
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

เปลีย่นแปลง  ครั้งที่  ๑/๒๕๖๑ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

องคการบริหารสวนตําบลพลับพลา 

อําเภอโชคชยั  จังหวัดนครราชสีมา 
 



 

  

 
 

 

ประกาศองคการบริหารสวนตําบลพลับพลา 

เรื่อง แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ.  ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)  เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่  ๑/๒๕๖๑ 

---------------------------------- 
 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

พ.ศ.  ๒๕๔๘  และแกไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๙  ขอ  ๒๒  กําหนดใหการเพิ่มเติมหรือการ

เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาตองดําเนินการตามระเบียบนี้  ซึ่งองคการบริหารสวนตําบลพลับพลา  ไดจัดทํา

แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป  (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)  เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่  ๑/๒๕๖๑  โดยไดรับความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลพลับพลา ประชาคมทองถ่ิน และสภาองคการบริหารสวนตําบล

พลับพลา  ในการประชุมสภาสมัยสามัญ  สมัยท่ี ๑  ครั้งที่ ๑  เมื่อวันที่  ๒๓  เมษายน  ๒๕๖๑  แลวนั้น 
            

องคการบริหารสวนตําบลพลับพลา  จึงประกาศใชเปนแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป  (พ.ศ. ๒๕๖๑ - 

๒๕๖๔)  เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่  ๑/๒๕๖๑  เพ่ือเปนแนวทางในการพัฒนาทองถ่ินตอไป 
 

  จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน 
 

   ประกาศ  ณ  วันที่   ๒๓   เดอืน เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๖๑   

   

      

 

 

       (นายสมบูรณ  แขดอน) 

       นายกองคการบริหารสวนตําบลพลับพลา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

คํานํา 

 
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  

พ.ศ.  ๒๕๔๘ และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  กําหนดใหทองถิ่นดําเนินการจัดทําแผนพัฒนา

ทองถ่ินสี่ป  เพื่อเปนแนวทางการพัฒนาของทองถิ่น และเพื่อประโยชนของประชาชน องคกรปกครองสวน

ทองถิ่นอาจเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป ตามขอ  ๒๒  องคการบริหารสวนตําบลพลับพลา  

มีความจําเปนที่จะตองดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ.  ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่  

๑/๒๕๖๑  เพื่อใหมีความเหมาะสม สอดคลองกับปญหา สภาพพื้นที่ในการดําเนินการและความเดือดรอนของ

ประชาชน เพื่อใหสามารถแกปญหา  ความจําเปนเรงดวน  ทันตอสถานการณในปจจุบันและใชเปนกรอบใน

การดําเนินการตามงบประมาณรายจายตอไป 

 

 

       องคการบริหารสวนตําบลพลับพลา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

สารบัญ 

 

                    หนา 
 

หลักการและเหตุผล          ๑ 
 

สวนที่  ๑  สภาพทั่วไปและขอมูลพ้ืนฐาน        ๒ 
 

สวนที่  ๔  การนําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปไปสูการปฏิบัติ      ๑๘ 
 

แบบ  ผ ๐๗  บัญชีสรุปโครงการพัฒนา        ๓๔ 
 

แบบ  ผ ๐๑  รายละเอียดโครงการพัฒนาสําหรับองคกรปกครองทองถิ่นดําเนินการเอง   ๓๕ 
 

      

ภาคผนวก 

ก. สําเนาคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการฯ ๓ คณะ 

ข. สําเนารายงานการประชุมสภาฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

บันทึกหลักการและเหตุผล 

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ.  ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  เปลี่ยนแปลง  คร้ังที่  ๑/๒๕๖๑ 

 

****************************************** 

 

หลักการและเหตุผล 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  

พ.ศ.  ๒๕๔๘  และแกไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่ ๒)  พ.ศ. ๒๕๕๙  กําหนดใหทองถ่ินดําเนินการจัดทําแผนพัฒนา

ทองถ่ินสี่ป  เพื่อเปนแนวทางการพัฒนาของทองถิ่น และเพื่อประโยชนของประชาชน องคกรปกครองสวน

ทองถ่ินอาจเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  โดยใหดําเนินการตามระเบียบขอ  ๒๒  โดยให

ดําเนินการตามข้ันตอน  ดังนี ้

   (๑)  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินจัดทํารางแผนพัฒนา

ทองถ่ินสีป่ที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงพรอมเหตุผลและความจําเปนเสนอคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน 

   (๒)  คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินและประชาคมทองถิ่นพิจารณารางแผนพัฒนา

ทองถ่ินสีป่ที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงเพ่ือเสนอผูบริหารทองถ่ิน 

   (๓)  ผูบริหารทองถิ่นพิจารณาอนุมัติรางแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปที่เพ่ิมเติมหรือ

เปลี่ยนแปลงและประกาศใชแผนพัฒนาทองถ่ินสีป่ที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง 

  เพ่ือใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  สําหรับองคการ

บริหารสวนตําบลใหผูบริหารทองถ่ินเสนอรางแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปท่ีเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงตอสภาองคการ

บริหารสวนตําบลเพ่ือใหความเห็นชอบกอนแลวผูบริหารทองถ่ินจึงพิจารณาอนุมัติและประกาศใชแผนตอไป 

  องคการบริหารสวนตําบลพลับพลา  มีความจําเปนที่จะตองดําเนินการเปลี่ยนแปลง

แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป  (พ.ศ.  ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)  ครั้งที่  ๑/๒๕๖๑  เพ่ือใหมีความเหมาะสม สอดคลองกับ

สภาพปญหา สภาพพ้ืนท่ีในการดําเนินงานและความเดือดรอนของประชาชนอยางแทจริง โดยทําการ

เปลี่ยนแปลงในสวนของขอมูลพื้นฐานสวนที่  ๑  สภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐาน  สวนท่ี  ๔  การนําแผนพัฒนา

ทองถิ่นสี่ปไปสูการปฏิบัติ  สวนของบัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น  ในแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ – 

๒๕๖๕) เดิม รายละเอียด ดังตอไปนี้  

 

 

 

 

 

 

 

 



สวนที่ สวนที่ ๑๑  
สภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐาน 

 

๑. ดานกายภาพ 

 ๑.๑  ที่ตั้งของหมูบานหรือชุมชนหรือตําบล 

  ตําบลพลับพลา  ประกอบดวยหมูบานทั้งหมด  ๑๘  หมูบาน  ดงันี ้

   หมูที่ ๑ บานพลับพลา   หมูที่ ๑๐ บานบ ุ   

  หมูที่ ๒ บานไทย    หมูที่ ๑๑ บานปรางค   

  หมูที่ ๓ บานพลับพลา   หมูที่ ๑๒ บานกุดสวาย  

หมูที่ ๔ บานโคงยาง   หมูที่ ๑๓ บานทาตะเคียน 

  หมูที่ ๕ บานหนองยายเหล    หมูที่ ๑๔ บานคลองยาง 

  หมูที่ ๖ บานกอก    หมูที่ ๑๕ บานคลองกลาง  

  หมูที่ ๗ บานประดากุด   หมูที่ ๑๖ บานโนนแดง  

หมูที่ ๘ บานเกาะ   หมูที่ ๑๗ บานบ ุ  

  หมูที่ ๙ บานปรางค   หมูที่ ๑๘ บานบุยอ 

สํานักงานองคการบริหารสวนตําบลพลับพลา   

              ตั้งอยูที่  หมู  ๒  ตําบลพลับพลา  อําเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

-  โทรศัพท  ๐๔๔ – ๔๙๒-๐๐๔  

-  โทรสาร   ๐๔๔ – ๔๙๑-๗๘๘ 

๑.๒  ลักษณะภูมิประเทศ  

ตําบลพลับพลาเปนพ้ืนที่ราบและพื้นที่ดอน  พื้นที่สวนใหญเปนพื้นที่การเกษตร  เลี้ยงสัตว   

และอุตสาหกรรม และเปนตําบลหนึ่งของอําเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา  ตั้งอยูทางทิศตะวันตกของอําเภอโชคชัย  

หางจากที่วาการอําเภอโชคชัย  ประมาณ  ๓  กโิลเมตร  และหางจากจังหวัดนครราชสีมา  ประมาณ  

๓๓  กิโลเมตร  องคการบริหารสวนตําบลพลับพลา มีพ้ืนที่ประมาณ  ๔๗  ตารางกิโลเมตร  หรือ  ประมาณ  

๒๙,๓๗๕  ไร  มีอาณาเขตติดตอกับตําบลใกลเคยีงดังนี้ 

ทิศเหนือ ติดตอกับตําบลทาอาง    อําเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 

ทิศใต  ติดตอกับตําบลทาลาดขาว   อําเภอโชคชัย   จังหวัดนครราชสีมา 

  ทิศตะวันออก ติดตอกับตําบลโชคชัย  อําเภอโชคชัย   จังหวัดนครราชสีมา 

  ทิศตะวันตก ติดตอกับตําบลโคกไทย   อําเภอปกธงชัย   จังหวัดนครราชสีมา 

๑.๓  ลักษณะภูมิอากาศ 

ลักษณะอากาศมีลักษณะรอนชืน่ อากาศเปลี่ยนแปลงไปตามฤดู  มี ๓ ฤดู ดังนี้  

ฤดูรอน เริ่มตั้งแตกลางเดือนกุมภาพันธไปจนถึงกลางเดือนพฤษภาคม  อากาศรอนและแหงแลง  

แตบางครั้งอาจมีอากาศเย็น บางครั้งเกิดพายุฝนฟาคะนองและลมกระโชกแรงหรืออาจเกิดพายุฤดูรอน ขึ้นได จะมี

อุณหภูมิระหวาง ๓๕ – ๓๙.๙ องศาเซลเซียส  รอนจัด  มีอุณหภูมิประมาณ  ๔๐  องศาเซลเซียสขึ้นไป 

ฤดูฝน เริ่มตั้งแตกลางเดือนพฤษภาคม ฝนตกมากในชวงเดือน มิถุนายน – ตุลาคม  แตอาจเกิด“ฝน

ทิ้งชวง” ซึ่งอาจเปนเวลานานบางครั้งนานนับเดือน  

ฤดูหนาว เริ่มตั้งแตกลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ ในชวงกลางเดือนตุลาคมนานราว ๑-

๒ สัปดาห เปนชวงเปลี่ยนฤดูจากฤดูฝนเปนฤดูหนาว อากาศแปรปรวนไมแนนอน อาจเริ่มมีอากาศเย็นหรืออาจยงัมฝีน

ฟาคะนอง  



-๓- 

 

๑.๔ ลักษณะของดิน 

  ลักษณะดินโดยทั่วไปเปนดนิรวนปนทราย  ดินเหนียว และดนิดาน  ในพืน้ที่ตาํบลพลบัพลา 

การใชที่ดินในเขตตําบลพลับพลา 
 

ลําดับที ่ ประเภทการใชที่ดิน พื้นที่ (ตร.กม.) รอยละ 

๑ ที่พักอาศัย ๑๒.๓๐ ๒๖.๑๗ 

๒ เกษตรกรรม ๙.๗๘ ๒๐.๘๑ 

๓ ธุรกิจการคา/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 แหลงน้ํา ๓.๑๒ ๖.๖๓ 

๑๐ อ่ืน ๆ ๐.๑๑ ๐.๒๓ 

 รวม ๔๗ ๑๐๐ 

 

  



-๔- 

 ทะเบียนที่ดินสาธารณประโยชนตําบลพลับพลา

ตั้งอยู พิจารณาแลวเห็นวา หมายเหต ุ

ลําดับที ่ ชื่อที่สาธารณประโยชน 
หมูที ่ ตําบล 

เน้ือที ่
หลักฐาน นสล. 

เลขที ่

สภาพการ

ใช

ประโยชน 

สงวนไวใช

ประโยชน

รวมกันตลอดไป 

เหมาะสมที่จะใหใช

ประโยชนในราชการ 

เหมาะสมที่จะใช

ประโยชนอยางอ่ืน

(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 ราชการใช    ร.ร.บานปรางคนอย 

๔ กระทรวงมหาดไทย ๑๒ พลับพลา ๔-๑-๗๗ ๒๒๔๘๓ วางเปลา    ปาชา 

๕ กระทรวงมหาดไทย ๒ พลับพลา ๒๓-๑-๙๔ ๒๒๔๘๔ บึง /   บึงทุงนอย 

๖ กระทรวงมหาดไทย ๑ พลับพลา ๗-๓-๒๓ ๒๒๘๕๗ วัดปาชา    ปาชา 

๗ กระทรวงมหาดไทย ๗ พลับพลา ๐-๓-๗๘ ๒๓๐๑๑ วางเปลา    ปาชา 

๘ กระทรวงมหาดไทย ๖ พลับพลา ๓๑-๐-๙๒ ๒๓๐๒๔ วางเปลา    ปาชา 

๙ กระทรวงมหาดไทย ๑๐,๑,๑๗ พลับพลา ๕๕-๑-๔๘ ๒๓๐๖๕ บึง /   บึงทุงทอง 

๑๐ กระทรวงการคลัง ๔  พลับพลา ๔-๓-๐๗ นม ๑๓๖๒ ราชการใช    ร.ร.ชุมชนพลับพลา 

๑๑ กระทรวงการคลัง ๑๓ พลับพลา ๗-๓-๓๕ นม ๑๔๐๘ ราชการใช    ร.ร. บานทาตะเคียน 

๑๒ กระทรวงการคลัง ๖ พลับพลา ๔-๑-๕๐ นม ๑๔๘๕ ราชการใช    ร.ร. บานกอก 

๑๓ กระทรวงการคลัง ๖ พลับพลา ๓-๐-๖๒ นม ๑๕๖๙ ราชการใช    ร.ร. บานกอก 

๑๔ กระทรวงการคลัง ๑๕ พลับพลา ๑๓-๒-๕๙ นม ๑๕๗๐ ราชการใช    ร.ร. บานคลองกลาง 

๑๕ กระทรวงการคลัง ๑๓ พลับพลา ๒๔-๐-๘๘ นม ๑๕๗๔ ราชการใช    ร.ร. บานทาตะเคียน 

๑๖ กระทรวงการคลัง ๒ พลับพลา ๑-๐-๙๙ นม ๒๐๗๒ ราชการใช /   สถานีอนามัยพลับพลา 

๑๗ กระทรวงมหาดไทย ๑๕ พลับพลา ๒-๑-๑๒ นม ๓๔๗๖ สระน้ํา /   สระน้ํา 

๑๘ กระทรวงมหาดไทย ๑๓ พลับพลา ๑๑-๓-๒๑ นม ๓๔๗๗ วางเปลา /   ปาชา 

๑๙ กระทรวงมหาดไทย ๑๓ พลับพลา ๓๒-๒-๗๔ นม ๓๔๗๘ สระน้ํา /   หนองสระธาร 

๒๐ กระทรวงมหาดไทย ๑๕ พลับพลา ๑๑-๐-๗๔ นม ๓๔๘๒ สระน้ํา /   หนองโพธ์ิ 

๒๑ กระทรวงมหาดไทย ๑๕ พลับพลา ๑-๓-๐๙ นม ๓๕๑๗ วางเปลา /   หนองไผ 

๒๒ กระทรวงมหาดไทย ๑๓ พลับพลา ๔-๐-๓๒ นม ๓๕๑๘ วางเปลา /   หนองหญาขาว 
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ทะเบียนที่ดินสาธารณประโยชนตําบลพลับพลา 
 

 

 

 

 

 

 

ตั้งอยู พิจารณาแลวเห็นวา หมายเหต ุ

ลําดับที ่ ชื่อที่สาธารณประโยชน 
หมูที ่ ตําบล 

เน้ือที ่
หลักฐาน นสล. 

เลขที ่

สภาพการใช

ประโยชน 

สงวนไวใช

ประโยชน

รวมกันตลอดไป 

เหมาะสมที่จะใหใช

ประโยชนในราชการ 

เหมาะสมที่จะใช

ประโยชนอยางอ่ืน(ระบุ) 
 

๒๓ กระทรวงมหาดไทย ๑๓ พลับพลา ๑๒-๑-๙๘ นม ๓๕๑๙ วางเปลา /   หนองโทน 

๒๔ กระทรวงมหาดไทย ๑๔ พลับพลา ๑๐-๒-๓๑ นม ๓๕๒๐     ปาชา 

๒๕ กระทรวงมหาดไทย ๑๓ พลับพลา ๑-๒-๙๖ นม ๓๕๕๗ วางเปลา    หนองกระทุม 

๒๖ กระทรวงการคลัง ๙ พลับพลา ๐-๒-๓๖ นม ๓๕๖๐     เดิ่นขามปอม 

๒๗ กระทรวงการคลัง ๑๐ พลับพลา ๕๒-๓-๗๑ นม๓๕๙๖     หนองหิน 

๒๘ กระทรวงการคลัง ๑๕ พลับพลา ๒๔-๓-๗๑ นม ๓๗๑๒ วางเปลา    ปาลวกคลองกลาง 

๒๙ กระทรวงการคลัง ๑๕ พลับพลา ๑๑-๑-๒๐ นม ๓๗๓๑ วางเปลา /   หนองปรือ 

๓๐ กระทรวงการคลัง ๙ พลับพลา ๒-๒-๘๖ นม ๔๐๑๕ วางเปลา /   หนองงูเหลือม 

๓๑ สระน้ํา

สาธารณประโยชน 

๘ พลับพลา ๒-๐-๐๐ ยังไมออก นสล. สระน้ํา /   สระน้ํา 

๓๒ พ้ืนที่สาธารณประโยชน ๖ พลับพลา - ยังไมออก นสล.     พ้ืนที่

สาธารณประโยชน 
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๑.๕  ลักษณะของแหลงน้ํา 

แหลงน้ําในเขตตําบลพลับพลา 

ประเภท หมูที ่

แหลงน้ํา 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 

คลองสงน้ํา - - - ๑ - - - ๒ - - - ๑ ๑ - - - - - ๕ 

บอบาดาล - - - - ๖ ๒๗ ๑ - - - - - ๔ ๖ ๑ ๕ ๑ ๕ ๕๖ 

บอน้ําตื้น - - ๓ - ๒ ๔ - - - - ๖ - - - ๑ ๑ - - ๑๗ 

สระน้ํา - - - ๑ - ๒ - - ๑ - ๒ ๒ - ๑ ๖ ๔ - ๒ ๒๑ 

ลําคลอง - - - ๑ ๓ ๑ ๑ ๑ - ๑ - - - ๑๐ - - - ๒ ๒๐ 

ฝาย,พนังก้ันน้ํา - - - - - ๒ ๒ ๑ - ๑ - ๒ - - ๒ - - ๑ ๑๑ 

หนอง,บึง - - - - - ๑ - - ๑ ๑ - ๑ - - - - - - ๔ 

เหมือง,หวย ๑ - ๑ - - - - ๑ - ๑ - 2 - - - - - - ๖ 

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

                    

แหลงน้ําธรรมชาต ิ

 ๑.  ลําน้ํา,  ลําหวย  ๖  สาย  ไดแก   

๑.๑  ลําสําลาย  หมูที่  ๖, ๗, ๘, ๑๐ 

๑.๒  ลําคลองเหมือง หมูที่  ๔, ๑๐, ๑๑, ๑๗ 

๑.๓  ลําคลองยาง   หมูที่  ๑๔ 

๑.๔  ลําคลองกลาง หมูที่  ๑๕, ๑๘ 

๑.๕  ลําเหมืองนาย   หมูที่  ๑๐, ๑๒ 

๑.๖  ลําคลองตานาย หมูที่  ๑๒ 

๒.  บึง,  หนองและอ่ืนๆ  ๑๑  แหง  ไดแก   

๒.๑  บึงทุงตาทอง  หมูที่  ๑, ๘, ๑๗ 

๒.๒  บึงทุงนอย  หมูที่  ๒, ๙ 

๒.๓  บึงทมก    หมูที่  ๒, ๙ 

๒.๔  บึงกุดสวาย  หมูที่  ๑๒   

๒.๕  หนองปอ  หมูที่  ๑๓ 

๒.๖  หนองกระทุม  หมูที่  ๑๓ 

๒.๗  หนองหญาขาว หมูที่  ๑๓ 

๒.๘  หนองโพธิ ์  หมูที่  ๑๔ 

๒.๙  หนองโทน  หมูที่  ๑๕ 

๒.๑๐  หนองงูเหลือม หมูที่  ๑๕ 

๒.๑๑  หนองหิน  หมูที่  ๑๖ 

  แหลงน้ําที่สรางขึ้น 

  -  ฝาย   ๑๓ แหง   

-  ประปาหมูบาน  ๕   แหง 

-  บอน้ําบาดาล   ๑๐ แหง
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  -  บอน้ําตืน้  ๒๙ แหง   

