
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  ๔  ปี 
พ.ศ.  ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ 
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ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา 
เรื่อง 

ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถ่ิน ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) ขององค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา 
---------------------------------- 

 

  ด้วยองค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา  ได้ดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาท้องถ่ิน ๔ ปี     
(พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔)   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน  พ.ศ. ๒๕๔๘  และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับท่ี  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๙  โดยผ่านกระบวนการประชาคม
หมู่บ้าน ระดับตําบลและได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน  และสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบลพลับพลาในการประชุมสภาสมัยสามัญ  สมัยท่ี  ๔  ครั้งท่ี  ๑  ประจําปี  พ.ศ.  ๒๕๕๙  เม่ือวันท่ี  ๑๓  
ธันวาคม  ๒๕๕๙  แล้วนั้น  
            

  อง ค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา  จึ งประกาศใช้ เ ป็นแผนพัฒนาท้อง ถ่ิน ๔ ปี            
(พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔)  ขององค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา 
 

  จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน 
 

   ประกาศ  ณ  วันท่ี   ๑๓   เดือน ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙   
   
 
       (นายสมบูรณ์  แขดอน) 
       นายกองค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

คํานํา 
 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
พ.ศ.  ๒๕๔๘ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับท่ี  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๙  กําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจัดทํา
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี  ซ่ึงมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาจังหวัด  ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินในเขตจังหวัด และตามนโยบายของรัฐบาล  จึงต้องจัดทําแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี ซ่ึงเป็นการแปลง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ  เป็นเครื่องมือในการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี  พร้อมท่ีจะ
นําไปสู่การปฏิบัติและสามารถใช้ในการประสานแผนการพัฒนาท้องถ่ินได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล   
 

  อง ค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา  ไ ด้ ดํา เนินการจัด ทําแผนพัฒนาท้อง ถ่ินสี่ ปี            
(พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔)  เพ่ือเป็นแผนพัฒนาตําบลให้ยุทธศาสตร์การพัฒนาบรรลุเป้าประสงค์และวัตถุประสงค์
ในการพัฒนาและเป็นแนวทางในการจัดทําแผนงานงบประมาณรายจ่ายประจําปีและแผนการดําเนินงานต่อไป 
 
 
       องค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
สารบัญ 

 
                    หน้า 
ส่วนท่ี  ๑  สภาพท่ัวไปและข้อมูลพ้ืนฐาน         

๑.  ด้านกายภาพ           ๑ 
๒.  ด้านการเมือง/การปกครอง         ๖ 
๓.  ประชากร           ๗ 
๔.  สภาพทางสังคม          ๘ 
๕.  ระบบบริการพ้ืนฐาน        ๑๒ 
๖.  ระบบเศรษฐกิจ        ๑๔ 
๗.  เศรษฐกิจพอเพียงท้องถ่ิน (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ํา)    ๑๕ 
๘.  ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม       ๑๖ 
๙.  ทรัพยากรธรรมชาติ        ๑๖ 

 
ส่วนท่ี  ๒  สรุปผลการพัฒนาท้องถ่ินตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๐)   
  ๑.  สรุปผลการดําเนินงานตามงบประมาณท่ีได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณ ๑๗ 
       ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๐  

๒.  ผลท่ีได้รับจากการดําเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๐   ๒๑ 
๓.  สรุปปัญหาอุปสรรคการดําเนินงานท่ีผ่านมาและแนวทางการแก้ไข    ๒๒ 

           ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๗- ๒๕๖๐      
    
ส่วนท่ี  ๓  ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  ประกอบด้วย      

 ๑.  ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหาภาค     ๒๕ 
๒.  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน     ๓๙ 
๓.  การวิเคราะห์เพ่ือพัฒนาท้องถ่ิน      ๔๒ 

-  ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับ    ๔๙ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
-  แผนท่ียุทธศาสตร์ (Strategy Map)     ๕๔ 
-  รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์      ๕๖ 

 
ส่วนท่ี  ๔  การนําแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปีไปสู่การปฏิบัติ       

 ๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน      ๖๖ 
๒.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน   
 -  แบบ ผ. ๐๗        ๖๘ 
 -  แบบ ผ. ๐๑        ๗๑ 
 -  แบบ ผ. ๐๒               ๑๓๒ 
 -  แบบ ผ. ๐๓               ๑๓๘ 
 -  แบบ ผ. ๐๘               ๑๔๓ 

 



-๒- 
 

หน้า 
ส่วนท่ี  ๕  การติดตามและประเมินผล 

๑.  การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์               ๑๕๑ 
๒.  การติดตามและประเมินผลโครงการ               ๑๕๕ 
๓.  สรุปผลการพัฒนาท้องถ่ินในภาพรวม               ๑๖๐ 
๔.  ข้อเสนอแนะในการจัดทําแผนพัฒนาท้องถ่ินในอนาคต             ๑๖๐ 

 
ภาคผนวก 
  ก.  รูปแผนท่ีตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน 
  ข.  คณะกรรมการฯ 
  ค.  สําเนารายงานการประชุมสภาฯ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ส่วนที่ ๑ ๑  
 

สภาพท่ัวไปและข้อมูลพ้ืนฐาน 
 

 
๑. ด้านกายภาพ 
 ๑.๑  ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือตําบล 
  ตําบลพลับพลา  ประกอบด้วยหมู่บ้านทั้งหมด  ๑๘  หมู่บ้าน  ดงันี ้
   หมู่ที่ ๑ บ้านพลับพลา   หมู่ที่ ๑๐ บ้านบ ุ   

  หมู่ที่ ๒ บ้านไทย    หมู่ที่ ๑๑ บ้านปรางค์   
  หมู่ที่ ๓ บ้านพลับพลา   หมู่ที่ ๑๒ บ้านกุดสวาย  

หมู่ที่ ๔ บ้านโค้งยาง   หมู่ที่ ๑๓ บ้านทา่ตะเคียน 
  หมู่ที่ ๕ บ้านหนองยายเหล่    หมู่ที่ ๑๔ บ้านคลองยาง 
  หมู่ที่ ๖ บ้านกอก    หมู่ที่ ๑๕ บ้านคลองกลาง  
  หมู่ที่ ๗ บ้านประดากุด   หมู่ที่ ๑๖ บ้านโนนแดง  

หมู่ที่ ๘ บ้านเกาะ   หมู่ที่ ๑๗ บ้านบ ุ  
  หมู่ที่ ๙ บ้านปรางค์   หมู่ที่ ๑๘ บ้านบุยอ 
 

สํานักงานองค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา   
              ตั้งอยู่ที่  หมู่  ๒  ตําบลพลับพลา  อําเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

-  โทรศัพท์  ๐๔๔ – ๔๙๒-๐๐๔  
-  โทรสาร   ๐๔๔ – ๔๙๑-๗๘๘ 

๑.๒  ลักษณะภูมิประเทศ  
ตําบลพลับพลาเป็นพื้นที่ราบและพื้นที่ดอน  พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่การเกษตร  เลี้ยงสัตว์   

และอุตสาหกรรม และเป็นตําบลหนึ่งของอําเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา  ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของอําเภอโชคชัย  
ห่างจากที่ว่าการอําเภอโชคชัย  ประมาณ  ๓  กิโลเมตร  และห่างจากจังหวัดนครราชสีมา  ประมาณ  
๓๓  กิโลเมตร  องค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา มีพื้นที่ประมาณ  ๔๗  ตารางกิโลเมตร  หรือ  ประมาณ  
๒๙,๓๗๕  ไร่  มีอาณาเขตติดต่อกับตําบลใกล้เคียงดังนี้ 

ทิศเหนือ ติดต่อกับตําบลท่าอ่าง    อําเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 
ทิศใต้  ติดต่อกับตําบลท่าลาดขาว   อําเภอโชคชัย   จังหวัดนครราชสีมา 

  ทิศตะวันออก ติดต่อกับตําบลโชคชัย  อําเภอโชคชัย   จังหวัดนครราชสีมา 
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับตําบลโคกไทย   อําเภอปักธงชัย   จังหวัดนครราชสีมา 

๑.๓  ลักษณะภูมิอากาศ 
ลักษณะอากาศมีลักษณะร้อนชืน่ อากาศเปลี่ยนแปลงไปตามฤดู  มี ๓ ฤดู ดังนี้  
ฤดูร้อน เร่ิมตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ไปจนถึงกลางเดือนพฤษภาคม  อากาศร้อนและแห้งแล้ง  

แต่บางคร้ังอาจมีอากาศเย็น บ้างคร้ังเกิดพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงหรืออาจเกิดพายุฤดูร้อน ข้ึนได้ จะมี
อุณหภูมิระหว่าง ๓๕ – ๓๙.๙ องศาเซลเซียส  ร้อนจัด  มีอุณหภูมิประมาณ  ๔๐  องศาเซลเซียสข้ึนไป 

ฤดูฝน เร่ิมตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคม ฝนตกมากในช่วงเดือน มิถุนายน – ตุลาคม  แต่อาจเกิด“ฝน
ทิ้งช่วง” ซ่ึงอาจเป็นเวลานานบางคร้ังนานนับเดือน  

ฤดูหนาว เร่ิมตั้งแต่กลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ ในช่วงกลางเดือนตุลาคมนานราว ๑-
๒ สัปดาห์ เป็นช่วงเปลี่ยนฤดูจากฤดูฝนเป็นฤดูหนาว อากาศแปรปรวนไม่แน่นอน อาจเร่ิมมีอากาศเย็นหรืออาจยงัมีฝน
ฟ้าคะนอง  
 



-๒- 
 

๑.๔ ลักษณะของดิน 
  ลักษณะดินโดยทั่วไปเป็นดนิร่วนปนทราย  ดนิเหนียว และดนิดาน  ในพืน้ที่ตาํบลพลบัพลา 

การใช้ที่ดินในเขตตําบลพลับพลา 
 

ลําดับที ่ ประเภทการใชท้ี่ดิน พ้ืนที่ (ตร.กม.) ร้อยละ 

๑ ที่พักอาศัย ๑๒.๓๐ ๒๖.๑๗ 
๒ เกษตรกรรม ๙.๗๘ ๒๐.๘๑ 
๓ ธุรกิจการค้า/พาณชิยกรรม ๘.๙๖ ๑๙.๐๗ 
๔ สถานศึกษา ๑.๘๐ ๓.๘๔ 
๕ ศาสนสถาน ๑.๓๗ ๒.๙๑ 
๖ สถานที่ราชการ ๑.๙๑ ๔.๐๗ 
๗ ถนนและที่สาธารณะ ๕.๓๕ ๑๑.๓๙ 
๘ อุตสาหกรรม ๒.๓๐ ๔.๘๘ 
๙ แหล่งน้ํา ๓.๑๒ ๖.๖๓ 

๑๐ อ่ืน ๆ ๐.๑๑ ๐.๒๓ 
 รวม ๔๗ ๑๐๐ 

 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๓- 
 ทะเบียนที่ดินสาธารณประโยชนต์ําบลพลับพลา 

ตั้งอยู่ พิจารณาแล้วเห็นว่า หมายเหต ุ

ลําดับที่ ชื่อที่สาธารณประโยชน์ 
หมู่ที่ ตําบล 

เนื้อที่ 
หลักฐาน นสล. 

เลขที่ 
สภาพการใช้
ประโยชน์ 

สงวนไว้ใช้
ประโยชน์

ร่วมกันตลอดไป 

เหมาะสมที่จะให้ใช้
ประโยชน์ในราชการ 

เหมาะสมที่จะใช้
ประโยชน์อย่างอื่น(ระบุ) 

 

๑ จังหวัดนครราชสีมา ๔ พลับพลา ๑๗-๐-๗๐ ๒๔๕๔/๒๕๑๐ อบต. / /  บึงทะมก 
๒ กระทรวงมหาดไทย ๑๒ พลับพลา ๓๙-๑-๙๒ ๗๗๕๒ บึง /   บึงกุดสวาย 
๓ กระทรวงมหาดไทย ๙ พลับพลา ๖-๐-๑๑-๖/๑๐ ๘๐๙๔ ราชการใช้    ร.ร.บ้านปรางค์น้อย 
๔ กระทรวงมหาดไทย ๑๒ พลับพลา ๔-๑-๗๗ ๒๒๔๘๓ ว่างเปล่า    ป่าช้า 
๕ กระทรวงมหาดไทย ๒ พลับพลา ๒๓-๑-๙๔ ๒๒๔๘๔ บึง /   บึงทุ่งน้อย 
๖ กระทรวงมหาดไทย ๑ พลับพลา ๗-๓-๒๓ ๒๒๘๕๗ วัดป่าช้า    ป่าช้า 
๗ กระทรวงมหาดไทย ๗ พลับพลา ๐-๓-๗๘ ๒๓๐๑๑ ว่างเปล่า    ป่าช้า 
๘ กระทรวงมหาดไทย ๖ พลับพลา ๓๑-๐-๙๒ ๒๓๐๒๔ ว่างเปล่า    ป่าช้า 
๙ กระทรวงมหาดไทย ๑๐,๑,

๑๗ 
พลับพลา ๕๕-๑-๔๘ ๒๓๐๖๕ บึง /   บึงทุ่งทอง 

๑๐ กระทรวงการคลัง ๔  พลับพลา ๔-๓-๐๗ นม ๑๓๖๒ ราชการใช้    ร.ร.ชุมชนพลับพลา 
๑๑ กระทรวงการคลัง ๑๓ พลับพลา ๗-๓-๓๕ นม ๑๔๐๘ ราชการใช้    ร.ร. บ้านท่าตะเคียน 
๑๒ กระทรวงการคลัง ๖ พลับพลา ๔-๑-๕๐ นม ๑๔๘๕ ราชการใช้    ร.ร. บ้านกอก 
๑๓ กระทรวงการคลัง ๖ พลับพลา ๓-๐-๖๒ นม ๑๕๖๙ ราชการใช้    ร.ร. บ้านกอก 
๑๔ กระทรวงการคลัง ๑๕ พลับพลา ๑๓-๒-๕๙ นม ๑๕๗๐ ราชการใช้    ร.ร. บ้านคลองกลาง 
๑๕ กระทรวงการคลัง ๑๓ พลับพลา ๒๔-๐-๘๘ นม ๑๕๗๔ ราชการใช้    ร.ร. บ้านท่าตะเคียน 
๑๖ กระทรวงการคลัง ๒ พลับพลา ๑-๐-๙๙ นม ๒๐๗๒ ราชการใช้ /   สถานีอนามัย

พลับพลา 
๑๗ กระทรวงมหาดไทย ๑๕ พลับพลา ๒-๑-๑๒ นม ๓๔๗๖ สระน้ํา /   สระน้ํา 
๑๘ กระทรวงมหาดไทย ๑๓ พลับพลา ๑๑-๓-๒๑ นม ๓๔๗๗ ว่างเปล่า /   ป่าช้า 
๑๙ กระทรวงมหาดไทย ๑๓ พลับพลา ๓๒-๒-๗๔ นม ๓๔๗๘ สระน้ํา /   หนองสระธาร 
๒๐ กระทรวงมหาดไทย ๑๕ พลับพลา ๑๑-๐-๗๔ นม ๓๔๘๒ สระน้ํา /   หนองโพธิ์ 
๒๑ กระทรวงมหาดไทย ๑๕ พลับพลา ๑-๓-๐๙ นม ๓๕๑๗ ว่างเปล่า /   หนองไผ ่
๒๒ กระทรวงมหาดไทย ๑๓ พลับพลา ๔-๐-๓๒ นม ๓๕๑๘ ว่างเปล่า /   หนองหญ้าขาว 



-๔- 
ทะเบียนที่ดินสาธารณประโยชนต์ําบลพลับพลา 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ตั้งอยู่ พิจารณาแล้วเห็นว่า หมายเหต ุ

ลําดับที่ ชื่อที่สาธารณประโยชน์ 
หมู่ที่ ตําบล 

เนื้อที่ 
หลักฐาน นสล. 

เลขที่ 
สภาพการใช้
ประโยชน์ 

สงวนไว้ใช้
ประโยชน์

ร่วมกันตลอดไป 

เหมาะสมที่จะให้ใช้
ประโยชน์ในราชการ 

เหมาะสมที่จะใช้
ประโยชน์อย่างอื่น(ระบุ) 

 

๒๓ กระทรวงมหาดไทย ๑๓ พลับพลา ๑๒-๑-๙๘ นม ๓๕๑๙ ว่างเปล่า /   หนองโทน 
๒๔ กระทรวงมหาดไทย ๑๔ พลับพลา ๑๐-๒-๓๑ นม ๓๕๒๐     ป่าช้า 
๒๕ กระทรวงมหาดไทย ๑๓ พลับพลา ๑-๒-๙๖ นม ๓๕๕๗ ว่างเปล่า    หนองกระทุ่ม 
๒๖ กระทรวงการคลัง ๙ พลับพลา ๐-๒-๓๖ นม ๓๕๖๐     เดิ่นขามป้อม 
๒๗ กระทรวงการคลัง ๑๐ พลับพลา ๕๒-๓-๗๑ นม๓๕๙๖     หนองหิน 
๒๘ กระทรวงการคลัง ๑๕ พลับพลา ๒๔-๓-๗๑ นม ๓๗๑๒ วางเปล่า    ป่าลวกคลองกลาง 
๒๙ กระทรวงการคลัง ๑๕ พลับพลา ๑๑-๑-๒๐ นม ๓๗๓๑ ว่างเปล่า /   หนองปรือ 
๓๐ กระทรวงการคลัง ๙ พลับพลา ๒-๒-๘๖ นม ๔๐๑๕ ว่างเปล่า /   หนองงูเหลือม 
๓๑ สระน้ํา

สาธารณประโยชน์ 
๘ พลับพลา ๒-๐-๐๐ ยังไม่ออก นสล. สระน้ํา /   สระน้ํา 

๓๒ พื้นที่สาธารณประโยชน์ ๖ พลับพลา - ยังไม่ออก นสล.     พื้นที่
สาธารณประโยชน์ 



-๕- 
 

๑.๕  ลักษณะของแหล่งนํ้า 
แหล่งนํ้าในเขตตําบลพลับพลา 

 

ประเภท หมู่ท่ี 
แหล่งนํ้า ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ๑๐ ๑๑ ๑๒ ๑๓ ๑๔ ๑๕ ๑๖ ๑๗ ๑๘ 

รวม 

คลอง
ชลประทาน 

- - - ๑ - - - ๑ - - - - - ๑ - - - - ๓ 

คลองส่งนํ้า - - - ๑ - - - ๒ - - - ๑ ๑ - - - - - ๕ 
บ่อบาดาล - - - - ๖ ๒๗ ๑ - - - - - ๔ ๖ ๑ ๕ ๑ ๕ ๕๖ 
บ่อนํ้าตื้น - - ๓ - ๒ ๔ - - - - ๖ - - - ๑ ๑ - - ๑๗ 
สระนํ้า - - - ๑ - ๒ - - ๑ - ๒ ๒ - ๑ ๖ ๔ - ๒ ๒๑ 
ลําคลอง - - - ๑ ๓ ๑ ๑ ๑ - ๑ - - - ๑๐ - - - ๒ ๒๐ 

ฝาย,พนังก้ัน
นํ้า 

- - - - - ๒ ๒ ๑ - ๑ - ๒ - - ๒ - - ๑ ๑๑ 

หนอง,บึง - - - - - ๑ - - ๑ ๑ - ๑ - - - - - - ๔ 
เหมือง,ห้วย ๑ - ๑ - - - - ๑ - ๑ - 2 - - - - - - ๖ 

อ่ืน  ๆ  - - - - - - - - - - - - - - - - - - ๐ 
                    

 

แหล่งนํ้าธรรมชาติ 
 ๑.  ลําน้ํา,  ลําห้วย  ๖  สาย  ได้แก่   

๑.๑  ลําสําลาย  หมู่ที่  ๖, ๗, ๘, ๑๐ 
๑.๒  ลําคลองเหมือง หมู่ที่  ๔, ๑๐, ๑๑, ๑๗ 
๑.๓  ลําคลองยาง   หมู่ที่  ๑๔ 
๑.๔  ลําคลองกลาง หมู่ที่  ๑๕, ๑๘ 
๑.๕  ลําเหมืองนาย   หมู่ที่  ๑๐, ๑๒ 
๑.๖  ลําคลองตานาย หมู่ที่  ๑๒ 

๒.  บึง,  หนองและอ่ืนๆ  ๑๑  แห่ง  ได้แก่   
๒.๑  บึงทุ่งตาทอง  หมู่ที่  ๑, ๘, ๑๗ 
๒.๒  บึงทุ่งน้อย  หมู่ที่  ๒, ๙ 
๒.๓  บึงทมก    หมู่ที่  ๒, ๙ 
๒.๔  บึงกุดสวาย  หมู่ที่  ๑๒   
๒.๕  หนองปือ  หมู่ที่  ๑๓ 
๒.๖  หนองกระทุ่ม  หมู่ที่  ๑๓ 
๒.๗  หนองหญ้าขาว หมู่ที่  ๑๓ 
๒.๘  หนองโพธิ์  หมู่ที่  ๑๔ 
๒.๙  หนองโทน  หมู่ที่  ๑๕ 
๒.๑๐  หนองงูเหลือม หมู่ที่  ๑๕ 
๒.๑๑  หนองหิน  หมู่ที่  ๑๖ 
 

  แหล่งนํ้าที่สร้างขึ้น 
  -  ฝาย   ๑๓ แห่ง   

-  ประปาหมู่บ้าน  ๕   แห่ง 
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  -  บ่อน้ําบาดาล   ๑๐ แห่ง   
  -  บ่อน้ําตืน้  ๒๙ แห่ง   

-  ทํานบ   ๕ แห่ง 
 

๑.๖ ลักษณะของไม้และป่าไม้ 
 ลักษณะของพื้นทีป่่าไม้ของตําบลพลับพลา ส่วนใหญ่จะมีอยู่ตามพื้นที่ปา่สาธารณะประโยชน์ ของ

หมู่บ้าน  จะเป็นตน้ไม้จาํพวกยนืต้น เชน่ ต้นพลวง  ตน้เต็ง ต้นรัง ต้นมะค่า และอ่ืนๆ ผสมกันไป แต่มีปริมาณลด
น้อยลงมาก และส่วนมากจะอยูใ่นพื้นที่ หมู่ที่ ๑๓  ๑๔  ๑๕  ๑๖  และ ๑๘  มีการรณรงค์และจัดโครงการปลูกป่าเปน็
ประจําทุกปีเพื่อเพิ่มจํานวนพื้นที่ป่าในชุมชน 
 

๒. ด้านการเมือง/การปกครอง 
๒.๑ เขตการปกครอง 
องค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา  แบ่งเขตการปกครองทั้งหมด  ๑๘  หมู่บ้าน  ดังนี้ 

  หมู่ที่ ๑ บ้านพลับพลา ผู้ปกครอง นายศิริ  ขันธ์กระโทก กํานัน 
 หมู่ที่ ๒ บ้านไทย  ผู้ปกครอง นายคะนอง ผันกระโทก ผู้ใหญ่บ้าน 
 หมู่ที่ ๓ บ้านพลับพลา ผู้ปกครอง นายมานะ ใคร่กระโทก ผู้ใหญ่บ้าน 

หมู่ที่ ๔ บ้านโค้งยาง ผู้ปกครอง นายประเสริฐ ปรายกระโทก ผู้ใหญ่บ้าน 
 หมู่ที่ ๕ บ้านหนองยายเหล่  ผูป้กครอง นายด ี  เขียงกระโทก ผู้ใหญ่บ้าน 
 หมู่ที่ ๖ บ้านกอก  ผู้ปกครอง นายสมคิด กอกกระโทก ผู้ใหญ่บ้าน 
 หมู่ที่ ๗ บ้านประดากุด ผู้ปกครอง นายพึ่ง  ผินกระโทก ผู้ใหญ่บ้าน 

หมู่ที่ ๘ บ้านเกาะ ผู้ปกครอง   นางสมนึก เปรียงกระโทก ผู้ใหญ่บ้าน 
 หมู่ที่ ๙ บ้านปรางค์ ผู้ปกครอง นายสมปอง กอกกระโทก ผู้ใหญ่บ้าน 
 หมู่ที่ ๑๐ บ้านบ ุ  ผู้ปกครอง นายสงัเวียน   หง่อยกระโทก ผู้ใหญ่บ้าน 
 หมู่ที่ ๑๑ บ้านปรางค์ ผู้ปกครอง นายมานพ กลักกระโทก ผู้ใหญ่บ้าน 
 หมู่ที่ ๑๒ บ้านกุดสวาย ผู้ปกครอง   นายลาภ  เจียกกระโทก ผู้ใหญ่บ้าน 
 หมู่ที่ ๑๓ บ้านทา่ตะเคียน  ผู้ปกครอง นายสมบูรณ ์ เดชพร  ผู้ใหญ่บ้าน 
 หมู่ที่ ๑๔ บ้านคลองยาง ผู้ปกครอง นายสนุทร กํากระโทก ผู้ใหญ่บ้าน 
 หมู่ที่ ๑๕ บ้านคลองกลาง ผู้ปกครอง นายเคียง  พวงกระโทก ผู้ใหญ่บ้าน 

หมู่ที่ ๑๖ บ้านโนนแดง ผู้ปกครอง นายเสริม จอมกระโทก ผู้ใหญ่บ้าน 
          หมู่ที่ ๑๗ บ้านบ ุ  ผู้ปกครอง นางเพร็ชรา สุขฤทัยกมล       ผู้ใหญ่บ้าน 
 หมู่ที่ ๑๘ บ้านบุยอ ผู้ปกครอง นายสมใจ ม่วมกระโทก ผู้ใหญ่บ้าน 

 ๒.๒ การเลือกตั้ง 
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง   รวมทัง้สิน้  ๖,๔๐๖  คน   
- ผู้มาใช้สทิธิ์เลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลาและสมาชิกสภาองค์การ 

บริหารส่วนตาํบลพลบัพลา คร้ังล่าสุด เม่ือปี พ.ศ. ๒๕๕๕  จํานวน ๕,๕๒๑ คน  คิดเป็น  ๘๖.๑๘  % 
  ๑.  เลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา 
    -  บัตรดี    จํานวน          ๕,๒๖๔   บัตร 
    -  บัตรเสีย        จํานวน            ๒๒๒   บัตร  

-  บัตรไม่ประสงค์ลงคะแนน จํานวน             ๓๕   บัตร 
๒.  เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาํบลพลบัพลา 

   -  บัตรดี    จํานวน          ๕,๓๘๑   บัตร 
    -  บัตรเสีย        จํานวน            ๑๐๘   บัตร  



-๗- 
 

    -  บัตรไม่ประสงค์ลงคะแนน จํานวน             ๓๒   บัตร 
 

ปี หมู่ที่ ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 

หมู่ที่  ๑ 
หมู่ที่  ๒ 
หมู่ที่  ๓ 
หมู่ที่  ๔ 
หมู่ที่  ๕ 
หมู่ที่  ๖ 
หมู่ที่  ๗ 
หมู่ที่  ๘ 
หมู่ที่  ๙ 

หมู่ที่  ๑๐ 
หมู่ที่  ๑๑ 
หมู่ที่  ๑๒ 
หมู่ที่  ๑๓ 
หมู่ที่  ๑๔ 
หมู่ที่  ๑๕ 
หมู่ที่  ๑๖ 
หมู่ที่  ๑๗ 
หมู่ที่  ๑๘ 

๒๓๙ 
๓๐๗ 
๓๑๒ 
๒๒๕ 
๓๙๖ 
๖๓๕ 
๒๒๒ 
๓๗๑ 
๔๓๙ 
๓๒๕ 
๓๑๙ 
๕๒๘ 
๕๓๘ 
๓๒๘ 
๓๖๓ 
๓๕๗ 
๑๘๗ 
๓๑๕ 

๒๕๕๕ 

รวมทั้งหมด ๖,๔๐๖ 
 

ปัจจุบันนายกและสมาชิก อบต.พลับพลา มาจากคําสั่ง คสช.  และปัจจุบันยังไม่มีการเลือกตั้ง 
 

๓.  ด้านประชากร 
๓.๑  ข้อมูลเก่ียวกับจํานวนประชากร 
 จํานวน  ๑๘  หมู่บ้าน 
  

ชุมชนที ่ ชื่อชุมชน จํานวนครัวเรือน หญิง ชาย 
๑ พลับพลา ๘๘ ครัวเรือน ๑๕๖ คน ๑๒๗ คน 
๒ ไทย ๑๒๓ ครัวเรือน ๑๙๙ คน ๑๙๒ คน 
๓ พลับพลา ๑๑๓ ครัวเรือน ๒๐๑ คน ๑๗๗ คน 
๔ โค้งยาง ๘๕ ครัวเรือน ๑๖๔ คน ๑๒๖ คน 
๕ หนองยายเหล่ ๒๒๑ ครัวเรือน ๒๖๖ คน ๒๕๗ คน 
๖ กอก ๒๓๗ ครัวเรือน ๔๒๐ คน ๔๒๙ คน 
๗ ประดากุด ๗๑ ครัวเรือน ๑๔๙ คน ๑๕๕ คน 
๘ เกาะ ๑๒๕ ครัวเรือน ๒๓๖ คน ๒๐๑ คน 
๙ ปรางค์ ๒๒๔ ครัวเรือน ๓๐๖ คน ๒๕๗ คน 

๑๐ บุ ๑๑๗ ครัวเรือน ๒๐๑ คน ๑๙๔ คน 
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๑๑ ปรางค์ ๑๒๗ ครัวเรือน ๒๑๐ คน ๑๗๖ คน 
๑๒ กุดสวาย ๑๙๗ ครัวเรือน ๓๖๖ คน ๓๓๑ คน 
๑๓ ท่าตะเคียน ๒๑๖ ครัวเรือน ๓๖๐ คน ๓๕๒ คน 
๑๔ คลองยาง ๑๗๓ ครัวเรือน ๒๑๑ คน ๒๓๐ คน 
๑๕ คลองกลาง ๑๕๔ ครัวเรือน ๒๓๕ คน ๒๔๒ คน 
๑๖ โนนแดง ๑๔๖ ครัวเรือน ๒๘๓ คน ๒๕๖ คน 
๑๗ บุ ๗๙ ครัวเรือน ๑๐๙ คน ๑๐๖ คน 
 ๑๘ บุยอ ๑๕๗ ครัวเรือน ๒๓๖ คน ๒๓๕ คน 

รวม ๒,๖๕๓ ครัวเรือน ๔,๓๐๘ คน ๔,๐๔๓ คน 
รวมประชากรทั้งหมด   ๘,๓๕๑  คน 

 

๓.๒  ช่วงอายุและจาํนวนประชากร            
  

  หญิง   ชาย   หมายเหตุ 
จํานวนประชากรเยาวชน ๗๒๗ คน ๘๒๒ คน อายุต่ํากว่า  ๑๘  ปี 
จํานวนประชากร ๒,๖๘๗ คน ๒,๕๘๐ คน อายุ  ๑๘ - ๖๐  ปี 
จํานวนประชากรผูสู้งอาย ุ ๘๙๔ คน ๖๔๑ คน อายุมากกว่า  ๖๐  ปี 

รวม ๔,๓๐๘   ๔,๐๔๓   _๘,๓๕๑ 
 

(ข้อมูล ณ เดือนกันยายน  ๒๕๕๙ จากสํานักทะเบียนราษฎรอําเภอโชคชัย) 
 

๔. สภาพทางสังคม 
๔.๑ การศึกษา 

ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตาํบลพลับพลา มีโรงเรียนระดับประถมศึกษาจํานวน ๘  โรงเรียน  
๑.  โรงเรียนชุมชนพลับพลา   

ชั้น ชาย หญิง รวม 
อนุบาลปีที่  ๑ ๖ ๙ ๑๕ 
อนุบาลปีที่  ๒ ๗ ๖ ๑๓ 
ประถมศึกษาปีที่  ๑ ๑๑ ๒ ๑๓ 
ประถมศึกษาปีที่  ๒ ๖ ๑๐ ๑๖ 
ประถมศึกษาปีที่  ๓ ๗ ๖ ๑๓ 
ประถมศึกษาปีที่  ๔ ๖ ๔ ๑๐ 
ประถมศึกษาปีที่  ๕ ๑๑ ๑๐ ๒๑ 
ประถมศึกษาปีที่  ๖ ๙ ๕ ๑๔ 

รวม ๖๓ ๕๒ ๑๑๕ 
 

๒. โรงเรียนบ้านปรางค์    
ชั้น ชาย หญิง รวม 

อนุบาลปีที่  ๑ ๕ ๓ ๘ 
อนุบาลปีที่  ๒ ๑ ๒ ๓ 
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ประถมศึกษาปีที่  ๑ ๕ ๑ ๖ 
ประถมศึกษาปีที่  ๒ ๒ ๘ ๑๐ 
ประถมศึกษาปีที่  ๓ ๑ ๔ ๕ 
ประถมศึกษาปีที่  ๔ ๖ ๑ ๗ 
ประถมศึกษาปีที่  ๕ ๔ ๕ ๙ 
ประถมศึกษาปีที่  ๖ ๒ ๓ ๕ 

รวม ๒๖ ๒๗ ๕๓ 
      

๓.  โรงเรียนวัดกุดสวาย   
ชั้น ชาย หญิง รวม 

เตรียมอนุบาล ๖ - ๙ 
อนุบาลปีที่  ๑ ๑ ๓ ๕ 
อนุบาลปีที่  ๒ ๔ ๑ ๑๔ 
ประถมศึกษาปีที่  ๑ ๓ ๑ ๔ 
ประถมศึกษาปีที่  ๒ ๓ ๓ ๖ 
ประถมศึกษาปีที่  ๓ ๒ ๓ ๕ 
ประถมศึกษาปีที่  ๔ ๔ - ๔ 
ประถมศึกษาปีที่  ๕ ๒ ๓ ๕ 
ประถมศึกษาปีที่  ๖ ๕ ๑ ๖ 

รวม ๒๙ ๑๕ ๔๔ 
 

๔.  โรงเรียนบ้านกอกวิทยา   
ชั้น ชาย หญิง รวม 

อนุบาลปีที่  ๑ ๔ ๓ ๗ 
อนุบาลปีที่  ๒ ๖ ๔ ๑๐ 
ประถมศึกษาปีที่  ๑ ๒ ๓ ๕ 
ประถมศึกษาปีที่  ๒ ๒ ๓ ๕ 
ประถมศึกษาปีที่  ๓ ๔ ๓ ๗ 
ประถมศึกษาปีที่  ๔ ๓ ๒ ๕ 
ประถมศึกษาปีที่  ๕ ๘ ๒ ๑๐ 
ประถมศึกษาปีที่  ๖ ๕ ๒ ๗ 

รวม ๓๔ ๒๒ ๕๖ 
 

๕. โรงเรียนบ้านคลองกลาง   
ชั้น ชาย หญิง รวม 

อนุบาลปีที่  ๑ ๓ ๓ ๖ 
อนุบาลปีที่  ๒ ๓ ๓ ๖ 
ประถมศึกษาปีที่  ๑ ๕ ๓ ๘ 
ประถมศึกษาปีที่  ๒ ๒ ๓ ๕ 
ประถมศึกษาปีที่  ๓ ๖ ๕ ๑๑ 
ประถมศึกษาปีที่  ๔ ๕ ๕ ๑๐ 
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ประถมศึกษาปีที่  ๕ ๔ ๔ ๘ 
ประถมศึกษาปีที่  ๖ ๒ ๗ ๙ 

รวม ๓๐ ๓๓ ๖๓ 
 

๖. โรงเรียนบ้านทา่ตะเคียน    
ชั้น ชาย หญิง รวม 

อนุบาลปีที่  ๑ ๑ ๒ ๓ 
อนุบาลปีที่  ๒ ๔ ๕ ๙ 
ประถมศึกษาปีที่  ๑ ๒ ๓ ๕ 
ประถมศึกษาปีที่  ๒ ๓ ๔ ๗ 
ประถมศึกษาปีที่  ๓ ๗ ๕ ๑๒ 
ประถมศึกษาปีที่  ๔ ๖ ๖ ๑๒ 
ประถมศึกษาปีที่  ๕ ๖ ๒ ๘ 
ประถมศึกษาปีที่  ๖ ๔ ๔ ๘ 

รวม ๓๓ ๓๑ ๖๔ 
 

๗. โรงเรียนสายมิตรโชคชยั ๓     
ชั้น ชาย หญิง รวม 

เตรียมอนุบาล - - - 
อนุบาลปีที่  ๑/๑ ๙ ๑๑ ๒๐ 
อนุบาลปีที่  ๑/๒ ๑๒ ๙ ๒๑ 
อนุบาลปีที่  ๒/๑ ๑๓ ๑๒ ๒๕ 
อนุบาลปีที่  ๒/๒ ๑๔ ๑๑ ๒๕ 
อนุบาลปีที่  ๓/๑ ๑๕ ๙ ๒๔ 
อนุบาลปีที่  ๓/๒ ๑๕ ๙ ๒๔ 
ประถมศึกษาปีที่  ๑ ๑๓ ๑๓ ๒๖ 
ประถมศึกษาปีที่  ๒ ๑๗ ๑๓ ๓๐ 
ประถมศึกษาปีที่  ๓/๑ ๑๑ ๘ ๑๙ 
ประถมศึกษาปีที่  ๓/๒ ๑๔ ๑๐ ๒๔ 
ประถมศึกษาปีที่  ๔ ๑๐ ๑๒ ๒๒ 
ประถมศึกษาปีที่  ๕ ๒๒ ๑๒ ๓๔ 
ประถมศึกษาปีที่  ๖ ๑๑ ๑๖ ๒๗ 

รวม ๑๗๖ ๑๔๕ ๓๒๑ 
 

๘. โรงเรียนบัณฑิตน้อย    
ชั้น ชาย หญิง รวม 

เตรียมอนุบาล ๙ ๑๕ ๒๔ 
อนุบาลปีที่  ๑/๑ ๗ ๑๒ ๑๙ 
อนุบาลปีที่  ๑/๒ ๖ ๑๒ ๑๘ 

รวม ๒๒ ๓๙ ๖๑ 



-๑๑- 
 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ชาย หญิง รวม 

โค้งยาง ๑๑ ๑๖ ๒๗ 
ท่าตะเคียน ๑๕ ๑๕ ๓๐ 

รวม ๒๖ ๓๑ ๕๗ 
 

๔.๒ สาธารณสุข 
ตําบลพลับพลา  มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํบล   ๒  แห่ง  ได้แก่ 
๑.  โรงพยาบาลสง่เสริมสุขภาพตําบล พลับพลา ตั้งอยู่ที่บา้นไทย หมู่ที่  ๒ โดยมีบุคลากรดังนี ้

๑.๑  นายชูศักดิ ์  ปัดฐา  ผู้อํานวยการ รพ.สต.  
๑.๒  นางยุพา  ปัดฐา  พยาบาลวชิาชีพชาํนาญการ 
๑.๓  นางจุไลรัตน ์ เชาว์วันกลาง พยาบาลวชิาชีพชาํนาญการ 
๑.๔  นายไพรศาล  ม่ิงขวัญ  นักวิชาการสาธารณสุขชาํนาญการ 
๑.๕  นางสุกัญญา  ผิวมา  พนักงานธุรการ 
๑.๖  นางสาวเกล็ดนท ี แผ่นกระโทก พนักช่วยการพยาบาล 
๑.๗  นางบรรจง  แผลกระโทก พนักงานบริการ 
๑.๘  นายสุทธิศักดิ์   เผื่อนกระโทก พนักงานบริการ 

๒.  โรงพยาบาลสง่เสริมสุขภาพตําบล คลองกลาง  ตั้งอยู่ที่บา้นคลองกลาง  หมู่ที่  ๑๕  โดยมี 
บุคลากรดังนี ้

๒.๑  นายมาตุภูม ิ พอกระโทก ผู้อํานวยการรพ.สต. 
๒.๒  นางปราณี    ประสงค์ด ี พยาบาลวชิาชีพชาํนาญการ 
๒.๓  นางสาวกัญญาณ ี จิตติมณี  เจ้าพนักงานสาธารณสุข 
๒.๔  นางอํานวย  อินอ่อนกุล พนักงานธุรการ 

 ๒.๕  นางสาวมัญชสุา ศิริรักษ์  พนักงานช่วยการพยาบาล 
  ๒.๖  นางสาวสายรุ้ง พลอยกระโทก พนักงานบริการ 

๒.๗  นายพงษ์พนัธ ์ แผลกระโทก พนักงานเกษตรพื้นฐาน 
๔.๓ อาชญากรรม 
องค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลาไม่ค่อยมีเหตุอาชญากรรมเกิดข้ึน  แต่มีเหตุการณ์ลักขโมยทรัพย์สิน

ประชาชนบา้ง  จากการสํารวจข้อมูลพื้นฐานพบวา่  ส่วนมากครัวเรือนมีการป้องกันอุบัติภัยอย่างถูกวิธี  มีความ
ปลอดภัยในชีวติและทรัพยส์ิน  องค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา มีการที่พักสายตรวจในพื้นที่ จํานวน ๒  แห่ง ที่
คอยสอดส่องดูแลเร่ืองความปลอดภัยต่างๆ ของประชาชน  คือ 
  -  สายตรวจบ้านไทย  หมู่ท่ี  ๒ 
  -  สายตรวจบ้านคลองกลาง  หมู่ท่ี  ๑๕ 
  -  อาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) จํานวน  ๑๐๙  คน 

๔.๔ ยาเสพติด 
ผู้ติดยาเสพติดในเขตตําบลพลับพลา จํานวน  ๓  คน  แยกเป็น 

  -  ผู้ได้รับการบําบัด (ศูนย์สุขภาพชุมชนพลับพลา)  จํานวน  ๑  คน 
  -  ผู้ได้รับการบําบัด (ศูนย์สุขภาพชุมชนคลองกลาง)  จํานวน  ๒  คน 

๔.๕ การสังคมสังเคราะห ์
ผู้สูงอายุ  ในเขตตําบลพลับพลา  จํานวน  ๑,๕๑๐  คน    



-๑๒- 
 

ผู้พิการ   ในตําบลพลบัพลา  จาํนวน  ๓๑๒  คน   
ผู้ป่วยเอดส์  ได้รับเบี้ยยงัชีพ  ๖  คน  แยกเป็น  ชาย  ๒  คน   หญิง  ๔  คน 

 

๕. ระบบบริการพ้ืนฐาน 
๕.๑  การคมนาคมขนส่ง 

การคมนาคมระหว่างตาํบล 
๑. ถนนลาดยาง  ซ่ึงเชื่อมการคมนาคมระหว่างทางหลวงแผ่นดนิหมายเลข 

๒๒๔ ผ่านอําเภอโชคชยั  ผ่านตาํบลโชคชัย  ตําบลพลับพลา 
๒.  ถนนลาดยางและถนนคอนกรีตเชื่อมต่อกับตําบลทา่ลาดขาว อําเภอโชคชัย 
๓.  ถนนลูกรังเชื่อมต่อกับตําบลโคกไทย  อําเภอปักธงชัย 
๔. ถนนลูกรังเชื่อมต่อกับตําบลทา่อ่าง  อําเภอโชคชัย 

การคมนาคมภายในตําบล 
๑.  ถนนลาดยาง  เชื่อมการคมนาคมระหว่างบ้านปรางค์  บา้นพลับพลา   

บ้านหนองยายเหล่  บา้นไทย  บ้านโค้งยาง  บา้นเกาะ  บา้นบุ   
บ้านกุดสวาย  และบ้านกอก  ระยะทางประมาณ  ๑๑  กิโลเมตร 

๒.  ถนนลูกรัง  เชื่อมการคมนาคมระหว่าง  บ้านประดากุด  บา้นกอก   
บ้านหนองยายเหล่  บา้นโนนแดง  บ้านทา่ตะเคียน  บ้านคลองกลาง  และ 
บ้านคลองยาง 

๓.  ถนนดินลูกรัง  ถนนภายในหมู่บ้านเกือบทุกหมู่บ้านเป็นถนนดินและถนนดินลูกรัง 
 ๕.๒  การไฟฟ้า 
ในตําบลพลับพลาได้รับบริการกระแสไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอําเภอโชคชัยดังนี้    
 

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน 
จํานวนครัวเรือน

ทั้งหมด 
จํานวนครัวเรือนที่

มีไฟฟ้าใช้ 
หมายเหตุ 

๑ พลับพลา   ๘๘  ครัวเรือน ๘๘  ครัวเรือน  

๒ ไทย   ๑๒๓  ครัวเรือน   ๑๒๓  ครัวเรือน  

๓ พลับพลา  ๑๑๓   ครัวเรือน   ๑๑๓  ครัวเรือน  
๔ โค้งยาง   ๘๕  ครัวเรือน   ๘๓  ครัวเรือน ไม่มี ๒ ครัวเรือน 

๕ หนองยายเหล่   ๒๒๑  ครัวเรือน ๑๒๐  ครัวเรือน ไม่มี ๑ ครัวเรือน 

๖ กอก   ๒๓๗  ครัวเรือน ๒๓๔ ครัวเรือน   ไม่มี ๓ ครัวเรือน 

๗ ประดากุด ๗๑  ครัวเรือน  ๗๑  ครัวเรือน  

๘ เกาะ   ๑๒๕  ครัวเรือน   ๑๒๕  ครัวเรือน  

๙ ปรางค์   ๒๒๔  ครัวเรือน ๒๒๑  ครัวเรือน ไม่มี ๓ ครัวเรือน 

๑๐ บุ   ๑๑๗  ครัวเรือน   ๑๑๗  ครัวเรือน  

๑๑ ปรางค์   ๑๒๗  ครัวเรือน   ๑๒๗  ครัวเรือน  

๑๒ กุดสวาย   ๑๙๗  ครัวเรือน   ๑๙๗  ครัวเรือน  
๑๓ ท่าตะเคียน   ๒๑๖  ครัวเรือน  ๒๑๑  ครัวเรือน ไม่มี ๕ ครัวเรือน 

๑๔ คลองยาง   ๑๗๓  ครัวเรือน ๑๖๘ ครัวเรือน  ไม่มี ๕ ครัวเรือน 

๑๕ คลองกลาง   ๑๕๔  ครัวเรือน   ๑๕๔  ครัวเรือน  
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๑๖ โนนแดง   ๑๔๖  ครัวเรือน ๑๔๓ ครัวเรือน ไม่มี ๓ ครัวเรือน 

๑๗ บุ   ๗๙  ครัวเรือน   ๗๙  ครัวเรือน  

๑๘ บุยอ   ๑๕๗  ครัวเรือน   ๑๕๗  ครัวเรือน  
รวมทั้งสิ้น ๒,๖๕๓  ครัวเรือน  ๒,๕๓๑ ครัวเรือน  

 
 

๕.๓  การประปา 
ประชาชนในตําบลพลับพลา  สว่นใหญ่ได้รับการบริการดา้นการประปาจากการประปาส่วนภูมภิาคอําเภอ

โชคชัย  และมีประชาชนบางหมู่บริโภคน้ําจากประปาหมู่บา้น  ดังนี ้
 

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน 
จํานวนครัวเรือน

ทั้งหมด 
จํานวนครัวเรือนที่

มีนํ้าประปาใช ้
หมายเหตุ 

๑ พลับพลา   ๘๘  ครัวเรือน  ๘๘ ครัวเรือน  

๒ ไทย   ๑๒๓  ครัวเรือน   ๑๒๓  ครัวเรือน  

๓ พลับพลา  ๑๑๓   ครัวเรือน   ๑๑๓  ครัวเรือน  
๔ โค้งยาง   ๘๕  ครัวเรือน ๘๓ ครัวเรือน  ไม่มี ๒ ครัวเรือน 

๕ หนองยายเหล่   ๒๒๑  ครัวเรือน ๑๒๐ ครัวเรือน ไม่มี ๑ ครัวเรือน 

๖ กอก   ๒๓๗  ครัวเรือน   ๑๘๑ ครัวเรือน ไม่มี ๕๖ ครัวเรือน 

๗ ประดากุด ๗๑  ครัวเรือน  ๗๑  ครัวเรือน  

๘ เกาะ   ๑๒๕  ครัวเรือน   ๑๒๕  ครัวเรือน  

๙ ปรางค์   ๒๒๔  ครัวเรือน  ๒๑๘ ครัวเรือน ไม่มี ๖ ครัวเรือน 

๑๐ บุ   ๑๑๗  ครัวเรือน   ๑๑๗  ครัวเรือน  

๑๑ ปรางค์   ๑๒๗  ครัวเรือน   ๑๒๗  ครัวเรือน  

๑๒ กุดสวาย   ๑๙๗  ครัวเรือน   ๑๙๗  ครัวเรือน  
๑๓ ท่าตะเคียน   ๒๑๖  ครัวเรือน   ๑๕๔ ครัวเรือน ไม่มี ๖๒ ครัวเรือน 

๑๔ คลองยาง   ๑๗๓  ครัวเรือน ๑๕๘ ครัวเรือน   ไม่มี ๑๕ ครัวเรือน 

๑๕ คลองกลาง   ๑๕๔  ครัวเรือน   ๑๓๐ ครัวเรือน ไม่มี ๒๔ ครัวเรือน 

๑๖ โนนแดง   ๑๔๖  ครัวเรือน ๑๐๕ ครัวเรือน   ไม่มี ๔๑ ครัวเรือน 

๑๗ บุ   ๗๙  ครัวเรือน   ๗๙  ครัวเรือน  

๑๘ บุยอ   ๑๕๗  ครัวเรือน   ๑๔๕  ครัวเรือน ไม่มี ๑๒ ครัวเรือน 

รวมทั้งสิ้น ๒,๖๕๓  ครัวเรือน ๒,๓๓๔  ครัวเรือน  
 

๕.๔  โทรศัพท์ 
 หมายเลขโทรศัพท์ สํานักงานองค์การบริหารส่วนตาํบลพลับพลา  ๐๔๔- ๔๙๒-๐๐๔ 
 โทรสาร  ๐๔๔- ๔๙๑-๗๘๘ 
๕.๕  ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์ 
 องค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา  ไม่มทีี่ทําการไปรษณีย์และสถานีขนส่งตัง้อยู่ในพื้นที ่

ส่วนดา้นเคร่ืองมือวัสดุ ครุภัณฑ์ มีดังนี ้



-๑๔- 
 

  ครุภัณฑ์ประเภทของใช้สํานักงาน  
   ๑.  โต๊ะทํางาน       จํานวน    ๒๔  ตัว 
   ๒.  โต๊ะพับ     จํานวน    ๓๕  ตัว 
   ๓.  โต๊ะคอมพิวเตอร์    จํานวน      ๗  ตัว 
   ๔.  เก้าอ้ีทํางานและผู้มาติดต่อ   จํานวน  ๒๑๖  ตัว 
   ๕.  เก้าอ้ีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก    จํานวน    ๔๘  ตัว 
   ๖.  เคร่ืองพิมพ์ดีด     จํานวน      ๒  เคร่ือง  
   ๗.  ตู้เก็บเอกสารต่าง ๆ     จํานวน    ๖๗  หลัง 
   ๘.  กล้องดิจิตอล     จํานวน      ๓  เคร่ือง 
   ๙.  เคร่ืองอัดสําเนา    จํานวน      ๑  เคร่ือง 
   ๑๐.  เคร่ืองโทรสาร    จํานวน      ๑  เคร่ือง 
   ๑๑.  เคร่ืองคอมพิวเตอร์และคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค จํานวน    ๑๑  เคร่ือง 
   ๑๓.  เคร่ืองปรับอากาศ    จํานวน    ๑๕  เคร่ือง 
  ครุภัณฑ์ประเภทงานบา้นงานครัว 
   ๑.  ตู้เย็น     จํานวน      ๑   หลัง 
   ๒.  เคร่ืองตัดหญ้าแบบสะพาย   จํานวน      ๒   เคร่ือง 
   ๓.  เคร่ืองตัดหญ้าแบบรถเข็น   จํานวน      ๑   เคร่ือง 
  ครุภัณฑ์ประเภททางการเกษตร 
   เคร่ืองพ่นหมอกควัน    จํานวน      ๓   เคร่ือง 
  ครุภัณฑ์ประเภทโยธา 
   ๑.  กล้องระดับอัตโนมัต ิ    จํานวน      ๑   ตัว 
   ๒.  ไม้สต๊าป     จํานวน      ๑   ชุด 
   ๓.  กล้องถ่ายรูปและกล้องวีดีโอ   จํานวน      ๕   ตัว 
   ๔.  รอก      จํานวน      ๓   ตัว 
   ๕.  เคร่ืองเลื่อยยนต์    จํานวน      ๑   เคร่ือง 
   ๖.  เคร่ืองตบดิน     จํานวน      ๑   เคร่ือง 
   ๗.  ล้อวัดระยะ     จํานวน      ๑   ตัว 
  ครุภัณฑ์ประเภทคมนาคม 
   ๑.  แผงก้ันจราจร     จํานวน      ๖   แผง 
   ๒.  ไฟกระพริบโซลา่เซล    จํานวน      ๒   ดวง 

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 
   เคร่ืองกระจายข่าวแบบไร้สาย   จํานวน     ๒   ชุด 
  ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนสง่ 
   ๑.  รถกระบะบรรทุก  ขนาด  ๔  ล้อ   จํานวน     ๒  คัน 
   ๒.  รถบรรทุกขยะ  ๖  ล้อ     จํานวน     ๑  คัน 
   ๔.  รถจักรยานยนต ์    จํานวน     ๒  คัน 
   ๕.  รถบรรทุกน้ําดับเพลิงเอนกประสงค์พร้อมติดตั้งเครนกระเชา้  จํานวน  ๑  คัน 
 

๖. ระบบเศรษฐกิจ 
๖.๑ การเกษตร 
ประชากรในตําบลพลับพลาร้อยละ  ๘๕   ประกอบอาชีพในการเกษตรกรรม   ได้แก่   ทําไร่  

 



-๑๕- 
 

ทํานา  เนื่องจากสภาพพืน้ที่เปน็ที่ราบลุ่มจึงมีการทาํนาเปน็อาชีพหลักปีละ  ๑-๒ คร้ัง  โดยอาศัยน้ําจาก
ธรรมชาติ  ได้แก่  น้าํฝนและลําน้ําทีไ่หล่ผา่น  ในพืน้ที่ดอนนั้นจะทําไร่มันสาํปะหลัง  ไร่อ้อย  ไร่ข้าวโพด เป็นตน้ 

๖.๒  การประมง  (ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลาไม่มีการประมง)  
๖.๓  การปศุสัตว์  ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตาํบลพลบัพลา มีการทําปศุสตัว์  คือ  เลี้ยง  เปด็  จํานวน  ๒  

ราย  ฟาร์มจระเข้  จํานวน  ๑  ราย 
๖.๔  การบริการ 
 -  โรงแรม  บ้านเช่า  ๖ แห่ง 
 -  ร้านค้า   ๘๐ แห่ง 
๖.๕  การท่องเที่ยว  (ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลาไม่มีธุรกิจเก่ียวกับการท่องเท่ียว) 
๖.๖  อุตสาหกรรม 

-  โรงงานอุตสาหกรรม  ๒ แห่ง 
-  โรงสีข้าว   ๕ แห่ง 

 ๖.๗  การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 
  -  ปั๊มก๊าซ LPG   ๑   แห่ง 

-  อู่ซ่อมรถยนต์   ๒ แห่ง 
-  ร้านซ่อมรถจักรยานยนต ์ ๒ แห่ง 
-  กิจการสะสมวัตถุหรือสิ่งของ ๕ แห่ง 
ชํารุด ใช้แล้วหรือเหลือใช้ 
กลุ่มอาชีพ  มี   ๔  กลุ่ม  ดังนี ้
๑.  กลุ่มศิลปะประดิษฐ์  หมู่  ๑๗  สมาชิกกลุ่ม มีหมู่ที่  ๑, ๖, ๘, ๑๐,๑๗ 
๒.  กลุ่มเพาะเห็ดนางฟา้  หมู่  ๑๗ 
๓.  กลุ่มเลี้ยงไก่ไข่บา้นบุยอ  หมู่  ๑๘ 
๔.  กลุ่มเพาะเห็ดนางฟา้  หมู่  ๑๘ 

 ๖.๘  แรงงาน  ประชากรตําบลพลับพลา มีการใช้แรงงานทั้งภาคเกษตรกรรม และอุตสาหกรรม 
 

๗.  เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งนํ้า) 
 ๗.๑  ข้อมูลด้านการเกษตร   
  -  พื้นที่ด้านการเกษตรกรรม  จํานวน  ๙.๗๘  ตร.กม.  คิดเป็นร้อยละ  ๒๐.๘๑ 
 ๗.๒  ข้อมูลด้านแหล่งน้ําทางการเกษตร 

ประเภท หมู่ที่ 
แหล่งน้ํา ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ๑๐ ๑๑ ๑๒ ๑๓ ๑๔ ๑๕ ๑๖ ๑๗ ๑๘ 

รวม 

คลองชลประทาน - - - ๑ - - - ๑ - - - - - ๑ - - - - ๓ 
คลองส่งน้าํ - - - ๑ - - - ๒ - - - ๑ ๑ - - - - - ๕ 

สระน้ํา - - - ๑ - ๒ - - ๑ - ๒ ๒ - ๑ ๖ ๔ - ๒ ๒๑ 
ลําคลอง - - - ๑ ๓ ๑ ๑ ๑ - ๑ - - - ๑๐ - - - ๒ ๒๐ 

ฝาย,พนงัก้ันน้าํ - - - - - ๒ ๒ ๑ - ๑ - ๒ - - ๒ - - ๑ ๑๑ 
หนอง,บึง - - - - - ๑ - - ๑ ๑ - ๑ - - - - - - ๔ 

เหมือง,ห้วย ๑ - ๑ - - - - ๑ - ๑ - ๒ - - - - - - ๖ 
อ่ืน  ๆ  - - - - - - - - - - - - - - - - - - ๐ 

                    
 



-๑๖- 
 

๗.๓  ข้อมูลด้านแหล่งน้ํากิน น้าํใช้ (หรือน้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค) 
ประเภท หมู่ท่ี 
แหล่งนํ้า ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ๑๐ ๑๑ ๑๒ ๑๓ ๑๔ ๑๕ ๑๖ ๑๗ ๑๘ 

รวม 

บ่อบาดาล - - - - ๖ ๒๗ ๑ - - - - - ๔ ๖ ๑ ๕ ๑ ๕ ๕๖ 
บ่อนํ้าตื้น - - ๓ - ๒ ๔ - - - - ๖ - - - ๑ ๑ - - ๑๗ 
สระนํ้า - - - ๑ - ๒ - - ๑ - ๒ ๒ - ๑ ๖ ๔ - ๒ ๒๑ 

หนอง,บึง - - - - - ๑ - - ๑ ๑ - ๑ - - - - - - ๔ 
เหมือง,ห้วย ๑ - ๑ - - - - ๑ - ๑ - ๒ - - - - - - ๖ 

อ่ืน  ๆ  - - - - - - - - - - - - - - - - - - ๐ 
๘. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 

๘.๑ การนับถือศาสนา 
ประชาชนในตําบลพลับพลา  จะนับถือศาสนาพุทธ โดยมีศาสนสถาน  ๙ แห่ง  คือ 

 ๑.  สํานักสงฆ์วิเวกการาม   ตั้งอยู่ที่บ้านพลบัพลา หมู่ที่  ๑   
 ๒.  วัดพลับพลา     ตั้งอยู่ที่บ้านพลบัพลา หมู่ที่  ๓   

๓. วัดบ้านกอก     ตั้งอยู่ที่บ้านกอก  หมู่ที่  ๖ 
๔. วัดประดากุด   ตั้งอยู่ที่บ้านประดากุด หมู่ที่  ๗   
๕. วัดปรางค์น้อย  ตั้งอยู่ที่บ้านปรางค์ หมู่ที่  ๙ 
๖. วัดกุดสวาย   ตั้งอยู่ที่บ้านกุดสวาย หมู่ที่  ๑๒ 
๗. สํานักสงฆ์บุตาล  ตั้งอยู่ที่บ้านทา่ตะเคียน หมู่ที่  ๑๓ 
๘. วัดคลองยาง   ตั้งอยู่ที่บ้านคลองยาง หมู่ที่  ๑๔ 
๘.๒ ประเพณีและงานประจําปี 
 องค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา  ได้มีการจัดกิจกรรมที่เป็นประเพณีและงานประจาํปี ได้แก่   
  -  ประเพณีวันข้ึนปีใหม่   ประมาณเดือน มกราคม 

-  ประเพณีวันสงกรานต์    ประมาณเดือน เมษายน 
-  ประเพณีลอยกระทง   ประมาณเดือน พฤศจิกายน 
-  ประเพณีวันเข้าพรรษา  ออกพรรษา ประมาณเดือน   ตลุาคม  พฤศจิกายน 
-  งานประเพณีแข่งเรือ  ๕  ฝีพาย  ประมาณเดือน    พฤศจิกายน 
-  งานสมโภชน์ฉลองอนุสาวรียท์้าวสุรนารี ประมาณเดือน กุมภาพันธ์  มีนาคม 
-  งานแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด  ประมาณเดือน กุมภาพันธ์  มีนาคม 

๘.๓ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 
  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ประชาชนในเขตตําบลพลับพลาได้อนุรักษภู์มิปัญญาท้องถ่ิน  ได้แก่  วิธีการทํา
เคร่ืองจักสาน คือ การสานไซ  การทอเสื่อจากต้นกก  การทําปนูแดง   
  ภาษาถิ่น  ส่วนมากร้อยละ ๙๐ % พูดภาษาโคราช 
  ๙. ทรัพยากรธรรมชาติ 

๙.๑ นํ้า  ที่ใช่ในการอุปโภค-บริโภค  เป็นน้ําที่ได้จากน้ําฝน  น้ําประปาส่วนภูมิภาค และน้ําดิบจากแหล่งน้ํา
ธรรมชาติ  

๙.๒ ป่าไม้  องค์การบริหารส่วนตําบลพลบัพลา มีปา่ไม้เป็นพืน้ที่ปา่สาธารณะประโยชน ์
๙.๓ ภูเขา  องค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา ไม่มีภูเขา 

๙.๔ คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ  ทรัพยากรธรรมชาติทีอ่ยู่ในพื้นที่ตําบลพลับพลา ที่เปน็แหล่งน้าํต้องได้รับการ
พัฒนาเพราะมีสภาพตื้นเขิน ส่วนด้านปา่ไม้ก็ลดน้อยลงเนื่องจากการทําเกษตรกรรม จึงมีการดําเนินการปลูกปา่
ทดแทนในพืน้ที่สาธารณะประโยชน์ รวมถึง 



ส่วนที่ ส่วนที่ ๒๒  
 

สรุปผลการพัฒนาท้องถ่ินตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐) 
 
 

๑. สรุปผลการดําเนินงานตามงบประมาณทีไ่ด้รับ และการเบกิจ่ายงบประมาณ ในปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๐ 
 ๑.๑  สรุปสถานการณ์การพัฒนา การตั้งงบประมาณ การเบกิจ่ายงบประมาณ 

ตามที่องค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา ได้ดําเนินการจัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.  
๒๕๕๗ – ๒๕๖๑)  และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๓) ข้ึนมา เพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทํา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๕๙) (พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐) (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑) (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๒) 
อันมีลักษณะเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นแผนที่สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อันมีลักษณะเป็นการกําหนดรายละเอียดแผนงาน  โครงการพัฒนาที่จัดทําข้ึนสําหรับ
ปีงบประมาณแต่ละปี  ซ่ึงมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าครอบคลุมระยะเวลาสามปีโดยมีการทบทวนเพื่อ
ปรับปรุงเป็นประจําทุกปี  โดยองค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา ได้ใช้แผนพัฒนาสามปีเป็นกรอบในการจัดทํา
งบประมาณรายจ่ายประจําปี  การจ่ายขาดเงินสะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการที่ขอให้หน่วยงานอ่ืนมา
ดําเนินงานให้ รวมทั้งวางแนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการที่กําหนดไว้ในแผนพัฒนาสามปี  

 

ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา ได้ดําเนินการตั้งงบประมาณ  การเบิกจ่ายงบประมาณ
ดังกล่าว ตามแผนพัฒนาซ่ึงสามารถสรุปได้ดังนี้       

 

����  ปีงบประมาณ  ๒๕๕๗ 
 

จํานวนโครงการตาม
แผนพัฒนา  
ปี ๒๕๕๗ 

จํานวนโครงการท่ีบรรจุใน
ข้อบัญญัติ  
ปี ๒๕๕๗ 

จํานวนโครงการ 
ท่ีทําเสร็จ 

(คิดเป็นร้อยละของ
จํานวนโครงการตาม

ข้อบัญญัติ) 

ยุทธศาสตร์ 

จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ 
๑.  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ๑๒๙ ๑๐๐ ๒๘ ๒๑.๗๑ ๒๗ ๓๓.๗๕ 
๒.  การพัฒนาด้านการเสริมสรา้ง
ความสามารถทางเศรษฐกิจและ 
บรรเทาปัญหาความยากจน 

๑๕ ๑๐๐ ๑ ๖.๖๗ ๑ ๑.๒๕ 

๓.  การพัฒนาด้านการสร้างสังคมให้มี
คุณภาพชีวิตท่ีดีและอยู ่
ร่วมกันอย่างมีความสุข 

๔๔ ๑๐๐ ๓๔ ๗๗.๒๗ ๓๐ ๓๗.๕๐ 

๔.  การพัฒนาด้านการอนุรักษ์และพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุลอย่างยั่งยืน 

๑๐ ๑๐๐ ๔ ๔๐.๐๐ ๒ ๒.๕๐ 

๕.  การพัฒนาด้านการบริหารราชการ
ตามหลักการบริหารบ้านเมืองท่ีด ี

๑๑ ๑๐๐ ๑๑ ๑๐๐ ๘ ๑๐.๐๐ 

๖.  การพัฒนาตามแผนการกระจาย
อํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน 
ท้องถ่ินและแนวนโยบายของรัฐบาล 

๒ ๑๐๐ ๒ ๑๐๐ ๒ ๒.๕๐ 

รวม ๒๑๑ ๑๐๐ ๘๐ ๓๗.๙๑ ๗๐ ๘๗.๕๐ 
 



-๑๘- 
 

����  ปีงบประมาณ  ๒๕๕๘ 
จํานวนโครงการตาม

แผนพัฒนา  
ปี ๒๕๕๘ 

จํานวนโครงการท่ีบรรจุใน
ข้อบัญญัติ  
ปี ๒๕๕๘ 

จํานวนโครงการ 
ที่ทําเสร็จ 

(คิดเป็นร้อยละของจํานวน
โครงการตามข้อบัญญัติ) 

ยุทธศาสตร์ 

จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ 
๑.  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ๗๑ ๑๐๐ ๖๖ ๔๘.๕๓ ๖๔ ๕๓.๗๘ 
๒.  การพัฒนาด้านการเสริมสรา้ง
ความสามารถทางเศรษฐกิจและ 
บรรเทาปัญหาความยากจน 

๖ ๑๐๐ ๓ ๒.๒๑ ๒ ๑.๖๘ 

๓.  การพัฒนาด้านการสร้างสังคมให้มี
คุณภาพชีวิตท่ีดีและอยู ่
ร่วมกันอย่างมีความสุข 

๓๖ ๑๐๐ ๓๑ ๒๒.๗๘ ๒๕ ๒๑.๐๒ 

๔.  การพัฒนาด้านการอนุรักษ์และพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุลอย่างยั่งยืน 

๔ ๑๐๐ ๓ ๒.๒๑ ๓ ๒.๕๒ 

๕.  การพัฒนาด้านการบริหารราชการ
ตามหลักการบริหารบ้านเมืองท่ีด ี

๑๖ ๑๐๐ ๑๓ ๙.๕๖ ๙ ๗.๕๖ 

๖.  การพัฒนาตามแผนการกระจาย
อํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน 
ท้องถ่ินและแนวนโยบายของรัฐบาล 

๓ ๑๐๐ ๓ ๒.๒๑ ๒ ๑.๖๘ 

รวม ๑๓๖ ๑๐๐ ๑๑๙ ๘๗.๕๐ ๑๐๕ ๘๘.๒๔ 
 

����  ปีงบประมาณ  ๒๕๕๙ 
จํานวนโครงการตาม

แผนพัฒนา  
ปี ๒๕๕๙ 

จํานวนโครงการท่ีบรรจุใน
ข้อบัญญัติ  
ปี ๒๕๕๙ 

จํานวนโครงการ 
ที่ทําเสร็จ 

(คิดเป็นร้อยละของจํานวน
โครงการตามข้อบัญญัติ) 

ยุทธศาสตร์ 

จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ 
๑.  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ๗๗ ๑๐๐ ๓๗ ๒๓.๕๗ ๓๓ ๓๕.๔๘ 
๒.  การพัฒนาด้านการเสริมสรา้ง
ความสามารถทางเศรษฐกิจและ 
บรรเทาปัญหาความยากจน 

๑๕ ๑๐๐ ๓ ๑.๙๑ ๒ ๒.๑๕ 

๓.  การพัฒนาด้านการสร้างสังคมให้มี
คุณภาพชีวิตท่ีดีและอยู ่
ร่วมกันอย่างมีความสุข 

๔๐ ๑๐๐ ๓๑ ๑๙.๗๕ ๒๘ ๓๐.๑๑ 

๔.  การพัฒนาด้านการอนุรักษ์และพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุลอย่างยั่งยืน 

๔ ๑๐๐ ๔ ๒.๕๕ ๓ ๓.๒๓ 

๕.  การพัฒนาด้านการบริหารราชการ
ตามหลักการบริหารบ้านเมืองท่ีด ี

๑๘ ๑๐๐ ๑๕ ๙.๕๕ ๑๐ ๑๐.๗๕ 

๖.  การพัฒนาตามแผนการกระจาย
อํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน 
ท้องถ่ินและแนวนโยบายของรัฐบาล 

๓ ๑๐๐ ๓ ๑.๙๑ ๒ ๒.๑๕ 

รวม ๑๕๗ ๑๐๐ ๙๓ ๕๙.๒๔ ๗๘ ๘๓.๘๗ 



-๑๙- 
 

����  ปีงบประมาณ  ๒๕๖๐ 
 

จํานวนโครงการตาม
แผนพัฒนา  
ปี ๒๕๖๐ 

จํานวนโครงการท่ีบรรจุใน
ข้อบัญญัติ  
ปี ๒๕๖๐ 

จํานวนโครงการ 
ที่ทําเสร็จ 

(คิดเป็นร้อยละของจํานวน
โครงการตามข้อบัญญัติ) 

ยุทธศาสตร์ 

จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ 
๑.  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ๘๙ ๑๐๐ ๔๑ ๒๐.๘๑ - - 
๒.  การพัฒนาด้านการเสริมสรา้ง
ความสามารถทางเศรษฐกิจและ 
บรรเทาปัญหาความยากจน 

๒๙ ๑๐๐ ๗ ๓.๕๕ - - 

๓.  การพัฒนาด้านการสร้างสังคมให้มี
คุณภาพชีวิตท่ีดีและอยู ่
ร่วมกันอย่างมีความสุข 

๕๑ ๑๐๐ ๓๕ ๑๗.๗๗ - - 

๔.  การพัฒนาด้านการอนุรักษ์และพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุลอย่างยั่งยืน 

๙ ๑๐๐ ๔ ๒.๐๓ - - 

๕.  การพัฒนาด้านการบริหารราชการ
ตามหลักการบริหารบ้านเมืองท่ีด ี

๑๒ ๑๐๐ ๙ ๔.๕๗ - - 

๖.  การพัฒนาตามแผนการกระจาย
อํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน 
ท้องถ่ินและแนวนโยบายของรัฐบาล 

๗ ๑๐๐ ๗ ๓.๕๕ - - 

รวม ๑๙๗ ๑๐๐ ๑๐๓ ๕๒.๒๘ - - 
 

ผลการดําเนินงาน 
(ตารางเปรียบเทียบ ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ กับ ๒๕๕๘) 

การดําเนินงาน แผนพัฒนาสาม
ปี ๒๕๕๗ 

ข้อบัญญัติ 
๒๕๕๗ 

ดําเนินการได้
สําเร็จ 

(เทียบกับ
ข้อบัญญัติ) 

แผนพัฒนาสาม
ปี ๒๕๕๘ 

ข้อบัญญัติ 
๒๕๕๘ 

ดําเนินการได้
สําเร็จ 

(เทียบกับ
ข้อบัญญัติ) 

จํานวน
โครงการ 

๒๑๑ ๘๐ ๗๐ ๑๓๖ ๑๑๙ ๑๐๕ 

ร้อยละ - ๓๗.๙๑ ๘๗.๕๐ - ๘๗.๕๐ ๘๘.๒๔ 
 

ผลการดําเนินงาน 
(ตารางเปรียบเทียบ ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ กับ ๒๕๕๙) 

การดําเนินงาน แผนพัฒนาสาม
ปี ๒๕๕๘ 

ข้อบัญญัติ 
๒๕๕๘ 

ดําเนินการได้
สําเร็จ 

(เทียบกับ
ข้อบัญญัติ) 

แผนพัฒนาสาม
ปี ๒๕๕๙ 

ข้อบัญญัติ 
๒๕๕๙ 

ดําเนินการได้
สําเร็จ 

(เทียบกับ
ข้อบัญญัติ) 

จํานวน
โครงการ 

๑๓๖ ๑๑๙ ๑๐๕ ๑๕๗ ๙๓ ๗๘ 

ร้อยละ - ๘๗.๕๐ ๘๘.๒๔ - ๕๙.๒๔ ๘๓.๘๗ 



 
-๒๐- 

 
ผลการดําเนินงาน 

(ตารางเปรียบเทียบ ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ กับ ๒๕๖๐) 
การดําเนินงาน แผนพัฒนาสาม

ปี ๒๕๕๙ 
ข้อบัญญัติ 
๒๕๕๙ 

ดําเนินการได้
สําเร็จ 

(เทียบกับ
ข้อบัญญัติ) 

แผนพัฒนาสาม
ปี ๒๕๖๐ 

ข้อบัญญัติ 
๒๕๖๐ 

ดําเนินการได้
สําเร็จ 

(เทียบกับ
ข้อบัญญัติ) 

จํานวน
โครงการ 

๑๕๗ ๙๓ ๗๘ ๑๙๗ ๑๐๓ ยังไม่ได้
ดําเนินการ 

ร้อยละ - ๕๙.๒๔ ๘๓.๘๗ - ๕๒.๒๘  
 

 

๑.๒ การประเมินผลการนําแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบตัิในเชงิปริมาณและเชิงคุณภาพ 
 ตามที่ อบต.พลับพลา ได้ดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาข้ึนมาเพื่อใช้เป็นเคร่ืองมือในการพัฒนา อบต.

