุใหญ่
ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 3 พัฒนาคราชมืองน่าอยู่ทีไป็นมิตรกับสิไงวดลຌอม
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทຌองถิไนในขตจังหวัดทีไ 6 ยุทธศาสตร์ดຌานการพัฒนาครงสรຌางพืๅนฐาน
3. ยุทธศาสตร์ดຌานการพัฒนาครงสรຌางพืๅนฐาน
3.2 กอสรຌาง ปรับปรุงสຌนทางการคมนาคมอยางทัไวถึง฿หຌสามารถตอบสนองความตຌองการ ละกຌเขปัญหาความดือดรຌอนของประชาชน ดยฉพาะสຌนทางการขนสงผลผลิตทางการกษตร หลงทองทีไยวละพืๅนทีไ อืไน โ
ทีไกีไยวขຌองกับการดารงชีวิตของประชาชน
ทีไ

ครงการ/กิจกรรม

1 ครงการกอสรຌางทอระบายนๅา
คอนกรีตสริมหลใก สຌนจากรงนๅา
ขใงกิจวารีถึงบายพาส ม.1

วัตถุประสงค์
พืไอพัฒนาระบบ
สาธารณูปภค฿หຌเดຌ
มาตรฐาน

ปງาหมาย
(ผลผลิตของครงการ)
ทอระบายนๅาคอนกรีต
สริมหลใก ชัๅน 3  0.60
x 1.00 มตร ความยาว
ทอรวมบอพัก 207.00
มตร บอพักนๅาทิๅงจานวน
20 บอ พรຌอมคืนผิวทาง
จราจรคอนกรีตสริมหลใก
พรຌอมติดตัๅงปງายครงการ
จานวน 1 ปງาย (ตาม
บบทศบาลกาหนด)

พิกัด
ทางภูมิศาสตร์

งบประมาณละทีไผานมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)
594,000
-

ตัวชีๅวัด
(KPI)
รຌอยละ
ประชาชนเดຌรับ
ความสะดวก฿น
การสัญจรพิไมขึๅน

ผลทีไคาดวาจะเดຌรับ
ระบายนๅาเดຌดีละนๅา
เมทวมขัง฿นพืๅนทีไ

หนวยงานทีไ
รับผิดชอบ
กองชาง
ป็นรายการทีไ
ปลีไยนปลงจาก
ผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ. 2560-2562)
หนຌา 77 ลาดับทีไ 51
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3. ยุทธศาสตร์ดຌานการพัฒนาครงสรຌางพืๅนฐาน
3.2 กอสรຌาง ปรับปรุงสຌนทางการคมนาคมอยางทัไวถึง฿หຌสามารถตอบสนองความตຌองการ ละกຌเขปัญหาความดือดรຌอนของประชาชน ดยฉพาะสຌนทางการขนสงผลผลิตทางการกษตร หลงทองทีไยวละพืๅนทีไ อืไน โ
ทีไกีไยวขຌองกับการดารงชีวิตของประชาชน
ทีไ

ครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

2 ครงการกอสรຌางถนนคอนกรีตสริม พืไอพัฒนาระบบ
หลใก สายชืไอมตะคองกา - บຌานกรีน สาธารณูปภค฿หຌเดຌ
ม.2
มาตรฐาน