-  ทํานบ   ๕ แหง 

๑.๖ ลักษณะของไมและปาไม 

 ลักษณะของพื้นที่ปาไมของตําบลพลับพลา สวนใหญจะมีอยูตามพื้นที่ปาสาธารณะประโยชน ของ

หมูบาน  จะเปนตนไมจาํพวกยนืตน เชน ตนพลวง  ตนเต็ง ตนรัง ตนมะคา และอ่ืนๆ ผสมกันไป แตมีปรมิาณลดนอยลง

มาก และสวนมากจะอยูในพื้นที่ หมูที่ ๑๓  ๑๔  ๑๕  ๑๖  และ ๑๘  มีการรณรงคและจัดโครงการปลูกปาเปนประจําทุก

ปเพื่อเพ่ิมจํานวนพื้นทีป่าในชุมชน 

๒. ดานการเมือง/การปกครอง 

๒.๑ เขตการปกครอง 

องคการบริหารสวนตําบลพลับพลา  แบงเขตการปกครองทั้งหมด  ๑๘  หมูบาน  ดังนี้ 

  หมูที่ ๑ บานพลับพลา ผูปกครอง นายสาํรวย   วัชรคําประเสริฐ ผูใหญบาน 

 หมูที่ ๒ บานไทย  ผูปกครอง นายคะนอง ผันกระโทก ผูใหญบาน 

 หมูที่ ๓ บานพลับพลา ผูปกครอง นายมานะ ใครกระโทก กํานัน 

หมูที่ ๔ บานโคงยาง ผูปกครอง นายประเสริฐ ปรายกระโทก ผูใหญบาน 

 หมูที่ ๕ บานหนองยายเหล  ผูปกครอง นายด ี  เขียงกระโทก ผูใหญบาน 

 หมูที่ ๖ บานกอก  ผูปกครอง นายสมคิด กอกกระโทก ผูใหญบาน 

 หมูที่ ๗ บานประดากุด ผูปกครอง นางบุญเลี้ยง นามจังหรีด ผูใหญบาน 

หมูที่ ๘ บานเกาะ ผูปกครอง   นางสมนึก เปรียงกระโทก ผูใหญบาน 

 หมูที่ ๙ บานปรางค ผูปกครอง นายสมปอง กอกกระโทก ผูใหญบาน 

 หมูที่ ๑๐ บานบ ุ  ผูปกครอง นายสงัเวียน   หงอยกระโทก ผูใหญบาน 

 หมูที่ ๑๑ บานปรางค ผูปกครอง นายมานพ กลักกระโทก ผูใหญบาน 

 หมูที่ ๑๒ บานกุดสวาย ผูปกครอง   นายลาภ  เจียกกระโทก ผูใหญบาน 

 หมูที่ ๑๓ บานทาตะเคียน  ผูปกครอง นายสมบูรณ เดชพร  ผูใหญบาน 

 หมูที่ ๑๔ บานคลองยาง ผูปกครอง นายสนุทร กํากระโทก ผูใหญบาน 

 หมูที่ ๑๕ บานคลองกลาง ผูปกครอง นายเคียง  พวงกระโทก ผูใหญบาน 

หมูที่ ๑๖ บานโนนแดง ผูปกครอง นายเสริม จอมกระโทก ผูใหญบาน 

          หมูที่ ๑๗ บานบ ุ  ผูปกครอง นางเพร็ชรา สุขฤทัยกมล       ผูใหญบาน 

 หมูที่ ๑๘ บานบุยอ ผูปกครอง นายสมใจ มวมกระโทก ผูใหญบาน 

 ๒.๒ การเลือกตั้ง 

ผูมีสิทธิเลือกตั้ง   รวมทัง้สิน้  ๖,๔๐๖  คน   

- ผูมาใชสิทธิ์เลือกตั้งนายกองคการบริหารสวนตําบลพลับพลาและสมาชิกสภาองคการ 

บริหารสวนตาํบลพลบัพลา ครั้งลาสุด เมื่อป พ.ศ. ๒๕๕๕  จํานวน ๕,๕๒๑ คน  คิดเปน  ๘๖.๑๘  % 

  ๑.  เลือกตั้งนายกองคการบริหารสวนตําบลพลับพลา 

    -  บัตรด ี   จํานวน          ๕,๒๖๔   บัตร 

    -  บัตรเสีย        จํานวน            ๒๒๒   บัตร  

-  บัตรไมประสงคลงคะแนน จํานวน             ๓๕   บัตร 

๒.  เลือกตั้งสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตาํบลพลบัพลา 

   -  บัตรด ี   จํานวน          ๕,๓๘๑   บัตร 

    -  บัตรเสีย        จํานวน            ๑๐๘   บัตร  

    -  บัตรไมประสงคลงคะแนน จํานวน             ๓๒   บัตร 



-๘- 
 

ป หมูที่ ผูมีสิทธิ์เลือกตั้ง 

หมูที่  ๑ 

หมูที่  ๒ 

หมูที่  ๓ 

หมูที่  ๔ 

หมูที่  ๕ 

หมูที่  ๖ 

หมูที่  ๗ 

หมูที่  ๘ 

หมูที่  ๙ 

หมูที่  ๑๐ 

หมูที่  ๑๑ 

หมูที่  ๑๒ 

หมูที่  ๑๓ 

หมูที่  ๑๔ 

หมูที่  ๑๕ 

หมูที่  ๑๖ 

หมูที่  ๑๗ 

หมูที่  ๑๘ 

๒๓๙ 

๓๐๗ 

๓๑๒ 

๒๒๕ 

๓๙๖ 

๖๓๕ 

๒๒๒ 

๓๗๑ 

๔๓๙ 

๓๒๕ 

๓๑๙ 

๕๒๘ 

๕๓๘ 

๓๒๘ 

๓๖๓ 

๓๕๗ 

๑๘๗ 

๓๑๕ 

๒๕๕๕ 

รวมทั้งหมด ๖,๔๐๖ 

 

ปจจุบันนายกและสมาชิก อบต.พลับพลา มาจากคาํสั่ง คสช.  และปจจบุันยังไมมีการเลือกตั้ง 

๓.  ดานประชากร 

๓.๑  ขอมูลเก่ียวกับจํานวนประชากร  จํานวน  ๑๘  หมูบาน 

ชุมชนที ่ ชื่อชุมชน จํานวนครัวเรือน หญิง ชาย 

๑ พลับพลา ๘๙ ครัวเรือน ๑๕๔ คน ๑๒๔ คน 

๒ ไทย ๑๒๔ ครัวเรือน ๒๐๒ คน ๑๙๑ คน 

๓ พลับพลา ๑๑๕ ครัวเรือน ๑๙๘ คน ๑๗๔ คน 

๔ โคงยาง ๘๖ ครัวเรือน ๑๖๕ คน ๑๒๕ คน 

๕ หนองยายเหล ๒๔๓ ครัวเรือน ๒๗๕ คน ๒๗๗ คน 

๖ กอก ๒๔๔ ครัวเรือน ๔๒๒ คน ๔๒๑ คน 

๗ ประดากุด ๗๓ ครัวเรือน ๑๕๘ คน ๑๕๙ คน 

๘ เกาะ ๑๒๖ ครัวเรือน ๒๓๐ คน ๑๙๔ คน 

๙ ปรางค ๒๒๘ ครัวเรือน ๓๑๑ คน ๒๕๙ คน 

๑๐ บุ ๑๑๙ ครัวเรือน ๑๙๙ คน ๑๙๕ คน 

๑๑ ปรางค ๑๒๖ ครัวเรือน ๒๑๒ คน ๑๗๘ คน 

๑๒ กุดสวาย ๒๐๒ ครัวเรือน ๓๕๗ คน ๓๒๘ คน 
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๑๓ ทาตะเคียน ๒๒๐ ครัวเรือน ๓๖๙ คน ๓๕๓ คน 

๑๔ คลองยาง ๑๗๙ ครัวเรือน ๒๑๖ คน ๒๓๖ คน 

๑๕ คลองกลาง ๑๕๘ ครัวเรือน ๒๓๑ คน ๒๔๓ คน 

๑๖ โนนแดง ๑๕๐ ครัวเรือน ๒๘๕ คน ๒๕๙ คน 

๑๗ บุ ๘๐ ครัวเรือน ๑๐๘ คน ๑๐๔ คน 

 ๑๘ บุยอ ๑๗๗ ครัวเรือน ๒๕๑ คน ๒๔๒ คน 

รวม ๒,๗๓๙ ครัวเรือน ๔,๓๔๓ คน ๔,๐๖๒ คน 

รวมประชากรทั้งหมด   ๘,๔๐๕  คน 

 (ขอมูล ระหวางวันที่  ๑  ถึง  ๖  กุมภาพันธ  พ.ศ.  ๒๕๖๑  จากสํานักทะเบียนอําเภอโชคชยั) 

๔. สภาพทางสังคม 

๔.๑ การศึกษา 

ในพื้นที่องคการบริหารสวนตาํบลพลับพลา มโีรงเรียนระดับประถมศึกษาจํานวน ๘  โรงเรียน  

โรงเรียนรัฐบาล 

๑.  โรงเรียนชุมชนพลับพลา   

ชั้น ชาย หญิง รวม 

อนุบาล  ๓  ขวบ - - - 

อนุบาล  ๔  ขวบ ๒ ๖ ๘ 

อนบุาล  ๕  ขวบ ๔ ๕ ๙ 

ประถมศึกษาปที่  ๑ ๓ ๘ ๑๑ 

ประถมศึกษาปที่  ๒ ๗ ๗ ๑๔ 

ประถมศึกษาปที่  ๓ ๘ ๒ ๑๐ 

ประถมศึกษาปที่  ๔ ๕ ๗ ๑๒ 

ประถมศึกษาปที่  ๕ ๗ ๖ ๑๓ 

ประถมศึกษาปที่  ๖ ๕ ๔ ๙ 

รวม ๔๑ ๔๕ ๘๖ 

๒. โรงเรียนบานปรางค    

ชั้น ชาย หญิง รวม 

อนุบาล  ๓  ขวบ - - - 

อนุบาล  ๔  ขวบ ๔ ๖ ๑๐ 

อนุบาล  ๕  ขวบ ๑ ๓ ๔ 

ประถมศึกษาปที่  ๑ ๕ ๓ ๘ 

ประถมศึกษาปที่  ๒ ๑ ๒ ๓ 

ประถมศึกษาปที่  ๓ ๔ ๑ ๕ 

ประถมศึกษาปที่  ๔ ๒ ๖ ๘ 

ประถมศึกษาปที่  ๕ ๑ ๔ ๕ 

ประถมศึกษาปที่  ๖ ๕ ๑ ๖ 

รวม ๒๓ ๒๖ ๔๙ 



-๑๐- 
      

๓.  โรงเรียนวัดกุดสวาย   

ชั้น ชาย หญิง รวม 

อนุบาล  ๓  ขวบ ๒ - ๒ 

อนุบาล  ๔  ขวบ ๒ ๕ ๗ 

อนุบาล  ๕  ขวบ ๓ ๒ ๕ 

ประถมศึกษาปที่  ๑ ๗ ๓ ๑๐ 

ประถมศึกษาปที่  ๒ ๔ ๑ ๕ 

ประถมศึกษาปที่  ๓ ๒ ๑ ๓ 

ประถมศึกษาปที่  ๔ ๓ ๓ ๖ 

ประถมศึกษาปที่  ๕ ๒ ๓ ๕ 

ประถมศึกษาปที่  ๖ ๔ - ๔ 

รวม ๒๙ ๑๘ ๔๗ 

๔.  โรงเรียนบานกอกวิทยา   

ชั้น ชาย หญิง รวม 

อนุบาล  ๓  ขวบ ๗ ๓ ๑๐ 

อนุบาล  ๔  ขวบ ๒ ๒ ๔ 

อนุบาล  ๕  ขวบ ๕ ๔ ๙ 

ประถมศึกษาปที่  ๑ ๔ ๒ ๖ 

ประถมศึกษาปที่  ๒ ๘ ๔ ๑๒ 

ประถมศึกษาปที่  ๓ ๒ ๓ ๕ 

ประถมศึกษาปที่  ๔ ๔ ๓ ๗ 

ประถมศึกษาปที่  ๕ ๔ ๖ ๑๐ 

ประถมศึกษาปที ่ ๖ ๔ ๓ ๗ 

รวม ๔๐ ๓๐ ๗๐ 

๕. โรงเรียนบานคลองกลาง   

ชั้น ชาย หญิง รวม 

อนุบาล  ๓  ขวบ ๔ ๒ ๖ 

อนุบาล  ๔  ขวบ ๓ ๔ ๗ 

อนุบาล  ๕  ขวบ ๕ ๓ ๘ 

ประถมศึกษาปที่  ๑ ๔ ๕ ๙ 

ประถมศึกษาปที่  ๒ ๔ ๓ ๗ 

ประถมศึกษาปที่  ๓ ๗ ๕ ๑๒ 

ประถมศึกษาปที่  ๔ ๓ ๕ ๘ 

ประถมศึกษาปที่  ๕ ๕ ๓ ๘ 

ประถมศึกษาปที่  ๖ ๗ ๔ ๑๑ 

รวม ๔๒ ๓๔ ๗๖ 



-๑๑- 
 

๖. โรงเรียนบานทาตะเคียน    

ชั้น ชาย หญิง รวม 

อนุบาล  ๓  ขวบ - - - 

อนุบาล  ๔  ขวบ ๗ ๕ ๑๒ 

อนุบาล  ๕  ขวบ ๘ ๒ ๑๐ 

ประถมศึกษาปที่  ๑ ๑ ๒ ๓ 

ประถมศึกษาปที่  ๒ ๔ ๔ ๘ 

ประถมศึกษาปที่  ๓ ๒ ๓ ๕ 

ประถมศึกษาปที่  ๔ ๔ ๒ ๖ 

ประถมศึกษาปที่  ๕ ๖ ๕ ๑๑ 

ประถมศึกษาปที่  ๖ ๔ ๔ ๘ 

รวม ๓๖ ๒๗ ๖๓ 

 โรงเรียนเอกชน 

๑. โรงเรียนสายมิตรโชคชยั ๓     

ชั้น ชาย หญิง รวม 

อนุบาล  ๑ ๒๔ ๒๓ ๔๗ 

อนุบาล  ๒ ๒๒ ๒๘ ๕๐ 

อนุบาล  ๓ ๒๙ ๒๓ ๕๒ 

ประถมศึกษาปที่  ๑ ๑๗ ๑๔ ๓๑ 

ประถมศึกษาปที่  ๒ ๑๒ ๑๔ ๒๖ 

ประถมศึกษาปที่  ๓ ๑๗ ๑๗ ๓๔ 

ประถมศึกษาปที่  ๔ ๒๓ ๑๘ ๔๑ 

ประถมศึกษาปที่  ๕ ๑๐ ๑๕ ๒๕ 

ประถมศึกษาปที่  ๖ ๒๐ ๑๒ ๓๒ 

รวม ๑๗๔ ๑๖๔ ๓๓๘ 

๒. โรงเรียนบัณฑิตนอย  สาขา ๓   

ชั้น ชาย หญิง รวม 

อนุบาล  ๑ ๑๑ ๕ ๑๖ 

อนุบาล  ๒ ๕ ๗ ๑๒ 

อนุบาล  ๓ ๗ ๘ ๑๕ 

รวม ๒๓ ๒๐ ๔๓ 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลพลับพลา 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ชาย หญิง รวม 

โคงยาง ๑๑ ๙ ๒๐ 

ทาตะเคียน ๑๐ ๑๑ ๒๑ 

รวม ๒๑ ๒๐ ๔๑ 

(ขอมูล เดือนมกราคม  ๒๕๖๐)



-๑๒- 

๔.๒ สาธารณสุข 

ตําบลพลับพลา  มโีรงพยาบาลสงเสรมิสุขภาพตําบล   ๒  แหง  ไดแก 

๑.  โรงพยาบาลสงเสรมิสุขภาพตําบล พลับพลา ตั้งอยูที่บานไทย หมูที่  ๒ โดยมีบุคลากรดังนี ้

๑.๑  นายชูศักดิ ์  ปดฐา  ผูอํานวยการ รพ.สต.  

๑.๒  นางยุพา  ปดฐา  พยาบาลวชิาชีพชาํนาญการ 

๑.๓  นางจุไลรัตน  เชาววันกลาง พยาบาลวชิาชีพชาํนาญการ 

๑.๔  นายไพรศาล  มิ่งขวัญ  นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 

๑.๕  นางสาววาสนา พรางกระโทก พนักงานธุรการ 

๑.๖  นางสาวเกล็ดนท ี แผนกระโทก พนักชวยการพยาบาล 

๑.๗  นางบรรจง  แผลกระโทก พนักงานบรกิาร 

๑.๘  นายสุทธิศักดิ์   เผื่อนกระโทก พนักงานบรกิาร 

๒.  โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล คลองกลาง  ตั้งอยูที่บานคลองกลาง  หมูที่  ๑๕  โดยม ี

บุคลากรดังนี ้

๒.๑  นายมาตุภูม ิ พอกระโทก ผูอํานวยการรพ.สต. 

๒.๒  นางปราณี    ประสงคด ี พยาบาลวชิาชีพชาํนาญการ 

๒.๓  นางสาวกัญญาณ ี จิตติมณ ี  เจาพนักงานสาธารณสุข 

๒.๔  นางอํานวย  อินออนกุล พนักงานธุรการ 

 ๒.๕  นางสาวมัญชสุา ศิริรักษ  พนักงานชวยการพยาบาล 

  ๒.๖  นางสาวเครือ เกาะทะเล พนักงานบรกิาร 

๒.๗  นายพงษพนัธ แผลกระโทก พนักงานเกษตรพื้นฐาน 

๔.๓ อาชญากรรม 

องคการบริหารสวนตําบลพลับพลาไมคอยมีเหตุอาชญากรรมเกิดขึ้น  แตมีเหตุการณลักขโมยทรัพยสิน

ประชาชนบาง  จากการสํารวจขอมูลพื้นฐานพบวา  สวนมากครัวเรอืนมีการปองกันอุบัติภัยอยางถูกวิธ ี มีความ

ปลอดภัยในชีวติและทรัพยสิน  องคการบริหารสวนตําบลพลับพลา มีการที่พักสายตรวจในพื้นที่ จํานวน ๒  แหง ที่

คอยสอดสองดูแลเร่ืองความปลอดภยัตางๆ ของประชาชน  คือ 

  -  สายตรวจบานไทย  หมูที่  ๒ 

  -  สายตรวจบานคลองกลาง  หมูที่  ๑๕ 

  -  อาสาสมัครปองกันและบรรเทาสาธารณภัยฝายพลเรือน (อปพร.) จํานวน  ๑๐๙  คน 

๔.๔ ยาเสพติด 

ผูติดยาเสพติดในเขตตําบลพลับพลา จํานวน  ๓  คน  แยกเปน 

  -  ผูไดรับการบําบัด (ศูนยสุขภาพชุมชนพลับพลา)  จํานวน  ๑  คน 

  -  ผูไดรับการบําบัด (ศูนยสุขภาพชุมชนคลองกลาง)  จํานวน  ๒  คน 

๔.๕ การสังคมสังเคราะห 

ผูสูงอายุ  ในเขตตําบลพลับพลา  แยกเปน  ชาย  จาํนวน  ๖๗๔  คน  หญิง  ๙๗๓  คน  รวมเปน 

จํานวน  ๑,๖๔๗  คน    

ผูพกิาร   ในตําบลพลบัพลา    แยกเปน  ชาย  จํานวน  ๑๖๔  คน  หญิง  จํานวน  ๑๖๑  คน  

รวมเปน จํานวน  ๓๒๕  คน   

ผูปวยเอดส  ไดรับเบี้ยยงัชีพ  ๖  คน  แยกเปน  ชาย  ๒  คน   หญิง  ๔  คน 



 