พลับพลา ให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน  ในการ
จัดทําแผนพัฒนานั้นจะต้องมีการติดตามและประเมินแผนพัฒนา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทํา
แผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘  หมวด ๖  ข้อ ๒๙  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
จัดทําแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  ข้อ ๑๓   โดยคณะกรรมการติดตามและประเมิน
แผนพัฒนาเป็นผู้ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ซ่ึงคณะกรรมการจะต้องดําเนินการกําหนดแนวทาง  
วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  รายงานผลและเสนอ
ความเห็นซ่ึงได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถ่ิน  เพื่อให้ผู้บริหารท้องถ่ินเสนอต่อสภา
ท้องถ่ิน  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชน
ในท้องถ่ินทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้
เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองคร้ังภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี   
ซ่ึงแผนพัฒนาของ อบต.พลับพลา สามารถนําไปปฏิบัติในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพได้ดังนี้   

(๑) เชิงปริมาณ 
���� ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๗   

โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาสามปี   จํานวน  ๒๑๑  โครงการ 
    สามารถจัดทาํข้อบัญญัตไิด้      จํานวน    ๘๐  โครงการ    
    คิดเป็นร้อยละ  ๓๗.๙๑ 

���� ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๘ 
โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาสามปี   จํานวน  ๑๓๖  โครงการ 

    สามารถจัดทาํข้อบัญญัตไิด้      จํานวน  ๑๑๙  โครงการ    
    คิดเป็นร้อยละ  ๘๗.๕๐ 

���� ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๙ 
โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาสามปี   จํานวน  ๑๕๗  โครงการ 

    สามารถจัดทาํข้อบัญญัตไิด้      จํานวน    ๙๓  โครงการ    
    คิดเป็นร้อยละ  ๕๙.๒๔ 

���� ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาสามปี   จํานวน  ๑๙๗  โครงการ 

    สามารถจัดทาํข้อบัญญัตไิด้      จํานวน  ๑๐๓  โครงการ    
    คิดเป็นร้อยละ  ๕๒.๒๘ 
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(๒)  เชิงคุณภาพ  
อบต.พลับพลา ได้ดําเนินการเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดต่อ 
ประชาชนโดยได้มีการประเมินความพึงพอใจ  ซ่ึงการประเมินความพึงพอใจทํา
ให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการดําเนินงานของ อบต.ในภาพรวม  ซ่ึง อบต. ได้
ดําเนินการประเมินความพึงพอใจสรุปได้ดังนี้ 

    ���� ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๗ 
ความพึงพอใจต่อผลการดําเนินงานของ อบต.พลับพลา ในภาพรวม  
ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ  พอใจ  คิดเป็นร้อยละ  ๖๕.๗๖ 

- ระดับพอใจสูงสุด  คิดเป็นร้อยละ  ๑๑.๔๑ 
- ระดับไม่พอใจ  คิดเป็นร้อยละ  ๒๒.๘๓  

    ���� ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๘ 
ความพึงพอใจต่อผลการดําเนินงานของ อบต.พลับพลา ในภาพรวม  
ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ  พอใจ  คิดเป็นร้อยละ  ๗๓.๓๘ 

- ระดับพอใจสูงสุด  คิดเป็นร้อยละ  ๒๒.๘๙ 
-    ระดับไม่พอใจ  คิดเป็นร้อยละ  ๓.๗๓ 

    ���� ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๙ 
ความพึงพอใจต่อผลการดําเนินงานของ อบต.พลับพลา ในภาพรวม  
ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ  พอใจ  คิดเป็นร้อยละ  ๖๘.๕๗ 

- ระดับพอใจสูงสุด  คิดเป็นร้อยละ  ๒๐.๐๐ 
-    ระดับไม่พอใจ  คิดเป็นร้อยละ  ๑๑.๔๓ 

    ���� ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๐  คาดว่าจะสามารถทําให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจ  
        ร้อยละ  ๗๐ ข้ึนไป 

๒. ผลที่ได้รับจากการดําเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐ 
๒.๑ ผลที่ได้รับหรือผลทีส่ําคัญ 
 ตามที่ อบต.ได้ดําเนินงานต่างๆ ตั้งแต่มีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐  เพื่อแก้ไขปัญหาให้กับ

ประชาชน และพัฒนาองค์กรให้เกิดความม่ังคงในการพัฒนาเพื่อให้ความเป็นอยู่ของประชาชนดีข้ึน ผลที่ได้รับมีดังนี้  
๑.  ประชาชนมีน้ําประปาใช้เพิม่มากข้ึน 
๒.  ประชาชนมีไฟฟ้าใช้เกือบทุกหลังคาเรือน 
๓.  ประชาชนมีถนนใช้ในการสญัจรไปมาได้สะดวก 
๔.  ในตําบลพลับพลามีระบบระบายน้ําเพิ่มมากข้ึน 
๕.  แหล่งน้ําได้รับการพัฒนาเพิม่มากข้ึน 
๖.  ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  ผู้ป่วยเอดส์  ได้รับเงนิช่วยเหลือเบี้ยยังชพีทุกคน 
๗. ประชาชนผู้ยากไร้ได้รับความช่วยเหลือในเร่ืองที่อยู่อาศัยที่มั่นคงแข็งแรง 
๘. ประชาชนได้รับความช่วยเหลือด้านบรรเทาสาธารณภัย 
๙. แก้ไขปัญหาโรคติดต่อ เช่น ไข้เลือดออกลดลง 
๑๐. มีการกําจัดขยะในตําบลอย่างทั่วถึง 
๑๑. ประชาชนได้รับการสง่เสริมอาชีพ 
๑๒. ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการดําเนินงานต่างๆ ของอบต. 

 
 



-๒๒- 
 

๒.๒ ผลกระทบ 
 ในการดําเนินงานของ อบต.พลับพลา ที่ผ่านมาสามารถดําเนินการได้ตามที่ประชาชนต้องการ แต่ก็

มีบางโครงการก่อให้เกิดผลกระทบต่อประชาชน เช่น 
 ๑. การก่อสร้างถนนมีบางจุดที่ถนนเดิมต่ํากว่าถนนที่สร้างใหม่ ทําให้เป็นทางต่างระดับการสัญจรไป

มาไม่สะดวกเท่าที่ควร หรือบางคร้ังทําให้เกิดอุบัติเหตุได้ 
 ๒.  การก่อสร้างทางระบายน้ําทําให้สามารถระบายน้ําได้  แต่ผลกระทบคือปลายทางที่เป็นพื้นที่

การเกษตรได้รับความเสียหาย  เพาะปลูกไม่ได้  เป็นแหล่งสะสมเชื้อโรคต่างๆ หรือบางคร้ังน้ําไหลท่วมบ้านเรือนของ
ประชาชน  

 ๓. การพัฒนาเจริญข้ึนทําให้การขยายตัวทางเศรษฐกิจเพิ่มข้ึนไปด้วย  ส่งผลให้เกิดเป็นชุมชนแออัด 
ก่อให้เกิดโรคระบาด เช่น  ไข้เลือดออก  โรคมือ ท้าว ปาก  เป็นต้น 
  

๓. สรุปปัญหาอุปสรรคการดําเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางการแก้ไข  
    ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐ 

����  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
ปัญหา 

๑)  เจ้าหน้าที่ยังขาดความรู้ความเข้าใจในเร่ืองของระเบียบ กฎหมาย  เท่าที่ควร   
๒)  เคร่ืองมือ  เคร่ืองใช้  เทคโนโลยีในการทํางานมีไม่เพียงพอและไม่ทนัสมัย   
๓)  พื้นที่ตาํบลพลับพลายังต้องได้รับการพัฒนาเป็นอย่างมาก   
๔)  ประชาชนมีความต้องการซ่ึงความต้องการดังกลา่วมีเป็นจํานวนมาก ไม่สอดคล้องกับ

งบประมาณ  
๕)  ประชาชนยังไม่เข้าใจขอบเขตอํานาจหนา้ที่ของ อบต.ที่จะสามารถดําเนินการได้  

อุปสรรค 
๑)  การขาดความรู้เร่ืองของระเบียบ กฎหมาย อีกทั้ง เคร่ืองมือ  เคร่ืองใช้  เทคโนโลยีใน

การทํางานมีไม่เพียงพอและไม่ทันสมัย  ทําให้เกิดอุปสรรคในการดําเนินงานเป็นอย่างยิ่ง  
๒)   อบต.พลับพลา มีงบประมาณไม่เพียงพอต่อการดําเนนิงานแก้ไขปัญหาของประชาชน   
๓)  อบต. สมารถดําเนนิการได้เฉพาะตามอํานาจหน้าที ่      

���� แนวทางการแก้ไข   
  (๑)  การดําเนินงานของ อบต. 

๑)  การจัดทําแผนพัฒนาสามปีควรพิจารณาใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็นกรอบใน
การจัดทําแผนพัฒนาสามปีและให้มีความสอดคล้องกัน   

๒)  การดําเนินงานของ อบต. ควรจะให้เป็นไปตามแผนพัฒนาสามปี คือควรจะพิจารณา
โครงการ/กิจกรรม  ที่บรรจุในแผนพัฒนาสามปีมาพิจารณาดําเนินการ  

๓)  ไม่ควรบรรจุโครงการ/กิจกรรม ที่ไม่อยู่ในอํานาจหน้าที่  ในแผนพัฒนาสามปี   
๔)  ควรพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่สามารถดําเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น   
๕)  ควรพิจารณาดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนมากที่สุด   

(๒)  การบริการประชาชน 
 ๑)  ควรจัดให้มีสถานที่ในการให้บริการประชาชนอย่างพอเพียง  เช่น  มีจุดบริการและ

เก้าอ้ีเพียงพอ  สะดวก  สะอาด  และมีเจ้าหน้าที่คอยให้คําแนะนําที่ดี    
 ๒)  ควรพิจารณาจัดบริการประชาชนในเชิงรุกมากข้ึน  เพื่อให้ประชาชนได้รับความ

สะดวก  รวดเร็วและถูกต้อง   
 ๓)  เจ้าหน้าที่ควรยิ้มแย้ม  แจ่มใส  และพูดจาสุภาพต่อประชาชน 
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 ๔)  ควรสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง อบต.กับประชาชน เพื่อให้เกิดความเข้าใจ และลด
ความขัดแย้ง 

����  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
  ปัญหา 

๑)  อบต.ไม่สามารถบรรจุโครงการ/กิจกรรมในข้อบัญญัติงบประมาณรายจา่ยได้ครบทุก
โครงการ/กิจกรรมและครอบคลุมทุกยุทธศาสตร์การพฒันา   

๒)  อบต.ไม่สามารถดําเนนิการได้ครบทุกโครงการ/กิจกรรมที่ตัง้ไว้ในข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจา่ย  
   

อุปสรรค 
๑)  อบต.พลับพลา มีงบประมาณไม่เพียงพอต่อการดําเนินงานแก้ไขปัญหาและความ

ต้องการของประชาชนได้ทั้งหมด  
๒)  อบต.ตั้งงบประมาณในการดําเนินการตามภารกิจแต่ละด้านบางรายการยังไม่เพียงพอ

และบางรายการมากเกินไป  ทําให้ต้องโอนเพิ่ม โอนลด และตั้งจ่ายรายการใหม่      
   ���� แนวทางการแก้ไข   
  (๑)  การดําเนินงานของ อบต. 

๑)  การจัดทําแผนพัฒนาสามปีควรพิจารณางบประมาณและคํานึงถึงสถานะทางการคลัง
ในการพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาสามปี                               

๒)  ควรเร่งรัดให้มีการดําเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้
สามารถดําเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น   

๓)  อบต. ควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับกับภารกิจแต่ละด้านที่
จะต้องดําเนินการ ซ่ึงจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด  โอนตั้งจ่ายรายการใหม่    

๔)  ควรพิจารณาดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนมากที่สุด  
เช่น  การแก้ไขปัญหาเร่ืองน้ํา ไม่ใช่แต่การก่อสร้างถนนเพียงอย่างเดียว 

(๒)  การบริการประชาชน 
๑)  ควรจัดให้มีสถานที่ในการให้บริการประชาชนอย่างพอเพียง  เช่น  มีจุดบริการและ

เก้าอ้ีเพียงพอ  สะดวก  สะอาด  และมีเจ้าหน้าที่คอยให้คําแนะนําที่ดี    
๒)  ควรพิจารณาจัดบริการประชาชนในเชิงรุกมากข้ึน  เพื่อให้ประชาชนได้รับความ

สะดวก  รวดเร็วและถูกต้อง   
๓)  เจ้าหน้าที่ควรยิ้มแย้ม  แจ่มใส  และพูดจาสุภาพต่อประชาชน 
๔)  ควรสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง อบต. กับประชาชน เพื่อให้เกิดความเข้าใจ และลด 

ความขัดแย้ง 
����  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

ปัญหา 
๑)  อบต.พลับพลาได้รับการจัดสรรงบประมาณรายรับบางประเภทและเงินอุดหนุนทั่วไป

จากรัฐบาลน้อยกว่าปีที่ผ่านมา  ซ่ึงไม่ได้รับตามที่ตั้งประมาณการรายรับไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจําปี  
ทําให้ไม่สามารถดําเนินการโครงการได้ทั้งหมด  

๒)  เคร่ืองมือ  เคร่ืองใช้  เทคโนโลยีในการทํางานยังมีไม่เพียงพอต่อการดําเนินการ 
๓)  ประชาชนมีความต้องการซ่ึงความต้องการดังกลา่วมีเป็นจํานวนมาก   

อุปสรรค 
๑)  อํานาจหนา้ที่มีข้อจํากัดทาํให้ไม่สามารถดาํเนินการได้   

 



-๒๔- 
 

���� แนวทางการแก้ไข   
  (๑)  การดําเนินงานของ อบต. 

๑)  การจัดทําแผนพัฒนาสามปีควรพิจารณางบประมาณและคํานึงถึงสถานะทางการคลัง
ในการพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาสามปี  

๒)  ควรเร่งรัดให้มีการดําเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้
สามารถดําเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น   

๓)  อบต. ควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับกับภารกิจแต่ละด้านที่
จะต้องดําเนินการ ซ่ึงจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด  โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ 

(๒)  การบริการประชาชน 
๑)  ควรปรับสถานที่ในการให้บริการประชาชนอย่างพอเพียง  เช่น  มีจุดบริการและเก้าอ้ี

เพียงพอ  สะดวก  สะอาด  และมีเจ้าหน้าที่คอยให้คําแนะนําที่ดี   
๒)  อบต.ควรจัดประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลข่าวสารเพิ่มมากข้ึน 
๓)  ควรพิจารณาจัดบริการประชาชนในเชิงรุกมากข้ึน เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก  

รวดเร็วและถูกต้อง  ในการบริการของ อบต. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ ส่วนที่ ๓๓  
 

ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 
 

๑.  ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนา ระดับมหภาค 
 ๑.๑ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี  (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) 
 

 วิสัยทัศน ์ “ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน เปน็ประเทศพฒันาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจนป์ระจําชาติว่า “ม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน” 
  ๑. ความม่ังคง 
      ๑.๑  การมีความม่ันคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในประเทศและภายนอก
ประเทศในทุกระดับทั้งระดบัประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล 
      ๑.๒  ความม่ันคงทุกมิติ ทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม  สิ่งแวดล้อมและการเมือง 
      ๑.๓  ประเทศมีความม่ันคงในเอกราชและอธิปไตยมีสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ที่
เข้มแข็งเป็นศูนย์กลางและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน 
      ๑.๔  ระบบการเมืองที่มั่นคงเป็นกลไกทีน่ําไปสู่การบริหารประเทศที่ต่อเนื่องและโปรงใสตาม
หลักธรรมาภิบาล สงัคมมีความปรองดองและสามัคคี สามารถผนึกกําลังเพื่อพัฒนาประเทศ ชมุชนมีความเข้มแข็ง
ครอบครัวมีความอบอุ่น 
      ๑.๕  ความม่ันคงของอาหาร พลังงาน และน้าํ ประชาชนมีความม่ันคงในชีวิต มีงานและรายได้ที่
ม่ันคงพอเพียงต่อการดํารงชีวติ มีที่อยู่อาศัยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สนิ 
  ๒.  ความม่ังค่ัง  
      ๒.๑  ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องจนเข้าสู่กลุ่มประเทศ รายไดสู้ง
ความเหลื่อมล้ําของการพัฒนานอ้ยลง ประชากรได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนาเท่าเทียมกันมากข้ึน 
      ๒.๒  เศรษฐกิจมีความสามารถในการแข่งขันสูงสามารถสร้างรายได้ทัง้จากภายในและภายนอก
ประเทศสร้างฐานเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคต และเป็นจุดสาํคัญของการเชื่อมโยงในภูมิภาคทั้งการคมนาคมขนส่ง 
การผลิต การค้า การลงทนุ และการทําธุรกิจมีบทบาทสาํคัญใน ระดับภูมิภาคและระดบัโลก เกิดสายสัมพนัธ์ทาง
เศรษฐกิจและการค้าอย่างมีพลงั 
      ๒.๓  ความสมบูรณ์ในทนุ ทีจ่ะสามารถสร้างการพฒันาต่อเนื่อง ได้แก่ ทุนมนุษย์ ทนุทางปญัญา
ทุนทางการเงิน ทนุที่เปน็เคร่ืองมือเคร่ืองจักร ทุนทางสงัคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  ๓.  ความย่ังยืน 
      ๓.๑  การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ รายได้ และคุณภาพชีวิตของประชาชนให้เพิ่มข้ึน
อย่างต่อเนื่อง ซ่ึงเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติเกินพอดี ไม่สร้างมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม 
จนเกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศน์ 
      ๓.๒  การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและสอดคล้องกับกฎระเบียบของ
ประชาคมโลกซ่ึงเป็นที่ยอมรับร่วมกัน ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมขาติและสิ่งแวดล้อมที่มีคุณภาพดีข้ึน คนมี
ความรับผิดชอบต่อสังคม มีความเอ้ืออาทร เสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม 
      ๓.๓  มุ่งประโยชน์ส่วนรวมอย่างยั่งยืน ให้ความสําคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาค
ส่วนในสังคมยึดถือและปฏิบัติตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาในระดับอย่างสมดุล มีเสถียรภาพและ
ยั่งยืน 
 

 
 
 



-๒๖- 
 

อนาคตประเทศไทย ปี ๒๕๗๙ : ร่วมมือกับขับเคลื่อนประเทศให้ก้าวไปสู่............. 
 ๑.  เศรษฐกิจและสังคมไทยมีการพัฒนาอย่างม่ันคงและยั่งยืน โดย สถาบันหลักของชาติดํารงอยู่อย่างม่ันคง
เป็นจุดยึดเหนี่ยวของสังคม มีความสามัคคีของคนในชาติมีความสงบและอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขในทุกพื้นที่ และมี
ระดับรายได้ในกลุ่มประเทศรายได้สูง ประเทศไทยมีบทบาทสําคัญในภูมิภาคและโลก 
 ๒.  ระบบเศรษฐกิจเป็น  Tranding Nation และฐานเศรษฐกิจดิจิตัล ที่มีการเติบโตอย่างมีคุณภาพ มี
เสถียรภาพ แข่งขันบนฐานการพัฒนานวัตกรรม และมีฐานการผลิตบริการ และลงทุนที่เชื่อมโยงในอาเซียน เพื่อให้
ประเทศไทยเข้าสู่การมีรายได้สูงภายในปี ๒๕๗๙ และกลายเป็นประเทศพัฒนาแล้วโดย 
  ๒.๑  ภาคเกษตร พัฒนามุ่งสู่ความม่ันคงและปลอดภัยด้านอาหารและเป็นฐานการผลิต bio-
baases ที่สําคัญ และผลิตภาพการผลิตสูง 
  ๒.๒  ภาคอุตสาหกรรม ยกระดับศักยภาพฐานอุตสาหกรรมเดิม พัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตให้เป็น
ฐานรายได้ใหม่ โดยมุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางการผลิต การค้า และการลงทุนในอนุภูมิภาคและภูมิภาคอาเซียน เช่น ศูนย์
การผลิตรถยนต์และชิ้นส่วนและศูนย์ทดสอบและวิจัยพัฒนารถยนต์และชิ้นส่วนของเอเชีย ศูนย์กลางการผลิต
พลังงาน/วัสดุชีวภาพของภูมิภาคอาเซียน ศูนย์กลางการผลิตอุตสาหกรรมดิจิตอล เป็นต้น 
  ๒.๓  ภาคบริการ ยกระดับศักยภาพ/คุณภาพธุรกิจบริการเดิม และส่งเสริมธุรกิจบริการอนาคตให้
เป็นฐานรายได้ใหม่ โดยมุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางการลงทุนและการให้บริการของภูมิภาคอาเซียน เช่น ศูนย์กลางการ
ให้บริการสุขภาพของภูมิภาคอาเซียน เมืองหลวงแห่งการท่องเที่ยวและบริการของอาเซียน ศูนย์บริการทางการเงิน 
การศึกษานานาชาติ และบริการด้านโลจิสติกส์ เป็นต้น 
  ๒.๔  วิสาหกิจและการดําเนินธุรกิจ วิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อมเข้มแข็ง เป็นฐานการผลิตและ
บริการที่สําคัญของประเทศ 
 ๓.  คนไทยในอนาคต มีศักยภาพในการร่วมกันพัฒนาประเทศ สามารถปรับตัวรองรับบริบทการพัฒนาใน
อนาคต มีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญามีทักษะวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีภูมิคุ้มกันต่อการ
เปลี่ยนแปลง มีจิตสํานึกวัฒนธรรมที่ดีงาม รู้คุณค่าความเป็นไทย และมีความรับผิดชอบ เป็นรากฐานทีม่ั่นคงของชมุชน
สังคม รักชาติ และสถาบันพระมหากษัตริย์ 
 ๔.  สังคมไทยเป็นสังคมที่เป็นธรรม มีความเหลื่อมล้ําน้อย อัตราความยากจนต่ํา มีการกระจายโอกาสการ
เข้าถึงทรัพยากรการสร้างฐานอาชีพ บริการทางสังคมที่มีคุณภาพและกระบวนการยุติธรรมอย่างทั่วถึง โดยที่ประชาชน
ทุกช่วงวัยมีคุณภาพชีวิตที่ดี ครอบครัวอยู่ดีมีสุข ไม่คอรัปชั่น 
 ๕.  เศรษฐกิจและสังคมพัฒนาอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เป็นประเทศที่มีระบบเศรษฐกิจสีเขียวระดับการ
ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ต่ํา มีพื้นที่สีเขียวใหญ่ข้ึนประชาชนมีพฤติกรรมการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 
 ๖.  การบริหารภาครัฐ โปร่งใส มีประสิทธิภาพ รับผิดชอบ ตรวจสอบได้อย่างเป็นธรรมและประชาชนมีส่วน
ร่วม มีการกระจายอํานาจและแบ่งภารกิจรับผิดชอบที่เหมาะสมระหว่างส่วนกลาง ภูมิภาคและท้องถ่ิน 
 

กรอบแนวทางที่สําคัญของยุทธศาสตร์ 
 

ยุทธศาสตร์ กรอบแนวทางที่สําคัญ 
๑. ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง ๑)  การเสริมสร้างความม่ันคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
๒)  การปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศ 
๓)  การป้องกันและแก้ไขการก่อความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
๔)  การบริหารจัดการความม่ันคงชายแดนและชายฝั่งทะเล 
๕)  การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ 
๖)  การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกกําลังป้องกันประเทศและกองทัพ 



-๒๗- 
 

ยุทธศาสตร์ กรอบแนวทางที่สําคัญ 
๑. ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง ๗)  การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติ รักษาความม่ันคงของฐาน

ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และการปกป้องรักษาผลประโยชน์แห่งชาติทาง
ทะเล รวมทั้งเสริมสร้างความม่ันคงทางอาหารพลังงาน และน้ํา 
๘)  การปรับกระบวนการทํางานของกลไกที่เก่ียวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมาก
ข้ึน 

๒. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน 

๑)  สมรรถนะทางเศรษฐกิจ ได้แก่ รักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและสร้างความ
เชื่อม่ัน ส่งเสริมการค้าและการลงทุนทั้งภาครัฐและเอกชน และพัฒนาประเทศสู่
ความเป็นชาติการค้าเพื่อเป็นศูนย์กลางการค้าและได้ประโยชน์จากห่วงโซ่มูลค่าใน
ภูมิภาคเพิ่มข้ึน 
๒)  การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ ภาคเกษตร ได้แก่ เสริมสร้างฐานการผลิต
การเกษตรให้เข้มแข็งและยั่งยืน เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคเกษตร 
พัฒนาสินค้าเกษตรและอาหารที่มีศักยภาพในการแข่งขัน และส่งเสริมเกษตรกรราย
ย่อยให้ปรับไปสู่รูปแบบเกษตรยั่งยืนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและรวมกลุ่มเกษตรกร
ในการพัฒนาอาชีพที่เข้มแข็งภาคอุตสาหกรรม พัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ ได้แก่ 
พัฒนาอุตสาหกรรมส่งออกที่มีศักยภาพสูง สร้างความเข้มแข็งให้กับผู้ประกอบการ
ไทย และพัฒนาอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพในอนาคต เป็นต้น และภาคบริการ พัฒนา
ยกระดับผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยว ผลักดันประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางการ
ให้บริการสุขภาพ และส่งเสริมธุรกิจบริการที่มีศักยภาพ 
๓)  พัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน ได้แก่ พัฒนาทักษะและองค์ความรู้
ของผู้ประกอบการไทย พัฒนาและยกระดับผลิตภาพแรงงานเพื่อส่งเสริมขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มสู่
สากล ยกระดับศักยภาพของสินค้าหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ไทยให้ก้าว
ไกลสู่สากล และพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและสถาบันเกษตรกร 
๔)  การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษและเมือง โดยพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษขาย
แดน พัฒนาพื้นที่ เศรษฐกิจบริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก พัฒนาระบบเมือง
ศูนย์กลางความเจริญของประเทศ และพัฒนาคลัสเตอร์อุตสาหกรรมและบริการที่มี
ศักยภาพในการขับเคลื่อนประเทศ 
๕)  การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ในด้านการขนส่ง ความม่ันคงและพลังงาน 
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และการวิจัยและพัฒนา 
๖)  การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก สร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนา 
กับประเทศในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และนานาประเทศ ส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็น
ฐานของการประกอบธุรกิจ ส่งเสริมความร่วมมือกับภูมิภาคแบะนานาชาติในการ
สร้างความม่ันคงด้านพลังงาน อาหาร สิ่งแวดล้อม และการบริหารจัดการภัยพิบัติ 
ส่งเสริมบทบาทการเป็นผู้ประสานประโยชน์ในการเชื่อมโยงและสร้างความสมดุล
ของความสัมพันธ์ของประเทศไทยกับกลุ่มอํานาจทางเศรษฐกิจต่างๆ  เพิ่มบทบาท
และการมีส่วนร่วมของไทยในองค์การระหว่างประเทศในการผลักดันการพัฒนาใน
อนุภูมิภาคและภูมิภาค สนับสนุนการเปิดการค้าเสรี และสร้างองค์ความรู้ด้านการ
ต่างประเทศต่อส่วนต่างๆ และสาธารณชนไทย 
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ยุทธศาสตร์ กรอบแนวทางที่สําคัญ 
๓.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพคน 

๑)  การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ 
โดยพัฒนาเร่ิมตั้งแต่ในครรภ์และต่อเนื่องไปตลอดช่วงชีวิต 
๒)  การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้ มีคุณภาพ เท่าเทียมและทั่วถึง 
๓)  การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี 
๔)  การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทยให้เอ้ือต่อการพัฒนาคน 

๔.  ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง
โอกาสความเสมอภาคและเท่า
เทียมกันทางสังคม 

๑)  การสร้างความม่ันคงและการลดความเหลื่อมล้ําทางด้านเศรษฐกิจและสังคม 
๒)  การพัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ 
๓)  การสร่งสภาพแวดล้อมแบะนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการดํารงชีวิตในสังคมสูงวัย 
๔)  การสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคมและทุนทางวัฒนธรรมและความ 
เข้มแข็งของชุมชน 
๕)  การพัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 

๕.  ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง
การเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

๑)  การจัดระบบอนุรักษ์ ฟื้นฟูและป้องกันการทําลายทรัพยากรธรรมชาติ 
๒)  การวางระบบบริหารจัดการน้ําให้มีประสิทธิภาพทั้ง ๒๕ ลุ่มน้ํา เน้นการปรับ
ระบบการบริหารจัดการอุทกภัยอย่างบูรฯการ 
๓)  การพัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในทุกภาคเศรษฐกิจ 
๔)  การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
๕)  การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ 
๖)  การใช้เคร่ืองมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพื่อสิ่งแวดล้อม 

๖.  ยุทธศาสตร์ด้านการปรับ
สมดุลและพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ 

๑)  การปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ 
๒)  การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ 
๓)  การปรับปรุงบทบาท ภารกิจ และโครงสร้างของหน่วยงานภาครัฐ ให้มีขนาดที่
เหมาะสม 
๔)  การวางระบบบริหารงานราชการแบบบูรณาการ 
๕)  การพัฒนาระบบบริหารจัดการกําลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐในการปฏิบัติ
ราชการ 
๖)  การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
๗)  การปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับให้มีความชัดเจนทันสมัย 
เป็นธรรม และสอดคล้องกับข้อบังคับสากลหรือข้อตกลงระหว่างประเทศ ตลอดจน 
พัฒนาหน่วยงานภาครัฐและบุคลากรที่มีหน้าที่เสนอความเห็นทางกฎหมายให้มี
ศักยภาพ 

 
๑.๒  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 
 หลักการของแผนพัฒนาฯ  ฉบับที่  ๑๒ 
 ๑.  ยึดหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”  อย่างต่อเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙-๑๑  
 ๒.  คนไทยให้เป็นพลังสําคัญในการพัฒนาประเทศ โดยมีลักษณะสําคัญ ๕ ประการได้แก่ มีความเชี่ยวชาญ
เฉพาะด้าน มีทักษะในการคิดเชิงสังเคราะห์มีความคิดสร้างสรรค์มีความเคารพในความแตกต่าง และมีจุดยืนทาง
จริยธรรม 
 ๓.  ชุมชน ภาคประชาชนสังคมภาคเอกชนและภาครัฐร่วมกันพัฒนาประเทศบนหลักการ ร่วมคิด ร่วมทํา 
ร่วมรับผิดชอบ และร่วมรับผลประโยชน์จากการพัฒนา 
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๔.  มีการพัฒนาเชิงบูรณาการระหว่างหน่วยงานที่ยึดพื้นที่เป็นหลัก 
 ๕.  ปรับปรุงกฎหมายและกฎ ระเบียบต่างๆ ให้เอ้ือต่อการขับเคลื่อนการพัฒนาในทุกระดับ 
 เป้าหมายสําคัญของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่  ๑๒ 

๑.  คนไทยทุกคนมีคุณภาพสามารถปรับตัวรองรับสังคมสูงวัยและบริบทการพัฒนาในอนาคต โดย 
 ๑)  ค่าดัชนีการพัฒนามนุษย์ไม่ต่ํากว่า ๐.๘ คะแนน 
 ๒)  IQ  เฉลี่ยไม่ต่ํากว่าเกณฑ์มาตรฐาน  ๑๐๐ 
 ๓)  ร้อยละ ๗๐ ของเด็กไทยมีคะแนน EQ ไม่ต่ํากว่าเกณฑ์มาตรฐาน 
 ๔)  ผลคะแนนสอบ PISA ในแต่ละวิชาไม่ต่ํากว่า ๕๐๐ 
 ๕)  สัดส่วนของผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานอาชีพและมาตรฐานฝีมือแรงงานเพิ่มข้ึน 
๒.  สังคมมีความเหลื่อมล้ําน้อยลงโดย 
 ๑)  รายได้เฉลี่ยต่อหัวของกลุ่มประชากรร้อยละ ๔๐ ที่มีรายได้ต่ําสุดเพิ่มข้ึนไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๑๕/ปี 
 ๒)  การถือครองสินทรัพย์ทางการเงินของกลุ่มประชากรร้อยละ ๔๐ ที่มีรายได้ต่ําสุดเพิ่มข้ึน 
 ๓)  สัดส่วนประชากรที่อยู่ใต้เส้นความยากจนลดลงเหลือร้อยละ ๗.๔ 
๓.  มีระบบเศรษฐกิจที่เข้มแข็งและแข่งขันได้ โดย 
 ๑)  เศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๕ โดยมีรายได้ต่อหัวเป็น ๘,๒๐๐ ดอลลาร์ สรอ. 
 ๒)  มีอันดับความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศซ่ึงประเมินโดย IMD ให้อยู่ใน

กลุ่ม ๑ ใน ๒๕ ของประเทศแรก มีรายได้จากการท่องเที่ยวไม่ต่ํากว่า ๓ ล้านล้านบาท 
 ๓)  เกษตรกรมีรายได้เงินสดสุทธิทางการเกษตรเพิ่มข้ึนเป็น ๕๙,๔๖๐ บาทต่อครัวเรือน 
 ๔)  พื้นที่การทําเกษตรอินทรีย์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานเพิ่มข้ึนเป็น ๕๐๐,๐๐๐ ไร่ 
๔.  รักษาทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมเพ่ือสนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมี

ความม่ันคงอาหาร พลังงาน และนํ้าโดย 
 ๑)  เพิ่มพื้นที่ป่าไม้ให้ได้ร้อยละ ๔๐ ของพื้นที่ประเทศ 
 ๒)  พื้นที่ป่าชายเลนเพิ่มจาก ๑.๕๓ เป็น ๑.๕๘ ล้านไร่ 
 ๓)  การปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคพลังงานและคมนาคมขนส่ง ลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗ 
๕.  มีความม่ันคงในเอกราชและอธิปไตย สังคมปลอดภัย สามัคคี สร้างภาพลักษณ์ดี และเพ่ิมความ

เชื่อม่ันของนานาชาติต่อประเทศไทย โดย 
 ๑)  ความขัดแย้งทางอุดมการณ์และความคิดและปัญหาอาชญากรรมลดลง 
 ๒)  ประเทศไทยมีอันดับความเสี่ยงจากการก่อการร้านต่ํากว่าอันดับที่ ๒๐ ของโลก และมีอันดับ

ความเสี่ยงจากการโจมตีด้านไซเบอร์ไม่ต่ํากว่าอันดับที่ ๑๐ ของโลก 
๖.  มีระบบบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได้ กระจายอํานาจและมี

ส่วนร่วมจากประชาชน โดย 
 ๑)  ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการให้บริการของภาครัฐ และประสิทธิภาพการประกอบ

ธุรกิจของประเทศอยู่ในอันดับสองของอาเซียน 
 ๒)  คะแนนดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชั่นให้อยู่สูงกว่าร้อยละ ๕๐  

 

ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑  การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
 แนวทางการพัฒนา 
  ๑.๑  การพัฒนาศักยภาพคนทุกกลุ่มวัยให้มีทักษะและความรู้ความสามารถ 
  ๑.๒  การยกระดับคุณภาพการศึกษาและสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
  ๑.๓  การลดปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพและส่งเสริมให้คนมีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี 
  ๑.๔  การเสริมสร้างความอยู่ดีมีสุขของสถาบันครอบครัวในการบ่มเพาะคนให้มีคุณภาพ 
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๑.๕  การหล่อหลอมคนไทยให้มีความเป็นพลเมืองที่ดีตามบรรทัดฐานของสังคมและส่งเสริมให้ภาค   
       ธุรกิจเพื่อสังคม 

  ๑.๖  การสร้างสภาพแวดล้อมและวัฒนธรรมที่เหมาะสมกับสังคมสูงวัย 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒  การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล่ําในสังคม 
 แนวทางการพัฒนา 
  ๒.๑  การให้ความช่วยเหลือทางสังคมเพื่อเป็นแต้มต่อแก่กลุ่มเป้าหมายประชากรร้อยละ ๔๐ ที่มี
รายได้ต่ําสุด 
  ๒.๒  การพัฒนาระบบฐานข้อมูลรายได้ให้ครอบคลุมประชากรทั่วประเทศ เพื่อขยายความคุ้มครอง
ทางสังคมและการจัดสวัสดิการที่สามารถเจาะจงกลุ่มเป้าหมายได้ 
  ๒.๓  การเสริมสร้างศักยภาพชุมชน การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน และการสร้างความเข้มแข็งการเงิน
ฐานราก 
  ๒.๔  การกําหนดนโยบายการคลังเพื่อลดความเหลื่อมล้ําในสังคมและเอ้ือประโยชน์ต่อกลุ่มคนที่มี
รายได้น้อยให้มีประสิทธิภาพเพิ่มข้ึน 
  ๒.๕  การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอภาพ 
  ๒.๖  การกระจายการให้บริการภาครัฐทั้งด้านการศึกษา สาธารณสุข โครงสร้างพื้นฐาน และการจัด
สวัสดิการในภูมิภาคให้มีความครอบคลุมและทั่วถึงทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ  รวมทั้งการจัดสรรทรัพยากรให้มีการ
กระจายตัวอย่างเป็นธรรม ตลอดจนการสร้างปัจจัยแวดล้อมทางธุรกิจรวมทั้งกฎหมาย 
  ๒.๗  ส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศและบทบาทสตรีในระดับการบริหารและการตัดสินใจทั้งใน
ระดับชาติและระดับท้องถ่ินเพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓  การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน 
 แนวทางการพัฒนา 
  ๓.๑  การบริหารจัดการเศรษฐกิจส่วนรวม 
  ๓.๒  การเสริมสร้างและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔  การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างย่ังยืน 
 แนวทางการพัฒนา 
  ๔.๑  การรักษาทุนทางธรรมชาติเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 
  ๔.๒  การบริหารจัดการน้ําเพื่อให้เกิดความสมดุล ยั่งยืน 
  ๔.๓  แก้ไขปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อม 
  ๔.๔  ส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  ๔.๕  พัฒนาระบบการบริหารจัดการและกลไกแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
  ๔.๖  สนับสนุนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และเพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัวต่อการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
  ๔.๗  บริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติ 
  ๔.๘  การพัฒนาความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ 
ยุทธศาสตร์ที่  ๕  ความม่ันคง 
 แนวทางการพัฒนา 
  ๕.๑  รักษาความม่ันคงภายใน 
  ๕.๒  พัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการป้องกันประเทศ 
  ๕.๓  ป้องกันและแก้ไขปัญหาการก่อการร้าย 
  ๕.๔  การส่งเสริมความร่วมมือกับต่างประเทศด้านความม่ันคง 
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  ๕.๕  การรักษาความม่ันคงของชาติทางทะเล 
  ๕.๖  การรักษาความม่ันคงทางทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
  ๕.๗  การบริหารจัดการความม่ันคงเพื่อการพัฒนา 
ยุทธศาสตร์ที่  ๖  การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการในภาครัฐและธรรมาภิบาลในสังคมไทย 
 แนวทางการพัฒนา 
  ๖.๑  ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงาน บทบาท ภารกิจ และคุณภาพบุคลากรภาครัฐให้มีความโปร่งใส
ทันสมัย คล่องตัว มีขนาดที่เหมาะสม เกิดความคุ้มค่า 
  ๖.๒  ปรับปรุงกระบวนการงบประมาณ และสร้างกลไกในการติดตามตรวจสอบการเงินการคลัง
ภาครัฐ 
  ๖.๓  เพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับการให้บริหารสาธารณะให้ได้มาตรฐานสากล 
  ๖.๔  เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
  ๖.๕  ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
  ๖.๖  ปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมให้มีความทันสมัย เป็นธรรม และสอดคล้องกับ
ข้อบังคับสากลหรือข้อตกลงระหว่างประเทศ 
ยุทธศาสตร์ที่  ๗  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ 
 แนวทางพัฒนา 
  ๗.๑  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่ง 
  ๗.๒  การสนับสนุนการพัฒนาระบบขนส่ง 
  ๗.๓  การพัฒนาระบบดลจิสติกส์ 
  ๗.๔  การพัฒนาด้านพลังงาน 
  ๗.๕  การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล 
  ๗.๖  การพัฒนาสาธารณูปการด้านน้ําประปา 
ยุทธศาสตร์ที่  ๘  วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
 แนวทางการพัฒนา 
  ๘ .๑   เ ร่ ง ส่ ง เ ส ริม ใ ห้ เ กิ ดสั ง คมนวั ตกรรม  และผลั กดั น ง านวิ จั ย สู่ ก า ร ใช้ ป ระ โ ยชน์ 
  ๘.๒  พัฒนาสภาวะแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม 
ยุทธศาสตร์ที่  ๙  การพัฒนาภูมิภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ 
 แนวทางการพัฒนา 
  ๙.๑  การพัฒนาภาค (ภาคตันออกเฉียงเหนือ) 
         ๑)  เกษตรเพิ่มศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตรสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์และอาหารปลอดภัย 
         ๒)  อุตสาหกรรมพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปไปสู่ผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่มสูง 
         ๓)  ท่องเที่ยวพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปไปสู่ผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่มสูง 
         ๔)  น้ําเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ําเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 
         ๕)  ป่าไม้ ฟื้นฟูป่าไม้ให้อุดมสมบูรณ์และรักษาความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ต้นน้ํา 
  ๙.๒  การพัฒนาเมือง 
         จังหวัดนครราชสีมา  เมืองศูนย์กลางการค้าการลงทุน การบริการสุขภาพ และศูนย์กลาง
การศึกษา 
  ๙.๓  การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจ 
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ยุทธศาสตร์ที่  ๑๐  การต่างประเทศ  ประเทศเพ่ือนบ้าน และภูมิภาค 
 แนวทางการพัฒนา 
  ๑๐.๑  เร่งพัฒนาการเชื่อมโยงด้านการคมนาคมขนส่ง โลจิสติกส์ และโทรคมนาคม ภาคใต้ความ
ร่วมมือระดับอนุภูมิภาคและภูมิภาคอาเซียน 
  ๑๐.๒  การพัฒนาและส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจและการบริการและการลงทนุที่
มีสมรรถนะสูงและเป็นที่ยอมรับในภูมิภาค 
  ๑๐.๓  การส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศ (Outward investment) เพื่อขยายฐานการผลิต
การค้า/การบริการ ของผู้ประกอบการไทยสร้างผลตอบแทนจากเงินลงทุนและ Know how ของไทย และพัฒนา
ประเทศไทยไปสู่การเป็นชาติการค้า ( Trading Nation) 
  ๑๐.๔  มุ่งเปิดประตูการค้าและพัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านในลักษณะหุ้นส่วนทาง
ยุทธศาสตร์ทั้งในระดับอนุภูมิภาค และภูมิภาคที่มีความเสมอภาคกัน 
  ๑๐.๕  การสร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับประเทศในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และนานาประเทศ 
  ๑๐.๖  บูรณาการความร่วมมือของหน่วยงานต่างๆ ภายในประเทศและภารกิจด้านการต่างประเทศ 
  ๑๐.๗  การเข้าร่วมเป็นภาคีความร่วมมือระหว่างประเทศระหว่างภูมิภาคโดยมีบทบาทที่สร้างสรรค์
เพื่อเป็นทางเลือกในการดําเนินนโยบายระหว่างประเทศในเวทีโลก เพื่อรักษาสมดุลในปฏิสัมพันธ์ระหว่างไทยและ
มหาอํานาจต่างๆ ทั้งในระดับโลกและภูมิภาค 
  ๑๐.๘  ส่งเสริมความร่วมมือกับภูมิภาคและนานาชาติในการสร้างความม่ันคง 
๑.๓  แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
๑.๓.๑  แผนพัฒนาภาค 

สรุปกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค: 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

..................................................................... 
สรุปสาระสําคัญ 

กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค 
 ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๗)  พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๕๓/๑  และมาตรา 
๕๓/๒  บัญญัติให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดทําแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดให้สอดคล้องกับแนวทางการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถ่ินสํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) จึงได้จัดทํากรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคที่ยึดกระบวนการมีส่วน
ร่วมของทุกภาคส่วนจากทุกจังหวัดทั้ง ๔ ภูมิภาคข้ึน เพื่อสนับสนุนจังหวัดและกลุ่มจังหวัดให้สามารถใช้เป็นกรอบ
แนวทางในการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 
 ๑.  แนวคิดและหลักการ 
  ๑.๑  ยึดแนวคิดการพัฒนาตาม “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ให้เกิดการพัฒนาที่สมดุลเป็น
ธรรมและมีภูมิคุ้มกันต่อผลกระทบจากกระแสการเปลี่ยนแปลงทั้งจากภายนอกและภายในประเทศ ควบคู่กับแนวคิด  
“การพัฒนาแบบองค์รวม”  ที่ยึดคน  ผลประโยชน์ของประชาขน ภูมิสังคม ยุทธศาสตร์พระราชทาน เข้าใจ เข้าถึง 
และพัฒนา ยึดหลักการมีส่วนร่วมของทุกภาคภาคีการพัฒนา และหลักธรรมาภิบาล เพื่อให้สังคมสมานฉันท์  และอยู่
เย็นเป็นสุขร่วมกัน 
  ๑.๒  หลักการมุ่งสร้างความเชื่อมโยงกับแผนระดับชาติต่างๆ  นโยบายรัฐบาล แผนการบริหาร
ราชการแผ่นดิน เพื่อสร้างโอกาสทางการพัฒนาสอดคล้องกับภูมิสังคมของพื้นที่ โดย 
         ๑)  กําหนดรูปแบบการพัฒนาเชิงพื้นที่ของประเทศ  และภาครวมถึงชุมชน 
         ๒)  กําหนดบทบาทและยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคให้สอดคล้องกับศักยภาพและโอกาสของ
พื้นที่ 
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 ๒.  ทิศทางการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ 
  ภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา สภาพแวดล้อมภายนอกเป็นปัจจัยสําคัญ
ต่อการพัฒนาประเทศเป็นผลให้จําเป็นต้องเตรียมการรองรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้เหมาะสม การพัฒนาที่สมดุล 
ดังนั้นจึงกําหนดทิศทางการพัฒนาพื้นที่ของประเทศ ดังนี้ 
  ๒.๑  พัฒนาพื้นที่ภูมิภาคต่างๆ ของประเทศให้เชื่อมโยงกับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพื่อเป็น
ฐานการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม การเกษตรและการแปรรูปการเกษตร และการท่องเที่ยวของภูมิภาคโดยเฉพาะ 
         ๒.๑.๑  พัฒนาพื้นที่เชื่อมโยงทางเศรษฐกิจตามแนวตะวันออก-ตะวันตก (East West 
Economic Corridor) เช่น พื้นที่เขตเศรษฐกิจแม่สอด-สุโขทัย-พิษณุโลก-ขอนแก่น-มกดาหาร-แนวสะพานเศรษฐกิจ
พื้นที่ อรัญประเทศ-สระแก้ว-ปราจีนบุรี พื้นที่เศรษฐกิจระนอง-ชุมพร-บางสะพาน แนวสะพาน เศรษฐกิจพังงา-กระบี่-
สุราษฎร์ธานี-นครศรีธรรมราช และแนวสะพานเศรษฐกิจสตูล-สงขลา 
        ๒.๑.๒  พัฒนาพื้นที่เชื่อมโยงทางเศรษฐกิจตามแนวเหนือ-ใต้ (North South Economic 
Corridor) ได้แก่ แนวเศรษฐกิจเชียงของ-เชียงราย-พิษณุโลก-นครสวรรค์-จังหวัดปริมณฑล แนวเศรษฐกิจหนองคาย-
อุดรธานี-ของแก่น-นครราชสีมา-จังหวัดปริมณฑล พื้นที่แหลมฉบัง-ชลบุรี-ฉะเชิงเทรา-สระแก้ว-บุรีรัมย์-มุกดาหาร 
  ๒.๒  พัฒนาบริการพื้นฐานของชุมชนเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจเชื่อมโยงระหว่างประเทศโดย
เน้นพื้นที่ชุมชนตามแนวเศรษฐกิจเหนือ-ใต้ และตะวันออก-ตะวันตก โดยเฉพาะชุมชนเศรษฐกิจชายแดน 
  ๒.๓  พัฒนาระบบโลจิสติกส์และโครงข่ายคมนาคมเพื่อสนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขันเชิงพื้นที่ เช่น การพัฒนาระบบรถราง เพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งทางน้ํา และเพิ่มประสิทธิภาพการเชื่อมโยง
โครงข่ายการคมนาคมบริเวณจุดตัด เช่น พิษณุโลก และขอนแก่น 
  ๒.๔  สร้างความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อรักษาสมดุลของระบบนิเวศ
ให้ยั่งยืน ได้แก่ พัฒนาแหล่งน้ําให้เพียงพอต่อการเกษตร พัฒนาสิ่งแวดล้อมเมืองและแหล่งอุตสาหกรรมและการ
จัดการให้มีการจัดการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างมีประสิทธิภาพ 

๓.  ยุทธศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 ๓.๑  ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
  ๑)  เพิ่มศักยภาพการแข่งขันด้านเศรษฐกิจ โดยการยกมาตรฐานและประสิทธิภาพการผลิต
การเกษตร  การพัฒนาศักยภาพการประกอบการด้านอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยวการตั้ง
องค์กรร่วมภาครัฐและเอกชนระดับพื้นที่เพื่อส่งเสริมอํานวยความสะดวกด้านการค้า การลงทุนและส่งเสริมความ
ร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน 
  ๒)  สร้างคนให้มีคุณภาพ เพื่อพัฒนาคนให้มีสุขภาวะดีทั้งร่างกาย จิตใจ และสติปัญญารอบรู้ เท่า
ทันการเปลี่ยนแปลงสามารถดํารงชีพได้อย่างมีคุณภาพ 
  ๓)  สร้างสังคมและเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็ง เพื่อสร้างความม่ันคงด้านอาหารแก้ไขปัญหาความ
ยากจน หนี้สิน และการออกมของครัวเรือน มีสัมมนาอาชีพที่ม่ันคง สามารถพึ่งพาตนเองและดูแลครอบครัวได้อย่าง
อบอุ่น 
  ๔)  ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์ โดยเร่งอนุรักษ์และฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้ให้ได้ 
๑๕.๙ ล้านไร่ หรือร้อยละ ๒๕ ของพื้นที่ภาค ป้องกันการรุกพื้นที่ชุ่มน้ํา พัฒนาแหล่งน้ําและระบบชลประทาน ฟื้นฟู
ดิน ยับยั้งการแพร่กระจายดินเค็ม และเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการโดยส่งเสริมทําเกษตรอินทรีย์ 
 ๓.๒  ทิศทางการพัฒนากลุ่มจังหวัดและจังหวัด 
  กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ ประกอบด้วย นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์ 
มุ่งเน้นการพัฒนาระบบชลประทานให้เต็มศักยภาพการเตรียมการรองรับอุตสาหกรรมพลังงานทดแทน (Ethanol) 
พัฒนาการท่องเที่ยวทั้งการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์และอารยธรรมขอมด้วยการสร้างคุณค่าเพิ่มและพัฒนาเส้นทาง 
 ๓.๓  โครงการที่สําคัญ  (Flagship Project)   
  ๑)  โครงการผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ในทุ่งกุลาร้องให้เพื่อการส่งออก 
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  ๒)  โครงการพัฒนาเมืองมุกดาหารเป็นประตูสู่อินโดจีน 
  ๓)  โครงการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวอารยธรรมขอม 
  ๔)  โครงการจัดการผลิตเอทานอลในภาคอีสาน 
  ๕)  โครงการยกมาตรฐานการเรียนการสอนด้วยระบบศึกษาทางไกล 
  ๖)  โครงการเกษตรยั่งยืนเพื่อชุมชนเข้มแข็ง 
  ๗)  โครงการฟื้นฟูลุ่มน้ําชีตอนบนและลุ่มน้ํามูลตอนบนแบบบูรณาการเพื่อการผลิตที่ยั่งยืน 
 

๑.๓.๒  แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 
 แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์) 
ตําแหน่งทางยุทธศาสตร์ (Strategics Position)   
 ๑.  เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย 
 ๒.  เป็นแหล่งผลิตผลิตภัณฑ์ไหมระดับประเทศ 
 ๓.  เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความหลากหลายทั้งการท่องเที่ยวอารยธรรมขอม เชิงนิเวศน์ การกีฬาที่มีชื่อเสียง 
 ๔.  เป็นประตูสู่อีสาน และเชื่อมโยงการค้าชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้าน 
วิสัยทัศน์  (Vision) 
 ศูนย์กลางการเกษตรอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ไหม ท่องเที่ยวอารยธรรมขอม และการค้าชายแดน 
พันธกิจ  (Mission) 
 ๑.  ส่งเสริมการผลิตและแปรรูปข้าวหอมมะลิ 
 ๒.  ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตมันสําปะหลัง เพื่ออุตสาหกรรมอาหารและพลังงานทดแทน 
 ๓.  ส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อ กระบือ และแพะ และแปรรูปเชิงคุณภาพ 
 ๔.  ส่งเสริมการเรียนรู้สู่การปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 ๕.  ส่งเสริมศักยภาพการผลิตและตลาดผลิตภัณฑ์ไหม 
 ๖.  ส่งเสริมการท่องเที่ยวให้ได้รับความนิยม และบริหารจัดการให้มีศักยภาพ 
 ๗.  ส่งเสริมและพัฒนาการค้าการลงทุน และค้าขายชายแดน 
เป้าประสงค์รวม  (Obgective) 
 ๑.  ผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่มจังหวัดการเกษตรและอุตสาหกรรมเพิ่มข้ึน 
 ๒.  รายได้จากการจําหน่ายผลิตภัณฑ์ไหมเพิ่มข้ึน 
 ๓.  รายได้จากการจําหน่ายผลิตภัณฑ์ไหมเพิ่มข้ึน 
 ๔.  มูลค่าการส่งออกสินค้าชายแดนเพิ่มข้ึน 
ประเด็นยุทธศาสตร์  (Strategics Lssues) 
 ๑.  การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันเกษตรอุตสาหกรรมและแปรรูป 
 ๒.  การยกระดับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และผลิตภัณฑ์ไหม 
 ๓.  การส่งเสริมและพัฒนาการค้าการลงทุน และการค้าชายแดน 
กลยุทธ์  (Strategy) 
 ๑.  การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันเกษตรอุตสาหกรรมและแปรรูปอาหาร 
  ๑.๑  พัฒนาและบริหารจัดการน้ําเพื่อการเกษตร 
  ๑.๒  ส่งเสริมและพัฒนาระบบโลจิสติกส์และการกระจายสินค้าในภูมิภาค 
  ๑.๓  ส่งเสริมการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรมให้เหมาะสม 
  ๑.๔  ยกระดับสินค้าเกษตรเข้าสู่ระบบมาตรฐาน 
  ๑.๕  ส่งเสริมและพัฒนาตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  ๑.๖  ส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงสัตว์คุณภาพสูง 
  ๑.๗  ส่งเสริมกระบวนการแปรรูปผลผลิตเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม 
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  ๑.๘  สนับสนุนให้มีการรวมกลุ่มการผลิตและจําหน่าย 
  ๑.๙  ยกระดับความสามารถในการแข่งขันด้านการตลาดสินค้าการเกษตร 
 ๒.  การยกระดับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และผลิตภัณฑ์ไหม 
  ๒.๑  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอํานวยความสะดวก 
  ๒.๒  พัฒนาและฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยว 
  ๒.๓  พัฒนาสินค้าและบริหารทางการท่องเที่ยว 
  ๒.๔  พัฒนาบุคลากรทางการท่องเที่ยว 
  ๒.๕  สร้างความเชื่อม่ันและความปลอดภัยให้นักท่องเที่ยว 
  ๒.๖  พัฒนาระบบบริหารจัดการการท่องเที่ยว ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน 
  ๒.๗  เพื่อประสิทธิภาพกระบวนการผลิตไหมให้มีคุณภาพ 
  ๒.๘  พัฒนาผลิตภัณฑ์ไหมให้มีคุณภาพและมาตรฐาน 
  ๒.๙  ส่งเสริมการตลาดและการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ไหม 
 ๓.  การส่งเสริมและพัฒนาการค้าการลงทุน และการค้าชายแดน 
  ๓.๑  ส่งเสริมและพัฒนาการค้าชายแดน  และการลงทุนในประเทศ 
  ๓.๒  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและโลจิสติกส์ 
 

๑.๓.๓  แผนพัฒนาจังหวัด 
 ตําแหน่งทางยุทธศาสตร์ 
 ๑.  เป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรม การเกษตร การท่องเที่ยว Logistics และพลังงานสะอาดในภูมิภาค 
 ๒.  เป็นศูนย์กลางการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และสาธารณสุขที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
 ๓.  เป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติและสิ่วแวดล้อม 
 ๔.  เป็นศูนย์กลางในการป้องกันภัยคุกคาม และเสริมสร้างความม่ันคง เพื่อปกป้องสถาบันหลักของชาติ 
 ๕.  เป็นที่ตั้งของส่วนราชการที่มีการบริหารจัดการภาครัฐแบบบูรณาการอย่างยั่งยืน 
 

วิสัยทัศน์   จังหวัดนครราชสีมา ระยะ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
 
 
 
 
 

เป้าประสงค์รวม 
 ๑.  เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านเศรษฐกิจของจังหวัดนครราชสีมา 
 ๒.  เพื่อพัฒนาสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ 
 ๓.  เพื่อเพิ่มพูนความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ และลดมลพิษด้านสิ่งแวดล้อม 
 ๔.  เพื่อเสริมสร้างความม่ันคง ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคาม และปกป้องสถาบันหลักของขาติ 
 ๕.  เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐมีสมรรถนะสูงอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
ประเด็นยุทธ์ศาสตร์ 
 ๑.  การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการแข่งขันทางเศรษฐกิจ 
 ๒.  ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ 
 ๓.  บริหารจัดการทรัพยากรธรรามชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความสมบูรณ์อย่างยั่งยืน 
 ๔.  การเสริมสร้างความม่ันคงทุกมิติ เพื่อปกป้องสถาบันหลักของชาติ และความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน 

 

“โคราชเมืองน่าอยู่  มุ่งสู่นวัตกรรมใหม่ เกษตร อุตสาหกรรม ปลอดภัย” 
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 ๕.  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
 

๑.๔  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
 ๑)  ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
        ๑.๑  ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชดําริ 
  ๑)  ประสานและบริหารการจัดการน้ํา ตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เม่ือปี 
๒๕๓๘ เพื่อแก้ไขและป้องกันปัญหาอุทกภัยอย่างเป็นระบบ 
  ๒)  พัฒนาขุดลอก คูคลองและจัดสร้างแหล่งน้ํา สงวนและเก็บกักน้ําเพื่อการเกษตร เพื่อการอุปโภค
และบริโภค รวมทั้งวางโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาน้ําท่วมและน้ําแล้ง 
  ๓)  พัฒนาชุมชนและสังคมตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และให้เข้าใจเร่ืองการใช้น้ํา และ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้คุ้มค่า 
        ๑.๒  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา 
  ๑)  ส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสมีา
ให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา 
  ๒)  พัฒนาและเตรียมบุคคลด้านการศึกษา ครู นักเรียน ให้เป็นผู้มีคุณภาพมีทักษะและศักยภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษา 
  ๓)  สนับสนุนให้มีการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นเคร่ืองมือและประกอบการศึกษา เปน็
เคร่ืองมือของชุมชนและประชาชนทั่วไป 
  ๔)  ส่งเสริมให้ประชาชนได้เตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
  ๕)  ส่งเสริมการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 
       ๑.๓  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตร 
  ๑)  พัฒนา ปรับปรุงพันธ์พืชและเมล็ดพันธุ์พืชที่ดีมีคุณภาพเพื่อเกษตรกรจะได้เพิ่มผลผลิต ส่งเสริม
ให้เกิดเกษตรอุตสาหกรรม โดยร่วมมือและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน 
  ๒)  ลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มพูนมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร  ปรับปรุงผลิตผลให้มีคุณภาพ 
พัฒนาสินค้า OTOP  ให้มีมาตรฐานสากลโดยการร่วมมือและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน 

๓)  ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายผู้นําด้านการเกษตร อาสาสมัครเกษตร 
๔)  ส่งเสริมสนับสนุนการถนอมและแปรรูปสินค้าทางการเกษตรอย่างมีคุณภาพนําเคร่ืองจักร  

และเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าและปริมาณสินค้าคุณภาพในท้องถ่ิน ส่งเสริมการกระจายสินค้าไปสู่ทั้ง
ภายในและต่างประเทศโดยการร่วมมือและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน 

๕)  สนับสนุนการทําการเกษตรทางเลือก เพื่อเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพของนโยบาย 
เศรษฐกิจพอเพียงโดยอาศัยเทคโนโลยีที่ทันสมัยโดยขอความร่วมมือและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและ
เอกชน 

๖)  ส่งเสริมประชาชนในท้องถ่ินให้มีการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ เพื่อการบริโภค เพื่อจําหน่ายและเพื่อ 
การอนุรักษ์ โดยขอความร่วมมือและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน 
       ๑.๔  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม 
  ๑)  ส่งเสริมและพัฒนาบทบาทของคณะกรรมการหมู่บ้านและชุมชนให้เข้มแข็งเพื่อเป็นผู้นําการ
พัฒนาชุมชนและท้องถ่ินที่มีคุณภาพ 
  ๒)  ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน 
  ๓)  ส่งเสริม พัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของเด็ก สตรี เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส 
ประชาชน และคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
  ๔)  ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพและศักยภาพตามความสามารถของแรงงานในท้องถ่ิน เพื่อเตรียม
ยกระดับเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
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  ๕)  ดําเนินการสนับสนุน และประสานรัฐบาล องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินทุกระดับเพื่อป้องกันและ
ให้มีการปราบปรามและแก้ไขปัญหาการเสพ  การผลิตและการจําหน่ายยาเสพติดในทุกระดับ 
  ๖)  ดําเนินการโครงการ อบจ. สัญจรเพื่อให้บริการประชาชน และรับทราบปัญหา อุปสรรค และ
ความต้องการของประชาชนในพื้นที่ ตลอดจนการแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชน 
  ๗)  ส่งเสริมและประกาศเกียรติคุณผู้ที่เป็นแบบอย่างที่ดี และสร้างคุณประโยชน์ต่อสังคม รวมทั้ง
จัดสร้างหอเกียรติยศ (Hall of Fame) เพื่อประกาศเกียรติคุณ ผู้มีคุณูปการ และสร้างชื่อเสียงให้แก่จังหวัด
นครราชสีมา 
       ๑.๕  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข 
  ๑)  สนับสนุนการจัดตั้งกองทุน และเพิ่มสวัสดิการเพื่อพัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุข
หมู่บ้าน (อสม.)  
  ๒)  ส่งเสริมและสนับสนุนให้การรักษาพยาบาลประชาชนในทุกระดับที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการที่ดี  ทั่วถึงและทันเหตุการณ์  โดยร่วมมือกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลและ
หน่วยงาน หรือองค์กรที่เก่ียวข้อง 
  ๓)  ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยของประชาชนในทุกระดับ ให้มีสุขภาพแข็งแรง โดยให้การเรียนรู้
การดูแลสุขภาพ การออกกําลังกาย การป้องกันโรค การใช้ยาอย่างถูกต้อง การรับประทานอาหารที่มีประโยชน์และ
การเข้ารับการตรวจสุขภาพหรือการรับบริการด้านสาธารณสุขตามข้ันตอนและวิธีการทางการแพทย์ 
       ๑.๖  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  ๑)  ส่งเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ให้สอดคล้องกับความจําเป็น
และความต้องการของประชาขนในการดํารงชีวิตอย่างพอเพียง 
  ๒)  ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึง 
  ๓)  ประสาน สนับสนุน ร่วมมือกับส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอ่ืนๆ เพื่อสนับสนุน
เคร่ืองมือ เคร่ืองจักรกล ตลอดจนผู้ปฏิบัติงานที่มีความชํานาญในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
  ๔)  ประสานในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในด้านสาธารณูปโภค และส่งเสริมให้
ประชาชนเข้าใจในการใช้และรักษาสาธารณูปโภคอย่างคุ้มค่า 
  ๕)  ดําเนินการปรับปรุงระบบขนส่ง เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจร ความปลอดภัยและความเป็น
ระเบียบในการให้บริการแก่ประชาชน 
       ๑.๗  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรมประเพณี และกีฬา 
  ๑)  พัฒนาฟื้นฟูและส่งเสริมกิจการด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชนท้องถ่ิน
โคราช เพื่อการอนุรักษ์สืบสานต่อและเชื่อมโยงสู่กิจการการท่องเที่ยว 
  ๒)  พัฒนาและฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวเดิม สร้างแหล่งท่องเที่ยวใหม่ รวมทั้งกิจการด้านการท่องเที่ยว
และสิ่งอํานวยความสะดวกต่างๆ  โดยร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในจังหวัด หน่วยงานและส่วนราชการ 
ตลอดจนองค์กรเอกชนที่เก่ียวข้อง 
  ๓)  สนับสนุนและส่งเสริมความสามารถของผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว และสร้างเครือข่าย เพื่อ
พัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการ  โดยการจับคู่ธุรกิจพัฒนาคุณภาพสินค้าและขยายตลอดสินค้าทั้งภายในประเทศและ
ต่างประเทศ 
  ๔)  ส่งเสริมและสนับสนุนกิจการลานกีฬาชุมชน และจัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ  รวมถึงการ
สร้างความเป็นเลิศทางด้านกีฬาสู่กีฬาอาชีพในระดับชาติและนานาชาติ 
       ๑.๘  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
  ๑)  ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เพื่อให้รองรับ
การปฏิบัติภารกิจหน้าที่ ตามที่กฎหมายกําหนดอย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ทั้งนี้ 
 



-๓๘- 
 

รวมถึงการสร้างความสัมพันธ์และแลกเปลี่ยนความรู้และ ทัศนคติในด้านต่างๆ กับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินใน
ประชาคมอาเซียนและของประเทศต่างๆ ในโลก 
  ๒)  นําระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงานภายในองค์กร เพื่อให้บริการกับประชาชนให้สะดวก 
รวดเร็ว แม่นยํา โดยยึดถือประโยชน์สูงสุดของประชาชนผู้รับบริการเป็นสําคัญ 
  ๓)  สนับสนุนบุคลากรในสังกัดขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ให้ได้รับการศึกษา 
อบรมการทําวิจัย เพิ่มพูนความรู้ เพื่อยกระดับประสิทธิภาพ การทํางานให้เกิดประสิทธิผลในการบริการประชาชนและ
ในการสื่อสารและร่วมมือกับประชาคมอาเซียน 
  ๔)  บูรณาการการจัดทําแผนพัฒนาท้องถ่ิน  ร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน เพื่อพัฒนาท้องถ่ิน สร้างประโยชน์สูงสุด แก่ประชาชนในจังหวัดนครราชสีมา 
  ๕)  พัฒนาระบบการบริหารและอํานวยการ แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเปิดโอกาสให้
ประชาชนได้เข้ามีส่วนร่วม 
  ๖)  เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
      ๑.๙  ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
  ๑)  ส่งเสริมและสนับสนุนการติดตั้งระบบเตือนภัยธรรมชาติ และภัยพิบัติต่างๆ 
  ๒)  ส่งเสริม สนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ หน่วยงาน มูลนิธิการกุศลและองค์กรที่เก่ียวข้อง
ในการเตรียมความพร้อมในการป้องกันภัย และการช่วยเหลือผู้ประสบภัย 
  ๓)  ส่งเสริม  และสนับสนุนการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดในเขตชุมชน และสถานที่สําคัญ เพื่อสร้าง
ความอุ่นใจ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
  ๔)  สนับสนุนการฝึกอบรมจัดตั้งและอบรมฟื้นฟูตํารวจบ้าน และอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน 
(อปพร.) และอาสาสมัครอ่ืนๆ เพื่อเป็นกําลังสนับสนุนเจ้าหน้าที่รัฐ  และดูแลรักษาความปลอดภัยและการจราจรใน
ชุมชนหมู่บ้าน 
  ๕)  ส่งเสริมสนับสนุนการจัดระเบียบสังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
  ๖)  ส่งเสริมสนับสนุนการปรับปรุง  การแก้ไขปัญหาจราจร เพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่ผู้ใช้รถใช้
ถนน 
  ๗)  ส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันอุบัติเหตุการใช้ถนน 
       ๑.๑๐  ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
  ๑)  ส่งเสริม สนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ภาคเอกชน ในการ
พัฒนาฟื้นฟูและอนุรักษ์ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม แหล่งน้ํา ลุ่มน้ําลําคลอง และป่าไม้ให้มีความอุดมสมบูรณ์ 
  ๒)  ส่งเสริม  สนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและภาคเอกชน ใน
การรณรงค์สร้างจิตสํานึก  เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา มลพิษ/มลภาวะและปัญหาสิ่งแวดล้อมของชุมชนท้องถ่ินทุก
ระดับ 
  ๓)  ส่งเสริม  สนับสนุนและสร้างความร่วมมือกับส่วนราชการที่เก่ียวข้อง องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน ในการจัดทําระบบกําจัดขยะรวม เพื่อจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลอย่างเป็นระบบ 
 

