
 

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

เพิ่มเตมิ  คร้ังที่  ๑/๒๕๖๑ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

องคการบริหารสวนตําบลพลับพลา 

อําเภอโชคชยั  จังหวัดนครราชสีมา 
 

 



 

 

 

  

 
 

 

ประกาศองคการบริหารสวนตําบลพลับพลา 

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

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

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.  

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

แผนพัฒนาตองดําเนินการตามระเบียบนี้  ซึ่งองคการบริหารสวนตําบลพลับพลา  ไดจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  

(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)  เพ่ิมเติม  ครั้งท่ี  ๑/๒๕๖๑  โดยไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนาองคการ

บริหารสวนตําบลพลับพลา ประชาคมทองถ่ิน และสภาองคการบริหารสวนตําบลพลับพลา  ในการประชุมสภาสมัย

สามัญ  สมัยที่ ๑  ครั้งที่ ๑  เม่ือวันที่  ๒๓  เมษายน  ๒๕๖๑  แลวนั้น 
            

องคการบริหารสวนตําบลพลับพลา  จึงประกาศใชเปนแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป  (พ.ศ. ๒๕๖๑ - 

๒๕๖๔)  เพ่ิมเติม  ครั้งท่ี  ๑/๒๕๖๑  เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาทองถ่ินตอไป 
 

  จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน 
 

   ประกาศ  ณ  วันที่   ๒๓   เดอืน เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๖๑  

 

 

       (นายสมบูรณ  แขดอน) 

       นายกองคการบริหารสวนตําบลพลับพลา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คํานํา 

 
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ.  

๒๕๔๘ และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  กําหนดใหทองถิ่นดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  เพ่ือ

เปนแนวทางการพัฒนาของทองถิ่น และเพ่ือประโยชนของประชาชน องคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจเพ่ิมเติมหรือ

เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป ตามขอ  ๒๒  องคการบริหารสวนตําบลพลับพลา  มีความจําเปนที่จะตอง

ดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป  (พ.ศ.  ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เพ่ิมเติม ครั้งที่  ๑/๒๕๖๑  เพ่ือใหมีความเหมาะสม 

สอดคลองกับปญหา สภาพพ้ืนที่ในการดําเนินการและความเดือดรอนของประชาชน เพ่ือใหสามารถแกปญหา  ความ

จําเปนเรงดวน  ทันตอสถานการณในปจจุบันและใชเปนกรอบในการดําเนินการตามงบประมาณรายจายตอไป 

 

 

       องคการบริหารสวนตําบลพลับพลา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

สารบัญ 

 

                    หนา 
 

หลักการและเหตุผล          ๑ 
 

สวนที่  ๔  การนําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปไปสูการปฏิบัติ      ๒ 
 

แบบ ผ ๐๗  บัญชีสรุปโครงการการพัฒนา        ๙ 
 

แบบ ผ ๐๑  รายละเอียดโครงการพัฒนาสําหรับองคกรปกครองทองถิ่นดําเนินการเอง   ๑๑ 
 

แบบ  ผ ๐๒  รายละเอียดโครงการพัฒนาสําหรับอุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น    ๑๘ 

      สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ  
 

แบบ ผ ๐๘  บัญชีครุภัณฑ          ๒๐ 

          

ภาคผนวก 

ก. สําเนาคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการฯ ๓ คณะ 

ข. สําเนารายงานการประชุมสภาฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

บันทึกหลักการและเหตุผล 

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

 

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

 

หลักการและเหตุผล 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ.  

๒๕๔๘  และแกไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่ ๒)  พ.ศ. ๒๕๕๙  กําหนดใหทองถ่ินดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป  เพ่ือ

เปนแนวทางการพัฒนาของทองถิ่น และเพ่ือประโยชนของประชาชน องคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจเพ่ิมเติมหรือ

เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป  โดยใหดําเนินการตามระเบียบขอ  ๒๒  โดยใหดําเนินการตามข้ันตอน  ดังนี ้

   (๑)  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นจัดทํารางแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป

ที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงพรอมเหตุผลและความจําเปนเสนอคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน 

   (๒)  คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินและประชาคมทองถิ่นพิจารณารางแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป

ที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงเพ่ือเสนอผูบริหารทองถ่ิน 

   (๓)  ผูบริหารทองถ่ินพิจารณาอนุมัติรางแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง

และประกาศใชแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง 

  เพ่ือใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  สําหรับองคการบริหาร

สวนตําบลใหผูบริหารทองถ่ินเสนอรางแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงตอสภาองคการบริหารสวน

ตําบลเพ่ือใหความเห็นชอบกอนแลวผูบริหารทองถ่ินจึงพิจารณาอนุมัติและประกาศใชแผนตอไป 

  องคการบริหารสวนตําบลพลับพลา  มีความจําเปนท่ีจะตองดําเนินการเพ่ิมเติมแผนพัฒนาทองถ่ินสี่

ป  (พ.ศ.  ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)  เพิ่มเติม ครั้งที่  ๑/๒๕๖๑  เพ่ือใหมีความเหมาะสม สอดคลองกับสภาพปญหา สภาพ

พ้ืนที่ในการดําเนินงานและความเดือดรอนของประชาชนอยางแทจริง โดยทําการเพ่ิมเติมโครงการในแผนพัฒนา

ทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ในสวนที่  ๔  การนําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปไปสูการปฏิบัติ  และในสวนของบัญชี

ครุภัณฑ  รายละเอียด ดังตอไปนี้  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

สวนที่  ๔ 

การนําแผนพฒันาทองถิ่นสี่ปไปสูการปฏิบัติ 
 

บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น 

 รายละเอียดโครงการพัฒนาที่เพ่ิมเติมตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  เพิ่มเติม  ครั้งที่  ๑/๒๕๖๑  ดังนี ้

๑. ยุทธศาสตรโครงสรางพ้ืนฐาน 

๑.๒  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ลําดับที ่ รายละเอียดแผนพัฒนาทองถิ่นสีป่ (เพิ่มเติม) เหตุผลความจําเปนในการเพิ่มเติมแผน ยุทธศาสตร แผนงาน 
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก 

๑ โครงการกอสรางถนน คสล.สายหลัง อบต.พลับพลา บานไทย  หมูท่ี  ๒ 

เปาหมาย/ผลผลิตโครงการ 

ถนนกวาง ๓.๐๐ เมตร   ยาว ๓๒ เมตร   หนา ๐.๑๕  เมตร 

งบประมาณ  ๖๕,๐๐๐  บาท  

เพ่ิมเตมิในแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป ในปงบประมาณ ๒๕๖๒ หนา ๑๑ ขอ ๑ 

- เพ่ือแกไขปญหาความจําเปนและความเดือน

รอนของประชาชน 

- เพ่ือนําไปจัดทํางบประมาณรายจายป 

๒๕๖๒ 

ยุทธศาสตรโครงสรางพ้ืนฐาน แผนงานอุสาหกรรมและ

การโยธา 

กองชาง 

๒ โครงการซอมแซมรางระบายน้ําสายขางโรงเรียนชุมชนพลับพลา หมูท่ี  ๓ 

เปาหมาย/ผลผลิตโครงการ 

ทําการขุดลอกตะกอนดินและทําการซอมแซมฝาปดรางระบายน้ํา คสล. 

ยาวรวม ๙๐.๐๐ เมตร 

งบประมาณ  ๒๕,๐๐๐  บาท  

เพ่ิมเตมิในแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป ในปงบประมาณ ๒๕๖๑ หนา ๑๑ ขอ ๒ 

- เพ่ือแกไขปญหาความจําเปนและความเดือน

รอนของประชาชน 

- เพ่ือนําไปจัดทํางบประมาณรายจายป 

๒๕๖๑ 

ยุทธศาสตรโครงสรางพ้ืนฐาน แผนงานอุสาหกรรมและ

การโยธา 

กองชาง 

๓ โครงการซอมแซมถนนสายรอง บานโคงยาง หมูท่ี ๔ 

เปาหมาย/ผลผลิตโครงการ 

ชวงท่ี ๑ กวาง ๔.๕๐ เมตร  ยาว ๑๕๐.๐๐ เมตร 

ชวงท่ี ๒ กวาง ๕.๐๐ เมตร  ยาว ๑๕๐.๐๐ เมตร 

งบประมาณ  ๗๕๐,๐๐๐  บาท  

เพ่ิมเตมิในแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป ในปงบประมาณ ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓ หนา  

๑๑  ขอ ๓ 

- เพ่ือแกไขปญหาความจําเปนและความเดือน

รอนของประชาชน 

- เพ่ือนําไปจัดทํางบประมาณรายจายป 

๒๕๖๑ - ๒๕๖๓ 

ยุทธศาสตรโครงสรางพ้ืนฐาน แผนงานอุสาหกรรมและ

การโยธา 

กองชาง 

 



-๓- 

๑. ยุทธศาสตรโครงสรางพ้ืนฐาน 

๑.๒  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ลําดับที ่ รายละเอียดแผนพัฒนาทองถิ่นสีป่ (เพิ่มเติม) เหตุผลความจําเปนในการเพิ่มเติมแผน ยุทธศาสตร แผนงาน 
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก 