-๑๓- 

๕. ระบบบริการพื้นฐาน 

๕.๑  การคมนาคมขนสง 

การคมนาคมระหวางตาํบล 

๑. ถนนลาดยาง  ซึ่งเชื่อมการคมนาคมระหวางทางหลวงแผนดนิหมายเลข 

๒๒๔ ผานอําเภอโชคชยั  ผานตาํบลโชคชัย  ตําบลพลับพลา 

๒.  ถนนลาดยางและถนนคอนกรีตเชื่อมตอกับตําบลทาลาดขาว อําเภอโชคชัย 

๓.  ถนนลูกรังเชื่อมตอกับตําบลโคกไทย  อําเภอปกธงชัย 

๔. ถนนลูกรังเชื่อมตอกับตําบลทาอาง  อําเภอโชคชัย 

การคมนาคมภายในตําบล 

๑.  ถนนลาดยาง  เชื่อมการคมนาคมระหวางบานปรางค  บานพลับพลา   

บานหนองยายเหล  บานไทย  บานโคงยาง  บานเกาะ  บานบุ   

บานกุดสวาย  และบานกอก  ระยะทางประมาณ  ๑๑  กิโลเมตร 

๒.  ถนนลูกรัง  เชื่อมการคมนาคมระหวาง  บานประดากุด  บานกอก   

บานหนองยายเหล  บานโนนแดง  บานทาตะเคียน  บานคลองกลาง  และ 

บานคลองยาง 

๓.  ถนนดินลูกรงั  ถนนภายในหมูบานเกือบทุกหมูบานเปนถนนดินและถนนดินลูกรัง 

 ๕.๒  การไฟฟา 

ในตําบลพลับพลาไดรับบริการกระแสไฟฟาจากการไฟฟาสวนภูมิภาคสาขาอําเภอโชคชัยดังนี้    

หมูที่ ชื่อหมูบาน 
จํานวนครัวเรือน

ทั้งหมด 

จํานวนครัวเรือนท่ี

มีไฟฟาใช 
หมายเหตุ 

๑ พลับพลา   ๘๙  ครวัเรือน   ๘๙  ครวัเรือน  

๒ ไทย   ๑๒๔  ครัวเรือน   ๑๒๔  ครัวเรือน  

๓ พลับพลา  ๑๑๔   ครัวเรือน  ๑๑๔   ครัวเรือน  

๔ โคงยาง   ๘๕  ครวัเรือน   ๘๕  ครวัเรือน  

๕ หนองยายเหล   ๒๔๐  ครัวเรือน   ๒๔๐  ครัวเรือน  

๖ กอก   ๒๔๒  ครัวเรือน   ๒๔๒  ครัวเรือน  

๗ ประดากุด ๗๓  ครวัเรือน ๗๓  ครวัเรือน  

๘ เกาะ   ๑๒๖  ครัวเรือน   ๑๒๖  ครัวเรือน  

๙ ปรางค   ๒๒๖  ครัวเรือน   ๒๒๖  ครัวเรือน  

๑๐ บุ   ๑๑๙  ครัวเรือน   ๑๑๙  ครัวเรือน  

๑๑ ปรางค   ๑๒๖  ครัวเรือน   ๑๒๖  ครัวเรือน  

๑๒ กุดสวาย  ๒๐๑  ครัวเรือน  ๒๐๑  ครัวเรือน  

๑๓ ทาตะเคียน   ๒๒๐  ครัวเรือน   ๒๒๐  ครัวเรือน  

๑๔ คลองยาง   ๑๗๘  ครัวเรือน   ๑๗๘  ครัวเรือน  

๑๕ คลองกลาง   ๑๕๘  ครัวเรือน   ๑๕๘  ครัวเรือน  

๑๖ โนนแดง   ๑๔๙  ครัวเรือน   ๑๔๙  ครัวเรือน  

๑๗ บุ   ๘๐  ครวัเรือน   ๘๐  ครวัเรือน  



-๑๔- 

 

๑๘ บุยอ   ๑๗๖  ครัวเรือน   ๑๗๖  ครัวเรือน  

รวมทั้งสิ้น ๒,๗๒๖  ครัวเรือน ๒,๗๒๖  ครัวเรือน  
 

๕.๓  การประปา 

ประชาชนในตําบลพลับพลา  สวนใหญไดรับการบริการดานการประปาจากการประปาสวนภูมภิาคอําเภอ

โชคชัย  และมีประชาชนบางหมูบรโิภคน้ําจากประปาหมูบาน  ดังนี ้
 

หมูที่ ชื่อหมูบาน 
จํานวนครัวเรือน

ทั้งหมด 

จํานวนครัวเรือนท่ี

มีน้ําประปาใช 
หมายเหตุ 

๑ พลับพลา   ๘๙  ครวัเรือน   ๘๙  ครวัเรือน  

๒ ไทย   ๑๒๔  ครัวเรือน   ๑๒๔  ครัวเรือน  

๓ พลับพลา  ๑๑๔   ครัวเรือน  ๑๑๔   ครัวเรือน  

๔ โคงยาง   ๘๕  ครวัเรือน   ๘๕  ครวัเรือน  

๕ หนองยายเหล   ๒๔๐  ครัวเรือน   ๒๔๐  ครัวเรือน  

๖ กอก   ๒๔๒  ครัวเรือน   ๒๔๒  ครัวเรือน  

๗ ประดากุด ๗๓  ครวัเรือน ๗๓  ครวัเรือน  

๘ เกาะ   ๑๒๖  ครัวเรือน   ๑๒๖  ครัวเรือน  

๙ ปรางค   ๒๒๖  ครัวเรือน   ๒๒๖  ครัวเรือน  

๑๐ บุ   ๑๑๙  ครัวเรือน   ๑๑๙  ครัวเรือน  

๑๑ ปรางค   ๑๒๖  ครัวเรือน   ๑๒๖  ครัวเรือน  

๑๒ กุดสวาย  ๒๐๑  ครัวเรือน  ๒๐๑  ครัวเรือน  

๑๓ ทาตะเคียน   ๒๒๐  ครัวเรือน   ๒๒๐  ครัวเรือน  

๑๔ คลองยาง   ๑๗๘  ครัวเรือน   ๑๗๘  ครัวเรือน  

๑๕ คลองกลาง   ๑๕๘  ครัวเรือน   ๑๕๘  ครัวเรือน  

๑๖ โนนแดง   ๑๔๙  ครัวเรือน   ๑๔๙  ครัวเรือน  

๑๗ บุ   ๘๐  ครวัเรือน   ๘๐  ครวัเรือน  

๑๘ บุยอ   ๑๗๖  ครัวเรือน   ๑๗๖  ครัวเรือน  

รวมทั้งสิ้น ๒,๗๒๖  ครัวเรือน ๒,๗๒๖  ครัวเรือน  

 

๕.๔  โทรศัพท 

หมายเลขโทรศพัท สํานักงานองคการบริหารสวนตาํบลพลับพลา  ๐๔๔- ๔๙๒-๐๐๔  กอง 

การศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม  ๐๔๔- ๔๙๒-๐๐๕  โทรสาร  ๐๔๔- ๔๙๑-๗๘๘ 



 

-๑๕- 
 

๕.๕  ไปรษณียหรือการสื่อสารหรือการขนสง และวัสดุ ครุภัณฑ 

 องคการบริหารสวนตําบลพลับพลา  ไมมทีี่ทําการไปรษณียและสถานีขนสงตัง้อยูในพื้นที ่

สวนดานเครื่องมือวัสดุ ครุภัณฑ มดีังนี ้

  ครุภัณฑประเภทของใชสํานักงาน  

   ๑.  โตะทํางาน       จํานวน    ๓๕  ตัว 

   ๒.  โตะพับ     จํานวน    ๓๕  ตัว 

   ๓.  โตะคอมพิวเตอร    จํานวน      ๗  ตัว 

   ๔.  เกาอี้ทํางานและผูมาติดตอ   จํานวน  ๒๖๓  ตัว 

   ๕.  เกาอี้ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก    จํานวน    ๔๘  ตัว 

   ๖.  เครื่องพิมพดีด     จํานวน      ๒  เครื่อง  

   ๗.  ตูเก็บเอกสารตาง ๆ     จํานวน    ๘๐  หลัง 

   ๘.  กลองดิจิตอล     จํานวน      ๔  เครื่อง 

   ๙.  เครื่องอัดสําเนา    จํานวน      ๑  เครื่อง 

   ๑๐.  เครื่องโทรสาร    จํานวน      ๒  เครื่อง 

   ๑๑.  เครื่องคอมพิวเตอรและคอมพิวเตอรโนตบุค จํานวน    ๑๓  เครื่อง 

   ๑๓.  เครื่องปรับอากาศ    จํานวน    ๑๕  เครื่อง 

  ครุภัณฑประเภทงานบานงานครัว 

   ๑.  ตูเย็น     จํานวน      ๒   หลัง 

   ๒.  เครื่องตัดหญาแบบสะพาย   จํานวน      ๒   เครื่อง 

   ๓.  เครื่องตัดหญาแบบรถเข็น   จํานวน      ๑   เครื่อง 

  ครุภัณฑประเภททางการเกษตร 

   เครื่องพนหมอกควัน    จํานวน      ๓   เครื่อง 

  ครุภัณฑประเภทโยธา 

  ๑.  กลองระดับอัตโนมัต ิ  จํานวน    ๑  ตัว      ๕.  เครื่องเลื่อยยนต  จํานวน   ๑  เครื่อง 

  ๒.  ไมสตาป   จํานวน    ๑   ชุด      ๖.  เครื่องตบดิน      จาํนวน   ๑   เครื่อง 

  ๓.  กลองถายรูปและกลองวีดีโอ จํานวน    ๕   ตัว      ๗.  ลอวดัระยะ        จํานวน   ๑   ตวั 

  ๔.  รอก    จํานวน      ๓   ตัว 

  ครุภัณฑประเภทคมนาคม 

   ๑.  แผงก้ันจราจร     จํานวน      ๖   แผง 

   ๒.  ไฟกระพริบโซลาเซล    จํานวน      ๒   ดวง 

ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร 

   เครื่องกระจายขาวแบบไรสาย   จํานวน     ๒   ชุด 

  ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง 

   ๑.  รถกระบะบรรทุก  ขนาด  ๔  ลอ   จํานวน     ๒  คัน 

   ๒.  รถบรรทุกขยะ  ๖  ลอ     จํานวน     ๑  คัน 

   ๔.  รถจักรยานยนต    จํานวน     ๒  คัน 

   ๕.  รถบรรทุกน้ําดับเพลิงเอนกประสงคพรอมติดตั้งเครนกระเชา  จํานวน  ๑  คัน 

(ขอมูล  ณ  ป  ๒๕๖๐) 



 

-๑๖- 
 

๖. ระบบเศรษฐกจิ 
๖.๑ การเกษตร 
ประชากรในตําบลพลับพลารอยละ  ๘๕   ประกอบอาชีพในการเกษตรกรรม   ไดแก   ทําไร  
ทํานา  เนื่องจากสภาพพืน้ที่เปนที่ราบลุมจึงมีการทาํนาเปนอาชีพหลักปละ  ๑-๒ ครั้ง  โดยอาศัยน้ําจาก

ธรรมชาติ  ไดแก  น้าํฝนและลําน้ําทีไ่หลผาน  ในพืน้ที่ดอนนั้นจะทําไรมันสาํปะหลัง  ไรออย  ไรขาวโพด เปนตน 
๖.๒  การประมง  (ในเขตองคการบริหารสวนตําบลพลับพลาไมมีการประมง)  
๖.๓  การปศุสัตว  ในพื้นที่องคการบริหารสวนตาํบลพลบัพลา มีการทําปศุสตัว  คือ  เลี้ยง  เปด  จํานวน  ๒  

ราย  ฟารมจระเข  จํานวน  ๑  ราย 
๖.๔  การบริการ 
 -  โรงแรม  บานเชา ๖ แหง -  รานคา  ๘๐ แหง 
๖.๕  การทองเที่ยว  (ในเขตองคการบริหารสวนตําบลพลับพลาไมมีธุรกิจเก่ียวกับการทองเที่ยว) 
๖.๖  อุตสาหกรรม 

-  โรงงานอุตสาหกรรม ๒ แหง -  โรงสีขาว  ๕ แหง 
 ๖.๗  การพาณิชยและกลุมอาชีพ 
  -  ปมกาซ LPG   ๑   แหง 

-  อูซอมรถยนต   ๒ แหง 
-  รานซอมรถจักรยานยนต  ๒ แหง 
-  กิจการสะสมวัตถุหรือสิ่งของ ๕ แหง 
ชํารุด ใชแลวหรือเหลือใช 
กลุมอาชีพ  มี   ๔  กลุม  ดังนี ้
๑.  กลุมศิลปะประดิษฐ  หมู  ๑๗  สมาชิกกลุม มีหมูที่  ๑, ๖, ๘, ๑๐,๑๗ 
๒.  กลุมเพาะเห็ดนางฟา  หมู  ๑๗ 
๓.  กลุมเลี้ยงไกไขบานบุยอ  หมู  ๑๘ 
๔.  กลุมเพาะเห็ดนางฟา  หมู  ๑๘ 

 ๖.๘  แรงงาน  ประชากรตําบลพลับพลา มีการใชแรงงานทั้งภาคเกษตรกรรม และอุตสาหกรรม 
๗.  เศรษฐกิจพอเพียงทองถิ่น (ดานการเกษตรและแหลงน้ํา) 
 ๗.๑  ขอมูลดานการเกษตร   
  -  พื้นที่ดานการเกษตรกรรม  จํานวน  ๙.๗๘  ตร.กม.  คิดเปนรอยละ  ๒๐.๘๑ 
 ๗.๒  ขอมูลดานแหลงน้ําทางการเกษตร 

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

รวม 

คลองชลประทาน - - - ๑ - - - ๑ - - - - - ๑ - - - - ๓ 
คลองสงน้ํา - - - 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,พนังก้ันน้ํา - - - - - ๒ ๒ ๑ - ๑ - ๒ - - ๒ - - ๑ ๑๑ 
หนอง,บึง - - - - - ๑ - - ๑ ๑ - ๑ - - - - - - ๔ 

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



-๑๗- 

 

๗.๓  ขอมูลดานแหลงน้ํากิน น้าํใช (หรือน้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค) 
ประเภท หมูที ่
แหลงน้ํา ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ๑๐ ๑๑ ๑๒ ๑๓ ๑๔ ๑๕ ๑๖ ๑๗ ๑๘ 

รวม 

บอบาดาล - - - - ๖ ๒๗ ๑ - - - - - ๔ ๖ ๑ ๕ ๑ ๕ ๕๖ 
บอน้ําตื้น - - ๓ - ๒ ๔ - - - - ๖ - - - ๑ ๑ - - ๑๗ 
สระน้ํา - - - ๑ - ๒ - - ๑ - ๒ ๒ - ๑ ๖ ๔ - ๒ ๒๑ 

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

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

 

๘. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
๘.๑ การนับถือศาสนา 
ประชาชนในตําบลพลับพลา  จะนับถือศาสนาพุทธ โดยมีศาสนสถาน  ๙ แหง  คือ 

 ๑.  สํานักสงฆวิเวกการาม   ตั้งอยูที่บานพลับพลา หมูที่  ๑   
 ๒.  วัดพลับพลา     ตั้งอยูที่บานพลบัพลา หมูที่  ๓   

๓. วัดบานกอก     ตั้งอยูที่บานกอก  หมูที่  ๖ 
๔. วัดประดากุด   ตั้งอยูที่บานประดากุด หมูที่  ๗   
๕. วัดปรางคนอย  ตั้งอยูที่บานปรางค  หมูที่  ๙ 
๖. วัดกุดสวาย   ตั้งอยูที่บานกุดสวาย หมูที่  ๑๒ 
๗. สํานักสงฆบุตาล  ตั้งอยูที่บานทาตะเคียน หมูที่  ๑๓ 
๘. วัดคลองยาง   ตั้งอยูที่บานคลองยาง หมูที่  ๑๔ 

๘.๒ ประเพณีและงานประจําป 
 องคการบริหารสวนตําบลพลับพลา  ไดมีการจัดกิจกรรมที่เปนประเพณีและงานประจําป ไดแก   
  -  ประเพณวีันขึ้นปใหม   ประมาณเดือน มกราคม 

-  ประเพณีวันสงกรานต    ประมาณเดือน เมษายน 
-  ประเพณีลอยกระทง   ประมาณเดือน พฤศจิกายน 
-  ประเพณีวันเขาพรรษา  ออกพรรษา ประมาณเดือน    ตุลาคม  พฤศจิกายน 
-  งานประเพณีแขงเรือ  ๕  ฝพาย  ประมาณเดือน    พฤศจิกายน 
-  งานสมโภชนฉลองอนุสาวรียทาวสุรนาร ี ประมาณเดือน กุมภาพันธ  มีนาคม 
-  งานแขงขันกีฬาตานภัยยาเสพติด  ประมาณเดือน กุมภาพันธ  มีนาคม 

๘.๓ ภูมิปญญาทองถิ่น ภาษาถิ่น 
  ภูมิปญญาทองถิ่น  ประชาชนในเขตตําบลพลับพลาไดอนุรกัษภมูิปญญาทองถ่ิน  ไดแก  วิธีการทํา
เครื่องจักสาน คือ การสานไซ  การทอเสื่อจากตนกก  การทําปนูแดง   
  ภาษาถิ่น  สวนมากรอยละ ๙๐ % พูดภาษาโคราช 
  ๙. ทรัพยากรธรรมชาติ 

๙.๑ น้ํา  ที่ใชในการอุปโภค-บริโภค  เปนน้ําที่ไดจากน้ําฝน  น้ําประปาสวนภูมิภาค และน้ําดิบจากแหลงน้ํา
ธรรมชาติ  

๙.๒ ปาไม  องคการบริหารสวนตําบลพลบัพลา มีปาไมเปนพืน้ที่ปาสาธารณะประโยชน 
๙.๓ ภูเขา  องคการบริหารสวนตําบลพลับพลา ไมมีภูเขา 
๙.๔ คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ  ทรัพยากรธรรมชาติที่อยูในพื้นที่ตําบลพลับพลา ที่เปนแหลงน้ําตอง

ไดรับการพัฒนาเพราะมีสภาพตื้นเขิน สวนดานปาไมก็ลดนอยลงเนือ่งจากการทําเกษตรกรรม จึงมีการดําเนินการปลูก
ปาทดแทนในพื้นที่สาธารณะประโยชน รวมถึงการปกแนวเขตพื้นที่สาธารณะประโยชนของตําบลพลับพลา 



สวนที่  ๔ 

การนําแผนพฒันาทองถิ่นสี่ปไปสูการปฏิบัติ 
 

บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น 
 รายละเอียดโครงการพัฒนาที่เปลี่ยนแปลง  ตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่  ๑/๒๕๖๑  ดังนี ้
๑.  ยุทธศาสตรโครงสรางพ้ืนฐาน 
๑.๑  แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ลําดับ
ที ่

รายละเอียดแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป 
(ปจจุบัน) 

รายละเอียดในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป 
(เปลี่ยนแปลงใหม) 

เหตุผลความจําเปนในการ
เปลี่ยนแปลง 

ยุทธศาสตร แผนงาน หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

๑ ขยายเขตไฟฟา / ติดตั้งโคมไฟฟา
สาธารณะ  บานนายโรม เกลื่อนกระโทก 
บานหนองยายเหล  หมูที่  ๕ 
เปาหมาย/ผลผลิตโครงการ 
ยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร 
งบประมาณ  ๑๒๐,๐๐๐ บาท  
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  
ในปงบประมาณ ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓  
หนา ๗๒ ขอ ๖ 

ขยายเขตไฟฟา / ติดตั้งโคมไฟฟา
สาธารณะ  บานนายโรม เกลื่อนกระโทก 
บานหนองยายเหล  หมูที่  ๕ 
เปาหมาย/ผลผลิตโครงการ 
ยาว ๑๓๐.๐๐ เมตร 
งบประมาณ  ๑๔๐,๐๐๐ บาท  
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป ในป
๒๕๖๒ - ๒๕๖๓ เปลี่ยนแปลงครั้งที่ ๑/
๒๕๖๑ 

- เพ่ือใหสอดคลองกับสภาพ
ความเปนจริงของพ้ืนที่ 
- เพ่ือแกไขปญหาความจําเปน
และความเดือนรอนของ
ประชาชน 
- เพ่ือนําไปจัดทํางบประมาณ
รายจายป ๒๕๖๒ - ๒๕๖๓ 

ยุทธศาสตรโครงสรางพ้ืนฐาน แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

กองชาง 

๒ โครงการขยายเขตไฟฟา/ ตดิตั้งโคม
ไฟฟาสาธารณะ  บานประดากุด หมูที่ ๗ 
เปาหมาย/ผลผลิตโครงการ 
ติดตั้งโคมไฟฟา จํานวน ๑๐ จุด 
งบประมาณ  ๕๐,๐๐๐ บาท  
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  
ในปงบประมาณ ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔  
หนา ๗๔ ขอ ๑๒ 

