แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2562

เทศบาลตาบลปรุใหญ่
อาเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

คานา
การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2562 ของเทศบาล
ตาบลปรุใหญ่ เป็นแผนพัฒนาท้องถิ่นในระดับตาบล ภายใต้วิสัยทัศน์การพัฒนาตาบล ซึ่งได้กาหนดแผนงาน
การพัฒ นาให้ส อดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด นโยบายของรัฐ บาล นโยบายของผู้ บริหาร
ท้องถิ่น และยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตาบลปรุใหญ่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาและความ
เดือดร้อนของประชาชนในท้องถิ่น ตลอดจนตอบสนองความต้องการของประชาชน และพัฒนาท้องถิ่น ให้
บรรลุเป้าหมายตามภารกิจและอานาจหน้าที่ของเทศบาลตาบลปรุใหญ่อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
เพื่อประโยชน์ของประชาชน เทศบาลตาบลปรุใหญ่ จึงได้ดาเนินการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ. 2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2562 ของเทศบาลตาบลปรุใหญ่ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 22/1 เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้เป็น
อานาจของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวจะเกิดประโยชน์
สูงสุดต่อประชาชนและท้องถิ่นเป็นสาคัญ
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาเทศบาลตาบลปรุใหญ่
คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตาบลปรุใหญ่

สารบัญ
หน้า
เหตุผลและความจาเป็น

1

บัญชีสรุปโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1
- แบบ ผ.01

2

รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1
- แบบ ผ.02

3

บัญชีครุภัณฑ์ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1
- แบบ ผ.03

11

ภาคผนวก
-

ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2562
คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตาบลปรุใหญ่
คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาเทศบาลตาบลปรุใหญ่
คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตาบลปรุใหญ่
คาสั่งแต่งตั้งประธานและเลขานุการคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลตาบลปรุใหญ่

1

เหตุผลและความจาเป็น
การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2562 เทศบาล
ตาบลปรุใหญ่
ตามที่ เทศบาลตาบลปรุใหญ่ ได้อนุมัติและประกาศใช้ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2562 เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการแปลงนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาล
ตาบลปรุใหญ่ไปสู่การปฏิบัติ แล้วนั้น
เนื่องจากส่วนราชการต่าง ๆ มีความประสงค์ ขอเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 25612565) เพื่อดาเนินงานตามภารกิจและอานาจหน้าที่ โดยขอเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ที่มีอยู่เดิม ให้
สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและตอบสนองความต้องการของประชาชน และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การบริหารกิจการของเทศบาลตามอานาจหน้าที่ สนองตอบยุทธศาสตร์การพัฒนา สามารถให้การบริการ
สาธารณะแก่ประชาชนในพื้นที่ได้อย่างเหมาะสม เกิดประสิทธิภาพ สามารถนาไปสู่การปฏิบัติที่แท้จริง รวมทั้ง
เพื่อนาแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นเครื่องมือและแนวทางในการจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ
รายจ่ ายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสม และการเปลี่ ยนแปลงแผนพัฒ นาท้องถิ่น ในครั้งนี้ จะเกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนเป็นสาคัญ
โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 4 แผนพัฒนาท้องถิ่น
หมายความว่า แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่กาหนด วิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์
เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และกลยุทธ์ โดยสอดคล้องกับ แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอาเภอ แผนพัฒนาตาบล แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผน
ชุมชน อันมีลักษณะเป็นการกาหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนา ที่จัดทาขึ้นสาหรับปีงบประมาณ
แต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้า และให้หมายความรวมถึงการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อ 22/1 เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้เป็นอานาจของ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น สาหรับองค์การบริหารส่วนตาบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เปลี่ยนแปลงให้
สภาองค์การบริหารส่วนตาบลพิจารณาตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วน
ตาบล พ.ศ. 2537 ด้วย
เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นตามวรรคหนึ่งได้รับความเห็บชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว
ให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่
วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้

แบบ ผ.01
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2562
เทศบาลตาบลปรุใหญ่
ที่