สรุป  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา 
 ๑.  ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชดําริ 
 ๒.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา 
 ๓.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตร 
 ๔.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม 
 ๕.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข 
 ๖.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
 ๗.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรมประเพณี และกีฬา 



-๓๙- 
 

 ๘.  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
 ๙.  ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 ๑๐.  ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
 

๒.  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ๒.๑  วิสัยทัศน์ 
 
 
 
 

 ๒.๒  ยุทธศาสตร์ 
๑)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
๒)  ยุทธศาสตร์การสร้างความสามารถทางเศรษฐกิจ  การท่องเที่ยว  การเกษตร  เพื่อบรรเทาปัญหาความ

ยากจน 
๓)  ยุทธศาสตร์การสร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างทั่วถึงและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
๔)  ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุลอย่างยั่งยืน 
๕)  ยุทธศาสตร์การบริหารราชการตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี 
๖)  ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย ความม่ันคง และสนับสนุน แนวนโยบายของ

รัฐบาล จังหวัด อําเภอ  
 ๒.๓  เป้าประสงค์ 

๑)  การได้รับบริการด้านโครงสร้างพื้นฐานให้มีความสะดวกปลอดภัยได้มาตรฐานและทั่วถึง 
๒)  ประชาชนมีความรู้มีรายได้เพียงพอสามารถพึงพาตนเองได้ 
๓)  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี  ได้รับสวัสดิการอย่างทั่วถึง รักษาวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถ่ินอยู่ร่วมกัน

อย่างมีความสุข 
๔)   อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ลดมลภาวะรักษาสิ่งแวดล้อม บ้านเรือนและชุมชนน่าอยู่ 
๕)  การบริหารจัดการภาครัฐที่ดีแบบบูรณาการและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
๖)  การส่งเสริมการมีส่วนร่วมตามระบอบประชาธิปไตย สนับสนุนแนวนโยบายของรัฐบาล จังหวัด อําเภอ  

 ๒.๔  ตัวชี้วัด 
๑)  ประชาชนพึงพอใจในการแก้ไขปัญหาด้านโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ถนน ไฟฟ้า ประปา  และการบริการ

สาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐานอ่ืนๆ ร้อยละ ๖๐ ข้ึนไป 
๒)  ประชาชนพึงพอใจในการดําเนินงานส่งเสริมอาชีพ/พัฒนาสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชน/ดําเนินการ

เศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดําริร้อยละ  ๖๐ ข้ึนไป 
๓)  ประชาชนพึงพอใจในการแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรและปศุสัตว์ร้อยละ  ๖๐ ข้ึนไป 
๔)  ประชาชนได้รับการแก้ไขปัญหา ด้านการศึกษา ด้านการสวัสดิการสังคม ด้านความปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพย์สิน ด้านสาธารณสุข ด้านยาเสพติด ตลอดจนการสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของท้องถ่ิน และมี
ความพึงพอใจร้อยละ ๖๐ ข้ึนไป 

๕)  องค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลสามารถแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอย และมีการพัฒนาอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพิ่มมากข้ึน  

๖)  องค์การบริหารส่วนตําบลพลับเพลา มีผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการประเมินประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ร้อยละ ๗๐ ข้ึน 

๗)  ประชาชนพึงพอใจในผลการปฏิบัติงานในด้านบริการประชาชนร้อยละ ๘๐ ข้ึนไป 
 

“ชุมชนน่าอยู่มีความเข้มแข็ง สิ่งแวดล้อมดี  คนมีคุณภาพและการบริหารจดัการ 
แบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน” 



-๔๐- 
 

๒.๕  ค่าเป้าหมาย 
๑)  เพื่อก่อสร้างและซ่อมบํารุงโครงสร้างพื้นฐานในเขตองค์การบริหารส่วนตาํบลให้มีความสะดวก  

ความปลอดภัย ในดา้นการคมนาคมขนส่งทีไ่ด้มาตรฐาน  และรองรับสนับสนนุยุทธศาสตร์ดา้นอ่ืน ๆ ให้ประสบ
ความสําเร็จ   

๒)  เพื่อสนับสนุนเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนทางเศรษฐกิจระดับบุคคล  ครอบครัว  และ 
ท้องถ่ิน  ส่งเสริมสนับสนุนด้านการท่องเท่ียวเชิงเกษตร สนับสนุนเสริมสร้างความเข้มแข็งภาคการเกษตรอย่างยั่งยืน 

๓)  เพ่ือเสรมิสร้างสังคมให้มคุีณภาพชีวิตท่ีดีอย่างท่ัวถึง ลดความเหลี่ยมล้ํา สร้างความเป็นธรรม  
อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถ่ินและประชาชนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 

๔)  เพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุลอย่างยั่งยืน 
๕)  เพื่อสนับสนุนประชาชนทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วมในการพฒันาและตรวจสอบการทํางานของ 

ภาครัฐตามยุทธศาสตร์การบริหารราชการให้เป็นไปตามหลักการบรหิารบ้านเมืองท่ีดี 
๖)  เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนประชาชนจากทุกภาคส่วนให้มสี่วนร่วมตามระบอบประชาธิปไตย 

ปฏิบัติงานหรือดําเนินการตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายตามแนวนโยบายของรัฐบาล  จังหวัด  อําเภอ 
 ๒.๖  กลยุทธ์ 

๑.๑)  การก่อสร้าง/ ปรับปรุง/ บํารุงรักษา/ ต่อเติม/ ซ่อมแซม/เส้นทางคมนาคมขนส่งทางบก  
ทางน้าํ เส้นทางขนส่งพชืผลทางการเกษตร รางระบายน้ํา ท่อระบายน้ํา สะพาน ในท้องถ่ินอย่างทั่วถึง 

๑.๒)  การขยายเขต/ ก่อสร้าง/ ปรับปรุง/ บํารุงรักษา/ ซ่อมแซม ไฟฟ้าสาธารณะ ไฟฟ้าพลังงาน 
แสงอาทิตย์ ติดตัง้โคมไฟฟ้าสาธารณะ 

๑.๓)  การขยายเขต/ ก่อสร้าง/ ปรับปรุง/ บํารุงรักษา/ ซ่อมแซม  ประปาส่วนภูมิภาคและ 
ประปาหมู่บ้าน 

๑.๔)  การก่อสร้าง/ จัดหา/ ปรับปรุง/ บํารุงรักษา/ ซ่อมแซม การบริการสาธารณะโครงสร้าง 
พื้นฐานอ่ืนๆ 

๒.๑)  เสริมสร้างเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวทางพระราชดําริ  และภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
๒.๒)  ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร/ ส่งเสริมอาชีพ/ พฒันาสินค้าและผลิตภัณฑช์ุมชน 
๒.๓)  ส่งเสริมสนับสนนุด้านการเกษตรและปศุสัตว ์
๓.๑)  ส่งเสริมสนับสนนุด้านการศึกษา   
๓.๒)  สนับสนุนด้านสวัสดิการสงัคม  การสังคมสงเคราะห์  การพัฒนาคุณภาพชีวิต  เด็ก  สตรี   

ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  ผู้ด้อยโอกาส  และผู้ติดเชื้อ  HIV  เพิ่มศักยภาพศูนย์พฒันาเด็กเล็ก และส่งเสริมพัฒนาบทบาทของ
ผู้นําชุมชน   

๓.๓)  การสนับสนุนส่งเสริมด้านศาสนา  วฒันธรรม ประเพณี  การกีฬาและนันทนาการ 
๓.๔)  การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย/ลดอุบัติเหตุจราจรทางบก/ทางน้ํา 
๓.๕)  การสาธารณสุขดา้นสุขภาพอนามัยของประชาชน  การควบคุมป้องกันโรคติดต่อ/โรคระบาด 

และโรคไม่ติดต่อ  
๓.๖)  การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยการ บูรณาการจากทุกภาคส่วน 
๔.๑)  การกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลอยา่งเปน็ระบบ 
๔.๒)  การจัดการ  การบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ  แหล่งน้าํ  และสิง่แวดล้อมให้ยั่งยืน       
๕.๑)  ส่งเสริมศักยภาพของท้องถ่ินในทุกๆ  ด้าน  ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ด ี
๕.๒)  การพัฒนาเทคโนโลยีและบุคลากรให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับการปฏิบัติงาน 
๖.๑)  ส่งเสริมประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
๖.๒)  สนับสนุนแนวนโยบายของรัฐบาล จังหวัด อําเภอ 

 ๒.๗  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Posiioning)  ความมุ่งม่ันอันแนว่แน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถ่ิน   



-๔๑- 
 

เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตาํบลพลบัพลา คือ “เป็นตาํบลเข้มแข็ง สิ่งแวดลอ้มดี 
คนมีคุณภาพ  การบริหารจัดการแบบบูรณาการ” 
 ๒.๘  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 

       ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
๑)  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

๒)  ยุทธศาสตร์การสร้างความสามารถทางเศรษฐกิจ  การท่องเที่ยว  การเกษตร  เพื่อ 
     บรรเทาปัญหาความยากจน 
๓)  ยุทธศาสตร์การสร้างสงัคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างทั่วถึงและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
๔)  ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดล้อมให้เกิดความ 
     สมดุลอย่างยัง่ยืน 
๕)  ยุทธศาสตร์การบริหารราชการตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี 
๖)  ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธปิไตย ความม่ันคง และสนับสนุน 
     แนวนโยบายของรัฐบาล จังหวัด อําเภอ   
สรุปความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม ดังน้ี 
 

ยุทธศาสตร ์อบต.
พลับพลา 

(พ.ศ. ๒๕๖๑-
๒๕๖๔) 

ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ 
ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-

๒๕๗๙) 

ยุทธศาสตร์
แผนพัฒนา

เศรษฐกิจฯฉบับ ๑๒ 

ยุทธศาสตร์กลุ่ม
จังหวัด 

ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาของ อปท.ใน

เขตจังหวัด 

๑. ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

๒. ด้านการสร้าง
ความสมารถในการ
แข่งขัน  

๗. การพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐาน
และระบบโลจิสติกส ์

๓. การส่งเสริมและ
พัฒนาการค้าการ
ลงทุน และการค้า
ชายแดน 

๑. การพัฒนาและ
เพ่ิมศักยภาพการ
แข่งขันเศรษฐกิจ 

๖. ด้านการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐาน 

๒. การสร้าง
ความสามารถทาง
เศรษฐกิจ การ
ท่องเท่ียว 
การเกษตร เพ่ือ
บรรเทาปัญหาความ
ยากจน 

๒. ด้านการสร้าง
ความสมารถในการ
แข่งขัน 

๓. การสร้างความ
เข้มแข็งทาง
เศรษฐกิจและ
แข่งขันได้อย่างยั่งยืน 

๑. การพัฒนาขีด
ความสามารถในการ
แข่งขันเกษตร
อุตสาหกรรมและ
แปรรูป 

๑. การพัฒนาและ
เพ่ิมศักยภาพการ
แข่งขันเศรษฐกิจ 

๑.การสานต่อ
แนวทาง
พระราชดําร ิ
๓. ด้านการ
พัฒนาการเกษตร 

๓. การสร้างสังคมให้
มีคุณภาพชีวิตท่ีดี
อย่างท่ัวถึงและอยู่
ร่วมกันอย่างมี
ความสุข 

๓. การพัฒนาและ
เสรมิสร้างศักยภาพ
คน 
๔. ด้านการสร้าง
โอกาสความเสมอ
ภาคและเท่าเทียม
กันทางสังคม 

๑. การเสรมิสร้าง
และพัฒนาศักยภาพ
ทุนมนุษย์ 
๒. การสร้างความ
เป็นธรรมลดความ
เหลื่อมล้ําในสังคม 

- ๒. ยกระดับสังคมให้
เป็นเมืองน่าอยู ่
๔. การเสรมิสร้าง
ความมั่นคงทุกมิติ 
เพ่ือปกป้องสถาบัน
หลักของชาติ และ
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยส์ิน
ของประชาชน 

๒. ด้านการพัฒนา
การศึกษา 
๔. ด้านการพัฒนา
สังคม 
๕. ด้านการพัฒนา
สาธารณสุข 
๗. ด้านการ
พัฒนาการท่องเท่ียว 
ศาสนา-วัฒนธรรม 
ประเพณีและกีฬา 
๙. ด้านการรักษา
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยส์ิน 
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ยุทธศาสตร ์อบต.
พลับพลา 

(พ.ศ. ๒๕๖๑-
๒๕๖๔) 

ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ 
ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-

๒๕๗๙) 

ยุทธศาสตร์
แผนพัฒนา

เศรษฐกิจฯฉบับ ๑๒ 

ยุทธศาสตร์กลุ่ม
จังหวัด 

ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาของ อปท.ใน

เขตจังหวัด 

๔. การอนุรักษ์และ
พัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อมให้
เกิดความสมดลุ
อย่างยั่งยืน 

๕. ด้านการสร้างการ
เติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตท่ีเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

๔. การเติบโตท่ีเป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม
เพ่ือการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน 

- 
 

๓. บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมให้มี
ความสมบูรณ์อย่าง
ยั่งยืน 

๑๐. ด้านการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

๕. การบริหาร
ราชการตาม
หลักการบริหาร
บ้านเมืองท่ีด ี

๖. ด้านการปรับ
สมดลุและพัฒนา
ระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ 

๖. การเพ่ิม
ประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการใน
ภาครัฐและธรรมาภิ
บาลในสังคมไทย 

- 
 

๕. การพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการ
ภาครัฐ 

๘. ด้านการบริหาร
จัดการบ้านเมืองท่ีด ี

๖. การส่งเสริมการ
ปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย ความ
มั่นคง และสนับสนุน
แนวนโยบายของ
รัฐบาล จังหวัด 
อําเภอ 

๑. ด้านความมั่นคง ๕. ความมั่นคง - 
 

๔. การเสรมิสร้าง
ความมั่นคงทุกมิติ 
เพ่ือปกป้องสถาบัน
หลักของชาติ และ
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยส์ิน
ของประชาชน 

๘. ด้านการบริหาร
จัดการบ้านเมืองท่ีด ี

 
 

๓.  การวิเคราะห์เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น 
 ๓.๑  การวิเคราะห์กรอบการจัดทํายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
การวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น 
 องค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา ได้ประสานแผนชุมชนและประชาคมหมู่บ้าน เพื่อจัดทําแผนพัฒนาสามปี
โดยมีการวิเคราะห์ปัญหา ความต้องการ  ๖  ด้าน  ได้แก่ 

๑.  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน     
๒.  ด้านเศรษฐกิจ 
๓.  ด้านสังคม      
 ๓.๑  การศึกษา 
 ๓.๒  การสาธารณสุข 
 ๓.๓  การส่งเสริมสวัสดิการและนันทนาการ 
 ๓.๔  การส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน 
๔.  ด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๕.  ด้านการพัฒนาการเมืองและการบริหาร 
 ๕.๑  การมีส่วนร่วมของประชาชน 
 ๕.๒  การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย/ปัญหาดา้นความม่ันคงและความสงบ 
 ๕.๓  การบริการประชาชน 
๖.  ด้านอ่ืนๆ 
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๑)  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  ผลการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา ในปีที่ผ่านมาได้มีการพัฒนาและช่วย
แก้ปัญหาความต้องการและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนด้านโครงสร้างพื้นฐานได้ในระดับหนึ่ง อาทิ การ
แก้ไขปัญหาด้านการคมนาคม ด้านแหล่งน้ําอุปโภคบริโภค ด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ เป็นต้น แต่เนื่องจาก
องค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลามีข้อจํากัดในด้านงบประมาณและพื้นที่ตําบลพลับพลาก็มีพื้นที่กว้างใหญ่ จึงไม่
สามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ให้หมดไปได้เพราะต้องใช้งบประมาณจํานวนมาก จึงไม่สามารถที่จะดําเนินการตาม
แผนพัฒนาได้ทั้งหมด จึงได้มีการนําโครงการในแผนพัฒนาที่ยังไม่ได้ดําเนินการและจากการจัดประชาคมเพื่อรับทราบ
ปัญหาความต้องการของประชาชนในพื้นที่ เพื่อจะได้นํามาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาและดําเนินการแก้ไขตามแผนพัฒนา
ในปีต่อๆ ไป 

๒)  ด้านเศรษฐกิจ 
  ปัญหาด้านเศรษฐกิจเป็นปัญหาระดับประเทศและรัฐบาลก็พยายามแก้ไขปัญหามาโดยตลอด ปญัหา
เศรษฐกิจตกต่ําต่อเนื่องมาหลายปี พืชผลทางการเกษตรตกต่ํา ภาคอุตสาหกรรมขาดเงินทุนหมุนเวียน ปัญหาการ
ว่างงานตกงานเพิ่มมากข้ึน องค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลาได้มีการส่งเสริมด้านเศรษฐกิจโดยการลดรายจ่าย เพิ่ม
รายได้ สนับสนุนกลุ่มอาชีพต่างๆ สนับสนุนด้านการเกษตร ด้านเศรษฐกิจพอเพียง  ต่อไปในอนาคตก็จะมีการพัฒนา
ด้านเศรษฐกิจของตําบลพลับพลาในทุกรูปแบบเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนต่อไป 
 ๓) ด้านสังคม 
  ปัญหาด้านสังคมในปัจจุบันจะเป็นปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด ปัญหาด้านการศึกษา 
ปัญหาด้านการสาธารณสุข ที่ไม่เพียงพอทั่วถึง ปัญหาด้านคุณภาพชีวิตของเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส 
และผู้ติดเชื้อ HIV เป็นต้น  องค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลาได้มีการดําเนินการตามโครงการต่างๆ ที่บรรจุไว้ใน
แผนพัฒนา อาทิ การส่งเสริมสนับสนุนด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ติดเชื้อ HIV การสนับสนุนด้านการกีฬา  การสนับสนุน
ด้านการสาธารณสุขการควยคุมโรคและป้องกันโรคระบาดต่างๆ  ด้านสาธารณภัย ตลอดจนการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด  เพื่อให้ประชาชนในตําบลพลับพลามีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
 ๔)  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  ปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เนื่องมาจากประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจขาด
จิตสํานึก และยังไม่ตระหนักถึงปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมเท่าที่ควร มีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างไม่จํากัด ขาดการ
บํารุงรักษา ทําให้เกิดมลพิษต่างๆเพิ่มมากข้ึน  องค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลาจึงได้มีการดําเนินการแก้ไขปัญหา
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อาทิ การกําจัดขยะ การขุดลอกคลองธรรมชาติ การกําจัดวัชพืชต่างๆ ซ่ึงก็
สามารถดําเนินการแก้ไขปัญหาได้ในระดับหนึ่ง 

๕)  ด้านการพัฒนาการเมืองและการบริหาร 
  องค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา ได้มีการดําเนินการบริหาราชการตามหลักการบริหารบ้านเมือง
ที่ดี โดยการส่งเสริมศักยภาพของท้องถ่ินในทุกๆ ด้าน  มีการพัฒนาบุคลากรให้ทันกับเทคโนโลยีที่ทันสมัย มีการส่งบุ
คลาการเข้ารับการฝึกอบรมต่างๆ  การจัดหาวัสดุอุปกรณ์ เคร่ืองมือต่างๆ ที่ทันสมัย เพื่อให้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการทํางานให้มีประสิทธิภาพและการบริการประชาชนด้วยความสะดวกรวดเร็ว มีการส่งเสริมประชาธิปไตยและการ
มีส่วนร่วมของประชาชน โดยการจัดเวทีประชาคมเพื่อรับทราบปัญหาความต้องการ  การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผล
การดําเนินงานให้ประชาชนได้รับทราบตามหลักธรรมาภิบาลด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้  เป็นต้น 
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๖)  ด้านอ่ืนๆ  
  องค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลาได้มีการสนับสนุนแนวนโยบายของรัฐบาลรวมทั้งยุทธศาสตร์การ
พัฒนาของจัดหวัด อําเภอ โดยการดําเนินการกําหนดยุทธศาสตร์ให้สอดคล้องกับการพัฒนาตามแนวนโยบายของ
รัฐบาล จังหวัด อําเภอ  เป็นต้น 
  ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพ การพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาใน
อนาคตขององค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา โดยการวิเคราะห์ใช้หลัก  SWOT  ดังนี้ 

๑)  จุดแข็ง  (S : Strensth) 
- ประชาชนมีคุณภาพ  และมีสว่นร่วมในกระบวนการพัฒนาทอ้งถ่ินทั้งในด้านโครงสร้าง 

พื้นฐาน  และคุณภาพชีวติ 
-  ชุมชนเข้มแข็ง 
-  มีโรงเรียนประถมศึกษาของรัฐ  ๖  แห่ง,  เอกชน  ๒  แห่ง  สามารถรองรับการเรียนของ 

เด็กนักเรียนได้อย่างเพียงพอ 
-  มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล  ๒  แห่ง  สามารถรองรับการดูแลรักษาประชาชนได ้

อย่างเพียงพอ 
-  ผู้นําชุมชนสมานสามัคคีไม่มปีัญหาในดา้นการร่วมกันในการปกครองและบริหารการพัฒนา 
-  มีองค์การบริหารส่วนตําบลทีมี่ศักยภาพเพียงพอที่รองรับบริการสาธารณะ  และแก้ไข 

ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน  
-  มีการประสานความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนตําบลกับส่วนราชการในพื้นที ่
-  สามารถรองรับการขยายตัวของเมืองและการลงทุน 
-  มีโรงงานอุตสาหกรรมเพิ่มมากข้ึน รองรับแรงงานและลดการว่างานในเขตพื้นที ่

 ๒)  จุดอ่อน  (W : Weakness) 
-  ประชาชนเป็นลักษณะก่ึงเมืองก่ึงชนบท 

          -  ขาดระบบการจัดการด้านผังเมือง  การกําหนดเขตในการก่อสร้างอาคาร 
-  เกษตรกรทําการเกษตรแบบธุรกิจยังขาดพึ่งพาตนเองและทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่น้อย 
-  เด็กและเยาวชนบางส่วนมีพฤติกรรมไม่ศึกษาต่อระดับที่สงูข้ึน 

          -  ผู้ปกครองขาดความม่ันใจสถานศึกษาในพื้นทีน่ําลูกหลานไปศึกษาสถาบนัศึกษาในเมือง 
          -  ความแตกต่างระหว่างสังคมของบุตรต่างจากสังคมพ่อแม่ 
  -  ด้านสิง่แวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติถูกทําลาย ไม่ได้รับการดูแลอย่างจริงจงั 
  -  ปัญหาด้านสังคมเพิ่มมากข้ึน  เช่น  ปัญหายาเสพติด  การลักขโมย 
  -  ประชาชนส่วนใหญ่ยังขาดความสนใจในการรวมกลุ่มเพื่อประกอบอาชีพ 
  

๓)  โอกาส  (O : Opportunity) 
         -  จังหวัดนครราชสีมาสามารถสนับสนนุงบประมาณให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่มีแผนงาน
โครงการตามแนวทางยทุธศาสตร์การพัฒนาจงัหวัด 
          -  มีเส้นทางคมนาคมสายหลักเชื่อม  จํานวน  ๒  สาย 
  -  มีพื้นที่ทาํการเกษตรที่สามารถพัฒนาเปน็เกษตรปลอดภัยจากสารพิษได ้

๔)  ข้อจํากัด  (T : Threat) 
          -  พื้นที่ตําบลพลับพลามีพืน้ที่ขนาดใหญ่ งบประมาณในการพฒันาองค์การบริหารส่วนตาํบลไม่
เพียงพอกับความต้องการของประชาชน 

-  กฎหมายและระเบียบต่างๆ ในการปฏิบัติงานทําให้ขาดความคล่องตัวในการบริหารงาน 
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๓.๒  ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา 
   ๑.  ผลการวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของประชากรในท้องถิ่นตามประเด็นการพัฒนา
ท้องถิ่น  ประกอบด้วย  ขอบข่ายและปริมาณของปัญหา  พ้ืนที่เป้าหมาย  กลุ่มเป้าหมาย  และการคาดการณ์
แนวโน้มในอนาคต  
 

ด้าน ขอบข่ายและ 
ปริมาณของปัญหา/

ความต้องการ  

สาเหตุของปัญหา พื้นที่เป้าหมาย/ 
กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวังและ 
แนวโน้มอนาคต 

๑. โครงการสร้าง
พื้นฐาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๒. เสริมสร้าง
ความสามารถทาง
เศรษฐกิจ  การ
ท่องเที่ยว  การเกษตร  
เพื่อบรรเทาปัญหา
ความยากจน 

๑.๑ เส้นทาง
คมนาคม 
 
 
 
 
 
 
๑.๒ ราง/ท่อระบาย
น้ํา 
 
๑.๓  แหล่งน้ําและ
น้ําประปาในการ 
อุปโภค-บริโภค 
 
๑.๔  ไฟฟ้า 
 
 
 
 
๒.๑ เศรษฐกิจ /
อาชีพ 
 
 
 
 
 
๒.๒ การเกษตร/ 
ปศุสัตว ์
 

พื้นที่องค์การบริหาร
ส่วนตาํบลพลับพลา
เป็นพื้นที่กวา้ง 
งบประมาณในการ
ก่อสร้างเส้นทาง
คมนาคมยังไม่
เพียงพอ 
ชุมชนขยายมากข้ึน
ระบบระบายน้ํายงัไม่
เพียงพอ  
น้ําประปาสําหรับ
อุปโภค-บริโภคยังไม่
พอเพียงและยังไม่ได้
มาตรฐาน 
 
ไฟฟ้าส่องสว่างทาง
และที่สาธารณะยัง
ไม่สามารถ
ดําเนินการ
ครอบคลุมพื้นที่ได้
ทั้งหมด 
งบประมาณในการ
สนับสนนุส่งเสริม
กลุ่มอาชีพต่างๆ ไม่
เพียงพอ ต้นทุนการ
ผลิตสูง ไม่มีตลาด
รองรับสินค้า 
ขาดแคลนน้าํในการ
ทําการเกษตร ราคา
ผลผลติตกต่ํา ตน้ทุน
สูง 
 

พื้นที่เขตองค์การ
บริหารส่วนตาํบล
พลับพลา 
 
 
 
 
พื้นที่เขตองค์การ
บริหารส่วนตาํบล
พลับพลา 
พื้นที่เขตองค์การ
บริหารส่วนตาํบล
พลับพลา 
 
 
พื้นที่เขตองค์การ
บริหารส่วนตาํบล
พลับพลา 
 
 
กลุ่มอาชีพต่างๆ ใน
พื้นที่ อบต.พลบัพลา 
 
 
 
 
 
ประชาชนที่มีอาชพี
ทําการเกษตรและปศุ
สัตว์ในพื้นที่ อบต.
พลับพลา 
 

มีเส้นทางคมนาคม
ขนส่งที่สะดวกได้
มาตรฐานและ
ครอบคลุมทุกพื้นที ่
 
 
 
มีรางระบายน้าํ
สามารถระบายน้ําได้
สะดวก 
ประชาชนมีแหล่งน้าํ
และมีน้าํประปาใช้
อย่างพอเพียงมี
คุณภาพตาม
มาตรฐานมากข้ึน 
มีแสงสว่างเพียงพอ
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมาและ
ป้องกันการเกิด
อาชญากรรมได ้
ส่งเสริมสนบัสนุน
กลุ่มอาชีพให้
สามารถอยุ่รอดและ
ยั่งยืน 
 
 
มีแหล่งน้ําเพียงพอ
ในการทําการเกษตร
และปศุสัตว์ พืชผล
ทางการเกษตรราคา
สูง 
ต้นทุนในการผลิตต่ํา 
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ด้าน ขอบข่ายและ ปริมาณ
ของปัญหา/ความ

ต้องการ  

สาเหตุของปัญหา พ้ืนท่ีเป้าหมาย/ 
กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวังและ 
แนวโน้มอนาคต 

๒. เสริมสร้าง
ความสามารถทาง
เศรษฐกิจ  การ
ท่องเท่ียว  การเกษตร  
เพ่ือบรรเทาปัญหาความ
ยากจน 
๓. สรา้งสังคมให้มี
คุณภาพชีวิตท่ีดีอยา่ง
ท่ัวถึงและอยู่ร่วมกัน
อย่างมีความสุข 
 

๓.๑ การศึกษา 
ศาสนา วัฒนธรรม 
และประเพณ ี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๓.๒ การสังคม
สงเคราะห์และการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 
เด็ก สตรี ผูสู้งอายุ ผู้
พิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้
ติดเช้ือ HIV และเพ่ิม
ศักยภาพศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 
 
 
 
 
 
 
๓.๓ การสนับสนุน
ส่งเสริมด้านการกีฬา
และนันทนาการ 
 
๓.๔ การป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยั/
ลดอุบัตเิหตุจราจร
ทางบก/ทางนํ้า 
๓.๕ การสาธารณสุข
ด้านสุขภาพอนามัย
ของประชาชน  การ
ควบคุมป้องกัน
โรคตดิต่อ/โรคระบาด
และโรคไม่ติดต่อ 
 

- การศึกษาสื่อการ
เรียนการสอนยังไม่
พอเพียง เด็กนักเรียน
ไม่ได้รับการศึกษาต่อ
ในระดับท่ีสูงกว่าข้ัน
พ้ืนฐาน 
- ศิลปะ วัฒนธรรม  
จารีต ประเพรีและภูมิ
ปัญหาท้องถ่ิน ถูกลืม
เลือนไปมาก 
 
 
- เด็กและผู้สูงอายุบาง
ครอบครัว ผูสู้งอายุอยู่
ตามลาํพัง และ
รับภาระในการดแูล
เด็ก 
- ผู้พิการ 
ผู้ด้อยโอกาสไม่ได้รับ
ความช่วยเหลือใน
ดํารงชีวิตท่ีเพียงพอ 
- เยาวชนและวัยรุ่น
ติดเกมส์ สิ่งลามก  
บุหรี่ เหล้า สาเสพตดิ 
และท้องก่อนวัยอัน
สมควร   
- ขาดแคลนอุปกรณ์
กีฬาและเครื่องออก
กําลังกาย    
 
- เกิดอัคคีภัยและนํ้า
ท่วมในพ้ืนท่ี และภัย
แล้ง เป็นบางครั้ง 
 
- มีการระบาดของโรค
อุบัติใหม่ โรคระบาด 
โรคตดิต่อ 
- ประชาชนในพ้ืนท่ี
ป่วยเป็นโรคเรื้อรัง
แนวโน้มท่ีเพ่ิมข้ึน เช่น 
เช่น เบาหวาน  ความ
ดัน 

- สถานศึกษาในเขต
พ้ืนท่ีตําบลพลับพลา 
 
 
 
 
- ประชาชนในตําบล
พลับพลา 
 
 
 
 
- ผู้สูงอายุและเด็กใน
เขต อบต.  
 
 
 
- ผู้พิการผู้ด้อยโอกาส
ในเขต อบต. 
 
 
- เยาวชและวัยรุ่นใน
เขต อบต. 
 
 
 
- พ้ืนท่ีลานกีฬาในเขต
พ้ืนท่ี อบต. 
 
 
- ในเขตพ้ืนท่ี อบต. 
 
 
 
- ในเขตพ้ืนท่ี อบต. 
 

- มีสื่อการเรียนการ
สอนท่ีพอเพียง  เด็ก
นักเรียนได้รับ
การศึกษาท่ีสูงข้ึน  มี
งบประมาณใน
การศึกษาเล่าเรยีน 
- ประชาชนให้
ความสําคัญศิลปะ 
วัฒนธรรม  จารตี 
ประเพรีและภูมิปัญหา
ท้องถ่ิน ช่วยกันสืบ
สานให้คงอยู่ตลอดไป 
- ผู้สูงอายุและเด็ก
ได้รับการดูแลท่ีด ี
 
 
- ผู้พิการและผู้พิการ
ได้รับความช่วยเหลือ
ในการดํารงชีวิตและ
ท่ัวถึง 
 
- เยาวชนและวัยรุ่นมี
อนาคตท่ีด ี
 
 
 
- มีอุปกรณ์กีฬาและ
เครื่องออกกําลังกาย
เพียงพอในการออก
กําลังกาย  
- ขจัดปัญหาอัคคีภยั 
และภยัธรรมชาติ 
ปัญหาภัยแล้งอย่าง
ทันท่วงที 
- ในพ้ืนท่ีไม่มีการ
ระบาดของโรคอุบัติ
ใหม่  และโรคระบาด  
โรคตดิต่อ 
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ด้าน ขอบข่ายและ ปริมาณ
ของปัญหา/ความ

ต้องการ 

สาเหตุของปัญหา พื้นที่เป้าหมาย/ 
กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวังและ 
แนวโน้มอนาคต 

๓. สร้างสังคมให้มี
คุณภาพชีวิตทีด่ีอย่าง
ทั่วถึงและอยู่ร่วมกัน
อย่างมีความสุข (ต่อ) 
๔. การอนุรักษ์และ
พัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติ  
และสิ่งแวดล้อมให้เกิด
ความสมดุลอยา่งยั่งยนื 
 
 
 
 
 
๕. การบริหารราชการ
ตามหลักการบริหาร
บ้านเมืองที่ด ี
 
 
 
 
 
 
 
๖. การส่งเสริมการ
ปกครองระบบ
ประชาธิปไตย ความ
ม่ันคง และสนบัสนนุ
แนวนโยบายของรัฐบาล 
จังหวัด อําเภอ 

๓.๖ การป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพตดิ
โดยการบูรณาการ
จากทุกภาคส่วน 
๔.๑ การกําจัดขยะมูล
ฝอย 
 
 
 
๔.๒ การจัดการ  การ
บํารุงรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ  
แหล่งน้ํา  และ
สิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน   
๕.๑ ส่งเสริมศักยภาพ
ของท้องถ่ินในทุกๆ  
ด้าน  ตามหลักการ
บริหารจัดการที่ด ี   
 
๕.๒ การพัฒนา
เทคโนโลยีและ
บุคลากรให้มีความ
เหมาะสมสอดคล้อง
กับการปฏิบัติงาน 
๖.๑ ส่งเสริม
ประชาธิปไตยและการ
มีส่วนร่วมของภาค
ประชาชน 
๖.๒ ส่งเสริมสนับสนนุ
แนวนโยบายของ
รัฐบาลและ
ยุทธศาสตร์การ 
พัฒนาจังหวัด  อําเภอ 

- ประชาชนไม่ให้
ความร่วมมือในการ
แก้ไขปัญหายาเสพตดิ 
- ปริมาณขยะเพิ่มมาก
ข้ึน ประชาชนไม่คัด
แยกขยะ 
 
 
 
- พื้นที่สาธารณะถูก
บุกรุก แหล่งน้ําไม่ได้
รับการดูแลรักษา ปา้
ไม้ถูกทําลาย 
 
- งบประมาณไม่
เพียงพอ 
 
 
 
- ประชาชนขาดการมี
ส่วนร่วม 
 
 
 
- งบประมาณไม่
เพียงพอ 
 
 

- ประชาชนกลุ่มเสี่ยง
ในเขต อบต. 
 
 
- ในเขตพื้นที่ อบต. 
 
 
 
 
- ในเขตพื้นที่ อบต. 
 
 
 
 
- อบต.พลับพลา 
 
 
 
 
- เขตพื้นที่ อบต. 
 
 
 
 
- ส่วนราชการในเขต 
อบต. และอําเภอ 

  - ต้องการให้พื้นที่ใน
เขต อบต.เป็นพื้นที่สี
เขียวปลอดยาเสพติด 
 
- ปริมาณขยะถูก
กําจัดให้หมดด้วย
วิธีการที่ถูกต้องและ
ประชาชนคัดแยกขยะ
ก่อนทิ้ง 
- ประชาชนให้
ความสําคัญกับการ
ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
และไม่บุกรุกที่
สาธารณะ 
- มีงบประมาณที่
เพียงพอในการบริหาร
จัดการด้านตา่งๆ 
เหมาะสมสอดคล้อง
กับการปฏิบัติงาน 
- ต้องการให้
ประชาชนทุกหมู่บ้าน
ในเขตพื้นที่ อบต.มี
ส่วนร่วมมากข้ึน 
 
- มีงบประมาณที่
เพียงพอในการ
สนับสนนุส่วนราชการ
เพิ่มมากข้ึน 

 
 
 
 
 
 



-๔๘- 
 
  ๒.  ผลการวิเคราะห์ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะเพ่ือกําหนดแนวทางการพัฒนาทางกายภาพในมิติพ้ืนที่ 
 แนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา  ดังนี้ 
๑.  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
แนวทางการพัฒนา 

๑.๑)  การก่อสร้าง/ ปรับปรุง/ บํารุงรักษา/ ต่อเติม/ ซ่อมแซม/เส้นทางคมนาคมขนส่งทางบก  
ทางน้าํ เส้นทางขนส่งพชืผลทางการเกษตร รางระบายน้ํา ท่อระบายน้ํา สะพาน ในท้องถ่ินอย่างทั่วถึง 

๑.๒)  การขยายเขต/ ก่อสร้าง/ ปรับปรุง/ บํารุงรักษา/ ซ่อมแซม ไฟฟ้าสาธารณะ ไฟฟ้าพลังงาน 
แสงอาทิตย์ ติดตัง้โคมไฟฟ้าสาธารณะ 

๑.๓)  การขยายเขต/ ก่อสร้าง/ ปรับปรุง/ บํารุงรักษา/ ซ่อมแซม  ประปาส่วนภูมิภาคและ 
ประปาหมู่บ้าน 

๑.๔)  การก่อสร้าง/ จัดหา/ ปรับปรุง/ บํารุงรักษา/ ซ่อมแซม การบริการสาธารณะโครงสร้าง 
พื้นฐานอ่ืนๆ 
๒.  ด้านความสามารถทางเศรษฐกิจ  การท่องเท่ียว  การเกษตร  เพ่ือบรรเทาปัญหาความยากจน 
แนวทางการพัฒนา 

๒.๑)  เสริมสร้างเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวทางพระราชดําริ  และภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
๒.๒)  ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร/ ส่งเสริมอาชีพ/ พฒันาสินค้าและผลิตภัณฑช์ุมชน 
๒.๓)  ส่งเสริมสนับสนนุด้านการเกษตรและปศุสัตว ์

๓.  ด้านสังคมให้มีคณุภาพชีวิตท่ีดอีย่างท่ัวถึงและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
แนวทางการพัฒนา 

๓.๑)  ส่งเสริมสนับสนนุด้านการศึกษา   
๓.๒)  สนับสนุนด้านสวัสดิการสงัคม  การสังคมสงเคราะห์  การพัฒนาคุณภาพชีวิต  เด็ก  สตรี   

ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  ผู้ด้อยโอกาส  และผู้ติดเชื้อ  HIV  เพิ่มศักยภาพศูนย์พฒันาเด็กเล็ก และส่งเสริมพัฒนาบทบาทของผู้นาํ
ชุมชน   

๓.๓)  การสนับสนุนส่งเสริมด้านศาสนา  วฒันธรรม ประเพณี  การกีฬาและนันทนาการ 
๓.๔)  การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย/ลดอุบัติเหตุจราจรทางบก/ทางน้ํา 
๓.๕)  การสาธารณสุขดา้นสุขภาพอนามัยของประชาชน  การควบคุมป้องกันโรคติดต่อ/โรคระบาด 

และโรคไม่ติดต่อ  
๓.๖)  การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยการ บูรณาการจากทุกภาคส่วน 

4.  ด้านการอนุรักษ์และพัฒนาทรพัยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุลอย่างยั่งยืน 
แนวทางการพัฒนา 

๔.๑)  การกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลอยา่งเปน็ระบบ 
๔.๒)  การจัดการ  การบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ  แหล่งน้าํ  และสิง่แวดล้อมให้ยั่งยืน       

๕.  ด้านการบริหารราชการตามหลักการบริหารบ้านเมืองท่ีด ี
แนวทางการพัฒนา 

๕.๑)  ส่งเสริมศักยภาพของท้องถ่ินในทุกๆ  ด้าน  ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ด ี
๕.๒)  การพัฒนาเทคโนโลยีและบุคลากรให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับการปฏิบัติงาน 

๖.  ด้านการส่งเสริมการปกครองระบบประชาธิปไตย ความมั่นคง และสนับสนุนแนวนโยบายของรัฐบาล จังหวัด อําเภอ  
แนวทางการพัฒนา 

๖.๑)  ส่งเสริมประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
๖.๒)  สนับสนุนแนวนโยบายของรัฐบาล จังหวัด อําเภอ 

 
 



 
-๔๙- 

 
๓.๓  ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
โครงสร้างความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ยท. ๐๑ 

ยุทธศาสตร์
ชาติ ๒๐ ป ี

๑. ยุทธศาสตร์ด้านความ
มั่นคง 

๒. ยุทธศาสตร์ด้านการ
สร้างความสามารถในการ
แข่งขัน 

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพคน 

๔. ยุทธศาสตร์ด้านการ
สร้างโอกาสความเสมอภาค
และเท่าเทียมกันทางสังคม 

๕. ยุทธศาสตร์ด้านการ
สร้างการเติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

๖. ยุทธศาสตร์ด้านการ
ปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐ 

แผนพัฒนา
เศรษฐกิจฯ 
ฉบับที่ ๑๒ 

๑. การ
เสริมสร้าง
และพัฒนา
ศักยภาพทุน
มนุษย ์
 

๒. การสร้าง
ความเป็น
ธรรมลด
ความ
เหลื่อมล่ําใน
สังคม 
 

๖. การเพิ่ม
ประสิทธิภา
พการ
บริหาร
จัดการใน
ภาครัฐและ
ธรรมาภิ
บาลใน
สังคมไทย 
 

๗. การ
พัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐานและ
ระบบโลจิ
สติกส์ 
 

๘.วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี วจิัย 
และนวัตกรรม 
 

๙. การพัฒนา
ภูมิภาค เมือง 
และพื้นที่
เศรษฐกิจ 
 

๑๐. การ
ต่างประเทศ  
ประเทศเพื่อน
บ้าน และ
ภูมิภาค 
 

๓. การสร้าง
ความเข้มแข็ง
ทางเศรษฐกิจ
และแข่ งขั น
ได้อย่างยั่งยืน 
 

๔. การ
เติบโตที่เป็น
มิตรกับ
สิ่งแวดล้อม
เพื่อการ
พัฒนาอยา่ง
ยั่งยืน 

๕. ความ
มั่นคง 

ยุทธศาสตร์
กลุ่มจังหวัด 

๑. การพัฒนาขีดความสามารถใน
การแข่งขันเกษตรอุตสาหกรรมและ
แปรรูป 
 

๒. การยกระดับอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยว และผลิตภัณฑ์ไหม 
 

๓. การส่งเสริมและพัฒนาการค้า
การลงทุน และการค้าชายแดน 
 



-๕๐- 
 

๓.๓  ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
โครงสร้างความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ยท. ๐๑ 

ยุทธศาสตร์
จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ที่  ๑  
 การพัฒนาและเพิ่ม
ศักยภาพการแข่งขัน

ทางเศรษฐกิจ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ 
ยกระดับสังคมให้เป็น

เมืองน่าอยู ่

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ 
บริหารจัดการทรัพยากร
ธ ร ร า ม ช า ติ แ ล ะ
สิ่งแวดล้อมให้ มีความ
สมบูรณ์อย่างยั่งยืน 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔  พัฒนา 
การเส ริมส ร้า งความ
มั่ น ค ง ทุ ก มิ ติ  เ พื่ อ
ปกป้องสถาบันหลักของ
ช า ติ  แ ล ะ ค ว า ม
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ 
การพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ 

ยุทธศาสตร์ 
การพัฒนาของ
อปท.ในเขต 
จังหวัด 

๑.  
ยุทธศาสตร์
การสานต่อ
แนวทาง
พระราชดําริ 

๒.  
ยุทธศาสตร์
ด้านการ
พัฒนา
การศึกษา 

๓.  
ยุทธศาสตร์
ด้านการ
พัฒนาการ
เกษตร 
 

๔.  
ยุทธศาส
ตร์ด้าน
การ
พัฒนา
สังคม 
 

๕.  
ยุทธศาสตร์
ด้านการ
พัฒนา
สาธารณสุข 
 

๖.  
ยุทธศาสตร์
ด้านการ
พัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

๗.  
ยุทธศาสตร์
ด้านการ
พัฒนาการ
ท่องเที่ยว
ศาสนา
วัฒนธรรม 
ประเพณี 
และกีฬา 
 

๘.  
ยุทธศาสตร์
ด้านการ
บริหาร
จัดการ
บ้านเมืองที่
ดี 
 

๙.  
ยุทธศาสตร์
ด้านการ
รักษาความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 
 

๑๐.  
ยุทธศาสตร์
ด้านการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาของ อบต.
พลับพลา 

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

๒. ยุทธศาสตร์การสร้าง
ความสามารถทาง
เศรษฐกิจ  การท่องเที่ยว  
การเกษตร  เพือ่บรรเทา
ปัญหาความยากจน 

๓.  ยุทธศาสตร์รสร้าง
สังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี
อย่างทั่วถึงและอยู่ร่วมกัน
อย่างมีความสุข 

๔.  ยุทธศาสตร์การ
อนุรักษ์และพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติ  และ
สิ่งแวดล้อมให้เกิดความ
สมดุลอย่างยั่งยืน 
 

๕.  ยุทธศาสตร์การ
บริหารราชการตาม
หลักการบริหาร
บ้านเมืองที่ด ี
 

๖. ยุทธศาสตร์การส่งเสริม
การปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย ความมั่นคง 
และสนับสนุนแนวนโยบาย
ของรัฐบาล จังหวัด อําเภอ 
 



 
-๕๑- 

๓.๓  ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
โครงสร้างความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

 

 
 
 
 
 
 
 

เป้าประสงค์ 
การได้รับบริการด้าน
โครงสร้างพื้นฐานให้มีความ
สะดวกปลอดภัยได้มาตรฐาน
และทั่วถึง 

เป้าประสงค์ 
ประชาชนมีความรู้มีรายได้
เพียงพอสามารถพึงพาตนเอง
ได้ 

เป้าประสงค์ 
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ได้รับสวัสดิการอย่างทั่วถึง 
รักษาวัฒนธรรมภูมิปัญญา
ท้องถิ่นอยู่ร่วมกันอยา่งมี
ความสุข 
 

เป้าประสงค์ 
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
ลดมลภาวะรักษาสิ่งแวดล้อม 
บ้านเรือนและชุมชนน่าอยู ่

เป้าประสงค์ 
การบริหารจัดการภาครัฐที่ดี
แบบบูรณาการและมีส่วนร่วม
จากทุกภาคส่วน 

เป้าประสงค์ 
การส่งเสริมการมสี่วนร่วม
ตามระบอบประชาธิปไตย 
สนับสนุนแนวนโยบาย
ของรัฐบาล จังหวัด 
อําเภอ 

แบบ ยท. ๐๑ 

กลยุทธ ์
๑.๑)  การก่อสร้าง/ 
ปรับปรุง/ บํารุงรักษา/ ต่อ
เติม/ ซ่อมแซม/เส้นทาง
คมนาคมขนส่งทางบก  
ทางน้ํา เส้นทางขนส่งพืชผล
ทางการเกษตร รางระบายน้ํา 
ท่อระบายน้ํา สะพาน ใน
ท้องถิ่นอย่างทั่วถึง 
๑.๒)  การขยายเขต/ 
ก่อสร้าง/ ปรับปรุง/ 
บํารุงรักษา/ ซ่อมแซม ไฟฟ้า
สาธารณะ ไฟฟ้าพลังงาน 
แสงอาทิตย์ ติดตั้งโคมไฟฟ้า
สาธารณะ 
๑.๓)  การขยายเขต/ 
ก่อสร้าง/ ปรับปรุง/ 
บํารุงรักษา/ ซ่อมแซม  
ประปาส่วนภูมิภาคและ 
ประปาหมู่บา้น 
๑.๔)  การก่อสร้าง/ จัดหา/ 
ปรับปรุง/ บํารุงรักษา/ 
ซ่อมแซม การบริการ
สาธารณะโครงสร้าง 
พื้นฐานอื่นๆ 
 

กลยุทธ ์
๒.๑)  เสริมสร้างเศรษฐกิจ
พอเพียงตามแนวทาง
พระราชดําริ  และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 
๒.๒)  ส่งเสริมการท่องเที่ยว
เชิงเกษตร/ ส่งเสริมอาชีพ/ 
พัฒนาสินค้าและผลิตภัณฑ์
ชุมชน 
๒.๓)  ส่งเสริมสนับสนุนด้าน
การเกษตรและปศุสัตว ์
 

กลยุทธ ์
๓.๑)  ส่งเสริมสนับสนนุด้าน
การศึกษา   
๓.๒)  สนับสนุนด้านสวัสดิการ
สังคม  การสังคมสงเคราะห์  
การพัฒนาคุณภาพชีวิต  เด็ก  
สตรี  ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  
ผู้ด้อยโอกาส  และผู้ติดเชื้อ  HIV  
เพิ่มศักยภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
และส่งเสริมพัฒนาบทบาทของ
ผู้นําชุมชน   
๓.๓)  การสนับสนุนส่งเสรมิด้าน
ศาสนา  วฒันธรรม ประเพณี  
การกีฬาและนนัทนาการ 
๓.๔)  การป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย/ลดอุบัติเหตุจราจร
ทางบก/ทางน้ํา 
๓.๕)  การสาธารณสุขด้าน
สุขภาพอนามัยของประชาชน  
การควบคุมป้องกนัโรคติดต่อ/
โรคระบาด และโรคไม่ติดต่อ
๓.๖)  การป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดโดยการ บูรณา
การจากทุกภาคส่วน 
 
 
 

กลยุทธ ์
๔.๑)  การกําจัดขยะมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูลอย่างเป็นระบบ 
๔.๒)  การจัดการ  การ
บํารุงรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ  แหล่งน้ํา  
และสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน       
 
 
 
 

กลยุทธ ์
๕.๑)  ส่งเสริมศักยภาพของ
ท้องถิ่นในทุกๆ  ด้าน  ตาม
หลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี 
๕.๒)  การพัฒนาเทคโนโลยี
และบุคลากรให้มีความ
เหมาะสมสอดคล้องกับการ
ปฏิบัติงาน 
 
 
 

กลยุทธ ์
๖.๑)  ส่งเสริมประชาธิปไตย
และการมีส่วนร่วมของภาค
ประชาชน 
๖.๒)  สนับสนุนแนวนโยบาย
ของรัฐบาล จังหวัด อําเภอ 
 
 
 
 



-๕๒- 
 

๓.๓  ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
โครงสร้างความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ยท.๐๑ 

แผนงาน 
แผนงาน

บริหารงาน
ทั่วไป 

แผนงานการ
รักษาความ
สงบภายใน 

แผนงาน
การศึกษา 

แผนงาน
สาธารณสุข 

แผนงาน
สังคม

สงเคราะห์ 

แผนงาน
เคหะและ

ขุมชน 

ผลผลิต/
โครงการ 

ผลผลิต/
โครงการ 

ผลผลิต/
โครงการ 

ผลผลิต/
โครงการ 

ผลผลิต/
โครงการ 

ผลผลิต/
โครงการ 

ผลผลิต/
โครงการ 

๑. โครงการอุดหนุนกลุ่ม
อาชีพและกลุ่มวิสาหกิจชุมชน 
๒. โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 
๓. โครงการสงเคราะห์และ
ช่วยเหลือครอบครัวยากจน
และผู้ด้อยโอกาส 
๔. โครงการส่งเสริมสนับสนุน
กิจกรรมของกลุ่ม/องค์กร
ผู้สูงอายุ 
๕. โครงการจัดสวัสดิการแก่
คนพิการ ผู้สูงอายุ และ
ผู้ด้อยโอกาส 
๖. ซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับ
ประชาชนผู้ยากไร้และ
ผู้ด้อยโอกาส 
๗. โครงการเยี่ยมเยือนฟื้นฟู
กําลังใจให้ผูพ้ิการ ผูสู้งอายุ 
ผู้ป่วยเอดส์และกลุ่มเสี่ยง 
๘. โครงการสนับสนุนการ
จัดตั้งกองทุนสวัสดิการชุมชน 
๙. โครงการสนับสนุนกองทุน
สวัสดิการชุมชน 
๑๐. ผลประโยชน์ตอบแทน
อื่นเป็นกรณีพิเศษ  (กอง
สวัสดิการฯ) 
๑๑. ฝึกอบรมบุคลากรเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน (กองสวัสดิการฯ) 

 

๑. โครงการอบรมและ
ประชุมประชาคมต่างๆ 
๒. ปักแนวเขตที่
สาธารณะ 
๓. ก่อสร้างอาคาร
อเนกประสงค์ 
๔. ปรับปรุงโรงจอดรถ 
๕. ปรับปรุงป้ายชื่อ
องค์การบริหารส่วน
ตําบลพลับพลา 
๖. ผลประโยชนต์อบ
แทนอืน่เป็นกรณีพิเศษ  
(สํานักงานปลัด) 
๗. ประดับธงชาติของ
ประเทศสมาชิกอาเซียน
หน้าหน่วยงาน 
๘. ฝึกอบรมบุคลากร
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน 
(สํานักงานปลัด) 
๙. ฝึกอบรมพนกังาน
สมาชิก ผู้บริหาร 
๑๐. การพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร 

๑. โครงการดําเนนิงาน
กิจการ อปพร. เช่น 
ฝึกอบรมทบทวน
หลักสูตรต่างๆ 
๒. โครงการจดัการ
ปัญหาไฟป่าและหมอก
ควัน 

๑. (ส่งเสริมศักยภาพการจัด
การศึกษาท้องถิ่น พัฒนาครู
ผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก) 
๒. (ส่งเสริมศักยภาพการจัด
การศึกษาท้องถิ่น 
ทุนการศึกษาบุคลากรของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) 
๓. การฝึกศึกษาเรียนรู้ในสวน
สัตว์ 
๔. (ค่าจัด การเรียนการสอน
รายหัวศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) 
๕.อาหารเสริม (นม)  
๖. อุดหนุนอาหารกลางวัน
นักเรียน 
๗. โครงการเกษตรเพื่ออาหาร
กลางวันตามแนวทาง
พระราชดําริ 
๘. อาหารเสริมนมเด็กในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
๙. (อาหารกลางวัน) ศพด. 
๑๐.ก่อสร้างรั้ว ศพด.ท่า
ตะเคียน  
๑๑. ก่อสร้างถนน คสล.
ทางเข้าออก ศพด.ท่าตะเคียน 
๑๒.ก่อสร้างพื้น คสล.รอบ
อาคารเรียนและห้องน้ํา ศพด.
บ้านท่าตะเคียน 
๑๓.ก่อสร้างพื้น คสล. พร้อม
ปูบล็อกยางพารา  ศพด.บ้าน
โค้งยาง 
 

๑๔. โครงการปรับปรุง/
ซ่อมแซมฝ้าเพดาน ศพด.บ้าน
โค้งยาง 
๑๕.ก่อสร้างลาน คสล. 
อเนกประสงค์ หน้าบริเวณเสา
ธง 
๑๖. ติดมุ้งลวด ศพด.บ้านท่า
ตะเคียน 
๑๗. ปรับปรุง/ซ่อมแซมศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
๑๘. ปรับปรุง/ซ่อมแซมสนาม
เด็กเล่นศพด.โค้งยาง 
๑๙. ก่อสร้างสนามเด็กเล่น 
คพด.บ้านท่าตะเคียน 
๒๐. อุดหนุนโครงการจัดงาน
วันเด็ก โรงเรียน สพฐ.  
๒๑. อุดหนุนโรงเรียน สพฐ.
โครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 
๒๒. ผลประโยชน์ตอบแทน
อื่นเป็นกรณีพิเศษ  (กอง
ศึกษาฯ) 
๒๓. ฝึกอบรมบุคลากรเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน (กองศึกษาฯ) 
 

๑. ฝึกอบรมเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของกลุ่ม  
อสม. 
๒.อุดหนุนสาธารณสุขมูล
ฐานหมู่บ้าน 
๓. รณรงค์ป้องกัน
โรคติดต่อ อาทิ โรควัณโรค 
โรคไข้เลือดออก 
๔. จัดซื้อน้ํายากําจัด
ยุงลายทรายอะเบท 
๕. จัดซื้อวัคซีนป้องกันโรค
พิษสุนัขบ้าพร้อมสลิ่ง 
๖. จัดซื้อเวชภัณฑ์ตอน
และทําหมันสุนัข/แมว 
๗. สนับสนุนโครงการทํา
หมันสุนัข แมว  
๘. จัดซื้อสารตรวจ
ปัสสาวะหาสิ่งเสพติด 
๙. จ้างเหมาเก็บขยะมูล
ฝอย 
๑๐. จัดหาถังขยะมูลฝอย 
๑๑. บริหารจัดการคัดแยก
ขยะมูลฝอยในชุมชน 

๑๑. การพัฒนาการ
บริหารงานที่มี
ประสิทธภิาพ 
๑๒. ค่าจ้างที่ปรกึษา
โครงการประเมนิผลการ
ปฏิบัติราชการ 
๑๓. ผลประโยชน์ตอบ
แทนอืน่เป็นกรณีพิเศษ  
(กองคลัง) 
๑๔. ฝึกอบรมบุคลากร
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน (กอง
คลัง) 
๑๕. จัดทําหรอืปรับปรุง
แผนที่ภาษี 
๑๖. ค่าใช้จ่ายในการ
เลือกตั้ง 
๑๗. โครงการเฉลิมประ
เกียรติ 
๑๘. อุดหนนุอบต.กระ
โทก ตามโครงการศูนย์
รวมขอ้มูล อปท.ฯ 
 

๑. ผลประโยชน์ตอบแทน
อื่นเป็นกรณีพิเศษ  (กอง
ช่าง) 
๒. ฝึกอบรมบุคลากรเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน (กองช่าง) 
๓. บํารุงรักษาหรือ
ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ 
๔. ตรวจสอบน้ําประปา
หมู่บ้านและน้ําบาดาล 



 
-๕๓- 

 

๓.๓  ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
โครงสร้างความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ยท.๐๑ 

แผนงาน แผนงาน
สร้างความ
เข้มแข็งของ

ชุมชน 

แผนงานการ
ศาสนา

วัฒนธรรม
และ

นันทนาการ 

แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา 

แผนงาน
การเกษตร 

แผนงานงบ
กลาง 

ผลผลิต/
โครงการ 

๑. โครงการก่อสร้าง/
ซ่อมแซม/ขยายถนน 
คสล. จํานวน ๓๐ 
โครงการ 
๒. โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางจํานวน ๔ 
โครงการ 
๓.  โครงการก่อสร้าง
ถนนหินคลุก/ลูกรัง/
ถนนดิน จํานวน  ๑๖ 
โครงการ 
๔. โครงการขยายเสริม
ไหล่ทาง คสล. 
๕. โครงการก่อสร้าง
กําแพงกันดินพังทลาย 
๖. โครงการก่อสร้าง
ถนนเป็นแนวป้องกนัไฟ
ป่า 
๗. ขุดลอกรําราง
สาธารณประโยชน ์
 

๘. โครงการก่อสร้าง/
ซ่อมแซมรางระบายน้ํา 
จํานวน ๑๙ โครงการ 
๙. โครงการก่อสร้าง/
ซ่อมแซมสะพาน   
๑๐. โครงการขยายเขต
ไฟฟ้า/ติดตั้งโคมไฟฟ้า
สาธารณะ/ย้ายเสาไฟฟ้า 
จํานวน ๒๐ โครงการ 
๑๑. ขยายเขตการ
บริการประปา จํานวน  
๕ โครงการ 
๑๒. โครงการเสริมท่อ
คอนเวิร์ส  
๑๓. โครงการก่อสร้าง
ท่อลอดเหลี่ยม 
๑๔. โครงการก่อสร้าง
ซุ้มประตู ๒ โครงการ 
๑๕. บํารุงรักษาหรือ
ซ่อมแซมถนนสายหลัก
และถนนสายรอง ในเขต
ความรับผิดชอบของ อบต.
พลับพลา 

ผลผลิต/
โครงการ 

ผลผลิต/
โครงการ 

ผลผลิต/
โครงการ 

๑. โครงการอบรมส่งเสริม
พัฒนาอาชีพตามหลักปรัชญา 
ศก.พอเพียง 
๒. อุดหนุนอําเภอโชคชัยตาม
โครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 
๓. ฝึกอบรมตัวแทนประชาคม
หมู่บ้านและตัวแทนอาสา
พัฒนาชุมชน (อช.) เพิ่ม
ประสิทธิภาพในการจัดทํา
แผนพัฒนาตําบล 
๔. พัฒนาสตรีและเสริมสร้าง 
ความเข้มแข็งของครอบครัว 
๕. ป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยทางถนนในช่วง
เทศกาลสําคัญ 
๖. พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
ของข้าราชการ ลูกจ้างประจํา 
พนักงานจ้าง อบต.พลับพลา 
๗. เตรียมความพร้อมด้าน
ภาษาอังกฤษแก่พนักงานเจ้า
หน้าของหน่วยงาน ผู้บริหาร 
สมาชิก 

ผลผลิต/
โครงการ 

ผลผลิต/
โครงการ 

๑. โครงการก่อสร้างทํานบ
ฝายน้ําล้น  จํานวน  ๖ 
โครงการ 
๒. โครงการขุดลอกคลอง/ขุด
ลอกสระ ๑๓ โครงการ 
๓. โครงการก่อสร้างประตูเปิด
ปิดกั้นน้ําเข้าบึง 
๔. โครงการอบรมอาสาสมัคร
เกษตร 
๕. โครงการอบรมอาสาสมัคร
ปศุสัตว์ 
๖. โครงการอบรมแปรรูป
ผลผลิตทางการเกษตร 
๗. โครงการอบรมการผลิตปุ๋ย
อินทรีย์ ชีวภาพ 
๘. โครงการจัดทําแผนพัฒนา
การเกษตร 
๙. โครงการอบรมวินิฉัยโรค
และแมลงศัตรูพืช 
๑๐. พัฒนาแหล่งน้ํา/ปรับปรุง
ภูมิทัศน์รอบบึง รอบสระ  
๑๑. ปลูกป่าชุมชน(โครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ) 
 

๑.เบี้ยยังชีพผู้ติดเชื้อ  HIV. 
๒. โครงการสร้าง
หลักประกันรายได้แก่
ผู้สูงอายุ 
๓. โครงการสนับสนุน
เสริมสร้างสวัสดิการทางสังคม
ให้แก่ผู้พิการหรือผู้ทุพพลภาพ 

๑. งานแข่งเรอืประเพณี 
๒. งานสมโภชนฉ์ลอง
อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี
อําเภอโชคชัย 
๓. แข่งขนักฬีาต้าน
ยาเสพติด 
๔. จัดซื้ออุปกรณ์กฬีา
หมู่บ้าน/ชุมชน 
๕. จัดหาเครือ่งออก
กําลังกายประจํา
หมู่บ้าน/ชุมชน 
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๓.๔  แผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy Map) 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา อําเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา  Strategy Map 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ยท.๐๒ 

วิสัยทัศน์ 
“ชุมชนน่าอยู่มีความเข้มแข็ง สิ่งแวดล้อมดี  คนมีคุณภาพและการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน” 

 

เป้าประสงค์ 

ยุทธศาสตร์ 

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

๒. ยุทธศาสตร์การสร้าง
ความสามารถทาง
เศรษฐกิจ  การท่องเที่ยว  
การเกษตร  เพือ่บรรเทา
ปัญหาความยากจน 

๓.  ยุทธศาสตร์รสร้าง
สังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี
อย่างทั่วถึงและอยู่ร่วมกัน
อย่างมีความสุข 

๔.  ยุทธศาสตร์การ
อนุรักษ์และพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติ  และ
สิ่งแวดล้อมให้เกิดความ
สมดุลอย่างยั่งยืน 
 

๕.  ยุทธศาสตร์การ
บริหารราชการตาม
หลักการบริหาร
บ้านเมืองที่ด ี
 

๖. ยุทธศาสตร์การส่งเสริม
การปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย ความมั่นคง 
และสนับสนุนแนวนโยบาย
ของรัฐบาล จังหวัด อําเภอ 
 

เป้าประสงค์ 
การได้รับบริการด้าน
โครงสร้างพื้นฐานให้มี
ความสะดวกปลอดภยั
ได้มาตรฐานและทั่วถึง 

เป้าประสงค์ 
ประชาชนมีความรู้มี
รายได้เพียงพอสามารถ
พึงพาตนเองได้ 

เป้าประสงค์ 
ประชาชนมีคุณภาพชีวิต
ที่ดีได้รับสวัสดิการอย่าง
ทั่วถึง รักษาวัฒนธรรม
ภูมิปัญญาท้องถิ่นอยู่
ร่วมกันอยา่งมีความสุข 
 

เป้าประสงค์ 
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ ลด
มลภาวะรักษา
สิ่งแวดล้อม บ้านเรือน
และชุมชนน่าอยู ่

เป้าประสงค์ 
การบริหารจัดการ
ภาครัฐที่ดีแบบบูรณา
การและมีส่วนร่วมจาก
ทุกภาคส่วน 

เป้าประสงค์ 
การส่งเสริมการมสี่วน
ร่วมตามระบอบ
ประชาธิปไตย 
สนับสนุนแนวนโยบาย
ของรัฐบาล จังหวัด 

ค่าเป้าหมาย 

ค่าเป้าหมาย 
เพื่อก่อสร้างและซ่อมบํารุง
โครงสร้างพื้นฐานในเขต
องค์การบริหารส่วนตําบลให้
มีความสะดวก  
ความปลอดภัย ในด้านการ
คมนาคมขนส่งที่ได้มาตรฐาน  
และรองรับสนับสนุน
ยุทธศาสตร์ด้านอื่น ๆ ให้
ประสบความสําเร็จ   

 

ค่าเป้าหมาย 
เพื่อสนับสนุนเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชนทาง
เศรษฐกิจระดับบุคคล  
ครอบครัว  และ 
ท้องถิ่น  ส่งเสริมสนับสนุน
ด้านการท่องเที่ยวเชิงเกษตร 
สนับสนุนเสริมสร้างความ
เข้มแข็งภาคการเกษตรอย่าง
ยั่งยืน 
 

ค่าเป้าหมาย 
เ พื่อ เสริมสร้ างสั งคมให้ มี
คุณภาพชีวิตที่ดีอย่างทั่วถึง 
ลดความเหลี่ ยมล้ํ า  สร้ า ง
ความเป็นธรรม  
อนุรัก ษ์ ภู มิปัญญาท้อง ถิ่น
และประชาชนอยู่ร่ วมกัน
อย่างมีความสุข 
 

ค่าเป้าหมาย 
เพื่อการอนุรักษ์และพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติ  และ
สิ่งแวดล้อมให้เกิดความ
สมดุลอย่างยั่งยืน 

ค่าเป้าหมาย 
เพื่อสนับสนุนประชาชนทุก
ภาคส่วนให้มีส่วนร่วมในการ
พัฒนาและตรวจสอบการ
ทํางานของ 
ภาครัฐตามยุทธศาสตร์การ
บริหารราชการให้เป็นไปตาม
หลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี 
 

ค่าเป้าหมาย 
เ พื่ อ ส่ ง เ ส ริ ม ส นั บ ส นุ น
ประชาชนจากทุกภาคส่วนให้
มี ส่ ว น ร่ ว ม ต า ม ร ะ บ อ บ
ประชาธิปไตย 
ปฏิบั ติงานหรือดําเนินการ
ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย
ตามแนวนโยบายของรัฐบาล  
จังหวัด  อําเภอ 
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แผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy Map)  (ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลยุทธ ์

แบบ ยท.๐๒ 

กลยุทธ ์
๑.๑)  การก่อสร้าง/ 
ปรับปรุง/ บํารุงรักษา/ ต่อ
เติม/ ซ่อมแซม/เส้นทาง
คมนาคมขนส่งทางบก  
ทางน้ํา เส้นทางขนส่งพืชผล
ทางการเกษตร รางระบายน้ํา 
ท่อระบายน้ํา สะพาน ใน
ท้องถิ่นอย่างทั่วถึง 
๑.๒)  การขยายเขต/ 
ก่อสร้าง/ ปรับปรุง/ 
บํารุงรักษา/ ซ่อมแซม ไฟฟ้า
สาธารณะ ไฟฟ้าพลังงาน 
แสงอาทิตย์ ติดตั้งโคมไฟฟ้า
สาธารณะ 
๑.๓)  การขยายเขต/ 
ก่อสร้าง/ ปรับปรุง/ 
บํารุงรักษา/ ซ่อมแซม  
ประปาส่วนภูมิภาคและ 
ประปาหมู่บา้น 
๑.๔)  การก่อสร้าง/ จัดหา/ 
ปรับปรุง/ บํารุงรักษา/ 
ซ่อมแซม การบริการ
สาธารณะโครงสร้าง 
พื้นฐานอื่นๆ 
 

กลยุทธ ์
๒.๑)  เสริมสร้าง
เศรษฐกิจพอเพียงตาม
แนวทางพระราชดําร ิ 
และภมูิปัญญาท้องถิ่น 
๒.๒)  ส่งเสรมิการ
ท่องเที่ยวเชิงเกษตร/ 
ส่งเสริมอาชีพ/ พัฒนา
สินค้าและผลิตภัณฑ์
ชุมชน 
๒.๓)  ส่งเสรมิสนับสนุน
ด้านการเกษตรและปศุ
สัตว์ 
 
 
 
 

กลยุทธ ์
๓.๑)  ส่งเสริมสนับสนนุด้าน
การศึกษา   
๓.๒)  สนับสนุนด้านสวัสดิการ
สังคม  การสังคมสงเคราะห์  
การพัฒนาคุณภาพชีวิต  เด็ก  
สตรี   
ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  ผู้ด้อยโอกาส  
และผู้ติดเชื้อ  HIV  เพิ่ม
ศักยภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
และส่งเสริมพัฒนาบทบาทของ
ผู้นําชุมชน   
๓.๓)  การสนับสนุนส่งเสรมิด้าน
ศาสนา  วฒันธรรม ประเพณี  
การกีฬาและนนัทนาการ 
๓.๔)  การป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย/ลดอุบัติเหตุจราจร
ทางบก/ทางน้ํา 
๓.๕)  การสาธารณสุขด้าน
สุขภาพอนามัยของประชาชน  
การควบคุมป้องกนัโรคติดต่อ/
โรคระบาด 
และโรคไม่ติดต่อ  
๓.๖)  การป้องกันและแก้ ไข
ปัญหายาเสพติดโดยการ บูรณา
การจากทุกภาคส่วน 
 

กลยุทธ ์
๔.๑)  การกําจัดขยะมูล
ฝอยและสิ่งปฏิกูลอย่าง
เป็นระบบ 
๔.๒)  การจัดการ  การ
บํารุงรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ  
แหล่งน้ํา  และ
สิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน       
 
 
 
 

กลยุทธ ์
๕.๑)  ส่งเสรมิศักยภาพ
ของท้องถิ่นในทุกๆ  ด้าน  
ตามหลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี 
๕.๒)  การพัฒนา
เทคโนโลยีและบุคลากร
ให้มีความเหมาะสม
สอดคล้องกับการ
ปฏิบัติงาน 
 
 
 
 

กลยุทธ ์
๖.๑)  ส่งเสรมิ
ประชาธิปไตยและการมี
ส่วนร่วมของภาค
ประชาชน 
๖.๒)  สนับสนุน
แนวนโยบายของรัฐบาล 
จังหวัด อําเภอ 
 
 
 
 

แผนงาน แผนงาน
บริหารงาน

ทั่วไป 

แผนงานการ
รักษาความ
สงบภายใน 

แผนงาน
การศึกษา 

แผนงาน
สาธารณสุข 

แผนงาน
สังคม

สงเคราะห์ 

แผนงาน
เคหะและ

ขุมชน 

แผนงาน
สร้างความ
เข้มแข็งของ

ชุมชน 

แผนงานการ
ศาสนา

วัฒนธรรม
และ

นันทนาการ 

แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา 

แผนงาน
การเกษตร 

แผนงานงบ
กลาง 

แบบ ยท. ๐๓ 
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๓.๕  รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์ 
 

ค่าเป้าหมาย ความเชื่อโยง
กับ

ยุทธศาสตร์
จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าประสงค์  
ตัวชี้วัดผลผลิต/

โครงการ ๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔ 

ความก้าว 
หน้าของเป้า 

หมาย 

กลยุทธ ์

ผลผลิต/โครงการ 
หน่วย 

งานรับผิด 
ชอบหลัก 

หน่วย 
สนับ 
สนุน 

๘ ๘ ๗ ๗ ๓ ๐ โครงการ ๑. โครงการก่อสร้าง/ซ่อมแซม
ถนน คสล. ๓๐ โครงการ 

๑ ๑ ๑ ๑ ๔  โครงการ ๒. โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยาง ๔ โครงการ 

๔ ๔ ๔ ๔ ๑๖  โครงการ ๓.  โครงการก่อสร้างถนนหิน
คลุก /ลูกรัง/ถนนดิน ๑๖ 
โครงการ 

๑ ๑ ๑ ๑ ดําเนินงานปีละ 
๑ โครงการ 

๔. โครงการขยายเสริมไหล่ทาง 
คสล. 