โครงการขยายเขตไฟฟา/ ตดิตั้งโคม
ไฟฟาสาธารณะ บานประดากุด หมูที่ ๗ 
เปาหมาย/ผลผลิตโครงการ 
ติดตั้งโคมไฟฟา จํานวน ๑๐ จุด 
งบประมาณ  ๗๐,๐๐๐ บาท  
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป ในป
๒๕๖๒ เปลี่ยนแปลงครั้งท่ี ๑/๒๕๖๑ 

- เพ่ือใหสอดคลองกับสภาพ
ความเปนจริงของพ้ืนที่ 
- เพ่ือแกไขปญหาความจําเปน
และความเดือนรอนของ
ประชาชน 
- เพ่ือนําไปจัดทํางบประมาณ
รายจายป ๒๕๖๒ 

ยุทธศาสตรโครงสรางพ้ืนฐาน แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

กองชาง 



-๑๙- 
 

๑.  ยุทธศาสตรโครงสรางพ้ืนฐาน 

๑.๑  แผนงานเคหะและชุมชน 

ลําดับ

ที ่

รายละเอียดแผนพัฒนาทองถิ่นสีป่ 

(ปจจุบัน) 

รายละเอียดในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป 

(เปลี่ยนแปลงใหม) 

เหตุผลความจําเปนในการ

เปลี่ยนแปลง 

ยุทธศาสตร แผนงาน หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก 

๓ โครงการขยายเขตการบริการประปาสวน

ภูมิภาค ๒ จุด 

๑. บานนายชุด คูกระโทก  

๒. นายสวาท ขอนกระโทก บานปรางค  

หมูที่  ๙ 

เปาหมาย/ผลผลิตโครงการ 

ระยะทางยาว ๒๗๙.๐๐ เมตร 

งบประมาณ  ๑๖๘,๐๐๐ บาท  

ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  

ในปงบประมาณ ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓  หนา 

๗๔ ขอ ๑๒ 

โครงการขยายเขตการบริการประปา

สวนภูมิภาค ๒ จุด 

๑. บานนายชุด คูกระโทก  

๒. นายสวาท ขอนกระโทก บาน

ปรางค  หมูที่  ๙ 

เปาหมาย/ผลผลิตโครงการ 

๑. บานนายชุด คูกระโทก  ระยะทาง 

๗๘ เมตร 

๒. นายสวาท ขอนกระโทก  ระยะทาง 

๕๗ เมตร  รวมระยะทาง ๑๓๕ เมตร 

งบประมาณ  ๙๐,๐๐๐ บาท  

ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป ในป

๒๕๖๒ เปลี่ยนแปลงครั้งท่ี ๑/๒๕๖๑ 

-  เพ่ือใหสอดคลองกับสภาพ

ความเปนจริงของพ้ืนที่ 

- เพ่ือแกไขปญหาความจําเปน

และความเดือนรอนของ

ประชาชน 

- เพ่ือนําไปจัดทํางบประมาณ

รายจายป ๒๕๖๒ 

ยุทธศาสตรโครงสรางพ้ืนฐาน แผนงานเคหะและ

ชุมชน 

กองชาง 

๔ โครงการขยายเขตไฟฟาพรอมตดิตั้งโคม

ไฟฟาสาธารณะ คุมบุพิกา  หมูที่  ๑๕ 

เปาหมาย/ผลผลิตโครงการ 

ระยะทาง ๒,๕๐๐ เมตร 

งบประมาณ  ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท  

ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  

ในปงบประมาณ ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔  หนา 

๗๖ ขอ ๒๐ 

โครงการขยายเขตไฟฟาพรอมตดิตั้ง

โคมไฟฟาสาธารณะ คุมคลองกลาง

ใหญ  หมูท่ี  ๑๕ 

เปาหมาย/ผลผลิตโครงการ 

ระยะทาง ๒๐๐ เมตร 

งบประมาณ  ๑๕๐,๐๐๐   บาท  

ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป ในป

๒๕๖๒ - ๒๕๖๓ เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 

๑/๒๕๖๑ 

- เพ่ือใหสอดคลองกับสภาพ

ความเปนจริงของพ้ืนที่ 

- เพ่ือแกไขปญหาความจําเปน

และความเดือนรอนของ

ประชาชน 

- เพ่ือนําไปจัดทํางบประมาณ

รายจายป ๒๕๖๒ - ๒๕๖๓ 

ยุทธศาสตรโครงสรางพ้ืนฐาน แผนงานเคหะและ

ชุมชน 

กองชาง 



-๒๐- 

 

๑.  ยุทธศาสตรโครงสรางพ้ืนฐาน 
๑.๑  แผนงานเคหะและชุมชน 
ลําดับ

ที ่
รายละเอียดแผนพัฒนาทองถิน่สี่ป (ปจจุบัน) รายละเอียดในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป 

(เปลี่ยนแปลงใหม) 
เหตุผลความจําเปนในการ

เปลี่ยนแปลง 
ยุทธศาสตร แผนงาน หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก 
๕ โครงการขยายเขตไฟฟา ติดตั้งโคมไฟฟาสาธารณะ 

บานนายชวน  แพะกระโทก บานโนนแดง  หมูที่  ๑๖ 
เปาหมาย/ผลผลิตโครงการ 
ระยะทางยาว ๑๘๐ เมตร 
งบประมาณ  ๒๐๐,๐๐๐ บาท  
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  
ในปงบประมาณ ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔  หนา ๗๗ ขอ ๒๓ 

โครงการขยายเขตไฟฟา ติดตั้งโคมไฟฟา
สาธารณะ บานนายชวน แพะกระโทก 
บานโนนแดง  หมูที่  ๑๖ 
เปาหมาย/ผลผลิตโครงการ 
ระยะทางยาว ๓๖๐ เมตร 
งบประมาณ  ๓๑๐,๐๐๐ บาท  
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป ในป
๒๕๖๑ เปลี่ยนแปลงครั้งท่ี ๑/๒๕๖๑ 

-  เพ่ือใหสอดคลองกับสภาพ
ความเปนจริงของพ้ืนที่ 
- เพ่ือแกไขปญหาความ
จําเปนและความเดือนรอน
ของประชาชน 
- เพ่ือนําไปจัดทํา
งบประมาณรายจายป 
๒๕๖๑  

ยุทธศาสตรโครงสราง
พ้ืนฐาน 

แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

กองชาง 

๖ โครงการขยายเขตไฟฟา  ติดตั้งโคมไฟฟาสาธารณะ  
บานนายเอกพันธ ฝอยกระโทก  บานโนนแดง  หมูที่  
๑๖ 
เปาหมาย/ผลผลิตโครงการ 
ระยะทางยาว ๕๐ เมตร 
งบประมาณ  ๖๐,๐๐๐ บาท  
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  
ในปงบประมาณ ๒๕๖๔  หนา ๗๗ ขอ ๒๔ 

โครงการขยายเขตไฟฟา  ติดตั้งโคมไฟฟา
สาธารณะ  บานนายเอกพันธ ฝอยกระ
โทก  บานโนนแดง  หมูที่  ๑๖ 
เปาหมาย/ผลผลิตโครงการ 
ระยะทางยาว ๗๐ เมตร 
งบประมาณ  ๔๐,๐๐๐ บาท  
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป ในป
๒๕๖๑ เปลี่ยนแปลงครั้งท่ี ๑/๒๕๖๑ 

-  เพ่ือใหสอดคลองกับสภาพ
ความเปนจริงของพ้ืนที่ 
- เพ่ือแกไขปญหาความ
จําเปนและความเดือนรอน
ของประชาชน 
- เพ่ือนําไปจัดทํา
งบประมาณรายจายป 
๒๕๖๑  

ยุทธศาสตรโครงสราง
พ้ืนฐาน 

แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

กองชาง 

๗ โครงการบํารุงรักษาหรือซอมแซมถนนในเขต
รับผิดชอบของ อบต.พลับพลา 
เปาหมาย/ผลผลิตโครงการ 
กวาง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๔๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ 
เมตร 
งบประมาณ  ๖๐๐,๐๐๐ บาท  
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  
ในปงบประมาณ ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔  หนา ๗๘ ขอ ๓๐ 

โครงการบํารุงรักษาหรือซอมแซมถนนใน
เขตรับผิดชอบของ อบต.พลับพลา 
เปาหมาย/ผลผลิตโครงการ 
ยาวรวม  ๒,๕๐๐ เมตร 
งบประมาณ  ๘๐๐,๐๐๐ บาท  
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป ในป
๒๕๖๒ - ๒๕๖๔ เปลี่ยนแปลงครั้งที่ ๑/
๒๕๖๑ 

-  เพ่ือใหสอดคลองกับสภาพ
ความเปนจริงของพ้ืนที่ 
- เพ่ือแกไขปญหาถนนชํารุด
เสียหายภายในตําบล 
- เพ่ือนําไปจัดทํา
งบประมาณรายจายป 
๒๕๖๒ - ๒๕๖๔  

ยุทธศาสตรโครงสราง
พ้ืนฐาน 

แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

กองชาง 

 

 



-๒๑- 
 

๑.  ยุทธศาสตรโครงสรางพ้ืนฐาน 
๑.๒  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ลําดับ

ที ่
รายละเอียดแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (ปจจุบัน) รายละเอียดในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป 

(เปลี่ยนแปลงใหม) 
เหตุผลความจําเปนในการ

เปลี่ยนแปลง 
ยุทธศาสตร แผนงาน หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก 
๑ โครงการกอสรางถนน คสล. สายรอบบึง หมูที่ ๑ 

เปาหมาย/ผลผลิตโครงการ 
ถนนกวาง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๗๐ เมตร 
งบประมาณ  ๑๐๐,๐๐๐ บาท  
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  
ในปงบประมาณ ๒๕๖๑ – ๒๕๖๒  หนา ๗๙ ขอ ๒ 

โครงการกอสรางถนน คสล. สายรอบบึง หมู
ที่ ๑ 
เปาหมาย/ผลผลิตโครงการ 
ถนนกวาง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๔๗ เมตร หนา 
๐.๑๕ เมตร 
งบประมาณ  ๙๐,๐๐๐   บาท  
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป ในป๒๕๖๒ 
เปลี่ยนแปลงครั้งท่ี ๑/๒๕๖๑ 

- เพ่ือใหสอดคลองกับสภาพ
ความเปนจริงของพ้ืนที่ 
- เพ่ือแกไขปญหาความ
จําเปนและความเดือนรอน
ของประชาชน 
- เพ่ือนําไปจัดทํา
งบประมาณรายจายป 
๒๕๖๒ 

ยุทธศาสตร
โครงสรางพ้ืนฐาน 

แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา 

กองชาง 

๒ โครงการกอสรางถนน คสล. สายรอบบึงทุงนอย บาน
ไทย หมูท่ี ๒ 
เปาหมาย/ผลผลิตโครงการ 
ถนนกวาง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๒๗.๐๐ เมตร หนา 
๐.๑๕ เมตร 
งบประมาณ  ๖๕๔,๐๐๐ บาท  
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  
ในปงบประมาณ ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔  หนา ๗๙ ขอ ๔ 

โครงการกอสรางถนน คสล. สายรอบบึงทุง
นอย บานไทย หมูที่ ๒ 
เปาหมาย/ผลผลิตโครงการ 
ถนนกวาง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๖๐.๐๐ เมตร 
หนา ๐.๑๕ เมตร 
งบประมาณ ๔๘๐,๐๐๐  บาท  
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป ในป๒๕๖๒ 
- ๒๕๖๔ เปลี่ยนแปลงครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ 

-  เพ่ือใหสอดคลองกับสภาพ
ความเปนจริงของพ้ืนที่ 
- เพ่ือแกไขปญหาความ
จําเปนและความเดือนรอน
ของประชาชน 
- เพ่ือนําไปจัดทํา
งบประมาณรายจายป 
๒๕๖๒ - ๒๕๖๔  

ยุทธศาสตร
โครงสรางพ้ืนฐาน 

แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา 

กองชาง 

๓ โครงการกอสรางรางระบายน้ํา จากแยกหลังโรงเรียน
ชุมชนพลับพลาไปทางบาน อบต.ลัด พรอมวางทอ หมู
ที่ ๓ 
เปาหมาย/ผลผลิตโครงการ 
รางระบายน้ํากวาง ๐.๕๐ เมตร ยาว ๑๔๐.๐๐ เมตร  
งบประมาณ  ๓๐๐,๐๐๐ บาท  
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  
ในปงบประมาณ ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ หนา ๘๐ ขอ ๖ 

โครงการวางทอระบายน้ํา คสล. จากแยกหลัง
โรงเรียนชุมชนพลับพลาไปทางบาน นายลัด 
หมูที่ ๓ 
เปาหมาย/ผลผลิตโครงการ 
วางทอ คสล.ขนาด ๐.๔๐ เมตร ยาว 
๑๔๐.๐๐ เมตร 
งบประมาณ  ๕๐๐,๐๐๐ บาท  
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป ในป๒๕๖๒ 
- ๒๕๖๔   เปลีย่นแปลงครั้งท่ี ๑/๒๕๖๑ 

-  เพ่ือใหสอดคลองกับสภาพ
ความเปนจริงของพ้ืนที่ 
- เพ่ือแกไขปญหาความ
จําเปนและความเดือนรอน
ของประชาชน 
- เพ่ือนําไปจัดทํา
งบประมาณรายจายป 
๒๕๖๒ - ๒๕๖๔  

ยุทธศาสตร
โครงสรางพ้ืนฐาน 

แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา 

กองชาง 



-๒๒- 
 

๑.  ยุทธศาสตรโครงสรางพ้ืนฐาน 
๑.๒  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ลําดับ

ที ่
รายละเอียดแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (ปจจุบัน) รายละเอียดในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป 

(เปลี่ยนแปลงใหม) 
เหตุผลความจําเปนในการ

เปลี่ยนแปลง 
ยุทธศาสตร แผนงาน หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก 
๔ โครงการซอมแซมถนน คสล.สายหลักใน

หมูบานพลับพลา หมูท่ี ๓ 
เปาหมาย/ผลผลิตโครงการ 
ถนนกวาง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓๙๘.๐๐ เมตร 
หนา ๐.๑๕ เมตร 
งบประมาณ  ๙๙๕,๐๐๐ บาท  
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  
ในปงบประมาณ ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔  หนา ๘๐ 
ขอ ๗ 

โครงการซอมแซมถนนลาดยางสายหลักใน
หมูบานพลับพลา หมูท่ี ๓ 
เปาหมาย/ผลผลิตโครงการ 
ถนนกวางเฉลี่ย ๔.๒๐ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร  
งบประมาณ  ๖๕๐,๐๐๐ บาท  
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป ในป๒๕๖๒ - 
๒๕๖๔ เปลี่ยนแปลงครั้งท่ี ๑/๒๕๖๑ 

- เพ่ือใหสอดคลองกับสภาพ
ความเปนจริงของพ้ืนที่ 
- เพ่ือแกไขปญหาความจําเปน
และความเดือนรอนของ
ประชาชน 
- เพ่ือนําไปจัดทํางบประมาณ
รายจายป ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔ 

ยุทธศาสตรโครงสราง
พ้ืนฐาน 

แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา 

กองชาง 

๕ โครงการกอสรางรางระบายน้ํา คสล.สายฝง
ตรงขามโรงสีผูใหญมานะ บานโคงยาง หมูท่ี ๔  
เปาหมาย/ผลผลิตโครงการ 
รางระบายน้ํากวาง ๐.๔๐ เมตร ยาว ๑๕๐.๐๐ 
เมตร  
งบประมาณ  ๓๐๐,๐๐๐ บาท  
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  
ในปงบประมาณ ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔  หนา ๘๑ 
ขอ ๑๓ 

โครงการวางทอระบายน้ํา คสล.สายหนาโรงสี
นายมานะ ใครกระโทก บานโคงยาง หมู ๔ 
เปาหมาย/ผลผลิตโครงการ 
วางทอ คสล.ขนาด ๐.๖๐ เมตร ยาว ๑๑๒.๐๐ 
เมตร และวางทอ คสล.ขนาด ๑.๐๐ เมตร ยาว 
๕๕.๐๐ เมตร พรอมถมดิน 
งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท  
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป ในป๒๕๖๑ 
เปลี่ยนแปลงครั้งท่ี ๑/๒๕๖๑ 

- เพ่ือใหสอดคลองกับสภาพ
ความเปนจริงของพ้ืนที่ 
- เพ่ือแกไขปญหาความจําเปน
และความเดือนรอนของ
ประชาชน 
- เพ่ือนําไปจัดทํางบประมาณ
รายจายป ๒๕๖๑ 

ยุทธศาสตรโครงสราง
พ้ืนฐาน 

แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา 

กองชาง 

๖ โครงการกอสรางถนน คสล.จากถนนหมายเลข 
๒๔ ไปโรงงานเย็บผา  หมูที่  ๕ 
เปาหมาย/ผลผลิตโครงการ 
ถนนกวาง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๒๐๐.๐๐ เมตร  
งบประมาณ  ๓,๓๐๐,๐๐๐ บาท  
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  
ในปงบประมาณ ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔  หนา ๘๒ 
ขอ ๑๕ 

โครงการกอสรางถนน คสล.จากถนนหมายเลข 
๒๔ ไปโรงงานเย็บผา  หมูที่  ๕ 
เปาหมาย/ผลผลิตโครงการ 
ถนนกวาง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๑๑๔ เมตร  
หนา ๐.๑๕ เมตร 
งบประมาณ  ๓,๔๐๐,๐๐๐ บาท  
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป ในป๒๕๖๒ – 
๒๕๖๔  เปลี่ยนแปลงครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ 

-  เพ่ือใหสอดคลองกับสภาพ
ความเปนจริงของพ้ืนที่ 
- เพ่ือแกไขปญหาความจําเปน
และความเดือนรอนของ
ประชาชน 
- เพ่ือนําไปจัดทํางบประมาณ
รายจายป ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔  

ยุทธศาสตรโครงสราง
พ้ืนฐาน 

แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา 

กองชาง 



-๒๓- 
 

๑.  ยุทธศาสตรโครงสรางพ้ืนฐาน 
๑.๒  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ลําดับ

ที ่
รายละเอียดแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป 

(ปจจุบัน) 
รายละเอียดในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป 

(เปลี่ยนแปลงใหม) 
เหตุผลความจําเปนในการ

เปลี่ยนแปลง 
ยุทธศาสตร แผนงาน หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก 
๗ โครงการกอสรางถนน คสล.สายบานนาย

มานพ คลายกระโทก หมูที่ ๖ 
เปาหมาย/ผลผลิตโครงการ 
ถนนกวาง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๘๐.๐๐ เมตร  
งบประมาณ  ๕๐๐,๐๐๐ บาท  
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  
ในปงบประมาณ ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔  หนา ๘๔ 
ขอ ๒๒ 

โครงการกอสรางถนน คสล.สายบานนาย
มานพ คลายกระโทก หมูที่ ๖ 
เปาหมาย/ผลผลิตโครงการ 
ถนนกวาง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓๕๐.๐๐ เมตร  
หนา ๐.๑๕ เมตร 
งบประมาณ  ๑,๑๐๐,๐๐๐ บาท  
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป ในป๒๕๖๒ 
– ๒๕๖๔  เปลี่ยนแปลงครั้งท่ี ๑/๒๕๖๑ 

-  เพ่ือใหสอดคลองกับสภาพ
ความเปนจริงของพ้ืนที่ 
- เพ่ือแกไขปญหาความ
จําเปนและความเดือนรอน
ของประชาชน 
- เพ่ือนําไปจัดทํา
งบประมาณรายจายป 
๒๕๖๒ – ๒๕๖๔   

ยุทธศาสตรโครงสราง
พ้ืนฐาน 

แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา 

กองชาง 

๘ โครงการกอสรางรางระบายน้ํา บริเวณหัว
สะพานขามคลอง ถึงเหมืองชลประทาน หมู 
๗ 
เปาหมาย/ผลผลิตโครงการ 
กวาง ๐.๕๐ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร  
งบประมาณ  ๔๐๐,๐๐๐ บาท  
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิน่สี่ป  
ในปงบประมาณ ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔  หนา ๘๔ 
ขอ ๒๕ 

