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ค ำน ำ 
 

 การจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)  เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง  ครั้งที่ 6  พ.ศ. 2564 
ของเทศบาลต าบลปรุใหญ่ เป็นแผนพัฒนาท้องถ่ินในระดับต าบล ภายใต้วิสัยทัศน์การพัฒนาต าบล  ซึ่งได้
ก าหนดแผนงานการพัฒนาให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด นโยบายของรัฐบาล  นโยบาย
ของผู้บริหารท้องถ่ิน และยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลปรุใหญ่ รวมทั้ง สนองตอบนโยบายของ
กระทรวงมหาดไทย นโยบายของรัฐบาล เพื่อพัฒนาท้องถ่ินให้บรรลุเป้าหมายตามภารกิจและอ านาจหน้าที่ของ
เทศบาลต าบลปรุใหญ่อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
 เพื่อประโยชน์ของประชาชน     เทศบาลต าบลปรุใหญ่   จึงได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน 
(พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง  ครั้งที่ 6  พ.ศ. 2564 ของเทศบาลต าบลปรุใหญ่ โดยถือปฏิบัติ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2548 และ
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 22/2 ทั้งนี้ การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถ่ินดังกลา่วจะเกิดประโยชน์
สูงสุดต่อประชาชนและท้องถ่ินเป็นส าคัญ 
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เหตุผลและความจ าเป็น 
 

การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  เพ่ิมเตมิและเปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 6 พ.ศ. 2564  
เทศบาลต าบลปรุใหญ่ 

 
ตามที่ เทศบาลต าบลปรุใหญ่ ได้อนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) 

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน  2562  , แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงถึง ครั้งที่ 5 
พ.ศ. 2564  เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2564 และแผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2561-2565) แก้ไขถึง ครั้งที่ 3 พ.ศ. 
2564  เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2564   เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการแปลงนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนา
เทศบาลต าบลปรุใหญ่ไปสู่การปฏิบัติ  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 นั้น 

ด้วยกองช่าง มีความประสงค์ขอเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-
2565)    เพื่อด าเนินงานตามภารกิจและอ านาจหน้าที่  เนื่องจากได้รับแจ้งจากกรมสง่เสริมการปกครองท้องถ่ิน
ได้แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจาย
อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ และตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถ่ิน  ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.8/ว1099 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2564  เรื่อง  แนวทางขอรับการสนับสนุน
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เพื่อน าไปใช้จ่ายในการแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน (เงินเหลือจ่าย)โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (เทศบาลต าบลและ
องค์การบริหารส่วนต าบล) ที่มีความประสงค์ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ด าเนินการจัดท าแบบสรุปขอรับ
การสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ส่งให้จังหวัดเพื่อ
รวบรวมส่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2564  ทั้งนี้ เพื่อสนองตอบนโยบาย
กระทรวงมหาดไทย นโยบายของรัฐบาล และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนต าบลปรุใหญ่  รวมทั้ง 
เพื่อน าแผนพัฒนาท้องถ่ินเป็นเครื่องมือและแนวทางในการเสนอขอรับสนับสนุนงบประมาณ และการเพิ่มเติม
และเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถ่ินในครั้งนี้ จะเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนและท้องถ่ินเป็นส าคัญ  

โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 หมวด 4  การแก้ไข การเพิ่มเติม
หรือการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา ข้อ 22/2  ในกรณีการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถ่ินที่เกี่ยวกับ
โครงการพระราชด าริ งานพระราชพิธี รัฐพิธี นโยบายของรัฐบาล และนโยบายกระทรวงมหาดไทย ให้เป็น
อ านาจของผู้บริหารท้องถ่ิน ฯลฯ  ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 6046  ลงวันที่ 19 
ตุลาคม 2561  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ตาม
ระเบียบกระทรวงกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2548 
และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561   

 



แบบ ผ.01

บัญชสีรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเตมิ ครั้งที่ 6 พ.ศ. 2564

เทศบาลต าบลปรุใหญ่

จ านวน

โครงการ

 งบประมาณ

(บาท)

จ านวน

โครงการ

 งบประมาณ

(บาท)

จ านวน

โครงการ

 งบประมาณ

(บาท)

จ านวน

โครงการ

 งบประมาณ

(บาท)

จ านวน

โครงการ

 งบประมาณ

(บาท)

จ านวน

โครงการ

 งบประมาณ

(บาท)

3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน

3.1 แผนงานเคหะและชุมชน 0 0 0 0 0 0 3 5,023,000 0 0 3 5,023,000

0 0 0 0 0 0 3 5,023,000 0 0 3 5,023,000

0 0 0 0 0 0 3 5,023,000 0 0 3 5,023,000

รวม 5 ปี

รวม

รวมทัง้สิน้

ท่ี ยุทธศาสตร์

ปี  2561 ปี 2563 ปี  2565ปี  2562 ปี  2564
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แบบ ผ.02/1