๑ ๑ ๑ ๑ ดําเนินงานปีละ 
๑ โครงการ 

๕. โครงการก่อสร้างกําแพงกัน
ดินพังทลาย 

๑ ๑ ๑ ๑ ดําเนินงานปีละ 
๑ โครงการ 

๖. โครงการก่อสร้างถนนเป็น
แนวป้องกันไฟปา่ 

๕ ๕ ๕ ๔ ๑๙ โครงการ ๗. โครงการก่อสร้าง/ซ่อมแซม
รางระบายน้ํา ๑๙ โครงการ 

๑ ๑ ๑ ๑ ดําเนินงานปีละ 
๑ โครงการ 

๘. ขุดลอกรําราง
สาธารณประโยชน์ 

๑ ๑ ๑ ๑ ดําเนินงานปีละ 
๑ โครงการ 

๘. โครงการก่อสร้าง/ซ่อมแซม
สะพาน 

๑ ๑ ๑ ๑ ดําเนินงานปีละ 
๑ ครั้ง 

การก่อสร้าง/ ปรับปรุง/ 
บํารุงรักษา/ ต่อเติม/ 
ซ่อมแซม/เส้นทางคมนาคม
ขนส่งทางบก  
ทางน้ํา เส้นทางขนส่งพืชผล
ทางการเกษตร รางระบาย
น้ํา ทอ่ระบายน้ํา สะพาน 
ในท้องถิ่นอย่างทั่วถึง 

๙. บํารุงรกัษาหรือซ่อมแซมถนน
สายหลักและถนนสายรอง ในเขต
ความรับผิดชอบของ อบต.
พลับพลา 

กองช่าง อบต.
พลับพลา 

อบต.
พลับพลา 

๕ ๕ ๕ ๕ ๒๐ โครงการ ๑. โครงการขยายเขตไฟฟ้า/
ติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ/ยา้ย
เสาไฟฟ้า จาํนวน ๒๐ โครงการ 

ยท.ที่ ๑ 
การพัฒนา
และเพิ่ม
ศักยภาพการ
แข่งขัน
เศรษฐกิจ 

ยท.ที่ ๖ 
ยุทธศาสตร์
ด้านการ
พัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

ยท.ที่ ๑ 
ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

เป้าประสงค์ที ่๑ 
การได้รับบริการด้าน
โครงสร้างพื้นฐานให้มี
ความสะดวกปลอดภยั
ได้มาตรฐานและทั่วถึง 
 

ประชาชนพึง
พอใจในการ
แก้ไขปัญหาด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน เช่น 
ถนน ไฟฟ้า 
ประปา และการ
บริการสาธารณะ
ด้านโครงสร้าง
พื้นฐานอื่นๆ 
ร้อยละ ๖๐ ขึ้น
ไป 
 

๑ ๑ ๑ ๑ ๔  โครงการ 

การขยายเขต/ ก่อสร้าง/ 
ปรับปรุง/ บํารุงรักษา/ 
ซ่อมแซม ไฟฟ้าสาธารณะ 
ไฟฟ้าพลังงาน 
แสงอาทิตย์ ติดตั้งโคมไฟฟ้า
สาธารณะ 

๒. บํารุงรักษาหรือซ่อมแซม
ไฟฟ้าสาธารณะ 

กองช่าง อบต.
พลับพลา 

อบต.
พลับพลา 
 
 
 



-๕๗- 
 

๓.๕  รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์ 
 

ค่าเป้าหมาย ความเชื่อโยง
กับ

ยุทธศาสตร์
จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าประสงค์  
ตัวชี้วัดผลผลิต/

โครงการ ๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔ 

ความก้าว 
หน้าของเป้า 

หมาย 

กลยุทธ ์

ผลผลิต/โครงการ 
หน่วย 

งานรับผิด 
ชอบหลัก 

หน่วย 
สนับ 
สนุน 

๑ ๑ ๑ ๒ ๕  โครงการ ๑. ขยายเขตการบริการประปา 
จํานวน  ๕ โครงการ 

๑ ๑ ๑ ๑ ๔ โครงการ 

การขยายเขต/ ก่อสร้าง/ 
ปรับปรุง/ บํารุงรักษา/ 
ซ่อมแซม  ประปาส่วน
ภูมิภาคและ 
ประปาหมู่บา้น 

๒. ตรวจสอบน้ําประปาหมู่บ้าน
และน้ําบาดาล 

๑ ๑ ๑ ๑ ดําเนินงานปีละ 
๑ โครงการ 

๑. โครงการเสริมท่อคอนเวิร์ส  
 

๑ ๑ ๑ ๑ ดําเนินงานปีละ 
๑ โครงการ 

๒. โครงการก่อสร้างท่อลอด
เหลี่ยม 

ยท.ที่ ๑ 
การพัฒนา
และเพิ่ม
ศักยภาพการ
แข่งขัน
เศรษฐกิจ 

ยท.ที่ ๖ 
ยุทธศาสตร์
ด้านการ
พัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

ยท.ที่ ๑ 
ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

เป้าประสงค์ที่ ๑ 
การได้รับบริการด้าน
โครงสร้างพื้นฐานให้มี
ความสะดวกปลอดภยั
ได้มาตรฐานและทั่วถึง 
 

ประชาชนพึงพอใจ
ในการแก้ไขปัญหา
ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน เช่น ถนน 
ไฟฟ้า ประปา และ
การบริการ
สาธารณะด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน
อื่นๆ ร้อยละ ๖๐ 
ขึ้นไป 
 

๑ ๑ ๑ ๑ ดําเนินงานปีละ 
๑ โครงการ 

การก่อสร้าง/ จัดหา/ 
ปรับปรุง/ บํารุงรักษา/ 
ซ่อมแซม การบริการ
สาธารณะโครงสร้าง 
พื้นฐานอื่นๆ ๓. โครงการก่อสร้างซุ้มประตู 

๒ โครงการ 

กองช่าง อบต.
พลับพลา 

อบต.
พลับพลา 
 
 
 
 
 
 
 

๑ ๑ ๑ ๑ ดําเนินงานปีละ 
๑ โครงการ 

เสริมสร้างเศรษฐกิจ
พอเพียงตามแนวทาง
พระราชดําริ  และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

โครงการอุดหนุนกลุ่มอาชีพ
และกลุ่มวิสาหกจิชุมชน 

ประชาชนพึงพอใจ
ในการดําเนินงาน
ส่งเสริมอาชีพ/
พัฒนาสินค้าและ
ผลิตภัณฑ์ชุมชน/
ดําเนินการ
เศรษฐกิจพอเพียง
ตามพระราชดําริ
ร้อยละ  ๖๐ ขึ้นไป 
 

๑ 
 
 
 
 

๑ ๑ ๑ ดําเนินงานปีละ 
๑ โครงการ 

ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิง
เกษตร/ ส่งเสริมอาชีพ/ 
พัฒนาสินค้าและ
ผลิตภัณฑ์ชุมชน 

 โครงการอบรมส่งเสริมพัฒนา
อาชีพตามหลักปรัชญา ศก.
พอเพียง 

๑ ๑ ๒ ๒ ๖  โครงการ ๑. โครงการก่อสร้างทํานบฝาย
น้ําล้น  จาํนวน  ๖ โครงการ 

๓ ๓ ๓ ๔ ๑๓ โครงการ ๒. โครงการขุดลอกคลอง/ขุด
ลอกสระ ๑๓ โครงการ 

๑ ๑ ๑ ๑ ดําเนินงานปีละ 
๑ โครงการ 

๓. โครงการก่อสร้างประตูเปิด
ปิดกั้นน้ําเข้าบึง 

ยท.ที่ ๑ 
การพัฒนา
และเพิ่ม
ศักยภาพการ
แข่งขัน
เศรษฐกิจ 

ยท.ที่ ๑ 
การสานต่อ
แนวทาง
พระราชดําริ 
ยท.ที่ ๓ ด้าน
การ
พัฒนาการ
เกษตร 

ยท.ที่ ๒ 
การสร้าง
ความสามารถ
ทางเศรษฐกิจ 
การท่องเที่ยว 
การเกษตร 
เพื่อบรรเทา
ปัญหาความ
ยากจน 

เป้าประสงค์ที่ ๒ 
ประชาชนมีความรู้มี
รายได้เพียงพอ
สามารถพึงพาตนเอง
ได้ 

 

ประชาชนพึงพอใจ
ในการแก้ไขปัญหา
ด้านการเกษตรและ
ปศุสัตว์ร้อยละ  ๖๐ 
ขึ้นไป 

๑ ๑ ๑ ๑ ดําเนินงานปีละ 
๑ โครงการ 

ส่งเสริมสนับสนุนด้าน
การเกษตรและปศุสัตว ์

๔. โครงการอบรมอาสาสมัคร
เกษตร 

กองสวัสดิการ
สังคม อบต.
พลับพลา 
 
 
 
 
 
 
 
กองช่าง อบต.
พลับพลา 
 
 
 
 
สํานักงานปลัด 
อบต.พลับพลา 

อบต.
พลับพลา 
 
 

แบบ ยท. ๐๓ 



-๕๘- 
 

๓.๕  รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์ 
 

ค่าเป้าหมาย ความเชื่อโยง
กับ

ยุทธศาสตร์
จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าประสงค์  
ตัวชี้วัดผลผลิต/

โครงการ ๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔ 

ความก้าว 
หน้าของเป้า 

หมาย 

กลยุทธ ์

ผลผลิต/โครงการ 
หน่วย 

งานรับผิด 
ชอบหลัก 

หน่วย 
สนับ 
สนุน 

๑ ๑ ๑ ๑ ดําเนินงานปีละ 
๑ โครงการ 

๕. โครงการอบรมอาสาสมัคร
ปศุสัตว์ 

๑ ๑ ๑ ๑ ดําเนินงานปีละ 
๑ โครงการ 

๖. โครงการอบรมแปรรูป
ผลผลิตทางการเกษตร 

๑ ๑ ๑ ๑ ดําเนินงานปีละ 
๑ โครงการ 

๗. โครงการอบรมการผลิตปุย๋
อินทรีย์ ชีวภาพ 

๑ ๑ ๑ ๑ ดําเนินงานปีละ 
๑ โครงการ 

๘. โครงการจัดทําแผนพัฒนา
การเกษตร 

๑ ๑ ๑ ๑ ดําเนินงานปีละ 
๑ โครงการ 

๙. โครงการอบรมวินิฉยัโรค
และแมลงศัตรูพืช 

๑ ๑ ๑ ๑ ดําเนินงานปีละ 
๑ โครงการ 

๑๐. พัฒนาแหล่งน้ํา/ปรับปรุง
ภูมิทัศน์รอบบึง รอบสระ  

ยท.ที่ ๑ 
การพัฒนา
และเพิ่ม
ศักยภาพการ
แข่งขัน
เศรษฐกิจ 

ยท.ที่ ๑ 
การสานต่อ
แนวทาง
พระราชดําริ 
ยท.ที่ ๓ ด้าน
การ
พัฒนาการ
เกษตร 

ยท.ที่ ๒ 
การสร้าง
ความสามารถ
ทางเศรษฐกิจ 
การท่องเที่ยว 
การเกษตร 
เพื่อบรรเทา
ปัญหาความ
ยากจน 

เป้าประสงค์ที่ ๒ 
ประชาชนมีความรู้มี
รายได้เพียงพอ
สามารถพึงพาตนเอง
ได้ 

 

ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดี  มี
ความรู้มีรายได้
เพียงพอสามารถพึง
ตนเองได้ ร้อยละ 
๖๐ 

๑ ๑ ๑ ๑ ดําเนินงานปีละ 
๑ โครงการ 

ส่งเสริมสนับสนุนด้าน
การเกษตรและปศุสัตว ์

๑๑. ปลูกป่าชุมชน(โครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ) 

สํานักงานปลัด 
อบต.พลับพลา 

อบต.
พลับพลา 
 

๑ ๑ ๑ ๑ ดําเนินงานปีละ 
๑ โครงการ 

๑. โครงการอบรมและประชุม
ประชาคมต่างๆ 

๑ ๑ ๑ ๑ ดําเนินงานปีละ 
๑ โครงการ 

๒. โครงการอุดหนุนกลุ่มอาชีพ
และกลุ่มวิสาหกจิชุมชน 

๑ ๑ ๑ ๑ ดําเนินงานปีละ 
๑ โครงการ 

๓. โครงการส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอาย ุ

๑ ๑ ๑ ๑ ดําเนินงานปีละ 
๑ โครงการ 

๔. โครงการสงเคราะห์และ
ช่วยเหลือครอบครัวยากจนและ
ผู้ด้อยโอกาส 

๑ ๑ ๑ ๑ ดําเนินงานปีละ 
๑ โครงการ 

๕. โครงการส่งเสริมสนับสนุน
กิจกรรมของกลุ่ม/องค์กร
ผู้สูงอาย ุ

ยท.ที่ ๒ 
ยกระดับสังคม
ให้เป็นเมอืงน่า
อยู่ 
ยท.ที่ ๔ 
การเสริมสร้าง
ความมั่นคงทกุ
มิติ เพื่อ
ปกป้องสถาบัน
หลักของชาติ 
และความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สินของ
ประชาชน 

ยท.ที่ ๒ ด้านการ
พัฒนาการศึกษา 
ยท.ที่ ๔ ด้านการ
พัฒนาสังคม 
ยท.ที่ ๕ ด้านการ
พัฒนาสาธารณสุข 
ยท.ที่ ๗ ด้านการ
พัฒนาการ
ท่องเที่ยว ศาสนา-
วัฒนธรรม 
ประเพณีและกีฬา 
ยท.ที่ ๙ ด้านการ
รักษาความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

ยท.ที่ ๓ 
การสร้าง
สังคมให้มี
คุณภาพชีวิต
ที่ดีอย่าง
ทั่วถึงและอยู่
ร่วมกันอยา่ง
มีความสุข 

เป้าประสงค์ที่ ๓ 
ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีได้รับสวัสดิการ
อย่างทั่วถึง รักษา
วัฒนธรรมภูมิปัญญา
ท้องถิ่นอยู่ร่วมกัน
อย่างมีความสุข 
 

ประชาชนได้รับการ
แก้ไขปัญหา ด้าน
การศึกษา ด้านการ
สวัสดิการสังคม 
ด้านความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน ด้าน
สาธารณสุข ด้าน
ยาเสพติด ตลอดจน
การสืบสาน 
วัฒนธรรมและ
ประเพณีอันดีงาม
ของท้องถิ่น และมี
ความพึงพอใจร้อย
ละ ๖๐ ขึ้นไป 

๑ ๑ ๑ ๑ ดําเนินงานปีละ 
๑ โครงการ 

สนับสนุนด้าน
สวัสดิการสังคม  การ
สังคมสงเคราะห์  การ
พัฒนาคุณภาพชีวิต  
เด็ก  สตรี  ผู้สูงอายุ  
ผู้พิการ  ผู้ด้อยโอกาส  
และผูต้ิดเชื้อ  HIV  
เพิ่มศักยภาพศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก และ
ส่งเสริมพัฒนา
บทบาทของผู้นํา
ชุมชน   

๖. โครงการจัดสวัสดิการแก่คน
พิการ ผู้สูงอายุ และ
ผู้ด้อยโอกาส 

สํานักงานปลัด 
อบต.พลับพลา 
กองสวัสดิการ
สังคม อบต.
พลับพลา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อบต.
พลับพลา 
 
 

แบบ ยท. ๐๓ 



-๕๙- 
 

๓.๕  รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์ 
 

ค่าเป้าหมาย ความเชื่อโยง
กับ

ยุทธศาสตร์
จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าประสงค์  
ตัวชี้วัดผลผลิต/

โครงการ ๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔ 

ความก้าว 
หน้าของเป้า 

หมาย 

กลยุทธ ์

ผลผลิต/โครงการ 
หน่วย 

งานรับผิด 
ชอบหลัก 

หน่วย 
สนับ 
สนุน 

๑ ๑ ๑ ๑ ดําเนินงานปีละ 
๑ โครงการ 

๗. ซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับ
ประชาชนผู้ยากไร้และ
ผู้ด้อยโอกาส 

๑ ๑ ๑ ๑ ดําเนินงานปีละ 
๑ โครงการ 

๘. โครงการเยี่ยมเยือนฟื้นฟู
กําลังใจให้ผู้พิการ ผู้สูงอาย ุ
ผู้ป่วยเอดส์และกลุ่มเสี่ยง 

๑ ๑ ๑ ๑ ดําเนินงานปีละ 
๑ โครงการ 

๙. โครงการสนับสนุนการจัดตั้ง
กองทุนสวัสดิการชุมชน 

๑ ๑ ๑ ๑ ดําเนินงานปีละ 
๑ โครงการ 

๑๐. โครงการสนับสนุนกองทุน
สวัสดิการชุมชน 

๑ ๑ ๑ ๑ ดําเนินงานปีละ 
๑ โครงการ 

๑๑. พัฒนาสตรีและเสริมสร้าง 
ความเข้มแข็งของครอบครัว 

๑ ๑ ๑ ๑ ดําเนินงานปีละ 
๑ โครงการ 

๑๒.เบี้ยยังชีพผู้ติดเชื้อ  HIV. 

๑ ๑ ๑ ๑ ดําเนินงานปีละ 
๑ โครงการ 

๑๓. โครงการสร้างหลักประกัน
รายได้แก่ผู้สูงอาย ุ

๑ ๑ ๑ ๑ ดําเนินงานปีละ 
๑ โครงการ 

๑๔. โครงการสนับสนุน
เสริมสร้างสวัสดิการทางสังคม
ให้แก่ผู้พิการหรือผู้ทุพพลภาพ 

๑ ๑ ๑ ๑ ดําเนินงานปีละ 
๑ โครงการ 

สนับสนุนด้านสวัสดิการ
สังคม  การสังคม
สงเคราะห์  การพัฒนา
คุณภาพชีวิต  เด็ก  สตรี  
ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  
ผู้ด้อยโอกาส  และผู้ติด
เชื้อ  HIV  เพิ่มศักยภาพ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และ
ส่งเสริมพัฒนาบทบาท
ของผู้นําชุมชน   

๑๕. ฝึกอบรมตัวแทน
ประชาคมหมู่บ้านและตัวแทน
อาสาพัฒนาชุมชน (อช.) เพิ่ม
ประสิทธิภาพในการจัดทํา
แผนพัฒนาตําบล 

๑ ๑ ๑ ๑ ดําเนินงานปีละ 
๑ โครงการ 

๑. โครงการดําเนินงานกิจการ 
อปพร. เช่น ฝึกอบรมทบทวน
หลักสูตรต่างๆ 

ยท.ที่ ๒ 
ยกระดับสังคม
ให้เป็นเมอืงน่า
อยู่ 
ยท.ที่ ๔ 
การเสริมสร้าง
ความมั่นคงทกุ
มิติ เพื่อ
ปกป้องสถาบัน
หลักของชาติ 
และความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สินของ
ประชาชน 

ยท.ที่ ๒ ด้านการ
พัฒนาการศึกษา 
ยท.ที่ ๔ ด้านการ
พัฒนาสังคม 
ยท.ที่ ๕ ด้านการ
พัฒนาสาธารณสุข 
ยท.ที่ ๗ ด้านการ
พัฒนาการ
ท่องเที่ยว ศาสนา-
วัฒนธรรม 
ประเพณีและกีฬา 
ยท.ที่ ๙ ด้านการ
รักษาความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

ยท.ที่ ๓ 
การสร้าง
สังคมให้มี
คุณภาพชีวิต
ที่ดีอย่าง
ทั่วถึงและอยู่
ร่วมกันอยา่ง
มีความสุข 

เป้าประสงค์ที่ ๓ 
ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีได้รับสวัสดิการ
อย่างทั่วถึง รักษา
วัฒนธรรมภูมิปัญญา
ท้องถิ่นอยู่ร่วมกัน
อย่างมีความสุข 
 

ประชาชนได้รับการ
แก้ไขปัญหา ด้าน
การศึกษา ด้านการ
สวัสดิการสังคม 
ด้านความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน ด้าน
สาธารณสุข ด้าน
ยาเสพติด ตลอดจน
การสืบสาน 
วัฒนธรรมและ
ประเพณีอันดีงาม
ของท้องถิ่น และมี
ความพึงพอใจร้อย
ละ ๖๐ ขึ้นไป 

๑ ๑ ๑ ๑ ดําเนินงานปีละ 
๑ โครงการ 

การป้องกันและบรรเทา
สาธารณภยั/ลดอุบัติเหตุ
จราจรทางบก/ทางน้ํา 

๒. โครงการจัดการปัญหาไฟปา่
และหมอกควัน 

กองสวัสดิการฯ 
อบต.พลับพลา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สํานักงานปลัด 
อบต.พลับพลา 
 
 
 
สํานักงานปลัด 
อบต.พลับพลา 

อบต.
พลับพลา 
 
 

แบบ ยท. ๐๓ 



-๖๐- 
 

๓.๕  รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์ 
ค่าเป้าหมาย ความเชื่อโยง

กับ
ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าประสงค์  
ตัวชี้วัดผลผลิต/

โครงการ ๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔ 

ความก้าว 
หน้าของเป้า 

หมาย 

กลยุทธ ์

ผลผลิต/โครงการ 
หน่วย 

งานรับผิด 
ชอบหลัก 

หน่วย 
สนับ 
สนุน 

๑ ๑ ๑ ๑ ดําเนินงานปีละ 
๑ โครงการ 

การป้องกันและบรรเทา
สาธารณภยั/ลดอุบัติเหตุ
จราจรทางบก/ทางน้ํา 

๓. ป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยทางถนนในช่วงเทศกาล
สําคัญ 

๑ ๑ ๑ ๑ ดําเนินงานปีละ 
๑ โครงการ 

๑. (ส่งเสริมศักยภาพการจัด
การศึกษาท้องถิ่น พัฒนาครู
ผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก) 

๑ ๑ ๑ ๑ ดําเนินงานปีละ 
๑ โครงการ 

๒. (ส่งเสริมศักยภาพการจัด
การศึกษาท้องถิ่น ทุนการศึกษา
บุคลากรของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก) 

๑ ๑ ๑ ๑ ดําเนินงานปีละ 
๑ โครงการ 

๓. การฝึกศึกษาเรียนรู้ในสวน
สัตว์ 

๑ ๑ ๑ ๑ ดําเนินงานปีละ 
๑ โครงการ 

๔. (ค่าจัด การเรียนการสอน
รายหัวศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) 

๑ ๑ ๑ ๑ ดําเนินงานปีละ 
๑ โครงการ 

๕.อาหารเสริม (นม) 

๑ ๑ ๑ ๑ ดําเนินงานปีละ 
๑ โครงการ 

๖. อุดหนุนอาหารกลางวัน
นักเรียน 

๑ ๑ ๑ ๑ ดําเนินงานปีละ 
๑ โครงการ 

๗. โครงการเกษตรเพื่ออาหาร
กลางวันตามแนวทาง
พระราชดําริ 

๑ ๑ ๑ ๑ ดําเนินงานปีละ 
๑ โครงการ 

๘. อาหารเสริมนมเด็กในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

๑ ๑ ๑ ๑ ดําเนินงานปีละ 
๑ โครงการ 

๙. (อาหารกลางวัน) ศพด. 

๑ ๑ ๑ ๑ ดําเนินงานปีละ 
๑ โครงการ 

๑๐.ก่อสร้างรั้ว ศพด.ท่า
ตะเคียน  

ยท.ที่ ๒ 
ยกระดับสังคม
ให้เป็นเมอืงน่า
อยู่ 
ยท.ที่ ๔ 
การเสริมสร้าง
ความมั่นคงทกุ
มิติ เพื่อ
ปกป้องสถาบัน
หลักของชาติ 
และความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สินของ
ประชาชน 

ยท.ที่ ๒ ด้านการ
พัฒนาการศึกษา 
ยท.ที่ ๔ ด้านการ
พัฒนาสังคม 
ยท.ที่ ๕ ด้านการ
พัฒนาสาธารณสุข 
ยท.ที่ ๗ ด้านการ
พัฒนาการ
ท่องเที่ยว ศาสนา-
วัฒนธรรม 
ประเพณีและกีฬา 
ยท.ที่ ๙ ด้านการ
รักษาความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

ยท.ที่ ๓ 
การสร้าง
สังคมให้มี
คุณภาพชีวิต
ที่ดีอย่าง
ทั่วถึงและอยู่
ร่วมกันอยา่ง
มีความสุข 

เป้าประสงค์ที่ ๓ 
ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีได้รับสวัสดิการ
อย่างทั่วถึง รักษา
วัฒนธรรมภูมิปัญญา
ท้องถิ่นอยู่ร่วมกัน
อย่างมีความสุข 
 

ประชาชนได้รับการ
แก้ไขปัญหา ด้าน
การศึกษา ด้านการ
สวัสดิการสังคม 
ด้านความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน ด้าน
สาธารณสุข ด้าน
ยาเสพติด ตลอดจน
การสืบสาน 
วัฒนธรรมและ
ประเพณีอันดีงาม
ของท้องถิ่น และมี
ความพึงพอใจร้อย
ละ ๖๐ ขึ้นไป 

๑ ๑ ๑ ๑ ดําเนินงานปีละ 
๑ โครงการ 

ส่งเสริมสนับสนุนด้าน
การศึกษา   

๑๑. ก่อสร้างถนน คสล.
ทางเข้าออก ศพด.ท่าตะเคียน 

สํานักงานปลัด 
อบต.พลับพลา 
 
 
กองการศึกษาฯ 
อบต.พลับพลา 

อบต.
พลับพลา 
 

แบบ ยท. ๐๓ 



 
-๖๑- 

 

๓.๕  รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์ 
 

ค่าเป้าหมาย ความเชื่อโยง
กับ

ยุทธศาสตร์
จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าประสงค์  
ตัวชี้วัดผลผลิต/

โครงการ ๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔ 

ความก้าว 
หน้าของเป้า 

หมาย 

กลยุทธ ์

ผลผลิต/โครงการ 
หน่วย 

งานรับผิด 
ชอบหลัก 

หน่วย 
สนับ 
สนุน 

๑ ๑ ๑ ๑ ดําเนินงานปีละ 
๑ โครงการ 

๑๒.ก่อสร้างพื้น คสล.รอบ
อาคารเรียนและหอ้งน้ํา ศพด.
บ้านท่าตะเคียน 

๑ ๑ ๑ ๑ ดําเนินงานปีละ 
๑ โครงการ 

๑๓.ก่อสร้างพื้น คสล. พร้อมปู
บล็อกยางพารา  ศพด.บ้านโค้ง
ยาง 

๑ ๑ ๑ ๑ ดําเนินงานปีละ 
๑ โครงการ 

๑๔. โครงการปรับปรุง/
ซ่อมแซมฝ้าเพดาน ศพด.บ้าน
โค้งยาง 

๑ ๑ ๑ ๑ ดําเนินงานปีละ 
๑ โครงการ 

๑๕.ก่อสร้างลาน คสล. 
อเนกประสงค์ หน้าบริเวณเสา
ธง 

๑ ๑ ๑ ๑ ดําเนินงานปีละ 
๑ โครงการ 

๑๖. ติดมุ้งลวด ศพด.บ้านท่า
ตะเคียน 

๑ ๑ ๑ ๑ ดําเนินงานปีละ 
๑ โครงการ 

๑๗. ปรับปรุง/ซ่อมแซมศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

๑ ๑ ๑ ๑ ดําเนินงานปีละ 
๑ โครงการ 

๑๘. ปรับปรุง/ซ่อมแซมสนาม
เด็กเล่นศพด.โค้งยาง 

กองการศึกษาฯ 
อบต.พลับพลา 

อบต.
พลับพลา 
 

๑ ๑ ๑ ๑ ดําเนินงานปีละ 
๑ โครงการ 

๑๙. ก่อสร้างสนามเด็กเล่น 
ศพด.บ้านท่าตะเคียน 

  

๑ ๑ ๑ ๑ ดําเนินงานปีละ 
๑ โครงการ 

๒๐. อุดหนุนโครงการจัดงาน
วันเด็ก โรงเรียน สพฐ.  

  

ยท.ที่ ๒ 
ยกระดับ
สังคมให้เป็น
เมืองน่าอยู ่
ยท.ที่ ๔ 
การ
เสริมสร้าง
ความมั่นคง
ทุกมิติ เพื่อ
ปกป้อง
สถาบันหลัก
ของชาติ และ
ความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สินของ
ประชาชน 

ยท.ที่ ๒ ด้าน
การพัฒนา
การศึกษา 
ยท.ที่ ๔ ด้าน
การพัฒนา
สังคม 
ยท.ที่ ๕ ด้าน
การพัฒนา
สาธารณสุข 
ยท.ที่ ๗ ด้าน
การ
พัฒนาการ
ท่องเที่ยว 
ศาสนา-
วัฒนธรรม 
ประเพณีและ
กีฬา 
ยท.ที่ ๙ ด้าน
การรักษา
ความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ยท.ที่ ๓ 
การสร้าง
สังคมให้มี
คุณภาพชีวิต
ที่ดีอย่าง
ทั่วถึงและอยู่
ร่วมกันอยา่ง
มีความสุข 

เป้าประสงค์ที่ ๓ 
ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีได้รับสวัสดิการ
อย่างทั่วถึง รักษา
วัฒนธรรมภูมิปัญญา
ท้องถิ่นอยู่ร่วมกัน
อย่างมีความสุข 
 

ประชาชนได้รับการ
แก้ไขปัญหา ด้าน
การศึกษา ด้านการ
สวัสดิการสังคม 
ด้านความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน ด้าน
สาธารณสุข ด้าน
ยาเสพติด ตลอดจน
การสืบสาน 
วัฒนธรรมและ
ประเพณีอันดีงาม
ของท้องถิ่น และมี
ความพึงพอใจร้อย
ละ ๖๐ ขึ้นไป 

๑ ๑ ๑ ๑ ดําเนินงานปีละ 
๑ โครงการ 

ส่งเสริมสนับสนุนด้าน
การศึกษา   

๒๑. อุดหนุนโรงเรียน สพฐ.
โครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 

  

 
 

แบบ ยท. ๐๓ 



-๖๒- 
 

๓.๕  รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์ 
 

ค่าเป้าหมาย ความเชื่อโยง
กับ

ยุทธศาสตร์
จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าประสงค์  
ตัวชี้วัดผลผลิต/

โครงการ ๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔ 

ความก้าว 
หน้าของเป้า 

หมาย 

กลยุทธ ์

ผลผลิต/โครงการ 
หน่วย 

งานรับผิด 
ชอบหลัก 

หน่วย 
สนับ 
สนุน 

๑ ๑ ๑ ๑ ดําเนินงานปีละ 
๑ โครงการ 

๑. ฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานของกลุ่ม  
อสม. 

๑ ๑ ๑ ๑ ดําเนินงานปีละ 
๑ โครงการ 

๒.อุดหนุนสาธารณสุขมูลฐาน
หมู่บ้าน 

๑ ๑ ๑ ๑ ดําเนินงานปีละ 
๑ โครงการ 

๓. รณรงค์ป้องกันโรคติดต่อ 
อาทิ โรควัณโรค โรค
ไข้เลือดออก 

๑ ๑ ๑ ๑ ดําเนินงานปีละ 
๑ โครงการ 

๔. จัดซื้อน้ํายากําจัดยุงลาย
ทรายอะเบท 

๑ ๑ ๑ ๑ ดําเนินงานปีละ 
๑ โครงการ 

๕. จัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้าพร้อมสลิ่ง 

๑ ๑ ๑ ๑ ดําเนินงานปีละ 
๑ โครงการ 

๖. จัดซื้อเวชภัณฑ์ตอนและทํา
หมันสุนัข/แมว 

๑ ๑ ๑ ๑ ดําเนินงานปีละ 
๑ โครงการ 

๗. สนับสนุนโครงการทําหมัน
สุนัข แมว  

๑ ๑ ๑ ๑ ดําเนินงานปีละ 
๑ โครงการ 

การสาธารณสุขด้าน
สุขภาพอนามัยของ
ประชาชน  การควบคุม
ป้องกันโรคติดต่อ/โรค
ระบาด และโรคไม่ติดต่อ 
 

๘. จัดซื้อสารตรวจปัสสาวะหา
สิ่งเสพติด 

๑ ๑ ๑ ๑ ดําเนินงานปีละ 
๑ โครงการ 

๑. งานแข่งเรือประเพณี 

๑ ๑ ๑ ๑ ดําเนินงานปีละ 
๑ โครงการ 

๒. งานสมโภชน์ฉลองอนุสาวรีย์
ท้าวสุรนารีอําเภอโชคชัย 

๑ ๑ ๑ ๑ ดําเนินงานปีละ 
๑ โครงการ 

๓. แข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด 

ยท.ที่ ๒ 
ยกระดับ
สังคมให้เป็น
เมืองน่าอยู ่
ยท.ที่ ๔ 
การ
เสริมสร้าง
ความมั่นคง
ทุกมิติ เพื่อ
ปกป้อง
สถาบันหลัก
ของชาติ และ
ความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สินของ
ประชาชน 

ยท.ที่ ๒ ด้าน
การพัฒนา
การศึกษา 
ยท.ที่ ๔ ด้าน
การพัฒนา
สังคม 
ยท.ที่ ๕ ด้าน
การพัฒนา
สาธารณสุข 
ยท.ที่ ๗ ด้าน
การ
พัฒนาการ
ท่องเที่ยว 
ศาสนา-
วัฒนธรรม 
ประเพณีและ
กีฬา 
ยท.ที่ ๙ ด้าน
การรักษา
ความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ยท.ที่ ๓ 
การสร้าง
สังคมให้มี
คุณภาพชีวิต
ที่ดีอย่าง
ทั่วถึงและอยู่
ร่วมกันอยา่ง
มีความสุข 

เป้าประสงค์ที่ ๓ 
ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีได้รับสวัสดิการ
อย่างทั่วถึง รักษา
วัฒนธรรมภูมิปัญญา
ท้องถิ่นอยู่ร่วมกัน
อย่างมีความสุข 
 

ประชาชนได้รับการ
แก้ไขปัญหา ด้าน
การศึกษา ด้านการ
สวัสดิการสังคม 
ด้านความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน ด้าน
สาธารณสุข ด้าน
ยาเสพติด ตลอดจน
การสืบสาน 
วัฒนธรรมและ
ประเพณีอันดีงาม
ของท้องถิ่น และมี
ความพึงพอใจร้อย
ละ ๖๐ ขึ้นไป 

๑ ๑ ๑ ๑ ดําเนินงานปีละ 
๑ โครงการ 

๔. จัดซื้ออุปกรณ์กีฬาหมู่บ้าน/
ชุมชน 

     ๑ ๑ ๑ ๑ ดําเนินงานปีละ 
๑ โครงการ 

การสนับสนุนส่งเสริมด้าน
ศาสนา  วัฒนธรรม 
ประเพณี  การกีฬาและ
นันทนาการ 

 

๕. จัดหาเครื่องออกกําลังกาย
ประจําหมู่บา้น/ชุมชน 

สํานักงานปลัด 
อบต.พลับพลา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กองการศึกษาฯ 
อบต.พลับพลา 

อบต.
พลับพลา 
 

แบบ ยท. ๐๓ 



 
-๖๓- 

 

๓.๕  รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์ 
 

ค่าเป้าหมาย ความเชื่อโยง
กับ

ยุทธศาสตร์
จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าประสงค์  
ตัวชี้วัดผลผลิต/

โครงการ ๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔ 

ความก้าว 
หน้าของเป้า 

หมาย 

กลยุทธ ์

ผลผลิต/โครงการ 
หน่วย 

งานรับผิด 
ชอบหลัก 

หน่วย 
สนับ 
สนุน 

๑ ๑ ๑ ๑ ดําเนินงานปีละ 
๑ โครงการ 

๑. จ้างเหมาเก็บขยะมูลฝอย 
 

๑ ๑ ๑ ๑ ดําเนินงานปีละ 
๑ โครงการ 

๒. จัดหาถังขยะมูลฝอย 

๑ ๑ ๑ ๑ ดําเนินงานปีละ 
๑ โครงการ 

การกําจัดขยะมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูลอย่างเป็น
ระบบ 

๓. บริหารจัดการคัดแยกขยะ
มูลฝอยในชุมชน 

๑ ๑ ๑ ๑ ดําเนินงานปีละ 
๑ โครงการ 

๑. ปักแนวเขตที่สาธารณะ 
 

๑ ๑ ๑ ๑ ดําเนินงานปีละ 
๑ โครงการ 

๒. พัฒนาแหล่งน้ํา/ปรับปรุงภูมิ
ทัศน์รอบบึง รอบสระ  

ยท.ที่ ๔
บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรร
มชาติและ
สิ่งแวดล้อม
ให้มีความ
สมบูรณ์อย่าง
ยั่งยืน 

ยท.ที่ ๑๐
ด้านการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรร
มชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ยท.ที่ ๔  
การอนุรักษ์
และพัฒนา
ทรัพยากรธรร
มชาติ และ
สิ่งแวดล้อม
ให้เกิดความ
สมดุลอย่าง
ยั่งยืน 

เป้าประสงค์ที่ ๔ 
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ 
ลดมลภาวะรักษา
สิ่งแวดล้อม บ้านเรือน
และชุมชนน่าอยู ่
 

องค์การบริหารส่วน
ตําบลพลับพล
สามารถแก้ไข
ปัญหาขยะมูลฝอย 
และมีการพัฒนา 
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
เพิ่มมากขึ้น 
 

๑ ๑ ๑ ๑ ดําเนินงานปีละ 
๑ โครงการ 

การจัดการ  การ
บํารุงรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ  
แหล่งน้ํา  และ
สิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน       ๓. ปลูกป่าชุมชน(โครงการอัน

เนื่องมาจากพระราชดําริ) 

สํานักงานปลัด 
อบต.พลับพลา 

อบต.
พลับพลา 

๑ ๑ ๑ ๑ ดําเนินงานปีละ 
๑ โครงการ 

๑. ก่อสร้างอาคาร
อเนกประสงค์ 

๑ ๑ ๑ ๑ ดําเนินงานปีละ 
๑ โครงการ 

๒. ปรับปรุงโรงจอดรถ 

๑ ๑ ๑ ๑ ดําเนินงานปีละ 
๑ โครงการ 

๓. ปรับปรุงป้ายชื่อองค์การ
บริหารส่วนตําบลพลับพลา 

๑ ๑ ๑ ๑ ดําเนินงานปีละ 
๑ โครงการ 

๔. ผลประโยชน์ตอบแทนอื่น
เป็นกรณีพิเศษ  (สํานักงาน
ปลัด) 

๑ ๑ ๑ ๑ ดําเนินงานปีละ 
๑ โครงการ 

๕. ประดับธงชาติของประเทศ
สมาชิกอาเซียนหน้าหน่วยงาน 

๑ ๑ ๑ ๑ ดําเนินงานปีละ 
๑ โครงการ 

๖. ค่าจ้างที่ปรึกษาโครงการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

ยท.ที่ ๕  
การพัฒนา
ระบบการ
บริหาร
จัดการ
ภาครัฐ 

ยท.ที่ ๘ 
ด้านการ
บริหาร
จัดการ
บ้านเมืองที่ดี 

ยท.ที่ ๕ 
การบริหาร
ราชการตาม
หลักการ
บริหาร
บ้านเมืองที่ดี 

เป้าประสงค์ที่ ๕ 
การบริหารจัดการ
ภาครัฐที่ดีแบบบูรณา
การและมีส่วนร่วมจาก
ทุกภาคส่วน 

 

องค์การบริหารส่วน
ตําบลพลับเพลา มี
ผลการปฏิบัติงาน
ตามมาตรฐานการ
ประเมิน 
ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ร้อยละ 
๗๐ ขึ้น 
 

๑ ๑ ๑ ๑ ดําเนินงานปีละ 
๑ โครงการ 

ส่งเสริมศักยภาพของ
ท้องถิ่นในทุกๆ  ด้าน  
ตามหลักการบริหาร
กิจการบา้นเมืองที่ดี 

๗. ผลประโยชน์ตอบแทนอื่น
เป็นกรณีพิเศษ  (กองคลัง) 

สํานักงานปลัด 
อบต.พลับพลา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กองคลัง อบต.
พลับพลา 

อบต.
พลับพลา 

แบบ ยท. ๐๓ 



 
-๖๔- 

 

๓.๕  รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์ 
 

ค่าเป้าหมาย ความเชื่อโยง
กับ

ยุทธศาสตร์
จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าประสงค์  
ตัวชี้วัดผลผลิต/

โครงการ ๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔ 

ความก้าว 
หน้าของเป้า 

หมาย 

กลยุทธ ์

ผลผลิต/โครงการ 
หน่วย 

งานรับผิด 
ชอบหลัก 

หน่วย 
สนับ 
สนุน 

๑ ๑ ๑ ๑ ดําเนินงานปีละ 
๑ โครงการ 

๘. จัดทําหรือปรับปรุงแผนที่
ภาษ ี

๑ ๑ ๑ ๑ ดําเนินงานปีละ 
๑ โครงการ 

๙. ผลประโยชน์ตอบแทนอื่น
เป็นกรณีพิเศษ  (กองศึกษาฯ) 

๑ ๑ ๑ ๑ ดําเนินงานปีละ 
๑ โครงการ 

๑๐. ผลประโยชน์ตอบแทนอื่น
เป็นกรณีพิเศษ  (กองช่าง) 

๑ ๑ ๑ ๑ ดําเนินงานปีละ 
๑ โครงการ 

ส่งเสริมศักยภาพของ
ท้องถิ่นในทุกๆ  ด้าน  
ตามหลักการบริหาร
กิจการบา้นเมืองที่ดี 

๑๑. ผลประโยชน์ตอบแทนอื่น
เป็นกรณีพิเศษ (กองสวัสดิการ
ฯ) 

๑ ๑ ๑ ๑ ดําเนินงานปีละ 
๑ โครงการ 

๑. ฝึกอบรมบุคลากรเพือ่เพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
(สํานักงานปลัด) 

๑ ๑ ๑ ๑ ดําเนินงานปีละ 
๑ โครงการ 

๒. การพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 

๑ ๑ ๑ ๑ ดําเนินงานปีละ 
๑ โครงการ 

๓. การพัฒนาการบริหารงานที่
มีประสิทธิภาพ 

๑ ๑ ๑ ๑ ดําเนินงานปีละ 
๑ โครงการ 

๔. ฝึกอบรมบุคลากรเพือ่เพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
(กองคลัง) 

๑ ๑ ๑ ๑ ดําเนินงานปีละ 
๑ โครงการ 

๕. ฝึกอบรมบุคลากรเพือ่เพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
(กองศึกษาฯ) 

๑ ๑ ๑ ๑ ดําเนินงานปีละ 
๑ โครงการ 

๖. ฝึกอบรมบุคลากรเพือ่เพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
(กองสวัสดิการฯ) 

ยท.ที่ ๕  
การพัฒนา
ระบบการ
บริหาร
จัดการ
ภาครัฐ 

ยท.ที่ ๘ 
ด้านการ
บริหาร
จัดการ
บ้านเมืองที่ดี 

ยท.ที่ ๕ 
การบริหาร
ราชการตาม
หลักการ
บริหาร
บ้านเมืองที่ดี 

เป้าประสงค์ที่ ๕ 
การบริหารจัดการ
ภาครัฐที่ดีแบบบูรณา
การและมีส่วนร่วมจาก
ทุกภาคส่วน 

 

องค์การบริหาร
ส่วนตําบล
พลับเพลา มผีล
การปฏิบัติงาน
ตามมาตรฐาน
การประเมิน 
ประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงาน
ขององค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น ร้อยละ 
๗๐ ขึ้น 
 

๑ ๑ ๑ ๑ ดําเนินงานปีละ 
๑ โครงการ 

การพัฒนาเทคโนโลยแีละ
บุคลากรให้มีความ
เหมาะสมสอดคล้องกับ
การปฏิบัติงาน 

๗. ฝึกอบรมบุคลากรเพือ่เพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
(กองช่าง) 

กองคลัง 
 
กองการศึกษาฯ 
อบต.พลับพลา 
กองช่าง อบต.
พลับพลา 
กองสวัสดิการฯ 
อบต.พลับพลา 
 
สํานักงานปลัด 
อบต.พลับพลา 
 
 
 
 
 
 
กองคลัง อบต.
พลับพลา 
 
กองการศึกษาฯ 
อบต.พลับพลา 
 
กองสวัสดิการฯ 
อบต.พลับพลา 
 
กองช่าง อบต.
พลับพลา 

อบต.
พลับพลา 
 

 
 

แบบ ยท. ๐๓ 



-๖๕- 
 

๓.๕  รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์ 
 

ค่าเป้าหมาย ความเชื่อโยง
กับ

ยุทธศาสตร์
จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าประสงค์  
ตัวชี้วัดผลผลิต/

โครงการ ๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔ 

ความก้าว 
หน้าของเป้า 

หมาย 

กลยุทธ ์

ผลผลิต/โครงการ 
หน่วย 

งานรับผิด 
ชอบหลัก 

หน่วย 
สนับ 
สนุน 

๑ ๑ ๑ ๑ ดําเนินงานปีละ 
๑ โครงการ 

๘. พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
ของข้าราชการ ลูกจา้งประจํา 
พนักงานจ้าง อบต.พลับพลา 

ยท.ที่ ๕  
การพัฒนา
ระบบการ
บริหาร
จัดการ
ภาครัฐ 

ยท.ที่ ๘ 
ด้านการ
บริหาร
จัดการ
บ้านเมืองที่ดี 

ยท.ที่ ๕ 
การบริหาร
ราชการตาม
หลักการ
บริหาร
บ้านเมืองที่ดี 

เป้าประสงค์ที่ ๕ 
การบริหารจัดการ
ภาครัฐที่ดีแบบบูรณา
การและมีส่วนร่วมจาก
ทุกภาคส่วน 

 

องค์การบริหารส่วน
ตําบลพลับเพลา มี
ผลการปฏิบัติงาน
ตามมาตรฐานการ
ประเมิน 
ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ร้อยละ 
๗๐ ขึ้น 

๑ ๑ ๑ ๑ ดําเนินงานปีละ 
๑ โครงการ 

การพัฒนาเทคโนโลยแีละ
บุคลากรให้มีความ
เหมาะสมสอดคล้องกับ
การปฏิบัติงาน ๙. เตรียมความพร้อมด้าน

ภาษาอังกฤษแก่พนักงานเจ้า
หน้าของหน่วยงาน ผู้บริหาร 
สมาชิก 

สํานักงานปลัด 
อบต.พลับพลา 

อบต.
พลับพลา 

๑ ๑ ๑ ๑ ดําเนินงานปีละ 
๑ โครงการ 

๑. ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง 

๑ ๑ ๑ ๑ ดําเนินงานปีละ 
๑ โครงการ 

ส่งเสริมประชาธิปไตย
และการมีส่วนร่วมของ
ภาคประชาชน ๒. โครงการเฉลิมประเกียรติ 

ยท.ที่ ๔ 
 การเสรมิสร้าง
ความมั่นคงทกุ
มิติ เพื่อ
ปกป้องสถาบัน
หลักของชาติ 
และความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สินของ
ประชาชน 

ยท.ที่ ๘  
ด้านการ
บริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี 

ยท.ที่ ๖ 
 การส่งเสริม
การปกครอง
ระบอบ
ประชาธิปไตย 
ความมั่นคง 
และสนับสนุน
แนวนโยบาย
ของรัฐบาล 
จังหวัด 
อําเภอ 

เป้าประสงค์ที่ ๖ 
การส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมตาม
ระบอบ
ประชาธิปไตย 
สนับสนุน
แนวนโยบายของ
รัฐบาล จังหวัด 
อําเภอ 

 

ประชาชนพึงพอใจ
ในผลการ
ปฏิบัติงานในด้าน
บริการประชาชน
ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป 
 

๑ ๑ ๑ ๑ ดําเนินงานปีละ 
๑ โครงการ 

สนับสนุนแนวนโยบาย
ของรัฐบาล จังหวัด 
อําเภอ 
 

อุดหนนุอบต.กระโทก ตาม
โครงการศูนย์รวมขอ้มูล อปท.ฯ 

สํานักงานปลัด 
อบต.พลับพลา 

อบต.
พลับพลา 

 
 
 
 
 
 
 

 

แบบ ยท. ๐๓ 



-๖๖- 
 

ส่วนที่  ๔  การนําแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปสู่การปฏิบตั ิ
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 

 

ที่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลกั 

หน่วยงาน
สนับสนุน 

๑ ๑. ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

๑. ด้านการเศรษฐกิจ แผนงานอุตสาหกรรม
การโยธา 

กองช่าง อบต.
พลับพลา 

๒ ๒. การสร้าง
ความสามารถทาง
เศรษฐกิจ การท่องเที่ยว 
การเกษตร เพื่อบรรเทา
ปัญหาความยากจน 

๑. ด้านบริการชุมชน
และสังคม 
 
 
๒. ด้านการเศรษฐกิจ 

๑. แผนงานสังคม
สงเคราะห์ 
๒. แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 
๑. แผนงานการเกษตร 

กองสวัสดิการ
สังคม 
 
 
กองช่าง 
สํานักงานปลัด 

อบต.
พลับพลา 

๓ ๓. การสร้างสังคมให้มี
คุณภาพชีวิตทีด่ีอย่าง
ทั่วถึงและอยู่ร่วมกัน
อย่างมีความสุข 

๑. ด้านบริหารทั่วไป 
 
 
 
๒. ด้านบริการชุมชน
และสังคม 
 
 
 
 
 
 
 
๓. ด้านการดําเนนิงาน
อ่ืน 

๑. แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 
๒. แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน 
๑. แผนงานการศึกษา 
๒. แผนงานสาธารณสุข 
๓. แผนงานสังคม
สงเคราะห์ 
๔. แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 
๕. แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 
๑. แผนงานงบกลาง 

สํานักงานปลัด 
 
 
 
กองการศึกษาฯ 
สํานักงานปลัด 
กองสวัสดิการ
สังคม 
สํานักงานปลัด 
กองสวัสดิการฯ 
กองการศึกษาฯ 
 
 
กองสวัสดิการ
สังคม 

อบต.
พลับพลา 

๔ ๔. การอนุรักษ์และ
พัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อมให้เกิด
ความสมดุลอยา่งยั่งยนื 

๑. ด้านบริหารทั่วไป 
 
๒. ด้านบริการชุมชน
และสังคม 
๓. ด้านการเศรษฐกิจ 

๑. แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 
๑. แผนงานสาธารณสุข 
 
๑. แผนงานการเกษตร 

สํานักงานปลัด 
 
สํานักงานปลัด 
 
กองช่าง และ
สํานักงานปลัด 

กองช่างอบต.
พลับพลา 
 
 
อบต.
พลับพลา 

๕ ๕. การบริหารราชการ
ตามหลักการบริหาร
บ้านเมืองที่ด ี

๑. ด้านบริหารทั่วไป 
 
 
๒. ด้านบริการชุมชน
และสังคม 

๑. แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 
 
๑. แผนงานการศึกษา 
๒. แผนงานสังคม
สงเคราะห์ 
๓. แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

สํานักงานปลัด 
กองช่าง 
กองคลัง 
กองการศึกษาฯ 
กองสวัสดิการฯ 
 
กองช่าง 

อบต.
พลับพลา 



-๖๗- 
 

ที่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลกั 

หน่วยงาน
สนับสนุน 

๕ ๕. การบริหารราชการ
ตามหลักการบริหาร
บ้านเมืองที่ด ี

๒. ด้านบริการชุมชน
และสังคม 

๔. แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 
 

สํานักงานปลัด 
 

อบต.
พลับพลา 

๖ ๖. การส่งเสริมการ
ปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย ความ
ม่ันคง และสนบัสนนุ
แนวนโยบายของรัฐบาล 
จังหวัด อําเภอ 

๑. ด้านบริหารทั่วไป 
 

๑. แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 
 

สํานักงานปลัด 
 

อบต.
พลับพลา 

รวม ๖  ยุทธศาสตร์ ๔  ด้าน ๑๑  แผนงาน ๕ ส่วน ๑ หน่วยงาน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๖๘- 
 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 

องค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา  อําเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 
 

ปี  ๒๕๖๑ ปี  ๒๕๖๒ ปี  ๒๕๖๓ ปี  ๒๕๖๔ รวม  ๔  ปี 

ยุทธศาสตร์ จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ  
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ  
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ  
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ  
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ  
(บาท) 

๑)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน                     
  ๑.๑  แผนงานเคหะและชุมชน ๒๐ ๖,๖๒๓,๐๐๐ ๒๔ ๗,๔๘๓,๐๐๐ ๒๖ ๗,๙๘๓,๐๐๐ ๒๒ ๘,๐๑๕,๐๐๐ ๙๒ ๓๐,๑๐๔,๐๐๐ 

  ๑.๒  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ๖๐ ๔๐,๖๓๗,๐๐๐ ๖๕ ๔๑,๗๙๗,๐๐๐ ๖๓ ๔๓,๖๔๙,๐๐๐ ๕๙ ๔๕,๐๐๙,๐๐๐ ๒๔๗ ๑๗๑,๐๙๒,๐๐๐ 

รวม ๘๐ ๔๗,๒๖๐,๐๐๐ ๘๙ ๔๙,๒๘๐,๐๐๐ ๘๙ ๕๑,๖๓๒,๐๐๐ ๘๑ ๕๓,๐๒๔,๐๐๐ ๓๓๙ ๒๐๑,๑๙๖,๐๐๐ 

  ๑.๑  แผนงานเคหะและชุมชน (ผ.๐๓) ๓ ๓,๔๑๐,๐๐๐ ๓ ๓,๔๑๐,๐๐๐ ๓ ๓,๔๑๐,๐๐๐ ๓ ๓,๔๑๐,๐๐๐ ๑๒ ๑๓,๖๔๐,๐๐๐ 

  ๑.๒  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ผ.๐๓) ๖ ๑๗,๙๐๐,๐๐๐ ๖ ๑๗,๙๐๐,๐๐๐ ๖ ๑๗,๙๐๐,๐๐๐ ๖ ๑๗,๙๐๐,๐๐๐ ๒๔ ๗๑,๖๐๐,๐๐๐ 

รวม ๙ ๒๑,๓๑๐,๐๐๐ ๙ ๒๑,๓๑๐,๐๐๐ ๙ ๒๑,๓๑๐,๐๐๐ ๙ ๒๑,๓๑๐,๐๐๐ ๓๖ ๘๕,๒๔๐,๐๐๐ 

รวมทั้งหมด ๘๙ ๖๘,๕๗๐,๐๐๐ ๙๘ ๗๐,๕๙๐,๐๐๐ ๙๘ ๗๒,๙๔๒,๐๐๐ ๙๐ ๗๔,๓๓๔,๐๐๐ ๓๗๕ ๒๘๖,๔๓๖,๐๐๐ 
๒)  ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความสามารถทางเศรษฐกิจ
และบรรเทาปัญหาความยากจน                     

  ๒.๑  แผนงานสังคมสงเคราะห์ ๑ ๕๐,๐๐๐ ๑ ๕๐,๐๐๐ ๑ ๕๐,๐๐๐ ๑ ๕๐,๐๐๐ ๔ ๒๐๐,๐๐๐ 

  ๒.๒  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ๑ ๕๐,๐๐๐ ๑ ๕๐,๐๐๐ ๑ ๕๐,๐๐๐ ๑ ๕๐,๐๐๐ ๔ ๒๐๐,๐๐๐ 

  ๒.๓  แผนงานการเกษตร ๑๑ ๗,๕๒๖,๐๐๐ ๑๓ ๗,๘๒๖,๐๐๐ ๑๘ ๘,๖๙๙,๐๐๐ ๑๘ ๘,๖๓๗,๐๐๐ ๖๐ ๓๒,๖๘๘,๐๐๐ 

  ๒.๔  แผนงานการเกษตร ๔ ๙๐,๐๐๐ ๔ ๙๐,๐๐๐ ๔ ๙๐,๐๐๐ ๔ ๙๐,๐๐๐ ๑๖ ๓๖๐,๐๐๐ 

รวม ๑๗ ๗,๗๑๖,๐๐๐ ๑๙ ๘,๐๑๖,๐๐๐ ๒๔ ๘,๘๘๙,๐๐๐ ๒๔ ๘,๘๒๗,๐๐๐ ๘๔ ๓๓,๔๔๘,๐๐๐ 

  ๒.๓  แผนงานการเกษตร (ผ.๐๓) ๕ ๕,๕๓๔,๐๐๐ ๕ ๕,๕๓๔,๐๐๐ ๕ ๕,๕๓๔,๐๐๐ ๕ ๕,๕๓๔,๐๐๐ ๒๐ ๒๒,๑๓๖,๐๐๐ 

รวม ๕ ๕,๕๓๔,๐๐๐ ๕ ๕,๕๓๔,๐๐๐ ๕ ๕,๕๓๔,๐๐๐ ๕ ๕,๕๓๔,๐๐๐ ๒๐ ๒๒,๑๓๖,๐๐๐ 

รวมทั้งหมด ๒๒ ๑๓,๒๕๐,๐๐๐ ๒๔ ๑๓,๕๕๐,๐๐๐ ๒๙ ๑๔,๔๒๓,๐๐๐ ๒๙ ๑๔,๓๖๑,๐๐๐ ๑๐๔ ๕๕,๕๘๔,๐๐๐ 

แบบ ผ. ๐๗ 



-๖๙- 
 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 

องค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา  อําเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 
 

ปี  ๒๕๖๑ ปี  ๒๕๖๒ ปี  ๒๕๖๓ ปี  ๒๕๖๔ รวม  ๔  ปี 
ยุทธศาสตร์ จํานวน

โครงการ 
งบประมาณ  

(บาท) 
จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ  
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ  
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ  
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ  
(บาท) 

๓)  ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี
อย่างทั่วถึงและอยู่ร่วมกันอย่างมคีวามสุข                     

     ๓.๑  แผนงานบริหารงานทั่วไป ๑ ๒๐,๐๐๐ ๑ ๒๐,๐๐๐ ๑ ๒๐,๐๐๐ ๑ ๒๐,๐๐๐ ๔ ๘๐,๐๐๐ 

     ๓.๒  แผนงานรักษาความสงบภายใน ๒ ๑๙๕,๐๐๐ ๒ ๑๖๕,๐๐๐ ๒ ๑๖๕,๐๐๐ ๒ ๑๖๕,๐๐๐ ๘ ๖๙๐,๐๐๐ 

     ๓.๓  แผนงานการศึกษา ๓ ๑๖๐,๐๐๐ ๓ ๑๖๐,๐๐๐ ๓ ๑๖๐,๐๐๐ ๓ ๑๖๐,๐๐๐ ๑๒ ๖๔๐,๐๐๐ 

     ๓.๔  แผนงานการศึกษา ๑๑ ๓,๓๓๐,๐๐๐ ๑๔ ๓,๖๔๒,๐๐๐ ๑๔ ๓,๕๗๔,๙๐๐ ๑๑ ๓,๓๖๐,๐๐๐ ๕๐ ๑๓,๙๐๖,๙๐๐ 

     ๓.๕  แผนงานสาธารณสุข ๘ ๖๐๕,๐๐๐ ๘ ๖๐๕,๐๐๐ ๘ ๖๐๕,๐๐๐ ๘ ๖๐๕,๐๐๐ ๓๒ ๒,๔๒๐,๐๐๐ 

     ๓.๖  แผนงานสังคมสงเคราะห์ ๗ ๔๗๐,๐๐๐ ๗ ๔๗๐,๐๐๐ ๗ ๕๒๐,๐๐๐ ๗ ๕๒๐,๐๐๐ ๒๘ ๑,๙๘๐,๐๐๐ 

     ๓.๗  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ๓ ๓๑๐,๐๐๐ ๓ ๓๑๐,๐๐๐ ๓ ๓๑๐,๐๐๐ ๓ ๓๑๐,๐๐๐ ๑๒ ๑,๒๔๐,๐๐๐ 
     ๓.๘  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ๑ ๗๕,๐๐๐ ๑ ๗๕,๐๐๐ ๑ ๗๕,๐๐๐ ๑ ๗๕,๐๐๐ ๔ ๓๐๐,๐๐๐ 
     ๓.๙  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ   
นันทนาการ 

๕ ๓๒๕,๐๐๐ ๕ ๓๒๕,๐๐๐ ๕ ๓๒๕,๐๐๐ ๕ ๓๒๕,๐๐๐ ๒๐ ๑,๓๐๐,๐๐๐ 

     ๓.๑๐  แผนงานงบกลาง ๔ ๑๖,๙๓๘,๔๐๐ ๔ ๑๘,๖๕๑,๖๐๐ ๔ ๒๐,๘๔๓,๔๐๐ ๔ ๒๓,๖๓๖,๘๐๐ ๑๖ ๘๐,๐๗๐,๒๐๐ 

รวม ๔๕ ๒๒,๔๒๘,๔๐๐ ๔๘ ๒๔,๔๒๓,๖๐๐ ๔๘ ๒๖,๕๙๘,๓๐๐ ๔๕ ๒๙,๑๗๖,๘๐๐ ๑๘๖ ๑๐๒,๖๒๗,๑๐๐ 
๔)  ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์และพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมให้เกิด
ความสมดุลอย่างยั่งยืน                     

     ๔.๑  แผนงานบริหารงานทั่วไป ๑ ๕๐,๐๐๐ ๑ ๕๐,๐๐๐ ๑ ๕๐,๐๐๐ ๑ ๕๐,๐๐๐ ๔ ๒๐๐,๐๐๐ 

     ๔.๒  แผนงานสาธารณสุข ๓ ๓๖๐,๐๐๐ ๓ ๓๖๐,๐๐๐ ๓ ๓๖๐,๐๐๐ ๓ ๓๖๐,๐๐๐ ๑๒ ๑,๔๔๐,๐๐๐ 

     ๔.๓  แผนงานการเกษตร ๑ ๕๐,๐๐๐ ๑ ๕๐,๐๐๐ ๓ ๔๐๐,๐๐๐ ๓ ๔๐๐,๐๐๐ ๘ ๙๐๐,๐๐๐ 

รวม ๕ ๔๖๐,๐๐๐ ๕ ๔๖๐,๐๐๐ ๗ ๘๑๐,๐๐๐ ๗ ๘๑๐,๐๐๐ ๒๔ ๒,๕๔๐,๐๐๐ 

แบบ ผ. ๐๗ 



-๗๐- 
 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 

องค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา  อําเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 
 

ปี  ๒๕๖๑ ปี  ๒๕๖๒ ปี  ๒๕๖๓ ปี  ๒๕๖๔ รวม  ๔  ปี 
ยุทธศาสตร์ จํานวน

โครงการ 
งบประมาณ  

(บาท) 
จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ  
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ  
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ  
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ  
(บาท) 

๕)  ยุทธศาสตร์การบริหารราชการตามหลักการ
บริหารบ้านเมืองที่ดี                     

     ๕.๑  แผนงานบริหารงานทั่วไป ๑๑ ๖,๕๔๐,๐๐๐ ๑๑ ๖,๖๐๐,๐๐๐ ๑๑ ๖,๖๕๐,๐๐๐ ๑๓ ๖,๘๒๐,๐๐๐ ๔๖ ๒๖,๖๑๐,๐๐๐ 

     ๕.๒  แผนงานการศึกษา ๒ ๑๙๕,๐๐๐ ๒ ๒๐๑,๐๐๐ ๒ ๒๑๐,๐๐๐ ๒ ๒๑๗,๐๐๐ ๘ ๘๒๓,๐๐๐ 

     ๕.๓  แผนงานสังคมสงเคราะห์ ๒ ๑๗๕,๐๐๐ ๒ ๑๘๑,๐๐๐ ๒ ๑๘๗,๐๐๐ ๒ ๑๙๓,๐๐๐ ๘ ๗๓๖,๐๐๐ 

     ๕.๔  แผนงานเคหะและชุมชน ๒ ๒๑๑,๐๐๐ ๒ ๒๒๐,๐๐๐ ๒ ๒๒๙,๐๐๐ ๒ ๒๕๙,๐๐๐ ๘ ๙๑๙,๐๐๐ 

     ๕.๕  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ๒ ๕๐,๐๐๐ ๒ ๕๐,๐๐๐ ๒ ๕๐,๐๐๐ ๒ ๕๐,๐๐๐ ๘ ๒๐๐,๐๐๐ 

รวม ๑๙ ๗,๑๗๑,๐๐๐ ๑๙ ๗,๒๕๒,๐๐๐ ๑๙ ๗,๓๒๖,๐๐๐ ๒๑ ๗,๕๓๙,๐๐๐ ๗๘ ๒๙,๒๘๘,๐๐๐ 
๖)  ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย ความมั่นคง และสนับสนุน
แนวนโยบายของรัฐบาล จังหวัด อําเภอ 

                    

     ๖.๑  แผนงานบริหารงานทั่วไป ๓ ๗๖๒,๐๐๐ ๓ ๗๖๒,๐๐๐ ๒ ๖๒,๐๐๐ ๒ ๖๒,๐๐๐ ๑๐ ๑,๖๔๘,๐๐๐ 

รวม ๓ ๗๖๒,๐๐๐ ๓ ๗๖๒,๐๐๐ ๒ ๖๒,๐๐๐ ๒ ๖๒,๐๐๐ ๑๐ ๑,๖๔๘,๐๐๐ 

รวมทั้งสิ้น (ผ.๐๑  ผ.๐๒) ๑๖๙ ๘๕,๗๙๗,๔๐๐ ๑๘๓ ๙๐,๑๙๓,๖๐๐ ๑๘๙ ๙๕,๓๑๗,๓๐๐ ๑๘๐ ๙๙,๔๓๘,๘๐๐ ๗๒๑ ๓๗๐,๗๔๗,๑๐๐ 

รวมทั้งสิ้น (ผ.๐๑  ผ.๐๒  ผ.๐๓) ๑๘๓ ๑๑๒,๖๔๑,๔๐๐ ๑๙๗ ๑๑๗,๐๓๗,๖๐๐ ๒๐๓ ๑๒๒,๑๖๑,๓๐๐ ๑๙๔ ๑๒๖,๒๘๒,๘๐๐ ๗๗๗ ๔๗๘,๑๒๓,๑๐๐ 
 
 
 

 
 

แบบ ผ. ๐๗ 



-๗๑- 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๔)  

องค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา  อําเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 
 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่  ๑  การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  ๖  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
    ๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

๑.๑  แผนงานเคหะและชุมชน 
งบประมาณและที่ผ่านมา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) ปี  ๒๕๖๑ 
(บาท) 

ปี  ๒๕๖๒ 
(บาท) 

ปี  ๒๕๖๓ 
(บาท) 

ปี ๒๕๖๔ 
(บาท) 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๑ ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ 

พร้อมโคมไฟฟ้า  หมู่ที่  ๑ 
 
(ลําดับความสําคัญที่ ๔) 

เพื่อให้ราษฎรมี
ความสะดวก และ
ปลอดภัยในการ
สัญจรเวลาค่ําคืน
และมไีฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง 

จํานวน ๘ ต้น ๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ - ประชาชนพึงพอใจ
ในการแก้ไขปัญหา
ตามโครงการร้อย
ละ ๖๐ ขึ้นไป 

- ทําให้ราษฎร
ได้รับความสะดวก 
ปลอดภัยในการ
สัญจรเวลาค่ําคืน   
- ทําให้มีไฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 
 

๒ ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ
สายรอบบึงทุ่งน้อยบ้าน
ไทย หมู่ที่ ๒ 
(ลําดับความสําคัญที่ ๔) 

เพื่อให้ราษฎรมี
ความสะดวก และ
ปลอดภัยในการ
สัญจรเวลาค่ําคืน 

ระยะทาง ๔๐๐ เมตร ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ประชาชนพึงพอใจ
ในการแก้ไขปัญหา
ตามโครงการร้อย
ละ ๖๐ ขึ้นไป 

- ทําให้ราษฎร
ได้รับความสะดวก 
ปลอดภัยในการ
สัญจรเวลาค่ําคืน   

กองช่าง 
 

๓ ขยายเขตไฟฟ้า บริเวณ
ถนนสายทํานบท่าช้าง  หมู่  
๓ 
(ลําดับความสําคัญที่ ๗)   

เพื่อให้ราษฎรมี
ความสะดวก และ
ปลอดภัยในการ
สัญจรเวลาค่ําคืน 

ระยะทาง ๑,๐๐๐ เมตร - - - ๘๐๐,๐๐๐ ประชาชนพึงพอใจ
ในการแก้ไขปัญหา
ตามโครงการร้อย
ละ ๖๐ ขึ้นไป 