3 ครงการกอสรຌางถนนคอนกรีตสริม
หลใก ซอยรัด฿จ ม.4

พืไอพัฒนาระบบ
สาธารณูปภค฿หຌเดຌ
มาตรฐาน

ปງาหมาย
(ผลผลิตของครงการ)
ถนนคอนกรีตสริมหลใก
กวຌาง 5.00 มตร ยาว
276.00 มตร หนา 0.15
มตร เหลทางหินคลุก
กวຌางขຌางละ 0.50 มตร
หรือพืๅนทีไกอสรຌางผิว
จราจรเมนຌอยกวา
1,380.00 มตร พรຌอม
ติดตัๅงปງายครงการจานวน
1 ปງาย (ตามบบ
ทศบาลกาหนด)
ถนนคอนกรีตสริมหลใก
กวຌาง 4.00 มตร ยาว
374.00 มตร หนา 0.15
มตร เหลทางหินคลุก
กวຌางขຌางละ 0.50 มตร
หรือพืๅนทีไกอสรຌางผิว
จราจรเมนຌอยกวา 1,496
ตารางมตร พรຌอมติดตัๅง
ปງายครงการ จานวน 1
ปງาย (ตามบบทศบาล
กาหนด)

พิกัด
ทางภูมิศาสตร์

งบประมาณละทีไผานมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)
886,000
-

943,000

-

-

ตัวชีๅวัด
(KPI)

ผลทีไคาดวาจะเดຌรับ

หนวยงานทีไ
รับผิดชอบ

รຌอยละ
ประชาชนเดຌรับ
ความสะดวก฿น
การสัญจรพิไมขึๅน

ประชาชนเดຌรับความ
สะดวก฿นการสัญจร

กองชาง
ป็นรายการทีไ
ปลีไยนปลงจาก
ผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ. 2560-2562)
หนຌา 79 ลาดับทีไ 58

รຌอยละ
ประชาชนเดຌรับ
ความสะดวก฿น
การสัญจรพิไมขึๅน

ประชาชนเดຌรับความ
สะดวก฿นการสัญจร

กองชาง
ป็นรายการทีไ
ปลีไยนปลงจาก
ผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ. 2560-2562)
หนຌา 81 ลาดับทีไ 63
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3. ยุทธศาสตร์ดຌานการพัฒนาครงสรຌางพืๅนฐาน
3.2 กอสรຌาง ปรับปรุงสຌนทางการคมนาคมอยางทัไวถึง฿หຌสามารถตอบสนองความตຌองการ ละกຌเขปัญหาความดือดรຌอนของประชาชน ดยฉพาะสຌนทางการขนสงผลผลิตทางการกษตร หลงทองทีไยวละพืๅนทีไ อืไน โ
ทีไกีไยวขຌองกับการดารงชีวิตของประชาชน
ทีไ

ครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

4 ครงการกอสรຌางทอระบายนๅา
คอนกรีตสริมหลใก สຌนทางตอจาก
ครงการดิมสຌนสูทบุญติมถึงคลอง
สงนๅา ม.4

พืไอพัฒนาระบบ
สาธารณูปภค฿หຌเดຌ
มาตรฐาน

5 ครงการกอสรຌางทอระบายนๅา
คอนกรีตสริมหลใก สຌนทางซอย
จริญพัฒน์ ม.4

พืไอพัฒนาระบบ
สาธารณูปภค฿หຌเดຌ
มาตรฐาน

ปງาหมาย
(ผลผลิตของครงการ)
ทอระบายนๅาคอนกรีต
สริมหลใก ชัๅน 3  0.60
x 1.00 มตร ความยาว
ทอรวมบอพัก 329.00
มตร บอพักนๅาทิๅงจานวน
32 บอ พรຌอมคืนผิวทาง
จราจรคอนกรีตสริมหลใก
พรຌอมติดตัๅงปງายครงการ
จานวน 1 ปງาย (ตาม
บบทศบาลกาหนด)

ทอระบายนๅาคอนกรีต
สริมหลใก ชัๅน 3  0.60
x 1.00 มตร ความยาว
ทอรวมบอพัก 166.00
มตร บอพักนๅาทิๅงจานวน
17 บอ พรຌอมคืนผิวทาง
จราจรคอนกรีตสริมหลใก
พรຌอมติดตัๅงปງายครงการ
จานวน 1 ปງาย (ตาม
บบทศบาลกาหนด)

พิกัด
ทางภูมิศาสตร์

งบประมาณละทีไผานมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)
945,000
-