ยุทธศาสตร์

1 ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
1.2 แผนงานเคหะและชุมชน
รวม
3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
3.1 แผนงานเคหะและชุมชน
รวม
6 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา
6.1 แผนงานการศึกษา
รวม
7 ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
รวม
รวมทั้งสิ้น

ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
รวม 5 ปี
จานวน งบประมาณ จานวน งบประมาณ จานวน งบประมาณ จานวน งบประมาณ จานวน งบประมาณ จานวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท) โครงการ
(บาท) โครงการ
(บาท) โครงการ
(บาท)
โครงการ
(บาท) โครงการ
(บาท)
0
0

0
0

0
0

0
0

1
1

40,500
40,500

0
0

0
0

0
0

0
0

1
1

40,500
40,500

0
0

0
0

0
0

0
0

11
11

3,195,000
3,195,000

0
0

0
0

0
0

0
0

11
11

3,195,000
3,195,000

0
0

0
0

1
1

101,700
101,700

1
1

283,000
283,000

1
1

283,000
283,000

1
1

283,000
283,000

4
4

950,700
950,700

4
4
4

660,000
660,000
660,000

4
4
5

660,000
660,000
761,700

4
4
17

850,000
850,000
4,368,500

4
4
5

650,000
650,000
933,000

4
4
5

650,000
650,000
933,000

20
20
36

3,470,000
3,470,000
7,656,200

2

แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2562
เทศบาลตาบลปรุใหญ่
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การเสริมสร้างความมั่นคงทุกมิติ เพื่อป้องกันสถาบันหลักของชาติ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 9 ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
1. ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
1.2 แผนงานเคหะและชุมชน
งบประมาณ
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
2561
2562
2563
2564
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 โครงการขยายเขตเสียง
เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ติดตั้งสายสัญญาณ
40,500

ตามสายโพธิเ์ ตี้ย-โนนสลัก ข้อมูลข่าวสารทั่วถึงและ
ได ชุมชนคนชุม 3 ม.1
ครอบคลุม

รวม 1 โครงการ

2565
(บาท)
-

เสียงตามสาย จาก
โพธิเ์ ตี้ย-โนนสลักได
ติดตั้งลาโพงฮอร์น
400 w. ขนาด 20 นิ้ว
กันน้า จานวน 4 ตัว
ตามรูปแบบและ
รายการประมาณการ
ที่เทศบาลตาบลปรุ
ใหญ่กาหนด
-

-

40,500

-

ตัวชี้วัด
(KPI)
ร้อยละของ
ประชาชนได้รับ
ข้อมูลข่าวสาร
เพิ่มขึ้น

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ประชาชนได้รับ
ข้อมูลข่าวสาร
ทั่วถึงและ
ครอบคลุม

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

กองช่าง
เป็นรายการเปลี่ยนแปลง
จากแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ. 2561-2565) ลาดับ
2 หน้า 78

-

3

แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2562
เทศบาลตาบลปรุใหญ่
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันเศรษฐกิจ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 6 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
3.1 แผนงานเคหะและชุมชน
งบประมาณ
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
2561
2562
2563
(ผลผลิตของโครงการ)
1

2

3

(บาท)
-

โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก เพื่อพัฒนาระบบ
สายตะกุดทางเข้าบ้านนายสาธิต สาธารณูปโภคให้ได้
มาตรฐาน
ชุมชนคนชุม 1 ม.1

ลงหินคลุกบนผิวจราจรเดิม พร้อมปรับเกลี่ย ผิว
จราจร กว้าง 4.00 ม. ยาว 35.00 ม. หรือพื้นที่
ผิวจราจรหินคลุกไม่น้อยกว่า 140.00 ตร.ม.
ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 28.00 ลบ.ม. (ตาม
รูปแบบรายการและประมาณการที่เทศบาล
กาหนด)

เพื่อพัฒนาระบบ
โครงการปรับปรุงทางลงที่ทา
การผู้ใหญ่บา้ นหมู่ที่ 1 ชุมชนคน สาธารณูปโภคให้ได้
มาตรฐาน
ชุม 2 ม. 1

ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4 ม. ยาว
10.50 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 42.00 ตร.ม.
(ตามรูปแบบรายการและประมาณการที่
เทศบาลกาหนด)

-

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เพื่อพัฒนาระบบ
เหล็ก ซอยบ้านยายเมี้ยน – บ้าน สาธารณูปโภคให้ได้
ยายน้อย ชุมชนตาลโหรนโนนตาชู มาตรฐาน
พัฒนา ม.2

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 2.00 ม. ยาว
15.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ผวิ จราจร
คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 30.00 ตร.ม.
(ตามรูปแบบรายการและประมาณการที่เทศบาล
กาหนด)

-

(บาท)
-

-

-

(บาท)
24,000

30,000

22,000

2564

2565

(บาท)
-

(บาท)
-

-

-

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

ร้อยละ
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรเพิ่มขึ้น

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร

ร้อยละ
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรเพิ่มขึ้น

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร

ร้อยละ
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรเพิ่มขึ้น

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองช่าง
เป็นรายการ
เปลี่ยนแปลงจาก
แผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ. 2561-2565)
ลาดับ 2 หน้า 87

กองช่าง
เป็นรายการ
เปลี่ยนแปลงจาก
แผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ. 2561-2565)
ลาดับ 8 หน้า 88

กองช่าง
เป็นรายการ
เปลี่ยนแปลงจาก
แผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ. 2561-2565)
ลาดับ 13 หน้า 89

4

3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
3.1 แผนงานเคหะและชุมชน
งบประมาณ
ที่
4

5

6

7

โครงการ
โครงการจัดทาป้ายชื่อชุมชนตาล
โหรนโนนตาชูพัฒนา ม.2

วัตถุประสงค์
เพื่อแสดงที่ตั้งและ
อาณาเขตของพื้นที่
ชุมชน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ติดตั้งป้ายชื่อชุมชน ขนาด 1.20 x 2.40 ม.
จานวน 1 ป้าย (ตามรูปแบบรายการและ
ประมาณการที่เทศบาลกาหนด)

2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)
-

(บาท)
-

(บาท)
15,000

(บาท)
-

(บาท)
-

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เพื่อพัฒนาระบบ
เสริมเหล็ก ซอย 9/2 ชุมชนร่วม สาธารณูปโภคให้ได้
มาตรฐาน
ใจพัฒนาตะคองเก่า ม.2

ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5.00 ม. ยาว
43.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ผวิ จราจร
คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 215.00 ตร.ม.
พร้อมป้ายโครงการ จานวน 1 ป้าย (ตาม
รูปแบบรายการและประมาณการที่เทศบาล
กาหนด)

-

โครงการก่อสร้างรางระบายน้า
ซอย 9/4 ชุมชนร่วมใจพัฒนา
ตะคองเก่า ม.2

เพื่อพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภคให้ได้
มาตรฐาน

รางระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง
ภายใน 0.40 ม. ยาว 142 ม. ฝาตะแกรง
เหล็ก พร้อมป้ายโครงการ จานวน 1 ป้าย
(ตามรูปแบบรายการและประมาณการที่
เทศบาลกาหนด)

-

โครงการปรับปรุงจุดรองรับฝา
รางระบายน้า ซอยบ้านป้าวิน
ชุมชนหนองหอย ม.3

เพื่อพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภคให้ได้
มาตรฐาน

ปรับปรุงจุดรองรับฝารางระบายน้า
คอนกรีตเสริมเหล็ก ยาว 188.00 ม.
ปรับปรุงฝารางระบายน้าคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดกว้าง 0.50 ม. ยาว 0.80 ม.
หนา 0.15 ม. (ตามรูปแบบรายการและ
ประมาณการที่เทศบาลกาหนด)

-

-

-

-

155,000

902,000

100,000

-

-

-

-

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

ร้อยละ
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรเพิ่มขึ้น

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร

ร้อยละ
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรเพิ่มขึ้น

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร

ร้อยละ
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรเพิ่มขึ้น

ระบายน้าได้ดี
และน้าไม่ท่วมขัง
ในพื้นที่

ร้อยละ
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรเพิ่มขึ้น

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองช่าง
เป็นรายการ
เปลี่ยนแปลงจาก
แผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ. 2561-2565)
ลาดับ 19 หน้า 91