- ทําให้ราษฎร
ได้รับความสะดวก 
ปลอดภัยในการ
สัญจรเวลาค่ําคืน   

กองช่าง 
 

๔ ขยายเขตไฟฟ้า/ตดิตั้งโคม
ไฟฟ้าสาธารณะ  หลัง 
อบต. รอบสนามกีฬากลาง 
และบรเิวณรอบสระน้ํา ๔ 
ด้าน บ้านโค้งยาง หมู่ ๔ 
(ลําดับความสําคัญที่ ๓) 

เพื่อให้ราษฎรมี
ความสะดวก และ
ปลอดภัยในการ
สัญจรเวลาค่ําคืน
และมไีฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง 

 ๑ แห่ง  
จํานวน ๑๐ ต้น 

 ๑๕๐,๐๐๐ 
 

 ๑๕๐,๐๐๐ 
 

๑๕๐,๐๐๐ 
 

- ประชาชนพึงพอใจ
ในการแก้ไขปัญหา
ตามโครงการร้อย
ละ ๖๐ ขึ้นไป 

- ทําให้ราษฎร
ได้รับความสะดวก 
ปลอดภัยในการ
สัญจรเวลาค่ําคืน   
- ทําให้มีไฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 
 

แบบ ผ. ๐๑ 



-๗๒- 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๔)  

องค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา  อําเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 
 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่  ๑  การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  ๖  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
    ๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

๑.๑  แผนงานเคหะและชุมชน 
งบประมาณและที่ผ่านมา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) ปี  ๒๕๖๑ 
(บาท) 

ปี  ๒๕๖๒ 
(บาท) 

ปี  ๒๕๖๓ 
(บาท) 

ปี ๒๕๖๔ 
(บาท) 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๕ ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ

พร้อมโคมไฟจากบ้าน นาย
ถนอม เงินพลับพลา ถึง 
บ้านนางประทวนทิพย์  
หมู่ที่ ๔ 
 

(ลําดับความสําคัญที่ ๕) 

เพื่อให้ราษฎรมี
ความสะดวก และ
ปลอดภัยในการ
สัญจรเวลาค่ําคืน
และมไีฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง 

จํานวน  ๓  ต้น - ๑๑๐,๐๐๐ ๑๑๐,๐๐๐ ๑๑๐,๐๐๐ ประชาชนพึงพอใจ
ในการแก้ไขปัญหา
ตามโครงการร้อย
ละ ๖๐ ขึ้นไป 

- ทําให้ราษฎร
ได้รับความสะดวก 
ปลอดภัยในการ
สัญจรเวลาค่ําคืน   
- ทําให้มีไฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 
 

๖ ขยายเขตไฟฟ้า / ติดตั้ง
โคมไฟฟ้าสาธารณะ  บ้าน
นายโรม เกลื่อนกระโทก 
บ้านหนองยายเหล่  หมู่ที่  
๕ 
(ลําดับความสําคัญที่ ๖) 

เพื่อให้ราษฎรมี
ความสะดวก และ
ปลอดภัยการสัญจร
เวลาค่ําคืนและมี
ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง 

ยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร ๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ - 
 

ประชาชนพึงพอใจ
ในการแก้ไขปัญหา
ตามโครงการร้อย
ละ ๖๐ ขึ้นไป 

- ทําให้ราษฎร
ได้รับความสะดวก 
ปลอดภัย  
- ทําให้มีไฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 
 

๗ ขยายเขตไฟฟ้า / ติดตั้ง
โคมไฟฟ้าสาธารณะ  บ้าน
นายหวิว  ฝ่ายกระโทก 
บ้านหนองยายเหล่  หมู่ที่  
๕ 
(ลําดับความสําคัญที่ ๗) 

เพื่อให้ราษฎรมี
ความสะดวก และ
ปลอดภัยการสัญจร
เวลาค่ําคืนและมี
ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง 

ยาว ๓๐๐.๐๐ เมตร 
พร้อมติดตั้งหม้อแปลง 

- ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ประชาชนพึงพอใจ
ในการแก้ไขปัญหา
ตามโครงการร้อย
ละ ๖๐ ขึ้นไป 

- ทําให้ราษฎร
ได้รับความสะดวก 
ปลอดภัย  
- ทําให้มีไฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 
 

 
 

แบบ ผ. ๐๑ 



-๗๓- 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๔)  

องค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา  อําเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 
 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่  ๑  การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  ๖  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
    ๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

๑.๑  แผนงานเคหะและชุมชน 
งบประมาณและที่ผ่านมา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) ปี  ๒๕๖๑ 
(บาท) 

ปี  ๒๕๖๒ 
(บาท) 

ปี  ๒๕๖๓ 
(บาท) 

ปี ๒๕๖๔ 
(บาท) 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๘ ขยายเขตไฟฟ้าและติดตั้ง

โคมไฟฟ้าสาธารณะ บ้าน
กอก หมู่ที่ ๖   
 
(ลําดับความสําคัญที่ ๖) 

เพื่อให้ราษฎรมี
ความสะดวก และ
ปลอดภัยในการ
สัญจรเวลาค่ําคืน
และมไีฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง 

- ขยายเขตไฟฟ้า 
- ติดตั้งโคมไฟฟ้า 

๒๒๕,๐๐๐  
 

 (ปี๕๙:๕๐,๐๐๐) 
(ปี๖๐:๗๕,๐๐๐) 

 

๒๒๕,๐๐๐  
  

๒๒๕,๐๐๐  
 

๒๒๕,๐๐๐  
 

ประชาชนพึงพอใจ
ในการแก้ไขปัญหา
ตามโครงการร้อย
ละ ๖๐ ขึ้นไป 

- ทําให้ราษฎร
ได้รับความสะดวก 
ปลอดภัยในการ
สัญจรเวลาค่ําคืน   
- ทําให้มีไฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 
 

๙ โครงการขยายเขตการ
บริการประปาส่วนภูมภิาค  
สายบ้านนายบิ้น  กริดกระ
โทก บ้านกอก  หมู่ที่  ๖ 
(ลําดับความสําคัญที่ ๗) 

เพื่อให้ราษฎรมีน้ํา
อุปโภคบรโิภค
อย่างทั่วถึงและ
พอเพียง 

ระยะทาง ๒๕๐ เมตร ๑๕๐,๐๐๐  
 

 (ปี๕๘:๒๒๐,๐๐๐) 
 

๑๕๐,๐๐๐  
 

๑๕๐,๐๐๐  
 

๑๕๐,๐๐๐  
 

ประชาชนพึงพอใจ
ในการแก้ไขปัญหา
ตามโครงการร้อย
ละ ๖๐ ขึ้นไป 

- ทําให้ราษฎรมีน้ํา
อุปโภคบรโิภค
อย่างทั่วถึงและ
พอเพียง 

กองช่าง 
 

๑๐ โครงการขยายเขตบริการ
ประปาส่วนภูมภิาค ซอย
บ้านทุ่ง  หมู่ที่  ๖ 
(ลําดับความสําคัญที่ ๘) 

เพื่อให้ราษฎรมีน้ํา
อุปโภคบรโิภค
อย่างทั่วถึงและ
พอเพียง 

ระยะทาง  ๑๘๐ เมตร ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ - - ประชาชนพึงพอใจ
ในการแก้ไขปัญหา
ตามโครงการร้อย
ละ ๖๐ ขึ้นไป 

- ทําให้ราษฎรมีน้ํา
อุปโภคบรโิภค
อย่างทั่วถึงและ
พอเพียง 

กองช่าง 
 

๑๑ โครงการย้ายเสาไฟฟ้า
สาธารณะ   หมู่  ๗ 
(ลําดับความสําคัญที่ ๒) 

เพื่อเป็นระเบียบ
เรียบร้อยไม่กีด
ขวางทางจราจร 

จํานวน ๓ ต้น ๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ - ประชาชนพึงพอใจ
ร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป 

- ทําให้ลดการขีด
ขวางการจราจร 

กองช่าง 

 
 

แบบ ผ. ๐๑ 



-๗๔- 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๔)  

องค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา  อําเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 
 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่  ๑  การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  ๖  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
    ๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

๑.๑  แผนงานเคหะและชุมชน 
งบประมาณและที่ผ่านมา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) ปี  ๒๕๖๑ 
(บาท) 

ปี  ๒๕๖๒ 
(บาท) 

ปี  ๒๕๖๓ 
(บาท) 

ปี ๒๕๖๔ 
(บาท) 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๑๒ โครงการขยายเขตไฟฟ้า/ 

ติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ   
บ้านประดากุด หมู่ที่  ๗ 
(ลําดับความสําคัญที่ ๕) 

เพื่อให้ราษฎรมี
ความสะดวก และ
ปลอดภัยในการ
สัญจรเวลาค่ําคืน
และมไีฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง 

ติดตั้งโคมไฟฟ้า จํานวน 
๑๐ จุด 

 -  ๕๐,๐๐๐  ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ประชาชนพึงพอใจ
ในการแก้ไขปัญหา
ตามโครงการร้อย
ละ ๖๐ ขึ้นไป 

- ทําให้ราษฎร
ได้รับความสะดวก 
ปลอดภัยในการ
สัญจรเวลาค่ําคืน   
- ทําให้มีไฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 
 

๑๓ ติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ
จากบ้านนายจันทร์ ครึบก
ระโทก ถึงหน้าโบถส์วัด
ปรางค์น้อย หมู่ ๙ 
(ลําดับความสําคัญที่ ๓) 

เพื่อให้ราษฎรมี
ความสะดวก และ
ปลอดภัยในการ
สัญจรเวลาค่ําคืน
และมไีฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง 

ยาว ๒๕๐ เมตร ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ประชาชนพึงพอใจ
ในการแก้ไขปัญหา
ตามโครงการร้อย
ละ ๖๐ ขึ้นไป 

- ทําให้ราษฎร
ได้รับความสะดวก 
ปลอดภัยในการ
สัญจรเวลาค่ําคืน   
- ทําให้มีไฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 
 

๑๔ ขยายเขตการบริการ
ประปาส่วนภูมภิาค ๒ จุด 
๑. บ้านนายชุด คู่กระโทก  
๒. นายสวาท ขอนกระโทก 
บ้านปรางค์  หมู่ที่  ๙ 
(ลําดับความสําคัญที่ ๔) 

เพื่อให้ราษฎรมีน้ํา
อุปโภคบรโิภค
อย่างทั่วถึงและ
พอเพียง 

ความยาว ๒๗๙.๐๐ เมตร ๑๖๘,๐๐๐  ๑๖๘,๐๐๐  ๑๖๘,๐๐๐ - ประชาชนพึงพอใจ
ในการแก้ไขปัญหา
ตามโครงการร้อย
ละ ๖๐ ขึ้นไป 

- ทําให้ราษฎรมีน้ํา
อุปโภคบรโิภค
อย่างทั่วถึงและ
พอเพียง 

กองช่าง 
 

 
 

แบบ ผ. ๐๑ 



-๗๕- 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๔)  

องค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา  อําเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 
 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่  ๑  การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  ๖  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
    ๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

๑.๑  แผนงานเคหะและชุมชน 
งบประมาณและที่ผ่านมา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) ปี  ๒๕๖๑ 
(บาท) 

ปี  ๒๕๖๒ 
(บาท) 

ปี  ๒๕๖๓ 
(บาท) 

ปี ๒๕๖๔ 
(บาท) 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๑๕ ขยายเขตไฟฟ้า

สาธารณะพร้อมโคม
ไฟฟ้า  หมู่  ๑๐ 
(ลําดับความสําคัญที่ ๔) 
 

เพื่อให้ราษฎรมีความ
สะดวก และปลอดภัย
ในการสัญจรเวลาค่ําคืน
และมีไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง 

ระยะทาง ๓๐๐.๐๐ 
เมตร 

๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ประชาชนพึง
พอใจในการ
แก้ไขปัญหาตาม
โครงการร้อยละ 
๖๐ ขึ้นไป 

- ทําให้ราษฎรได้รับความ
สะดวก ปลอดภัยในการ
สัญจรเวลาค่ําคืน   
- ทําให้มีไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง 

กองช่าง 
 

๑๖ ขยายเขตประปาส่วน
ภูมิภาคต่อจากบ้านโคก  
บ้านบุ หมู่ที่ ๑๐    
(ลําดับความสําคัญที่ ๕) 

เพื่อให้ราษฎรมีน้ํา
อุปโภคบรโิภคอย่าง
ทั่วถึงและพอเพียง 

ระยะทาง  ๕๐๐.๐๐ 
เมตร 

๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ - ประชาชนพึง
พอใจในการ
แก้ไขปัญหาตาม
โครงการร้อยละ 
๖๐ ขึ้นไป 

- ทําให้ราษฎรมีน้ํา
อุปโภคบรโิภคอย่าง
ทั่วถึงและพอเพียง 

กองช่าง 
 

๑๗ ขยายเขตไฟฟ้า / ติดตั้ง
โคมไฟฟ้าสาธารณะ 
บ้านกุดสวาย  หมู่ที่  
๑๒ 
(ลําดับความสําคัญที่ ๗) 

เพื่อให้ราษฎรมีความ
สะดวก และปลอดภัย
ในการสัญจรเวลาค่ํา
คืนและมไีฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถึง 

- ติดตั้งโคมไฟฟ้า 
จํานวน ๓ จุด 
- ขยายเขตไฟฟ้า 
ระยะทาง ๓๐๐ เมตร 

๓๐๐,๐๐๐ 
 
 (ปี๕๘:๑๔๐,๐๐๐) 
(ปี๖๐:๘๒,๗๐๐) 

 

๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ประชาชนพึง
พอใจในการ
แก้ไขปัญหาตาม
โครงการร้อยละ 
๖๐ ขึ้นไป 

- ทําให้ราษฎรได้รับ
ความสะดวก ปลอดภัย
ในการสัญจรเวลาค่ําคืน   
- ทําให้มีไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง 

กองช่าง 
 

๑๘ ขยายเขตไฟฟ้า/ตดิตั้ง
โคมไฟฟ้าสาธารณะ 
ซอยบ้านนายสาํเริง  หมู่  
๑๓ 
(ลําดับความสําคัญที่ ๗) 

เพื่อให้ราษฎรมีความ
สะดวก และปลอดภัย
ในการสัญจรเวลาค่ํา
คืนและมไีฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถึง 

ระยะทาง ๔๐ เมตร - - ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ประชาชนพึง
พอใจในการ
แก้ไขปัญหาตาม
โครงการร้อยละ 
๖๐ ขึ้นไป 

- ทําให้ราษฎรได้รับ
ความสะดวก ปลอดภัย
ในการสัญจรเวลาค่ําคืน   
- ทําให้มีไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง 

กองช่าง 
 

แบบ ผ. ๐๑ 



-๗๖- 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๔)  

องค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา  อําเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 
 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่  ๑  การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  ๖  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
    ๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

๑.๑  แผนงานเคหะและชุมชน 
งบประมาณและที่ผ่านมา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) ปี  ๒๕๖๑ 
(บาท) 

ปี  ๒๕๖๒ 
(บาท) 

ปี  ๒๕๖๓ 
(บาท) 

ปี ๒๕๖๔ 
(บาท) 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๑๙ ขยายเขตการบริการ

ประปาส่วนภูมภิาค 
พร้อมวางท่อ บ้านคลอง
ยาง  หมู่ที่  ๑๔ 
(ลําดับความสําคัญที่ ๘) 

เพื่อให้ราษฎรมีน้ํา
อุปโภคบรโิภคอย่าง
ทั่วถึงและพอเพียง 

ระยะทาง ๔๐๐ เมตร - - 
 

 

 ๒๔๐,๐๐๐ 
(ปี๕๙:๔๐๐,๐๐๐) 

 

๒๔๐,๐๐๐ 
 

ประชาชนพึง
พอใจในการ
แก้ไขปัญหาตาม
โครงการร้อยละ 
๖๐ ขึ้นไป 

- ทําให้ราษฎรมีน้ํา
อุปโภคบรโิภคอย่าง
ทั่วถึงและพอเพียง 

กองช่าง 
 

๒๐ ขยายเขตไฟฟ้าคุ้มบุพิกา  
หมู่ที่ ๑๕ 
 
(ลําดับความสําคัญที่ ๑) 

เพื่อให้ราษฎรมีความ
สะดวก และปลอดภัย
ในการสัญจรเวลาค่ํา
คืนและมไีฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถึง 

ระยะทาง  ๒,๕๐๐ 
เมตร 
เริ่มต้น E0190864N1635128 
สิ้นสุด E0191257N1633698 

๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ประชาชนพึง
พอใจในการ
แก้ไขปัญหาตาม
โครงการร้อยละ 
๖๐ ขึ้นไป 

- ทําให้ราษฎรได้รับ
ความสะดวก ปลอดภัย
ในการสัญจรเวลาค่ําคืน   
- ทําให้มีไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง 

กองช่าง 
 

๒๑ ขยายเขตประปาส่วน
ภูมิภาค  บ้านคลอง
กลาง  หมู่ที่  ๑๕ 
(ลําดับความสําคัญที่ ๖) 

เพื่อให้ราษฎรมีน้ํา
อุปโภคบรโิภคอย่าง
ทั่วถึงและพอเพียง 

ระยะทาง ๕๐๐ เมตร - - ๓๐๐,๐๐๐  ๓๐๐,๐๐๐ ประชาชนพึง
พอใจในการ
แก้ไขปัญหาตาม
โครงการร้อยละ 
๖๐ ขึ้นไป 

- ทําให้ราษฎรมีน้ํา
อุปโภคบรโิภคอย่าง
ทั่วถึงและพอเพียง 

กองช่าง 
 

๒๒ ขยายเขตการบริการ
ประปาส่วนภูมภิาค (คุ้ม
หนองขี้แต้)บ้านโนนแดง  
หมู่ที่  ๑๖ 
(ลําดับความสําคัญที่ ๑) 

เพื่อให้ราษฎรมีน้ํา
อุปโภคบรโิภคอย่าง
ทั่วถึงและพอเพียง 

ระยะทาง ๑,๐๐๐ เมตร 
เริ่มต้น E0187894N1633815 
สิ้นสุด E0188040N1634970 

๖๐๐,๐๐๐  ๖๐๐,๐๐๐  ๖๐๐,๐๐๐  ๖๐๐,๐๐๐  ประชาชนพึง
พอใจในการ
แก้ไขปัญหาตาม
โครงการร้อยละ 
๖๐ ขึ้นไป 

- ทําให้ราษฎรมีน้ํา
อุปโภคบรโิภคอย่าง
ทั่วถึงและพอเพียง 

กองช่าง 
 

แบบ ผ. ๐๑ 



-๗๗- 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๔)  

องค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา  อําเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 
 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่  ๑  การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  ๖  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
    ๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

๑.๑  แผนงานเคหะและชุมชน 
งบประมาณและที่ผ่านมา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) ปี  ๒๕๖๑ 
(บาท) 

ปี  ๒๕๖๒ 
(บาท) 

ปี  ๒๕๖๓ 
(บาท) 

ปี ๒๕๖๔ 
(บาท) 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๓ ขยายเขตไฟฟ้า / ติดตั้ง

โคมไฟฟ้าสาธารณะ 
บ้านนายชวน แพะกระ
โทก บ้านโนนแดง  หมู่ที่  
๑๖ 
(ลําดับความสําคัญที่ ๖) 

เพื่อให้ราษฎร 
ปลอดภัยในการ
สัญจรเวลาค่ําคืนและ
มีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง 

ระยะทาง ๑๘๐ เมตร - ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ประชาชนพึง
พอใจในการ
แก้ไขปัญหาตาม
โครงการร้อยละ 
๖๐ ขึ้นไป 

- ทําให้ราษฎรได้รับ
ความ ปลอดภัยในการ
สัญจรเวลาค่ําคืน   
- ทําให้มีไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง 

กองช่าง 
 

๒๔ ขยายเขตไฟฟ้า / ติดตั้ง
โคมไฟฟ้าสาธารณะ  
บ้านนายเอกพันธ์ ฝอย
กระโทก  บ้านโนนแดง  
หมู่ที่  ๑๖ 
(ลําดับความสําคัญที่ ๗) 

เพื่อให้ราษฎรมีความ
สะดวก และปลอดภัย
ในการสัญจรเวลาค่ําคืน
และมีไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง 

ระยะทาง ๕๐ เมตร - - - ๖๐,๐๐๐ ประชาชนพึง
พอใจในการ
แก้ไขปัญหาตาม
โครงการร้อยละ 
๖๐ ขึ้นไป 

- ทําให้ราษฎรได้รับความ
สะดวก ปลอดภัยในการ
สัญจรเวลาค่ําคืน   
- ทําให้มีไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง 

กองช่าง 
 

๒๕ ขยายเขตไฟฟ้า / ติดตั้ง
โคมไฟฟ้าสาธารณะ 
บ้านบุ  หมู่ที่  ๑๗ 
(ลําดับความสําคัญที่ ๓) 

เพื่อให้ราษฎร
ปลอดภัยในการ
สัญจรเวลาค่ําคืนและ
มีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง 

-  ติดตั้งโคมไฟฟ้า 
จํานวน ๖ จุด 
- ตั้งเสาไฟฟ้า จํานวน ๖ 
ต้น 

๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ประชาชนพึง
พอใจในการ
แก้ไขปัญหาตาม
โครงการร้อยละ 
๖๐ ขึ้นไป 

- ทําให้ราษฎรได้รับ
ความสะดวก ปลอดภัย
ในการสัญจรเวลาค่ําคืน   
- ทําให้มีไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง 

กองช่าง 
 

 
 
 

 

แบบ ผ. ๐๑ 



-๗๘- 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๔)  

องค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา  อําเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 
 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่  ๑  การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  ๖  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
    ๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

๑.๑  แผนงานเคหะและชุมชน 
งบประมาณและที่ผ่านมา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) ปี  ๒๕๖๑ 
(บาท) 

ปี  ๒๕๖๒ 
(บาท) 

ปี  ๒๕๖๓ 
(บาท) 

ปี ๒๕๖๔ 
(บาท) 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๖ ขยายเขตการบริการ

ประปาส่วนภูมภิาค คุ้ม
หนองโพธิ์ ต่อจากบ้าน
นายรอด แจ่มประเสริฐ 
บ้านบุยอ หมู่ที่ ๑๘ 
(ลําดับความสําคัญที่ ๑) 

เพื่อให้ราษฎรมีน้ํา
อุปโภคบรโิภค
อย่างทั่วถึงและ
พอเพียง 

ระยะทาง ๑,๓๕๐ เมตร 
 
เริ่มต้น E0192103N1637120 
สิ้นสุด E0192258N1636089 

๘๑๐,๐๐๐  ๘๑๐,๐๐๐  ๘๑๐,๐๐๐ ๘๑๐,๐๐๐  ประชาชนพึงพอใจใน
การแก้ไขปัญหาตาม
โครงการร้อยละ ๖๐ 
ขึ้นไป 

- ทําให้ราษฎรมีน้ํา
อุปโภคบรโิภค
อย่างทั่วถึงและ
พอเพียง 

กองช่าง 
 

๒๗ ขยายเขตไฟฟ้า/ตดิตั้ง
โคมไฟฟ้าสาธารณะ 
บ้านนายสมนึก คุ้มกระ
โทก บ้าน บุยอ หมู่ที่ 
๑๘ 
(ลําดับความสําคัญที่ ๓) 

เพื่อให้ราษฎรมี
ความสะดวก และ
ปลอดภัยในการ
สัญจรเวลาค่ําคืน
และมไีฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง 

ขยายเขตไฟฟ้ายาว 
๘๐๐ เมตร 

๒๐๐,๐๐๐  
 

(ปี๕๘:๔๕,๖๐๐) 
 

๒๐๐,๐๐๐  ๒๐๐,๐๐๐  ๒๐๐,๐๐๐  ประชาชนพึงพอใจใน
การแก้ไขปัญหาตาม
โครงการร้อยละ ๖๐ 
ขึ้นไป 

- ทําให้ราษฎร
ได้รับความสะดวก 
ปลอดภัยในการ
สัญจรเวลาค่ําคืน   
- ทําให้มีไฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 
 

๒๘ บํารุงรักษาหรือซ่อมแซม
ไฟฟ้าสาธารณะ  

เพื่อบํารุงรักษาหรือ
ซ่อมแซมไฟฟ้า
สาธารณะ 

ในเขตรับผดิชอบของ 
อบต.พลับพลา 

๒๐๐,๐๐๐  
  

ปี๕๘:๑๐๐,๐๐๐) 
(ปี๕๙:๑๑๐,๐๐๐) 
(ปี๖๐:๒๐๐,๐๐๐) 

๒๐๐,๐๐๐  ๒๐๐,๐๐๐  ๒๐๐,๐๐๐  ประชาชนพึงพอใจใน
การแก้ไขปัญหาตาม
โครงการร้อยละ ๖๐ 
ขึ้นไป 

- ทําให้ราษฎรได้รับ
ความสะดวก 
ปลอดภัยในการ
สัญจรเวลาค่ําคืน   

กองช่าง 
 

๒๙ ตรวจสอบน้ําประปา
หมู่บ้านและน้ําบาดาล 

เพื่อให้ราษฎรมีน้ํา
อุปโภคบรโิภคที่ได้
มาตรฐาน 

ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
ของ อบต.พลับพลา 

๓๐,๐๐๐  
 (ปี๕๘:๓๐,๐๐๐) 
(ปี๕๙:๓๐,๐๐๐) 
(ปี๖๐:๑๐,๐๐๐) 

๓๐,๐๐๐  ๓๐,๐๐๐  ๓๐,๐๐๐  ประชาชนพึงพอใจใน
การแก้ไขปัญหาตาม
โครงการร้อยละ ๖๐ 
ขึ้นไป 

- ทําให้ราษฎรมีน้ํา
อุปโภคบรโิภคที่ได้
มาตรฐาน 

กองช่าง 
 

แบบ ผ. ๐๑ 



-๗๙- 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๔)  

องค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา  อําเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 
 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่  ๑  การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  ๖  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
    ๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

๑.๒  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
งบประมาณและที่ผ่านมา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) ปี  ๒๕๖๑ 
(บาท) 

ปี  ๒๕๖๒ 
(บาท) 

ปี  ๒๕๖๓ 
(บาท) 

ปี ๒๕๖๔ 
(บาท) 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๑ ก่อสร้างรางระบายน้ํา ซอย

บ้านนางปุ่น  ขับผักแว่น  
หมู่ที่  ๑ 
(ลําดับความสําคัญที่ ๓) 

เพื่อระบายน้ําได้
สะดวก ไม่ท่วมขัง
ถนน 

กว้าง ๐.๓๐ เมตร ยาว 
๖๐.๐๐ เมตร 

๑๔๐,๐๐๐ ๑๔๐,๐๐๐ ๑๔๐,๐๐๐ - ประชาชนพึงพอใจ
ในการแก้ปัญหา
การระบายน้ําร้อย
ละ ๖๐ ขึ้นไป 

- ทําให้การระบาย
น้ําสะดวก 
- ฝนตกน้ําไม่ท่วม
ขังถนน 

กองช่าง 
 

๒ ก่อสร้างถนน คสล. สาย
รอบบึง  หมู่ที่  ๑ 
 
(ลําดับความสําคัญที่ ๕) 

เพื่อถนนได้
มาตรฐานราษฎรได้
ใช้สัญจรไปมาได้
สะดวก 

กว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว 
๗๐ เมตร 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ - - ประชาชนพึงพอใจ
ในการสัญจร
สะดวกร้อยละ ๖๐ 
ขึ้นไป 

- ทําให้ประชาชน
สัญจรสะดวก 
- ลดอุบัติเหต ุ

กองช่าง 
 

๓ ขุดลอกรําราง
สาธารณประโยชน์ บ้านไทย  
หมู่ ๒ 
(ลําดับความสําคัญที่ ๑) 

เพื่อระบายน้ําได้
สะดวก 

กว้าง ๓.๐๐ เมตร  
ยาว ๑๙๕.๐๐ เมตร 
ลึก ๑.๕๐ เมตร 

๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ - - ประชาชนพึงพอใจ
ในการแก้ปัญหา
การระบายน้ําร้อย
ละ ๖๐ ขึ้นไป 

- ทําให้การระบาย
น้ําสะดวก 
- ฝนตกน้ําไม่ท่วม
ขังถนน 

กองช่าง 
 

๔ ก่อสร้างถนน คสล. สาย
รอบบึงทุ่งน้อย บ้านไทย หมู่
ที่ ๒ 
(ลําดับความสําคัญที่ ๒) 

เพื่อถนนได้
มาตรฐานราษฎรได้
ใช้สัญจรไปมาได้
สะดวก 

กว้าง  ๓.๐๐  เมตร  หนา  
๐.๑๕  เมตร  ยาว 
๓๒๗.๐๐  เมตร 
 เริ่มต้น E0192959 N1629028 
สิ้นสุด E0193194 N1628955 

๖๕๔,๐๐๐  ๖๕๔,๐๐๐  ๖๕๔,๐๐๐  ๖๕๔,๐๐๐ ประชาชนพึงพอใจ
ในการสัญจร
สะดวกร้อยละ ๖๐ 
ขึ้นไป 

- ทําให้ประชาชน
สัญจรสะดวก 
- ลดอุบัติเหต ุ

กองช่าง 
 

๕ ก่อสร้างรางระบายน้ําสาย
บึงทุ่งน้อย  บ้านไทย หมู่ที่ 
๒ 
(ลําดับความสําคัญที่ ๓) 

เพื่อระบายน้ําได้
สะดวก 

กว้าง  ๐.๕๐ เมตร  
ยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร 

เริ่มต้น E0193071 N1628886   
สิ้นสุด E0193072 N1628793 

 ๓๐๐,๐๐๐  ๓๐๐,๐๐๐  ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ประชาชนพึงพอใจ
ในการแก้ปัญหา
การระบายน้ําร้อย
ละ ๖๐ ขึ้นไป 

- ทําให้การระบาย
น้ําสะดวก 
- ฝนตกน้ําไม่ท่วม
ขังถนน 

กองช่าง 
 

แบบ ผ. ๐๑ 



-๘๐- 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๔)  

องค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา  อําเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 
 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่  ๑  การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  ๖  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
    ๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

๑.๒  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
งบประมาณและที่ผ่านมา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) ปี  ๒๕๖๑ 
(บาท) 

ปี  ๒๕๖๒ 
(บาท) 

ปี  ๒๕๖๓ 
(บาท) 

ปี ๒๕๖๔ 
(บาท) 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๖ ก่อสร้างรางระบายน้ํา จาก

แยกหลังโรงเรียนชุมชน
พลับพลาไปทางบ้าน อบต.
ลัด พร้อมวางท่อ  หมู่ที่ ๓ 
(ลําดับความสําคัญที่ ๑) 

เพื่อระบายน้ําได้
สะดวก 

กว้าง  ๐.๕๐ เมตร  
ยาว ๑๔๐.๐๐ เมตร 

๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ประชาชนพึงพอใจ
ในการแก้ปัญหา
การระบายน้ําร้อย
ละ ๖๐ ขึ้นไป 

- ทําให้การระบาย
น้ําสะดวก 
- ฝนตกน้ําไม่ท่วม
ขังถนน 

กองช่าง 
 

๗ ซ่อมแซมถนน คสล. สาย
หลักในหมู่บ้านบ้าน
พลับพลา  หมู่ที่  ๓ 
 
(ลําดับความสําคัญที่ ๒) 

เพื่อถนนได้
มาตรฐานราษฎรได้
ใช้สัญจรไปมาได้
สะดวก 

กว้าง  ๕.๐๐  เมตร  หนา  
๐.๑๕  เมตร  ยาว 
๓๙๘.๐๐  เมตร   
เริ่มต้น E0188974N1634508 

สิ้นสุด E0189257 N163441 

๙๙๕,๐๐๐  
 

๙๙๕,๐๐๐  
 

๙๙๕,๐๐๐  
 

๙๙๕,๐๐๐  
 

ประชาชนพึงพอใจ
ในการสัญจร
สะดวกร้อยละ ๖๐ 
ขึ้นไป 

- ทําให้ประชาชน
สัญจรสะดวก 
- ลดอุบัติเหต ุ

กองช่าง 
 

๘ ก่อสร้างถนนดินพร้อมลง
หินคลุก และวางท่อระบาย
น้ํา   หมู่  ๓ 
(ลําดับความสําคัญที่ ๔) 

เพื่อถนนได้
มาตรฐานราษฎรได้
ใช้สัญจรไปมาได้
สะดวก 

กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว 
๑,๐๐๐.๐๐ เมตร หนา 
๐.๑๕ เมตร  ท่อกว้าง  
๖๐ เซนติเมตร 

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ประชาชนพึงพอใจ
ในการสัญจร
สะดวกร้อยละ ๖๐ 
ขึ้นไป 

- ทําให้ประชาชน
สัญจรสะดวก 
- มีเส้นทางขนส่ง
สินค้าการเกษตร 

กองช่าง 
 

๙ ซ่อมแซมถนนหินคลุก สาย
แยกชลประทานไปลาํสํา
ลาย หมู่ ๓ 
(ลําดับความสําคัญที่ ๕)   

เพื่อถนนได้
มาตรฐานราษฎรได้
ใช้สัญจรไปมาได้
สะดวก 

กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว 
๘๐๐.๐๐ เมตร หนา 
๐.๑๕ เมตร 

- ๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ ประชาชนพึงพอใจ
ในการสัญจร
สะดวกร้อยละ ๖๐ 
ขึ้นไป 

- ทําให้ประชาชน
สัญจรสะดวก 
- ลดอุบัติเหต ุ

กองช่าง 
 

 
 

แบบ ผ. ๐๑ 



-๘๑- 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๔)  

องค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา  อําเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 
 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่  ๑  การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  ๖  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
    ๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

๑.๒  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
งบประมาณและที่ผ่านมา 

 
ที่ 

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) ปี  ๒๕๖๑ 
(บาท) 

ปี  ๒๕๖๒ 
(บาท) 

ปี  ๒๕๖๓ 
(บาท) 

ปี ๒๕๖๔ 
(บาท) 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๑๐ ก่อสร้างรางระบายน้ํา คสล. 

หน้าบ้าน อบต.ชีพ ถึงโรงสี
นายมานะ  ใคร่กระโทก บ้าน
โค้งยาง หมู่ ๔ 
(ลําดับความสําคัญที่ ๑)   

เพื่อระบายน้ําได้
สะดวก 

รางระบายน้ํากว้าง 
๐.๕๐ เมตร ยาว 
๒๕๐.๐๐ เมตร ลึก 
๐.๕๐ เมตร 

๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ประชาชนพึงพอใจ
ในการแก้ปัญหา
การระบายน้ําร้อย
ละ ๖๐ ขึ้นไป 

- ทําให้การระบาย
น้ําสะดวก 
- ฝนตกน้ําไม่ท่วม
ขังถนน 

กองช่าง 
 

๑๑ ก่อสร้างรางระบายน้ําตั้งแต่
บ้านนายสากล  รักสระน้อย  
ถึงสนามกีฬา บ้านโค้งยาง 
หมู่ ๔  
(ลําดับความสําคัญที่ ๒) 

เพื่อระบายน้ําได้
สะดวก 

รางระบายน้ํากว้าง 
๐.๕๐ เมตร ยาว 
๘๐.๐๐ เมตร ลึก ๐.๕๐ 
เมตร 

๑๖๐,๐๐๐ ๑๖๐,๐๐๐ ๑๖๐,๐๐๐ ๑๖๐,๐๐๐ ประชาชนพึงพอใจ
ในการแก้ปัญหา
การระบายน้ําร้อย
ละ ๖๐ ขึ้นไป 

- ทําให้การระบาย
น้ําสะดวก 
- ฝนตกน้ําไม่ท่วม
ขังถนน 

กองช่าง 
 

๑๒ ปรับปรุงถมดิน สนามกีฬา 
พร้อมทําลานกีฬา หมู่ ๔  
 

(ลําดับความสําคัญที่ ๔)   

เพื่อให้มีสนามกีฬา
ที่ได้มาตรฐาน 

จํานวน ๑ แห่ง - - - ๑,๕๐๐,๐๐๐ ประชาชนพึงพอใจ
ในการดําเนิน
โครงการร้อยละ 
๖๐ ขึ้นไป 

-  ทําให้มีสนาม
กีฬาที่ได้มาตรฐาน 

กองช่าง 

๑๓ ก่อสร้างรางระบายน้ํา คสล. 
สายฝั่งตรงข้ามโรงสผีู้ใหญ่
มานะ บ้านโค้งยาง หมู่ที่ ๔ 
 

(ลําดับความสําคัญที่ ๗)   

เพื่อระบายน้ําได้
สะดวก 

รางระบายน้ํา กว้าง 
๐.๔๐ เมตร ยาว 
๑๕๐.๐๐ เมตร 
เริ่มต้น E0192872N1628366  
สิ้นสุด E0192736 N1628408 

 ๓๐๐,๐๐๐ 
 

 ๓๐๐,๐๐๐ 
 

 ๓๐๐,๐๐๐ 
 

๓๐๐,๐๐๐ ประชาชนพึงพอใจ
ในการแก้ปัญหา
การระบายน้ําร้อย
ละ ๖๐ ขึ้นไป 

- ทําให้การระบาย
น้ําสะดวก 
- ฝนตกน้ําไม่ท่วม
ขังถนน 

กองช่าง 
 

 
 

แบบ ผ. ๐๑ 



-๘๒- 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๔)  

องค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา  อําเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 
 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่  ๑  การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  ๖  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
    ๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

๑.๒  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
งบประมาณและที่ผ่านมา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) ปี  ๒๕๖๑ 
(บาท) 

ปี  ๒๕๖๒ 
(บาท) 

ปี  ๒๕๖๓ 
(บาท) 

ปี ๒๕๖๔ 
(บาท) 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๑๔ ก่อสร้างรางระบายน้ําพร้อม

วางท่อระบายน้ํา  หมู่ ๔ 
(ลําดับความสําคัญที่ ๘)   

เพื่อระบายน้ําได้
สะดวก 

กว้าง ๐.๕๐ เมตร  
ยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร 
ท่อระบายน้ํา ขนาด   
๑.๐๐ เมตร ชั้น ๓ 
จํานวน ๗๓ ท่อน 

๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ - ประชาชนพึงพอใจ
ในการแก้ปัญหา
การระบายน้ําร้อย
ละ ๖๐ ขึ้นไป 

- ทําให้การระบาย
น้ําสะดวก 
- ฝนตกน้ําไม่ท่วม
ขังถนน 

กองช่าง 
 

๑๕ ก่อสร้างถนน คสล.จากถนน
หมายเลข ๒๔ ไปโรงงานเย็บ
ผ้า  หมู่ที่  ๕ 
(ลําดับความสําคัญที่ ๑) 

เพื่อถนนได้
มาตรฐานราษฎรได้
ใช้สัญจรไปมาได้
สะดวก 

กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว 
๑,๒๐๐.๐๐ เมตร 
เริ่มต้น E0192402N1631492 
สิ้นสุด E0191890 N1632551 

๓,๓๐๐,๐๐๐ ๓,๓๐๐,๐๐๐ ๓,๓๐๐,๐๐๐ ๓,๓๐๐,๐๐๐ ประชาชนพึงพอใจ
ในการสัญจร
สะดวกร้อยละ ๖๐ 
ขึ้นไป 

- ทําให้ประชาชน
สัญจรสะดวก 
- ลดอุบัติเหต ุ

กองช่าง 
 

๑๖ ก่อสร้างรางระบายน้ํา จาก
แยกบ้านนางเลื่อน ไปถึงท่อ
คอนเวิร์สหนองตาอินทร์ หมู่
ที่ ๕ 
(ลําดับความสําคัญที่ ๒) 

เพื่อระบายน้ําได้
สะดวก 

กว้าง  ๐.๔๐ เมตร  
ยาว ๓๐๐.๐๐ เมตร 
เริ่มต้น E0192803 N1629232   
สิ้นสุด E0193166 N1629256   

๖๐๐,๐๐๐  
 

๖๐๐,๐๐๐  
 

๖๐๐,๐๐๐  
 

๖๐๐,๐๐๐  
 

ประชาชนพึงพอใจ
ในการแก้ปัญหา
การระบายน้ําร้อย
ละ ๖๐ ขึ้นไป 

- ทําให้การระบาย
น้ําสะดวก 
- ฝนตกน้ําไม่ท่วม
ขังถนน 

กองช่าง 
 

๑๗ ก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้าน
นายประคอง มุ่งกระโทก 
บ้านหนองยายเหล่ หมู่ที่ ๕ 
 

(ลําดับความสําคัญที่ ๓) 

เพื่อถนนได้
มาตรฐานราษฎรได้
ใช้สัญจรไปมาได้
สะดวก 

กว้าง  ๒.๕๐  เมตร  
หนา  ๐.๑๕  เมตร  
ยาว ๕๒.๐๐  เมตร   
เริ่มต้น E0192986N1629301 
สิ้นสุด E0192995 N1629350 

๗๒,๐๐๐  
 

๗๒,๐๐๐  
 

๗๒,๐๐๐  
 

๗๒,๐๐๐  
 

ประชาชนพึงพอใจ
ในการสัญจร
สะดวกร้อยละ ๖๐ 
ขึ้นไป 

- ทําให้ประชาชน
สัญจรสะดวก 
- ลดอุบัติเหต ุ

กองช่าง 
 

 
 

แบบ ผ. ๐๑ 



-๘๓- 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๔)  

องค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา  อําเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 
 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่  ๑  การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  ๖  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
    ๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

๑.๒  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
งบประมาณและที่ผ่านมา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) ปี  ๒๕๖๑ 
(บาท) 

ปี  ๒๕๖๒ 
(บาท) 

ปี  ๒๕๖๓ 
(บาท) 

ปี ๒๕๖๔ 
(บาท) 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๑๘ เสรมิท่อคอนเวิรส์ และทาสี

ขาว – แดง บริเวณหน้าบ้าน
นายวิน  เกื่องกระโทก  หมู่ที่  
๕   (ลําดับความสําคัญที่ ๔) 

เพื่อการระบายน้ํา
เป็นไปด้วยความ
สะดวก และมี
สัญลักษณ์แจ้งเตือน 

จํานวน ๑ แห่ง ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ - - ประชาชนพึงพอใจ
ร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป 

- ทําให้การระบาย
น้ําสะดวก 
- ลดอุบัติเหต ุ

กองช่าง 
 

๑๙ ก่อสร้างซุ้มประตู และป้าย
บอกทางเข้าหมู่บ้าน บริเวณ
แยกโรงเรยีนสายมิตรโชคชัย  
๓  หมู่ที่ ๕ 
(ลําดับความสําคัญที่ ๕) 

เพื่อเป็นป้ายบอก
ทางเข้าสู่หมู่บ้าน 

จํานวน ๑ แห่ง - ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ประชาชนมีความ
พึงพอใจในการ
ก่อสร้างซุ้มประตไูม่
ต่ํากว่าร้อยละ ๖๐ 

ทําให้มีป้ายบอก
ทางเข้าหมู่บ้าน 

กองช่าง 

๒๐ ก่อสร้างถนน คสล. จากวัด
บ้านกอกถึงบ้านนายสมชาย 
บ้านกอก หมู่ที่ ๖ 
 
(ลําดับความสําคัญที่ ๑) 

เพื่อถนนได้
มาตรฐานราษฎรได้
ใช้สัญจรไปมาได้
สะดวก 

กว้าง  ๕.๐๐  เมตร  
หนา  ๐.๑๕  เมตร  
ยาว ๘๖๗.๐๐  เมตร   
เริ่มต้น E0189144N1628971 
สิ้นสุด E0189350 N1629410 

๒,๔๐๐,๐๐๐  
 

 (ปี ๖๐:๒๕๐,๐๐๐) 

๒,๔๐๐,๐๐๐  ๒,๔๐๐,๐๐๐  ๒,๔๐๐,๐๐๐   ประชาชนพึงพอใจ
ในการสัญจร
สะดวกร้อยละ ๖๐ 
ขึ้นไป 

- ทําให้ประชาชน
สัญจรสะดวก 
- ลดอุบัติเหต ุ

กองช่าง 
 

๒๑ ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้าน
ทุ่ง บ้านกอก หมู่ที่ ๖ 
 
(ลําดับความสําคัญที่ ๒) 

เพื่อถนนได้
มาตรฐานราษฎรได้
ใช้สัญจรไปมาได้
สะดวก 

กว้าง  ๓.๐๐  เมตร  
หนา  ๐.๑๕  เมตร  
ยาว ๑๘๐.๐๐  เมตร   
เริ่มต้น E0189794N1629079 
สิ้นสุด E0189786 N1628923 

๓๐๐,๐๐๐  
 

 (ปี ๖๐:๑๕๐,๐๐๐) 

๓๐๐,๐๐๐  
 

๓๐๐,๐๐๐  
 

๓๐๐,๐๐๐  
 

ประชาชนพึงพอใจ
ในการสัญจร
สะดวกร้อยละ ๖๐ 
ขึ้นไป 

- ทําให้ประชาชน
สัญจรสะดวก 
- ลดอุบัติเหต ุ

กองช่าง 
 

 
 

แบบ ผ. ๐๑ 



-๘๔- 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๔)  

องค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา  อําเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 
 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่  ๑  การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  ๖  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
    ๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

๑.๒  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
งบประมาณและที่ผ่านมา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) ปี  ๒๕๖๑ 
(บาท) 

ปี  ๒๕๖๒ 
(บาท) 

ปี  ๒๕๖๓ 
(บาท) 

ปี ๒๕๖๔ 
(บาท) 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๒ ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้าน

นายมานพ  คล้ายกระโทก 
หมู่ ๖ 
(ลําดับความสําคัญที่ ๓) 

เพื่อถนนได้
มาตรฐานราษฎรได้
ใช้สัญจรไปมาได้
สะดวก 

กว้าง ๕.๐๐ เมตร  
ยาว ๑๘๐.๐๐ เมตร 

๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ประชาชนพึงพอใจ
ในการสัญจร
สะดวกร้อยละ ๖๐ 
ขึ้นไป 

- ทําให้ประชาชน
สัญจรสะดวก 
- ลดอุบัติเหต ุ

กองช่าง 
 

๒๓ ก่อสร้างถนนดินสายนานาย
ผลถึงโรงงานคาร์กิล  
บ้านกอก หมู่ที่ ๖ 
(ลําดับความสําคัญที่ ๔) 

เพื่อถนนได้
มาตรฐานราษฎรได้
ใช้สัญจรไปมาได้
สะดวก 

กว้าง  ๘.๐๐  เมตร  
หนา  ๐.๖๐  เมตร  
ยาว ๑,๔๕๐.๐๐  เมตร   
เริ่มต้น E0189753N1629849   
สิ้นสุด E0189860 N1631250 

- 
 

- 
 

๘๐๐,๐๐๐  
 

๘๐๐,๐๐๐  
 

ประชาชนพึงพอใจ
ในการสัญจร
สะดวกร้อยละ ๖๐ 
ขึ้นไป 

- ทําให้ประชาชน
สัญจรสะดวก 
- ขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร 

กองช่าง 
 

๒๔ โครงการก่อสร้างถนน คสล.
สายดอนซาดเชื่อมตาํบลโคก
ไทย อ.ปักธงชัย หมู่ที่ ๖ 
(ลําดับความสําคัญที่ ๙) 

เพื่อถนนได้
มาตรฐานราษฎรได้
ใช้สัญจรไปมาได้
สะดวก 

กว้าง  ๕.๐๐ เมตา 
ยาว 1,500 เมตร 
เริ่มต้น E0190876N1629960 
สิ้นสุด E0189302 N1629805 

๔,๐๐๐,๐๐๐ ๔,๐๐๐,๐๐๐ ๔,๐๐๐,๐๐๐ ๔,๐๐๐,๐๐๐ ประชาชนพึงพอใจ
ในการสัญจร
สะดวกร้อยละ ๖๐ 
ขึ้นไป 

- ทําให้ประชาชน
สัญจรสะดวก 
- ลดอุบัติเหต ุ

กองช่าง 
 

๒๕ โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้ํา  บริเวณหัวสะพานข้าม
คลอง ถึง เหมืองชลประทาน  
หมู่ ๗ 
(ลําดับความสําคัญที่ ๑) 

เพื่อระบายน้ําได้
สะดวก 

กว้าง ๐.๕๐ เมตร 
ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร 

๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ประชาชนพึงพอใจ
ในการแก้ปัญหา
การระบายน้ําร้อย
ละ ๖๐ ขึ้นไป 

- ทําให้การระบาย
น้ําสะดวก 
- ฝนตกน้ําไม่ท่วม
ขังถนน 

กองช่าง 
 

 
 
 

แบบ ผ. ๐๑ 



-๘๕- 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๔)  

องค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา  อําเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 
 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่  ๑  การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  ๖  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
    ๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

๑.๒  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
งบประมาณและที่ผ่านมา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) ปี  ๒๕๖๑ 
(บาท) 

ปี  ๒๕๖๒ 
(บาท) 

ปี  ๒๕๖๓ 
(บาท) 

ปี ๒๕๖๔ 
(บาท) 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๖ โครงการเทหินคลุกไหล่ทาง

คอนกรีตทางเข้าหมู่บ้าน หมู่ 
๗ 
(ลําดับความสําคัญที่ ๓) 

เพื่อถนนได้
มาตรฐานราษฎรได้
ใช้สัญจรไปมาได้
สะดวก 

กว้าง ๐.๕๐ เมตร 
ยาว  ๓๕๐.๐๐ เมตร 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ - - ประชาชนพึงพอใจ
ในการสัญจร
สะดวกร้อยละ ๖๐ 
ขึ้นไป 

- ทําให้ประชาชน
สัญจรสะดวก 
- ลดอุบัติเหต ุ

กองช่าง 
 

๒๗ โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้ํา  บริเวณสามแยกบ้านม่วง
ถึงทุ่งนา  หมู่ ๗ 
(ลําดับความสําคัญที่ ๗) 

เพื่อระบายน้ําได้
สะดวก 

กว้าง ๐.๕๐ เมตร 
ยาว ๒๑๓.๐๐ เมตร 

- - - ๔๐๐,๐๐๐ ประชาชนพึงพอใจ
ในการแก้ปัญหา
การระบายน้ําร้อย
ละ ๖๐ ขึ้นไป 

- ทําให้การระบาย
น้ําสะดวก 
- ฝนตกน้ําไม่ท่วม
ขังถนน 

กองช่าง 
 

๒๘ โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก 
สายเลียบคลอง – สายเหมือง
ซอย  หมู่ ๗ 
(ลําดับความสําคัญที่ ๘) 

เพื่อถนนได้
มาตรฐานราษฎรได้
ใช้สัญจรไปมาได้
สะดวก 

กว้าง ๒.๕๐ เมตร 
ยาว ๓๐๐.๐๐ เมตร 

- - ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ประชาชนพึงพอใจ
ในการสัญจร
สะดวกร้อยละ ๖๐ 
ขึ้นไป 

- ทําให้ประชาชน
สัญจรสะดวก 
- ขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร 

กองช่าง 
 

๒๙ ก่อสร้างสะพานท่าช้าง บ้าน
เกาะ  หมู่ที่ ๘ 
 

(ลําดับความสําคัญที่ ๑) 

เพื่อให้ราษฎรได้ใช้
สัญจรไปมาได้
สะดวก 

ขนาดกว้าง ๔.๕๐ เมตร 
ยาว ๑๒.๕๐ เมตร 
จํานวน ๑ แห่ง 
(E0192314 N1628245)   

๗๐๐,๐๐๐  
 

๗๐๐,๐๐๐  
 

๗๐๐,๐๐๐  
 

๗๐๐,๐๐๐  
 

ประชาชนพึงพอใจ
ในการแก้ปัญหา
การสญัจรร้อยละ 
๖๐ ขึ้นไป 

- ทําให้การได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจร 
- ทําให้ขนส่งพืชผล
ทางการเกษตรได้
สะดวก 

กองช่าง 
 

 
 

แบบ ผ. ๐๑ 



-๘๖- 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๔)  

องค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา  อําเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 
 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่  ๑  การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  ๖  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
    ๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

๑.๒  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
งบประมาณและที่ผ่านมา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
ปี  ๒๕๖๑ 

(บาท) 
ปี  ๒๕๖๒ 

(บาท) 
ปี  ๒๕๖๓ 

(บาท) 
ปี ๒๕๖๔ 

(บาท) 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๓๐ โครงการซ่อมแซมถนนหิน

คลุกทํานบหลังห้า หมู่ที่ ๘ 
(ลําดับความสําคัญที่ ๒) 
 

เพื่อถนนได้
มาตรฐานราษฎรได้
ใช้สัญจรไปมาได้
สะดวก 

กว้าง ๒.๕๐ เมตร  
ยาว ๘๐๐.๐๐ เมตร 

๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ - ประชาชนพึงพอใจ
ในการสัญจร
สะดวกร้อยละ ๖๐ 
ขึ้นไป 

- ทําให้ประชาชน
สัญจรสะดวก 
- ขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร 

กองช่าง 
 

๓๑ โครงการซ่อมแซมถนน 
คสล. สายหนา้สะพานทา่
ช้าง หมู่ที่ ๘ 
(ลําดับความสําคัญที่ ๓) 
 

เพื่อถนนได้
มาตรฐานราษฎรได้
ใช้สัญจรไปมาได้
สะดวก 

กว้าง ๔.๐๐ เมตร  
ยาว ๓๐๐.๐๐ เมตร 

๖๕๐,๐๐๐ ๖๕๐,๐๐๐ ๖๕๐,๐๐๐ ๖๕๐,๐๐๐ ประชาชนพึงพอใจ
ในการสัญจร
สะดวกร้อยละ ๖๐ 
ขึ้นไป 

- ทําให้ประชาชน
สัญจรสะดวก 
- ลดอุบัติเหต ุ

กองช่าง 
 

๓๒ โครงการก่อสร้างถนนหิน
คลุกสายทุ่งสรวง หมู่ที่ ๘ 
(ลําดับความสําคัญที่ ๕) 

เพื่อถนนได้
มาตรฐานราษฎรได้
ใช้สัญจรไปมาได้
สะดวก 

กว้าง ๒.๕๐ เมตร  
ยาว ๒,๐๐๐ เมตร 

๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ประชาชนพึงพอใจ
ในการสัญจร
สะดวกร้อยละ ๖๐ 
ขึ้นไป 

- ทําให้ประชาชน
สัญจรสะดวก 
- ขนส่งสินค้า
เกษตรได้สะดวก 

กองช่าง 
 

๓๓ ก่อสร้างถนน คสล.ซอยข้าง
โรงเรียนบ้านปรางค์ถึงหน้า
โบสถ์วัดปรางค์น้อย บ้าน
ปรางค์ หมู่ที่ ๙ 
(ลําดับความสําคัญที่ ๑) 

เพื่อถนนได้
มาตรฐานราษฎรได้
ใช้สัญจรไปมาได้
สะดวก 

กว้าง  ๔.๐๐  เมตร  
หนา  ๐.๑๕  เมตร  
ยาว ๑๒๐.๐๐  เมตร   
เริ่มต้น E0193443N1629138 
สิ้นสุด E0193316 N1629155 

๒๖๐,๐๐๐  
 

(ปี๕๙:๑๖๕,๐๐๐) 
 

๒๖๐,๐๐๐  
 

๒๖๐,๐๐๐  
 

๒๖๐,๐๐๐  
 

ประชาชนพึงพอใจ
ในการสัญจร
สะดวกร้อยละ ๖๐ 
ขึ้นไป 

- ทําให้ประชาชน
สัญจรสะดวก 
- ลดอุบัติเหต ุ

กองช่าง 
 

 
 

แบบ ผ. ๐๑ 



-๘๗- 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๔)  

องค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา  อําเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 
 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่  ๑  การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  ๖  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
    ๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

๑.๒  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
งบประมาณและที่ผ่านมา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
ปี  ๒๕๖๑ 

(บาท) 
ปี  ๒๕๖๒ 

(บาท) 
ปี  ๒๕๖๓ 

(บาท) 
ปี ๒๕๖๔ 

(บาท) 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๓๔ ก่อสร้างรางระบายน้ําต่อจาก

จุดเดมิจากสามแยกศาลา
ประชาคมถึงทุ่งนา  หมู่ ๙ 
(ลําดับความสําคัญที่ ๒) 

เพื่อระบายน้ําได้
สะดวก 

กว้าง ๐.๕๐ เมตร  
ยาว ๕๐.๐๐ เมตร 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ - - ประชาชนพึงพอใจ
ในการแก้ปัญหา
การระบายน้ําร้อย
ละ ๖๐ ขึ้นไป 

- ทําให้การระบาย
น้ําสะดวก 
- ฝนตกน้ําไม่ท่วม
ขังถนน 

กองช่าง 
 

๓๕ ก่อสร้างถนนคสล. สายบ้าน
นายจันทร์ ครึบกระโทก บ้าน
ปรางค์ หมู่ที่ ๙ 
(ลําดับความสําคัญที่ ๕) 

เพื่อถนนได้
มาตรฐานราษฎรได้
ใช้สัญจรไปมาได้
สะดวก 

กว้าง  ๓.๐๐  เมตร  
หนา  ๐.๑๕  เมตร  
ยาว ๒๔.๐๐  เมตร   
เริ่มต้น E0193281N1628903 
สิ้นสุด E0193264 N1628910 

 ๓๖,๐๐๐ 
 

 ๓๖,๐๐๐ 
 

 - - ประชาชนพึงพอใจ
ในการสัญจร
สะดวกร้อยละ ๖๐ 
ขึ้นไป 

- ทําให้ประชาชน
สัญจรสะดวก 
- ลดอุบัติเหต ุ

กองช่าง 
 

๓๖ ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้าน
นางบุญ  เกษมศรี  หมู่ ๙ 
(ลําดับความสําคัญที่ ๖) 

เพื่อถนนได้
มาตรฐานราษฎรได้
ใช้สัญจรไปมาได้
สะดวก 

กว้าง ๓.๕๐ เมตร  
ยาว ๖๕.๐๐ เมตร 

- ๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ ประชาชนพึงพอใจ
ในการสัญจร
สะดวกร้อยละ ๖๐ 
ขึ้นไป 

- ทําให้ประชาชน
สัญจรสะดวก 
- ลดอุบัติเหต ุ

กองช่าง 
 

๓๗ ก่อสร้างถนน คสล.ต่อจาก
เดิมเข้าทางสาธารณะบ้าน 
ผู้ช่วยทิ้ง พายกระโทก หมู่ ๙ 
(ลําดับความสําคัญที่ ๗) 

เพื่อถนนได้
มาตรฐานราษฎรได้
ใช้สัญจรไปมาได้
สะดวก 

กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว
๓๔.๐๐ เมตร 

- - ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ประชาชนพึงพอใจ
ในการสัญจร
สะดวกร้อยละ ๖๐ 
ขึ้นไป 

- ทําให้ประชาชน
สัญจรสะดวก 
- ลดอุบัติเหต ุ

กองช่าง 
 

๓๘ ก่อสร้างซุ้มประตูและป้าย
บอกทางเข้าบ้านปรางค์ 
หมู่ ๙ 
(ลําดับความสําคัญที่ ๘) 

เพื่อเป็นป้ายบอก
ทางเข้าสู่หมู่บ้าน 

๑  แห่ง - - ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ประชาชนมีความ
พึงพอใจในการ
ก่อสร้างซุ้มประตไูม่
ต่ํากว่าร้อยละ ๖๐ 

ทําให้มีป้ายบอก
ทางเข้าหมู่บ้าน 

กองช่าง 

แบบ ผ. ๐๑ 



-๘๘- 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๔)  

องค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา  อําเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 
 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่  ๑  การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  ๖  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
    ๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

๑.๒  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
งบประมาณและที่ผ่านมา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
ปี  ๒๕๖๑ 

(บาท) 
ปี  ๒๕๖๒ 

(บาท) 
ปี  ๒๕๖๓ 

(บาท) 
ปี ๒๕๖๔ 

(บาท) 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๓๙ ก่อสร้างรางระบายน้ําหน้า

บ้านผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑๐  
 
(ลําดับความสําคัญที่ ๑) 

เพื่อระบายน้ําได้
สะดวก 

กว้าง  ๐.๔๐ เมตร  
ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร 
เริ่มต้น E0191954N1628882 
สิ้นสุด E0191797 N1628928 

๔๐๐,๐๐๐  
 

 (ปี๕๙:๑๘๘,๘๓๓) 

๔๐๐,๐๐๐  
 

๔๐๐,๐๐๐  
 

๔๐๐,๐๐๐  
 

ประชาชนพึงพอใจ
ในการแก้ปัญหา
การระบายน้ําร้อย
ละ ๖๐ ขึ้นไป 

- ทําให้การระบาย
น้ําสะดวก 
- ฝนตกน้ําไม่ท่วม
ขังถนน 

กองช่าง 
 

๔๐ ก่อสร้างถนนดินพร้อมลงหิน
คลุก และวางท่อ สายบ้าน
โคก ทุ่งหนองสระ หมู่  ๑๐ 
(ลําดับความสําคัญที่ ๓) 

เพื่อถนนได้
มาตรฐานราษฎรได้
ใช้สัญจรไปมาได้
สะดวก 

ขนาดท่อ ๘๐ 
เซนติเมตร  
จํานวน ๒ จุด 
กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว 
๕๐๐.๐๐ เมตร 

๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ - ประชาชนพึงพอใจ
ในการสัญจร
สะดวกร้อยละ ๖๐ 
ขึ้นไป 

- ทําให้ประชาชน
สัญจรสะดวก 
- ขนส่งสินค้า
เกษตร 

กองช่าง 
 

๔๑ โครงการก่อสร้างท่อลอด
เหลี่ยม บ้านบุ หมู่ที่ ๑๐  
(ลําดับความสําคัญที่ ๖) 
 

เพื่อระบายน้ําได้
สะดวก 

ขนาดกว้าง ๒ X ๔ 
เมตร 

 
เริ่มต้น E0192195 N1628975 

- - ๓๐๐,๐๐๐  
 

๓๐๐,๐๐๐  
 

ประชาชนพึงพอใจ
ในการแก้ปัญหา
การระบายน้ําร้อย
ละ ๖๐ ขึ้นไป 

- ทําให้การระบาย
น้ําสะดวก 
- ฝนตกน้ําไม่ท่วม
ขังถนน 

กองช่าง 
 

๔๒ ก่อสร้างรางระบายน้ํา จาก
บ้านนายบุญธรรม หมู่ ๒ ถึง
สามแยกบ้านสายใจ  บ้าน
ปรางค์  หมู่  ๑๑ 
(ลําดับความสําคัญที่ ๑) 

เพื่อระบายน้ําได้
สะดวก 

กว้าง ๐.๕๐ เมตร  
ยาว ๑๒๐.๐๐ เมตร 

๒๔๐,๐๐๐ ๒๔๐,๐๐๐ ๒๔๐,๐๐๐ - ประชาชนพึงพอใจ
ในการแก้ปัญหา
การระบายน้ําร้อย
ละ ๖๐ ขึ้นไป 

- ทําให้การระบาย
น้ําสะดวก 
- ฝนตกน้ําไม่ท่วม
ขังถนน 

กองช่าง 
 

 
 

แบบ ผ. ๐๑ 



-๘๙- 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๔)  

องค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา  อําเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 
 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่  ๑  การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  ๖  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
    ๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

๑.๒  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
งบประมาณและที่ผ่านมา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
ปี  ๒๕๖๑ 

(บาท) 
ปี  ๒๕๖๒ 

(บาท) 
ปี  ๒๕๖๓ 

(บาท) 
ปี ๒๕๖๔ 

(บาท) 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๔๓ ก่อสร้างรางระบายน้ําจาก

บ้านนางทอง  ลงคลอง
เหมือง  หมู่  ๑๑ 
(ลําดับความสําคัญที่ ๒) 

เพื่อระบายน้ําได้
สะดวก 

กว้าง ๐.๕๐ เมตร  
ยาว ๘๐.๐๐ เมตร 

๑๖๐,๐๐๐ ๑๖๐,๐๐๐ - - ประชาชนพึงพอใจ
ในการแก้ปัญหา
การระบายน้ําร้อย
ละ ๖๐ ขึ้นไป 

- ทําให้การระบายน้ํา
สะดวก 
- ฝนตกน้ําไม่ท่วมขัง
ถนน 

กองช่าง 
 

๔๔ ก่อสร้างถนน คสล.จาก
บ้านนางเขียว ถึงบ้านนาย
เพิ่ม  หมู่  ๑๑ 
(ลําดับความสําคัญที่ ๓) 

เพื่อถนนได้มาตรฐาน
ราษฎรได้ใช้สญัจรไป
มาไดส้ะดวก 

กว้าง ๔.๐๐ เมตร  
ยาว ๘๐.๐๐ เมตร 

- ๑๗๐,๐๐๐ ๑๗๐,๐๐๐ ๑๗๐,๐๐๐ ประชาชนพึงพอใจ
ในการสัญจร
สะดวกร้อยละ ๖๐ 
ขึ้นไป 

- ทําให้ประชาชน
สัญจรสะดวก 
- ลดอุบัติเหต ุ

กองช่าง 
 

๔๕ ก่อสร้างถนนหินคลุก 
ทางเข้าทุ่งใหญ่ถึงคลอง
ช้างตาย บ้านปรางค์หมู่ 
๑๑ 
(ลําดับความสําคัญที่ ๕) 

เพื่อถนนได้มาตรฐาน
ราษฎรได้ใช้สญัจรไป
มาไดส้ะดวก 

กว้าง  ๓.๐๐  เมตร  
หนา  ๐.๑๕  เมตร  
ยาว ๓๐๐.๐๐  เมตร   
เริ่มต้น E0192771N1628277 
สิ้นสุด E0193078 N1628263 

๕๐,๐๐๐  
 

(ปี๕๙:๑๗๖,๒๐๐) 

๕๐,๐๐๐  
 

- - ประชาชนพึงพอใจ
ในการสัญจร
สะดวกร้อยละ ๖๐ 
ขึ้นไป 

- ทําให้ประชาชน
สัญจรสะดวก 
- ขนส่งสินค้าทางการ
เกษตร 

กองช่าง 
 

๔๖ ก่อสร้างรางระบาย สาม
แยกบ้านนางหล่อถึงคลอง
เหมือง หมู่ที่ ๑๑ 
(ลําดับความสําคัญที่ ๖) 

เพื่อระบายน้ําได้
สะดวก 

กว้าง  ๐.๔๐ เมตร  
ยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร 
เริ่มต้น E0193111 N1628364 
สิ้นสุด E0193104 N1628265  

- - ๒๐๐,๐๐๐  
 

๒๐๐,๐๐๐  
 

ประชาชนพึงพอใจ
ในการแก้ปัญหา
การระบายน้ําร้อย
ละ ๖๐ ขึ้นไป 

- ทําให้การระบายน้ํา
สะดวก 
- ฝนตกน้ําไม่ท่วมขัง
ถนน 

กองช่าง 
 

 
 
 

แบบ ผ. ๐๑ 



-๙๐- 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๔)  

องค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา  อําเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่  ๑  การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  ๖  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
    ๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

๑.๒  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
งบประมาณและที่ผ่านมา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
ปี  ๒๕๖๑ 

(บาท) 
ปี  ๒๕๖๒ 

(บาท) 
ปี  ๒๕๖๓ 

(บาท) 
ปี ๒๕๖๔ 

(บาท) 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๔๗ ก่อสร้างถนน คสล.จากบ้าน

นายเกิด ถึงบ้านนางประยูร  
หมู่  ๑๑ 
(ลําดับความสําคัญที่ ๘) 

เพื่อถนนได้
มาตรฐานราษฎรได้
ใช้สัญจรไปมาได้
สะดวก 

กว้าง  ๓.๐๐ เมตร  
ยาว ๗๐.๐๐ เมตร 

- - - ๑๒๐,๐๐๐ ประชาชนพึงพอใจ
ในการสัญจร
สะดวกร้อยละ ๖๐ 
ขึ้นไป 

- ทําให้ประชาชน
สัญจรสะดวก 
- ลดอุบัติเหต ุ

กองช่าง 
 

๔๘ ก่อสร้างรางระบายน้ําจากจุด
เดิมผ่านหน้าวัดลงทุ่งนา  
สายกลางหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๒ 
(ลําดับความสําคัญที่ ๑) 

เพื่อระบายน้ําได้
สะดวก 

กว้าง  ๐.๕๐ เมตร  
ยาว ๓๕๐.๐๐ เมตร 
 

๗๐๐,๐๐๐  
 

๗๐๐,๐๐๐  
 

๗๐๐,๐๐๐  
 
 

๗๐๐,๐๐๐  
 

ประชาชนพึงพอใจ
ในการแก้ปัญหา
การระบายน้ําร้อย
ละ ๖๐ ขึ้นไป 

- ทําให้การระบาย
น้ําสะดวก 
- ฝนตกน้ําไม่ท่วม
ขังถนน 

กองช่าง 
 

๔๙ ขยายเสริมไหล่ คสล. ทาง 
สายกลางหมู่บ้านเชื่อมต่อ
ถนนโชคชัย – สีคิ้ว  หมู่ ๑๒ 
(ลําดับความสําคัญที่ ๓) 

เพื่อให้ได้ทางที่
กว้างสะดวกในการ
สัญจรไปมา 

กว้าง ๑.๐๐ เมตร ยาว 
๓๐๐.๐๐ เมตร 

๑๖๐,๐๐๐ ๑๖๐,๐๐๐ ๑๖๐,๐๐๐ - ประชาชนพึงพอใจ
ในการแก้ปัญหา
ร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป 

- ทําให้ประชาชน
สัญจรสะดวก 
- ลดอุบัติเหต ุ

กองช่าง 
 

๕๐ ก่อสร้างถนนหินคลุกสายหัว
ยอก บ้านกุดสวาย หมู่ที่ ๑๒ 
(ลําดับความสําคัญที่ ๔) 

เพื่อถนนได้
มาตรฐานราษฎรได้
ใช้สัญจรไปมาได้
สะดวก 

กว้าง  ๔.๐๐  เมตร  
หนา  ๐.๑๕  เมตร  
ยาว ๘๐๐.๐๐  เมตร   
เริ่มต้น E0190653N1629982 
สิ้นสุด E0190172 N1631280 

- 
 

- 
 

 ๑๖๘,๐๐๐ 
 

๑๖๘,๐๐๐ 
 

ประชาชนพึงพอใจ
ในการสัญจร
สะดวกร้อยละ ๖๐ 
ขึ้นไป 

- ทําให้ประชาชน
สัญจรสะดวก 
- ขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร 

กองช่าง 
 

๕๑ ก่อสร้างถนนคสล.สายกลาง
หมู่บ้าน บ้านกุดสวาย หมู่ที่ 
๑๒ 
(ลําดับความสําคัญที่ ๕) 

เพื่อถนนได้
มาตรฐานราษฎรได้
ใช้สัญจรไปมาได้
สะดวก 

กว้าง ๔.๐๐   เมตร  
หนา  ๐.๑๕  เมตร  
ยาว ๑๔๐ เมตร   
เริ่มต้น E0191109N1629271 
สิ้นสุด E0190948 N1629295 

๒๘๐,๐๐๐ 
  

(ปี๖๐:๒๔๐,๐๐๐) 
 

๒๘๐,๐๐๐  
 

๒๘๐,๐๐๐  
 

๒๘๐,๐๐๐  
 

ประชาชนพึงพอใจ
ในการสัญจร
สะดวกร้อยละ ๖๐ 
ขึ้นไป 

- ทําให้ประชาชน
สัญจรสะดวก 
- ลดอุบัติเหต ุ

กองช่าง 
 

แบบ ผ. ๐๑ 



-๙๑- 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๔)  

องค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา  อําเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 
 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่  ๑  การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  ๖  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
    ๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