484,000

-

-

ตัวชีๅวัด
(KPI)

ผลทีไคาดวาจะเดຌรับ

หนวยงานทีไ
รับผิดชอบ

รຌอยละ
ประชาชนเดຌรับ
ความสะดวก฿น
การสัญจรพิไมขึๅน

ระบายนๅาเดຌดีละนๅา
เมทวมขัง฿นพืๅนทีไ

กองชาง
ป็นรายการทีไ
ปลีไยนปลงจาก
ผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ. 2560-2562)
หนຌา 81 ลาดับทีไ 64

รຌอยละ
ประชาชนเดຌรับ
ความสะดวก฿น
การสัญจรพิไมขึๅน

ระบายนๅาเดຌดีละนๅา
เมทวมขัง฿นพืๅนทีไ

กองชาง
ป็นรายการทีไ
ปลีไยนปลงจาก
ผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ. 2560-2562)
พิไมติมฉบับทีไ 1 หนຌา
18 ลาดับทีไ 17
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3. ยุทธศาสตร์ดຌานการพัฒนาครงสรຌางพืๅนฐาน
3.2 กอสรຌาง ปรับปรุงสຌนทางการคมนาคมอยางทัไวถึง฿หຌสามารถตอบสนองความตຌองการ ละกຌเขปัญหาความดือดรຌอนของประชาชน ดยฉพาะสຌนทางการขนสงผลผลิตทางการกษตร หลงทองทีไยวละพืๅนทีไ อืไน โ
ทีไกีไยวขຌองกับการดารงชีวิตของประชาชน
ทีไ

ครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

6 ครงการกอสรຌางทอระบายนๅา
พืไอพัฒนาระบบ
คอนกรีตสริมหลใก บຌานวิรจน์พัฒนา สาธารณูปภค฿หຌเดຌ
ซอย 5 ม.4
มาตรฐาน

7 ครงการกอสรຌางทอระบายนๅา
พืไอพัฒนาระบบ
คอนกรีตสริมหลใก บຌานวิรจน์พัฒนา สาธารณูปภค฿หຌเดຌ
ซอย 11 ม.4
มาตรฐาน

ปງาหมาย
(ผลผลิตของครงการ)
ทอระบายนๅาคอนกรีต
สริมหลใก ชัๅน 3 0.40
ม. ความยาวทอรวม
รวมบอพัก 38 ม. บอพัก
จานวน 5 บอ พรຌอม
ติดตัๅงปງายครงการ
จานวน 1 ปງาย (ตามบบ
ทศบาลกาหนด)
ทอระบายนๅาคอนกรีต
สริมหลใก ชัๅน 3  0.40
ม. ความยาวทอรวมรวม
บอพัก 38 ม. บอพัก
จานวน 5 บอ พรຌอม
ติดตัๅงปງายครงการ
จานวน 1 ปງาย (ตามบบ
ทศบาลกาหนด)

พิกัด
ทางภูมิศาสตร์

งบประมาณละทีไผานมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)
104,000
-

104,000

-

-

ตัวชีๅวัด
(KPI)

ผลทีไคาดวาจะเดຌรับ

หนวยงานทีไ
รับผิดชอบ

รຌอยละ
ประชาชนเดຌรับ
ความสะดวก฿น
การสัญจรพิไมขึๅน

ระบายนๅาเดຌดีละนๅา
เมทวมขัง฿นพืๅนทีไ

กองชาง
ป็นรายการทีไ
ปลีไยนปลงจาก
ผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ. 2560-2562)
หนຌา 71 ลาดับทีไ 29