กองช่าง
เป็นรายการ
เปลี่ยนแปลงจาก
แผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ. 2561-2565)
ลาดับ 24 หน้า 92

กองช่าง
เป็นรายการ
เปลี่ยนแปลงจาก
แผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ. 2561-2565)
ลาดับ 27 หน้า 93

กองช่าง
เป็นรายการ
เปลี่ยนแปลงจาก
แผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ. 2561-2565)
ลาดับ 39 หน้า 96

5

3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
3.1 แผนงานเคหะและชุมชน
งบประมาณ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

8

โครงการจัดทาป้ายชื่อหมู่บา้ น
ชุมชนหนองหอย ม.3

เพื่อแสดงที่ตั้งและอาณา ติดตั้งป้ายชื่อชุมชน ขนาด 1.20 x 2.40
เขตของพื้นที่ชมุ ชน
ม.จานวน 1 ป้าย (ตามรูปแบบรายการ

2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)
-

(บาท)
-

(บาท)
15,000

(บาท)
-

(บาท)
-

และประมาณการที่เทศบาลกาหนด)
โครงการก่อสร้างท่อระบายน้า
คอนกรีตเสริมเหล็ก และราง
ระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็ก
ซอยเจริญพัฒน์ ชุมชนรวมมิตร
พัฒนา ม.4

เพื่อพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภคให้ได้
มาตรฐาน

รางระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดราง
ระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในกว้าง 0.40
ม. ยาว 64 ม. ฝารางระบายน้าเหล็กตะแกรง
และวางท่อระบายน้า ขนาด 0.40 ม. บ่อพัก
ขนาด 1.00x1.00 ม. จานวน 28 บ่อ ความยาว
ท่อระบายน้ารวมบ่อพัก 286.00 ม. พร้อมติดตั้ง
ป้ายโครงการ จานวน 1 ป้าย (ตามรูปแบบ
รายการและประมาณการที่เทศบาลกาหนด)

-

10 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้า

เพื่อพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภคให้ได้
มาตรฐาน

ท่อระบายน้าคอนเวิร์ส ขนาด 2.10x2.10
ม. ยาว 12.00 ม. จานวน 1 ช่อง พร้อม
ป้ายโครงการจานวน 1 ป้าย (ตามรูปแบบ
รายการและประมาณการที่เทศบาล
กาหนด) อ้างอิงจากแบบมาตรฐานท่อ
ลอดเหลี่ยม RIGID FRAME (มทช. ปี 56)

-

9

คอนเวิร์สขนาดใหญ่ เส้นบ้าน
เลียบ - คนชุม เลียบคลอง
ชลประทาน ชุมชนบ้านเลียบ ม.6

-

-

1,176,000

478,000

-

-

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ร้อยละ
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรเพิ่มขึ้น

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร

ร้อยละ
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรเพิ่มขึ้น

ระบายน้าได้ดี
และน้าไม่ท่วมขัง
ในพื้นที่
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร

เป็นรายการ
เปลี่ยนแปลงจาก
แผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ. 2561-2565)
ลาดับ 52 หน้า 99

ร้อยละ
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรเพิ่มขึ้น

ระบายน้าได้ดี
และน้าไม่ท่วมขัง
ในพื้นที่
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร

เป็นรายการ
เปลี่ยนแปลงจาก
แผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ. 2561-2565)
ลาดับ 69 หน้า 104

กองช่าง
เป็นรายการ
เปลี่ยนแปลงจาก
แผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ. 2561-2565)
ลาดับ 40 หน้า 96

กองช่าง

กองช่าง

6

3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
3.1 แผนงานเคหะและชุมชน
งบประมาณ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