๑.๒  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
งบประมาณและที่ผ่านมา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
ปี  ๒๕๖๑ 

(บาท) 
ปี  ๒๕๖๒ 

(บาท) 
ปี  ๒๕๖๓ 

(บาท) 
ปี ๒๕๖๔ 

(บาท) 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๕๒ ก่อสร้างถนนคสล.คุ้มหนอง

หญ้าขาวถึงบ้านยายบ่าย 
บ้านท่าตะเคียน หมู่ที่  ๑๓ 
(ลําดับความสําคัญที่ ๑) 

เพื่อถนนได้
มาตรฐานราษฎรได้
ใช้สัญจรไปมาได้
สะดวก 

ช่วงที่ ๑ จากคุ้มหนอง
หญ้าขาวถึงบ้านนาย
บรรลือ กกกระโทก กว้าง  
๕.๐๐  เมตร  หนา  
๐.๑๕  เมตร  ยาว 
๖๐๐.๐๐  เมตร  
ช่วงที่ ๒ จากบ้านนาย
บันลือ กกกระโทก ถึงบ้าน
นางบ่าย กว้าง ๓.๕ เมตร 
หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว 
๕๐๐  เมตร  
เริ่มต้น E0190116N1636105 
สิ้นสุด E0190287 N1636769 

 ๒,๕๐๐,๐๐๐ 
 

(ปี๖๐:๑๐๐,๐๐) 
 

๒,๕๐๐,๐๐๐ 
 

๒,๕๐๐,๐๐๐ 
 

๒,๕๐๐,๐๐๐ 
 

ประชาชนพึงพอใจ
ในการสัญจร
สะดวกร้อยละ ๖๐ 
ขึ้นไป 

- ทําให้ประชาชน
สัญจรสะดวก 
- ลดอุบัติเหต ุ

กองช่าง 
 

๕๓ ก่อสร้างถนน คสล. สาย
หนองกระทุ่ม ถึงวัดท่า
ตะเคียน หมู่  ๑๓ 
(ลําดับความสําคัญที่ ๒) 

เพื่อถนนได้
มาตรฐานราษฎรได้
ใช้สัญจรไปมาได้
สะดวก 

กว้าง  ๔.๐๐  เมตร  
หนา  ๐.๑๕  เมตร  
ยาว ๑๒๕.๐๐  เมตร   
เริ่มต้น E0188499N1636301 
สิ้นสุด E0188600 N1637534 

๒๕๐,๐๐๐ 
 

(ปี๕๘:๒๐๐,๐๐๐) 
(ปี๕๙:๒๕๐,๐๐๐) 
(ปี๖๐:๑๕๐,๐๐๐) 

๒๕๐,๐๐๐ 
 

๒๕๐,๐๐๐ 
 

๒๕๐,๐๐๐ 
 

ประชาชนพึงพอใจ
ในการสัญจร
สะดวกร้อยละ ๖๐ 
ขึ้นไป 

- ทําให้ประชาชน
สัญจรสะดวก 
- ลดอุบัติเหต ุ

กองช่าง 
 

๕๔ ก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้าน
นายช่วย  ปราวกระโทก  หมู่ 
๑๓ 
(ลําดับความสําคัญที่ ๔) 

เพื่อถนนได้
มาตรฐานราษฎรได้
ใช้สัญจรไปมาได้
สะดวก 

กว้าง ๓.๐๐ เมตร  
ยาว ๓๘.๐๐ เมตร 

๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ - - ประชาชนพึงพอใจ
ในการสัญจร
สะดวกร้อยละ ๖๐ 
ขึ้นไป 

- ทําให้ประชาชน
สัญจรสะดวก 
- ลดอุบัติเหต ุ

กองช่าง 
 

แบบ ผ. ๐๑ 



-๙๒- 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๔)  

องค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา  อําเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 
 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่  ๑  การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  ๖  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
    ๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

๑.๒  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
งบประมาณและที่ผ่านมา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
ปี  ๒๕๖๑ 

(บาท) 
ปี  ๒๕๖๒ 

(บาท) 
ปี  ๒๕๖๓ 

(บาท) 
ปี ๒๕๖๔ 

(บาท) 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๕๕ ก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้าน

นางราพร  งาผักแว่น  หมู่ 
๑๓ 
(ลําดับความสําคัญที่ ๕) 

เพื่อถนนได้
มาตรฐานราษฎรได้
ใช้สัญจรไปมาได้
สะดวก 

กว้าง ๔.๐๐ เมตร  
ยาว ๖๘.๐๐ เมตร 

๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ - ประชาชนพึงพอใจ
ในการสัญจร
สะดวกร้อยละ ๖๐ 
ขึ้นไป 

- ทําให้ประชาชน
สัญจรสะดวก 
- ลดอุบัติเหต ุ

กองช่าง 
 

๕๖ ก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้าน
นายทองสุข  ถึงบ้านนาย
ประสิทธิ์  หมู่ ๑๓ 
(ลําดับความสําคัญที่ ๖) 

เพื่อถนนได้
มาตรฐานราษฎรได้
ใช้สัญจรไปมาได้
สะดวก 

กว้าง ๒.๕๐ เมตร  
ยาว ๔๐.๐๐ เมตร 

- - ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ประชาชนพึงพอใจ
ในการสัญจร
สะดวกร้อยละ ๖๐ 
ขึ้นไป 

- ทําให้ประชาชน
สัญจรสะดวก 
- ลดอุบัติเหต ุ

กองช่าง 
 

๕๗ ก่อสร้างรางระบายน้ํา คสล.
ต่อจากซอยข้างกําแพงวัด
คลองยางถึงบ้านนาย
ประจวบ  บ้านคลองยาง หมู่
ที่ ๑๔ 
(ลําดับความสําคัญที่ ๑) 

เพื่อระบายน้ําได้
สะดวก 

รางระบายน้ํา   
กว้าง  ๐.๔๐ เมตร  
ยาว ๕๐.๐๐ เมตร 

๒๐๐,๐๐๐  
 

(ปี๖๐:๒๔๐,๐๐๐) 

๒๐๐,๐๐๐  
 

- - ประชาชนพึงพอใจ
ในการแก้ปัญหา
การระบายน้ําร้อย
ละ ๖๐ ขึ้นไป 

- ทําให้การระบาย
น้ําสะดวก 
- ฝนตกน้ําไม่ท่วม
ขังถนน 

กองช่าง 
 

๕๘ ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ถนน
สายไปบ้านหนองเสาเดียว 
หมู่ที่ ๗ ตําบลท่าอ่าง   
(ลําดับความสําคัญที่ ๒) 

เพื่อระบายน้ําได้
สะดวก 

กว้าง ๒.๐๐ เมตร  
ยาว ๑๑.๐๐ เมตร 

๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ประชาชนพึงพอใจ
ในการแก้ปัญหา
การระบายน้ําร้อย
ละ ๖๐ ขึ้นไป 

- ทําให้การระบาย
น้ําสะดวก 
- ฝนตกน้ําไม่ท่วม
ขังถนน 

กองช่าง 
 

 
 

แบบ ผ. ๐๑ 



-๙๓- 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๔)  

องค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา  อําเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 
 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่  ๑  การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  ๖  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
    ๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

๑.๒  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
งบประมาณและที่ผ่านมา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
ปี  ๒๕๖๑ 

(บาท) 
ปี  ๒๕๖๒ 

(บาท) 
ปี  ๒๕๖๓ 

(บาท) 
ปี ๒๕๖๔ 

(บาท) 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๕๙ ก่อสร้างถนนลาดยาง  คุ้ม

หนองโพธิ์  หมู่ที่ ๑๔ 
(ลําดับความสําคัญที่ ๓) 

เพื่อถนนได้
มาตรฐานราษฎรได้
ใช้สัญจรไปมาได้
สะดวก 

กว้าง ๔.๐๐ เมตร  
ยาว ๔๐๐.๐๐ เมตร 

๙๐๐,๐๐๐ ๙๐๐,๐๐๐ ๙๐๐,๐๐๐ ๙๐๐,๐๐๐ ประชาชนพึงพอใจ
ในการสัญจร
สะดวกร้อยละ ๖๐ 
ขึ้นไป 

- ทําให้ประชาชน
สัญจรสะดวก 
- ลดอุบัติเหต ุ

กองช่าง 
 

๖๐ ก่อสร้างถนนหินคลุกทางเข้า
พื้นที่การเกษตร ทั้งหมด  
บ้านคลองยาง หมู่ ๑๔ 
(ลําดับความสําคัญที่ ๔) 

เพื่อถนนได้
มาตรฐานราษฎรได้
ใช้สัญจรไปมาได้
สะดวก 

กว้าง  ๓.๕๐  เมตร  
หนา  ๐.๒๐  เมตร  
ยาว ๔,๕๐๐.๐๐  เมตร   
เริ่มต้น E0192077N1638530 
สิ้นสุด E0191634 N1638602 

 ๖,๐๐๐,๐๐๐ 
 

(ปี๕๙:๒๐๐,๐๐๐) 

 ๖,๐๐๐,๐๐๐ 
 
 

๖,๐๐๐,๐๐๐ 
 

๖,๐๐๐,๐๐๐ 
 

ประชาชนพึงพอใจ
ในการสัญจร
สะดวกร้อยละ ๖๐ 
ขึ้นไป 

- ทําให้ประชาชน
สัญจรสะดวก 
- ขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร 

กองช่าง 
 

๖๑ ก่อสร้างถนนลาดยาง  ซอย
อบอุ่น  หมู่ที่ ๑๔ 
 
(ลําดับความสําคัญที่ ๕) 

เพื่อถนนได้
มาตรฐานราษฎรได้
ใช้สัญจรไปมาได้
สะดวก 

กว้าง ๔.๐๐ เมตร  
ยาว ๓๕๐.๐๐ เมตร 

- ๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ ประชาชนพึงพอใจ
ในการสัญจร
สะดวกร้อยละ ๖๐ 
ขึ้นไป 

- ทําให้ประชาชน
สัญจรสะดวก 
- ขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร 

กองช่าง 
 

๖๒ ก่อสร้างถนน คสล. สาย 
๒๒๔ หมู่ที่ ๑๕ 
 
(ลําดับความสําคัญที่ ๒) 

เพื่อถนนได้
มาตรฐานราษฎรได้
ใช้สัญจรไปมาได้
สะดวก 

กว้าง ๘.๐๐ เมตร  
ยาว  ๑,๐๐๐.๐๐ เมตร 
เริ่มต้น E0190923N1635117 
สิ้นสุด E0191681N1634847 

๔,๒๐๐,๐๐๐ ๔,๒๐๐,๐๐๐ ๔,๒๐๐,๐๐๐ ๔,๒๐๐,๐๐๐ ประชาชนพึงพอใจ
ในการสัญจร
สะดวกร้อยละ ๖๐ 
ขึ้นไป 

- ทําให้ประชาชน
สัญจรสะดวก 
- ลดอุบัติเหต ุ

กองช่าง 
 

๖๓ ก่อสร้างถนนหินคลุกสาย
เลียบคลองฝั่งซ้ายและฝั่งขวา 
หมู่ที่ ๑๕ 
(ลําดับความสําคัญที่ ๓) 

เพื่อถนนได้
มาตรฐานราษฎรได้
ใช้สัญจรไปมาได้
สะดวก 

กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว 
๓,๐๐๐.๐๐ เมตร 

๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ ประชาชนพึงพอใจ
ในการสัญจร
สะดวกร้อยละ ๖๐ 
ขึ้นไป 

- ทําให้ประชาชน
สัญจรสะดวก 
- ขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร 

กองช่าง 
 

แบบ ผ. ๐๑ 



-๙๔- 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๔)  

องค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา  อําเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 
 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่  ๑  การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  ๖  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
    ๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

๑.๒  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
งบประมาณและที่ผ่านมา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
ปี  ๒๕๖๑ 

(บาท) 
ปี  ๒๕๖๒ 

(บาท) 
ปี  ๒๕๖๓ 

(บาท) 
ปี ๒๕๖๔ 

(บาท) 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๖๔ ก่อสร้างถนนเป็นแนวป้องกัน

ไฟรอบป่าสาธารณะ
ประโยชน์ หมู่ที่ ๑๕ 
(ลําดับความสําคัญที่ ๔) 

เพื่อป้องกันไฟรอบ
ป่าสาธารณะ
ประโยชน์ 
 

กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว 
๓,๐๐๐.๐๐ เมตร 

- - ๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ ประชาชนพึงพอใจ
ร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป 

- ทําให้ประชาชน
สัญจรสะดวก 
- ทําให้ป่า
สาธารณะได้รบัการ
ป้องกันไฟป่า 

กองช่าง 
 

๖๕ ก่อสร้างรางระบายน้ํา หมู่ที่ 
๑๕ จากสี่แยกบ้านผู้ช่วย
ฉลวย ไปหมู่ ๑๔ 
(ลําดับความสําคัญที่ ๕) 

เพื่อระบายน้ําได้
สะดวก 

กว้าง  ๐.๔๐ เมตร  
ยาว ๑๕๐.๐๐ เมตร 
เริ่มต้น E0191951 N1634774 
สิ้นสุด E0191980 N1634920   

๓๐๐,๐๐๐  
 

๓๐๐,๐๐๐  
 

๓๐๐,๐๐๐  
 

๓๐๐,๐๐๐  
 

ประชาชนพึงพอใจ
ในการแก้ปัญหา
การระบายน้ําร้อย
ละ ๖๐ ขึ้นไป 

- ทําให้การระบาย
น้ําสะดวก 
- ฝนตกน้ําไม่ท่วม
ขังถนน 

กองช่าง 
 

๖๖ ก่อสร้างถนนคสล.คุ้มคลอง
กลางใหญ่ และคุ้มคลองกลาง
น้อย บ้านคลองกลาง หมู่ที่ 
๑๕ 
(ลําดับความสําคัญที่ ๗) 

เพื่อถนนได้
มาตรฐานราษฎรได้
ใช้สัญจรไปมาได้
สะดวก 

กว้าง  ๓.๕๐  เมตร  
หนา  ๐.๑๕  เมตร  
ยาว ๙๐.๐๐  เมตร   
เริ่มต้น E0192090N1635261 
สิ้นสุด E0192128 N1635422 

๑๘๐,๐๐๐ 
 

(ปี๖๐:๑๐๕,๐๐๐) 

๑๘๐,๐๐๐ 
 

- 
 

- ประชาชนพึงพอใจ
ในการสัญจร
สะดวกร้อยละ ๖๐ 
ขึ้นไป 

- ทําให้ประชาชน
สัญจรสะดวก 
- ลดอุบัติเหต ุ

กองช่าง 
 

๖๗ ก่อสร้างถนนลาดยางสายหลัง
วัดคลองกลาง หมู่ที่ ๑๕ 
 
(ลําดับความสําคัญที่ ๘) 

เพื่อถนนได้
มาตรฐานราษฎรได้
ใช้สัญจรไปมาได้
สะดวก 

กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว 
๕๐๐.๐๐ เมตร 

- - - ๑,๐๐๐,๐๐๐ ประชาชนพึงพอใจ
ในการสัญจร
สะดวกร้อยละ ๖๐ 
ขึ้นไป 

- ทําให้ประชาชน
สัญจรสะดวก 
- ลดอุบัติเหต ุ

กองช่าง 
 

 
 

แบบ ผ. ๐๑ 



-๙๕- 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๔)  

องค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา  อําเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 
 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่  ๑  การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  ๖  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
    ๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

๑.๒  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
งบประมาณและที่ผ่านมา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
ปี  ๒๕๖๑ 

(บาท) 
ปี  ๒๕๖๒ 

(บาท) 
ปี  ๒๕๖๓ 

(บาท) 
ปี ๒๕๖๔ 

(บาท) 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๖๘ โครงการก่อสร้าง

ถนนลาดยาง จาก หมู่  ๑๖ 
บ้านโนนแดง ถึงหมู่ที่  ๑๓   
(ลําดับความสําคัญที่ ๒) 

เพื่อถนนได้
มาตรฐานราษฎรได้
ใช้สัญจรไปมาได้
สะดวก 

กว้าง  ๔.๐๐ เมตร  
ยาว  ๑,๐๐๐.๐๐  เมตร 
เริ่มต้น E0188118N1634968 
สิ้นสุด E01885868N1636204 

๑,๕๐๐,๐๐๐ ๑,๕๐๐,๐๐๐ ๑,๕๐๐,๐๐๐ ๑,๕๐๐,๐๐๐ ประชาชนพึงพอใจ
ในการสัญจร
สะดวกร้อยละ ๖๐ 
ขึ้นไป 

- ทําให้ประชาชน
สัญจรสะดวก 
- ลดอุบัติเหต ุ

กองช่าง 
 

๖๙ ก่อสร้างถนนหินคลุกขนส่ง
สินค้าทางการเกษตร บ้าน
โนนแดง หมู่ที่ ๑๖ (บ้าน
ผู้ใหญ่ถึงบ่อขยะ) 
(ลําดับความสําคัญที่ ๓) 

เพื่อถนนได้
มาตรฐานราษฎรได้
ใช้สัญจรไปมาได้
สะดวก 

กว้าง  ๔.๐๐  เมตร  
หนา  ๐.๑๕  เมตร  
ยาว ๔๕๐.๐๐  เมตร   
เริ่มต้น E0189570N1634335 
สิ้นสุด E0190086 N1633125 

๑๘๐,๐๐๐  
 

(ปี๖๐:๙๘,๐๐๐) 

๑๘๐,๐๐๐  
 

๑๘๐,๐๐๐  
 
 

- 
 

ประชาชนพึงพอใจ
ในการสัญจร
สะดวกร้อยละ ๖๐ 
ขึ้นไป 

- ทําให้ประชาชน
สัญจรสะดวก 
- ขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร 

กองช่าง 
 

๗๐ ก่อสร้างถนนคสล.สามแยก
ศาลา SML บ้านโนนแดง หมู่
ที่ ๑๖ 
(ลําดับความสําคัญที่ ๕) 

เพื่อถนนได้
มาตรฐานราษฎรได้
ใช้สัญจรไปมาได้
สะดวก 

กว้าง  ๔.๐๐  เมตร  
หนา  ๐.๑๕  เมตร  
ยาว ๑๘๐.๐๐  เมตร   
เริ่มต้น E0192745N1634547 
สิ้นสุด E0192735 N1634412 

๔๐๐,๐๐๐ 
 

(ปี๖๐:๒๔๐,๐๐๐) 

๔๐๐,๐๐๐ 
 

๔๐๐,๐๐๐ 
 

๔๐๐,๐๐๐ 
 

ประชาชนพึงพอใจ
ในการสัญจร
สะดวกร้อยละ ๖๐ 
ขึ้นไป 

- ทําให้ประชาชน
สัญจรสะดวก 
- ลดอุบัติเหต ุ

กองช่าง 
 

๗๑ ก่อสร้างรางระบายน้ํา รอบ
หมู่บ้าน พร้อมวางท่อ หมู่ 
๑๗ 
(ลําดับความสําคัญที่ ๑) 

เพื่อให้ราษฎรมีน้ํา
อุปโภคบรโิภค
อย่างทั่วถึงและ
พอเพียง 

กว้าง  ๐.๕๐ เมตร 
ยาว  ๑๗๐.๐๐ เมตร 
 

๒๘๐,๐๐๐ ๒๘๐,๐๐๐ ๒๘๐,๐๐๐ ๒๘๐,๐๐๐ ประชาชนพึงพอใจ
ในการแก้ไขปัญหา
ตามโครงการร้อย
ละ ๖๐ ขึ้นไป 

- ทําให้ราษฎรมีน้ํา
อุปโภคบรโิภค
อย่างทั่วถึงและ
พอเพียง 

กองช่าง 
 

 
 
 

แบบ ผ. ๐๑ 



-๙๖- 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๔)  

องค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา  อําเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่  ๑  การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  ๖  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
    ๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

๑.๒  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
งบประมาณและที่ผ่านมา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
ปี  ๒๕๖๑ 

(บาท) 
ปี  ๒๕๖๒ 

(บาท) 
ปี  ๒๕๖๓ 

(บาท) 
ปี ๒๕๖๔ 

(บาท) 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๗๒ ก่อสร้างกําแพงกันดิน 

คสล.รอบหมู่บ้าน บ้านบุ 
หมู่ที่ ๑๗ 
(ลําดับความสําคัญที่ ๒) 

เพื่อเสรมิความ
แข็งแรงของถนน
และกันดินพังทลาย 

สูง  ๑.๕๐  เมตร     
ยาว ๑๗๐.๐๐  เมตร   

 

๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ - ประชาชนพึงพอใจ
ในการแก้ไขปัญหา
ตามโครงการร้อย
ละ ๖๐ ขึ้นไป 

- ทําให้ถนนไม่
พังทลาย 

กองช่าง 
 

๗๓ ขยายผิวถนน คสล. รอบ
หมู่บ้าน บ้านบุ หมู่ที่ ๑๗ 
 
(ลําดับความสําคัญที่ ๔) 

เพื่อถนนได้
มาตรฐานราษฎรได้
ใช้สัญจรไปมาได้
สะดวก 

กว้าง  ๑.๐๐ เมตร  
ยาว  ๘๐.๐๐  เมตร 

๕๐,๐๐๐ 
 

(ปี๕๘:๘๐,๐๐๐) 

๕๐,๐๐๐ 
 

- - ประชาชนพึงพอใจ
ในการสัญจร
สะดวกร้อยละ ๖๐ 
ขึ้นไป 

- ทําให้ประชาชน
สัญจรสะดวก 
- ลดอุบัติเหต ุ

กองช่าง 
 

๗๔ ก่อสร้างถนนหินคลุกข้าง
โรงสีกํานัน รอบสระน้ํา  
หมู่  ๑๗ 
(ลําดับความสําคัญที่ ๕) 

เพื่อถนนได้
มาตรฐานราษฎรได้
ใช้สัญจรไปมาได้
สะดวก 

กว้าง  ๓.๕๐ เมตร  
ยาว  ๒๐๐.๐๐  เมตร 

๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ - - ประชาชนพึงพอใจ
ในการสัญจร
สะดวกร้อยละ ๖๐ 
ขึ้นไป 

- ทําให้ประชาชน
สัญจรสะดวก 
- ขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร 

กองช่าง 
 

๗๕ ซ่อมแซมถนนหินคลุกสาย
คลองเหมือง และคลองหิน
โคลน หมู่  ๑๗ 
(ลําดับความสําคัญที่ ๘) 

เพื่อถนนได้
มาตรฐานราษฎรได้
ใช้สัญจรไปมาได้
สะดวก 

กว้าง  ๒.๕๐ เมตร  
ยาว  ๒,๐๐๐.๐๐  เมตร 

 

- - ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ประชาชนพึงพอใจ
ในการสัญจร
สะดวกร้อยละ ๖๐ 
ขึ้นไป 

- ทําให้ประชาชน
สัญจรสะดวก 
- ขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร 

กองช่าง 
 

๗๖ ซ่อมแซมถนน คสล.สาย
บ้านนางชั้น กํากระโทก 
บ้านบุยอ หมู่ที่ ๑๘ 
(ลําดับความสําคัญที่ ๒) 

เพื่อถนนได้
มาตรฐานราษฎรได้
ใช้สัญจรไปมาได้
สะดวก 

กว้าง  ๖.๐๐  เมตร  
หนา  ๐.๑๐  เมตร  
ยาว ๓๐๐.๐๐  เมตร   
เริ่มต้น E0192017N1634107 
สิ้นสุด E0191904 N1634083 

 ๗๒๐,๐๐๐ 
 

 ๗๒๐,๐๐๐ 
 
 

 ๗๒๐,๐๐๐ 
 

 ๗๒๐,๐๐๐ 
 

ประชาชนพึงพอใจ
ในการสัญจร
สะดวกร้อยละ ๖๐ 
ขึ้นไป 

- ทําให้ประชาชน
สัญจรสะดวก 
- ขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร 

กองช่าง 
 

แบบ ผ. ๐๑ 



-๙๗- 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๔)  

องค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา  อําเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่  ๑  การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  ๖  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
    ๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

๑.๒  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
งบประมาณและที่ผ่านมา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
ปี  ๒๕๖๑ 

(บาท) 
ปี  ๒๕๖๒ 

(บาท) 
ปี  ๒๕๖๓ 

(บาท) 
ปี ๒๕๖๔ 

(บาท) 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๗๗ ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้าน

นายไปล่  เขลากระโทก ถึง
สระน้ําสาธารณะคุ้มหนองไผ่  
หมู่  ๑๘ 
(ลําดับความสําคัญที่ ๔) 

เพื่อถนนได้
มาตรฐานราษฎรได้
ใช้สัญจรไปมาได้
สะดวก 

กว้าง  ๓.๐๐  เมตร  
ยาว ๑๑๐.๐๐  เมตร   

 

๑๘๐,๐๐๐ ๑๘๐,๐๐๐ ๑๘๐,๐๐๐ ๑๘๐,๐๐๐ ประชาชนพึงพอใจ
ในการสัญจร
สะดวกร้อยละ ๖๐ 
ขึ้นไป 

- ทําให้ประชาชน
สัญจรสะดวก 
- ขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร 

 
กองช่าง 

 

๗๘ ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้าน
นายมานพ บ่วงกระโทก บ้าน
บุยอ หมู่ที่ ๑๘ 
(ลําดับความสําคัญที่ ๕) 

เพื่อถนนได้
มาตรฐานราษฎรได้
ใช้สัญจรไปมาได้
สะดวก 

กว้าง  ๔.๐๐  เมตร  
หนา ๐.๑๕ เมตรยาว 
๓๘๐.๐๐  เมตร   

 

๗๖๐,๐๐๐ 
 

(ปี๖๐:๒๔๐,๐๐๐) 
 

๗๖๐,๐๐๐ 
 

๗๖๐,๐๐๐ 
 

๗๖๐,๐๐๐ 
 

ประชาชนพึงพอใจ
ในการสัญจร
สะดวกร้อยละ ๖๐ 
ขึ้นไป 

- ทําให้ประชาชน
สัญจรสะดวก 
- ขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร 

กองช่าง 
 

๗๙ ก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้าน
นายเทพ  กรอกกระโทก  หมู่  
๑๘ 
(ลําดับความสําคัญที่ ๖) 

เพื่อถนนได้
มาตรฐานราษฎรได้
ใช้สัญจรไปมาได้
สะดวก 

กว้าง  ๓.๐๐  เมตร  
ยาว  ๒๑๐.๐๐  เมตร  

 

- - ๓๕๐,๐๐๐ ๓๕๐,๐๐๐ ประชาชนพึงพอใจ
ในการสัญจร
สะดวกร้อยละ ๖๐ 
ขึ้นไป 

- ทําให้ประชาชน
สัญจรสะดวก 
- ขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร 

กองช่าง 
 

๘๐ ก่อสร้างถนนหินคลุก  
คุ้มหนองโพธิ์  หมู่  ๑๘ 
(ลําดับความสําคัญที่ ๗) 

เพื่อถนนได้
มาตรฐานราษฎรได้
ใช้สัญจรไปมาได้
สะดวก 

กว้าง  ๓.๕๐  เมตร  
ยาว  ๑๑๐.๐๐  เมตร  

 

- - - ๓๐,๐๐๐ ประชาชนพึงพอใจ
ในการสัญจร
สะดวกร้อยละ ๖๐ 
ขึ้นไป 

- ทําให้ประชาชน
สัญจรสะดวก 
- ขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร 

กองช่าง 
 

๘๑ บํารุงรักษาหรือซ่อมแซมถนน
สายหลักและถนนสายรอง ใน
เขตความรับผดิชอบของ 
อบต.พลับพลา 

เพื่อถนนได้
มาตรฐานราษฎรได้
ใช้สัญจรไปมาได้
สะดวก 

กว้าง ๕ เมตร  หนา  
๐.๑๕ เมตร  ยาว  
๒๔๐เมตร   

๖๐๐,๐๐๐  
 

 (ปี๕๘:๕๓๐,๖๕๐) 
(ปี๕๙:๖๐๐,๐๐๐) 
(ปี๕๙:๖๐๐,๐๐๐) 

๖๐๐,๐๐๐  
 

๖๐๐,๐๐๐  
 

๖๐๐,๐๐๐  
 

ประชาชนพึงพอใจ
ในการสัญจร
สะดวกร้อยละ ๖๐ 
ขึ้นไป 

- ทําให้ประชาชน
สัญจรสะดวก 
- ลดอุบัติเหต ุ

กองช่าง 
 

แบบ ผ. ๐๑ 



-๙๘- 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๔)  

องค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา  อําเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 
 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่  ๑  การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  ๑  ยุทธศาสตร์ด้านการสานต่อแนวทางพระราชดําร ิ
   ๒.  ยุทธศาสตรเ์สริมสร้างความสามารถทางเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว การเกษตร เพื่อบรรเทาปัญหาความยากจน 
      ๒.๒  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

ปี  ๒๕๖๑ 
(บาท) 

ปี  ๒๕๖๒ 
(บาท) 

ปี  ๒๕๖๓ 
(บาท) 

ปี ๒๕๖๔ 
(บาท) 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๑ อบรมส่งเสรมิพัฒนาอาชีพ

ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

เพื่อให้ประชาชนมี
ทักษะในการ
ประกอบอาชีพ มี
งานทํา มีรายได ้

จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนา
อาชีพ อาทิ  
- จัดอบรมทักษะอาชีพ
แก่ประชาชน 
- จัดอบรมอาชีพระยะ
สั้นแก่ประชาชน 

๕๐,๐๐๐ 
 

(ปี๕๙:๕๐,๐๐๐) 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

ประชาชนได้พัฒนา
ความรู้ด้านอาชีพมี
ทักษะในการ
ประกอบอาชีพ 

ทําให้ประชาชนมี
ทักษะในการ
ประกอบอาชีพและ
มีรายได้เพิ่มขึ้น 

กอง
สวัสดิการ
สังคม 

 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่  ๓   บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความสมบูรณ์อย่างยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  ๑  ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชดําร ิ
   ๒.  ยุทธศาสตรเ์สริมสร้างความสามารถทางเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว การเกษตร เพื่อบรรเทาปัญหาความยากจน 
     ๒.๓  แผนงานการเกษตร 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

ปี  ๒๕๖๑ 
(บาท) 

ปี  ๒๕๖๒ 
(บาท) 

ปี  ๒๕๖๓ 
(บาท) 

ปี ๒๕๖๔ 
(บาท) 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๑ ก่อสร้างทํานบฝายน้ําล้น บึง

ทุ่งตาทอง บ้านพลับพลา หมู่
ที่ ๑ 
(ลําดับความสําคัญที่ ๑) 

เพื่อกักเก็บน้ําไว้ใช้
ในการเกษตรกรรม 

กว้าง ๔.๐๐ เมตร  
ยาว ๕.๐๐ เมตร 
เริ่มต้น E0192359 N1629105 

๔๐๐,๐๐๐  
 

๔๐๐,๐๐๐  
 

๔๐๐,๐๐๐  
 

๔๐๐,๐๐๐  
 

ประชาชนพึงพอใจ
ในการแก้ไขปัญหา
แหล่งน้ําเพื่อ
การเกษตรร้อยละ 
๖๐ ขึ้นไป 

- ทําให้เกษตรกรมี
น้ําใช้เพื่อ
การเกษตร 
- ทําให้น้ําไหล
สะดวก 

กองช่าง 

 

แบบ ผ. ๐๑ 



-๙๙- 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๔)  

องค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา  อําเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 
 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่  ๓   บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความสมบูรณ์อย่างยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  ๑  ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชดําร ิ
๒.  ยุทธศาสตร์เสรมิสร้างความสามารถทางเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว การเกษตร เพื่อบรรเทาปัญหาความยากจน 
     ๒.๓  แผนงานการเกษตร 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

ปี  ๒๕๖๑ 
(บาท) 

ปี  ๒๕๖๒ 
(บาท) 

ปี  ๒๕๖๓ 
(บาท) 

ปี ๒๕๖๔ 
(บาท) 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒ ขุดลอกคลองเหมือง บ้าน

พลับพลา หมู่ที่ ๑ 
(ลําดับความสําคัญที่ ๒) 

- เพื่อแก้ไขปัญหา
คลองน้ําตื้นเขินน้ํา
ไหลสะดวก  
- เพื่อใช้ใน
การเกษตร 

กว้าง  ๕.๐๐  เมตร  
ยาว ๕๐๐.๐๐ เมตร 
เริ่มต้น  E0192451N1629120 
สิ้นสุด  E0192187N1628865 

๑๒๐,๐๐๐ 
 

๑๒๐,๐๐๐ 
 

๑๒๐,๐๐๐ 
 

- ประชาชนพึงพอใจ
ในการแก้ไขปัญหา
แหล่งน้ําเพื่อ
การเกษตรร้อยละ 
๖๐ ขึ้นไป 

- ทําให้เกษตรกรมี
น้ําใช้เพื่อ
การเกษตร 
- ทําให้น้ําไหล
สะดวก 

กองช่าง 

๓ ก่อสร้างฝายน้ําล้นจากใต้
ทํานบท่าช้าง ลงมาคลอง
เหมืองและลําสําลาย  
หมู่  ๓ 
(ลําดับความสําคัญที่ ๓) 

เพื่อกักเก็บน้ําไว้ใช้
ในการเกษตรกรรม 

กว้าง  ๑๒.๐๐ เมตร 
ที่ตั้ง E0192384N1628226 

 
 

 

๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ประชาชนพึงพอใจ
ในการแก้ไขปัญหา
แหล่งน้ําเพื่อ
การเกษตรร้อยละ 
๖๐ ขึ้นไป 

- ทําให้เกษตรกรมี
น้ําใช้เพื่อ
การเกษตร 
- ทําให้น้ําไหล
สะดวก 

กองช่าง 

๔ ขุดลอกคลองเหมือง  
บ้านพลับพลา  หมู่ที่  ๓ 
(ลําดับความสําคัญที่ ๖) 

- เพื่อแก้ไขปัญหา
คลองน้ําตื้นเขินน้ํา
ไหลสะดวก  
- เพื่อใช้ใน
การเกษตร 

กว้าง  ๗.๐๐  เมตร  
ยาว ๗๐๐.๐๐ เมตร 
เริ่มต้น E0192382N1628219 
สิ้นสุด E0192779 N1628291 

- - 
 

๑๖๐,๐๐๐ 
 

๑๖๐,๐๐๐ 
 

ประชาชนพึงพอใจ
ในการแก้ไขปัญหา
แหล่งน้ําเพื่อ
การเกษตรร้อยละ 
๖๐ ขึ้นไป 

- ทําให้เกษตรกรมี
น้ําใช้เพื่อการเกษตร 
- ทําให้น้ําไหล
สะดวก 

กองช่าง 

๕ ขุดลอกคลองข้างสนาม
ฟุตบอล บ้านโค้งยาง หมู่ที่ ๔ 
(ลําดับความสําคัญที่ ๖) 

- เพื่อแก้ไขปัญหา
คลองน้ําตื้นเขินน้ํา
ไหลสะดวก  
- เพื่อใช้ใน
การเกษตร 

กว้าง  ๓.๐๐  เมตร  
ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร 
เริ่มต้น E0192886N1628574 
สิ้นสุด E0192806 N1628502 

- - 
 

๑๓,๐๐๐ 
 

๑๓,๐๐๐ 
 

ประชาชนพึงพอใจ
ในการแก้ไขปัญหา
แหล่งน้ําเพื่อ
การเกษตรร้อยละ 
๖๐ ขึ้นไป 

- ทําให้เกษตรกรมี
น้ําใช้เพื่อ
การเกษตร 
- ทําให้น้ําไหล
สะดวก 

กองช่าง 

แบบ ผ. ๐๑ 



-๑๐๐- 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๔)  

องค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา  อําเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 
 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่  ๓   บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความสมบูรณ์อย่างยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  ๑  ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชดําร ิ
๒.  ยุทธศาสตร์เสรมิสร้างความสามารถทางเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว การเกษตร เพื่อบรรเทาปัญหาความยากจน 
     ๒.๓  แผนงานการเกษตร 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

ปี  ๒๕๖๑ 
(บาท) 

ปี  ๒๕๖๒ 
(บาท) 

ปี  ๒๕๖๓ 
(บาท) 

ปี ๒๕๖๔ 
(บาท) 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๖ ขุดลอกคลองบ้านทุ่ง บ้าน

กอก  หมู่ที่  ๖ 
(ลําดับความสําคัญที่ ๕) 

- เพื่อแก้ไขปัญหา
คลองน้ําตื้นเขินน้ํา
ไหลสะดวก  
- เพื่อใช้ใน
การเกษตร 

กว้าง  ๒๕.๐๐  เมตร  
ยาว ๓๐๐ เมตร 
เริ่มต้น E0189799N1628930 
สิ้นสุด E0190037 N1628874 

๓๐๐,๐๐๐ 
 

๓๐๐,๐๐๐ 
 

๓๐๐,๐๐๐ 
 

๓๐๐,๐๐๐ 
 

ประชาชนพึงพอใจ
ในการแก้ไขปัญหา
แหล่งน้ําเพื่อ
การเกษตรร้อยละ 
๖๐ ขึ้นไป 

- ทําให้เกษตรกรมี
น้ําใช้เพื่อ
การเกษตร 
- ทําให้น้ําไหล
สะดวก 

กองช่าง 

๗ โครงการขุดลอกคลองเหมือง
เตย  เหมืองลาว  หมู่  ๗ 
(ลําดับความสําคัญที่ ๔) 

- เพื่อแก้ไขปัญหา
คลองน้ําตื้นเขินน้ํา
ไหลสะดวก  
- เพื่อใช้ใน
การเกษตร 

กว้าง  ๕.๐๐  เมตร  
ยาว ๓๐๐ เมตร 
ลึก  ๑.๕๐ เมตร 
 

- ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ประชาชนพึงพอใจ
ในการแก้ไขปัญหา
แหล่งน้ําเพื่อ
การเกษตรร้อยละ 
๖๐ ขึ้นไป 

- ทําให้เกษตรกรมี
น้ําใช้เพื่อ
การเกษตร 
- ทําให้น้ําไหล
สะดวก 

กองช่าง 

๘ ขุดลอกคลองลาํสําลาย บ้าน
ประดากุด  หมู่ที่  ๗ 
(ลําดับความสําคัญที่ ๖) 

- เพื่อแก้ไขปัญหา
คลองน้ําตื้นเขินน้ํา
ไหลสะดวก  
- เพื่อใช้ใน
การเกษตร 

กว้าง ๑๖.๐๐ เมตร  
ยาว ๒,๐๐๐ เมตร 
เริ่มต้นE0189220N1628570 
สิ้นสุด E0190297 N1628422 

๗๐๔,๐๐๐ 
 

๗๐๔,๐๐๐ 
 

๗๐๔,๐๐๐ 
 

๗๐๔,๐๐๐ 
 

ประชาชนพึงพอใจ
ในการแก้ไขปัญหา
แหล่งน้ําเพื่อ
การเกษตรร้อยละ 
๖๐ ขึ้นไป 

- ทําให้เกษตรกรมี
น้ําใช้เพื่อ
การเกษตร 
- ทําให้น้ําไหล
สะดวก 

กองช่าง 

๙ ขุดลอกคลองธรรมชาติ หมู่ที่ 
๘ 
(ลําดับความสําคัญที่ ๕) 

- เพื่อกักเก็บน้ําไว้
ใช้ในการเกษตร
กรรมและแก้ไข
ปัญหาคลองตื้นเขิน 

กว้าง ๕.๐๐ เมตร  
ยาว ๒,๐๐๐ เมตร 
เริ่มต้น E0191662N1627420 
สิ้นสุด E0190456 N1627999 

- 
 

๒๒๐,๐๐๐ 
 

๒๒๐,๐๐๐ 
 

๒๒๐,๐๐๐ 
 

ประชาชนพึงพอใจ
ในการแก้ไขปัญหา
แหล่งน้ําเพื่อ
การเกษตรร้อยละ 
๖๐ ขึ้นไป 

- ทําให้เกษตรกรมี
น้ําใช้เพื่อ
การเกษตร 
- ทําให้น้ําไหล
สะดวก 

กองช่าง 

แบบ ผ. ๐๑ 



-๑๐๑- 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๔)  

องค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา  อําเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 
 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่  ๓   บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความสมบูรณ์อย่างยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  ๑  ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชดําร ิ
๒.  ยุทธศาสตร์เสรมิสร้างความสามารถทางเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว การเกษตร เพื่อบรรเทาปัญหาความยากจน 
     ๒.๓  แผนงานการเกษตร 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

ปี  ๒๕๖๑ 
(บาท) 

ปี  ๒๕๖๒ 
(บาท) 

ปี  ๒๕๖๓ 
(บาท) 

ปี ๒๕๖๔ 
(บาท) 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๑๐ ขุดลอกคลองลาํสําลาย  บ้าน

บุ หมู่ที่ ๑๐  
(ลําดับความสําคัญที่ ๒) 

- เพื่อกักเก็บน้ําไว้
ใช้ในการเกษตร
กรรมและแก้ไข
ปัญหาคลองตื้นเขิน 

กว้าง ๑๑.๐๐ เมตร  
ยาว ๓๐๐ เมตร 
 

๗๒,๐๐๐ ๗๒,๐๐๐ ๗๒,๐๐๐ - ประชาชนพึงพอใจ
ในการแก้ไขปัญหา
แหล่งน้ําเพื่อ
การเกษตรร้อยละ 
๖๐ ขึ้นไป 

- ทําให้เกษตรกรมี
น้ําใช้เพื่อ
การเกษตร 
- ทําให้น้ําไหล
สะดวก 

กองช่าง 

๑๑ ก่อสร้างทํานบฝายน้ําล้นบึง
ทุ่งตาทอง บ้านบุ หมู่ที่ ๑๐ 
(ลําดับความสําคัญที่ ๗) 

- เพื่อแก้ไขปัญหา
คลองน้ําตื้นเขินน้ํา
ไหลไมส่ะดวก  
- เพื่อใช้ใน
การเกษตร 

กว้าง ๔.๐๐ เมตร  
สูง ๑.๕๐ เมตร  
ยาว ๒๐.๐๐ เมตร 
เริ่มต้น E0192200N1628979 

- - ๑๘๐,๐๐๐ 
 

๑๘๐,๐๐๐ 
 

ประชาชนพึงพอใจ
ในการแก้ไขปัญหา
แหล่งน้ําเพื่อ
การเกษตรร้อยละ 
๖๐ ขึ้นไป 

- ทําให้เกษตรกรมี
น้ําใช้เพื่อ
การเกษตร 
- ทําให้น้ําไหล
สะดวก 

กองช่าง 

๑๒ ก่อสร้างทํานบฝายกั้นน้ํา
คลองเหมือง บ้านปรางค์ หมู่
ที่ ๑๑ 
(ลําดับความสําคัญที่ ๖) 

เพื่อกักเก็บน้ําไว้ใช้
ในการเกษตรกรรม 

กว้าง ๔.๐๐ เมตร  
สูง ๒.๕๐ เมตร  
ยาว ๑๒๐.๐๐ เมตร 
เริ่มต้น E0193147N1628260 

- 
 

- 
 

๒๒๐,๐๐๐ 
 

๒๒๐,๐๐๐ 
 

ประชาชนพึงพอใจ
ในการแก้ไขปัญหา
แหล่งน้ําเพื่อ
การเกษตรร้อยละ 
๖๐ ขึ้นไป 

- ทําให้เกษตรกรมี
น้ําใช้เพื่อ
การเกษตร 
- ทําให้น้ําไหล
สะดวก 

กองช่าง 

๑๓ ก่อสร้างประตูเปิด – ปิด กั้น
น้ําเข้าบึงกุดสวาย หมู่  ๑๒ 
(ลําดับความสําคัญที่ ๒) 

เพื่อการกักเก็บน้ํา
ไว้ใช้อุปโภค-
บริโภคและการ
เกษตรกรรม 

จํานวน ๑  แห่ง ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ประชาชนพึงพอใจ
ในการร้อยละ ๖๐ 
ขึ้นไป 

- ทําให้มีน้ําใช้เพื่อ
อุปโภค-บริโภคและ
การเกษตร 

กองช่าง 

 

แบบ ผ. ๐๑ 



-๑๐๒- 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๔)  

องค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา  อําเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 
 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่  ๓   บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความสมบูรณ์อย่างยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  ๑  ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชดําร ิ
๒.  ยุทธศาสตร์เสรมิสร้างความสามารถทางเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว การเกษตร เพื่อบรรเทาปัญหาความยากจน 
     ๒.๓  แผนงานการเกษตร 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

ปี  ๒๕๖๑ 
(บาท) 

ปี  ๒๕๖๒ 
(บาท) 

ปี  ๒๕๖๓ 
(บาท) 

ปี ๒๕๖๔ 
(บาท) 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๑๔ ขุดลอกคลองธรรมชาติ 

(เหมืองอีนุน) บ้านกุดสวาย 
หมู่ที่  ๑๒ 
(ลําดับความสําคัญที่ ๖) 

- เพื่อแก้ไขปัญหา
คลองน้ําตื้นเขินน้ํา
ไหลสะดวก  
- เพื่อใช้ใน
การเกษตร 

กว้าง ๕.๐๐ เมตร 
ยาว  ๘๐๐  เมตร 
เริ่มต้น  E0191148N1629481 
สิ้นสุด  E0191487 N1629635 

- - ๓๐๐,๐๐๐  
 

๓๐๐,๐๐๐  
 

ประชาชนพึงพอใจ
ในการแก้ไขปัญหา
แหล่งน้ําเพื่อ
การเกษตรร้อยละ 
๖๐ ขึ้นไป 

- ทําให้เกษตรกรมี
น้ําใช้เพื่อ
การเกษตร 
- ทําให้น้ําไหล
สะดวก 

กองช่าง 

๑๕ ขุดสระน้ําหนองสระธาร 
บ้านท่าตะเคียน หมู่ที่  ๑๓ 
(ลําดับความสําคัญที่ ๓) 

เพื่อมีแหล่งกักเก็บ
น้ําไว้ใช้อุปโภค
บริโภค 

จํานวน ๑ แห่ง 
ที่ตั้ง E0188491N1636291 

๑,๐๐๐,๐๐๐ 
 

๑,๐๐๐,๐๐๐ 
 

๑,๐๐๐,๐๐๐ 
 

๑,๐๐๐,๐๐๐ 
 

ประชาชนมีความ
พึงพอใจในการ
ดําเนินโครงการไม่
ต่ํากว่าร้อยละ ๖๐ 

ทําให้ประชาชนมี
น้ําใช้อุปโภค-
บริโภคอย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

๑๖ ก่อสร้างฝายชะลอน้ํา บรเิวณ
นานางแฉล้ม  หมู่  ๑๓ 
(ลําดับความสําคัญที่ ๘) 

- เพื่อแก้ไขปัญหา
คลองน้ําตื้นเขินน้ํา
ไหลสะดวก  
- เพื่อใช้ใน
การเกษตร 

จํานวน ๑ แห่ง - - - 
 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

ประชาชนพึงพอใจ
ในการแก้ไขปัญหา
แหล่งน้ําเพื่อ
การเกษตรร้อยละ 
๖๐ ขึ้นไป 

- ทําให้เกษตรกรมี
น้ําใช้เพื่อ
การเกษตร 
- ทําให้น้ําไหล
สะดวก 

กองช่าง 

๑๗ ขุดลอกคลองยาง  หมู่ที่  ๑๔  
ตําบลพลับพลา อําเภอโชค
ชัย เชื่อมตําบลท่าอ่าง  และ
ตําบลโชคชัย  
(ลําดับความสําคัญที่ ๖) 

เพื่อให้ราษฎรมีน้ํา
เพียงพอต่อการ
การเกษตรและ
อุปโภค  ต่าง  ๆ   

กว้าง  ๖.๐๐  เมตร 
ยาว  ๖  กิโลเมตร   
 
เริ่มต้นE0189543N1640674 
สิ้นสุด E0192951N1638689 
 

๑,๐๐๐,๐๐๐ 
 

(ปี๕๙:๓,๐๐๐,๐๐๐)  

๑,๐๐๐,๐๐๐ 
  
 

๑,๐๐๐,๐๐๐ 
  
 

๑,๐๐๐,๐๐๐ 
 
 

ประชาชนพึงพอใจ
ในการแก้ไขปัญหา
แหล่งน้ําเพื่อ
การเกษตรและ
อุปโภคร้อยละ ๖๐ 
ขึ้นไป 

ทําให้ราษฎรมีน้ํา
เพียงต่อการเกษตร
และอุปโภคต่าง  ๆ 

กองช่าง 
 

แบบ ผ. ๐๑ 



-๑๐๓- 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๔)  

องค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา  อําเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 
 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่  ๓   บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความสมบูรณ์อย่างยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  ๑  ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชดําร ิ
๒.  ยุทธศาสตร์เสรมิสร้างความสามารถทางเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว การเกษตร เพื่อบรรเทาปัญหาความยากจน 
     ๒.๓  แผนงานการเกษตร 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
 
ที่ 

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
ปี  ๒๕๖๑ 

(บาท) 
ปี  ๒๕๖๒ 

(บาท) 
ปี  ๒๕๖๓ 

(บาท) 
ปี ๒๕๖๔ 

(บาท) 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๑๘ ขุดลอกสระน้ําหนองโพธิ์ 

บ้านคลองยาง หมู่ที่ ๑๔ 
(ลําดับความสําคัญที่ ๗) 

เพื่อมีแหล่งน้ําไว้ใช้
ในการอุปโภคแล
บริโภคและ
การเกษตร 

ขนาดกว้าง ๑๑๐.๐๐
เมตร ยาว ๑๘๕.๐๐
เมตร ลึกเพิ่ม ๒.๐๐ 
เมตร 
ที่ตั้ง E0191957 N1637024 

๑,๘๓๐,๐๐๐ 
 

๑,๘๓๐,๐๐๐ 
 

๑,๘๓๐,๐๐๐ 
 

๑,๘๓๐,๐๐๐ 
 

ประชาชนพึงพอใจ
ในการแก้ไขปัญหา
แหล่งน้ําเพื่อ
การเกษตรและ
อุปโภคบรโิภคร้อย
ละ ๖๐ ขึ้นไป 

- ทําให้สระน้ํา
ได้รับการพัฒนา 
- ทําให้มีน้ําใช้ใน
การอุปโภค บริโภค 
และการเกษตร
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

๑๙ ก่อสร้างฝายน้ําล้นคลองตา
มูล บ้านโนนแดง หมู่ที่ ๑๖ 
(ลําดับความสําคัญที่ ๔) 

เพื่อกักเก็บน้ําไว้ใช้
ในการเกษตรกรรม 

กว้าง ๑๔.๐๐ เมตร สูง 
๒.๕๐ เมตร  
เริ่มต้น 0189535  1633456 

๙๐๐,๐๐๐ 
 

 (ปี๕๙:๑๐๐,๐๐๐) 

๙๐๐,๐๐๐ 
 

๙๐๐,๐๐๐ 
 

๙๐๐,๐๐๐ 
 

ประชาชนพึงพอใจ
ในการแก้ไขปัญหา
แหล่งน้ําเพื่อ
การเกษตรร้อยละ 
๖๐ ขึ้นไป 

- ทําให้เกษตรกรมี
น้ําใช้เพื่อ
การเกษตร 
- ทําให้น้ําไหล
สะดวก 

กองช่าง 

๒๐ ขุดลอกคลองเหมืองธรรมชาติ 
(คลองไสไ้ก่)  หมู่  ๑๗ 
(ลําดับความสําคัญที่ ๗) 

- เพื่อแก้ไขปัญหา
คลองน้ําตื้นเขิน  
- เพื่อใช้ใน
การเกษตร 

กว้าง ๑.๕๐ เมตร ยาว 
๑๕๐.๐๐ เมตร 

- - - ๓๐,๐๐๐ ประชาชนพึงพอใจ
ในการแก้ไขปัญหา
แหล่งน้ําเพื่อ
การเกษตรร้อยละ 
๖๐ ขึ้นไป 

- ทําให้เกษตรกรมี
น้ําใช้เพื่อ
การเกษตร 
 

กองช่าง 

 
 
 

 

แบบ ผ. ๐๑ 



-๑๐๔- 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๔)  

องค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา  อําเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑  การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ   
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  ๓  ยุทธศาสตรด์้านการพัฒนาการเกษตร 
๒.  ยุทธศาสตร์เสรมิสร้างความสามารถทางเศรษฐกิจ  การท่องเที่ยว  การเกษตร  เพื่อบรรเทาปัญหาความยากจน 
     ๒.๔  แผนงานการเกษตร 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

ปี  ๒๕๖๑ 
(บาท) 

ปี  ๒๕๖๒ 
(บาท) 

ปี  ๒๕๖๓ 
(บาท) 

ปี ๒๕๖๔ 
(บาท) 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๑ ฝึกอบรมอาสาสมัครปศุสัตว์ เพื่อดําเนินการ

โครงการฝึกอบรม
อาสาสมัครปศุสัตว์
ให้มีความรู ้

จัดอบรมอาสาสมัครปศุ
สัตว์ ปีละ ๑ ครั้ง 

 

๑๐,๐๐๐ 
  

(ปี๕๘:๑๐,๐๐๐) 
(ปี๕๙:๑๐,๐๐๐) 

๑๐,๐๐๐ 
 

๑๐,๐๐๐ 
 

๑๐,๐๐๐ 
 

จํานวนอาสาสมัคร
ปศุสัตว์ที่ได้รับการ
อบรม 

อาสาสมัครปศุสัตว์
ได้รับการฝึกอบรม 

สํานักงาน
ปลัด 

๒ การอบรมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์
และปุ๋ยชีวภาพ 

เพื่ออบรมให้ความรู้
การผลิตปุ๋ยอินทรยี์
และปุ๋ยชีวภาพ 

จัดอบรมการผลิตปุ๋ย  
ปีละ ๑ ครั้ง 

 

๓๐,๐๐๐ 
 

(ปี๕๙:๓๐,๐๐๐) 

๓๐,๐๐๐ 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

จํานวนผู้ที่ได้เข้ารับ
การอบรม 

ผู้เข้ารับการอบรมมี
ความรู้ความเข้าใจ
ในการผลติปุ๋ย 

สํานักงาน
ปลัด 

๓ จัดทําแผนพัฒนาการเกษตร
ประจําตําบล 

เพื่อให้มีแผนพัฒนา
การเกษตรประจํา
ตําบล 

จัดทําแผนพัฒนา
การเกษตรประจําตําบล 

 

๒๐,๐๐๐ 
 

 (ปี๕๘:๒๗,๐๐๐) 
(ปี๕๙:๒๐,๐๐๐) 

๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

พื้นที่ตําบล
พลับพลามี
แผนพัฒนา
การเกษตร 

ตําบลพลับพลามี
แผนพัฒนา
การเกษตรที่ใช้เป็น
แนวทางในการ
พัฒนาตําบล 

สํานักงาน
ปลัด 

๔ อบรมการวินิจฉัยโรคและ
แมลงศัตรูพืช 

เพื่อให้ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมมีความรู้
การวินิจฉัยโรคและ
แมลงศัตรูพืช 

อบรมการวินิจฉัยโรค
และแมลงศัตรูพืช ปีละ 

๑ ครั้ง 

๓๐,๐๐๐ 
 

(ปี๕๙:๓๐,๐๐๐) 

๓๐,๐๐๐ 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

จํานวนผู้ที่ได้เข้ารับ
การอบรมการ
วินิจฉัยโรคและ
แมลงศัตรูพืช 

ผู้เข้ารับการอบรมมี
ความรู้ความเข้าใจ
ในการวินิจฉัยโรค
และแมลงศัตรูพืช 

สํานักงาน
ปลัด 

 
 
 
 

 

แบบ ผ. ๐๑ 



 -๑๐๕- 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๔)  

องค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา  อําเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๒  ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  ๔  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม 
๓.  ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างทั่วถึงและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
     ๓.๑  แผนงานบริหารงานทั่วไป 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

ปี  ๒๕๖๑ 
(บาท) 

ปี  ๒๕๖๒ 
(บาท) 

ปี  ๒๕๖๓ 
(บาท) 

ปี ๒๕๖๔ 
(บาท) 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๑ อบรมและประชุมประชาคม

ต่างๆ ของหมู่บ้าน 
เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพของ
ประชาคมหมู่บ้าน 

จัดโครงการ/กิจกรรม 
ปีละ ๑ ครั้ง 

๒๐,๐๐๐ 
 

(ปี๕๘:๕๘,๐๐๐) 
(ปี๕๙:๒๐,๐๐๐) 

๒๐,๐๐๐ 
 
 

๒๐,๐๐๐ 
 
 

๒๐,๐๐๐ 
 
 

ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
๖๐ 

ทําให้ประชาคม
หมู่บ้านมีศักยภาพ
ในการพัฒนา
หมู่บ้าน/ชุมชน 

สํานักงาน
ปลัด 

 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๔  การเสริมสร้างความมั่นคงทุกมิติ เพื่อปกป้องสถาบนัหลักของชาติ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  ๙  ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวติและทรัพย์สิน 
๓.  ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างทั่วถึงและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
     ๓.๒  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

ปี  ๒๕๖๑ 
(บาท) 

ปี  ๒๕๖๒ 
(บาท) 

ปี  ๒๕๖๓ 
(บาท) 

ปี ๒๕๖๔ 
(บาท) 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๑ โครงการดําเนินงานกิจการ 

อปพร. เช่น ฝึกอบรมทบทวน
หลักสตูรตา่งๆ 

เพื่อพัฒนา
เจ้าหน้าที่ อปพร.
ให้มีความพร้อม
เมื่อยามเกิด 
สาธารณภัย 

จํานวน  อปพร. ๗๐ คน ๑๘๐,๐๐๐ 
 

(ปี๕๗:๒๐๐,๐๐๐)  
(ปี๕๘:๑๘๐,๐๐๐) 
(ปี๕๙:๑๘๐,๐๐๐) 

๑๕๐,๐๐๐ 
  

๑๕๐,๐๐๐ 
 

๑๕๐,๐๐๐ 
 

ความพึงพอใจหรือ
ความรู้ความเข้าใจ
ของผู้เข้ารับการ
อบรมร้อยละ ๖๐ 
ขึ้นไป 

- ทําให้ อปพร.มี
ทักษะความรู้ในการ
ช่วยเหลือป้องกัน
และบรรเทาสาธารณ
ภัยได้อย่างถูกต้อง 
- ทําให้สามารถ
ช่วยเหลือประชาชน
เมื่อเกิดสาธารณภัย 

สํานักงาน
ปลัด 

 

แบบ ผ. ๐๑ 



-๑๐๖- 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๔)  

องค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา  อําเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๔  การเสริมสร้างความมั่นคงทุกมิติ เพื่อปกป้องสถาบนัหลักของชาติ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  ๙  ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวติและทรัพย์สิน 
๓.  ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างทั่วถึงและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
     ๓.๒  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

ปี  ๒๕๖๑ 
(บาท) 

ปี  ๒๕๖๒ 
(บาท) 

ปี  ๒๕๖๓ 
(บาท) 

ปี ๒๕๖๔ 
(บาท) 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒ โครงการจัดการปัญหาไฟป่า

และหมอกควัน 
เพื่อให้ประชาชนมี
ความรู้และแก้ไขไฟ
ป่าและหมอกควัน 

ประชาชนใน ๑๘ 
หมู่บ้าน จํานวน ๖๐ คน  

๑๕,๐๐๐ 
 

(ปี๕๘:๓๐,๐๐๐) 
(ปี๕๙:๓๐,๐๐๐) 

๑๕,๐๐๐ 
 

๑๕,๐๐๐ 
 

๑๕,๐๐๐ 
 

ประชาชนพอใจใน
การแก้ไขปัญหาไฟ
ป่าและหมอกควัน
ร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป 

ทําให้ประชาชนมี
ความรู้ในการดับไฟ
ป่าและอันตรายที่
เกิดจากไฟป่า 

สํานักงาน
ปลัด 

 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๒  ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  ๒  ยุทธศาสตรด์้านการพัฒนาการศึกษา 
๓.  ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างทั่วถึงและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
     ๓.๓  แผนงานการศึกษา 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

ปี  ๒๕๖๑ 
(บาท) 

ปี  ๒๕๖๒ 
(บาท) 

ปี  ๒๕๖๓ 
(บาท) 

ปี ๒๕๖๔ 
(บาท) 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๑ สนับสนุนค่าใช้จ่ายการ

บริหารการศึกษา (ส่งเสริม
ศักยภาพการจัดการศึกษา
ท้องถิ่น พัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/
ผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก) 

เพื่อพัฒนาครูผู้ดูแล
เด็ก/ผู้ดูแลเด็กให้มี
ศักยภาพในการ
ทํางาน การเรียน
การสอน 

บุคลากร  จํานวน ๔ คน ๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

ครูผูดู้แลเด็ก/
ผู้ดูแลเด็กได้รบัการ
อบรมความรู้
เพิ่มเตมิ 

ทําให้ครูผู้ดูแลเด็ก/
ผู้ดูแลเด็กมี
ศักยภาพรองรับ
การปฏิบัติงาน 

กอง
การศึกษาฯ 

 
 

แบบ ผ. ๐๑ 
 



-๑๐๗- 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๔)  

องค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา  อําเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๒  ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  ๒  ยุทธศาสตรด์้านการพัฒนาการศึกษา 
๓.  ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างทั่วถึงและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
     ๓.๓  แผนงานการศึกษา 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

ปี  ๒๕๖๑ 
(บาท) 

ปี  ๒๕๖๒ 
(บาท) 

ปี  ๒๕๖๓ 
(บาท) 

ปี ๒๕๖๔ 
(บาท) 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒ การฝึกศึกษาเรียนรู้ในสวน

สัตว์ 
เพื่อพัฒนา
สติปัญญาให้เด็ก
เล็กได้รับการ
เรียนรูจ้าก
ประสบการณ์ตรง 

จัดกิจกรรม/โครงการ  
ปีละ ๑ ครั้ง  

๑๐,๐๐๐ 
 

 (ปี๕๗:๒๐,๐๐๐)  
(ปี๕๘:๑๐,๐๐๐) 
(ปี๕๙:๑๐,๐๐๐) 

๑๐,๐๐๐ 
 

๑๐,๐๐๐ 
 

๑๐,๐๐๐ 
 

จํานวนเด็กเล็กเข้า
ร่วมกิจกรรมไม่
น้อยกว่าร้อยละ 
๖๐ 

ทําให้เด็กไดร้ับการ
พัฒนาด้าน
สติปัญญา 

กอง
การศึกษาฯ 

๓ สนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา(ค่าจัด 
การเรยีนการสอนรายหัวศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก) 

เพื่อจัดหาสื่อการ
เรียนการสอน
สําหรับการ
พัฒนาการเรียน
การสอนตาม
หลักสตูรปฐมวัย 

จํานวน ๒ ศูนย์ ๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

ศพด.มีสื่อการเรยีน
การสอนเพียงพอ
ต่อการพัฒนาการ
ทั้ง ๔ ด้าน 

ทําให้เด็กเล็กไดร้ับ
การพัฒนาตามวัย
เต็มศักยภาพ 

กอง
การศึกษาฯ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ. ๐๑ 
 



-๑๐๘- 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๔)  

องค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา  อําเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 
 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๒  ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  ๔  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม 
๓.  ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างทั่วถึงและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
     ๓.๔  แผนงานการศึกษา 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

ปี  ๒๕๖๑ 
(บาท) 

ปี  ๒๕๖๒ 
(บาท) 

ปี  ๒๕๖๓ 
(บาท) 

ปี ๒๕๖๔ 
(บาท) 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๑ อาหารเสริม (นม) เพื่อแก้ปัญหาการ

ขาดสารอาหาร 
และภาวะทุพ
โภชนาการในเด็ก 

๖  โรงเรยีนในตําบล
พลับพลา 

๘๐๐,๐๐๐ 
 

(ปี๕๗:๖๘๗,๙๖๐)  
(ปี๕๘:๗๒๘,๐๐๐) 
(ปี๕๙:๗๙๖,๐๐๐) 

๘๐๐,๐๐๐ 
 

๘๐๐,๐๐๐ 
 

๘๐๐,๐๐๐ 
 

เด็กทุกคนใน
จํานวน ๖ โรงเรียน
ได้รับอาหารเสรมิ
นม 

ทําให้เด็กนักเรยีน
ทุกคนได้
รับประทานอาหาร
เสรมินม 

กอง
การศึกษาฯ 

๒ อาหารเสริมนมเด็กในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อแก้ปัญหาการ
ขาดสารอาหาร 
และภาวะทุพ
โภชนาการในเด็ก 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
โค้งยาง และบ้านท่า

ตะเคียน จํานวน ๒ แห่ง 

๑๔๐,๐๐๐ 
 

 (ปี๕๗:๘๕,๘๘๖)  
(ปี๕๘:๑๔๐,๐๐๐) 
(ปี๕๙:๑๔๐,๐๐๐) 

๑๔๐,๐๐๐ 
 

๑๔๐,๐๐๐ 
 

๑๔๐,๐๐๐ 
 

จํานวนเด็กเล็กใน
ศูนย์พัฒนา ๒ ศูนย์
ได้รับอาหารเสรมิ
นมทุกคน 

ทําให้เด็กในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
ได้รับอาหารเสรมิ 
(นม) ครบทุกคน 

กอง
การศึกษาฯ 

๓ สนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารการศึกษา (อาหาร
กลางวัน) 

เพื่อแก้ปัญหาการ
ขาดสารอาหาร 
และภาวะทุพ
โภชนาการในเด็ก 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
โค้งยาง และบ้านท่า

ตะเคียน จํานวน ๒ แห่ง 

๓๗๐,๐๐๐ 
 

 (ปี๕๗:๑๖๓,๘๐๐)  
(ปี๕๘:๓๔๑,๖๐๐) 
(ปี๕๙:๓๔๑,๖๐๐) 

๓๗๐,๐๐๐ 
 

๓๗๐,๐๐๐ 
 

๓๗๐,๐๐๐ 
 

จํานวนเด็กเล็กใน
ศูนย์พัฒนา ๒ ศูนย์
ได้รับอาหาร
กลางวันทุกคน 

ทําให้เด็กในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
ได้รับอาหาร
กลางวันครบทุกคน 

กอง
การศึกษาฯ 

๔ ก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กศูนย์ท่าตะเคียน 

เพื่อรักษาความ
ปลอดภัยให้แก่เด็ก
นักเรียน 

ศูนย์เด็กเล็กบ้านท่า
ตะเคียน จํานวน ๑ แห่ง 

๑๐๐,๐๐๐ 
  

 (ปี๕๙:๑๐๐,๐๐๐) 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

- 
 

รั้วศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กได้มาตรฐาน 

ทําให้มีความ
ปลอดภัยในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

กอง
การศึกษาฯ 

 
 

 

แบบ ผ. ๐๑ 
 



-๑๐๙- 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๔)  

องค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา  อําเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๒  ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  ๔  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม 
๓.  ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างทั่วถึงและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
     ๓.๔  แผนงานการศึกษา 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

ปี  ๒๕๖๑ 
(บาท) 

ปี  ๒๕๖๒ 
(บาท) 

ปี  ๒๕๖๓ 
(บาท) 

ปี ๒๕๖๔ 
(บาท) 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๕ ก่อสร้างถนน คสล.

ทางเข้าออกศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านท่าตะเคียน 

เพื่อให้การสัญจรไป
มาไดส้ะดวก 

กว้าง ๕.๐๐ เมตร  
ยาว ๖๑.๐๐ เมตร 
หนา ๐.๑๐ เมตร 

- 
 

๑๖๐,๐๐๐ 
 

๑๖๐,๐๐๐ 
 

๑๖๐,๐๐๐ 
 

ถนน คสล.
ทางเข้าออกศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
ท่าตะเคียนได้
มาตรฐาน 

ทําให้ราษฎรไดร้ับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมา 

กอง
การศึกษาฯ 

๖ ก่อสร้างพื้น คสล.รอบอาคาร
เรียนและห้องน้ํา ศพด.บ้าน
ท่าตะเคียน  

เพื่อให้ ศพด.มี
สภาพแวดล้อม
เหมาะสมกับการ
จัดประสบการ
เรียนรู ้

จํานวน  ๑  แห่ง  - ๔๐,๐๐๐ - - มีพื้นรอบอาคาร
เรียนและห้องน้ําที่
ได้มาตรฐาน 

ทําให้มี
สภาพแวดล้อม
เหมาะสมกับการ
จัดประสบการณ์
เรียนรู ้

กอง
การศึกษาฯ 

๗ ก่อสร้างพื้น คสล. พร้อมปู
บล็อกยางพารา  ศพด.บ้าน
โค้งยาง 

เพื่อให้ มี
สภาพแวดล้อมที่
ปลอดภัยเหมาะ
สําหรับเด็กเล่นเพื่อ
พัฒนาร่างกาย 

พื้น คสล.หนา ๐.๑ 
เมตร รวมพื้นที่ไม่น้อย
กว่า ๑๒๐ ตรม. พร้อมปู
บล็อกยางพารา 

- ๑๔๒,๐๐๐ - - มีสภาพแวดล้อมที่
ปลอดภัยเหมาะ
สําหรับเด็กเล่นเพื่อ
พัฒนาร่างกาย 

ทําให้มี
สภาพแวดล้อมที่
ปลอดภัยเหมาะ
สําหรับเด็กเล่นเพื่อ
พัฒนาร่างกาย 

กอง
การศึกษาฯ 

๘ โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม
ฝ้าเพดาน ศพด.บ้านโค้งยาง 

เพื่อให้มี
สภาพแวดล้อมที่
ปลอดภัยเหมาะกับ
การจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน 

ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
๔๕ ตรม. 

- - ๑๕,๐๐๐ - มีสภาพแวดล้อมที่
ปลอดภัย 

ทําให้มี
สภาพแวดล้อมที่
ปลอดภัยเหมาะกับ
การจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน 

กอง
การศึกษาฯ 

แบบ ผ. ๐๑ 
 



-๑๑๐- 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๔)  

องค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา  อําเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๒  ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  ๔  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม 
๓.  ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างทั่วถึงและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
     ๓.๔  แผนงานการศึกษา 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

ปี  ๒๕๖๑ 
(บาท) 

ปี  ๒๕๖๒ 
(บาท) 

ปี  ๒๕๖๓ 
(บาท) 

ปี ๒๕๖๔ 
(บาท) 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๙ ก่อสร้างลาน คสล. 