๔ โครงการซอมแซมถนนสายบานนายสมหวัง  จอบกระโทก บานกอก หมูที่ ๖ 

เปาหมาย/ผลผลิตโครงการ 

กวาง ๕.๐๐  เมตร   ยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร    หนา ๐.๑๕ เมตร 

งบประมาณ  ๓๓๐,๐๐๐  บาท  

เพ่ิมเตมิในแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป ในปงบประมาณ ๒๕๖๒ - ๒๕๖๓ หนา  

๑๑ ขอ  ๔ 

- เพ่ือแกไขปญหาความจําเปนและความเดือน

รอนของประชาชน 

- เพ่ือนําไปจัดทํางบประมาณรายจายป 

๒๕๖๒ - ๒๕๖๓ 

ยุทธศาสตรโครงสรางพ้ืนฐาน แผนงานอุสาหกรรมและ

การโยธา 

กองชาง 

๕ โครงการกอสรางถนน คสล. ซอยบานนายสวิง  เหงากระโทก  บานเกาะ หมู

ที่ ๘ 

เปาหมาย/ผลผลิตโครงการ 

กวาง ๓.๐๐  เมตร   ยาว ๒๘.๐๐ เมตร   หนา ๐.๑๕ เมตร 

งบประมาณ  ๖๐,๐๐๐  บาท  

เพ่ิมเตมิในแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป ในปงบประมาณ ๒๕๖๒ หนา ๑๑ ขอ ๕ 

- เพ่ือแกไขปญหาความจําเปนและความเดือน

รอนของประชาชน 

- เพ่ือนําไปจัดทํางบประมาณรายจายป 

๒๕๖๒ 

ยุทธศาสตรโครงสรางพ้ืนฐาน แผนงานอุสาหกรรมและ

การโยธา 

กองชาง 

๖ โครงการกอสรางถนน คสล. สายบานบุหมูที่ ๑๐ เช่ือมหมูที่ ๑  

เปาหมาย/ผลผลิตโครงการ 

กวาง ๕.๐๐  เมตร ยาว ๑๙๑.๐๐ เมตร  หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตรงบประมาณ  

๘๐๐,๐๐๐  บาท  

เพ่ิมเตมิในแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป ในปงบประมาณ ๒๕๖๒ - ๒๕๖๓ หนา  

๑๒  ขอ ๖ 

- เพ่ือแกไขปญหาความจําเปนและความเดือน

รอนของประชาชน 

- เพ่ือนําไปจัดทํางบประมาณรายจายป 

๒๕๖๒ - ๒๕๖๓ 

ยุทธศาสตรโครงสรางพ้ืนฐาน แผนงานอุสาหกรรมและ

การโยธา 

กองชาง 

๗ โครงการซอมแซมถนนลาดยางสายสามแยกไปถนนชลประทาน บานปรางค 

หมูที่ ๑๑ 

เปาหมาย/ผลผลิตโครงการ 

กวาง ๔.๐๐  เมตร ยาว ๓๕๐.๐๐ เมตร   

งบประมาณ  ๗๐๐,๐๐๐  บาท  

เพ่ิมเตมิในแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป ในปงบประมาณ ๒๕๖๒ - ๒๕๖๓ หนา  

๑๒  ขอ ๗ 

- เพ่ือแกไขปญหาความจําเปนและความเดือน

รอนของประชาชน 

- เพ่ือนําไปจัดทํางบประมาณรายจายป 

๒๕๖๒ - ๒๕๖๓ 

ยุทธศาสตรโครงสรางพ้ืนฐาน แผนงานอุสาหกรรมและ

การโยธา 

กองชาง 
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๑. ยุทธศาสตรโครงสรางพ้ืนฐาน 

๑.๒  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ลําดับที ่ รายละเอียดแผนพัฒนาทองถิ่นสีป่ (เพิ่มเติม) 
เหตุผลความจําเปนในการ

เพิ่มเติมแผน 
ยุทธศาสตร แผนงาน 

หนวยงาน 

รับผิดชอบหลัก 

๘ โครงการกอสรางถนน คสล.สายบานคลองยางหมูที่ ๑๔ เชื่อมบานคลองกลาง หมูที่ 

๑๕ 

เปาหมาย/ผลผลิตโครงการ 

กวาง  ๕.๐๐  เมตร  ยาว  ๗๕  เมตร  หนา  ๐.๑๕  เมตร 

งบประมาณ  ๒๒๕,๐๐๐  บาท  

เพ่ิมเตมิในแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป ในปงบประมาณ ๒๕๖๑  หนา  ๑๒ ขอ ๘ 