รຌอยละ
ประชาชนเดຌรับ
ความสะดวก฿น
การสัญจรพิไมขึๅน

ระบายนๅาเดຌดีละนๅา
เมทวมขัง฿นพืๅนทีไ

กองชาง
ป็นรายการทีไ
ปลีไยนปลงจาก
ผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ. 2560-2562)
หนຌา 71 ลาดับทีไ 28
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3. ยุทธศาสตร์ดຌานการพัฒนาครงสรຌางพืๅนฐาน
3.2 กอสรຌาง ปรับปรุงสຌนทางการคมนาคมอยางทัไวถึง฿หຌสามารถตอบสนองความตຌองการ ละกຌเขปัญหาความดือดรຌอนของประชาชน ดยฉพาะสຌนทางการขนสงผลผลิตทางการกษตร หลงทองทีไยวละพืๅนทีไ อืไน โ
ทีไกีไยวขຌองกับการดารงชีวิตของประชาชน
ทีไ

ครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

8 ครงการกอสรຌางถนนคอนกรีตสริม
หลใก สายทางหลังสนามกีฬาฉลิม
พระกียรติฯ 80 พรรษา ม.7

พืไอพัฒนาระบบ
สาธารณูปภค฿หຌเดຌ
มาตรฐาน

9 ครงการกอสรຌางถนนคอนกรีตสริม
หลใก สายทางขຌางวัดปຆาสงธรรม
พรหมรังสีฝัດงทิศตะวันตก ม.7

พืไอพัฒนาระบบ
สาธารณูปภค฿หຌเดຌ
มาตรฐาน

ปງาหมาย
(ผลผลิตของครงการ)
ถนนคอนกรีตสริมหลใก
กวຌาง 5.00 มตร ยาว
299.00 มตร หนา 0.15
มตร เหลทางหินคลุก
กวຌางขຌางละ 0.50 มตร
หรือพืๅนทีไกอสรຌางผิว
จราจรเมนຌอยกวา
1,495.00 ตารางมตร
พรຌอมติดตัๅงปງายครงการ
จานวน 1 ปງาย (ตาม
บบทศบาลกาหนด)
ถนนคอนกรีตสริมหลใก
กวຌาง 5.00 มตร ยาว
235.00 มตร หนา 0.15
มตร เหลทางหินคลุก
กวຌางขຌางละ 0.50 มตร
หรือพืๅนทีไกอสรຌางผิว
จราจรเมนຌอยกวา
1,175.00 ตารางมตร
พรຌอมติดตัๅงปງายครงการ
จานวน 1 ปງาย (ตาม
บบทศบาลกาหนด)

พิกัด
ทางภูมิศาสตร์

งบประมาณละทีไผานมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)
960,000
-

755,000

-

-

ตัวชีๅวัด
(KPI)

ผลทีไคาดวาจะเดຌรับ

หนวยงานทีไ
รับผิดชอบ

รຌอยละ
ประชาชนเดຌรับ
ความสะดวก฿น
การสัญจรพิไมขึๅน

ประชาชนเดຌรับความ
สะดวก฿นการสัญจร

กองชาง
ป็นรายการทีไ
ปลีไยนปลงจาก
ผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ. 2560-2562)
หนຌา 78 ลาดับทีไ 55

รຌอยละ
ประชาชนเดຌรับ
ความสะดวก฿น
การสัญจรพิไมขึๅน

ประชาชนเดຌรับความ
สะดวก฿นการสัญจร

กองชาง
ป็นรายการทีไ
ปลีไยนปลงจาก
ผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ. 2560-2562)
หนຌา 75 ลาดับทีไ 45
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3. ยุทธศาสตร์ดຌานการพัฒนาครงสรຌางพืๅนฐาน
3.2 กอสรຌาง ปรับปรุงสຌนทางการคมนาคมอยางทัไวถึง฿หຌสามารถตอบสนองความตຌองการ ละกຌเขปัญหาความดือดรຌอนของประชาชน ดยฉพาะสຌนทางการขนสงผลผลิตทางการกษตร หลงทองทีไยวละพืๅนทีไ อืไน โ
ทีไกีไยวขຌองกับการดารงชีวิตของประชาชน
ทีไ