อเนกประสงค์ หน้าบริเวณ
เสาธง 

เพื่อใช้จัดกิจกรรม
การเรยีนการสอน 

จํานวน ๑ แห่ง 
 

- - ๙๙,๙๐๐ - มีพื้น คสล.ที่ได้
มาตรฐาน 

ทําให้มีพื้นที่สําหรับ
จัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน 

กอง
การศึกษาฯ 

๑๐ ติดมุ้งลวดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านท่าตะเคียน 

เพื่อให้เด็กมีความ
ปลอดภัยจาก
โรคตดิต่อ 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
ท่าตะเคียน จํานวน ๑ 

แห่ง 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

- 
 

มุ้งลวดศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านท่า
ตะเคียนที่ตรงตาม
มาตรฐาน 

ทําให้เด็กเล็กมี
ความปลอดภัยจาก
โรคตดิต่อ 

กอง
การศึกษาฯ 

๑๑ ปรับปรุง/ซ่อมแซมศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อให้เด็กมี
สภาพแวดล้อมที่
ปลอดภัย 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
จํานวน ๒ ศูนย์ 

๘๐,๐๐๐ 
 

 (ปี๕๗:๑๐๐,๐๐๐)  
(ปี๕๘:๑๐๐,๐๐๐) 
(ปี๕๙:๑๐๐,๐๐๐) 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
มีอาคาร สถานที่ 
และสิ่งแวดล้อมที่
ได้มาตรฐาน 

ทําให้เด็กเล็กไดร้ับ
การพัฒนาตามวัย
และเต็มศักยภาพ 

กอง
การศึกษาฯ 

๑๒ ปรับปรุง/ซ่อมแซมสนามเด็ก
เล่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
โค้งยาง 

เพื่อให้เด็กมี
สภาพแวดล้อมที่
ปลอดภัย 

จํานวน ๑ ศูนย์ ๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
มีอาคารสถานที่ 
และสิ่งแวดล้อมที่
ได้มาตรฐาน 

เด็กเล็กไดร้ับการ
พัฒนาตามวัยและ
เต็มศักยภาพ 

กอง
การศึกษาฯ 

๑๓ โครงการก่อสร้างสนามเด็ก
เล่น คพด.บ้านท่าตะเคียน 

เพื่อให้ มี
สภาพแวดล้อมที่
ปลอดภัยเหมาะ
สําหรับเด็กเล่นเพื่อ
พัฒนาร่างกาย 

จํานวน ๑ แห่ง - - - ๕๐,๐๐๐ มีสภาพแวดล้อมที่
ปลอดภัยเหมาะ
สําหรับเด็กเล่นเพื่อ
พัฒนาร่างกาย 

ทําให้มี
สภาพแวดล้อมที่
ปลอดภัยเหมาะ
สําหรับเด็กเล่นเพื่อ
พัฒนาร่างกาย 

กอง
การศึกษาฯ 

แบบ ผ. ๐๑ 
 



-๑๑๑- 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๔)  

องค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา  อําเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๒  ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  ๕  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข 
๓.  ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างทั่วถึงและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
     ๓.๕  แผนงานสาธารณสุข 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

ปี  ๒๕๖๑ 
(บาท) 

ปี  ๒๕๖๒ 
(บาท) 

ปี  ๒๕๖๓ 
(บาท) 

ปี ๒๕๖๔ 
(บาท) 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๑ ฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ

การปฏิบัติงานของกลุม่  
อสม. 

เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของกลุ่ม
แม่บ้านอสม. 

จัดโครงการ/กิจกรรม 
ปีละ ๑ ครั้ง 

๑๕๐,๐๐๐ 
 

 (ปี๕๗ : ๑๘๐,๐๐๐)  
(ปี๕๘ : ๑๒๐,๐๐๐) 
(ปี๕๙ : ๑๕๐,๐๐๐) 

๑๕๐,๐๐๐ 
 

๑๕๐,๐๐๐ 
 

๑๕๐,๐๐๐ 
 

ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
๖๐ 

อสม.มี
ประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน 

สํานักงาน
ปลัด 

๒ รณรงค์ป้องกันโรคตดิต่อ 
อาทิ โรควัณโรค โรค
ไข้เลือดออก  

เพื่อรณรงค์ป้องกัน
และกําจัด
โรคตดิต่อต่างๆ  

จํานวน  ๑๘  หมู่บ้าน ๑๐,๐๐๐ 
 

 (ปี๕๗:๒๐,๐๐๐)  
(ปี๕๘:๑๐,๐๐๐) 
(ปี๕๙:๑๐,๐๐๐) 

๑๐,๐๐๐ 
 

๑๐,๐๐๐ 
 

๑๐,๐๐๐ 
 

ความสามารถใน
การป้องกัน
โรคตดิต่อ โรค
ระบาดไดร้้อยละ 
๘๐ ขึ้นไป 

ทําให้โรคตดิต่อโรค
ระบาดไดร้ับการ
ควบคุมและ
ประชาชนมีสุขภาพ
ร่างการแข็งแรง 

สํานักงาน
ปลัด 

๓ จัดซื้อน้ํายากําจัดยุงลาย 
ทรายอะเบท 

เพื่อป้องกันโรค
ไข้เลือดออก 

จํานวน  ๑๘  หมู่บ้าน ๗๐,๐๐๐ 
 

 (ปี๕๗:๗๐,๐๐๐)  
(ปี๕๘:๕๐,๐๐๐) 
(ปี๕๙:๗๐,๐๐๐) 

๗๐,๐๐๐ 
 

๗๐,๐๐๐ 
 

๗๐,๐๐๐ 
 

ความพึงพอใจของ
ประชาชนในการ
ป้องกันโรค
ไข้เลือดออกไม่น้อย
กว่าร้อยละ ๖๐ 

ทําให้ป้องกันหรือ
ลดความเสีย่งโรค
ไข้เลือดออก ใน
ประชาชน 

สํานักงาน
ปลัด 

๔ จัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้าพร้อมสลิ่ง 

เพื่อป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้า 

จํานวน  ๑๘  หมู่บ้าน ๔๐,๐๐๐ 
 

 (ปี๕๗:๓๐,๐๐๐)  
(ปี๕๘:๓๐,๐๐๐) 
(ปี๕๙:๔๐,๐๐๐) 

๔๐,๐๐๐ 
 

๔๐,๐๐๐ 
 

๔๐,๐๐๐ 
 

ความพึงพอใจของ
ประชาชนในการ
ป้องกันโรคพิษสุนัข
บ้าไม่น้อยกว่าร้อย
ละ ๖๐ 

ทําให้ป้องกันหรือ
ลดความเสีย่งโรค
พิษสุนัขบ้า ใน
ประชาชน 

สํานักงาน
ปลัด 

 

แบบ ผ. ๐๑ 
 



-๑๑๒- 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๔)  

องค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา  อําเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๒  ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  ๕  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข 
๓.  ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างทั่วถึงและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
     ๓.๕  แผนงานสาธารณสุข 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

ปี  ๒๕๖๑ 
(บาท) 

ปี  ๒๕๖๒ 
(บาท) 

ปี  ๒๕๖๓ 
(บาท) 

ปี ๒๕๖๔ 
(บาท) 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๕ จัดซื้อเวชภณัฑ์ตอนและทํา

หมันสุนัข/แมว 
เพื่อลดจํานวน
ประชากรสุนัข/
แมวจรจัด 

จํานวน  ๑๘  หมู่บ้าน ๔๐,๐๐๐ 
 

 (ปี๕๘:๔๐,๐๐๐) 
(ปี๕๙:๔๐,๐๐๐) 

๔๐,๐๐๐ 
 

๔๐,๐๐๐ 
 

๔๐,๐๐๐ 
 

ประชากรสุนัขและ
แมวจรจัดไดร้ับการ
ควบคุมไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๖๐ 

ทําให้ลดประชากร
สุนัข และแมวจร
จัดในตําบล 

สํานักงาน
ปลัด 

๖ สนับสนุนโครงการทําหมัน
สุนัข แมว ร้อยละ ๕ ต่อปี 
ของสํานักงานปศุสัตว์อําเภอ
โชคชัย 

เพื่อลดประชากร
สุนัข แมว ไดไ้ม่
น้อยกว่าร้อยละ ๕ 
ต่อปี 

ดําเนินโครงการปีละ ๑ 
ครั้ง 

๑๐,๐๐๐ 
 

(ปี๕๘:๑๐,๐๐๐) 
(ปี๕๙:๑๐,๐๐๐) 

๑๐,๐๐๐ 
 

๑๐,๐๐๐ 
 

๑๐,๐๐๐ 
 

ลดประชากรสุนัข 
แมว ไดไ้ม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๕ ต่อปี 

ทําให้ลดประชากร
สุนัข แมว ไดไ้ม่
น้อยกว่าร้อยละ ๕ 
ต่อปี 

สํานักงาน
ปลัด 

๗ จัดซื้อสารตรวจปัสสาวะหาสิ่ง
เสพติด 

เพื่อป้องกันและ
ควบคุมการแพร่
ระบาดของ
ยาเสพตดิ 

๖๐๐  ชุด ๑๕,๐๐๐ 
 

 (ปี๕๗:๑๕,๐๐๐)  
(ปี๕๘:๑๕,๐๐๐) 
(ปี๕๙:๑๕,๐๐๐) 

๑๕,๐๐๐ 
 

๑๕,๐๐๐ 
 

๑๕,๐๐๐ 
 

จํานวนกลุ่มเสี่ยงที่
สุ่มตรวจพบสาร
เสพติดน้อยลง 

ทําให้ปัญหา
ยาเสพตดิลดลง   

สํานักงาน
ปลัด 

 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ. ๐๑ 
 



-๑๑๓- 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๔)  

องค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา  อําเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๒  ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  ๔  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม 
๓.  ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างทั่วถึงและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
     ๓.๖  แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

ปี  ๒๕๖๑ 
(บาท) 

ปี  ๒๕๖๒ 
(บาท) 

ปี  ๒๕๖๓ 
(บาท) 

ปี ๒๕๖๔ 
(บาท) 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๑ โครงการส่งเสริมและพัฒนา

คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 
เพื่อส่งเสริม
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของผู้สูงอายุ 

จัดโครงการ/กิจกรรม 
ปีละ ๑ ครั้ง 

๑๒๐,๐๐๐ 
 

 (ปี๕๘:๑๒๐,๐๐๐) 
(ปี๕๙:๑๒๐,๐๐๐) 

๑๒๐,๐๐๐ 
 

๑๒๐,๐๐๐ 
 

๑๒๐,๐๐๐ 
 

ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
๖๐ 

ทําให้ผู้สูงอายุได้รับ
การส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
ที่ดีขึ้น 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

๒ โครงการสงเคราะห์และ
ช่วยเหลือครอบครัวยากจน
และผูด้้อยโอกาส 

เพื่อสงเคราะห์
และช่วยเหลือ
ครอบครัว
ยากจนและ
ผู้ด้อยโอกาสใน
ตําบล 

๑. สนับสนุนเงินสงเคราะห์
ครอบครัวยากจนและ
ผู้ด้อยโอกาสในตําบล 
๒. สนับสนุนเครื่องอุปโภค
บริโภคแก่ครอบครัวยาก 
จนและผู้ด้อยโอกาสใน
ตําบล 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

ครอบครัวยากจน
และผูด้้วยโอกาส
ร้อยละ ๘๐ ไดร้ับ
การช่วยเหลือและ
มีคุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น 

ทําให้ครอบครัว
ยากจนและ
ผู้ด้อยโอกาสใน
ตําบลพลับพลา
ได้รับการช่วยเหลือ
และมีคุณภาพชีวิต
ที่ดี 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

๓ โครงการส่งเสริมสนับสนุน
กิจกรรมของกลุม่/องค์กร
ผู้สูงอายุ 

เพื่อให้เกิดการ
ร่วมคิดร่วมทําใน
กิจกรรมที่เกิด
ประโยชน์แก่
ผู้สูงอายุ 

ส่งเสริมและเสริมสร้าง
คุณภาพชีวิตกลุ่มองค์กร
ผู้สูงอายุ เพื่อจัดกิจกรรมตาม
ความสนใจ อาทิ 
 - กิจกรรมแข่งขันกีฬาและ
นันทนาการผู้สูงอายุ 
 - กิจกรรมส่งเสริมอาชีพ 
- กิจกรรมภูมิปัญญา  
- กิจกรรมปฏิบัติธรรม 
- กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

จํานวนผู้สูงอายุที่
เข้าร่วมกิจกรรม
อย่างต่อเนื่องร้อย
ละ ๖๐ ขึ้นไป 

ทําให้กลุ่มองค์กร
ผู้สูงอายุมีกิจกรรม
อย่างต่อเนื่อง 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

แบบ ผ. ๐๑ 
 



-๑๑๔- 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๔)  

องค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา  อําเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๒  ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  ๔  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม 
๓.  ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างทั่วถึงและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
     ๓.๖  แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

ปี  ๒๕๖๑ 
(บาท) 

ปี  ๒๕๖๒ 
(บาท) 

ปี  ๒๕๖๓ 
(บาท) 

ปี ๒๕๖๔ 
(บาท) 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๔ โครงการจัดสวัสดิการแก่คน

พิการ ผู้สูงอายุ และ
ผู้ด้อยโอกาส 

เพื่อช่วยเหลือและ
อํานวยความสะดวก
แก่คนพิการในตําบล
ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น 

๑. จัดหาอุปกรณ์ในการ
ดํารงชีวิตให้คนพิการ 
๒. ปรับปรุง
สภาพแวดล้อมและที่อยู่
อาศัยให้แก่คนพิการ 
ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

คนพิการผู้สูงอายุ 
และผู้ด้วยโอกาส
ได้รับสวัสดิการมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

๑. ทําให้คนพิการใน
ตําบลไดรับอุปกรณ์
ในการดํารงชีวิต 
๒. ทําให้คนพิการ 
ผู้สูงอายุและ
ผู้ด้อยโอกาส มี
สภาพแวดล้อมและที่
อยู่อาศัยที่เหมาะสม 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

๕ ก่อสร้าง/ซ่อมแซมที่อยู่อาศัย
ให้กับประชาชนผู้ยากไร้และ
ผู้ด้อยโอกาส 

เพื่อช่วยเหลือ
ผู้ด้อยโอกาส ผู้
ยากไร้และผู้ยากจน
ให้มีที่อยู่อาศัยที่
เหมาะสมปลอดภัย 

ดําเนินการปีละ ๑ ครั้ง ๑๐๐,๐๐๐ 
 

(ปี๕๗:๑๕๐,๐๐๐) 
(ปี๕๘:๑๕๐,๐๐๐) 
(ปี๕๙:๑๐๐,๐๐๐) 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 
 

ที่อยู่อาศัยผู้ยากไร้
และผู้ด้อยโอกาส
ได้รับการซ่อมแซม 

ทําให้ผู้ยากไร้และ
ผู้ด้อยโอกาสมีที่อยู่
อาศัยที่มั่นคง
แข็งแรงและ
ปลอดภัย 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

๖ โครงการเยี่ยมเยือนฟื้นฟู
กําลังใจให้ผู้พิการ ผู้สูงอายุ 
ผู้ป่วยเอดส์และกลุม่เสีย่ง 

เพื่อเยี่ยมเยือนฟื้นฟู
กําลังใจให้ผู้พิการ
ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเอดส์ 
กลุ่มเสี่ยงและ
ครอบครัวโดย
อาสาสมัครด้วยการ
สอบถามปัญหา
ความต้องการ 

ออกเยี่ยมเยือนผู้พิการ 
ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเอดส์และ
กลุ่มเสี่ยง ในตําบลเพื่อ
เสริมสร้างกําลังใจและ
มอบเวชภัณฑ์ เครื่อง
อุปโภคบริโภคที่จําเป็นแก
ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วย
เอดส์ กลุ่มเสี่ยงและ
ครอบครัว 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

ผู้พิการ ผู้สูงอายุ 
ผู้ป่วยเอดส์และกลุ่ม
เสี่ยง ร้อยละ ๘๐ มี
ขวัญและกําลังใจใน
การดําเนินชีวิต 

ทําให้ผู้พิการ 
ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเอดส์
และกลุ่มเสี่ยง มีขวัญ
กําลังใจที่จะต่อสู้
และดํารงชีวิตได้
อย่างปกติสุข 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

แบบ ผ. ๐๑ 
 



-๑๑๕- 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๔)  

องค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา  อําเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๒  ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  ๔  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม 
๓.  ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างทั่วถึงและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
     ๓.๖  แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

ปี  ๒๕๖๑ 
(บาท) 

ปี  ๒๕๖๒ 
(บาท) 

ปี  ๒๕๖๓ 
(บาท) 

ปี ๒๕๖๔ 
(บาท) 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๗ โครงการสนับสนุนการจัดตั้ง

กองทุนสวัสดิการชุมชน 
เพื่อส่งเสริม
สนับสนุน
ประชาชนจัดตั้ง
กองทุนสวัสดิการ
ชุมขน 

จัดอบรมให้ความรู้ใน
การจัดตั้งกองทุน
สวัสดิการชุมชน 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ - - มีการจัดตั้งกองทุน
สวัสดิการชุมชน 

ทําให้มีการจัดตั้ง
กองทุนสวัสดิการ
ชุมขน 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

๘ โครงการสนับสนุนกองทุน
สวัสดิการชุมชน 

เพื่อส่งเสริม
สนับสนุนให้
ประชาชนรู้จักการ
ออม โดยยึดหลัก 
ประชาชนออม ๑ 
ส่วน 
อปท.สมทบ ๑ ส่วน 
รัฐบาล ๑ ส่วน 

สมาชิกกองทุนสวัสดิการ
ชุมชน 

- - ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ประชาชนไดร้ับ
สวัสดิการ 

ทําให้ประชาชนมี
ระบบสวัสดิการชุม
ขนที่ดูแลกันอย่าง
ทั่วถึง 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ. ๐๑ 
 



-๑๑๖- 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๔)  

องค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา  อําเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๒  ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  ๔  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม 
๓.  ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างทั่วถึงและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
     ๓.๗  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

ปี  ๒๕๖๑ 
(บาท) 

ปี  ๒๕๖๒ 
(บาท) 

ปี  ๒๕๖๓ 
(บาท) 

ปี ๒๕๖๔ 
(บาท) 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๑ ฝึกอบรมตัวแทนประชาคม

หมู่บ้านและตัวแทนอาสา
พัฒนาชุมชน (อช.) เพิ่ม
ประสิทธิภาพในการจัดทํา
แผนพัฒนาตําบล 

เพื่อเพิ่มศักยภาพ
ในการพัฒนาตําบล
ของตัวแทน
ประชาคมหมู่บ้าน
ให้มีประสิทธิภาพ 

จัดโครงการ/กิจกรรม 
ปีละ ๑ ครั้ง 

๑๕๐,๐๐๐ 
 

 (ปี๕๗:๑๐๐,๐๐๐)  
(ปี๕๘:๑๐๐,๐๐๐) 
(ปี๕๙:๑๕๐,๐๐๐) 

๑๕๐,๐๐๐ 
 

๑๕๐,๐๐๐ 
 

๑๕๐,๐๐๐ 
 

ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
๖๐ 

ทําให้ตัวแทน
ประชาคมหมู่บ้าน
และ อช. มี
ศักยภาพในการ
พัฒนาหมู่บ้าน/
ชุมชน 

สํานักงาน
ปลัด 

๒ พัฒนาสตรีและเสรมิสร้าง 
ความเข้มแข็งของครอบครัว 

เพื่อส่งเสริมการ
ขับเคลื่อนการ
ดําเนินงานด้านการ
พัฒนาสตรีและ
สถาบันครอบครัว 

อบรมให้ความรู้ต่างๆ 
อาทิ 
- การสร้างภาวะผู้นํา 
- การพัฒนาศักยภาพ
และศึกษาดูงานของกลุม่
สตร ี

๑๐๐,๐๐๐ 
 

 (ปี๕๗ : ๑๐๐,๐๐๐)  
(ปี๕๘ : ๑๐๐,๐๐๐) 
(ปี๕๙ : ๑๐๐,๐๐๐) 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
๖๐ 

ทําให้สตรไีดร้ับการ
พัฒนาศักยภาพ 
ความรู้ ทักษะ มี
การดําเนินงานด้าน
การพัฒนาสตรีและ
สถาบันครอบครัว 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

แบบ ผ. ๐๑ 
 



 
-๑๑๗- 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๔)  
องค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา  อําเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๔  การเสริมสร้างความมั่นคงทุกมิติ เพื่อปกป้องสถาบนัหลักของชาติ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  ๙  ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวติและทรัพย์สิน 
๓.  ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างทั่วถึงและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
     ๓.๘  แผนงานการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

ปี  ๒๕๖๑ 
(บาท) 

ปี  ๒๕๖๒ 
(บาท) 

ปี  ๒๕๖๓ 
(บาท) 

ปี ๒๕๖๔ 
(บาท) 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๑ ป้องกันและบรรเทาสาธารณ

ภัยทางถนนในช่วงเทศกาล
สําคัญ 

เพื่อเตรียมความ
พร้อมและเหตุที่จะ
เกิดสาธารณภัย
ในช่วงเทศกาล
สําคัญ  

ประชาชนในพื้นที่ตําบล
พลับพลา 

๗๕,๐๐๐ 
 

(ปี๕๗:๖๐,๐๐๐)  
(ปี๕๘:๗๕,๐๐๐) 
(ปี๕๙:๗๕,๐๐๐) 

๗๕,๐๐๐ 
 

๗๕,๐๐๐ 
  

๗๕,๐๐๐ 
 

ความพึงพอใจใน
การตั้งจุดบริการ
ประชาชนร้อยละ 
๖๐ ขึ้นไป 

ทําให้ประชาชนมี
ความพอใจและอุ่น
ใจเมื่อเกิดสาธารณ
ภัยในช่วงเทศกาล
สําคัญ 

สํานักงาน
ปลัด 

 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๒  ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  ๗  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรม ประเพณี และกีฬา 
๓.  ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างทั่วถึงและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
     ๓.๙  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

ปี  ๒๕๖๑ 
(บาท) 

ปี  ๒๕๖๒ 
(บาท) 

ปี  ๒๕๖๓ 
(บาท) 

ปี ๒๕๖๔ 
(บาท) 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๑ งานแข่งเรือประเพณ ี เพื่อสืบสาน

ประเพณีไทยให้คง
สืบต่อไป 

จัดกิจกรรมปีละ ๑ ครั้ง ๑๐๐,๐๐๐ 
 

 (ปี๕๗:๑๐๐,๐๐๐)  
(ปี๕๘:๑๕๐,๐๐๐) 
(ปี๕๙:๑๕๐,๐๐๐) 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

ประชาชนมีความ
พึงพอใจในการจัด
กิจกรรมร้อยละ 
๖๐ ขึ้นไป 

ทําให้ประเพณีไทย
คงสืบต่อไป และ
การจัดงานประสบ
ความสําเร็จไป
ด้วยด ี

กอง
การศึกษาฯ 

 

แบบ ผ. ๐๑ 
 



 
-๑๑๘- 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๔)  
องค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา  อําเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๒  ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  ๗  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรม ประเพณี และกีฬา 
๓.  ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างทั่วถึงและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
     ๓.๙  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

ปี  ๒๕๖๑ 
(บาท) 

ปี  ๒๕๖๒ 
(บาท) 

ปี  ๒๕๖๓ 
(บาท) 

ปี ๒๕๖๔ 
(บาท) 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒ งานสมโภชน์ฉลองอนุสาวรีย์

ท้าวสุรนารีอําเภอโชคชัย 
เพื่อเป็นการปลูกฝัง
คุณธรรม จรยิธรรม
ให้กับประชาชนใน
การสร้างคุณงาน
ความดีให้กับ
ประเทศชาต ิ

จัดกิจกรรมปีละ ๑ ครั้ง ๒๐,๐๐๐ 
 

(ปี๕๗:๒๐,๐๐๐)  
(ปี๕๘:๒๐,๐๐๐) 
(ปี๕๙:๒๐,๐๐๐) 

๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

จํานวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรมของ
กลุ่มเป้าหมายไม่
น้อยกว่าร้อยละ 
๖๐ 

ทําให้ประชาชนได้
ระลึกถึงคุณงาม
ความดีของท่าน
ท้าวสุรนาร ี

กอง
การศึกษาฯ 

๓ แข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด เพื่อส่งเสริม
ประชาชนได้ใช้เวลา
ว่างเพื่อเล่นกีฬา
ห่างไกลยาเสพติด 

จํานวน ๑,๐๐๐  คน ๑๕๐,๐๐๐ 
 

 (ปี๕๗:๑๐๐,๐๐๐)  
(ปี๕๘:๑๐๐,๐๐๐) 
(ปี๕๙:๑๕๐,๐๐๐) 

๑๕๐,๐๐๐ 
 

๑๕๐,๐๐๐ 
 

๑๕๐,๐๐๐ 
 

ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป 

ทําให้ประชาชนมี
สุขภาพพลานามัย
ที่สมบูรณ์แข็งแรง
ห่างไกลยาเสพติด 

กอง
การศึกษาฯ 

๔ จัดซื้ออุปกรณ์กีฬาหมู่บ้าน/
ชุมชน 

เพื่อส่งเสริม
สนับสนุนให้
ประชาชนออก
กําลังกาย 

จํานวน ๑๘ หมู่บ้าน ๕,๐๐๐ 
 

 (ปี๕๗:๙๙,๐๐๐)  
(ปี๕๘:๕,๐๐๐) 
(ปี๕๙:๕,๐๐๐) 

๕,๐๐๐ 
 

๕,๐๐๐ 
 

๕,๐๐๐ 
 

อุปกรณ์กีฬาตรง
ตามมาตรฐาน 

ทําให้ประชาชนมี
สุขภาพร่างกาย
แข็งแรง 

กอง
การศึกษาฯ 

๕ จัดหาเครื่องออกกําลังกาย
ประจําหมู่บ้าน/ชุมชน 

เพื่อส่งเสริม
สนับสนุนให้
ประชาชนออก
กําลังกาย 

จํานวน ๑๘ หมู่บ้าน ๕๐,๐๐๐ 
 

 (ปี๕๙:๕๐,๐๐๐) 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

เครื่องออกกําลัง
กายตรงตาม
มาตรฐาน 

ทําให้ประชาชนมี
สุขภาพร่างกาย
แข็งแรง 

กอง
การศึกษาฯ 

แบบ ผ. ๐๑ 
 



 
-๑๑๙- 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๔)  

องค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา  อําเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๒  ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  ๔  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม 
๓.  ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างทั่วถึงและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
     ๓.๑๐  แผนงานงบกลาง 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

ปี  ๒๕๖๑ 
(บาท) 

ปี  ๒๕๖๒ 
(บาท) 

ปี  ๒๕๖๓ 
(บาท) 

ปี ๒๕๖๔ 
(บาท) 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๑ สนับสนุนค่าใช้จ่ายการ

บริหารการศึกษา (ส่งเสริม
ศักยภาพการจัดการศึกษา
ท้องถิ่น ทุนการศึกษา
บุคลากรของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก) 

เพื่อพัฒนาครูผู้ดูแล
เด็ก/ผู้ดูแลเด็กให้มี
ศักยภาพในการ
ทํางาน การเรียน
การสอน 

บุคลากร  จํานวน ๑ คน ๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

ครูผูดู้แลเด็ก/
ผู้ดูแลเด็กได้รบัการ
การศึกษา 

ทําให้ครูผู้ดูแลเด็ก/
ผู้ดูแลเด็กมี
ศักยภาพรองรับ
การปฏิบัติงาน 

กอง
การศึกษาฯ 

๒ เบี้ยยังชีพผู้ติดเชื้อ  HIV. เพื่อส่งเสริม
สนับสนุนเบี้ยยังชีพ
ผู้ติดเชื้อ  HIV. 

ผู้ติดเชื้อ HIV ได้รับเบี้ย
ยังชีพทุกคน 

๔๒,๐๐๐ 
 

(ปี๕๗ : ๗๒,๐๐๐)  
(ปี๕๘ : ๓๖,๐๐๐) 
(ปี๕๙ : ๔๒,๐๐๐) 

๔๘,๐๐๐ 
 

๕๔,๐๐๐ 
 

๖๐,๐๐๐ 
 

จํานวนผู้ได้รับเบี้ย
ยังชีพผู้ติดเชื้อ  
HIV. ที่ลงทะเบียน 

ผู้ติดเชื้อ  HIV.
ได้รับเบี้ยยังชีพ
อย่างทั่วถึง 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

๓ โครงการสร้างหลักประกัน
รายได้แก่ผูสู้งอายุ 

เพื่อสร้าง
หลักประกันรายได้
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 

ผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยัง 
 - อายุ ๖๐ – ๖๙ ปี  
- อายุ ๗๐ – ๗๙ ปี  
- อายุ ๘๐ – ๘๙ ปี  
- อายุ ๙๐ ปีขึ้น  

๑๓,๔๐๐,๐๐๐ 
 

๑๔,๕๖๐,๐๐๐ 
 

๑๖,๐๔๕,๐๐๐ 
 

๑๗,๙๓๐,๐๐๐ 
 

จํานวนผู้สูงอายุที่
ลงทะเบียนรบัเงิน
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 

ทําให้ผู้สูงอายุที่
ลงทะเบียนได้รับ
เบี้ยยังชีพอย่าง
ทั่วถึง 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

๔ โครงการสนับสนุนเสริมสร้าง
สวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้
พิการหรือผู้ทุพพลภาพ 

เพื่อเสริมสร้าง
สวัสดิการทางสังคม
เบี้ยความพิการให้แก่
ผู้พิการหรือทุพพล
ภาพ 

จํานวนคนพิการที่ไดร้ับ
เบี้ยความพิการ 

๓,๔๔๖,๔๐๐ 
 

๓,๙๙๓,๖๐๐ 
 

๔,๖๙๔,๔๐๐ 
 

๕,๕๙๖,๘๐๐ 
 

จํานวนผู้พิการที่
ลงทะเบียนรบัเงิน
เบี้ยความพิการ 

ทําให้ผู้พิการที่
ลงทะเบียนได้รับ
เบี้ยความพิการ
อย่างทั่วถึง 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

 

แบบ ผ. ๐๑ 
 



-๑๒๐- 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๔)  

องค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา  อําเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๓  บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความสมบูรณ์อย่างยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  ๑๐  ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๔.  ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดลุอย่างยั่งยืน 
     ๔.๑  แผนงานบริหารงานทั่วไป 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

ปี  ๒๕๖๑ 
(บาท) 

ปี  ๒๕๖๒ 
(บาท) 

ปี  ๒๕๖๓ 
(บาท) 

ปี ๒๕๖๔ 
(บาท) 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๑ ปักแนวเขตที่สาธารณะ เพื่อป้องกันการบุก

รุกที่สาธารณะ/
ออกรังวัดฯ 

ตําบลพลับพลา ๕๐,๐๐๐ 
 

 (ปี๕๗:๕๐,๐๐๐)  
(ปี๕๘:๕๐,๐๐๐) 
(ปี๕๙:๕๐,๐๐๐) 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

จํานวนพื้นที่
สาธารณะในตําบล
พลับพลาได้รับการ
ปักแนวเขต 

ทําให้ที่สาธารณะ
ไม่ถูกบุกรุก/ออก
รังวัดที่สาธารณะ 

กองช่าง 
 

 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๓  บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความสมบูรณ์อย่างยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  ๑๐  ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๔.  ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดลุอย่างยั่งยืน 
     ๔.๒  แผนงานสาธารณสุข 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

ปี  ๒๕๖๑ 
(บาท) 

ปี  ๒๕๖๒ 
(บาท) 

ปี  ๒๕๖๓ 
(บาท) 

ปี ๒๕๖๔ 
(บาท) 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๑ จ้างเหมาเก็บขยะมลูฝอย เพื่อกําจัดขยะมลู

ฝอยภายในหมู่บ้าน 
จํานวน  ๑๘  หมู่บ้าน ๒๗๐,๐๐๐ 

  

(ปี๕๗:๒๐๐,๐๐๐)  
(ปี๕๘:๒๖๔,๐๐๐) 
(ปี๕๙:๒๖๔,๐๐๐) 

๒๗๐,๐๐๐ 
 

๒๗๐,๐๐๐ 
 

๒๗๐,๐๐๐ 
 

ความพึงพอใจของ
ประชาชนที่มีต่อการ
กําจัดขยะมลูฝอย ไม่
น้อยกว่าร้อยละ ๖๐  

ทําให้ขยะมูลฝอย
ภายในตําบล
พลับพลา ลดลง 

สํานักงาน
ปลัด 

๒ จัดหาถังขยะมลูฝอย เพื่อรองรับขยะมลู
ฝอยภายในหมู่บ้าน 

จํานวน  ๑๘  หมู่บ้าน ๕๐,๐๐๐ 
 

 (ปี๕๗:๕๐,๐๐๐)  
 (ปี๕๙:๕๐,๐๐๐) 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

ถังขยะได้มาตรฐาน
ครุภณัฑ์ 

ทําให้มีที่รองรับขยะ
มูลฝอยจากบ้าน 
เรือนเพื่อรอการ
นําไปกําจัดต่อไป 

สํานักงาน
ปลัด 

แบบ ผ. ๐๑ 
 



-๑๒๑- 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๔)  

องค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา  อําเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๓  บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความสมบูรณ์อย่างยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  ๑๐  ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรกัษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๔.  ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดลุอย่างยั่งยืน 
     ๔.๒  แผนงานสาธารณสุข 

๓ บริหารจัดการคัดแยกขยะมูล
ฝอยในชุมชน 

๑.เพื่อรณรงค์ให้
ประชาชนตระหนัก
ถึงความสําคัญของ
ปัญหาขยะมูลฝอย 
๒.เพื่อลดปริมาณ
ขยะมูลฝอยในชุม
ขน 

หมู่บ้านในเขตพื้นที่ 
อบต.พลับพลา จํานวน 

๑๘ หมู่บ้าน 

๔๐,๐๐๐ 
 

๔๐,๐๐๐ 
 

๔๐,๐๐๐ 
 

๔๐,๐๐๐ 
 

๑.ประชาชนมีความ
เข้าใจและตระหนักถึง
ความสําคัญของปัญหา
ขยะเพิ่มขึ้นไม่ต่ํากว่า
ร้อยละ ๖๐ 
๒.ปริมาณขยะมูลฝอย
ในการนําไปกําจัด
ลดลงไม่ต่ํากว่าร้อยละ 
๖๐ 

๑.ทําให้ประชาชน
เข้าใจและตระหนัก
ถึงความสําคัญของ
ปัญหาขยะมูลฝอย 
๒.ทําให้ปริมาณ
ขยะมูลฝอยที่นําไป
กําจัดลดลง 

สํานักงาน
ปลัด 

 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๓  บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความสมบูรณ์อย่างยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  ๑๐  ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๔.  ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดลุอย่างยั่งยืน 
     ๔.๓  แผนงานการเกษตร 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

ปี  ๒๕๖๑ 
(บาท) 

ปี  ๒๕๖๒ 
(บาท) 

ปี  ๒๕๖๓ 
(บาท) 

ปี ๒๕๖๔ 
(บาท) 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๑ พัฒนาแหล่งน้ํา/ปรบัปรุงภูมิ

ทัศน์รอบบึงทุ่งน้อย บ้านไทย 
หมู่ที่ ๒ 
(ลําดับความสําคัญที่ ๕ ของหมู่ที่ ๒) 

เพื่อพัฒนาแหล่งน้ํา
และปรับปรุงภูมิ
ทัศน์บึงทุ่งน้อย 

จํานวน ๑ แห่ง - 
 

- 
 

๒๕๐,๐๐๐ 
 

๒๕๐,๐๐๐ 
 

ประชาชนมีความพึง
พอใจในการดําเนิน
โครงการไม่ต่าํกว่าร้อย
ละ ๖๐  

ทําให้แหล่งน้ํา
บึงทุ่งน้อย
ได้รับการ
พัฒนา 

กองช่าง 

๒ ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบสระน้ํา 
หมู่ ๑๗ 
(ลําดับความสําคัญที่ ๖ ของหมู่ที่ ๑๗) 

เพื่อพัฒนาปรับปรุง
ภูมิทัศน์ให้สวยงาม 

จํานวน ๑ แห่ง - - ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ประชาชนมีความพึงพอใจ
ในการดําเนินโครงการไม่
ต่ํากว่าร้อยละ ๖๐ 

ทําให้มีภูมิ
ทัศน์สวยงาม 

กองช่าง 

 
-๑๒๒- 

แบบ ผ. ๐๑ 
 

แบบ ผ. ๐๑ 
 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๔)  
องค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา  อําเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๓  บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความสมบูรณ์อย่างยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  ๑๐  ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๔.  ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดลุอย่างยั่งยืน 
     ๔.๓  แผนงานการเกษตร 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

ปี  ๒๕๖๑ 
(บาท) 

ปี  ๒๕๖๒ 
(บาท) 

ปี  ๒๕๖๓ 
(บาท) 

ปี ๒๕๖๔ 
(บาท) 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๓ ปลูกป่าชุมชน(โครงการอัน

เนื่องมาจากพระราชดําริ) 
เพื่ออนุรักษ์และ
รักษาสมดุล
ทรัพยากรธรรมชา
ติ 

ดําเนินโครงการปีละ ๑ 
ครั้ง 

๕๐,๐๐๐ 
 

 (ปี๕๗:๕๐,๐๐๐)  
(ปี๕๘:๕๐,๐๐๐) 
(ปี๕๙:๕๐,๐๐๐) 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

ประชาชนมีความ
พึงพอใจในการ
ดําเนินโครงการไม่
ต่ํากว่าร้อยละ ๖๐ 

ทําให้ทรัพยากร 
ธรรมชาติ เกิด
ความสมดุล 

สํานักงาน
ปลัด 

 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๕  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ   
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  ๘  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ด ี
๕.  ยุทธศาสตร์การบริหารราชการตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี 
     ๕.๑  แผนงานบริหารงานทั่วไป 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

ปี  ๒๕๖๑ 
(บาท) 

ปี  ๒๕๖๒ 
(บาท) 

ปี  ๒๕๖๓ 
(บาท) 

ปี ๒๕๖๔ 
(บาท) 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๑ ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ เพื่อเพิ่มขีด

ความสามารถ
ศักยภาพของ
องค์กรในการ
ให้บริการ
ประชาชน 

อาคารคอนกรีตเสริม
เหล็ก ๒ ชั้น  
ขนาดกว้าง ๘.๐๐ เมตร  
ยาว ๒๐ เมตร 

๕,๐๐๐,๐๐๐ 
 

(ปี๕๘:๕,๐๐๐,๐๐๐) 
(ปี๕๙:๕,๐๐๐,๐๐๐) 

๕,๐๐๐,๐๐๐ 
 

๕,๐๐๐,๐๐๐ 
 

๕,๐๐๐,๐๐๐ 
 

ความพึงพอใจของ
ประชาชนในการมา
ติดต่อราชการร้อย
ละ ๖๐ ขึ้นไป 

ทําให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการติดต่อ
ราชการต่างๆ 

กองช่าง 
 

 
 
 
 



-๑๒๓- 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๔)  

องค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา  อําเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๕  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ   
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  ๘  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ด ี
๕.  ยุทธศาสตร์การบริหารราชการตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี 
     ๕.๑  แผนงานบริหารงานทั่วไป 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

ปี  ๒๕๖๑ 
(บาท) 

ปี  ๒๕๖๒ 
(บาท) 

ปี  ๒๕๖๓ 
(บาท) 

ปี ๒๕๖๔ 
(บาท) 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒ ปรับปรุงโรงจอดรถ เพื่อบริการ

ประชาชนในการมา
ติดต่อราชการ 

จํานวน ๑ แห่ง - 
 

- 
 

- 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

ประชาชนพึงพอใจ
ในการมาตดิต่อ
ราชการไม่ต่ํากว่า
ร้อยละ ๖๐ 

ทําให้มีที่จอดรถ
สําหรับบริการ
ประชาชนที่มา
ติดต่อราชการ 

กองช่าง 

๓ ปรับปรุงป้ายชื่อองค์การ
บริหารส่วนตําบลพลับพลา 

เพื่อให้ปรับปรุง
ป้ายชื่อ อบต.
พลับพลา 

จํานวน ๑ ป้าย - - - ๒๐,๐๐๐ ป้ายชื่อ อบต.
พลับพลาได้รับการ
ปรับปรุง 

ทําให้ป้ายชื่อ อบต.
พลับพลามีความ
สวยงาม 

กองช่าง 

๔ ผลประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็น
กรณีพิเศษ  (สํานักงานปลัด) 

เพื่อเป็นขวัญและ
กําลังใจแก่
พนักงานในการ
ปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น 

เจ้าหน้าที่สํานักงานปลัด
ทุกคน 

๕๐๐,๐๐๐ 
 

 (ปี๕๙:๒๘๕,๐๐๐) 
(ปี๖๐:๓๓๐,๐๐๐) 

 

๕๓๐,๐๐๐ 
 

๕๖๐,๐๐๐ 
 

๖๐๐,๐๐๐ 
 

ขวัญกําลังใจและ
ความทุ่มเทในการ
ปฏิบัติงานของ
พนักงานร้อยละ 
๘๐ ขึ้นไป 

ทําให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่มีขวัญ
และกําลังใจในการ
ปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น 

สํานักงาน
ปลัด 

 

๕ ประดับธงชาติของประเทศ
สมาชิกอาเซียนหน้า
หน่วยงาน 

เพื่อสนับสนุนการ
เข้าสู่ประชาคม
อาเซียน 

ดําเนินกิจกรรมปีละ ๑ 
ครั้ง 

๕๐,๐๐๐ 
 

 (ปี๕๘:๕๐,๐๐๐) 
(ปี๕๙:๕๐,๐๐๐) 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

ธงชาติประเทศ
สมาชิกอาเซียน 

ทําให้สนับสนุนการ
เข้าสู่ประชาคม
อาเซียนเพื่อความ
เป็นสากลอันหนึ่ง
อันเดียวกัน 

สํานักงาน
ปลัด 

 
 
 

แบบ ผ. ๐๑ 
 



-๑๒๔- 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๔)  

องค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา  อําเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๕  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ   
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  ๘  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ด ี
๕.  ยุทธศาสตร์การบริหารราชการตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี 
     ๕.๑  แผนงานบริหารงานทั่วไป 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

ปี  ๒๕๖๑ 
(บาท) 

ปี  ๒๕๖๒ 
(บาท) 

ปี  ๒๕๖๓ 
(บาท) 

ปี ๒๕๖๔ 
(บาท) 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๖ ฝึกอบรมบุคลากรเพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน (สํานักงานปลดั) 

เพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถ 
ศักยภาพของบุคลากร
ในการปฏิบัติงาน 

สมาชิกฯอบต. ผู้บริหาร 
เจ้าหน้าที่ อบต. 

 
 

๒๐๐,๐๐๐ 
 

(ปี๕๙:๑๙๐,๐๐๐) 
(ปี๖๐:๑๙๐,๐๐๐) 

๒๐๐,๐๐๐ 
 

๒๐๐,๐๐๐ 
 

๒๐๐,๐๐๐ 
 

จํานวนผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมของ
บุคลากรต่อจํานวน
บุคลากรทั้งหมด 

ทําให้บุคลากรมี
ศักยภาพรองรับการ
ปฏิบัติงานที่มี
ประสิทธิภาพเพิ่ม
มากขึ้น 

สํานักงาน
ปลัด 

๗ ฝึกอบรมเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของคณะผู้บรหิาร/
สมาชิกสภา/พนักงานส่วน
ตําบล/ลูกจ้าง/พนักงานจ้าง 

๑.เพื่อส่งเสริม
สนับสนุนให้บุคลากร
ได้ศึกษาหาความรู้
ประสบการณ์ในการ
มาพัฒนาองค์กร 
๒. เพื่อเป็นการสร้าง
ความสัมพันธ ์ปรับ
ทัศนคติระหว่าง
เจ้าหน้าที่ฝ่าย
การเมืองและประจาํ 

ผู้บริหาร/สมาชิกสภา/
พนักงานส่วนตําบล/
ลูกจ้าง/พนักงานจ้าง 

ทุกคน 

๓๕๐,๐๐๐ 
 

 (ปี๕๗:๓๐๐,๐๐๐)  
(ปี๕๘:๓๐๐,๐๐๐) 
(ปี๕๙:๓๐๐,๐๐๐) 

๓๕๐,๐๐๐ 
 
 

๓๕๐,๐๐๐ 
 
 

๓๕๐,๐๐๐ 
 
 

ความพึงพอใจและ
ความรู้ความเข้าใจ
ของผู้เข้ารับ
การศึกษาดูงานไม่
ต่ํากว่าร้อยละ ๖๐ 

๑.ทําให้บุคลากรมี
ศักยภาพรองรับการ
ปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพเพิ่ม
มากขึ้น 
๒.ทําให้เกิดความ
สามัคคีและทัศนคติ
ที่ดีระหว่าง
ข้าราชการประจํา
และการเมือง 

สํานักงาน
ปลัด 

๘ การพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 

เพื่อเป็นค่าบํารุงรักษา
และจัดหาเครื่อง
คอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์ ค่าบริการ
ระบบการเชื่อมต่อ
อินเตอร์เน็ต ค่าจัดทํา
ดูแลเว็ปไซด์ 

ดําเนินการตามโครงการ
ปีละ ๑ ครั้ง 

๓๐,๐๐๐  
 

(ปี๕๗:๓๐,๐๐๐)  
(ปี๕๘:๓๐,๐๐๐) 
(ปี๕๙:๓๐,๐๐๐) 

๓๐,๐๐๐  
 

๓๐,๐๐๐  
 

๓๐,๐๐๐  
 

การบริหารงานที่มี
ประสิทธิภาพ 

ทําให้มีระบบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสารที่มี
ประสิทธิภาพ 

สํานักงาน
ปลัด 

 

แบบ ผ. ๐๑ 
 



-๑๒๕- 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๔)  

องค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา  อําเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๕  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ   
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  ๘  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ด ี
๕.  ยุทธศาสตร์การบริหารราชการตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี 
     ๕.๑  แผนงานบริหารงานทั่วไป 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

ปี  ๒๕๖๑ 
(บาท) 

ปี  ๒๕๖๒ 
(บาท) 

ปี  ๒๕๖๓ 
(บาท) 

ปี ๒๕๖๔ 
(บาท) 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๙ การพัฒนาการบรหิารงานที่มี

ประสิทธิภาพ 
เพื่อเป็นค่า
ดําเนินการกิจกรรม
ต่างๆ เช่น การ
จัดทําตู้รับเรื่องราว
ร้องทุกข์ ร้องเรียน 
ป้าย/บอรด์
ประชาสมัพันธ์ 

ดําเนินการตามโครงการ
ปีละ ๑ ครั้ง 

๑๐,๐๐๐  
 

(ปี๕๗:๑๐,๐๐๐)  
(ปี๕๘:๑๐,๐๐๐) 
(ปี๕๙:๑๐,๐๐๐) 

๑๐,๐๐๐  ๑๐,๐๐๐  ๑๐,๐๐๐  ประสิทธิภาพใน
การบริหารงาน 

ทําให้การบริหาร
จัดการมี
ประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น 

สํานักงาน
ปลัด 

๑๐ ค่าจ้างที่ปรึกษาโครงการ
ประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการด้านคุณภาพการ
ให้บริการ 

เพื่อติดตามและ
ประเมินความพึง
พอใจของ
ประชาชนต่อการ
ปฏิบัติราชการด้าน
คุณภาพการ
ให้บริการ 

๑๘  หมู่บ้าน ๒๐,๐๐๐ 
 

 (ปี๕๘:๒๐,๐๐๐) 
(ปี๕๙:๒๐,๐๐๐) 
(ปี๖๐:๒๐,๐๐๐) 

 

๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

ร้อยละของความพึง
พอใจของประชาชน
ต่อการปฏิบัติ
ราชการด้านคุณภาพ
การให้บริการร้อยละ 
๘๐ ขึ้นไป 

ทําให้รู้ถึงความพึง
พอใจของประชาชน
ต่อการปฏิบัติ
ราชการด้านคุณภาพ
การให้บริการแก่
ประชาชนของ
หน่วยงาน 

สํานักงาน
ปลัด 

๑๑ ผลประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็น
กรณีพิเศษ  (กองคลัง) 

เพื่อเป็นขวัญและ
กําลังใจแก่
พนักงานในการ
ปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น 

เจ้าหน้าที่กองคลังทุกคน ๑๘๐,๐๐๐ 
 

(ปี๕๙:๑๔๖,๐๐๐) 
(ปี๖๐:๑๕๒,๔๗๐) 

 

๑๙๐,๐๐๐ 
 

๒๐๐,๐๐๐ 
 

๒๑๐,๐๐๐ ขวัญกําลังใจและ
ความทุ่มเทในการ
ปฏิบัติงานของ
พนักงานร้อยละ 
๘๐ ขึ้นไป 

ทําให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่มีขวัญ
และกําลังใจในการ
ปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น 

กองคลัง 
 

 

แบบ ผ. ๐๑ 
 



-๑๒๖- 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๔)  

องค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา  อําเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๕  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ   
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  ๘  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ด ี
๕.  ยุทธศาสตร์การบริหารราชการตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี 
     ๕.๑  แผนงานบริหารงานทั่วไป 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

ปี  ๒๕๖๑ 
(บาท) 

ปี  ๒๕๖๒ 
(บาท) 

ปี  ๒๕๖๓ 
(บาท) 

ปี ๒๕๖๔ 
(บาท) 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๑๒ ฝึกอบรมบุคลากรเพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน (กองคลัง) 

เพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถ 
ศักยภาพของ
บุคลากรในการ
ปฏิบัติงาน 

เจ้าหน้าที่กองคลังทุกคน 
 
 

๑๒๐,๐๐๐ 
 

(ปี๕๙:๙๐,๐๐๐) 
(ปี๖๐:๑๑๐,๐๐๐) 

๑๒๐,๐๐๐ ๑๓๐,๐๐๐ 
 

๑๓๐,๐๐๐ 
 

จํานวนผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมของ
บุคลากรต่อจํานวน
บุคลากรทั้งหมด 

ทําให้บุคลากรมี
ศักยภาพรองรับ
การปฏิบัติงานที่มี
ประสิทธิภาพเพิ่ม
มากขึ้น 

กองคลัง 

๑๓ จัดทําหรือปรบัปรุงแผนที่
ภาษี 

เพื่อพัฒนาระบบ
การจัดเก็บรายได ้

ดําเนินการจัดทําหรือ
ปรับปรุงแผนที่ภาษีให้

สําเรจ็ 

๘๐,๐๐๐  
 

 (ปี๕๘:๕๐,๐๐๐) 
(ปี๕๙:๕๐,๐๐๐) 
(ปี๖๐:๘๐,๐๐๐) 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

 ๑๐๐,๐๐๐ 
 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 
 

จัดทําหรือปรบัปรุง
แผนที่ภาษีได้สําเร็จ 

ทําให้ระบบการ
จัดเก็บภาษีของ
หน่วยงานไดร้ับการ
พัฒนา 

กองคลัง 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ. ๐๑ 
 



-๑๒๗- 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๔)  

องค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา  อําเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๕  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ   
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  ๘  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ด ี
๕.  ยุทธศาสตร์การบริหารราชการตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี 
     ๕.๒  แผนงานการศึกษา 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

ปี  ๒๕๖๑ 
(บาท) 

ปี  ๒๕๖๒ 
(บาท) 

ปี  ๒๕๖๓ 
(บาท) 

ปี ๒๕๖๔ 
(บาท) 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๑ ผลประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็น

กรณีพิเศษ  (กองศึกษาฯ) 
เพื่อเป็นขวัญและ
กําลังใจแก่
พนักงานในการ
ปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น 

เจ้าหน้าที่กองการศึกษา
ฯ ทุกคน 

๑๓๐,๐๐๐ 
 

(ปี๕๙:๗๔,๐๐๐) 
(ปี๖๐:๘๗,๓๐๐) 

 

๑๓๖,๐๐๐ 
 

๑๔๕,๐๐๐ 
 

๑๕๒,๐๐๐ ขวัญกําลังใจและ
ความทุ่มเทในการ
ปฏิบัติงานของ
พนักงานร้อยละ 
๘๐ ขึ้นไป 

ทําให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่มีขวัญ
และกําลังใจในการ
ปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น 

กองศึกษาฯ 
 

๒ ฝึกอบรมบุคลากรเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน (กองศึกษาฯ) 

เพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถ 
ศักยภาพของ
บุคลากรในการ
ปฏิบัติงาน 

เจ้าหน้าที่กองการศึกษา
ฯ ทุกคน 

๖๕,๐๐๐ 
 

(ปี๕๙:๕๐,๐๐๐) 
(ปี๖๐:๖๕,๐๐๐) 

๖๕,๐๐๐ 
 
 

๖๕,๐๐๐ 
 

๖๕,๐๐๐ 
 
 

จํานวนผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมของ
บุคลากรต่อจํานวน
บุคลากรทั้งหมด 

ทําให้บุคลากรมี
ศักยภาพรองรับ
การปฏิบัติงานที่มี
ประสิทธิภาพเพิ่ม
มากขึ้น 

กองศึกษาฯ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ. ๐๑ 
 



-๑๒๘- 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๔)  

องค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา  อําเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๕  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ   
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  ๘  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ด ี
๕.  ยุทธศาสตร์การบริหารราชการตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี 
     ๕.๓  แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

ปี  ๒๕๖๑ 
(บาท) 

ปี  ๒๕๖๒ 
(บาท) 

ปี  ๒๕๖๓ 
(บาท) 

ปี ๒๕๖๔ 
(บาท) 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๑ ผลประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็น

กรณีพิเศษ  (กองสวัสดิการฯ) 
เพื่อเป็นขวัญและ
กําลังใจแก่
พนักงานในการ
ปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น 

เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการ
สังคม ทุกคน 

๗๕,๐๐๐ 
 

(ปี๕๙:๔๔,๐๐๐) 
(ปี๖๐:๔๗,๐๐๐) 

 

๘๑,๐๐๐ 
 

๘๗,๐๐๐ 
 

๙๓,๐๐๐ ขวัญกําลังใจและ
ความทุ่มเทในการ
ปฏิบัติงานของ
พนักงานร้อยละ 
๘๐ ขึ้นไป 

ทําให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่มีขวัญ
และกําลังใจในการ
ปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น 

กอง
สวัสดิการฯ 

 

๒ ฝึกอบรมบุคลากรเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน (กองสวัสดิการฯ) 

เพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถ 
ศักยภาพของ
บุคลากรในการ
ปฏิบัติงาน 

เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการ
สังคม ทุกคน 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

(ปี๕๙:๙๐,๐๐๐) 
(ปี๖๐:๙๐,๐๐๐) 

๑๐๐,๐๐๐ 
 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 
 

จํานวนผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมของ
บุคลากรต่อจํานวน
บุคลากรทั้งหมด 

ทําให้บุคลากรมี
ศักยภาพรองรับ
การปฏิบัติงานที่มี
ประสิทธิภาพเพิ่ม
มากขึ้น 

กอง
สวัสดิการฯ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ. ๐๑ 
 



-๑๒๙- 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๔)  

องค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา  อําเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๕  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ   
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  ๘  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ด ี
๕.  ยุทธศาสตร์การบริหารราชการตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี 
     ๕.๔  แผนงานเคหะและชุมชน 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

ปี  ๒๕๖๑ 
(บาท) 

ปี  ๒๕๖๒ 
(บาท) 

ปี  ๒๕๖๓ 
(บาท) 

ปี ๒๕๖๔ 
(บาท) 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๑ ผลประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็น

กรณีพิเศษ  (กองช่าง) 
เพื่อเป็นขวัญและ
กําลังใจแก่
พนักงานในการ
ปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น 

เจ้าหน้าที่กองช่างทุกคน ๑๔๑,๐๐๐ 
 

(ปี๕๙:๙๑,๐๐๐) 
(ปี๖๐:๙๗,๐๐๐) 

 

๑๕๐,๐๐๐ 
 

๑๕๙,๐๐๐ 
 

๑๘๙,๐๐๐ ขวัญกําลังใจและ
ความทุ่มเทในการ
ปฏิบัติงานของ
พนักงานร้อยละ 
๘๐ ขึ้นไป 

ทําให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่มีขวัญ
และกําลังใจในการ
ปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

๒ ฝึกอบรมบุคลากรเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน (กองช่าง) 

เพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถ 
ศักยภาพของ
บุคลากรในการ
ปฏิบัติงาน 

เจ้าหน้าที่กองช่างทุกคน ๗๐,๐๐๐ 
 

(ปี๕๙:๗๐,๐๐๐) 
(ปี๖๐:๖๐,๐๐๐) 

๗๐,๐๐๐ 
 
 

๗๐,๐๐๐ 
 
 

๗๐,๐๐๐ 
 
 

จํานวนผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมของ
บุคลากรต่อจํานวน
บุคลากรทั้งหมด 

ทําให้บุคลากรมี
ศักยภาพรองรับ
การปฏิบัติงานที่มี
ประสิทธิภาพเพิ่ม
มากขึ้น 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ. ๐๑ 
 



-๑๓๐- 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๔)  

องค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา  อําเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 
 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๕  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ   
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  ๘  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ด ี
๕.  ยุทธศาสตร์การบริหารราชการตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี 
     ๕.๕  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

ปี  ๒๕๖๑ 
(บาท) 

ปี  ๒๕๖๒ 
(บาท) 

ปี  ๒๕๖๓ 
(บาท) 

ปี ๒๕๖๔ 
(บาท) 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๑ พัฒนาคุณธรรมจรยิธรรมของ

ข้าราชการ ลูกจ้างประจํา 
พนักงานจ้าง อบต.พลับพลา 

เพื่อส่งเสริมและ
พัฒนาให้
ข้าราชการ 
ลูกจ้างประจําและ
พนักงานจ้างมี
ทัศนคติที่ดีต่อการ
ทํางาน 

ปีละ ๑ ครั้ง ๓๐,๐๐๐  
 

๓๐,๐๐๐  
 

๓๐,๐๐๐  
 

๓๐,๐๐๐  
 

ข้าราชการ 
ลูกจ้างประจําและ
พนักงานจ้างมี
ทัศนคติที่ดีต่อการ
ทํางานในองค์กร 
ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 
๘๐ 

ทําให้ข้าราชการ 
ลูกจ้างประจําและ
พนักงานจ้างมี
ทัศนคติที่ดีต่อการ
ทํางาน 

สํานักงาน
ปลัด 

๒ เตรียมความพร้อมด้าน
ภาษาอังกฤษแก่พนักงานเจ้า
หน้าของหน่วยงาน ผู้บริหาร 
สมาชิก 

เพื่อสนับสนุกการ
เข้าสู่ประชาคม
อาเซียน 

ผู้บริหาร สมาชิกสภา 
อบต. และเจ้าหน้าที่

อบต.ทุกท่าน 

๒๐,๐๐๐ 
 

 (ปี๕๘:๕๐,๐๐๐) 
(ปี๕๙:๕๐,๐๐๐) 

๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

ความรู้ด้าน
ภาษาอังกฤษของ
พนักงานเจ้าหน้าที่
ในการให้บริการ
ประชาชน 

ทําให้มีความพร้อม
ในการบริการ
ประชาชนและผู้มา
ติดต่อราชการที่
เป็นชาวต่างชาติ 

สํานักงาน
ปลัด 

 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ. ๐๑ 
 



-๑๓๑- 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๔)  

องค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา  อําเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๔  การเสริมสร้างความมั่นคงทุกมิติ เพื่อปกป้องสถาบนัหลักของชาติ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน   
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  ๘  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ด ี
๖.  ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย ความมั่นคง และสนับสนุนแนวนโยบายของรัฐบาล จังหวัด อําเภอ 
     ๖.๑  แผนงานบริหารงานทั่วไป 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

ปี  ๒๕๖๑ 
(บาท) 

ปี  ๒๕๖๒ 
(บาท) 

ปี  ๒๕๖๓ 
(บาท) 

ปี ๒๕๖๔ 
(บาท) 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๑ ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง เพื่อเลือกตั้งนายก 

อบต./สมาชิกสภา 
อบต. 

๑๘  หมู่บ้าน ๗๐๐,๐๐๐ 
 

(ปี ๕๘:๑๘๐,๐๐๐) 
(ปี ๕๙:๑๐๐,๐๐๐) 
(ปี ๖๐:๑๐๐,๐๐๐) 

๗๐๐,๐๐๐ 
 

- - การดําเนินการ
เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย 

ทําให้การเลือกตั้ง
เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย 

สํานักงาน
ปลัด 

๒ โครงการเฉลิมประเกียรต ิ เพื่อส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของประชาชนใน
งานรัฐพิธีและพระ
ราชพิธีต่างๆ 

๑๘  หมู่บ้าน ๕๐,๐๐๐ 
 

(ปี ๕๘:๕๐,๐๐๐) 
(ปี ๕๙:๕๐,๐๐๐) 
(ปี ๖๐:๕๐,๐๐๐) 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

จํานวนการมสี่วน
ร่วมของประชาชน
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
๖๐ 

ทําให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมใน
กิจกรรมต่างๆมาก
ขึ้น 

สํานักงาน
ปลัด 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ. ๐๑ 
 



-๑๓๒- 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๔)  

สําหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน 
องค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา  อําเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่  ๑  การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  ๑  ยุทธศาสตร์ด้านการสานต่อแนวทางพระราชดําร ิ
๒.  ยุทธศาสตร์เสรมิสร้างความสามารถทางเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว การเกษตร เพื่อบรรเทาปัญหาความยากจน 
     ๒.๑  แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) ปี  ๒๕๖๑ 

(บาท) 
ปี  ๒๕๖๒ 

(บาท) 
ปี  ๒๕๖๓ 

(บาท) 
ปี ๒๕๖๔ 

(บาท) 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วยงานที่
ขอรับเงิน
อุดหนุน 

๑ อุดหนุนกลุ่มอาชีพและ
กลุ่มวิสาหกิจชุมชน 

เพื่อสนับสนุนให้มี
การบริหารจัดการ
การส่งเสริมอาชีพ
ของชุมชนอย่างมี
ระบบและสร้าง
ความเข้มแข็งของ
ชุมชนภาคการผลิต 

อุดหนุนงบประมาณ
ให้แก่กลุ่มอาชีพกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนที่มี
ความพร้อมในการ
สร้างความเข้มแข็งใน
อาชีพ 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

กลุ่มอาชีพกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชน
ร้อยละ ๖๐ 
ได้รับทุนในการ
ประกอบอาชีพ 

ทําให้ภาคการ
ผลิตสินค้า
และผลิตภัณฑ์
ชุมชนเกิด
ความเข้มแข็ง
และยั่งยืนใน
อาชีพ 

กองสวัสดิการ
สังคม 

กลุ่มอาชีพ
กลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชน 

รวม ๑  โครงการ - - ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ - - -  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ. ๐๒ 



-๑๓๓- 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๔)  

สําหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน 
องค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา  อําเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๒  ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  ๔  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม 
๓.  ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างทั่วถึงและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
     ๓.๔  แผนงานการศึกษา 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) ปี  ๒๕๖๑ 

(บาท) 
ปี  ๒๕๖๒ 

(บาท) 
ปี  ๒๕๖๓ 

(บาท) 
ปี ๒๕๖๔ 

(บาท) 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วยงานที่
ขอรับเงิน
อุดหนุน 

๑ อุดหนุนอาหารกลางวัน
นักเรียน 

เพื่อให้เด็กนักเรยีน
ทุกคนได้
รับประทานอาหาร
กลางวันอย่างทั่วถึง 

๖  โรงเรยีนในตําบล
พลับพลา 

๑,๖๖๐,๐๐๐ 
 
 (ปี๕๗:๙๘๒,๘๐๐) 
(ปี๕๘๑,๖๐๐,๐๐๐) 
(ปี๕๙๑,๖๖๐,๐๐๐) 

๑,๖๖๐,๐๐๐ 
 

๑,๖๖๐,๐๐๐ 
 

๑,๖๖๐,๐๐๐ 
 

เด็กทุกคนใน
จํานวน ๖ 
โรงเรียนไดร้ับ
อาหารกลางวัน 

ทําให้เด็ก
นักเรียนทุก
คนได้
รับประทาน
อาหาร
กลางวันทุก
คน 

กองการศึกษา
ฯ 

โรงเรียน  
สพฐ. ๖ 
โรงเรียนใน
ตําบล
พลับพลา 

๒ โครงการเกษตรเพื่อ
อาหารกลางวันตาม
แนวทางพระราชดําร ิ

เพื่อพัฒนาคนสร้าง
ทุนทางปัญญา
อย่างยั่งยืน 

๖  โรงเรยีนในตําบล
พลับพลา (หมุนเวียน

ทุกโรงเรียน) 

๒๐,๐๐๐ 
 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

โรงเรียนทุก
โรงเรียนไดร้ับ
การสนับสนุน 

ทําให้นักเรียน
มีอาหาร
กลางวัน
รับประทาน
ตามแนวทาง
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

กองการศึกษา
ฯ 

โรงเรียน  
สพฐ. ๖ 
โรงเรียนใน
ตําบล
พลับพลา 

๓ อุดหนุนโครงการจัดงาน
วันเด็ก โรงเรียน สพฐ. ใน
เขตรับผิดชอบ อบต.
พลับพลา 

เพื่อจัดกิจกรรมงาน
วันเด็กแห่งชาติ
ให้แก่เด็กในตําบล
พลับพลา 

อุดหนุนโครงการจัด
งานวันเด็ก โรงเรียน 
สพฐ. ในเขตรับผิดชอบ 
อบต.พลับพลา 

๓๐,๐๐๐ 
 

 (ปี๕๗:๖๐,๐๐๐)  
(ปี๕๘:๔๐,๐๐๐) 
(ปี๕๙:๓๐,๐๐๐) 

๓๐,๐๐๐ 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

สนับสนุน
กิจกรรมวันเด็กปี
ละ ๑ ครั้ง 

เด็กได้ร่วมงาน
กิจกรรมวัน
เด็กแห่งชาต ิ

กองการศึกษา
ฯ 

โรงเรียน  สพฐ. 
๖ โรงเรียนใน
ตําบลพลับพลา 

 
 

แบบ ผ. ๐๒ 



-๑๓๔- 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๔)  

สําหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน 
องค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา  อําเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๒  ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  ๔  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม 
๓.  ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างทั่วถึงและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
     ๓.๔  แผนงานการศึกษา 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) ปี  ๒๕๖๑ 

(บาท) 
ปี  ๒๕๖๒ 

(บาท) 
ปี  ๒๕๖๓ 

(บาท) 
ปี ๒๕๖๔ 

(บาท) 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วยงานที่
ขอรับเงิน
อุดหนุน 

๔ อุดหนุนโรงเรียน สพฐ.
โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด 

เพื่อให้นักเรียนมี
สุขภาพร่างกาย
แข็งแรงเติบโตตาม
วัย 

โรงเรียน สพฐ.  
จํานวน ๖  โรงเรยีน 

๓๐,๐๐๐ 
 

(ปี๕๙:๓๐,๐๐๐) 

๓๐,๐๐๐ 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

จํานวนกลุ่มเสี่ยง
ในนักเรียนใน
การใช้สารเสพ
ติดลดลง 

ทําให้นักเรียน
มีสุขภาพ
ร่างกาย
แข็งแรงเติบโต
ตามวัย 

กองการศึกษา
ฯ 

โรงเรียน  
สพฐ. ๖ 
โรงเรียนใน
ตําบล
พลับพลา 

รวม ๔  โครงการ - - ๑,๗๔๐,๐๐๐ ๑,๗๔๐,๐๐๐ ๑,๗๔๐,๐๐๐ ๑,๗๔๐,๐๐๐ - - -  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ. ๐๒ 



-๑๓๕- 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๔)  

สําหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน 
องค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา  อําเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๒  ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  ๕  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข 
๓.  ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างทั่วถึงและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
     ๓.๕  แผนงานสาธารณสุข 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) ปี  ๒๕๖๑ 

(บาท) 
ปี  ๒๕๖๒ 

(บาท) 
ปี  ๒๕๖๓ 

(บาท) 
ปี ๒๕๖๔ 

(บาท) 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วยงานที่
ขอรับเงิน
อุดหนุน 

๑ อุดหนุนสาธารณสุขมลู
ฐานหมู่บ้าน 

เพื่อสนับสนุน
กิจกรรม
สาธารณสุขมูลฐาน
หมู่บ้าน 

จํานวน ๑๘ หมู่บ้าน ๒๗๐,๐๐๐ 
 

(ปี๕๗ : ๑๘๐,๐๐๐)  
(ปี๕๘ : ๒๗๐,๐๐๐) 
(ปี๕๙ : ๒๗๐,๐๐๐) 

๒๗๐,๐๐๐ 
 

๒๗๐,๐๐๐ 
 

๒๗๐,๐๐๐ 
 

ผลการ
ดําเนินการด้าน
สาธารณสุขมูล
ฐานก้าวหน้าร้อย
ละ ๖๐ ขึ้นไป 

สาธารณสุข
มูลฐาน
หมู่บ้านมี
ประสิทธิภาพ
ในการ
ปฏิบัติงาน 

สํานักงาน
ปลัด 

อสม.ตําบล
พลับพลา 

รวม ๑  โครงการ - - ๒๗๐,๐๐๐ ๒๗๐,๐๐๐ ๒๗๐,๐๐๐ ๒๗๐,๐๐๐ - - -  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

แบบ ผ. ๐๒ 



-๑๓๖- 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๔)  

สําหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน 
องค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา  อําเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๒  ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  ๔  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม 
๓.  ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างทั่วถึงและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
     ๓.๗  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) ปี  ๒๕๖๑ 

(บาท) 
ปี  ๒๕๖๒ 

(บาท) 
ปี  ๒๕๖๓ 

(บาท) 
ปี ๒๕๖๔ 

(บาท) 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วยงานที่
ขอรับเงิน
อุดหนุน 

๑ อุดหนุนอําเภอโชคชัย
ตามโครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด 

เพื่อป้องกันแก้ไข
ปัญหายาเสพตดิใน
เขตตําบลพลับพลา 

ดําเนินกิจกรรมปีละ 
๑ ครั้ง 

๖๐,๐๐๐ 
 

 (ปี๕๗:๒๐,๐๐๐)  
(ปี๕๘:๓๐,๐๐๐) 
(ปี๕๙:๓๐,๐๐๐) 

๖๐,๐๐๐ 
 

๖๐,๐๐๐ 
 

๖๐,๐๐๐ 
 

จํานวนผู้เข้ารับ
การบําบัดลดลง
อย่างต่อเนื่องทุก
ปี 

ทําให้ปัญหา
ยาเสพตดิ
ลดลง   

สํานักงาน
ปลัด 

อําเภอโชคชัย 

รวม ๑  โครงการ - - ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ - - -  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

แบบ ผ. ๐๒ 



-๑๓๗- 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๔)  

สําหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน 
องค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา  อําเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๔  การเสริมสร้างความมั่นคงทุกมิติ เพื่อปกป้องสถาบนัหลักของชาติ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน   
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  ๘  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ด ี
๖.  ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย ความมั่นคง และสนับสนุนแนวนโยบายของรัฐบาล จังหวัด อําเภอ 
     ๖.๑  แผนงานบริหารงานทั่วไป 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) ปี  ๒๕๖๑ 

(บาท) 
ปี  ๒๕๖๒ 

(บาท) 
ปี  ๒๕๖๓ 

(บาท) 
ปี ๒๕๖๔ 

(บาท) 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วยงานที่
ขอรับเงิน
อุดหนุน 

๑ อุดหนุนอบต.กระโทก 
ตามโครงการศูนย์รวม
ข้อมูล อปท.และศูนย์
ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อ
หรือจัดจ้างของอปท.
ระดับอําเภอ 

เพื่อส่งเสริม
สนับสนุนโครงการ
ศูนย์รวมข้อมลู 
อปท.และศูนย์
ข้อมูลข่าวสารการ
จัดซื้อหรือจัดจ้าง
ของอปท.ระดับ
อําเภอ 

ดําเนินการปีละ ๑ 
ครั้ง 

๑๒,๐๐๐ 
 

 (ปี๕๘:๑๑,๐๐๐) 
(ปี๕๙:๑๑,๐๐๐) 
(ปี๖๐:๑๑,๐๐๐) 

 

๑๒,๐๐๐ 
 

๑๒,๐๐๐ 
 

๑๒,๐๐๐ 
 

การดําเนินงาน
เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย 

โครงการศูนย์
รวมข้อมูล 
อปท.และศูนย์
ข้อมูลข่าวสาร
การจัดซื้อหรือ
จัดจ้างของ
อปท.ระดับ
อําเภอลลุ่วง
ไปด้วยด ี

สํานักงาน
ปลัด 

อบต.กระโทก 

รวม ๑  โครงการ - - ๑๒,๐๐๐ ๑๒,๐๐๐ ๑๒,๐๐๐ ๑๒,๐๐๐ - - -  
รวม

ทั้งสิ้น 
๘  โครงการ - - ๒,๑๓๒,๐๐๐ ๒,๑๓๒,๐๐๐ ๒,๑๓๒,๐๐๐ ๒,๑๓๒,๐๐๐ - - -  

 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ. ๐๒ 



 
-๑๓๘- 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๔)  

สําหรับ ประสานโครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
องค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา  อําเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่  ๑  การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  ๖  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
    ๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 ๑.๑  แผนงานเคหะและชุมชน 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) ปี  ๒๕๖๑ 

(บาท) 
ปี  ๒๕๖๒ 

(บาท) 
ปี  ๒๕๖๓ 

(บาท) 
ปี ๒๕๖๔ 

(บาท) 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๑ ขยายเขตไฟฟ้าคุ้มบุพิกา  

หมู่ที่ ๑๕ 
 
(ลําดับความสําคัญที่ ๑) 

เพื่อให้ราษฎรมี
ความสะดวก และ
ปลอดภัยในการ
สัญจรเวลาค่ําคืน
และมไีฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง 

ระยะทาง  ๒,๕๐๐ เมตร 
เริ่มต้น E0190864N1635128 
สิ้นสุด E0191257N1633698 

๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ประชาชนพึงพอใจ
ในการแก้ไขปัญหา
ตามโครงการร้อย
ละ ๖๐ ขึ้นไป 

- ทําให้ราษฎร
ได้รับความสะดวก 
ปลอดภัยในการ
สัญจรเวลาค่ําคืน   
- ทําให้มีไฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง อบต.
พลับพลาและ 
อบจ.นม. 

