แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
แก้ไข ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2563

เทศบาลตาบลปรุใหญ่
อาเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

คำนำ
การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) แก้ไข ครั้งที่ 1พ.ศ. 2563 ของเทศบาลตาบลปรุใหญ่
เป็นแผนพัฒนาท้องถิ่นในระดับตาบล ภายใต้วิสัยทัศน์การพัฒนาตาบล ซึ่งได้กาหนดแผนงานการพัฒนาให้
สอดคล้ องกับ ยุ ทธศาสตร์ การพัฒ นากลุ่ มจังหวัด นโยบายของรัฐ บาล นโยบายของผู้ บริห ารท้องถิ่น และ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตาบลปรุใหญ่ รวมทั้ง ตอบสนองนโยบายของกระทวงมหาดไทย เพื่อ พัฒนา
ท้อ งถิ่น ให้ บ รรลุ เ ป้ า หมายตามภารกิ จ และอ านาจหน้า ที่ ของเทศบาลตาบลปรุ ใ หญ่ อ ย่า งเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ
เพื่อประโยชน์ของประชาชน เทศบาลตาบลปรุใหญ่ จึงได้ดาเนินการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
2561-2565) แก้ไข ครั้ งที่ 1 พ.ศ. 2563 ของเทศบาลตาบลปรุ ใหญ่ โดยถือปฏิบัติตามระเบีย บ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 21 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 6046 ลงวันที่ 19
ตุล าคม 2561 เรื่ อง ซั กซ้อมแนวทางการจัดทาแผนพัฒ นาท้องถิ่นขององค์ก รปกครองส่ ว นท้องถิ่น ตาม
ระเบียบกระทรวงกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548
และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ทั้งนี้ การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวจะเกิดประโยชน์สูงสุด
ต่อประชาชนและท้องถิ่นเป็นสาคัญ

สารบัญ
หน้า
เหตุผลและความจาเป็น

1

รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) แก้ไข ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2563

2-3

ภาคผนวก
- ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) แก้ไข ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2563
- บันทึกขออนุมัติแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน่วยงานกองช่าง

1

เหตุผลและความจาเป็น
ตามที่เทศบาลตาบลปรุใหญ่ ได้อนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
เมื่อ วัน ที่ 14 มิถุ น ายน 2562 และประกาศใช้ แผนพัฒ นาท้ องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่ม เติม และ
เปลี่ยนแปลงถึง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2562 และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
การจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ
21 เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการแปลงนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตาบลปรุใหญ่ ไปสู่การปฏิบัติ
นั้น
เนื่องจากกองช่าง มีความประสงค์ ขอดาเนินการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
โดยขอแก้ไขปีงบประมาณในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
ระเบียบ/ข้อกฎหมาย/หนังสือสั่งการ
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561
หมวด 4 การแก้ไข การเพิ่มเติมหรือการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา
ข้อ 21 การแก้ไขแผนพัฒนาเป็นอานาจของผู้บริหารท้องถิ่น
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 6046 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
จัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
จัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561
หมวด 4 การแก้ไข การเพิ่มเติมหรือการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา
ข้อ 21 การแก้ไขแผนพัฒนาเป็นอานาจของผู้บริหารท้องถิ่น
2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 6046 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2561 เรื่อง
ซั ก ซ้ อ มแนวทางการจั ด ท าแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น ขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ตามระเบี ย บกระทรวง
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้ว ยการจั ดทาแผนพัฒ นาขององค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561

แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) แก้ไข ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2563
เทศบาลตาบลปรุใหญ่
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความสมบูรณ์อย่างยั่งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง และยกระดับอุทยานธรณีโคราชสู่อุทยานธรณีโลก
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชดาริ
2.ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชดาริ
2.1 แผนงานเคหะและชุมชน
งบประมาณ
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
2561
2562
2563
2564
2565
(ผลผลิตของโครงการ)
1 โครงการก่อสร้างหอถังเก็บ เพื่อให้ประชาชนมีน้าใช้เพื่อ

น้้ารูปทรงแชมเปญพร้อมถัง อุปโภค-บริโภคอย่างทั่วถึง
เก็บน้้าใส (คุ้มโสฬส)
ชุมชนแสนสุข 3 ม.7
รวม 1 โครงการ

หอถังสูง ขนาดความจุ 30 ลบ.ม. สูง 20 เมตร
(รูปทรงแชมเปญ) จ้านวน 1 ถัง พร้อมถังเก็บน้้า
ใส 100 ลบ.ม. พร้อมป้ายโครงการจ้านวน 1
ป้าย (ตามรูปแบบรายการและประมาณการที่
เทศบาลก้าหนด)

(บาท)

(บาท)

-

-

-

(บาท)

(บาท)

1,297,000

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ร้อยละของ
ประชาชนมีน้า
อุปโภค บริโภค
เพิ่มขึ้น

ประชาชนมีน้าใช้
เพื่ออุปโภคบริโภคทั่วถึง

กองช่าง

(บาท)

1,297,000

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

-

-

ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น
(พ.ศ. 2561-2565)
ล้าดับที่ 10 หน้า 85

-

2

แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) แก้ไข ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2563
เทศบาลตาบลปรุใหญ่
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันเศรษฐกิจ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 6 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
3.1 แผนงานเคหะและชุมชน
งบประมาณ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

1

โครงการก่อสร้างรางระบายน้้า
คอนกรีตเสริมเหล็ก หน้าบ้าน
หมอเพ็ญศรี ชุมชนลูกหลานปู่
คงพัฒนา ม.2

เพื่อพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภคให้ได้
มาตรฐาน

รางระบายน้้าคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง
60 ซม. ยาว 210 ม. พร้อมป้าย
โครงการจ้านวน 1 ป้าย (ตามรูปแบบ
รายการและประมาณการที่เทศบาล
ก้าหนด)

โครงการก่อสร้างท่อระบายน้้า เพื่อพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภคให้ได้
คอนกรีตเสริมเหล็ก เส้น
กลางบ้านช่วงหลังครัวกะลาถึง มาตรฐาน
ล้าตะคองเก่า ชุมชนลูกหลานปู่
คงพัฒนา ม.2

ท่อระบายน้้าคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นราง
ชั้น 3 0.40 ม. ความยาวท่อรวมบ่อพัก
131.00 ม. บ่อพัก จ้านวน 14 บ่อ พร้อมติดตั้ง
ป้ายโครงการ จ้านวน 1 ป้าย (ตามรูปแบบ
รายการและประมาณการที่เทศบาลก้าหนด)

แผนชุมชน ปี 2561

2

รวม 2 โครงการ

2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)
-

(บาท)
-

(บาท)
1,470,000

(บาท)
-

(บาท)
-

-

-

-

373,000

-

1,843,000

-

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

ร้อยละ
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรเพิ่มขึ้น

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร

ร้อยละ
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรเพิ่มขึ้น

ระบายน้้าได้ดี
และน้้าไม่ท่วมขัง
ในพื้นที่
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองช่าง
ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น
(พ.ศ. 2561-2565)
ล้าดับที่ 30 หน้า 94

กองช่าง
ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น
(พ.ศ. 2561-2565)
ล้าดับที่ 35 หน้า 95

-

3

