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เทศบาลต าบลปรุใหญ่ 
อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 



 
 

ค าน า 
 

 การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565)  แก้ไข  ครั้งที่ 2  พ.ศ. 2563   ของเทศบาลต าบล
ปรุใหญ่ เป็นแผนพัฒนาท้องถิ่นในระดับต าบล ภายใต้วิสัยทัศน์การพัฒนาต าบล ซึ่งได้ก าหนดแผนงานการ
พัฒนาให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด นโยบายของรัฐบาล  นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น 
และยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลปรุใหญ่ รวมทั้ง ตอบสนองนโยบายของกระทวงมหาดไทย เพ่ือ
พัฒนาท้องถิ่นให้บรรลุเป้าหมายตามภารกิจและอ านาจหน้าที่ของเทศบาลต าบลปรุใหญ่อย่างเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ 
 เพ่ือประโยชน์ของประชาชน เทศบาลต าบลปรุใหญ่ จึงได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 
2561-2565) แก้ไข ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2563 ของเทศบาลต าบลปรุใหญ่ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม
ถึง (ฉบับที่ 3)  พ.ศ. 2561 ข้อ 21  และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 6046  ลงวันที่ 19 
ตุลาคม 2561  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตาม
ระเบียบกระทรวงกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ทั้งนี้ การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวจะเกิดประโยชน์สูงสุด
ต่อประชาชนและท้องถิ่นเป็นส าคัญ 
 
 



 
สารบัญ 

 
     หน้า 

  
เหตุผลและความจ าเป็น          1 
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- ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  แก้ไข ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2563  
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เหตุผลและความจ าเป็น 
 

ตามที่เทศบาลต าบลปรุใหญ่ ได้อนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน  2562  และแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลงถึง ครั้งที่ 
3 พ.ศ. 2563  และแก้ไข ครั้ งที่  1 พ.ศ. 2563  เมื่อวันที่   7 กุมภาพันธ์  2563 และตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 21 เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการแปลงนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาล
ต าบลปรุใหญ่ ไปสู่การปฏิบัติ นั้น 

 เนื่องจากกองช่าง มีความประสงค์ ขอด าเนินการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
โดยขอแก้ไขปีงบประมาณในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  

 ระเบียบ/ข้อกฎหมาย/หนังสือสั่งการ 
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561   
หมวด 4  การแก้ไข การเพ่ิมเติมหรือการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา  
ข้อ 21 การแก้ไขแผนพัฒนาเป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น 

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 6046  ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2561  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
จัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 

2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561   

หมวด 4  การแก้ไข การเพ่ิมเติมหรือการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา  
ข้อ 21 การแก้ไขแผนพัฒนาเป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น 
2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 6046  ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2561  เรื่อง 

ซักซ้อมแนวทางการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวง
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561   
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แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) แก้ไข ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2563

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 โครงการก่อสร้างทอ่

ระบายน้้า ซอยบา้นผู้ใหญ่
ศักด์ิรพ ีชุมชนคนชุม 3 ม.1

เพื่อพัฒนาระบบ

สาธารณูปโภคให้ได้มาตรฐาน

ท่อระบายน้้าคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากล้ินราง ชั้น 3 

 0.40  ม. ความยาวท่อรวมบ่อพัก 418.00 ม. 

พร้อมติดต้ังป้ายโครงการ จา้นวน 1 ป้าย (ตาม

รูปแบบรายการและประมาณการที่เทศบาลกา้หนด)

- - 1,100,000 - - ร้อยละ

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกใน

การสัญจรเพิ่มขึ้น

ระบายน้้าได้ดี

และน้้าไม่ท่วม

ขังในพื้นที่

กองช่าง

ปรากฏในแผนพัฒนา

ทอ้งถิ่น 

(พ.ศ. 2561-2565)  

ล้าดับที่ 11 หน้า 89

รวม  1  โครงการ - - 1,100,000 - - 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย  ตัวชี้วัด

(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

งบประมาณ
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แบบ ผ.03

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)  แก้ไข ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2563

เทศบาลต าบลปรุใหญ่

2561 2562 2563 2564 2565

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 แผนงานการพาณิชย์ ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร Submersible 3.0 แรง 220 โวลต์ จ้านวน 6 ตัว ๆ ละ 47,000 บาท 

(ตามราคาท้องตลาด)

94,000 94,000 94,000 47,000 -  กองชา่ง 

(กจิการประปา)

ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 

(พ.ศ. 2561-2565)  

ล้าดับที่ 65 หน้า 171

2 แผนงานการพาณิชย์ ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร Submersible 3.0 แรง 380 โวลต์ จ้านวน 7 ตัว ๆ ละ 35,500 บาท 

(ตามราคาท้องตลาด)

106,500 71,000 106,500 - -  กองชา่ง

 (กจิการประปา)

ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 

(พ.ศ. 2561-2565)  

ล้าดับที่ 66 หน้า 171

รวม    2 รายการ 200,500 165,000 200,500 47,000 - 

หน่วยงานรับผิดชอบหลักที่ แผนงาน หมวด ประเภท
เป้าหมาย

งบประมาณ
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