แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
แก้ไข ครั้งที่ 6 พ.ศ. 2564

เทศบาลตาบลปรุใหญ่
อาเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

คำนำ
การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) แก้ไข ครั้งที่ 6 พ.ศ. 2564 ของเทศบาลตาบล
ปรุใหญ่ เป็นแผนพัฒนาท้อ งถิ่นในระดับตาบล ภายใต้วิสัยทัศน์การพัฒ นาตาบล ซึ่งได้ก าหนดแผนงานการ
พัฒนาให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด นโยบายของรัฐบาล นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
และยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตาบลปรุใหญ่ รวมทั้ง ตอบสนองนโยบายของกระทวงมหาดไทย เพื่อ
พัฒนาท้องถิ่นให้บรรลุเป้าหมายตามภารกิจและอานาจหน้าที่ของเทศบาลตาบลปรุใหญ่อย่างเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ
เพื่อประโยชน์ของประชาชน เทศบาลตาบลปรุใหญ่ จึงได้ดาเนินการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
2561-2565) แก้ ไ ข ครั้ง ที่ 6 พ.ศ. 2564 ของเทศบาลตาบลปรุใ หญ่ โดยถือ ปฏิบั ติ ตามระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 21 การแก้ ไขแผนพัฒ นาเป็นอานาจของผู้บริห ารท้ องถิ่น และหนัง สือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 6046 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2561 เรื่อง ซัก ซ้อมแนวทางการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทา
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ทั้งนี้ การ
แก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวจะเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและท้องถิ่นเป็นสาคัญ

สารบัญ
หน้า
เหตุผลและความจาเป็น
- รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
แก้ไข ครั้งที่ 6 พ.ศ. 2564 (แบบ ผ.02)
ภาคผนวก
- ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) แก้ไข ครั้งที่ 6 พ.ศ. 2564

1

เหตุผลและความจาเป็น
ตามที่เทศบาลตาบลปรุใหญ่ ได้อนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2562 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) แก้ไขถึง ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่
20 กรกฎาคม 2564 และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงถึง ครั้งที่ 7
พ.ศ. 2564 เมื่อ วันที่ 3 สิง หาคม 2564 โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 เพื่อใช้เป็น
เครื่องมือในการแปลงนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตาบลปรุใหญ่ ไปสู่การปฏิบัติ นั้น
เนื่องจากกองช่างมีความประสงค์ ขออนุมัติดาเนินการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 25612565) ตามบันทึกข้อความกองช่าง ที่ นม 52373/782 ลงวันที่ 16 สิง หาคม 2564 เรื่อง ขออนุมั ติแก้ไข
แผนพัฒ นาท้ อ งถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) โดยขอแก้ ไขข้อความพิ ม พ์ผิด และแก้ ไขแผนงานในแผนพัฒ นา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) จานวน 2 โครงการ
ระเบียบ/ข้อกฎหมาย/หนังสือสั่งการ
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561
หมวด 4 การแก้ไข การเพิ่มเติมหรือการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา
ข้อ 21 การแก้ไขแผนพัฒนาเป็นอานาจของผูบ้ ริหารท้องถิ่น เมื่อผูบ้ ริหารท้องถิ่นได้เห็นชอบ
แผนพัฒนาท้องถิ่นที่แก้ไขแล้ว ให้ปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่ น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่
ผู้บริหารท้องถิ่นเห็นชอบ พร้อมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น อาเภอ และจังหวัดทราบด้วย
2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 6046 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2561 เรื่อง
ซัก ซ้ อมแนวทางการจั ดท าแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น ขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ตามระเบี ย บก ระทรวง
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561

แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) แก้ไข ครัง้ ที่ 6 พ.ศ. 2564
เทศบาลตาบลปรุใหญ่
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ รองรับ Smart City , Mice City และด้านอื่น ๆ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 8 ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
7. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
7.4 แผนงานเคหะและชุมชน
งบประมาณ
ที่

โครงการ

1 โครงการจัดซื้อรถ
กระเช้าไฟฟ้า

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
เพื่อพัฒนาระบบการ รถยนต์บรรทุกเทท้ายติดตั้งเครนไฮดรอลิค พร้อมกระเช้าไฟฟ้า ชนิด 6
ให้บริการสาธารณะ ล้อ กาลังแรงม้าไม่น้อยกว่า 150 แรงม้า (นอกบัญชีราคามาตรฐาน
แก่ประชาชนได้
ครุภัณฑ์ )
สะดวกและรวดเร็ว

2 โครงการจัดซื้อรถฟาร์ม เพื่อพัฒนาระบบการ รถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ เป็นเครื่องยนต์ดีเซล
แทรกเตอร์
ให้บริการสาธารณะ ขนาดไม่น้อยกว่า 85 แรงม้า พร้อมใบมีดดันดินหน้าและเครื่องตัด
แก่ประชาชนได้
หญ้าไหล่ทาง (นอกบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ )
สะดวกและรวดเร็ว

รวม 2 โครงการ
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ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

ประชาชนมี
ความพึง
พอใจในการ
ให้บริการ
สาธารณะ
เพิ่มขึ้น

ประชาชนได้รับ
การบริการ
สาธารณะอย่าง
ทั่วถึง สะดวก
และรวดเร็ว

ประชาชนมี
ความพึง
พอใจในการ
ให้บริการ
สาธารณะ
เพิ่มขึ้น

ประชาชนได้รับ
การบริการ
สาธารณะอย่าง
ทั่วถึง สะดวก
และรวดเร็ว

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองช่าง
เป็นรายการแก้ไข
แผนพัฒนาท้องถิน่
(พ.ศ. 2561-2565)
เพิ่มเติมและ
เปลีย่ นแปลง
ครั้งที่ 7
พ.ศ. 2564
ลาดับที่ 3 หน้า 14

กองช่าง
เป็นรายการแก้ไข
แผนพัฒนาท้องถิน่
(พ.ศ. 2561-2565)
เพิ่มเติมและ
เปลีย่ นแปลง
ครั้งที่ 7
พ.ศ. 2564
ลาดับที่ 4 หน้า 14
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