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 6 พ.ศ. 2564

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

เทศบาลต าบลปรุใหญ่

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันเศรษฐกิจ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 6 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

   3.1 แผนงานเคหะและชุมชน

2561 2562 2563 2564 2565

(ผลผลิตของโครงการ)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)
1 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก ซอยมรกฏ ชุมชนโสฬส หมู่ท่ี 7

 บา้นแสนสุข

เพื่อพัฒนาระบบ

สาธารณูปโภคใหไ้ด้

มาตรฐาน

ขนาดกวา้ง 5 เมตร  ยาว 443 เมตร หนา 0.15 เมตร

 หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตไม่น้อยกวา่  2,215  

ตารางเมตร ลงหินคลุกไหล่ทางเฉล่ียขา้งละ 0.50 

เมตร  พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย ตามแบบเทศบาล

ต าบลปรุใหญก่ าหนด

- - - 1,490,000 - ร้อยละ

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกใน

การสัญจรเพิ่มขึน้

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกใน

การสัญจร

กองช่าง

2 โครงการกอ่สร้างวางท่อระบายน้ า

คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยตะคองเกา่ 1

 หมู่ท่ี 2 บา้นตะคองเกา่

เพื่อพัฒนาระบบ

สาธารณูปโภคใหไ้ด้

มาตรฐาน

ช่วงที่ 1 วางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่าน

ศูนยก์ลาง 0.60 เมตร พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริม

เหล็ก จ านวน 20 บ่อ ความยาวรวม 305.00 เมตร  

พร้อมขยายไหล่ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กวา้งเฉล่ีย 

2.00 เมตร ยาว 305.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 

ช่วงที่ 2 วางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่าน

ศูนยก์ลาง 0.80 เมตร พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริม

เหล็ก จ านวน 22 บ่อ ความยาวรวม 316.00 เมตร  

พร้อมขยายไหล่ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กวา้งเฉล่ีย 

2.50 เมตร ยาว 316.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ

มีพื้นที่ผิวคอนกรีตไม่น้อยกวา่ 1,400.00 ตารางเมตร

 พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย ตามแบบเทศบาลต าบล

ปรุใหญก่ าหนด

- - - 2,803,000 - ร้อยละ

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกใน

การสัญจรเพิ่มขึน้

ระบายน้ าได้ดี

และน้ าไมท่่วมขงั

ในพื้นท่ี ประชาชน

ได้รับความสะดวก

ในการสัญจร

กองช่าง

 ตัวชี้วัด

(KPI)

ผลท่ีคาดว่าจะ

ได้รับ

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
 งบประมาณ
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3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

   3.1 แผนงานเคหะและชุมชน

2561 2562 2563 2564 2565

(ผลผลิตของโครงการ)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

 ตัวชี้วัด

(KPI)

ผลท่ีคาดว่าจะ

ได้รับ

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
 งบประมาณ

3 โครงการเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต 

สายหลังโรงแรมออร์คิด หมู่ท่ี 4 

บา้นวโิรจนพ์ัฒนา

เพื่อพัฒนาระบบ

สาธารณูปโภคใหไ้ด้

มาตรฐาน

เสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต  ช่วงที่ 1 ขนาดผิวจราจร

กวา้ง 5.00 เมตร  ยาว 400.00 เมตร หนา 0.04 

เมตร ช่วงที่ 2 ขนาดผิวจราจรกวา้ง 5.50 เมตร  ยาว

 15.00 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวลาดยาง

ไม่น้อยกวา่  2,082.50  ตารางเมตร พร้อมตีเส้น

จราจร  พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย ตามแบบ

เทศบาลต าบลปรุใหญก่ าหนด

- - - 730,000 - ร้อยละ

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกใน

การสัญจรเพิ่มขึน้

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกใน

การสัญจร

กองช่าง

รวม  3  โครงการ - - - 5,023,000 - 
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แบบ ผ.01

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เปลีย่นแปลง ครัง้ที ่6 พ.ศ. 2564

เทศบาลต าบลปรุใหญ่

จ านวน

โครงการ

 งบประมาณ

(บาท)

จ านวน

โครงการ

 งบประมาณ

(บาท)

จ านวน

โครงการ

 งบประมาณ

(บาท)

จ านวน

โครงการ

 งบประมาณ

(บาท)

จ านวน

โครงการ

 งบประมาณ

(บาท)

จ านวน

โครงการ

 งบประมาณ

(บาท)

3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน

3.1 แผนงานเคหะและชุมชน 0 0 0 0 0 0 3 3,342,000 0 0 3 3,342,000

0 0 0 0 0 0 3 3,342,000 0 0 3 3,342,000

0 0 0 0 0 0 3 3,342,000 0 0 3 3,342,000รวมทัง้สิน้

รวม

ท่ี ยุทธศาสตร์

รวม 5 ปีปี  2561 ปี 2563 ปี  2565ปี  2562 ปี  2564
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แบบ ผ.02/1