๒ ขยายเขตการบริการ
ประปาส่วนภูมภิาค (คุ้ม
หนองขี้แต้) 
บ้านโนนแดง  หมู่ที่  ๑๖ 
(ลําดับความสําคัญที่ ๑) 

เพื่อให้ราษฎรมีน้ํา
อุปโภคบรโิภค
อย่างทั่วถึงและ
พอเพียง 

ระยะทาง ๑,๐๐๐ เมตร 
เริ่มต้น E0187894N1633815 
สิ้นสุด E0188040N1634970 

๖๐๐,๐๐๐  
 

๖๐๐,๐๐๐  
 

๖๐๐,๐๐๐  
 

๖๐๐,๐๐๐  
 

ประชาชนพึงพอใจ
ในการแก้ไขปัญหา
ตามโครงการร้อย
ละ ๖๐ ขึ้นไป 

- ทําให้ราษฎรมีน้ํา
อุปโภคบรโิภค
อย่างทั่วถึงและ
พอเพียง 

กองช่าง อบต.
พลับพลาและ 
อบจ.นม. 

๓ ขยายเขตการบริการ
ประปาส่วนภูมภิาค คุ้ม
หนองโพธิ์ ต่อจากบ้านนาย
รอด แจ่มประเสริฐ บ้านบุ
ยอ หมู่ที่ ๑๘ 
(ลําดับความสําคัญที่ ๑) 

เพื่อให้ราษฎรมีน้ํา
อุปโภคบรโิภค
อย่างทั่วถึงและ
พอเพียง 

ระยะทาง ๑,๓๕๐ เมตร 
เริ่มต้น E0192103N1637120 
สิ้นสุด E0192258N1636089 

๘๑๐,๐๐๐  
 

๘๑๐,๐๐๐  
 

๘๑๐,๐๐๐  
 

๘๑๐,๐๐๐  
 

ประชาชนพึงพอใจ
ในการแก้ไขปัญหา
ตามโครงการร้อย
ละ ๖๐ ขึ้นไป 

- ทําให้ราษฎรมีน้ํา
อุปโภคบรโิภค
อย่างทั่วถึงและ
พอเพียง 

กองช่าง อบต.
พลับพลาและ 
อบจ.นม. 

 
 
 

แบบ ผ. ๐๓ 



-๑๓๙- 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๔)  

สําหรับ ประสานโครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
องค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา  อําเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่  ๑  การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  ๖  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
    ๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

๑.๒  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
งบประมาณและที่ผ่านมา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) ปี  ๒๕๖๑ 
(บาท) 

ปี  ๒๕๖๒ 
(บาท) 

ปี  ๒๕๖๓ 
(บาท) 

ปี ๒๕๖๔ 
(บาท) 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๔ ก่อสร้างถนน คสล.จาก

ถนนหมายเลข ๒๔ ไป
โรงงานเย็บผา้  หมู่ที่  ๕ 
(ลําดับความสําคัญที่ ๖) 

เพื่อถนนได้
มาตรฐานราษฎรได้
ใช้สัญจรไปมาได้
สะดวก 

กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว 
๑,๒๐๐.๐๐ เมตร 

เริ่มต้น E0192402N1631492 
สิ้นสุด E0191890 N1632551 

๓,๓๐๐,๐๐๐  
 

๓,๓๐๐,๐๐๐  
 

๓,๓๐๐,๐๐๐  
 

๓,๓๐๐,๐๐๐  
 

ประชาชนพึงพอใจ
ในการสัญจร
สะดวกร้อยละ ๖๐ 
ขึ้นไป 

- ทําให้ประชาชน
สัญจรสะดวก 
- ลดอุบัติเหต ุ

กองช่าง อบต.
พลับพลาและ 
อบจ.นม. 

๕ ก่อสร้างถนน คสล. จากวัด
บ้านกอก ถึงบ้านนาย
สมชาย บ้านกอก หมู่ที่ ๖ 
 
(ลําดับความสําคัญที่ ๑) 

เพื่อถนนได้
มาตรฐานราษฎรได้
ใช้สัญจรไปมาได้
สะดวก 

กว้าง  ๕.๐๐  เมตร  หนา  
๐.๑๕  เมตร  ยาว 
๘๖๗.๐๐  เมตร   

เริ่มต้น E0189144N1628971 
สิ้นสุด E0189350 N1629410 

๒,๔๐๐,๐๐๐  
 
 

๒,๔๐๐,๐๐๐  
 

๒,๔๐๐,๐๐๐  
  

๒,๔๐๐,๐๐๐  
 

ประชาชนพึงพอใจ
ในการสัญจร
สะดวกร้อยละ ๖๐ 
ขึ้นไป 

- ทําให้ประชาชน
สัญจรสะดวก 
- ลดอุบัติเหต ุ

กองช่าง อบต.
พลับพลาและ 
อบจ.นม. 

๖ โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.สายดอนซาดเชื่อม
ตําบลโคกไทย อ.ปักธงชัย 
หมู่ที่ ๖ 
(ลําดับความสําคัญที่ ๘) 

เพื่อถนนได้
มาตรฐานราษฎรได้
ใช้สัญจรไปมาได้
สะดวก 

กว้าง  ๕.๐๐ เมตร 
ยาว ๑,๕๐๐ เมตร 
เริ่มต้น E0190876N1629960 
สิ้นสุด E0189302 N1629805 

๔,๐๐๐,๐๐๐ ๔,๐๐๐,๐๐๐ ๔,๐๐๐,๐๐๐ ๔,๐๐๐,๐๐๐ ประชาชนพึงพอใจ
ในการสัญจร
สะดวกร้อยละ ๖๐ 
ขึ้นไป 

- ทําให้ประชาชน
สัญจรสะดวก 
- ลดอุบัติเหต ุ

กองช่าง อบต.
พลับพลาและ 
อบจ.นม. 

 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ. ๐๓ 



-๑๔๐- 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๔)  

สําหรับ ประสานโครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
องค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา  อําเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่  ๑  การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  ๖  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
    ๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

๑.๒  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
งบประมาณและที่ผ่านมา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) ปี  ๒๕๖๑ 
(บาท) 

ปี  ๒๕๖๒ 
(บาท) 

ปี  ๒๕๖๓ 
(บาท) 

ปี ๒๕๖๔ 
(บาท) 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๗ ก่อสร้างถนนคสล.คุ้มหนอง

หญ้าขาวถึงบ้านยายบ่าย 
บ้านท่าตะเคียน หมู่ที่  ๑๓ 
(ลําดับความสําคัญที่ ๑) 

เพื่อถนนได้
มาตรฐานราษฎรได้
ใช้สัญจรไปมาได้
สะดวก 

ช่วงที่ ๑ จากคุ้มหนองหญ้า
ขาวถึงบ้านนายบรรลือ กก
กระโทก กว้าง  ๕.๐๐  เมตร  
หนา  ๐.๑๕  เมตร  ยาว 
๖๐๐.๐๐  เมตร  
ช่วงที่ ๒ จากบ้านนายบันลือ 
กกกระโทก ถึงบ้านนางบ่าย 
กว้าง ๓.๕ เมตร หนา ๐.๑๕ 
เมตร ยาว ๕๐๐  เมตร  

เริ่มต้น E0190116N1636105 
สิ้นสุด E0190287 N1636769 

 ๒,๕๐๐,๐๐๐ 
 

(ปี๖๐:๑๐๐,๐๐) 
 

๒,๕๐๐,๐๐๐ 
 

๒,๕๐๐,๐๐๐ 
 

๒,๕๐๐,๐๐๐ 
 

ประชาชนพึงพอใจ
ในการสัญจร
สะดวกร้อยละ ๖๐ 
ขึ้นไป 

- ทําให้ประชาชน
สัญจรสะดวก 
- ลดอุบัติเหต ุ

กองช่าง 
อบต.
พลับพลา
และ อบจ.
นม. 

๘ ก่อสร้างถนน คสล. สาย 
๒๒๔ หมู่ที่ ๑๕ 
 
(ลําดับความสําคัญที่ ๒) 

เพื่อถนนได้
มาตรฐานราษฎรได้
ใช้สัญจรไปมาได้
สะดวก 

กว้าง ๘.๐๐ เมตร  
ยาว  ๑,๐๐๐.๐๐ เมตร 
เริ่มต้น E0190923N1635117 
สิ้นสุด E0191681N1634847 

๔,๒๐๐,๐๐๐ ๔,๒๐๐,๐๐๐ ๔,๒๐๐,๐๐๐ ๔,๒๐๐,๐๐๐ ประชาชนพึงพอใจ
ในการสัญจร
สะดวกร้อยละ ๖๐ 
ขึ้นไป 

- ทําให้ประชาชน
สัญจรสะดวก 
- ลดอุบัติเหต ุ

กองช่าง 
อบต.
พลับพลา
และ อบจ.
นม. 

๙ โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยาง จาก หมู่  
๑๖ บ้านโนนแดง ถึงหมู่ที่  
๑๓   
(ลําดับความสําคัญที่ ๒) 

เพื่อถนนได้
มาตรฐานราษฎรได้
ใช้สัญจรไปมาได้
สะดวก 

กว้าง  ๔.๐๐ เมตร  
ยาว  ๑,๐๐๐.๐๐  เมตร 
เริ่มต้น E0188118N1634968 
สิ้นสุด E01885868N1636204 

๑,๕๐๐,๐๐๐ ๑,๕๐๐,๐๐๐ ๑,๕๐๐,๐๐๐ ๑,๕๐๐,๐๐๐ ประชาชนพึงพอใจ
ในการสัญจร
สะดวกร้อยละ ๖๐ 
ขึ้นไป 

- ทําให้ประชาชน
สัญจรสะดวก 
- ลดอุบัติเหต ุ

กองช่าง 
อบต.
พลับพลา
และ อบจ.
นม. 

 

แบบ ผ. ๐๓ 



-๑๔๑- 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๔)  

สําหรับ ประสานโครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
องค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา  อําเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่  ๓   บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความสมบูรณ์อย่างยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  ๑  ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชดําร ิ
๒.  ยุทธศาสตร์เสรมิสร้างความสามารถทางเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว การเกษตร เพื่อบรรเทาปัญหาความยากจน 
     ๒.๓  แผนงานการเกษตร 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) ปี  ๒๕๖๑ 

(บาท) 
ปี  ๒๕๖๒ 

(บาท) 
ปี  ๒๕๖๓ 

(บาท) 
ปี ๒๕๖๔ 

(บาท) 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๑๐ ก่อสร้างฝายน้ําล้นจากใต้

ทํานบท่าช้าง ลงมาคลอง
เหมืองและลําสําลาย หมู่  
๓ 
(ลําดับความสําคัญที่ ๓) 

เพื่อกักเก็บน้ําไว้ใช้
ในการเกษตรกรรม 

กว้าง  ๑๒.๐๐ เมตร 
 
ที่ตั้ง E0192384N1628226 

 

๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ประชาชนพึงพอใจ
ในการแก้ไขปัญหา
แหล่งน้ําเพื่อ
การเกษตรร้อยละ 
๖๐ ขึ้นไป 

- ทําให้
เกษตรกรมีน้ํา
ใช้เพื่อ
การเกษตร 
- ทําให้น้ําไหล
สะดวก 

กองช่าง 
อบต.
พลับพลา
และ อบจ.
นม. 

๑๑ ขุดลอกคลองลาํสําลาย 
บ้านประดากุด  หมู่ที่  ๗ 
 
(ลําดับความสําคัญที่ ๖) 

- เพื่อแก้ไขปัญหา
คลองน้ําตื้นเขินน้ํา
ไหลไมส่ะดวก  
- เพื่อใช้ใน
การเกษตร 

กว้าง ๑๖.๐๐ เมตร  
ยาว ๒,๐๐๐ เมตร 
เริ่มต้นE0189220N1628570 
สิ้นสุด E0190297 N1628422 

๗๐๔,๐๐๐ 
 

๗๐๔,๐๐๐ 
 

๗๐๔,๐๐๐ 
 

๗๐๔,๐๐๐ 
 

ประชาชนพึงพอใจ
ในการแก้ไขปัญหา
แหล่งน้ําเพื่อ
การเกษตรร้อยละ 
๖๐ ขึ้นไป 

- ทําให้
เกษตรกรมีน้ํา
ใช้เพื่อ
การเกษตร 
- ทําให้น้ําไหล
สะดวก 

กองช่าง 
อบต.
พลับพลา
และ อบจ.
นม. 

๑๒ ขุดสระน้ําหนองสระธาร 
บ้านท่าตะเคียน หมู่ที่  ๑๓ 
 
(ลําดับความสําคัญที่ ๓) 

เพื่อมีแหล่งกักเก็บ
น้ําไว้ใช้อุปโภค
บริโภค 

จํานวน ๑ แห่ง 
ที่ตั้ง E0188491N1636291 

๑,๐๐๐,๐๐๐ 
 

๑,๐๐๐,๐๐๐ 
 

๑,๐๐๐,๐๐๐ 
 

๑,๐๐๐,๐๐๐ 
 

ประชาชนมีความ
พึงพอใจในการ
ดําเนินโครงการไม่
ต่ํากว่าร้อยละ ๖๐ 

ทําให้
ประชาชนมี
น้ําใช้อุปโภค-
บริโภคอย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 
อบต.
พลับพลา
และ อบจ.
นม. 

 
 
 

แบบ ผ. ๐๓ 



-๑๔๒- 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๔)  

สําหรับ ประสานโครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
องค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา  อําเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่  ๓   บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความสมบูรณ์อย่างยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  ๑  ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชดําร ิ
๒.  ยุทธศาสตร์เสรมิสร้างความสามารถทางเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว การเกษตร เพื่อบรรเทาปัญหาความยากจน 
     ๒.๓  แผนงานการเกษตร 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) ปี  ๒๕๖๑ 

(บาท) 
ปี  ๒๕๖๒ 

(บาท) 
ปี  ๒๕๖๓ 

(บาท) 
ปี ๒๕๖๔ 

(บาท) 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๑๓ ขุดลอกคลองยาง  หมู่ที่  

๑๔  ตําบลพลับพลา 
อําเภอโชคชัย เชื่อมตําบล
ท่าอ่าง  และตําบลโชคชัย  
(ลําดับความสําคัญที่ ๖) 

เพื่อให้ราษฎรมีน้ํา
เพียงพอต่อการ
การเกษตรและ
อุปโภค  ต่าง  ๆ   

กว้าง  ๖.๐๐  เมตร 
ยาว  ๖  กิโลเมตร  
เริ่มต้นE0189543N1640674 
สิ้นสุด E0192951N1638689 
 

๑,๐๐๐,๐๐๐ 
 
 

๑,๐๐๐,๐๐๐ 
  
 

๑,๐๐๐,๐๐๐ 
  
 

๑,๐๐๐,๐๐๐ 
 
 

ประชาชนพึงพอใจ
ในการแก้ไขปัญหา
แหล่งน้ําเพื่อ
การเกษตรและ
อุปโภคร้อยละ ๖๐ 
ขึ้นไป 

ทําให้ราษฎรมี
น้ําเพียงต่อ
การเกษตร
และอุปโภค
ต่าง  ๆ 

กองช่าง 
อบต.
พลับพลา
และ อบจ.
นม. 

๑๔ ขุดลอกสระน้ําหนองโพธิ์ 
บ้านคลองยาง หมู่ที่ ๑๔ 
(ลําดับความสําคัญที่ ๗) 

เพื่อมีแหล่งน้ําไว้ใช้
ในการอุปโภคแล
บริโภคและ
การเกษตร 

ขนาดกว้าง ๑๑๐.๐๐
เมตร ยาว ๑๘๕.๐๐
เมตร ลึกเพิ่ม ๒.๐๐ 
เมตร 
ที่ตั้ง E0191957 N1637024 

๑,๘๓๐,๐๐๐ 
 

๑,๘๓๐,๐๐๐ 
 

๑,๘๓๐,๐๐๐ 
 

๑,๘๓๐,๐๐๐ 
 

ประชาชนพึงพอใจ
ในการแก้ไขปัญหา
แหล่งน้ําเพื่อ
การเกษตรและ
อุปโภคบรโิภคร้อย
ละ ๖๐ ขึ้นไป 

- ทําให้สระน้ํา
ได้รับการ
พัฒนา 
- ทําให้มีน้ําใช้
ในการอุปโภค 
บริโภค และ
การเกษตร
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 
อบต.
พลับพลา
และ อบจ.
นม. 

รวม          ๑๔      โครงการ - - ๒๖,๗๔๔,๐๐๐ ๒๖,๗๔๔,๐๐๐ ๒๖,๗๔๔,๐๐๐ ๒๖,๗๔๔,๐๐๐ - - - 
 

 
 
 
 

แบบ ผ. ๐๓ 



 
- ๑๔๓ - 

 
บัญชีครุภณัฑ์ 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 
องค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา  อําเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

 

 

งบประมาณและที่ผ่านมา ที่ 
  
  

แผนงาน 
  
  

หมวด 
  
  

ประเภท 
  
  

วัตถุประสงค์ 
  
  

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครภุัณฑ์) 

  
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 

๑ แผนงาน
บริหารงานทั่วไป 

(ค่าครุภณัฑ์ ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง)    
ค่าครุภณัฑ์ 

ครุภณัฑ์สาํนักงาน ๑. เพื่อจัดซื้อเก้าอี้
นวมโครงชุบ 

จํานวน  ๓๐  ตัว ๙,๐๐๐ ๙,๐๐๐ - - สํานักงานปลัด 

        ๒. เพื่อจัดซื้อโต๊ะ
หมู่บูชา หน้า ๑๐ 
หมู่ ๙ 

จํานวน ๑ ชุด ๑๐,๐๐๐ - - - สํานักงานปลัด 

        ๓. เพื่อจัดซื้อตู้
เอกสารบานเลื่อน  

ขนาด ๔ ฟุต จํานวน ๔ ตู ้ ๔,๐๐๐ ๔,๐๐๐ ๔,๐๐๐ ๔,๐๐๐ สํานักงานปลัด 

        ๔. เพื่อจัดซื้อตู้
เหล็กเก็บเอกสาร
ชนิด ๒ บาน 

จํานวน ๑ ตู ้ - - ๔,๕๐๐ - สํานักงานปลัด 

        ๕. เพื่อจัดซื้อตู้เก็บ
เอกสารด้านบน
บานเลื่อนด้านล่าง
บานเลื่อนทึบ 

ขนาดไม่น้อยกว่า ๙๑.๔x๔๕.๗x
๑๘๒.๙ ซม. เหล็กหนา ๐.๖ 
มม.ภายในมี ๔ ชั้น ปรับระดับ
ได ้

๕,๕๐๐ - - - สํานักงานปลัด 

        ๖. เพื่อจัดซื้อชั้น
วางเอกสารแบบ
เชื่อมต่อกัน 

ตามแบบมาตรฐานครุภณัฑ์
สํานักงานและแบบ ต.๑๐ก. 

- ๑,๕๐๐ - - สํานักงานปลัด 

แบบ ผ. ๐๘ 



- ๑๔๔ - 
 

บัญชีครุภณัฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 

องค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา  อําเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 
 

งบประมาณและที่ผ่านมา ที่ 
  
  

แผนงาน 
  
  

หมวด 
  
  

ประเภท 
  
  

วัตถุประสงค์ 
  
  

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครภุัณฑ์) 

  
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 

        

๗. เพื่อจัดซื้อ
เครื่องปรับอากาศ 

เครื่องปรับอากาศ  ขนาด 
๓๖,๐๐๐  บีทียู  แบบแยกส่วน 
ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มี
ระบบฟอกอากาศ ราคารวมค่า
ติดตั้ง) 

๔๔,๐๐๐ - - - สํานักงานปลัด 

      

ครุภณัฑ์งานบ้าน
งานครัว 

๑. เพื่อจัดซื้อถังต้มน้ํา
ไฟฟ้า ๓๐ ซม. 

ถังต้มน้ําไฟฟ้า ๓๐ ซม. ขนาด 
๒๒.๕ ลติร 

๑๕,๐๐๐ - - - สํานักงานปลัด 

      ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์

๑. เพื่อจัดซื้อเครื่องปริ้น
เตอร ์

จํานวน ๔ ชุด ๑๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ - สํานักงานปลัด 

        ๒. เพื่อจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์เพื่องาน
ประมวลผล แบบที่ ๑ 

ขนาดจอไม่น้อยกว่า ๑๘.๕ นิ้ว 
จํานวน ๔ เครื่อง  (ตาม
มาตรฐานครุภณัฑ์ที่กระทรวง 
ICT กําหนด) 

๒๒,๐๐๐ ๒๒,๐๐๐ ๒๒,๐๐๐ ๒๒,๐๐๐ สํานักงานปลัด 

        ๓. เพื่อจัดซื้อเครื่อง
สํารองไฟฟ้า ขนาด 
๘๐๐VA 

ขนาด ๘๐๐VA  จํานวน ๔ 
เครื่อง  

๓,๒๐๐ ๓,๒๐๐ ๓,๒๐๐ ๓,๒๐๐ สํานักงานปลัด 

แบบ ผ. ๐๘ 



- ๑๔๕ - 
 

บัญชีครุภณัฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 

องค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา  อําเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

 
 
 
 
 

งบประมาณและที่ผ่านมา ที่ 
  
  

แผนงาน 
  
  

หมวด 
  
  

ประเภท 
  
  

วัตถุประสงค์ 
  
  

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครภุัณฑ์) 

  
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 

        

๔. เพื่อจัดซื้อเครื่องอ่าน
บัตรแบบอเนกประสงค์ 
(Smart Card Reader) 
สําหรับ อปพร. 

จํานวน ๑ เครื่อง - - - ๗๐๐ สํานักงานปลัด 

      

ครุภณัฑ์เครื่อง
ดับเพลิง 

๑. เพื่อจัดซื้อปั้มจุ่มน้ํา 
(ดูดโคลน) พร้อมสายยาง 

ขนาด ๗๕๐ W. ขนาดท่อเข้า/
ออก ๒ นิ้ว พร้อมสายยาง ๑๐ 
เมตร 

๗,๕๐๐ - - - สํานักงานปลัด 

        ๒. เพื่อจัดซื้อข้อต่อสวม
เร็วสําหรับสายดับเพลิง 

ขนาด ๒.๕๐ นิ้ว จํานวน ๑ ขุด - ๑,๔๐๐ - - สํานักงานปลัด 

        ๓. เพื่อจัดซื้อสายส่งน้ํา
ดับเพลิงภายในเคลือบ
ด้วยยางสังเคราะห์ไฟ
เบอร ์

ขนาด ๑.๕ x ๒๐ เมตร จํานวน ๒ 
เส้น 

๑๘,๐๐๐ - - - สํานักงานปลัด 

      ครุภณัฑ์อื่น ๑. ค่าจัดซื้อไฟฉายกู้ภัย 
พร้อมเครื่องชาร์จ 

จํานวน ๓ เครื่อง - ๑๓,๐๐๐ - - สํานักงานปลัด 

แบบ ผ. ๐๘ 



- ๑๔๖ - 
 

บัญชีครุภณัฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 

องค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา  อําเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

 

งบประมาณและที่ผ่านมา ที่ 
  
  

แผนงาน 
  
  

หมวด 
  
  

ประเภท 
  
  

วัตถุประสงค์ 
  
  

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครภุัณฑ์) 

  
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 

  

แผนงาน
บริหารงาน
ทั่วไป 

(ค่าครุภณัฑ์ 
ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง)    
ค่าครุภณัฑ์ 

ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์ ๑. เพื่อจัดซื้อ
เครื่องคอมพิวเตอร ์

ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๘.๕ นิ้ว 
จํานวน ๒ เครื่อง  (ตาม
มาตรฐานครุภณัฑ์ที่กระทรวง 
ICT กําหนด) 

๒๙,๐๐๐ ๒๙,๐๐๐ - - กองคลัง 

        

๒. เพื่อจัดซื้อ
เครื่องพิมพ์ชนิด
เลเซอร์/ชนิด LED
ขาวดํา 

จํานวน ๑ ชุด ๓,๓๐๐ - - - กองคลัง 

        ๓. เพื่อจัดซื้อ
เครื่องสํารองไฟ
ขนาด ๘๐๐ VA 

ขนาด ๘๐๐ VA  จํานวน ๒ 
เครื่อง 

๓,๒๐๐ ๓,๒๐๐ - - 
 

กองคลัง 

๒ แผนงาน
การศึกษา 

(ค่าครุภณัฑ์ 
ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง)    
ค่าครุภณัฑ์ 

ครุภณัฑ์สาํนักงาน ๑. เพื่อจัดซื้อโต๊ะ
พร้อมเก้าอี้ทํางาน 

จํานวน ๑ ชุด  ๕,๐๐๐ - - - กองการศึกษาฯ 

        ๒. เพื่อจัดซื้อโต๊ะ
พับอเนกประสงค์
หน้าโฟเมก้าขาว 

ขนาด ๖๐x๑๘๐x๗๕ ซม. 
จํานวน ๒ ตัว 

๒,๔๐๐ - - - กองการศึกษาฯ 

        ๓. เพื่อจัดซื้อโต๊ะ
พับหน้าโฟเมก้า
ขาว 

ขนาด ๔๕ x ๑๒๐ x ๗๕ ซม.  ๘๐๐ - - - กองการศึกษาฯ 

แบบ ผ. ๐๘ 



- ๑๔๗ - 
 

บัญชีครุภณัฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 

องค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา  อําเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 
 

งบประมาณและที่ผ่านมา ที่ 
  
  

แผนงาน 
  
  

หมวด 
  
  

ประเภท 
  
  

วัตถุประสงค์ 
  
  

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครภุัณฑ์) 

  
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 

        

๔. เพื่อจัดซื้อโต๊ะโรง
อาหารเหล็กรอบตัว
พร้อมม้านั่งยาว 

ขนาด ๖๐x๑๕๐x๗๕ ซม. 
จํานวน ๔ ตัว 

- ๑๒,๘๐๐ - - กองการศึกษาฯ 

        ๕. เพื่อจัดซื้อตู้
เอกสารบานเลื่อน 

ขนาด ๔ ฟุต จํานวน ๑ ตู ้ ๔,๐๐๐ - - - กองการศึกษาฯ 

      ครุภณัฑ์ไฟฟ้า
และวิทยุ 

๑. เพื่อจัดซื้อตู้
ลําโพงขยายเสียง
พร้อมไมค์ลอยคู่ 

ลําโพงอเนกประสงค์ ๒ ตัว มี
แอมป์ในตัวขนาด ๑๐ นิ้ว กําลัง
จับ ๔๕ W (RMS) มีไมค์ลอยไร้
สายแบบมือถือ ๒ ตัว แบบคลิป
หนีบ ๑ ตัว แบบสวมหัว ๑ ตัว 

- ๙,๘๐๐ - - กองการศึกษาฯ 

      ครุภณัฑ์
โฆษณาและ
เผยแพร ่

๑. เพื่อจัดซื้อ กล้อง
ถ่ายภาพนิ่งระบบ
ดิจิตอล 

กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล 
ความละเอียด ๑๒ ล้านพิกะเซล 
จํานวน ๒ ตัว (จํานวน ๒ ศูนย์) 

๑๒,๐๐๐ - - - กองการศึกษาฯ 

      

ครุภณัฑ์งาน
บ้านงานครัว 

๑.เพื่อจัดซื้อ เครื่อง
กรองน้ําสแตนเลส 
๓ ขั้นตอน 

เครื่องกรองน้ําสแตนเลส ๓ 
ขั้นตอน บรรจุสารกรองครบ 
จํานวน ๒ ชุด (จํานวน ๒ ศูนย์) 

๒๐,๐๐๐ - - - กองการศึกษาฯ 

 
 

แบบ ผ. ๐๘ 



- ๑๔๘ - 
 

บัญชีครุภณัฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 

องค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา  อําเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 
 

งบประมาณและที่ผ่านมา ที่ 
  
  

แผนงาน 
  
  

หมวด 
  
  

ประเภท 
  
  

วัตถุประสงค์ 
  
  

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครภุัณฑ์) 

  
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 

      

ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์ ๑. เพื่อจัดซื้อ
คอมพิวเตอร์
สํานักงาน 

จํานวน ๑ ชุด ตามมาตรฐาน
ครุภณัฑ์ที่กระทรวง ICT 
กําหนด 

- ๑๖,๐๐๐ - - กองการศึกษาฯ 

      

  ๒. เพื่อจัดซื้อ
เครื่องสํารองไฟฟ้า
ขนาด ๘๐๐ VA  

ขนาด ๘๐๐ VA  จํานวน ๒ ชุด 
(ตามมาตรฐานครุภณัฑ์ที่
กระทรวง ICT กําหนด) 

- ๓,๒๐๐ ๓,๒๐๐ - กองการศึกษาฯ 

๓ แผนงานสังคม
สงเคราะห์ 

(ค่าครุภณัฑ์ 
ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง)    
ค่าครุภณัฑ์ 

ครุภณัฑ์สาํนักงาน ๑. เพื่อจัดซื้อตู้
เหล็กเก็บเอกสาร
ชนิด ๒ บาน 

จํานวน ๑ ตู ้ - ๔,๕๐๐ - - กองสวัสดิการสังคม 

      

  ๒. เพื่อจัดซื้อตู้
เอกสารบานเลื่อน 

ขนาด ๔ ฟุต   จํานวน ๑ ตู ้  - ๔,๐๐๐ - - 
 

กองสวัสดิการสังคม 

      

ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์ ๑. เพื่อจัดซื้อ
เครื่อง
คอมพิวเตอร์
สําหรับงาน
ประมวลผล แบบ
ที่ ๑ 

จํานวน ๑ ชุด (ตามมาตรฐาน
ครุภณัฑ์ที่กระทรวง ICT 
กําหนด) 

๒๒,๐๐๐ - - - กองสวัสดิการสังคม 

      

  ๒. เพื่อจัดซื้อ
เครื่องสํารองไฟฟ้า 
ขนาด ๘๐๐ VA 

ขนาด ๘๐๐ VA จํานวน ๑ ชุด 
(ตามมาตรฐานครุภณัฑ์ที่
กระทรวง ICT กําหนด) 

๓,๒๐๐ - - - กองสวัสดิการสังคม 

 

แบบ ผ. ๐๘ 



- ๑๔๙ - 
 

บัญชีครุภณัฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 

องค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา  อําเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 
 

งบประมาณและที่ผ่านมา ที่ 
  
  

แผนงาน 
  
  

หมวด 
  
  

ประเภท 
  
  

วัตถุประสงค์ 
  
  

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครภุัณฑ์) 

  
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 

๔ แผนงานเคหะ
และชุมชน 

(ค่าครุภณัฑ์ 
ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง)    
ค่าครุภณัฑ์ 

ครุภณัฑ์สาํนักงาน ๑.เพื่อจัดซื้อตู้
เหล็กเก็บเอกสาร
ชนิด   ๒ บาน 

จํานวน ๑ ตู ้ - ๔,๕๐๐ - - กองช่าง 

      

  ๒.เพื่อจัดซื้อตู้
เอกสารบานเลื่อน  

ขนาด ๔ ฟุต  จํานวน ๑ ตู ้ - ๔,๐๐๐ - - กองช่าง 

      

ครุภณัฑ์สาํรวจ ๑. เพื่อจัดซื้อเทป
วัดระยะสแตนเลส   

จํานวน  ๑  ชุด            (ราคา
ตามท้องตลาด) 

๗,๐๐๐ - - - กองช่าง 

      

ครุภณัฑ์โรงงาน ๑. เพื่อจัดซื้อ
เครื่องเชื่อมไฟฟ้า
แบบอินเรอเตอร ์

แบบอินเรอเตอร์ (ราคาตาม
ท้องตลาด) 

๗,๐๐๐ ๗,๐๐๐ ๗,๐๐๐ - กองช่าง 

      

  ๒. เพื่อจัดซื้อ
เครื่องตัดเหล็กไฟ
เบอร ์

เครื่องตัดเหล็กไฟเบอร์ขนาด 
๑๔ นิ้ว (ราคาตามท้องตลาด) 

๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ - กองช่าง 

      

ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์ ๑. เพื่อจัดซื้อ
เครื่องคอมพิวเตอร์
สําหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 
๑ 

จํานวน  ๑  ชุด            (ตาม
มาตรฐานครุภณัฑ์ที่กระทรวง 
ICT กําหนด) 

๒๒,๐๐๐ - - - กองช่าง 

 
 

แบบ ผ. ๐๘ 



- ๑๕๐ - 
 

บัญชีครุภณัฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 

องค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา  อําเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 
 

งบประมาณและที่ผ่านมา ที่ 
  
  

แผนงาน 
  
  

หมวด 
  
  

ประเภท 
  
  

วัตถุประสงค์ 
  
  

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครภุัณฑ์) 

  
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 

      

  ๒. เพื่อจัดซื้อเครื่อง
สํารองไฟฟ้า ขนาด 
800 VA  

ขนาด 800 VA  จํานวน  ๑  ชุด (ตาม
มาตรฐานครุภณัฑ์ที่กระทรวง ICT 
กําหนด) 

๓,๒๐๐ - - - กองช่าง 

      

  ๓. เครื่องพิมพ์ชนิด
เลเซอร์/ชนิดLED ขาว
ดําสําหรับกระดาษ
ขนาด A๓ 

จํานวน  ๑  เครื่อง         (ตาม
มาตรฐานครุภณัฑ์ที่กระทรวง ICT 
กําหนด) 

๕๓,๐๐๐ - - - กองช่าง 

          รวม ๔๐๕,๓๐๐ ๒๑๗,๑๐๐ ๑๐๘,๙๐๐ ๒๙,๙๐๐   
 
 
 

แบบ ผ. ๐๘ 



ส่วนที่ ส่วนที่ ๕๕  
 

การติดตามและประเมนิผล 
 
 

๑.  การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
 แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ินตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  พ.ศ. ๒๕๔๘ (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๙)  เป็นแบบที่
กําหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน ดําเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่กําหนดไว้ ซ่ึง
เป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยกําหนดให้ดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่
วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย รายละเอียด ดังนี้ 
 ๑.  แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี  
ประกอบด้วย 
  ๑.๑  ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  ๒๐  คะแนน 
  ๑.๒  การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ  ๑๕  คะแนน 
  ๑.๓  ยุทธศาสตร์  ๖๕  คะแนน  ประกอบด้วย 
   (๑)  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  ๑๐  คะแนน 
   (๒)  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด  ๑๐  คะแนน 
   (๓)  ยุทธศาสตร์จังหวัด  ๑๐  คะแนน 
   (๔)  วิสัยทัศน์  ๕  คะแนน 
   (๕)  กลยุทธ์  ๕  คะแนน 
   (๖)  เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์  ๕  คะแนน 
   (๗)  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ ๕  คะแนน 
   (๘)  แผนงาน  ๕  คะแนน 
   (๙)  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม  ๕  คะแนน 
   (๑๐)  ผลผลิต/โครงการ  ๕  คะแนน 

คะแนนรวม  ๑๐๐  คะแนน  เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อเกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการ 
พัฒนาท้องถ่ินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ  ๘๐  (๘๐  คะแนน) 

 

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
๑.  ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน   ๒๐ 
๒.  การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ   ๑๕ 
๓.  ยุทธศาสตร์  ประกอบด้วย ๖๕   
     ๓.๑  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน   (๑๐) 
     ๓.๒  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด   (๑๐) 
     ๓.๓  ยุทธศาสตร์จังหวัด   (๑๐) 
     ๓.๔  วิสัยทัศน์ (๕) 
     ๓.๕  กลยุทธ์ (๕) 
     ๓.๖  เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์   (๕) 
     ๓.๗  จุดยืนทางยุทธศาสตร์   (๕) 
     ๓.๘  แผนงาน   (๕) 



-๑๕๒- 
 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
     ๓.๙  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม   (๕) 
     ๓.๑๐  ผลผลิต/โครงการ   (๕) 

รวมคะแนน ๑๐๐ 
 

แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความ
สอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้
ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(๑) ข้อมูลเก่ียวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/
ชุมชน/ตําบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ 
ลักษณะของดิน ลักษณะของแหล่งน้ํา ลักษณะของไม้/
ป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการ
ปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ 

๒๐ 
(๓) 

 

(๒) ข้อมูลเก่ียวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขต
การปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูล
เก่ียวกับจํานวนประชากร และช่วงอายุและจํานวน
ประชากร ฯลฯ 

(๒)  

(๓) ข้อมูลเก่ียวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา 
สาธารณสุข อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคม
สงเคราะห์ ฯลฯ 

(๒)  

(๔) ข้อมูลเก่ียวกับระบบบริการพื้นฐาน เช่น การ
คมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ 

(๒)  

(๕) ข้อมูลเก่ียวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร 
การประมง การปศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว 
อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ แรงงาน ฯลฯ 
และเศรษฐกิจพอเพียงท้องถ่ิน (ด้านการเกษตรและ
แหล่งน้ํา) 

(๒)  

(๖)  ข้อมูลเก่ียวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น  
การนับถือศาสนา ประเพณีและงานประจําปี ภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน ภาษาถ่ิน สินค้าพื้นเมืองและของที่
ระลึก ฯลฯ และอ่ืนๆ 

(๒)  

(๗)  ข้อมูลเก่ียวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ํา ป่าไม้ 
ภูเขา คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

(๒)  

๑. ข้อมูลสภาพทั่วไปและ
ข้อมูลพื้นฐานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน 

(๘)  การสํารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทํา
แผนพัฒนาท้องถ่ินหรือการใช้ข้อมูล จปฐ. 

(๒)  

 
 
 
 



-๑๕๓- 
 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้
๑. ข้อมูลสภาพทั่วไปและ
ข้อมูลพื้นฐานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน 

(๙)  การประชุมประชาคมท้องถ่ิน รูปแบบ วธิีการ 
และการดําเนนิการประชุมประชาคมท้องถ่ิน โดยใช้
กระบวนการร่วมคิด ร่วมทํา ร่วมตัดสินใจ ร่วม
ตรวจสอบ ร่วมรับผลประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา 
ปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหาสําหรับ
การพัฒนาท้องถ่ินตามอํานาจหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน 

(๓)  

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(๑)   การวิ เคราะห์ที่ ครอบคลุมเชื่ อมโยง ความ
สอดคล้องยุทธศาสตร์ จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ขององ ค์กรปกครองส่ วนท้อง ถ่ิน ใน เขตจั งหวั ด 
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน นโยบาย
ของผู้บ ริหารท้อง ถ่ิน รวมถึงความเชื่อมโยงแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ และ Thailand ๔.๐ 

๑๕ 
(๒) 

 

(๒) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะ
และการบังคับใช้ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่
เกิดข้ึนต่อการพัฒนาท้องถ่ิน 

(๑)  

(๓)   การวิ เคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน 
การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม 
ปัญหายาเสพติด เทคโนโลยี จารีตประเพณี วัฒนธรรม 
ภูมิปัญญาท้องถ่ิน เป็นต้น 

(๒)  

(๔)  การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้
ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม 
การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่างๆ สภาพทางเศรษฐกิจ
และความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น 

(๒)  

(๕)  การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติ
ต่างๆ ทางภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดข้ึน การ
ประดิษฐ์ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 

(๒)  

(๖) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสภาพการ
พัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของ
ท้องถ่ิน ด้วยเทคนิค SWOT Analysis ที่อาจส่งผลต่อ
การดําเนินงานได้แก่ S-Strength (จุดแข็ง) W-
weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และ 
T-THREAT (อุปสรรค) 

(๒)  

๒ .  ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์
สภาวการณ์และศักยภาพ 

(๗)  ส รุปประเด็นปัญหาและความต้องการของ
ประชาชนเชิงพื้นที่ มีการนําเสนอปัญหา ค้นหาสาเหตุ
ของปัญหาหรือสมมติฐานของปัญหา แนวทางการแก้ไข
ปัญหาหรือวิธีการแก้ไขปัญหา การกําหนดวัตถุประสงค์
เพื่อแก้ไขปัญหา 

(๒)  



-๑๕๔- 
(๘)  สรุปผลการดําเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ 
และการเบิกจ่ายงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๗ – ๒๕๖๐ เช่น สรุปสถานการณ์การพัฒนา การ
ตั้ ง งบประมาณ การ เบิกจ่ ายงบประมาณ การ
ประเมินผลการนําแผนพัฒนาท้องถ่ินไปปฏิบัติในเชิง
ปริมาณ และการประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนา
ท้องถ่ินในเชิงคุณภาพ 

(๑)  ๒ .  ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์
สภาวการณ์และศักยภาพ 
(ต่อ) 

(๙)  ผลที่ได้รับจากการดําเนินงานในปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐ เช่น ผลที่ได้ รับ/ผลสําคัญ 
ผลกระทบ และสรุปปัญหาอุปสรรคการดําเนินงานที่
ผ่านมาและแนวทางแก้ไข ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ - 
๒๕๖๐ 

(๑)  

 ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของ
ท้องถ่ิน ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการ
พัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครอง
ส่ วนท้อง ถ่ิน  และเชื่ อม โยงหลั กประชา รัฐแผน
ยุทธศาสตร์ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ และ Thailand ๔.๐ 

๖๕ 
(๑๐) 

 

 

สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ 
สิ่งแวดล้อมของท้องถ่ิน และยุทธศาสตร์จังหวัด และ
เชื่อมโยงหลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี 
แผนพัฒนา เศรษฐ กิจและสั งคมแ ห่งชาติ  และ 
Thailand ๔.๐ 

(๑๐) 
 

 

ยุทธศาสตร์จังหวัด สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน 
นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาล 

(๑๐)  

วิสัยทัศน์  ซ่ึง มีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึง
อนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพ
ที่เป็นลักษณะเฉพาะขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
และสัมพันธ์กับโครงการพัฒนาท้องถ่ิน 

(๕)  

แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องทํา
ตามอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่จะ
นําไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความ
ชัดเจนในสิ่งที่จะดําเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น 

(๕)  

เป้ าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์  มีความ
สอดคล้องและสนับสนุนต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดข้ึน มุ่ง
หมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่จัดเจน 

(๕)  

๓. ยุทธศาสตร์ 
๓ . ๑  ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ข อ ง
อ ง ค์ ก ร ป ก ค ร อ ง ส่ ว น
ท้องถ่ิน 
 
 
 
๓ . ๒  ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ข อ ง
อ ง ค์ ก ร ป ก ค ร อ ง ส่ ว น
ท้องถ่ินในเขตจังหวัด 
 
 
๓.๓ ยุทธศาสตร์จังหวัด 
 
 
๓.๔ วิสัยทัศน์ 
 
 
 
 
๓.๕ กลยุทธ์ 
 
 
 
๓.๖ เป้าประสงค์ของแต่ละ
ประเด็นกลยุทธ์ 
 
๓.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
(Positioning)  
 
 

ความมุ่งม่ันอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถ่ิน 
เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
ซ่ึงเกิดจากศักยภาพของพื้นที่จริง ที่จะนําไปสู่ผลสําเร็จ
ทางยุทธศาสตร์ 

(๕)  



-๑๕๕- 
 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้
แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต 
กําหนดจุดมุ่งหมายในเร่ืองใดเร่ืองหนึ่งหรือแผนงานที่
เกิดจากเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ 
จุดยืนทางยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินที่มีความชัดเจน นําไปสู่การจัดทํา
โครงการพัฒนาท้องถ่ินในแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี โดย
ระบุแผนงานและความเชื่อมโยงดังกล่าว 

(๕)  

ความเชื่อมโยงองค์รวมที่นําไปสู่การพัฒนาท้องถ่ินที่
เกิดผลผลิต/โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ 
Thailand ๔.๐ แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่ม
จังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
อง ค์กรปกครองส่ วนท้อง ถ่ินใน เขตจั งหวัดและ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

(๕)  

๓.๘ แผนงาน 
 
 
 
 
 
 
๓.๙ ความเชื่อมโยงของ
ยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
 
 
 
 
 
๓.๑๐ ผลผลิต/โครงการ ผลผลิต/โครงการ เป็นผลผลิตที่ เป็นชุด กลุ่มหรือ

อันหนึ่งอันเดียวกัน ลักษณะเดียวกัน เป็นต้น เพื่อ
นําไปสู่ การจัดทําโครงการเพื่อพัฒนาท้อง ถ่ินใน
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปีอย่างถูกต้องและครบถ้วน 

(๕)  

 รวมคะแนน ๑๐๐  
 

๒.  การติดตามและประเมินโครงการ 
 แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
๑.  การสรุปสถานการณ์การพัฒนา   ๑๐ 
๒.  การประเมินผลการนําแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ   ๑๐ 
๓.  การประเมินผลการนําแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ ๑๐   
๔.  แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา  ๑๐ 
๕.  โครงการพัฒนา ประกอบด้วย   ๖๐ 
     ๕.๑  ความชัดเจนของชื่อโครงการ   (๕) 
     ๕.๒  กําหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (๕) 
     ๕.๓  เป้าหมาย (ผลผลิตาของโครงการ) มีความชัดเจนนําไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง (๕) 
     ๕.๔  โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี  (๕) 
     ๕.๕  เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (๕) 
     ๕.๖  โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐ (๕) 
     ๕.๗  โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด (๕) 
     ๕.๘  โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน 
ภายใต้หลักประชารัฐ 

(๕) 

 
 



-๑๕๖- 
 

     ๕.๙  งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (๕) 
     ๕.๑๐  มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ (๕) 
     ๕.๑๑  มีการกําหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ (๕) 
     ๕.๑๒  ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ (๕) 

รวม ๑๐๐ 
 

 แนวทางเบื้อต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความ
สอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้
๑.  สรุปสถานการณ์การ
พัฒนา 

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดทํายุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (ใช้การวิเคราะห์ SWOT 
Analysis (Demand Analysis)/Global Demand 
และ Trend  ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่
มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วยการ
วิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ, ด้านสังคม, ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 

๑๐  

๒.  การประเมินผลการนํา
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปีไป
ปฏิบัติในเชิงปริมาณ 

๑)  การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่างๆ เพื่อนํามาใช้
วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น การวัดจํานวนโครงการ 
กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือผลผลิตนั่นเองว่าเป็นไปตามที่
ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จํานวนที่ดําเนินการจริงตามที่
ได้กําหนดไว้เท่าไหร่ จํานวนที่ไม่สามารถดําเนินการได้
มี จํ านวน เท่ า ไห ร่  สามารถอธิบาย ได้ ตามหลั ก
ประสิทธิภาพ (Efficency) ของการพัฒนาท้องถ่ินตาม
อํานาจหน้าที่ที่ได้กําหนดไว้ 
๒)  วิ เคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Lmpact) 
โครงการที่ดําเนินการในเชิงปริมาณ (Quantiative) 

๑๐  

๓.  การประเมินผลการนํา
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปีไป
ปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 

๑)  การประเมินประสิทธิภาพของแผนพัฒนาในเชิง
คุณภาพคือการนําเอาเทคนิคต่างๆ มาใช้เพื่อวัดว่า
ภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ที่ดาํเนินการใน
พื้นที่นัน้ๆ ตรงต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่
และเป็นไปตามอํานาจหนา้ที่หรือไม่ ประชาชนพึง
พอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การดําเนนิการ
ต่างๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร 
สามารถใช้การได้ตามวตัถุประสงค์หรือไม่ ซ่ึงเป็นไป
ตามหลักประสทิธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติ
ราชการที่บรรลุวตัถุประสงค์และเป้าหมายของแผนการ
ปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาดําเนนิการ 
รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือ
หน่วยงาน 
๒)  วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (lmpact) 
โครงการที่ดําเนนิการในเชิงคุณภาพ (Qualitative) 

๑๐  



-๑๕๗- 
 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได้ 
๔.  แผนงานและยุทธศาสตร์
การพัฒนา 

๑) วิเคราะห์แผนงาน งาน ท่ีเกิดจากด้านต่างๆ มคีวาม
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ในมิติต่างๆ  จนนําไปสู่การจัดทําโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
โดยใช้ SWOT Analysis / Demand (Demand 
Analysis)/Global Demand / Trend  หรือหลักการบูร
ณาการ (integration) กับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีมี
พ้ืนท่ีติดต่อกัน 
๒)  วิเคราะห์แผนงาน งาน ท่ีเกิดจากด้านต่างๆ ท่ี
สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาความยากจน หลักประชารัฐ 
และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและโดยเฉพาะ
เศรษฐกิจพอเพียงท้องถ่ิน (ด้านการเกษตรและแหล่งนํ้า) 
(Local Sufficiency Economy Plan : LSEP) 

๑๐  

๕.  โครงการพัฒนา 
๕.๑  ความชัดเจนของช่ือ
โครงการ 
 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังน้ี 
เป็นโครงการท่ีมีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและดําเนินการ
เพ่ือให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินท่ีกําหนดไว้ ช่ือโครงการมีความชัดเจน มุ่งไป
เรื่องใดเรื่องหน่ึง อ่านแล้วเข้าใจไดว่้าจะพัฒนาอะไรใน
อนาคต 

๖๐ 
(๕) 

 

๕.๒  กําหนดวัตถุประสงค์
สอดคล้องกับโครงการ 

มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต้อง
กําหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของ
โครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล วิธีการดาเนิน
งานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจน         
มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

(๕)  

๕.๓  เป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ) มีความชัดเจน
นําไปสู่การตั้งงบประมาณได้
ถูกต้อง 

สภาพท่ีอยากให้เกิดข้ึนในอนาคตเป็นทิศทางท่ีต้องไปให้ถึง
เป้าหมายต้องชัดเจน สามารถระบุจํานวนเท่าไร 
กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิตอย่างไร กลุม่เป้าหมาย 
พ้ืนท่ีดําเนินงาน และระยะเวลาดําเนินงาน อธิบายให้
ชัดเจนว่าโครงการน้ีจะทําท่ีไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและ
จบลงเมื่อไร ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หาก
กลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุม่ ให้บอกชัดลงไปว่าใครคือ
กลุ่มเป้าหมายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง 

(๕)  

๕ . ๔   โ ค ร ง ก า ร มี ค ว า ม
ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ แ ผ น
ยุทธศาสตร์ ๒๐ ปี 

โครงการมคีวามสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ โดย (๑) ยึดหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง (๒) ยึดคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา (๓) 
ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (๔) ยึด
เป้าหมายอนาคตประเทศไทย ๒๕๗๙ (๕) ยดึหลักการ
นําไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธ์ิอย่างจริงจังใน ๕ ปี ท่ี
ต่อยอดไปสู่ผลสมัฤทธ์ิท่ีเป็นเป้าหมายระยะยาว ภายใต้
แนวทางการพัฒนา (๑) การยกระดับศักยภาพการแข่งขัน
และการหลดุพ้นกับดักรายไดป้านกลางสู่รายได้สูง   
(๒)  การพัฒนาศักยภาพตามช่วยวัยและการปฏริูประบบ
เพ่ือสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคณุภาพ  (๓)  การลดความ
เหลื่อมล้ําทางสังคม  (๔)  การรองรับการเช่ือมโยงภูมภิาค
และความเป็นเมือง   

(๕)  



-๑๕๘- 
 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได้ 
  (๕)  การสร้างความเจรญิเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคม

อย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  (๖)  การบริหารราชการ
แผ่นดินท่ีมีประสิทธิภาพ 

  

๕.๕  เป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ) มีความสอดคล้อง
กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 

โครงการมคีวามสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ โดย (๑) ยึดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง (๒) ยึดคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา (๓) 
ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (๔) ยึด
เป้าหมายอนาคตประเทศไทย ๒๕๗๙ (๕) ยดึหลักการ
นําไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธ์ิอย่างจริงจังใน ๕ ปี ท่ี
ต่อยอดไปสู่ผลสมัฤทธ์ิท่ีเป็นเป้าหมายระยะยาว ภายใต้
แนวทางการพัฒนา (๑) การยกระดับศักยภาพการแข่งขัน
และการหลดุพ้นกับดักรายไดป้านกลางสู่รายได้สูง (๒) การ
พัฒนาศักยภาพคนตามช่วงภัยและการปฏริูประบบเพ่ือ
สร้างสังคมสูงวัยอย่างมคุณภาพ (๓) การลดความเหลื่อมล้ํา
ทางสังคม (๔) การรองรับการเช่ือมโยงภูมภิาคและความ
เป็นเมือง (๕) การสร้างความเจรญิเติบโตทางเศรษฐกิจและ
สังคมอย่างเป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม  (๖) การบริหาร
ราชการแผ่นดินท่ีมีประสิทธิภาพ 

(๕)  

๕ . ๖   โ ค ร ง ก า ร มี ค ว า ม
สอดคล้องกับ Thailand ๔.๐ 

โครงการมลีักษณะหรือสอดคล้องกับการเปลีย่นแปลง
โครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่  Value-Based  Economy หรือ
เศรษฐกิจท่ีขับเคลื่อนด้วย นวัตกรรม  ทําน้อย  ได้มาก 
เช่น (๑) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วย
ภาคอุตสาหกรรม (๒) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศ
ด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี 
ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม  (๓) เปลี่ยนจากการเน้น
ภาคการการผลิตสินค้า ไปสู่การเน้นภาคบริการมากข้ึน 
รวมถึงโครงการท่ีเติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิด
สร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการ
วิจัยและพัฒนาแล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ 
เช่น ด้านการเกษตร เทคโนโลยีขีวภาพ สาธารณสุข 
วัฒนธรรม ฯลฯ 

(๕)  

๕.๗  โครงการสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

โครงการพัฒนาท้องถ่ินมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลา
ของแผนพัฒนาจังหวัดท่ีได้กําหนดข้ึน เพ่ือขับเคลื่อนการ
พัฒนาท้องถ่ินเสมือนหน่ึงการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด 
ซ่ึงไม่สามารถแยกส่วนใดส่วนหน่ึงออกจากกันได้ 
นอกจากน้ีโครงการพัฒนาท้องถ่ินต้องเป็นโครงการ
เช่ือมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดท่ีได้
กําหนดข้ึนท่ีเป็นปัจจุบัน 

(๕)  

๕.๘  โครงการแก้ไขปัญหา
ค ว า ม ย า ก จ น ห รื อ ก า ร
เสริมสร้างให้ประเทศชาติ
มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน ภายใต้
หลักประชารัฐ 

เป็นโครงการท่ีดําเนินการภายใต้พ้ืนฐานความพอเพียงท่ี
ประชาชนดําเนินการเองหรือร่วมดําเนินการ เป็นโครงการ
ต่อยอดและขยายได้เป็นโครงการท่ีประชาชนต้องการ
เพ่ือให้เกิดความยั่งยืน ซ่ึงมลีักษณะท่ีจะให้ท้องถ่ินมีความ
มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นท้องถ่ินท่ีพัฒนาแล้ว ด้วยการ
พัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเศรษฐกิจ
พอเพียง (ด้านการเกษตรและแหลง่นํ้า) (LSEP) 

(๕)  



-๑๕๙- 
 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได้ 
๕.๙  งบประมาณมีความ
สอดคล้องกับเป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคํานึงถึงหลักสําคัญ ๕ 
ประการในการจัดทําโครงการได้แก่ (๑) ความประหยัด 
(Economy) (๒) ความมีประสิทธิภาพ  (Efficiency)   
(๓)  ความมีประสิทธิผล  (Effectiveness) (๔) ความ
ยุติธรรม (Equity) (๕) ความโปร่งใส  ผTransparency) 

(๕)  

๕.๑๐  มีการประมาณการ
ราคาถูกต้องตามหลักวิธีการ
งบประมาณ 

การประมาณการราคาเพ่ือการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับ
โครงการถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคา
กลาง ราคากลางท้องถ่ินมีความโปร่งใสในการกําหนดราคา
และตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์มคีวามคลาดเคลื่อนไม่
มากกว่าหรือไม่ต่ํากว่าร้อยละห้าของการนําไปตั้ง
งบประมาณรายจ่ายในข้อบัญญัติ/เทศบัญญตัิ เงินสะสม 
หรือรายจ่ายพัฒนาท่ีปรากฎในรูปแบบอ่ืนๆ 

(๕)  

๕.๑๑  มีการกําหนดตัวช้ีวัด 
(KPI) และสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และผลท่ีคาดว่า
จะไดร้ับ 

มีการกําหนดดัชนีช้ีวัดผลงาน  (Key  Performance 
Indicator : KPI) ท่ีสามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอก
ประสิทธิผล (effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ 
(efficiency) ได้ เช่น การกําหนดความพึงพอใจ การ
กําหนดร้อยละ การกําหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงค์
ท่ีเกิดท่ีสิ่งท่ีไดร้ับ (การคาดการณ์  คาดว่าจะได้รับ) 

(๕)  

๕.๑๒  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 

ผลท่ีได้รับเป็นสิ่งท่ีเกิดข้ึนได้จริงจากการดําเนินการตาม
โครงการพัฒนาซ่ึงสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ การ
ได้ผลหรือผลท่ีเกิดข้ึนจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือ
มากกว่าวัตถุประสงค์ ซ่ึงการเขียนวัตถุประสงค์ควร
คํานึงถึง (๑) มีความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจง ใน
การดําเนินงานตามโครงการ (๒) วัดและประเมินผลระดับ
ของความสําเรจ็ได้ (๓) ระบุสิ่งท่ีตอ้งการดําเนินงานอย่าง
ชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากท่ีสดุและสามารถปฏิบัติได้ 
(๔) เป็นเหตเุป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง (๕) ส่งผล
ต่อการบ่งบอกเวลาได ้

(๕)  

 รวมคะแนน ๑๐๐  

 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล 
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี  เป็นการตรวจสอบในระหว่างการดําเนินโครงการ 

พัฒนาและกิจกรรมที่ดําเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินประจําปีงบประมาณนั้น ว่า
สามารถเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้หรือไม่  เพื่อให้บุคลากรที่เก่ียวข้องสามารถระดมความคิดในการปรับเปลี่ยน
วิธีการดําเนินงานที่จะสามารถนําไปสู่การบรรลุแผนที่กําหนดไว้ได้  เคร่ืองมือที่ใช้ในการติดตามผลการดําเนินงาน  
ได้แก่  แบบติดตามผลการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา  ซ่ึงประกอบไปด้วย การติดตามการ
ดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมและการเปลี่ยนแปลงโครงการ/กิจกรรม  การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ  การ
ติดตามโครงการ/กิจกรรมที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานการประเมินผล
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  เป็นการตรวจสอบผลที่เกิดข้ึนจริงเม่ือดําเนินโครงการ/กิจกรรมแล้วเสร็จ  เปรียบเทียบกับ
วัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้  โดยเคร่ืองมือที่ใช้ในการประเมินผล ได้แก่   

แบบที่  ๑  การกํากับการจัดทําตามยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
แบบที่  ๒  แบบติดตามผลการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 



-๑๖๐- 
 

แบบที่  ๓  แบบประเมินผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตร์ 
แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตําบล 
การติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan  (www.dla.go.th) 

 

๓.  สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 
 ๓.๑  การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
 ข้อ  ๓๐ (๕) ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
พ.ศ. ๒๕๔๘ ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๙ กําหนดว่า ผู้บริหารท้องถ่ินเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถ่ิน 
และคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถ่ิน
ทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถ่ินเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิด
ประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองคร้ังภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคม
ของทุกปี และ ข้อ ๒๙ (๓) กําหนดว่า ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินรายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงได้จากการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถ่ิน เพื่อให้ผู้บริหารท้องถ่ินเสนอต่อสภาท้องถ่ิน และคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถ่ิน พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถ่ินทราบในที่เปิดเผย
ภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า
สามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองคร้ังภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี 
 แบบสําหรับการติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณและคุณภาพ 
  (๑)  แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน (Performance Indicators)  
  (๒)  แบบบัตรคะแนน (Scorecard Model) แบบบัตรคะแนน หรือ Scorecard Model ของ 
Kaplan & Norton 
  (๓)  แบบมุ่งวัดผลสัมฤทธิ์  (Result Framework Model (RF) 
  (๔)  แบบเชิงเหตุผล (Logical Model) ตัวแบบเชิงเหตุผล หรือ Logical Model 
  (๕)  แบบวัดกระบวนการปฏิบัติงาน (Process Performance Measurement System (PPMS) 
ระบบการวัดกระบวนการปฏิบัติงานหรือ PPMS 
  (๖)  แบบการประเมินโดยใช้วิธีการแก้ปัญหาหรือเรียนรู้จากปัญหาที่เกิดข้ึนหรือ Problem Solving 
Method 
  (๗)  แบบการประเมินแบบมีส่วนร่วม (Participatory Methods) 
  (๘)  แบบการประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation) 
  (๙)  แบบการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Model) 
  (๑๐)  แบบการประเมินตนเอง  (Self-assessment Model)  
  (๑๑)  แบบอ่ืน ๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินกําหนดข้ึน ทั้งนี้ต้องอยู่ภายใต้กรอบตาม ข้อ (๑)-
(๑๐) หรือเป็นแบบผสมก็ได้ 
 เชิงปริมาณ  (Quantity) คุณภาพ (Quality) ผลที่ได้จริงๆ คืออะไร ค่าใช้จ่าย (Cost) เวลา (Time) เป็นไป
ตามที่กําหนดหรือไม่ 
 ประชาชนได้รับประโยชน์อย่างไรหรือราชการได้ประโยชน์อย่างไร 
 วัดผลนั้นได้จริงหรือไม่ หรือวัดได้เท่าไหร่ (Key Performance Indicators : KPIS) 
 ผลกระทบ (Impact) 
 

๔.  ข้อเสนอแนะในการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
 ๔.๑  ผลกระทบนําไปสู่อนาคต 
 
 



-๑๖๑- 
 

  ในทฤษฎีทางวิชาการการจัดการ ชี้ว่า องค์กรต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นองค์กรภาครัฐหรือองค์กร
ภาคเอกชนจะพัฒนา เติบโตและอยู่รอดได้ต้องมีการปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมภายนอก ๔ 
ประการ (PEST) ตลอดเวลา ซ่ึงประกอบด้วย 
  ๑)  สิ่งแวดล้อมด้านการเมือง  (Political Environment) 
  ๒)  สิ่งแวดล้อมด้านเศรษฐกิจ (Economic Environment) 
  ๓)  สิ่งแวดล้อมด้านสังคม (Social Environment) 
  ๔)  สิ่งแวดล้อมด้านวิทยาการใหม่  (Technology) 
 ๑)  การปรับตัวให้เข้ากับการเมือง (Political Environment) ที่เปลี่ยนแปลง 
  หากกล่าวถึงการปกครองของไทยในปัจจุบัน อาจแบ่งระดับการเมืองออกได้เป็น ๒ ระดับ ได้แก่ 
การเมืองระดับชาติ และการเมืองระดับท้องถ่ิน การเมืองระดับชาติ ได้แก่ การเมืองระดับรัฐบาล สมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ส่วนการเมืองระดับท้องถ่ินยังสามารถแบ่งย่อยออกได้อีกเป็นหลายประเภท เช่น การเมืองของ 
อบจ. เทศบาล อบต. หรือแม้กระทั่งการเมืองในระดับหมู่บ้าน 
  ในสภาพข้อเท็จจริงปัจจุบันและผลงานวิจัยต่างๆ ที่เก่ียวข้องต่างชี้ว่าการเมืองในระดับชาติ ยังมี
อิทธิพลต่อการเมืองในระดับท้องถ่ิน เช่น การเลือกตั้งในระดับท้องถ่ินต้องอาศัยภาพลักษณ์ของพรรคการเมือง
ระดับชาติเพื่อช่วยในการหาเสียง  
  ในอนาคต อํานาจหน้าที่และบทบาทของนักการเมืองท้องถ่ินและข้าราชการท้องถ่ินจะเป็นอย่างไร
นั้น ส่วนหนึ่งก็ข้ึนอยู่กับสิ่งแวดล้อมทางการเมืองโดยเฉพาะอย่างยิ่งอิทธิพลจากการเมืองระดับชาติซ่ึงถ่ายทอดออกมา
เป็นนโยบายของรัฐที่มีต่อ อปท. ซ่ึงมักสลับสับเปลี่ยนกันเป็น ๒ กรณี คือ การรวมอํานาจการปกครอง หรือการ
กระจายอํานาจการปกครอง ดังนั้น ผู้ที่ปฏิบัติงานอยู่ในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจึงจําเป็นต้องทราบความ
เคลื่อนไหวของนโยบายรัฐอยู่ตลอดเวลา เพื่อบริหารจัดการ อปท. ให้เข้ากับสภาวการณ์ดังกล่าวที่เปลี่ยนแปลงอยู่
ตลอดเวลา 
 ๒)  การปรับตัวให้เข้ากับเศรษฐกิจ  (Economic Environment) ที่เปลี่ยนแปลง 
  เม่ือสภาพเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศไม่ดี ทําให้ประชาชนยากจนเพิ่มมากข้ึนสาเหตุของปัญหา
อ่ืนๆ ที่กระทบต่อ อปท. ตามมาไม่ว่าจะเป็นปัญหายาเสพติด ปัญหาโสเภณีเด็ก ปัญหาประชาชนเรียกร้องในสิ่งที่
สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้ามากกว่าสิ่งที่แก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืน เช่น ต้องการผ้าห่มกันหนาวฟรี หรือสิ่งของ
อ่ืนๆ ฟรี จาก อปท. เป็นต้น ซ่ึงไม่มีระเบียบกฎหมายรองรับที่จัดเจนในการปฏิบัติ ประชาชนขาดการมีส่วนร่วมกับ
อปท. ดังนั้น การสร้างกระบวนทัศน์ ทางความคิดให้แก้ประชาชนตามหลัก ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน และปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง จึงเป็นสิ่งสําคัญที่นักบริหาร อปท.ควรให้ความสําคัญสนใจที่จะส่งเสริมและพัฒนาในประเด็นนี้ 
 ๓)  การปรับตัวให้เข้ากับสังคม (Social Environment) ที่เปลี่ยนแปลง 
  ชุมชนแต่ละชุมชนมีสภาพทางสังคมและวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน ดังนั้น การปฏิบัติงานในแต่ละ
พื้นที่ก็ต้องเผชิญกับสภาพแวดล้อมทางสังคมและวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน เช่น บางพื้นที่อาจเป็นสังคมคนพุทธ บาง
พื้นที่ เป็น คริสต์หรืออิสลาม บางพื้นที่เป็นสังคมเมือง บางพื้นที่เป็นสังคมชนบท เป็นต้น จึงต้องมีการปรับตัวและต้อง
มีความสามารถบริหารงานบนความขัดแย้งในสังคมเพื่อลดระดับความรุ่นแรงของสังคมและปรับตัวอยู่ร่วมกันอย่างมี
ความสุขให้มากที่สุด 
 ๔)  การปรับตัวเข้ากับวิทยาการใหม่ๆ (Technology) ที่เปลี่ยนแปลง 
  ในปัจจุบันกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินมีนโยบายส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรโดยการฝึกอบรม
อยู่เป็นประจํา เช่น การฝึกอบรมการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมต่างๆ การฝึกอบรมจัดทําเว็บไซด์องค์กร เป็นต้น 
ประกอบกับกรมส่งเสริมฯ มีเว็บไซด์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่จําเป็นและเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงานของ อปท.ที่
ปรับปรุงให้ทันสมัย เช่น การเผยแพร่หนังสือสั่งการผ่านช่องทางการสารบรรณอิเลกทรอนิคส์ เป็นต้น หากพนักงาน
ท้องถ่ินให้ความสําคัญรับข้อมูลข่าวสารของกรมส่งเสริมฯทางอินเตอร์เน็ตเป็นประจํา ก็จะนํามาซ่ึงการบริหารงานที่มี
ประสิทธิภาพและไม่ขัดต่อระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา 



-๑๖๒- 
 

 ๔.๒  ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา  
  องค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา มีข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา โดยอิงการ
คาดการณ์พัฒนาต่างๆ อยู่ภายใต้สิ่งแวดล้อมภายนอกต่าง ๆ  ดังนี้ 
  ๑)  การเปลี่ยนแปลงในประเทศที่ส่งผลกระทบต่อ อบต. 
  -  รัฐธรรมนูญฉบับใหม่จะส่งผลต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอย่างไร 
  -  แนวโน้มการยกฐานะจาก อบต. เป็นเทศบาลทั่วประเทศ 
  -  แนวโน้มการควบรวมองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
  -  การเพิ่มข้ึนหรือลดลงของการจัดสรรเงินงบประมาณให้ อปท.  
  ๒)  การเปลี่ยนแปลงระดับภูมิภาคที่จะส่งผลกระทบต่อ อบต. 
  การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  (AEC) คือ การรวมตัวของชาติในอาเซียน ๑๐ ประเทศ โดยมี ไทย 
พม่า ลาว เวียดนาม มาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ กัมพูชา บรูไน เพื่อที่จะให้มีผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ
ร่วมกัน จะทําให้มีผลประโยชน์อํานาจต่อรองต่างๆ กับคู่ค้าได้มากข้ึน และการนําเข้า ส่งออกของชาติอาเซียนก็จะเสรี 
ยกเว้นสิ้นค้าบางชนิดที่แต่ละประเทศอาจจะขอไว้ไม่ลดภาษีนําเข้า จะมีผลทําให้ 
  -  การเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน 
  -  การเป็นภูมิภาคที่มีขีดความสามารถในการแข่งขันสูง 
  -  การเป็นภูมิภาคที่มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่เท่าเทียมกัน 
  -  การเป็นภูมิภาคที่มีการบูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจโลก 
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