
   

 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) 

เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 
และ 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) 
เปลี่ยนแปลง คร้ังที่ 2 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

เทศบาลต าบลปรุใหญ่ 
อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 



1 
 

 
เหตุผลและความจ าเป็น 

 
การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)  เพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 และแผนพัฒนาท้องถิ่น

สี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)  เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2  เทศบาลต าบลปรุใหญ่ 
ตามท่ี เทศบาลต าบลปรุใหญ่ ได้อนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) 

เมื่อวันที่  31 ตุลาคม 2559 และประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 1  
และเปลี่ยนแปลงถึง ครั้งที่ 1  เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2560  เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการแปลงนโยบายและ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลปรุใหญ่ไปสู่การปฏิบัติ แล้วนั้น 

 

เนื่องจากเทศบาลต าบลปรุใหญ่ มีความต้องการและความจ าเป็นเร่งด่วนที่ต้องด าเนินงานตาม
ภารกิจและอ านาจหน้าที่  และเพ่ือประโยชน์ของประชาชน จึงได้ด าเนินการเพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) โดยเพ่ิมเติมโครงการที่ยังมิได้บรรจุอยู่ในแผนงาน/โครงการของ
แผนพัฒนาของเทศบาลต าบลปรุใหญ่ และเปลี่ยนแปลงโครงการที่มีอยู่ เดิมให้สามารถแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชน รวมทั้ง เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารกิจการของเทศบาลตามอ านาจหน้าที่ 
สามารถสนองตอบยุทธศาสตร์การพัฒนา  ตอบสนองความต้องการของประชาชน  สามารถให้การบริการ
สาธารณะแก่ประชาชนในพ้ืนที่ได้อย่างเหมาะสม เกิดประสิทธิภาพ  สามารถน าไปสู่การปฏิบัติที่แท้จริง  และ
การเพ่ิมเติมเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีในครั้งนี้ จะเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนเป็นส าคัญ  

 

โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ 4 วรรค ๑๕ แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
หมายความว่า แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ก าหนด  วิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ 
เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และกลยุทธ์ โดยสอดคล้องกับ แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาต าบล แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผน
ชุมชน อันมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงาน   โครงการพัฒนา  ที่จัดท าขึ้นส าหรับปีงบประมาณ
แต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้า และให้หมายความรวมถึงการเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  และข้อ 22 เพ่ือประโยชน์ของประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจเพ่ิมเติมหรือ
เปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีได ้ โดยให้ด าเนินการตามขั้นตอน ดังนี้  

(1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี         
ที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงพร้อมเหตุผลและความจ าเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  

(2) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่ างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี      
ที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงเพ่ือเสนอผู้บริหารท้องถิ่น  

(3) ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงและ 
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง 



บัญชีสรุปโครงการพัฒนา แบบ ผ.07
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 2

เทศบาลต าบลปรุใหญ่

จ ำนวน
โครงกำร

 งบประมำณ
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

 งบประมำณ
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

 งบประมำณ
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

 งบประมำณ
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

 งบประมำณ
(บำท)

8 ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำสำธำรณสุข
8.1 แผนงำนสำธำรณสุข 1 140,000 1 140,000 1 140,000 1 140,000 4 560,000

1 140,000 1 140,000 1 140,000 1 140,000 4 560,000
1 140,000 1 140,000 1 140,000 1 140,000 4 560,000รวมทั้งสิ้น

รวม

ปี  2562 ปี  2564 รวม 4 ปี
ที่ ยุทธศำสตร์

ปี  2561 ปี 2563

2



รายละเอียดโครงการพัฒนา แบบ ผ.02
แผนพัฒนาท้องถ่ินสีป่ี (พ.ศ.2561 - 2564) เพ่ิมเติม ฉบับที ่2

ส าหรับอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน
เทศบาลต าบลปรุใหญ่

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

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

1 อุดหนุนส ำหรับกำร
ด ำเนินงำนตำมแนวทำง
โครงกำรพระรำชด ำริด้ำน
สำธำรณสุข

เพือ่อุดหนุนให้หมูบ่้ำน ใน
กำรด ำเนินงำนตำมแนวทำง
โครงกำรพระรำชด ำริด้ำน
สำธำรณสุข หมูบ่้ำนละ 3 
โครงกำร

คณะกรรมกำรหมูบ่้ำน 
จ ำนวน 7 หมูบ่้ำน ๆ ละ 
20,000 บำท

140,000 140,000 140,000 140,000  จ ำนวน
หมูบ่้ำน
ด ำเนิน
โครงกำร
พระรำชด ำริ
ด้ำน
สำธำรณสุข
เพิม่ขึน้

คณะกรรมกำรหมูบ่้ำน
สำมำรถด ำเนินกำร
โครงกำรพระรำชด ำริ
ด้ำนสำธำรณสุข 
หมูบ่้ำนละ 3 โครงกำร