11 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เพื่อพัฒนาระบบ

เหล็ก ซอยบ้านป้าโสภาถึงถนน
สาธารณูปโภคให้ได้
หน้าศาลากลางบ้าน ชุมชนแสนสุข มาตรฐาน
2 ม.7

รวม 11 โครงการ

ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 ม. ยาว
104.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ผวิ จราจร
คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 416.00 ตร.ม.
ไหล่ทางสองข้างลงหินคลุก กว้างข้างละ 0.50 ม.
พร้อมป้ายโครงการจานวน 1 ป้าย (ตามรูปแบบ
รายการและประมาณการที่เทศบาลกาหนด)

2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)
-

(บาท)
-

(บาท)
278,000

(บาท)
-

(บาท)
-

-

-

3,195,000

-

ตัวชี้วัด
(KPI)
ร้อยละ
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรเพิ่มขึ้น

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองช่าง
เป็นรายการ
เปลี่ยนแปลงจาก
แผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ. 2561-2565)
ลาดับ 82 หน้า 108

-

7

แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2562
เทศบาลตาบลปรุใหญ่
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การลดความเหลื่อมล้า เพื่อยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา
6. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา
6.1 แผนงานการศึกษา
งบประมาณ
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
2561
2562
2563
2564
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1

เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนศูนย์
โครงการสนับสนุน
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตาบลปรุ
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
ใหญ่ได้รับการพัฒนาตามวัย
สถานศึกษา
- ค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาสาหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.)
1) ค่าหนังสือเรียน
2) ค่าอุปกรณ์การเรียน
3) ค่าเครือ่ งแบบ
นักเรียน
4) ค่ากิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน
- ค่าจัดการเรียนการสอน

รวม 1 โครงการ

- ค่าใช้จา่ ยในการจัดการศึกษา
สาหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.)
1) เพื่อเป็นค่าหนังสือเรียน อัตรา
คนละ 200 บาท/ปี
2) เพื่อเป็นค่าอุปกรณ์การเรียน
อัตราคนละ 200 บาท/ปี
3) เพื่อเป็นค่าเครื่องแบบนักเรียน
อัตราคนละ 300 บาท/ปี
4) เพื่อเป็นค่ากิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน อัตราคนละ 430 บาท/ปี
สาหรับนักเรียนอายุ 3 - 5 ปี
สังกัด ศพด. ทต. ปรุใหญ่ ทั้ง 2 แห่ง
- ค่าจัดการเรียนการสอน อัตราคน
ละ 1,700 บาท/ปี สาหรับนักเรียน
อายุ 2-5 ปี สังกัด ศพด. ทต.ปรุใหญ่
ทั้ง 2 แห่ง

-

101,700

-

101,700

283,000

283,000

283,000

283,000

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

283,000 ร้อยละ 100

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
นักเรียนศูนย์พัฒนา

ของจานวน
เด็กเล็กเทศบาลตาบล
นักเรียน ศพด.
ปรุใหญ่ได้รับการ
ทต.ปรุใหญ่
ได้รับการพัฒนา พัฒนาตามวัย

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองการศึกษา
เป็นรายการเปลี่ยนแปลง
จากแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ. 2561-2565)
ลาดับ 10 หน้า 132

283,000

8

แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2562
เทศบาลตาบลปรุใหญ่
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ รองรับ Smart City , Mice City และด้านอื่น ๆ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 8 ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
7. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
7.1 แผนงานบริหารทั่วไป
งบประมาณ
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
2561
2562
2563
2564
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 โครงการอบรมให้ความรูเ้ กีย่ วกับ เพื่อให้ประชาชนในเขต
30,000
30,000
20,000
20,000
ประชาชนในเขตเทศบาล
เทศบาลตาบลปรุใหญ่มี
ตาบลปรุใหญ่
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

2565
(บาท)
20,000

ความรู้เกี่ยวกับการชาระภาษี
ที่ดนิ และสิ่งปลูกสร้าง

2 โครงการอานวยความสะดวกให้แก่ เพื่อให้บริการประชาชนให้

ประชาชนผู้เสียภาษีนอกเวลาทา
การ

ได้รับความสะดวกในการเสีย
ภาษี

บุคคลผู้มีหน้าที่เสียภาษี

15,000

15,000

10,000

10,000

10,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ประชาชนมี
ความรู้เพิ่มขึ้น
เกี่ยวกับภาษี
ที่ดินและสิ่งปลูก
สร้าง