โครงการวางทอระบายน้ํา คสล. บริเวณหัว
สะพานขามคลอง ถึงเหมืองชลประทาน  
บานประดากุด หมูที่ ๗ 
เปาหมาย/ผลผลิตโครงการ 
วางทอ คสล.ขนาด ๐.๔๐ เมตร ยาว ๒๑๐ 
เมตร  
งบประมาณ  ๔๐๐,๐๐๐ บาท  
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป ในป๒๕๖๑ 
- ๒๕๖๓ เปลี่ยนแปลงครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ 

- เพ่ือใหสอดคลองกับสภาพ
ความเปนจริงของพ้ืนที่ 
- เพ่ือแกไขปญหาความ
จําเปนและความเดือนรอน
ของประชาชน 
- เพ่ือนําไปจัดทํา
งบประมาณรายจายป 
๒๕๖๑ - ๒๕๖๓ 

ยุทธศาสตรโครงสราง
พ้ืนฐาน 

แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา 

กองชาง 

๙ โครงการกอสรางถนนหินคลุก สายเลียบ
คลอง – สายเหมืองซอย หมู ๗ 
เปาหมาย/ผลผลิตโครงการ 
กวาง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๓๐๐.๐๐ เมตร  
งบประมาณ  ๕๐,๐๐๐ บาท  
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  
ในปงบประมาณ ๒๕๖๓ – ๒๕๖๔  หนา ๘๕ 
ขอ ๒๘ 

โครงการกอสรางถนนดิน สายเลียบคลอง – 
สายเหมืองซอย  หมู ๗ 
เปาหมาย/ผลผลิตโครงการ 
ถนนกวาง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๓๐๐.๐๐ เมตร   
งบประมาณ ๑๕๐,๐๐๐ บาท  
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป ในป๒๕๖๒ 
เปลี่ยนแปลงครั้งท่ี ๑/๒๕๖๑ 

-  เพ่ือใหสอดคลองกับสภาพ
ความเปนจริงของพ้ืนที่ 
- เพ่ือแกไขปญหาความ
จําเปนและความเดือนรอน
ของประชาชน 
- เพ่ือนําไปจัดทํา
งบประมาณรายจายป 
๒๕๖๒  

ยุทธศาสตรโครงสราง
พ้ืนฐาน 

แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา 

กองชาง 



-๒๔- 

๑.  ยุทธศาสตรโครงสรางพ้ืนฐาน 
๑.๒  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ลําดับ

ที ่
รายละเอียดแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป 

(ปจจุบัน) 
รายละเอียดในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป 

(เปลี่ยนแปลงใหม) 
เหตุผลความจําเปนในการ

เปลี่ยนแปลง 
ยุทธศาสตร แผนงาน หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก 
๑๐ โครงการซอมแซมถนน คสล. สายหนา

สะพานทาชาง หมูที่ ๘ 
เปาหมาย/ผลผลิตโครงการ 
ถนนกวาง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๐๐.๐๐ 
เมตร  
งบประมาณ  ๖๕๐,๐๐๐ บาท  
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  
ในปงบประมาณ ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔  
หนา ๘๖ ขอ ๓๑ 

โครงการซอมแซมถนน คสล. สายหนา
สะพานทาชาง หมูที่ ๘ 
เปาหมาย/ผลผลิตโครงการ 
ถนนกวางเฉลี่ย ๓.๒๐ เมตร ยาว ๒๕๐.๐๐ 
เมตร  หนา ๐.๑๕ เมตร 
งบประมาณ  ๕๐๐,๐๐๐ บาท  
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป ในป
๒๕๖๒–๒๕๖๔ เปลี่ยนแปลงครั้งท่ี ๑/
๒๕๖๑ 

-  เพ่ือใหสอดคลองกับสภาพ
ความเปนจริงของพ้ืนที่ 
- เพ่ือแกไขปญหาความจําเปน
และความเดือนรอนของ
ประชาชน 
- เพ่ือนําไปจัดทํางบประมาณ
รายจายป ๒๕๖๒–๒๕๖๔  

ยุทธศาสตรโครงสราง
พ้ืนฐาน 

แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา 

กองชาง 

๑๑ โครงการกอสรางถนน คสล.สายบาน
นางบุญ  เกษมศรี  หมู ๙ 
เปาหมาย/ผลผลิตโครงการ 
ถนนกวาง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๖๕.๐๐ 
เมตร  
งบประมาณ  ๑๒๐,๐๐๐ บาท  
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  
ในปงบประมาณ ๒๕๖๓ – ๒๕๖๔  
หนา ๘๗ ขอ ๓๖ 

โครงการกอสรางถนน คสล.สายบานนาง
บุญ  เกษมศรี  หมู ๙ 
เปาหมาย/ผลผลิตโครงการ 
ถนนกวาง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๖๓.๐๐ เมตร  
งบประมาณ  ๑๓๕,๐๐๐ บาท  
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป ในป
๒๕๖๒ - ๒๕๖๓ เปลี่ยนแปลงครั้งที่ ๑/
๒๕๖๑ 

- เพ่ือใหสอดคลองกับสภาพ
ความเปนจริงของพ้ืนที่ 
- เพ่ือแกไขปญหาความจําเปน
และความเดือนรอนของ
ประชาชน 
- เพ่ือนําไปจัดทํางบประมาณ
รายจายป ๒๕๖๒ - ๒๕๖๓ 

ยุทธศาสตรโครงสราง
พ้ืนฐาน 

แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา 

กองชาง 

๑๒ โครงการกอสรางรางระบายน้ํา จากบาน
นายบุญธรรม หมู ๒ ถึงสามแยกบาน
สายใจ บานปรางค หมู ๑๑ 
เปาหมาย/ผลผลิตโครงการ 
กวาง ๐.๕๐ เมตร ยาว ๑๒๐.๐๐ เมตร  
งบประมาณ  ๒๔๐,๐๐๐ บาท  
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  
ในปงบประมาณ ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓  
หนา ๘๘ ขอ ๔๒ 

โครงการวางทอระบายน้ํา คสล. จากบาน
นายบุณยกร หมู ๒ ถึงสามแยกบานสายใจ  
บานปรางค  หมู  ๑๑ 
เปาหมาย/ผลผลิตโครงการ 
วางทอ คสล.ขนาด ๐.๓๐ เมตร ยาว 
๓๐.๐๐ เมตร   
งบประมาณ ๕๐,๐๐๐ บาท  
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป ในป
๒๕๖๑  เปลี่ยนแปลงครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ 

-  เพ่ือใหสอดคลองกับสภาพ
ความเปนจริงของพ้ืนที่ 
- เพ่ือแกไขปญหาความจําเปน
และความเดือนรอนของ
ประชาชน 
- เพ่ือนําไปจัดทํางบประมาณ
รายจายป ๒๕๖๑ 

ยุทธศาสตรโครงสราง
พ้ืนฐาน 

แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา 

กองชาง 



-๒๕- 

 

๑.๒  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ลําดับ

ที ่
รายละเอียดแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (ปจจุบัน) รายละเอียดในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป 

(เปลี่ยนแปลงใหม) 
เหตุผลความจําเปนในการ

เปลี่ยนแปลง 
ยุทธศาสตร แผนงาน หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก 
๑๓ โครงการกอสรางรางระบายน้ําจากบานนางทอง 

ลงคลองเหมือง หมู ๑๑ 
เปาหมาย/ผลผลิตโครงการ 
กวาง ๐.๕๐ เมตร ยาว ๘๐.๐๐ เมตร  
งบประมาณ  ๑๖๐,๐๐๐ บาท  
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  
ในปงบประมาณ ๒๕๖๑ – ๒๕๖๒  หนา ๘๙ ขอ 
๔๓ 

โครงการวางทอระบายน้ํา คสล. จากบานนาง
ทอง  ลงคลองเหมือง  หมู  ๑๑ 
เปาหมาย/ผลผลิตโครงการ 
วางทอ คสล. ขนาด ๐.๓๐ เมตร ยาว 
๘๗.๐๐ เมตร  
งบประมาณ  ๑๗๐,๐๐๐ บาท  
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป ในป๒๕๖๒ 
– ๒๕๖๓ เปลี่ยนแปลงครั้งท่ี ๑/๒๕๖๑ 

-  เพ่ือใหสอดคลองกับสภาพ
ความเปนจริงของพ้ืนที่ 
- เพ่ือแกไขปญหาความจําเปน
และความเดือนรอนของ
ประชาชน 
- เพ่ือนําไปจัดทํางบประมาณ
รายจายป ๒๕๖๒–๒๕๖๓ 

ยุทธศาสตรโครงสราง
พ้ืนฐาน 

แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา 

กองชาง 

๑๔ โครงการกอสรางรางระบายน้ําจากจุดเดมิผาน
หนาวัดลงทุงนา สายกลางหมูบาน หมูท่ี ๑๒  
เปาหมาย/ผลผลิตโครงการ 
กวาง ๐.๕๐ เมตร ยาว ๓๕๐.๐๐ เมตร  
งบประมาณ  ๗๐๐,๐๐๐ บาท  
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  
ในปงบประมาณ ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔  หนา ๙๐ ขอ 
๔๘ 

โครงการวางทอระบายน้ํา คสล.จากจุดเดมิ
ผานหนาวัดลงทุงนา สายกลางหมูบาน หมูท่ี 
๑๒ 
เปาหมาย/ผลผลิตโครงการ 
วางทอ คสล. ขนาด ๐.๔๐ เมตร ยาว 
๒๔๐.๐๐ เมตร  
งบประมาณ  ๕๐๐,๐๐๐ บาท  
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป ในป๒๕๖๑ 
– ๒๕๖๓ เปลี่ยนแปลงครั้งท่ี ๑/๒๕๖๑ 

-  เพ่ือใหสอดคลองกับสภาพ
ความเปนจริงของพ้ืนที่ 
- เพ่ือแกไขปญหาความจําเปน
และความเดือนรอนของ
ประชาชน 
- เพ่ือนําไปจัดทํางบประมาณ
รายจายป ๒๕๖๑–๒๕๖๓ 

ยุทธศาสตรโครงสราง
พ้ืนฐาน 

แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา 

กองชาง 

๑๕ โครงการกอสรางถนนหินคลุกสายหัวยอก บาน
กุดสวาย หมูท่ี ๑๒  
เปาหมาย/ผลผลิตโครงการ 
กวาง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๘๐๐.๐๐ เมตร  หนา 
๐.๑๕ เมตร 
งบประมาณ  ๑๖๘,๐๐๐ บาท  
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  
ในปงบประมาณ ๒๕๖๓ – ๒๕๖๔  หนา ๙๐ ขอ 
๕๐ 

โครงการกอสรางถนนหินคลุกสายหัวยอก 
บานกุดสวาย หมูที่ ๑๒  
เปาหมาย/ผลผลิตโครงการ 
ถนนกวาง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๘๐๐.๐๐ เมตร  
หนา ๐.๑๕ เมตร 
งบประมาณ  ๓๐๐,๐๐๐ บาท  
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป ในป๒๕๖๒ 
– ๒๕๖๓ เปลี่ยนแปลงครั้งท่ี ๑/๒๕๖๑ 

-  เพ่ือใหสอดคลองกับสภาพ
ความเปนจริงของพ้ืนที่ 
- เพ่ือแกไขปญหาความจําเปน
และความเดือนรอนของ
ประชาชน 
- เพ่ือนําไปจัดทํางบประมาณ
รายจายป ๒๕๖๒ - ๒๕๖๓ 

ยุทธศาสตรโครงสราง
พ้ืนฐาน 

แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา 

กองชาง 



-๒๖- 

 

๑.  ยุทธศาสตรโครงสรางพ้ืนฐาน 
๑.๒  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ลําดับ

ที ่
รายละเอียดแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป 

(ปจจุบัน) 
รายละเอียดในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป 

(เปลี่ยนแปลงใหม) 
เหตุผลความจําเปนในการ

เปลี่ยนแปลง 
ยุทธศาสตร แผนงาน หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก 
๑๖ โครงการกอสรางถนนลาดยาง คุมหนอง

โพธ์ิ หมูที่ ๑๔ 
เปาหมาย/ผลผลิตโครงการ 
กวาง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๐๐.๐๐ เมตร  
งบประมาณ  ๙๐๐,๐๐๐ บาท  
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  
ในปงบประมาณ ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔  
หนา ๙๓ ขอ ๕๙ 

โครงการกอสรางถนนลาดยาง คุมหนองโพธิ์ 
หมูที่ ๑๔ 
เปาหมาย/ผลผลิตโครงการ 
ถนนกวาง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๒๐.๐๐ เมตร  
งบประมาณ  ๔๕๐,๐๐๐ บาท  
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป ในป
๒๕๖๒ – ๒๕๖๓ เปลี่ยนแปลงครัง้ที่ ๑/
๒๕๖๑ 

-  เพ่ือใหสอดคลองกับสภาพ
ความเปนจริงของพ้ืนที่ 
- เพ่ือแกไขปญหาความจําเปน
และความเดือนรอนของ
ประชาชน 
- เพ่ือนําไปจัดทํางบประมาณ
รายจายป ๒๕๖๒ - ๒๕๖๓ 

ยุทธศาสตรโครงสราง
พ้ืนฐาน 

แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา 

กองชาง 

๑๗ โครงการกอสรางถนน คสล. สาย ๒๒๔ 
หมูที่ ๑๕ 
เปาหมาย/ผลผลิตโครงการ 
กวาง ๘.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๐๐.๐๐ 
เมตร  งบประมาณ  ๔,๒๐๐,๐๐๐ บาท  
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  
ในปงบประมาณ ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔  
หนา ๙๓ ขอ ๖๒ 

โครงการกอสรางถนน คสล.สายบานนาย
บัญญัติ  ครากกระโทก  บานคลองกลาง  
หมูที่  ๑๕ 
เปาหมาย/ผลผลิตโครงการ 
ถนนกวาง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๗.๐๐ เมตร  
งบประมาณ  ๒๕๐,๐๐๐ บาท  
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป ในป
๒๕๖๒ – ๒๕๖๓ เปลี่ยนแปลงครัง้ที่ ๑/
๒๕๖๑ 

-  เพ่ือใหสอดคลองกับสภาพ
ความเปนจริงของพ้ืนที่ 
- เพ่ือแกไขปญหาความจําเปน
และความเดือนรอนของ
ประชาชน 
- เพ่ือนําไปจัดทํางบประมาณ
รายจายป ๒๕๖๒ - ๒๕๖๓ 

ยุทธศาสตรโครงสราง
พ้ืนฐาน 

แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา 

กองชาง 

๑๘ โครงการกอสรางถนนลาดยางจาก หมู 
๑๖ บานโนนแดง ถึงหมูท่ี ๑๓ 
เปาหมาย/ผลผลิตโครงการ 
กวาง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๐๐.๐๐ 
เมตร  งบประมาณ  ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท  
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  
ในปงบประมาณ ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔  
หนา ๙๕ ขอ ๖๘ 

โครงการกอสรางถนน คสล.ทางเขาบาน
โนนแดง หมูที่ ๑๖ 
เปาหมาย/ผลผลิตโครงการ 
ถนนกวาง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓๑๐.๐๐ เมตร 
หนา ๐.๑๕ เมตร   
งบประมาณ  ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท  
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป ในป
๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ เปลี่ยนแปลงครัง้ที่ ๑/
๒๕๖๑ 

-  เพ่ือใหสอดคลองกับสภาพ
ความเปนจริงของพ้ืนที่ 
- เพ่ือแกไขปญหาความจําเปน
และความเดือนรอนของ
ประชาชน 
- เพ่ือนําไปจัดทํางบประมาณ
รายจายป ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔ 

ยุทธศาสตรโครงสราง
พ้ืนฐาน 

แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา 

กองชาง 



-๒๗- 
 

๑.  ยุทธศาสตรโครงสรางพ้ืนฐาน 
๑.๒  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ลําดับ

ที ่
รายละเอียดแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (ปจจุบัน) รายละเอียดในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป 

(เปลี่ยนแปลงใหม) 
เหตุผลความจําเปนในการ

เปลี่ยนแปลง 
ยุทธศาสตร แผนงาน หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก 
๑๙ โครงการกอสรางถนนคสล.สามแยกศาลา SML 

บานโนนแดง หมูที่ ๑๖ 
เปาหมาย/ผลผลิตโครงการ 
กวาง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๘๐.๐๐ เมตร  
หนา ๐.๑๕ เมตร 
งบประมาณ  ๔๐๐,๐๐๐ บาท  
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  
ในปงบประมาณ ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔  หนา ๙๕ ขอ 
๗๐ 

โครงการกอสรางถนนคสล.สามแยกศาลา 
SML บานโนนแดง หมูท่ี ๑๖ 
เปาหมาย/ผลผลิตโครงการ 
ถนนกวาง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๙๒.๐๐ เมตร 
หนา ๐.๑๕ เมตร   
งบประมาณ  ๕๘๐,๐๐๐ บาท  
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป ในป๒๕๖๒ 
– ๒๕๖๔ เปลี่ยนแปลงครั้งท่ี ๑/๒๕๖๑ 

-  เพ่ือใหสอดคลองกับสภาพ
ความเปนจริงของพ้ืนที่ 
- เพ่ือแกไขปญหาความ
จําเปนและความเดือนรอน
ของประชาชน 
- เพ่ือนําไปจัดทํา
งบประมาณรายจายป 
๒๕๖๒ - ๒๕๖๔ 

ยุทธศาสตรโครงสราง
พ้ืนฐาน 

แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา 

กองชาง 

๒๐ โครงการกอสรางรางระบายน้ํา รอบหมูบาน
พรอมวางทอ หมู ๑๗ 
เปาหมาย/ผลผลิตโครงการ 
กวาง ๐.๕๐ เมตร ยาว ๑๗๐.๐๐ เมตร  
งบประมาณ  ๒๘๐,๐๐๐ บาท  
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  
ในปงบประมาณ ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔  หนา ๙๕ ขอ 
๗๑ 

โครงการวางทอระบายน้ํา คสล. รอบหมูบาน 
หมูที่ ๑๗ 
เปาหมาย/ผลผลิตโครงการ 
วางทอ คสล.ขนาด ๐.๔๐ เมตร ยาว 
๑๕๕.๐๐ เมตร 
งบประมาณ  ๑๘๐,๐๐๐ บาท  
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป ในป ๒๕๖๑ 
เปลี่ยนแปลงครั้งท่ี ๑/๒๕๖๑ 

-  เพ่ือใหสอดคลองกับสภาพ
ความเปนจริงของพ้ืนที่ 
- เพ่ือแกไขปญหาความ
จําเปนและความเดือนรอน
ของประชาชน 
- เพ่ือนําไปจัดทํา
งบประมาณรายจายป 
๒๕๖๑  

ยุทธศาสตรโครงสราง
พ้ืนฐาน 

แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา 

กองชาง 

๒๑ โครงการซอมแซมถนน คสล.สายบานนางชั้น   
กํากระโทก บานบุยอ หมูที่ ๑๘ 
เปาหมาย/ผลผลิตโครงการ 
กวาง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๓๐๐.๐๐ เมตร 
หนา ๐.๑๐ เมตร  
งบประมาณ  ๗๒๐,๐๐๐ บาท  
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  
ในปงบประมาณ ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔  หนา ๙๖ ขอ 
๗๖ 

โครงการซอมแซมถนน คสล.สายบานนางชั้น   
กํากระโทก บานบุยอ หมูที่ ๑๘ 
เปาหมาย/ผลผลิตโครงการ 
ถนนกวาง ๔.๘๐ เมตร ยาว ๒๔๐.๐๐ เมตร 
งบประมาณ  ๖๐๐,๐๐๐ บาท  
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป ในป ๒๕๖๒ 
– ๒๕๖๓ เปลี่ยนแปลงครั้งท่ี ๑/๒๕๖๑ 

-  เพ่ือใหสอดคลองกับสภาพ
ความเปนจริงของพ้ืนที่ 
- เพ่ือแกไขปญหาความ
จําเปนและความเดือนรอน
ของประชาชน 
- เพ่ือนําไปจัดทํา
งบประมาณรายจายป 
๒๕๖๒ - ๒๕๖๓ 

ยุทธศาสตรโครงสราง
พ้ืนฐาน 

แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา 

กองชาง 



-๒๘- 

 

๑.  ยุทธศาสตรโครงสรางพ้ืนฐาน 
๑.๒  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ลําดับ
ที ่

รายละเอียดแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป 
(ปจจุบัน) 

รายละเอียดในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป 
(เปลี่ยนแปลงใหม) 

เหตุผลความจําเปนในการ
เปลี่ยนแปลง 

ยุทธศาสตร แผนงาน หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

๒๒ โครงการกอสรางถนน คสล. สายบาน
นายไปล  เขลากระโทก ถึงสระน้ํา
สาธารณะคุมหนองไผ  หมู  ๑๘ 
เปาหมาย/ผลผลิตโครงการ 
กวาง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๑๐.๐๐ เมตร 
งบประมาณ  ๑๘๐,๐๐๐ บาท  
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  
ในปงบประมาณ ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔  
หนา ๙๗ ขอ ๗๗ 

โครงการกอสรางถนน คสล. สายบานนาย
ไปล  เขลากระโทก ถึงสระน้ําสาธารณะคุม
หนองไผ  หมู  ๑๘ 
เปาหมาย/ผลผลิตโครงการ 
ถนนกวาง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๙๕.๐๐ เมตร 
หนา ๐.๑๕ เมตร 
งบประมาณ  ๑๘๐,๐๐๐ บาท  
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป ในป ๒๕๖๒ 
– ๒๕๖๓ เปลี่ยนแปลงครั้งท่ี ๑/๒๕๖๑ 

-  เพ่ือใหสอดคลองกับสภาพ
ความเปนจริงของพ้ืนที่ 
- เพ่ือแกไขปญหาความจําเปน
และความเดือนรอนของ
ประชาชน 
- เพ่ือนําไปจัดทํางบประมาณ
รายจายป ๒๕๖๒ - ๒๕๖๓ 

ยุทธศาสตรโครงสราง
พ้ืนฐาน 

แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา 

กองชาง 

 

๓.  ยุทธศาสตรสรางสังคมใหมีคณุภาพชีวิตที่ดีอยางท่ัวถึงและอยูรวมกันอยางมีความสุข 
๓.๔  แผนงานการศกึษา 
 

ลําดับ
ที ่

รายละเอียดแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป 
(ปจจุบัน) 

รายละเอียดในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป 
(เปลี่ยนแปลงใหม) 

เหตุผลความจําเปนในการ
เปลี่ยนแปลง 

ยุทธศาสตร แผนงาน หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

๑ โครงการกอสรางรั้วศูนยพัฒนาเดก็เล็ก
ศูนยทาตะเคยีน 
เปาหมาย/ผลผลิตโครงการ 
ศูนยเด็กเล็กบานทาตะเคียน จาํนวน ๑ 
แหง 
งบประมาณ  ๑๐๐,๐๐๐ บาท  
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  
ในปงบประมาณ ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔  
หนา ๑๐๘ ขอ ๕ 

โครงการกอสรางรั้วพรอมประตูทางเขา – 
ออก ศูนยพัฒนาเด็กเล็กศูนยทาตะเคียน 
เปาหมาย/ผลผลิตโครงการ 
ศูนยเด็กเล็กบานทาตะเคียน จํานวน ๑ แหง
งบประมาณ  ๒๐๐,๐๐๐ บาท  
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป ในป ๒๕๖๑ 
เปลี่ยนแปลงครั้งท่ี ๑/๒๕๖๑ 

-  เพ่ือใหสอดคลองกับสภาพ
ความเปนจริงของพ้ืนที่ 
- เพ่ือทําใหมีความปลอดภัยใน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
- เพ่ือนําไปจัดทํางบประมาณ
รายจายป ๒๕๖๑  

ยุทธศาสตรสรางสังคมใหมี
คุณภาพชีวิตที่ดีอยางท่ัวถึง
และอยูรวมกันอยางมี
ความสุข 

แผนงานการศึกษา กองการศึกษาฯ 

 

 

 



 

-๒๙- 
 

 

๓.  ยุทธศาสตรสรางสังคมใหมีคณุภาพชีวิตที่ดีอยางท่ัวถึงและอยูรวมกันอยางมีความสุข 

๓.๑๐  แผนงานงบกลาง 

ลําดับ

ที ่

รายละเอียดแผนพัฒนาทองถิ่นสีป่ 

(ปจจุบัน) 

รายละเอียดในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป 

(เปลี่ยนแปลงใหม) 

เหตุผลความจําเปนในการ

เปลี่ยนแปลง 

ยุทธศาสตร แผนงาน หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก 

๑ เบ้ียยังชีพผูติดเช้ือ  HIV. 

เปาหมาย/ผลผลิตโครงการ 

ผูติดเช้ือ HIV ไดรับเบีย้ยังชีพทุกคน

งบประมาณ  

ป ๒๕๖๑  จํานวน  ๔๒,๐๐๐บาท 

ป ๒๕๖๒  จํานวน  ๔๘,๐๐๐ บาท 

ป ๒๕๖๓  จํานวน  ๕๔,๐๐๐ บาท 

ป ๒๕๖๔  จํานวน  ๖๐,๐๐๐ บาท  

ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  

ในปงบประมาณ ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔  

หนา ๑๑๙ ขอ ๒ 

เงนิสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูปวยเอดส 

เปาหมาย/ผลผลิตโครงการ 

ผูปวยเอดสที่แพทยไดรับรองและทําการ

วินิจฉัยแลว และมีความเปนอยูยากจนหรือ

ถูกทอดทิ้งขาดผูอุปการะดูแล ไมสามารถ

ประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได ไดรบัเบี้ยยังชีพ 

งบประมาณ   

ป  ๒๕๖๑  จํานวน  ๔๘,๐๐๐  บาท 

ป  ๒๕๖๒  จํานวน  ๖๐,๐๐๐  บาท 

ป  ๒๕๖๓  จํานวน  ๖๐,๐๐๐  บาท 

ป  ๒๕๖๔  จํานวน  ๖๐,๐๐๐  บาท   

ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป ในป 

๒๕๖๑-๒๕๖๔ เปลีย่นแปลงครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ 

-  เพ่ือใหสอดคลองกับสภาพ

ความเปนจริง 

 - เพ่ือใหมีความถูกตองตาม

หลักเกณฑการไดรบัเบ้ียยังชีพ 

- เพ่ือนําไปจัดทํางบประมาณ

รายจายป ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ 

ยุทธศาสตรสรางสังคมใหมี

คุณภาพชีวิตที่ดีอยางท่ัวถึง

และอยูรวมกันอยางมี

ความสุข 

แผนงานงบกลาง กองสวัสดิการ

สังคม 

 

 

 

 

 

 

 

 



-๓๐- 

 
๓.  ยุทธศาสตรสรางสังคมใหมีคณุภาพชีวิตที่ดีอยางท่ัวถึงและอยูรวมกันอยางมีความสุข 
๓.๑๐  แผนงานงบกลาง 
ลําดับ

ที ่
รายละเอียดแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (ปจจุบัน) รายละเอียดในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป 

(เปลี่ยนแปลงใหม) 
เหตุผลความจําเปนใน

การเปลี่ยนแปลง 
ยุทธศาสตร แผนงาน หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก 
๒ โครงการสรางหลักประกันรายไดแกผูสูงอาย ุ

เปาหมาย/ผลผลิตโครงการ 
ผูสูงอายุที่ไดรับเบี้ยยังชีพ 
- อายุ ๖๐ - ๖๙ ป 
- อายุ ๗๐ – ๗๙ ป 
- อายุ ๘๐ – ๘๙ ป 
- อายุ ๙๐ ปขึ้นไป 
งบประมาณ   
ป ๒๕๖๑  จํานวน ๑๓,๔๐๐,๐๐๐บาท 
ป ๒๕๖๒  จํานวน ๑๔,๕๖๐,๐๐๐ บาท 
ป ๒๕๖๓  จํานวน ๑๖,๐๔๕,๐๐๐ บาท 
ป ๒๕๖๔  จํานวน ๑๗,๙๓๐,๐๐๐ บาท  
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  
ในปงบประมาณ ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔  หนา ๑๑๙ ขอ 
๓ 

โครงการสรางหลักประกันรายไดแกผูสูงอาย ุ
เปาหมาย/ผลผลิตโครงการ 
ผูสูงอายุที่ลงทะเบียนไดรับเบ้ียยังชีพผูสูงอายุใน
อัตราแบบข้ันบันไดตามชวงอายุ 
งบประมาณ   
ป ๒๕๖๑  จํานวน ๑๓,๔๐๐,๐๐๐บาท 
ป ๒๕๖๒  จํานวน ๑๔,๕๖๐,๐๐๐ บาท 
ป ๒๕๖๓  จํานวน ๑๖,๐๔๕,๐๐๐ บาท 
ป ๒๕๖๔  จํานวน ๑๗,๙๓๐,๐๐๐ บาท   
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป ในป ๒๕๖๑ -
๒๕๖๔ เปลี่ยนแปลงครั้งท่ี ๑/๒๕๖๑ 

-  เพ่ือใหสอดคลองกับ
สภาพความเปนจริง 
 - เพ่ือแกไขปญหา
ความเดือดรอนของ
ประชาชน 
- เพ่ือนําไปจัดทํา
งบประมาณรายจายป 
๒๕๖๑ - ๒๕๖๔  

ยุทธศาสตรสรางสังคมให
มีคุณภาพชีวิตที่ดีอยาง
ทั่วถึงและอยูรวมกัน
อยางมีความสุข 

แผนงานงบกลาง กองสวัสดิการ
สังคม 

๓ โครงการสนับสนุนเสริมสรางสวสัดิการทางสังคม
ใหแกผูพิการหรือผูทุพพลภาพ 
เปาหมาย/ผลผลิตโครงการ 
จํานวนคนพิการที่ไดรับเบีย้ความพิการ 
งบประมาณ   
ป ๒๕๖๑  จํานวน ๓,๔๔๖,๔๐๐ บาท 
ป ๒๕๖๒  จํานวน ๓,๙๙๓,๖๐๐ บาท 
ป ๒๕๖๓  จํานวน ๔,๖๙๔,๔๐๐ บาท 
ป ๒๕๖๔  จํานวน ๕,๕๙๖,๘๐๐ บาท  
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  ในปงบประมาณ 
๒๕๖๑ – ๒๕๖๔  หนา ๑๑๙ ขอ ๔ 

โครงการสนับสนุนเสริมสรางสวสัดิการทางสังคม
ใหแกผูพิการหรือผูทุพพลภาพ 
เปาหมาย/ผลผลิตโครงการ 
คนพิการท่ีลงทะเบียนรับเบีย้ความพิการอยางทั่วถึง 
งบประมาณ   
ป ๒๕๖๑  จํานวน ๓,๕๕๒,๐๐๐บาท 
ป ๒๕๖๒  จํานวน ๔,๐๓๒,๐๐๐ บาท 
ป ๒๕๖๓  จํานวน ๔,๘๐๐,๐๐๐ บาท 
ป ๒๕๖๔  จํานวน ๕,๖๖๔,๐๐๐ บาท  
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป ในป ๒๕๖๑ -
๒๕๖๔ เปลี่ยนแปลงครั้งท่ี ๑/๒๕๖๑ 

-  เพ่ือใหสอดคลองกับ
สภาพความเปนจริง 
 - เพ่ือแกไขปญหา
ความเดือดรอนของ
ประชาชน 
- เพ่ือนําไปจัดทํา
งบประมาณรายจายป 
๒๕๖๑ - ๒๕๖๔  

ยุทธศาสตรสรางสังคมให
มีคุณภาพชีวิตที่ดีอยาง
ทั่วถึงและอยูรวมกัน
อยางมีความสุข 

แผนงานงบกลาง กองสวัสดิการ
สังคม 



-๓๑- 

 

๕.  ยุทธศาสตรการบริหารราชการตามหลักการบริหารบานเมืองท่ีด ี

๕.๑  แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 

ลําดับ

ที ่

รายละเอียดแผนพัฒนาทองถิ่นสีป่ 

(ปจจุบัน) 

รายละเอียดในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป 

(เปลี่ยนแปลงใหม) 

เหตุผลความจําเปนใน

การเปลี่ยนแปลง 

ยุทธศาสตร แผนงาน หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก 

๑ คาจางที่ปรึกษาโครงการประเมินผลการ

ปฏิบัติราชการดานคณุภาพการใหบริการ 

เปาหมาย/ผลผลิตโครงการ 

๑๘  หมูบาน 

งบประมาณ  ๒๐,๐๐๐  บาท 

ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป   

ในปงบประมาณ ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔  หนา 

๑๒๕ ขอ ๑๐ 

คาจางที่ปรึกษาโครงการประเมินผลการปฏิบตัิ

ราชการดานคณุภาพการใหบริการ 

เปาหมาย/ผลผลิตโครงการ 

๑๘  หมูบาน 

งบประมาณ  ๓๐,๐๐๐ บาท 

ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป ในป ๒๕๖๑ 

เปลี่ยนแปลงครั้งท่ี ๑/๒๕๖๑ 

-  เพ่ือใหสอดคลองกับ

สภาพความเปนจริง 

- เพ่ือนําไปจัดทํา

งบประมาณรายจายป 

๒๕๖๑  

ยุทธศาสตรการบริหาร

ราชการตามหลักการ

บริหารบานเมืองที่ด ี

 

แผนงานบริหารงาน

ทัว่ไป 

สํานักงานปลัด 

๒ ผลประโยชนตอบแทนอ่ืนเปนกรณีพิเศษ  

(กองคลัง) 

เปาหมาย/ผลผลิตโครงการ 

เจาหนาที่กองคลังทุกคน 

งบประมาณ   

ป ๒๕๖๑  จํานวน ๑๘๐,๐๐๐บาท 

ป ๒๕๖๒  จํานวน ๑๙๐,๐๐๐ บาท 

ป ๒๕๖๓  จํานวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท 

ป ๒๕๖๔  จํานวน ๒๑๐,๐๐๐ บาท  

ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป   

ในปงบประมาณ ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔  หนา 

๑๒๕ ขอ ๑๑ 

ผลประโยชนตอบแทนอ่ืนเปนกรณีพิเศษ  (กอง

คลัง) 

เปาหมาย/ผลผลิตโครงการ 

เจาหนาที่กองคลังทุกคน 

งบประมาณ 

ป ๒๕๖๑  จํานวน ๒๕๔,๐๘๐บาท 

ป ๒๕๖๒  จํานวน ๒๖๓,๗๔๐ บาท 

ป ๒๕๖๓  จํานวน ๒๗๓,๑๖๕ บาท 

ป ๒๕๖๔  จํานวน ๒๙๖,๔๖๐ บาท  

ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป ในป ๒๕๖๑ -

๒๕๖๔ เปลี่ยนแปลงครั้งท่ี ๑/๒๕๖๑ 

-  เนื่องจากงบประมาณ

ที่ตั้งไวในแผนไมสอดคลอง

กับงบประมาณรายจาย

ตามความเปนจริง 

- เพ่ือนําไปจัดทํา

งบประมาณรายจายป 

๒๕๖๑ - ๒๕๖๔  

ยุทธศาสตรการบริหาร

ราชการตามหลักการ

บริหารบานเมืองที่ด ี

 

แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป 

กองคลัง 

 



-๓๒- 

 
๕.  ยุทธศาสตรการบริหารราชการตามหลักการบริหารบานเมืองที่ด ี
๕.๑  แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 

ลําดับ
ที ่

รายละเอียดแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป 
(ปจจุบัน) 

รายละเอียดในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป 
(เปลี่ยนแปลงใหม) 

เหตุผลความจําเปนใน
การเปลี่ยนแปลง 

ยุทธศาสตร แผนงาน หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

๓ ฝกอบรมบุคลากรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน (กองคลัง) 
เปาหมาย/ผลผลิตโครงการ 
เจาหนาที่กองคลังทุกคน 
งบประมาณ   
ป ๒๕๖๒  จํานวน ๑๒๐,๐๐๐ บาท 
ป ๒๕๖๓  จํานวน ๑๓๐,๐๐๐ บาท 
ป ๒๕๖๔  จํานวน ๑๓๐,๐๐๐ บาท  
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป   
ในปงบประมาณ ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔  หนา 
๑๒๖ ขอ ๑๒ 

ฝกอบรมบุคลากรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน (กองคลัง) 
เปาหมาย/ผลผลิตโครงการ 
เจาหนาที่กองคลังทุกคน 
งบประมาณ   
ป ๒๕๖๒  จํานวน ๑๕๐,๐๐๐ บาท 
ป ๒๕๖๓  จํานวน ๑๕๐,๐๐๐ บาท 
ป ๒๕๖๔  จํานวน ๑๕๐,๐๐๐ บาท  
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป ในป ๒๕๖๒ -
๒๕๖๔ เปลี่ยนแปลงครั้งท่ี ๑/๒๕๖๑ 

-  เพ่ือใหสอดคลองกับ
งบประมาณตามความเปน
จริง 
- เพ่ือนําไปจัดทํา
งบประมาณรายจายป 
๒๕๖๒ - ๒๕๖๔  

ยุทธศาสตรการบริหาร
ราชการตามหลักการ
บริหารบานเมืองที่ด ี
 

แผนงานบริหารงาน
ทัว่ไป 

กองคลัง 

๔ โครงการ จดัทําหรือปรับปรุงแผนท่ีภาษี 
เปาหมาย/ผลผลิตโครงการ 
ดําเนินการจัดทําหรือปรับปรุงแผนที่ภาษีให
สําเรจ็ 
งบประมาณ   
ป ๒๕๖๑  จํานวน ๘๐,๐๐๐ บาท 
ป ๒๕๖๒  จํานวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
ป ๒๕๖๓  จํานวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
ป ๒๕๖๔  จํานวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท  
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป   
ในปงบประมาณ ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔  หนา 
๑๒๖ ขอ ๑๓ 

โครงการ จดัทําหรือปรับปรุงแผนท่ีภาษี 
เปาหมาย/ผลผลิตโครงการ 
ดําเนินการจัดทําหรือปรับปรุงแผนที่ภาษีให
สําเรจ็ 
งบประมาณ   
ป ๒๕๖๑  จํานวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
ป ๒๕๖๒  จํานวน ๑๕๐,๐๐๐ บาท 
ป ๒๕๖๓  จํานวน ๑๘๐,๐๐๐ บาท 
ป ๒๕๖๔  จํานวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท  
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป ในป ๒๕๖๑ -
๒๕๖๔ เปลี่ยนแปลงครั้งท่ี ๑/๒๕๖๑ 
 

-  เนื่องจากงบประมาณ
ที่ตั้งไวในแผนไมสอดคลอง
กับงบประมาณรายจาย
ตามความเปนจริง 
- เพ่ือนําไปจัดทํา
งบประมาณรายจายป 
๒๕๖๑ - ๒๕๖๔  

ยุทธศาสตรการบริหาร
ราชการตามหลกัการ
บริหารบานเมืองที่ด ี
 

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

กองคลัง 

 

 



 

-๓๓- 

 

๕.  ยุทธศาสตรการบริหารราชการตามหลักการบริหารบานเมืองที่ด ี

๕.๒  แผนงานการศึกษา 

ลําดับ

ที ่

รายละเอียดแผนพัฒนาทองถิ่นสีป่ 

(ปจจุบัน) 

รายละเอียดในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป 

(เปลี่ยนแปลงใหม) 

เหตุผลความจําเปนใน

การเปลี่ยนแปลง 

ยุทธศาสตร แผนงาน หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก 

๑ ผลประโยชนตอบแทนอ่ืนเปนกรณีพิเศษ  

(กองศึกษาฯ) 

เปาหมาย/ผลผลิตโครงการ 

เจาหนาที่กองการศึกษาฯทุกคน 

งบประมาณ   

ป ๒๕๖๑  จํานวน  ๑๓๐,๐๐๐  บาท 

ป ๒๕๖๒  จํานวน  ๑๓๖,๐๐๐  บาท 

ป ๒๕๖๓  จํานวน  ๑๔๕,๐๐๐  บาท 

ป ๒๕๖๔  จํานวน  ๑๕๒,๐๐๐  บาท  

ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป   

ในปงบประมาณ ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔  หนา 

๑๒๗ ขอ ๑๒ 

ผลประโยชนตอบแทนอ่ืนเปนกรณีพิเศษ  (กอง

ศึกษาฯ) 