ครงการ/กิจกรรม

10 ครงการกอสรຌางถนนคอนกรีตสริม
หลใก ซอยยอดสิงห์ ม.7

วัตถุประสงค์
พืไอพัฒนาระบบ
สาธารณูปภค฿หຌเดຌ
มาตรฐาน

ปງาหมาย
(ผลผลิตของครงการ)
ถนนคอนกรีตสริมหลใก
กวຌาง 4.00 มตร ยาว
171.00 มตร หนา 0.15
มตร เหลทางหินคลุก
กวຌางขຌางละ 0.50 มตร
หรือพืๅนทีไกอสรຌางผิว
จราจรเมนຌอยกวา 684.00
ตารางมตร พรຌอมติดตัๅง
ปງายครงการจานวน 1
ปງาย (ตามบบทศบาล
กาหนด)

พิกัด
ทางภูมิศาสตร์

งบประมาณละทีไผานมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)
431,000
-

ตัวชีๅวัด
(KPI)
รຌอยละ
ประชาชนเดຌรับ
ความสะดวก฿น
การสัญจรพิไมขึๅน

ผลทีไคาดวาจะเดຌรับ
ประชาชนเดຌรับความ
สะดวก฿นการสัญจร

หนวยงานทีไ
รับผิดชอบ
กองชาง
ป็นรายการทีไ
ปลีไยนปลงจาก
ผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ. 2560-2562)
หนຌา 76 ลาดับทีไ 48
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รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 ถึง 2562) ปลีไยนปลง ครัๅงทีไ 2
ทศบาลตาบลปรุใหญ่
ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 2 ลดความหลืไอมลๅาทางสังคมละพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทຌองถิไนในขตจังหวัดทีไ 4 ยุทธศาสตร์ดຌานการพัฒนาสังคม
9.ยุทธศาสตร์ดຌานการพัฒนาสังคม
9.2 สงสริม พัฒนาบทบาทละคุณภาพชีวิตของดใก ยาวชน สตรี ผูຌสูงอายุผูຌพิการ ละดຌอยอกาส ดยการจัดกิจกรรมทีไหมาะสมละดานินการ฿หຌกิดกองทุน หรือจัดหางบประมาณ
พืไอดานินการพัฒนาบทบาทละคุณภาพชีวิตอยางตอนืไอง รวมตลอดถึงการพัฒนา฿หຌมีความรูຌความชานาญ฿นวิชาชีพทีไหมาะสม พืไอพึไงตนอง ลีๅยงตนองละครอบครัว
เดຌอยางมีกียรติละศักดิ์ศรีทัดทียมกับบุคคลทัไวเป
ทีไ

ครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

1 ครงการฝຄกอบรมละสงสริมการ พืไอสงสริมประชาชน฿น
รวมกลุมอาชีพ
พืๅนทีไมีอาชีพละป็นการ
พิไมรายเดຌ

ปງาหมาย
(ผลผลิตของครงการ)
ฝຄกอบรมละสงสริมการ
อาชีพประชาชน฿นตาบลปรุ
฿หญ

งบประมาณละทีไผานมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)
70,000
50,000
50,000

ตัวชีๅวัด
(KPI)
จานวน
ประชาชนเดຌรับ
การสงสริม
อาชีพพิไมขึๅน

ผลทีไคาดวาจะเดຌรับ
กลุมอาชีพละกลุมตาง โ ฿น
พืๅนทีไมีการประกอบอาชีพทีไมี
ประสิทธิภาพพิไมมากขึๅน