ประชาชนมีความรู้
เกี่ยวกับภาษีที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้าง

การจัดเก็บ
รายได้มี
ประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การชาระภาษี

หน่วยงานรับผิดชอบ
หลัก
กองคลัง
เป็นรายการเปลี่ยนแปลง
จากแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ. 2561-2565)
ลาดับ 7 หน้า 135

กองคลัง
เป็นรายการเปลี่ยนแปลง
จากแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ. 2561-2565)
ลาดับ 8 หน้า 135
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ที่

โครงการ

3 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ

ปฏิบตั ิงานสาหรับบุคลากร
เทศบาลตาบลปรุใหญ่/หน่วยงาน
คลัง

4 โครงการเลือกตั้ง

รวม 4 โครงการ

วัตถุประสงค์
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัตงิ านสาหรับบุคลากร
เทศบาลตาบลปรุใหญ่/
หน่วยงานคลัง

เพื่อให้มนี ายกเทศมนตรี
สมาชิกสภาเทศบาล ตาม
พระราชบัญญัตฯิ กาหนด

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- จัดอบรมสาหรับ
บุคลากรเทศบาลตาบลปรุ
ใหญ่/หน่วยงานคลัง โดย
เชิญวิทยากรจาก
สานักงานคลังจังหวัด
นครราชสีมา และ
สานักงานท้องถิ่นจังหวัด
นครราชสีมา
- ศึกษาดูงานเกี่ยวกับ
การจัดทาแผนที่ภาษี
แลกเปลี่ยนความรู้และ
ประสบการณ์เกี่ยวกับ
การเงิน การบัญชีและ
การจัดซื้อจัดจ้าง
เลือกตั้งนายกเทศมนตรี ฯ
และสมาชิกสภาเทศบาล
ตาบลปรุใหญ่ แทนตาแหน่ง
ว่าง

2561
(บาท)
15,000

600,000

660,000

งบประมาณ
2562
2563
(บาท)
(บาท)
15,000
20,000

600,000

660,000

800,000

850,000

2564
(บาท)
20,000

600,000

650,000

2565
(บาท)
20,000

600,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ร้อยละ 100
ของจานวน
บุคลากรเทศบาล
ตาบลปรุใหญ่/
หน่วยงานคลัง
ได้รับความรู้
เพิ่มขึ้น

ประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน
เพิ่มขึ้นสาหรับ
บุคลากรเทศบาล
ตาบลปรุใหญ่/
หน่วยงานคลัง

มีนายกเทศมนตรี
สมาชิกสภาเทศบาล

การบริหารงาน
เทศบาลเกิด
ประสิทธิภาพ

หน่วยงานรับผิดชอบ
หลัก
กองคลัง
เป็นรายการเปลี่ยนแปลง
จากแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ. 2561-2565)
ลาดับ 9 หน้า 136

สานักปลัดเทศบาล
เป็นรายการเปลี่ยนแปลง
จากแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ. 2561-2565)
ลาดับ 17 หน้า 138

650,000
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แบบ ผ.03

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2562
เทศบาลตาบลปรุใหญ่
ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

1 แผนงานบริหารทั่วไป

ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

รวม 1 รายการ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)
โต๊ะพับอเนกประสงค์ โฟเมก้า ขนาด
ไม่น้อยกว่า 150 ซม. X 74 ซม. X 74
ซม. จานวน 30 ตัว ๆ ละ 2,300 บาท
(ตามราคาท้องตลาด)

งบประมาณ
2562
2563
(บาท)
(บาท)
69,000
-

2561
(บาท)
-

-

69,000

-

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

-

-

หน่วยงานรับผิดชอบ
หลัก
สานักปลัดเทศบาล
เป็นรายการ
เปลี่ยนแปลงจาก
แผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ. 2561-2565)
ลาดับ 8 หน้า 161
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