เปาหมาย/ผลผลิตโครงการ 

เจาหนาที่กองการศึกษาฯทุกคน 

งบประมาณ   

ป ๒๕๖๑  จํานวน   ๑๓๗,๐๐๐   บาท 

ป ๒๕๖๒  จํานวน   ๑๔๗,๐๐๐   บาท 

ป ๒๕๖๓  จํานวน   ๑๕๔,๐๐๐   บาท 

ป ๒๕๖๔  จํานวน   ๑๖๐,๐๐๐   บาท  

ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป ในป ๒๕๖๑ -

๒๕๖๔ เปลี่ยนแปลงครั้งท่ี ๑/๒๕๖๑ 

-  เพ่ือใหสอดคลองกับ

งบประมาณตามความเปน

จริง 

- เพ่ือนําไปจัดทํา

งบประมาณรายจายป 

๒๕๖๑ - ๒๕๖๔  

ยุทธศาสตรการบริหาร

ราชการตามหลักการ

บริหารบานเมืองที่ด ี

 

แผนงานการศึกษา 

 

กองการศึกษาฯ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ  ผ.๐๗ 
 

บัญชสีรุปโครงการพัฒนา 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ  ผ.๐๑ 
 

รายละเอียดโครงการพฒันา 

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.  ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เปลี่ยนแปลง ครั้งที ่๑/๒๕๖๑ 

องคการบริหารสวนตําบลพลับพลา  อําเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 
 



-๓๕- 
 

รายละเอียดโครงการพฒันา 

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๔) เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่  ๑/๒๕๖๑ 

องคการบริหารสวนตําบลพลับพลา  อําเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 
 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  ๑  การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแขงขันเศรษฐกิจ 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดท่ี  ๖  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 

    ๑.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

๑.๑  แผนงานเคหะและชุมชน 

งบประมาณและที่ผานมา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
ป  ๒๕๖๑ 

(บาท) 

ป  ๒๕๖๒ 

(บาท) 

ป  ๒๕๖๓ 

(บาท) 

ป ๒๕๖๔ 

(บาท) 

ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

๑ ขยายเขตไฟฟา / ติดตั้ง

โคมไฟฟาสาธารณะ  บาน

นายโรม เกลือ่นกระโทก 

บานหนองยายเหล  หมูที่  

๕ 

เพ่ือใหราษฎรมีความ

สะดวก และปลอดภัย

ในการสัญจรเวลาค่ํา

คืนและมไีฟฟาใช

อยางทั่วถึง 

ยาว ๑๓๐.๐๐ เมตร - ๑๔๐,๐๐๐ ๑๔๐,๐๐๐ - 

 

ประชาชนพึง

พอใจในการแกไข

ปญหาตาม

โครงการรอยละ 

๖๐ ขึ้นไป 

- ทําใหราษฎรไดรับความ

สะดวก ปลอดภัยในการ

สัญจรเวลาค่ําคืน   

- ทําใหมีไฟฟาใชอยาง

ทั่วถึง 

กองชาง 

 

๒ โครงการขยายเขตไฟฟา/ 

ติดตั้งโคมไฟฟาสาธารณะ   

บานประดากุด หมูที่  ๗ 

 

(ลําดับความสําคญัที่ ๕) 

เพ่ือใหราษฎรมีความ

สะดวก และปลอดภัย

ในการสัญจรเวลาค่ํา

คืนและมไีฟฟาใช

อยางทั่วถึง 

ติดตั้งโคมไฟฟา จํานวน 

๑๐ จดุ 

 - ๗๐,๐๐๐  - - ประชาชนพึง

พอใจในการแกไข

ปญหาตาม

โครงการรอยละ 

๖๐ ขึ้นไป 

- ทําใหราษฎรไดรับความ

สะดวก ปลอดภัยในการ

สัญจรเวลาค่ําคืน   

- ทําใหมีไฟฟาใชอยาง

ทั่วถึง 

กองชาง 

 

๓ โครงการขยายเขตการ

บริการประปาสวนภูมภิาค 

๒ จุด 

๑. บานนายชุด คูกระโทก  

๒. นายสวาท ขอนกระโทก 

บานปรางค  หมูท่ี  ๙ 

(ลําดับความสําคญัที่ ๔) 

เพ่ือใหราษฎรมีน้ํา

อุปโภคบรโิภคอยาง

ทั่วถึงและพอเพียง 

๑. บานนายชุด  คูกระ

โทก  ยาว ๗๘.๐๐เมตร 

๒. บานนายสวาท ขอน

กระโทก ยาว ๕๗.๐๐ 

เมตร 

รวมยาว  ๑๓๕ เมตร 

- ๙๐,๐๐๐ - - ประชาชนพึง

พอใจในการแกไข

ปญหาตาม

โครงการรอยละ 

๖๐ ขึ้นไป 

- ทําใหราษฎรมีน้ํา

อุปโภคบรโิภคอยางทั่วถึง

และพอเพียง 

กองชาง 

 

 

แบบ ผ. ๐๑ 



-๓๖- 
 

รายละเอียดโครงการพฒันา 

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๔) เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่  ๑/๒๕๖๑ 

องคการบริหารสวนตําบลพลับพลา  อําเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  ๑  การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแขงขันเศรษฐกิจ 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดท่ี  ๖  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 

    ๑.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

๑.๑  แผนงานเคหะและชุมชน 

งบประมาณและที่ผานมา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

ป  ๒๕๖๑ 

(บาท) 

ป  ๒๕๖๒ 

(บาท) 

ป  ๒๕๖๓ 

(บาท) 

ป ๒๕๖๔ 

(บาท) 

ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

๔ โครงการขยายเขตไฟฟาพรอม

ติดตั้งโคมไฟฟาสาธารณะ คุม

คลองกลางใหญ  หมูท่ี  ๑๕ 

(ลําดับความสําคญัที่ ๑) 

เพ่ือใหราษฎรมีความ

สะดวก และปลอดภัยใน

การสญัจรเวลาค่ําคืนและ

มีไฟฟาใชอยางทั่วถึง 

ระยะทาง  

๒๐๐   เมตร 

- ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ - ประชาชนพึงพอใจ

ในการแกไขปญหา

ตามโครงการรอย

ละ ๖๐ ขึ้นไป 

- ทําใหราษฎรไดรับความ

สะดวก ปลอดภัยในการ

สัญจรเวลาค่ําคืน   

- ทําใหมีไฟฟาใชอยางทั่วถึง 

กองชาง 

 

๕ โครงการขยายเขตไฟฟา ติดตั้ง

โคมไฟฟาสาธารณะ บานนาย

ชวน แพะกระโทก บานโนนแดง  

หมูที่  ๑๖ 

(ลําดับความสําคญัที่ ๖) 

เพ่ือใหราษฎร ปลอดภัย

ในการสัญจรเวลาค่ําคืน

และมไีฟฟาใชอยางทั่วถึง 

ระยะทาง 

๓๖๐ เมตร 

๓๑๐,๐๐๐ - - - ประชาชนพึงพอใจ

ในการแกไขปญหา

ตามโครงการรอย

ละ ๖๐ ขึ้นไป 

- ทําใหราษฎรไดรับความ 

ปลอดภัยในการสญัจรเวลา

ค่ําคืน   

- ทําใหมีไฟฟาใชอยางทั่วถึง 

กองชาง 

 

๖ โครงการขยายเขตไฟฟา  ติดตั้ง

โคมไฟฟาสาธารณะ  บานนาย

เอกพันธ ฝอยกระโทก  บาน

โนนแดง  หมูที่  ๑๖ 

(ลําดับความสําคญัที่ ๗) 

เพ่ือใหราษฎรมีความ

สะดวก และปลอดภัยใน

การสญัจรเวลาค่ําคืนและ

มีไฟฟาใชอยางทั่วถึง 

ระยะทาง ๗๐ 

เมตร 

๔๐,๐๐๐ - - - ประชาชนพึงพอใจ

ในการแกไขปญหา

ตามโครงการรอย

ละ ๖๐ ขึ้นไป 

- ทําใหราษฎรไดรับความ

สะดวก ปลอดภัยในการ

สัญจรเวลาค่ําคืน   

- ทําใหมีไฟฟาใชอยางทั่วถึง 

กองชาง 

 

๗ โครงการบํารุงรักษาหรือ

ซอมแซมถนนในเขตรับผิดชอบ

ของ อบต.พลับพลา 

เพ่ือถนนไดมาตรฐาน

ราษฎรไดใชสญัจรไปมา

ไดสะดวก 

ยาวรวม 

๒,๕๐๐ เมตร 

- ๘๐๐,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐ ประชาชนพึงพอใจ

ในการสัญจรสะดวก

รอยละ ๖๐ ขึ้นไป 

- ทําใหประชาชนสัญจร

สะดวก 

- ลดอุบัติเหต ุ

กองชาง 

 

รวม    ๓๕๐,๐๐๐ ๑,๒๕๐,๐๐๐ ๑,๐๙๐,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐    

แบบ ผ. ๐๑ 



 

-๓๗- 
 

รายละเอียดโครงการพฒันา 

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๔) เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่  ๑/๒๕๖๑ 

องคการบริหารสวนตําบลพลับพลา  อําเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  ๑  การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการแขงขันเศรษฐกิจ 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดท่ี  ๖  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 

    ๑.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

๑.๒  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

งบประมาณและที่ผานมา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
ป  ๒๕๖๑ 

(บาท) 

ป  ๒๕๖๒ 

(บาท) 

ป  ๒๕๖๓ 

(บาท) 

ป ๒๕๖๔ 

(บาท) 

ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

๑ โครงการกอสรางถนน คสล. 

สายรอบบึง  หมูที่  ๑ 
 

(ลําดับความสําคญัที่ ๕) 

เพ่ือถนนได

มาตรฐานราษฎร

ไดใชสัญจรไปมา

ไดสะดวก 

กวาง ๓.๐๐ เมตร ยาว 

๔๗ เมตร  หนา  ๐.๑๕  

เมตร 

- ๙๐,๐๐๐ - - ประชาชนพึงพอใจ

ในการสัญจรสะดวก

รอยละ ๖๐ ขึ้นไป 

- ทําใหประชาชน

สัญจรสะดวก 

- ลดอุบัติเหต ุ

กองชาง 

 

๒ โครงการกอสรางถนน คสล. 

สายรอบบึงทุงนอย บานไทย 

หมูที่ ๒ 

(ลําดับความสําคญัที่ ๒) 

เพ่ือถนนได

มาตรฐานราษฎร

ไดใชสัญจรไปมา

ไดสะดวก 

กวาง  ๓.๐๐  เมตร  หนา  

๐.๑๕  เมตร  ยาว 

๒๖๐.๐๐  เมตร 
  

- ๔๘๐,๐๐๐ ๔๘๐,๐๐๐ ๔๘๐,๐๐๐ ประชาชนพึงพอใจ

ในการสัญจรสะดวก

รอยละ ๖๐ ขึ้นไป 

- ทําใหประชาชน

สัญจรสะดวก 

- ลดอุบัติเหต ุ

กองชาง 

 

๓ โครงการวางทอระบายน้ํา 

คสล. จากแยกหลังโรงเรยีน

ชุมชนพลับพลาไปทางบาน 

นายลัด หมูที่ ๓ 

 (ลําดับความสําคญัที่ ๑) 

เพ่ือระบายน้ําได

สะดวก 

วางทอ คสล.ขนาด ๐.๔๐ 

เมตร ยาว ๑๔๐.๐๐ เมตร 

- ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ประชาชนพึงพอใจ

ในการแกปญหาการ

ระบายน้ํารอยละ 

๖๐ ขึ้นไป 

- ทําใหการระบาย

น้ําสะดวก 

- ฝนตกน้ําไมทวมขัง

ถนน 

กองชาง 

 

๔ โครงการซอมแซม

ถนนลาดยางสายหลักใน

หมูบานพลับพลา หมูท่ี ๓ 

(ลําดับความสําคญัที่ ๕) 

เพ่ือถนนได

มาตรฐานราษฎร

ไดใชสัญจรไปมา

ไดสะดวก 

กวางเฉลี่ย  ๔.๒๐  เมตร   

ยาว ๓๐๐.๐๐  เมตร 
  

- ๖๕๐,๐๐๐ ๖๕๐,๐๐๐ ๖๕๐,๐๐๐ ประชาชนพึงพอใจ

ในการสญัจรสะดวก

รอยละ ๖๐ ขึ้นไป 

- ทําใหประชาชน

สัญจรสะดวก 

- ลดอุบัติเหต ุ

กองชาง 

 

แบบ ผ. ๐๑ 



-๓๘- 
 

รายละเอียดโครงการพฒันา 

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๔) เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่  ๑/๒๕๖๑ 

องคการบริหารสวนตําบลพลับพลา  อําเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที ่ ๑  การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแขงขันเศรษฐกิจ 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดท่ี  ๖  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 

    ๑.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

๑.๒  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

งบประมาณและที่ผานมา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
ป  ๒๕๖๑ 

(บาท) 

ป  ๒๕๖๒ 

(บาท) 

ป  ๒๕๖๓ 

(บาท) 

ป ๒๕๖๔ 

(บาท) 

ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอ

บหลัก 

๕ โครงการวางทอระบายน้ํา คสล.

สายหนาโรงสีนายมานะ ใครกระ

โทก บานโคงยาง หมู ๔ 

(ลําดับความสําคญัที่ ๗) 

เพ่ือระบายน้ําได

สะดวก 

วางทอ คสล.ขนาด ๐.๖๐ 

เมตร ยาว ๑๑๒.๐๐ เมตร 

และวางทอ คสล.ขนาด 

๑.๐๐ เมตร ยาว ๕๕.๐๐ 

เมตร พรอมถมดิน 

๕๐๐,๐๐๐ - - - ประชาชนพึงพอใจ

ในการแกปญหา

การระบายน้ํารอย

ละ ๖๐ ขึ้นไป 

- ทําใหการระบาย

น้ําสะดวก 

- ฝนตกน้ําไมทวมขัง

ถนน 

กองชาง 

 

๖ โครงการกอสรางถนน คสล.จาก

ถนนหมายเลข ๒๔ ไปโรงงานเย็บ

ผา  หมูที่  ๕ 

(ลําดับความสําคญัที่ ๑) 

เพ่ือถนนได

มาตรฐานราษฎร

ไดใชสัญจรไปมา

ไดสะดวก 

กวาง ๕.๐๐  

ยาว ๑,๑๑๔ เมตร หนา 

๐.๑๕ 

 

- ๓,๔๐๐,๐๐๐ ๓,๔๐๐,๐๐๐ ๓,๔๐๐,๐๐๐ ประชาชนพึงพอใจ

ในการสัญจร

สะดวกรอยละ ๖๐ 

ขึ้นไป 

- ทําใหประชาชน

สัญจรสะดวก 

- ลดอุบัติเหต ุ

กองชาง 

 

๗ โครงการกอสรางถนน คสล.สาย

บานนายมานพ คลายกระโทก หมู

ที่ ๖ 

(ลําดับความสําคญัที่ ๑) 

เพ่ือถนนได

มาตรฐานราษฎร

ไดใชสัญจรไปมา

ไดสะดวก 

กวาง ๕.๐๐  

ยาว ๓๕๐ เมตร หนา 

๐.๑๕ 

 

- ๑,๑๐๐,๐๐๐ ๑,๑๐๐,๐๐๐ ๑,๑๐๐,๐๐๐ ประชาชนพึงพอใจ

ในการสัญจร

สะดวกรอยละ ๖๐ 

ขึ้นไป 

- ทําใหประชาชน

สัญจรสะดวก 

- ลดอุบัติเหต ุ

กองชาง 

๘ โครงการวางทอระบายน้ํา คสล. 

บริเวณหัวสะพานขามคลอง ถึง

เหมืองชลประทาน  บานประดากุด 

หมูที่ ๗ 

(ลําดับความสําคญัที่ ๑) 

เพ่ือระบายน้ําได

สะดวก 

วางทอ คสล.ขนาด ๐.๔๐ 

เมตร ยาว ๒๑๐.๐๐ เมตร 

 

๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ - ประชาชนพึงพอใจ

ในการแกปญหา

การระบายน้ํารอย

ละ ๖๐ ขึ้นไป 

- ทําใหการระบาย

น้ําสะดวก 

- ฝนตกน้ําไมทวมขัง

ถนน 

กองชาง 

 

แบบ ผ. ๐๑ 



-๓๙- 
 

รายละเอียดโครงการพฒันา 

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๔) เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่  ๑/๒๕๖๑ 

องคการบริหารสวนตําบลพลับพลา  อําเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  ๑  การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแขงขันเศรษฐกิจ 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดท่ี  ๖  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 

    ๑.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

๑.๒  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

งบประมาณและที่ผานมา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

ป  ๒๕๖๑ 

(บาท) 

ป  ๒๕๖๒ 

(บาท) 

ป  ๒๕๖๓ 

(บาท) 

ป ๒๕๖๔ 

(บาท) 

ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

๙ โครงการกอสรางถนนดิน สายเลียบ

คลอง – สายเหมืองซอย  หมู ๗ 

(ลําดับความสําคญัที่ ๘) 

เพ่ือถนนไดมาตรฐาน

ราษฎรไดใชสญัจรไป

มาไดสะดวก 

กวาง ๓.๕๐ เมตร 

ยาว ๓๐๐.๐๐ เมตร 

 

- ๑๕๐,๐๐๐ - - ประชาชนพึงพอใจใน

การสญัจรสะดวก

รอยละ ๖๐ ขึ้นไป 

- ทําใหประชาชน

สัญจรสะดวก 

- ขนสงสินคา

ทางการเกษตร 

กองชาง 

 

๑๐ โครงการซอมแซมถนน คสล. สาย

หนาสะพานทาชาง หมูที่ ๘ 

(ลําดับความสําคญัที่ ๓) 

เพ่ือถนนไดมาตรฐาน

ราษฎรไดใชสญัจรไป

มาไดสะดวก 

กวางเฉลี่ย ๓.๒๐ 

เมตร  

ยาว ๒๕๐.๐๐ เมตร 

- ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ประชาชนพึงพอใจใน

การสญัจรสะดวก

รอยละ ๖๐ ขึ้นไป 

- ทําใหประชาชน

สัญจรสะดวก 

- ลดอุบัติเหต ุ

กองชาง 

 

๑๑ โครงการกอสรางถนน คสล.สายบาน

นางบุญ  เกษมศรี  หมู ๙ 

(ลําดับความสําคญัที่ ๖) 

เพ่ือถนนไดมาตรฐาน

ราษฎรไดใชสญัจรไป

มาไดสะดวก 

กวาง ๓.๕๐ เมตร  

ยาว ๖๓.๐๐ เมตร 

- ๑๓๕,๐๐๐ ๑๓๕,๐๐๐ - ประชาชนพึงพอใจใน

การสญัจรสะดวก

รอยละ ๖๐ ขึ้นไป 

- ทําใหประชาชน

สัญจรสะดวก 

- ลดอุบัติเหต ุ

กองชาง 

 

๑๒ โครงการวางทอระบายน้ํา คสล. จาก

บานนายบุณยกร หมู ๒ ถึงสามแยก

บานสายใจ  บานปรางค  หมู  ๑๑ 

(ลําดับความสําคญัที่ ๑) 

เพ่ือระบายน้ําได

สะดวก 

วางทอ คสล.ขนาด 

๐.๓๐ เมตร  

ยาว ๓๐.๐๐ เมตร 

๕๐,๐๐๐ - - - ประชาชนพึงพอใจใน

การแกปญหาการ

ระบายน้ํารอยละ ๖๐ 

ขึ้นไป 

- ทําใหการระบาย

น้ําสะดวก 

- ฝนตกน้ําไมทวมขัง

ถนน 

กองชาง 

 

๑๓ โครงการวางทอระบายน้ํา คสล. จาก

บานนางทอง  ลงคลองเหมือง หมู  

๑๑ 

(ลําดับความสําคญัที่ ๒) 

เพ่ือระบายน้ําได

สะดวก 

วางทอ คสล.ขนาด 

๐.๓๐ เมตร  

ยาว ๘๗.๐๐ เมตร 

- ๑๗๐,๐๐๐ ๑๗๐,๐๐๐ - ประชาชนพึงพอใจใน

การแกปญหาการ

ระบายน้ํารอยละ ๖๐ 

ขึ้นไป 

- ทําใหการระบาย

น้ําสะดวก 

- ฝนตกน้ําไมทวมขัง

ถนน 

กองชาง 

 

แบบ ผ. ๐๑ 



-๔๐- 
 

รายละเอียดโครงการพฒันา 

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๔) เปลี่ยนแปลง  ครั้งท่ี  ๑/๒๕๖๑ 

องคการบริหารสวนตําบลพลับพลา  อําเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  ๑  การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแขงขันเศรษฐกิจ 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดท่ี  ๖  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 

    ๑.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

๑.๒  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

งบประมาณและที่ผานมา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
ป  ๒๕๖๑ 

(บาท) 

ป  ๒๕๖๒ 

(บาท) 

ป  ๒๕๖๓ 

(บาท) 

ป ๒๕๖๔ 

(บาท) 

ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

๑๔ โครงการวางทอระบายน้ํา คสล.