บบ ผ.01

หนวยงานทีไ
รับผิดชอบ
สานักปลัด
ป็นรายการทีไ
ปลีไยนปลงจาก
ผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ. 2560-2562)
หนຌา 117 ลาดับทีไ 10
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รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 ถึง 2562) ปลีไยนปลง ครัๅงทีไ 2
ทศบาลตาบลปรุใหญ่
ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 2 ลดความหลืไอมลๅาทางสังคมละพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทຌองถิไนในขตจังหวัดทีไ 4 ยุทธศาสตร์ดຌานการพัฒนาสังคม
9.ยุทธศาสตร์ดຌานการพัฒนาสังคม
9.3 ดานินการสนับสนุน ละประสานรัฐบาล องค์กรปกครองสวนทຌองถิไนทุกระดับ พืไอปງองกันละ฿หຌมีการปราบปรามละกຌเขปัญหาการสพ การผลิต ละการจาหนายยาสพติด
฿นทุกระดับ

ทีไ

ครงการ/กิจกรรม

1 ครงการดานินการกีไยวกับการ
ปງองกันละกຌเขปัญหายาสพติด

วัตถุประสงค์
พืไอปງองกันละกຌเขปัญหายา
สพติดตามมาตรการตาง โ

ปງาหมาย
(ผลผลิตของครงการ)
ประชาชนตาบลปรุ฿หญ

งบประมาณละทีไผานมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)
85,000
40,000
40,000

ตัวชีๅวัด
(KPI)
จานวนประชาชน
ติดยาสพติด฿น
พืๅนทีไตาบลปรุ฿หญ
ลดลงละหมดเป

ผลทีไคาดวาจะเดຌรับ
การพรระบาดของยา
สพติด฿นพืๅนทีไตาบลปรุ
฿หญลดลงละหมดเป

บบ ผ.01

หนวยงานทีไ
รับผิดชอบ
กองสาธารณสุขฯ
ป็นรายการทีไ
ปลีไยนปลงจาก
ผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ. 2560-2562)
หนຌา 118 ลาดับทีไ 1
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ผ. 03

บัญชีสรุปครงการพัฒนา
ผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 ถึง 2562) ปลีไยนปลง ครัๅงทีไ 2
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. 2560
จานวน
ครงการ
งบประมาณ
2
100,000
1
50,000
10
6,206,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
155,000
0
0
15

6,511,000

ปี พ.ศ. 2561
จานวน
ครงการ
งบประมาณ
2
80,000
1
50,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
90,000
0
0
5

220,000

ปี พ.ศ. 2562
จานวน
ครงการ
งบประมาณ
2
80,000
1
50,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
90,000
0
0
5

220,000

รวม 3 ปี
จานวน
ครงการ
งบประมาณ
6
260,000
3
150,000
10
6,206,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6
335,000
0
0
25

6,951,000
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ผ. 03

บัญชีสรุปครงการพัฒนา
ผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 ถึง 2562) รวมพิไมติมถึง ฉบับทีไ 2 ละปลียไ นปลงถึง ครัๅงทีไ 2
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. 2560
ปี พ.ศ. 2561
ปี พ.ศ. 2562
จานวน งบประมาณ จานวน งบประมาณ จานวน งบประมาณ
ครงการ
(บาท)
ครงการ
(บาท)
ครงการ
(บาท)
29
3,565,000
22
2,410,000
13
1,620,000
7
2,686,000
3
1,450,000
0
0
75
47,492,500
41
11,285,800
1
500,000
7
2,500,000
6
500,000
6
500,000
10
2,110,000
10
21,750,000
9
1,750,000
14
1,730,618
13
1,625,218
13
1,625,218
55
9,314,000
25
2,050,000
23
2,020,000
11
785,000
11
885,000
11
985,000
20
13,286,000
17
2,881,000
17
2,881,000
3
170,000
3
170,000
3
170,000
231

83,639,118

151

45,007,018

96

12,051,218

รวม 3 ปี
จานวน
งบประมาณ
ครงการ
(บาท)
64
7,595,000
10
4,136,000
117
59,278,300
19
3,500,000
29
25,610,000
40
4,981,054
103
13,384,000
33
2,655,000
54
19,048,000
9
510,000
478

140,697,354