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 6 พ.ศ. 2564

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

เทศบาลต าบลปรุใหญ่

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันเศรษฐกิจ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 6 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

   3.1 แผนงานเคหะและชุมชน

2561 2562 2563 2564 2565

(ผลผลิตของโครงการ)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)
1 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก ซอยปลาร้า ชุมชนแสนสุข 3 

หมู่ท่ี 7 บา้นแสนสุข

เพื่อพัฒนาระบบ

สาธารณูปโภคใหไ้ด้

มาตรฐาน

ขนาดกวา้ง 4 เมตร ยาว 500 เมตร หนา 0.15 

เมตร หรือมพีื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตไมน่อ้ยกวา่ 

 2,000 ตารางเมตร ลงหนิคลุกไหล่ทางเฉล่ีย

ขา้งละ 0.20 เมตร  พร้อมปา้ยโครงการ 1 ปา้ย

 ตามแบบเทศบาลต าบลปรุใหญ่ก าหนด

- - - 1,320,000 - ร้อยละ

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกใน

การสัญจรเพิ่มขึน้

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกใน

การสัญจร

กองช่าง
เปน็รายการ

เปล่ียนแปลงจาก

แผนพฒันาทอ้งถิน่

 (พ.ศ. 2561-2565) 

ล าดับที่ 89 หน้า 110

2 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก สายหลังสนามกฬีาเฉลิมพระ

เกยีรติฯ 80 พรรษา  

ชุมชนแสนสุข 3  หมู่ท่ี 7 บา้นแสนสุข

เพื่อพัฒนาระบบ

สาธารณูปโภคใหไ้ด้

มาตรฐาน

ขนาดกวา้ง 5 เมตร  ยาว 295 เมตร หนา 0.15 

เมตร หรือมพีื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตไมน่อ้ยกวา่ 

 1,475  ตารางเมตร ลงหนิคลุกไหล่ทางเฉล่ีย

ขา้งละ 0.50 เมตร  พร้อมปา้ยโครงการ 1 ปา้ย

 ตามแบบเทศบาลต าบลปรุใหญ่ก าหนด

- - - 990,000 - ร้อยละ

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกใน

การสัญจรเพิ่มขึน้

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกใน

การสัญจร

กองช่าง
เปน็รายการ

เปล่ียนแปลงจาก

แผนพฒันาทอ้งถิน่ 

(พ.ศ. 2561-2565) 

เปล่ียนแปลง 

คร้ังที่ 2 พ.ศ. 2562 

ล าดับที่ 1 หน้า 11

 ตัวชี้วัด

(KPI)

ผลท่ีคาดว่าจะ

ได้รับ

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
 งบประมาณ
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3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

   3.1 แผนงานเคหะและชุมชน

2561 2562 2563 2564 2565

(ผลผลิตของโครงการ)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

 ตัวชี้วัด

(KPI)

ผลท่ีคาดว่าจะ

ได้รับ

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
 งบประมาณ

3 โครงการกอ่สร้างระบบประปาหมู่บา้น

 ชุมชนโสฬส หมู่ท่ี 7 บา้นแสนสุข

เพื่อใหป้ระชาชนมนี้ าใช้

เพื่ออปุโภค-บริโภคอยา่ง

ท่ัวถงึ

ติดต้ังระบบหอถงัสูง ถงัเหล็กทรงแชมเปญ 

ขนาด 30.00  ลบ.ม. พร้อมฐาน , เจาะบอ่

บาดาล , ซับเมอร์สแบบจุ่มน้ าได้ พร้อมถงักรอง

 พร้อมเดินทอ่เมนประปาทอ่พีวซีี ชั้น 8.5 เส้น

ผ่านศูนยก์ลาง 2.0 นิ้ว ยาวไมน่อ้ยกวา่ 200.00

 ม. , เดินทอ่เมนประปาทอ่พีวซีี ชั้น 13.5 เส้น

ผ่านศูนยก์ลาง 4.0 นิ้ว ยาวไมน่อ้ยกวา่ 200.00

 ม. พร้อมอปุกรณ์และระบบไฟฟ้า พร้อมปา้ย

โครงการ 1 ปา้ย ตามแบบเทศบาลต าบล

ปรุใหญ่ก าหนด

- - - 1,032,000 - ร้อยละของ

ประชาชนมีน้ า

อุปโภค บริโภค

เพิ่มขึน้

ประชาชนมนี้ าใช้

เพื่ออปุโภค-

บริโภคท่ัวถงึ

กองช่าง
เปน็รายการ

เปล่ียนแปลงจาก

แผนพฒันาทอ้งถิน่ 

(พ.ศ. 2561-2565) 

แก้ไข คร้ังที่ 1 

พ.ศ. 2563 

ล าดับที่ 1 หน้า 2

รวม 3 โครงการ - - - 3,342,000 - 

7