จากจุดเดิมผานหนาวัดลงทุงนา 

สายกลางหมูบาน หมูที่ ๑๒ 

(ลําดับความสําคญัที่ ๑) 

เพ่ือระบายน้ําได

สะดวก 

วางทอ คสล.ขนาด 

๐.๔๐ เมตร ยาว 

๒๔๐.๐๐ เมตร 

 

๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ - ประชาชนพึงพอใจในการ

แกปญหาการระบายน้ํา

รอยละ ๖๐ ขึ้นไป 

- ทําใหการระบาย

น้ําสะดวก 

- ฝนตกน้ําไมทวม

ขังถนน 

กองชาง 

 

๑๕ โครงการกอสรางถนนหินคลุกสาย

หัวยอก บานกุดสวาย หมูที่ ๑๒  

(ลําดับความสําคญัที่ ๔) 

เพ่ือถนนไดมาตรฐาน

ราษฎรไดใชสญัจรไป

มาไดสะดวก 

กวาง ๔.๐๐ เมตร  

ยาว ๘๐๐.๐๐ เมตร 

หนา  ๐.๑๕  เมตร 

- ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ - ประชาชนพึงพอใจในการ

สัญจรสะดวกรอยละ ๖๐ 

ขึ้นไป 

- ทําใหประชาชน

สัญจรสะดวก 

- ลดอุบัติเหต ุ

กองชาง 

 

๑๖ โครงการกอสรางถนนลาดยาง  

คุมหนองโพธิ์  หมูที่ ๑๔ 

(ลําดับความสําคญัที่ ๓) 

เพ่ือถนนไดมาตรฐาน

ราษฎรไดใชสญัจรไป

มาไดสะดวก 

กวาง ๔.๐๐ เมตร  

ยาว ๒๒๐.๐๐ เมตร 

 

- ๔๕๐,๐๐๐ ๔๕๐,๐๐๐ - ประชาชนพึงพอใจในการ

สัญจรสะดวกรอยละ ๖๐ 

ขึ้นไป 

- ทําใหประชาชน

สัญจรสะดวก 

- ลดอุบัติเหต ุ

กองชาง 

 

๑๗ โครงการกอสรางถนน คสล.สาย

บานนายบัญญัติ  ครากกระโทก  

บานคลองกลาง  หมูที่  ๑๕ 

(ลําดับความสําคญัที่ ๒) 

เพ่ือถนนไดมาตรฐาน

ราษฎรไดใชสญัจรไป

มาไดสะดวก 

กวาง ๓.๐๐ เมตร  

ยาว  ๑๓๗  เมตร   

หนา  ๐.๑๕  เมตร 

- ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ - ประชาชนพึงพอใจในการ

สัญจรสะดวกรอยละ ๖๐ 

ขึ้นไป 

- ทําใหประชาชน

สัญจรสะดวก 

- ลดอุบัติเหต ุ

กองชาง 

 

๑๘ โครงการกอสรางถนน คสล.

ทางเขาบานโนนแดง หมูที่ ๑๖   

(ลําดบัความสําคญัที่ ๒) 

เพ่ือถนนไดมาตรฐาน

ราษฎรไดใชสญัจรไป

มาไดสะดวก 

กวาง  ๕.๐๐ เมตร  

ยาว  ๓๑๐  เมตร 

หนา  ๐.๑๕  เมตร 

- ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ประชาชนพึงพอใจในการ

สัญจรสะดวกรอยละ ๖๐ 

ขึ้นไป 

- ทําใหประชาชน

สัญจรสะดวก 

- ลดอุบัติเหต ุ

กองชาง 

 

แบบ ผ. ๐๑ 



-๔๑- 
 

รายละเอียดโครงการพฒันา 

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๔) เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่  ๑/๒๕๖๑ 

องคการบริหารสวนตําบลพลับพลา  อําเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  ๑  การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแขงขันเศรษฐกิจ 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดท่ี  ๖  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

    ๑.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

๑.๒  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

งบประมาณและที่ผานมา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
ป  ๒๕๖๑ 

(บาท) 

ป  ๒๕๖๒ 

(บาท) 

ป  ๒๕๖๓ 

(บาท) 

ป ๒๕๖๔ 

(บาท) 

ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

๑๙ โครงการกอสรางถนนคสล.สามแยกศาลา 

SML บานโนนแดง หมูที่ ๑๖ 

(ลําดับความสําคัญที่ ๕) 

เพื่อถนนไดมาตรฐาน

ราษฎรไดใชสัญจรไป

มาไดสะดวก 

กวาง  ๕.๐๐  เมตร     

ยาว ๑๙๒.๐๐  เมตร  

หนา  ๐.๑๕  เมตร 

 

 

- 

๕๘๐,๐๐๐ ๕๘๐,๐๐๐ ๕๘๐,๐๐๐ ประชาชนพึง

พอใจในการสัญจร

สะดวกรอยละ 

๖๐ ขึ้นไป 

- ทําใหประชาชน

สัญจรสะดวก 

- ลดอุบัติเหตุ 

กองชาง 

 

๒๐ โครงการวางทอระบายน้ํา คสล. รอบ

หมูบาน  หมูที่ ๑๗ 

(ลําดับความสําคัญที่ ๑) 

เพื่อระบายน้ําได

สะดวก 

วางทอ คสล.ขนาด 

๐.๔๐ เมตร  ยาว  

๑๕๕.๐๐ เมตร 

 

๑๘๐,๐๐๐ - - - ประชาชนพึง

พอใจในการแกไข

ปญหาตาม

โครงการรอยละ 

๖๐ ขึ้นไป 

- ทําใหการระบาย

น้ําสะดวก 

- ฝนตกน้ําไมทวม

ขังถนน 

กองชาง 

 

๒๑ โครงการซอมแซมถนน คสล.สายบานนาง

ชั้น  กํากระโทก บานบุยอ หมูท่ี ๑๘ 

(ลําดับความสําคัญที่ ๒) 

เพือ่ถนนไดมาตรฐาน

ราษฎรไดใชสัญจรไป

มาไดสะดวก 

กวาง ๔.๘๐ เมตร ยาว 

๒๔๐.๐๐ เมตร   

 

 - 

 

๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ ประชาชนพึง

พอใจในการสัญจร

สะดวกรอยละ 

๖๐ ขึ้นไป 

- ทําใหประชาชน

สัญจรสะดวก 

- ขนสงสนิคา

ทางการเกษตร 

กองชาง 

 

๒๒ โครงการกอสรางถนน คสล. สายบานนาย

ไปล  เขลากระโทก ถึงสระน้ําสาธารณะ

คุมหนองไผ  หมู  ๑๘ 

(ลําดับความสําคัญที่ ๔) 

เพื่อถนนไดมาตรฐาน

ราษฎรไดใชสัญจรไป

มาไดสะดวก 

กวาง  ๓.๐๐  เมตร  

ยาว ๙๕.๐๐  เมตร  

หนา  ๐.๑๕  เมตร 

 

- ๑๘๐,๐๐๐ ๑๘๐,๐๐๐ - ประชาชนพึง

พอใจในการสัญจร

สะดวกรอยละ 

๖๐ ขึ้นไป 

- ทําใหประชาชน

สัญจรสะดวก 

- ขนสงสนิคา

ทางการเกษตร 

 

กองชาง 

 

รวม    ๑,๖๓๐,๐๐๐ ๑๑,๔๓๕,๐๐๐ ๑๑,๑๙๕,๐๐๐ ๘,๘๑๐,๐๐๐    

แบบ ผ. ๐๑ 



-๔๒- 

 

รายละเอียดโครงการพฒันา 

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๔) เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่  ๑/๒๕๖๑ 

องคการบริหารสวนตําบลพลับพลา  อําเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสมีา 

 

ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  ๒  ยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู 

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดท่ี  ๔  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสังคม 
๓.  ยุทธศาสตรสรางสังคมใหมีคณุภาพชีวิตที่ดีอยางท่ัวถึงและอยูรวมกันอยางมีความสุข 

     ๓.๔  แผนงานการศึกษา 

งบประมาณและที่ผานมา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
ป  ๒๕๖๑ 

(บาท) 

ป  ๒๕๖๒ 

(บาท) 

ป  ๒๕๖๓ 

(บาท) 

ป ๒๕๖๔ 

(บาท) 

ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

๑ โครงการกอสรางรั้ว

พรอมประตู ทางเขา – 

ออก ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

ศูนยทาตะเคยีน 

เพ่ือรักษาความ

ปลอดภัยใหแกเด็ก

นักเรียน 

ศูนยเด็กเล็กบานทา

ตะเคียน จาํนวน ๑ แหง 

๒๐๐,๐๐๐ 

  

  

- - - 

 

รั้วศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

ไดมาตรฐาน 

ทําใหมีความ

ปลอดภัยในศูนย

พัฒนาเด็กเล็ก 

กอง

การศึกษาฯ 

รวม    ๒๐๐,๐๐๐ - - -    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ ผ. ๐๑ 

 



-๔๓- 
 

รายละเอียดโครงการพฒันา 

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๔) เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่  ๑/๒๕๖๑ 

องคการบริหารสวนตําบลพลับพลา  อําเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  ๒  ยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู 

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดท่ี  ๔  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสังคม 

๓.  ยุทธศาสตรสรางสังคมใหมีคณุภาพชีวิตที่ดีอยางท่ัวถึงและอยูรวมกันอยางมีความสุข 

     ๓.๑๐  แผนงานงบกลาง 

งบประมาณและที่ผานมา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
ป  ๒๕๖๑ 

(บาท) 

ป  ๒๕๖๒ 

(บาท) 

ป  ๒๕๖๓ 

(บาท) 

ป ๒๕๖๔ 

(บาท) 

ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

๑ เงนิสงเคราะหเบี้ยยัง

ชีพผูปวยเอดส 

เพ่ือสงเสริมสนับสนุนเบีย้

ยังชีพผูปวยเอดส 

ผูปวยเอดสที่แพทยไดรับ

รองและทําการวินิจฉยั

แลว และมีความเปนอยู

ยากจนหรือถูกทอดทิ้ง

ขาดผูอุปการะดูแล ไม

สามารถประกอบอาชีพ

เลี้ยงตนเองได ไดรับเบี้ย

ยังชีพ 

๔๘,๐๐๐ 

 

 

๖๐,๐๐๐ 

 

๖๐,๐๐๐ 

 

๖๐,๐๐๐ 

 

จํานวนผูไดรับ

เบ้ียยังชีพผูปวย

เอดสที่

ลงทะเบียน 

ผูปวยเอดสไดรับ

เบ้ียยังชีพอยาง

ทั่วถึง 

กอง

สวัสดิการ

สังคม 

๒ โครงการสราง

หลักประกันรายไดแก

ผูสูงอาย ุ

เพ่ือสรางหลักประกัน

รายไดเบ้ียยังชีพผูสูงอาย ุ

ผูสูงอายุที่ลงทะเบียน

ไดรับเบ้ียยังชีพผูสูงอายุ

ในอัตราแบบขั้นบันได

ตามชวงอายุ 

๑๓,๔๐๐,๐๐๐ ๑๔,๕๖๐,๐๐๐ ๑๖,๐๔๕,๐๐๐ ๑๗,๙๓๐,๐๐๐ จํานวนผูสูงอายุ

ที่ลงทะเบียนรับ

เงนิเบ้ียยังชีพ

ผูสูงอาย ุ

ทําใหผูสูงอายุที่

ลงทะเบียนไดรับ

เบ้ียยังชีพอยาง

ทั่วถึง 

กอง

สวัสดิการ

สังคม 

๓ โครงการสนับสนุน

เสรมิสรางสวัสดิการ

ทางสังคมใหแกผูพิการ

หรือผูทุพพลภาพ 

เพ่ือเสรมิสรางสวัสดิการ

ทางสังคมเบ้ียความพิการ

ใหแกผูพิการหรือทุพพล

ภาพ 

จํานวนคนพิการที่ไดรับ

เบ้ียความพิการ 

๓,๕๕๒,๐๐๐ 

 

๔,๐๓๒,๐๐๐  ๔,๘๐๐,๐๐๐  ๕,๖๖๔,๐๐๐  จํานวนผูพิการที่

ลงทะเบียนรบั

เงนิเบ้ียความ

พิการ 

ทําใหผูพิการที่

ลงทะเบียนไดรับ

เบ้ียความพิการ

อยางทั่วถึง 

กอง

สวัสดิการ

สังคม 

รวม    ๑๗,๐๐๐,๐๐๐ ๑๘,๖๕๒,๐๐๐ ๒๐,๙๐๕,๐๐๐ ๒๓,๖๕๔,๐๐๐    

แบบ ผ. ๐๑ 

 



-๔๔- 
 

รายละเอียดโครงการพฒันา 

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๔) เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่  ๑/๒๕๖๑ 

องคการบริหารสวนตําบลพลับพลา  อําเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  ๕  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครฐั   

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดท่ี  ๘  ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการบานเมืองที่ด ี

๕.  ยุทธศาสตรการบริหารราชการตามหลักการบริหารบานเมืองที่ด ี

     ๕.๑  แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

งบประมาณและที่ผานมา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
ป  ๒๕๖๑ 

(บาท) 

ป  ๒๕๖๒ 

(บาท) 

ป  ๒๕๖๓ 

(บาท) 

ป ๒๕๖๔ 

(บาท) 

ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

๑ คาจางที่ปรึกษาโครงการ

ประเมินผลการปฏิบัติ

ราชการดานคณุภาพการ

ใหบริการ 

เพ่ือติดตามและ

ประเมินความพึงพอใจ

ของประชาชนตอการ

ปฏิบัติราชการดาน

คุณภาพการใหบริการ 

๑๘  หมูบาน ๓๐,๐๐๐ 
 

 (ป๕๘:๒๐,๐๐๐) 
(ป๕๙:๒๐,๐๐๐) 
(ป๖๐:๒๐,๐๐๐) 

 

๓๐,๐๐๐ 

 

๓๐,๐๐๐ 

 

๓๐,๐๐๐ 

 

รอยละของความพึง

พอใจของประชาชน

ตอการปฏิบัติราชการ

ดานคณุภาพการ

ใหบริการรอยละ ๘๐ 

ขึ้นไป 

ทําใหรูถึงความพึง

พอใจของประชาชนตอ

การปฏิบัติราชการดาน

คุณภาพการใหบริการ

แกประชาชนของ

หนวยงาน 

สํานักงาน

ปลัด 

๒ ผลประโยชนตอบแทนอ่ืน

เปนกรณีพิเศษ  (กองคลัง) 

เพ่ือเปนขวัญและ

กําลังใจแกพนักงานใน

การปฏิบัติงานใหมี

ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

เจาหนาทีก่องคลังทุก

คน 

๒๕๔,๐๘๐ 

 
(ป๕๙:๑๔๖,๐๐๐) 
(ป๖๐:๑๕๒,๔๗๐) 

 

๒๖๓,๗๔๐ 

 

๒๗๓,๑๖๕ 

 

๒๙๖,๔๖๐ ขวัญกําลังใจและ

ความทุมเทในการ

ปฏิบัติงานของ

พนักงานรอยละ ๘๐ 

ขึ้นไป 

ทําใหพนักงาน

เจาหนาที่มีขวัญและ

กําลังใจในการ

ปฏิบัติงานใหมี

ประสิทธิภาพมาก

ยิ่งข้ึน 

กองคลัง 

 

๓ ฝกอบรมบุคลากรเพ่ือเพ่ิม

ประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงาน (กองคลัง) 

เพ่ือเพ่ิมขีด

ความสามารถศักยภาพ

ของบุคลากรในการ

ปฏิบัติงาน 

เจาหนาทีก่องคลังทุก

คน 

๑๒๐,๐๐๐ 

 
(ป๕๙:๙๐,๐๐๐) 

(ป๖๐:๑๑๐,๐๐๐) 

 

๑๕๐,๐๐๐ 

 

๑๕๐,๐๐๐ 

 

๑๕๐,๐๐๐ 

 

จํานวนผูเขารับการ

ฝกอบรมของ

บุคลากรตอจํานวน

บุคลากรท้ังหมด 

ทําใหบุคลากรมี

ศักยภาพรองรับการ

ปฏิบัติงานที่มี

ประสิทธิภาพเพ่ิม

มากขึ้น 

กองคลัง 

แบบ ผ. ๐๑ 

 



-๔๕- 

 

รายละเอียดโครงการพฒันา 

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๔) เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่  ๑/๒๕๖๑ 

องคการบริหารสวนตําบลพลับพลา  อําเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

 

ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  ๕  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครฐั   

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดท่ี  ๘  ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการบานเมืองที่ด ี

๕.  ยุทธศาสตรการบริหารราชการตามหลักการบริหารบานเมืองที่ด ี

     ๕.๑  แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

งบประมาณและที่ผานมา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
ป  ๒๕๖๑ 

(บาท) 

ป  ๒๕๖๒ 

(บาท) 

ป  ๒๕๖๓ 

(บาท) 

ป ๒๕๖๔ 

(บาท) 

ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

๔ โครงการ จดัทําหรือปรับปรุง

แผนที่ภาษ ี

เพ่ือพัฒนาระบบ

การจัดเก็บรายได 

ดําเนินการจัดทําหรือ

ปรับปรุงแผนทีภ่าษีให

สําเรจ็ 

๑๐๐,๐๐๐  
 

 (ป๕๘:๕๐,๐๐๐) 
(ป๕๙:๕๐,๐๐๐) 
(ป๖๐:๘๐,๐๐๐) 

๑๕๐,๐๐๐ 

 

 ๑๘๐,๐๐๐ 

 

 

๒๐๐,๐๐๐ 

 

 

จัดทําหรือปรบัปรุง

แผนที่ภาษีไดสําเร็จ 

ทําใหระบบการ

จัดเก็บภาษีของ

หนวยงานไดรบัการ

พัฒนา 

กองคลัง 

รวม    ๕๐๔,๐๘๐ ๕๙๓,๗๔๐ ๖๓๓,๑๖๕ ๖๗๖,๔๖๐    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ ผ. ๐๑ 

 



 

-๔๖- 

 

รายละเอียดโครงการพฒันา 

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๔) เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่  ๑/๒๕๖๑ 

องคการบริหารสวนตําบลพลับพลา  อําเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 
 

ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  ๕  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครฐั   

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดท่ี  ๘  ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการบานเมืองที่ด ี

๕.  ยุทธศาสตรการบริหารราชการตามหลักการบริหารบานเมืองที่ด ี

     ๕.๒  แผนงานการศึกษา 

งบประมาณและที่ผานมา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
ป  ๒๕๖๑ 

(บาท) 

ป  ๒๕๖๒ 

(บาท) 

ป  ๒๕๖๓ 

(บาท) 

ป ๒๕๖๔ 

(บาท) 

ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

๑ ผลประโยชนตอบแทนอ่ืนเปน

กรณีพิเศษ  (กองศึกษาฯ) 

เพ่ือเปนขวัญและ

กําลังใจแก

พนักงานในการ

ปฏิบัติงานใหมี

ประสิทธิภาพมาก

ยิ่งข้ึน 

เจาหนาที่กองการศึกษา

ฯ ทุกคน 

๑๓๗,๐๐๐ 
 

(ป๕๙:๗๔,๐๐๐) 
(ป๖๐:๘๗,๓๐๐) 

 

๑๔๗,๐๐๐ ๑๕๔,๐๐๐ ๑๖๐,๐๐๐ ขวัญกําลังใจและ

ความทุมเทในการ

ปฏิบัติงานของ

พนักงานรอยละ 

๘๐ ขึ้นไป 

ทําใหพนักงาน

เจาหนาที่มีขวัญ

และกําลังใจในการ

ปฏิบัติงานใหมี

ประสิทธิภาพมาก

ยิ่งข้ึน 

กองศึกษาฯ 

 

รวม    ๑๓๗,๐๐๐ ๑๔๗,๐๐๐ ๑๕๔,๐๐๐ ๑๖๐,๐๐๐    

แบบ ผ. ๐๑ 

 



 

 

 

 
 

ภาคผนวก 
 

ก.  สําเนาคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการฯ ๓ คณะ 

ข.  สําเนารายงานการประชุมสภาฯ 

 

 