กองสำธำรณสุขฯ คณะกรรมกำร
หมูบ่้ำนในเขต
เทศบำลต ำบล
ปรุใหญ่

รวม ........1......... โครงการ 140,000    140,000    140,000    140,000    

แผนงำนสำธำรณสุข
หน่วยงำนที่
ขอรับเงิน
อุดหนุน

ที่ โครงกำร วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ
 ตัวชีว้ัด
(KPI)

ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
หน่วยงำน

รับผิดชอบหลัก

3



บัญชคีรภุณัฑ์ แบบ ผ.08
แผนพัฒนาท้องถ่ินสีป่ี (พ.ศ.2561 - 2564) เพ่ิมเติม ฉบับที ่2

เทศบาลต าบลปรุใหญ่

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

1 แผนงำนบริหำรทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส ำนักงำน เพื่อจัดหำตู้เหล็ก
 2 บำนเล่ือน 
(กระจก) ขนำด 4
 ฟุต  ส ำหรับใช้
ในกำรปฏบิติังำน

ตู้เหล็ก 2 บำนเล่ือน 
(กระจก) ขนำด 4 ฟุต  
จ ำนวน 6 หลัง ๆ ละ 
5,000 บำท 
(รำยละเอยีดจัดซ้ือจัด
จ้ำงตำมรำคำท้องตลำด)

30,000  -  -  - กองคลัง

2 แผนงำนบริหำรทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส ำนักงำน เพื่อจัดหำโต๊ะพับ
อเนกประสงค์   
โฟเมกำ้ ขนำดไม่
นอ้ยกว่ำ 150 ซม.
 X 74 ซม. X 74 
ซม. ส ำหรับใช้ใน
กำรปฏบิติังำน

โต๊ะพับอเนกประสงค์    
โฟเมกำ้ ขนำดไมน่อ้ย
กว่ำ 150 ซม. X 74 ซม.
 X 74 ซม.  จ ำนวน 20 
ตัว ๆ ละ 2,300 บำท 
(รำยละเอยีดจัดซ้ือจัด
จ้ำงตำมรำคำท้องตลำด)

46,000  -  -  - กองคลัง

3 แผนงำนเคหะและชุมชน ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์งำนบำ้น
งำนครัว

เพื่อจัดหำเคร่ือง
ตัดหญ้ำ แบบล้อ
จักรยำน ส ำหรับ
ใช้ในกำร
ปฏบิติังำน

เคร่ืองตัดหญ้ำ แบบล้อ
จักรยำน จ ำนวน 2 
เคร่ือง ๆ ละ 12,000 
บำท (ตำมบญัชีรำคำ
มำตรฐำนครุภณัฑ์ เดือน
มกรำคม 2561)

24,000  -  - - กองช่ำง

100,000 - - - 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ
หน่วยงำน

รับผิดชอบหลัก

รวม

ที่ แผนงำน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย

4



บัญชีสรุปโครงการพัฒนา แบบ ผ.07
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2

เทศบาลต าบลปรุใหญ่

จ ำนวน
โครงกำร

 งบประมำณ
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

 งบประมำณ
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

 งบประมำณ
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

 งบประมำณ
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

 งบประมำณ
(บำท)

8 ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำสำธำรณสุข
8.1 แผนงำนสำธำรณสุข 1 100,000 1 100,000 1 100,000 1 100,000 4 400,000

1 100,000 1 100,000 1 100,000 1 100,000 4 400,000
1 100,000 1 100,000 1 100,000 1 100,000 4 400,000รวมทั้งสิ้น

รวม

รวม 4 ปี
ที่ ยุทธศำสตร์

ปี  2561 ปี  2562 ปี 2563 ปี  2564

5



รายละเอียดโครงการพัฒนา แบบ ผ.01
แผนพัฒนาท้องถ่ินสีป่ี (พ.ศ.2561 - 2564) เปลีย่นแปลง ครัง้ที ่2

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ
เทศบาลต าบลปรุใหญ่

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

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

1 โครงกำรป้องกันและควบคุมโรคพิษ
สุนัขบ้ำ

เพือ่ให้ประชำชนในต ำบล
ปลอดภัยจำกโรคพิษสุนัขบ้ำ

ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้ำและควบคุม
ประชำกรสุนัขและแมวใน
เขตพืน้ที่ต ำบลปรุใหญ่

100,000 100,000 100,000 100,000  ไม่เกิดโรคพษิ
สุนัขบำ้ในพืน้ที่

ประชำชนในต ำบลปลอดภัย
จำกโรคพิษสุนัขบ้ำ

 กองสำธำรณสุขฯ 
เปน็รำยกำร

เปล่ียนแปลงจำก
แผนพฒันำท้องถิ่นส่ีป ี
(พ.ศ. 2561-2564) 
ล ำดับ 2 หน้ำ 136

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

แผนงำนสำธำรณสุข
งบประมำณและที่ผ่ำนมำ

 ตัวชีว้ัด
(KPI)

ที่ โครงกำร วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย

ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
หน่วยงำน

รับผิดชอบหลัก
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