- เพ่ือแกไขปญหาความจําเปน

และความเดือนรอนของ

ประชาชน 

- เพ่ือนําไปจัดทํางบประมาณ

รายจายป ๒๕๖๑  

ยุทธศาสตรโครงสราง

พ้ืนฐาน 

แผนงานอุสาหกรรมและ

การโยธา 

กองชาง 

๙ โครงการซอมแซมถนน คสล. สายบานคลองยาง หมูท่ี ๑๔ เช่ือมบานคลองกลาง หมูท่ี 

๑๕ 

เปาหมาย/ผลผลิตโครงการ 

กวาง ๔.๙๐  เมตร  ยาว  ๔๑๕  เมตร   หนา  ๐.๐๕  เมตร 

งบประมาณ  ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท  

เพ่ิมเตมิในแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป ในปงบประมาณ ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔ หนา  ๑๒  ขอ ๙ 

- เพ่ือแกไขปญหาความจําเปน

และความเดือนรอนของ

ประชาชน 

- เพ่ือนําไปจัดทํางบประมาณ

รายจายป ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔ 

ยุทธศาสตรโครงสราง

พ้ืนฐาน 

แผนงานอุสาหกรรมและ

การโยธา 

กองชาง 

๑๐ โครงการซอมแซมทอระบายน้ํา คสล. บานโนนแดง หมูท่ี ๑๖ 

เปาหมาย/ผลผลิตโครงการ 

๑. วางทอ คสล.ขนาด ๐.๔๐ เมตร ยาวรวม จํานวน ๑๙ ทอน 

๒. วางทอ คสล.ขนาด ๑.๐๐ เมตร แถวคูจํานวน ๑๖ ทอน 

งบประมาณ  ๒๕๐,๐๐๐ บาท  

เพ่ิมเตมิในแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป ในปงบประมาณ ๒๕๖๑ - ๒๕๖๒ หนา ๑๓ ขอ ๑๐ 

- เพ่ือแกไขปญหาความจําเปน

และความเดือนรอนของ

ประชาชน 

- เพ่ือนําไปจัดทํางบประมาณ

รายจายป ๒๕๖๑ - ๒๕๖๒ 

ยุทธศาสตรโครงสราง

พ้ืนฐาน 

แผนงานอุสาหกรรมและ

การโยธา 

กองชาง 

๑๑ โครงการซอมแซมถนนสายหลักและถนนสายรองในเขตความรับผิดชอบ อบต.

พลับพลา  

เปาหมาย/ผลผลิตโครงการ 

ชวงท่ี  ๑  กวาง  ๕.๐๐  เมตร  ยาว  ๑,๘๐๐  เมตร 

ชวงท่ี  ๒  กวาง  ๔.๐๐  เมตร ยาว  ๑,๒๐๐  เมตร 

งบประมาณ  ๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท  

เพ่ิมเตมิในแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป ในปงบประมาณ ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔ หนา ๑๓ ขอ ๑๑ 

- เพ่ือแกไขปญหาถนนที่ชํารุด

เสียหายในตําบล 

- เพ่ือนําไปจัดทํางบประมาณ

รายจายป ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔ 

ยุทธศาสตรโครงสราง

พ้ืนฐาน 

แผนงานอุสาหกรรมและ

การโยธา 

กองชาง 
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๓.  ยุทธศาสตรสรางสังคมใหมีคณุภาพชีวิตที่ดีอยางท่ัวถึงและอยูรวมกันอยางมีความสุข 

๓.๔  แผนงานการศึกษา 

ลําดับที ่ รายละเอียดแผนพัฒนาทองถิ่นสีป่ (เพิ่มเติม) 
เหตุผลความจําเปนในการเพิ่มเติม

แผน 
ยุทธศาสตร แผนงาน 

หนวยงาน 

รับผิดชอบหลัก 

๑ โครงการกอสรางรั้วบริเวณรอบๆ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กศูนยทาตะเคยีน 

เปาหมาย/ผลผลิตโครงการ 

ศูนยเด็กเล็กบานทาตะเคียน  จํานวน  ๑  แหง 

งบประมาณ  ๒๐๐,๐๐๐  บาท  

เพ่ิมเตมิในแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป ในปงบประมาณ ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔ หนา  ๑๔ ขอ  

๑ 

- เพ่ือรักษาความปลอดภัยใหแกเด็ก

นักเรียน 

- เพ่ือนําไปจัดทํางบประมาณรายจาย

ป ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔ 

ยุทธศาสตรสรางสังคมใหมี

คุณภาพชีวิตที่ดีอยางท่ัวถึง

และอยูรวมกันอยางมี

ความสุข 

 

แผนงานการศึกษา สํานักงานปลัด 

 

๓.  ยุทธศาสตรสรางสังคมใหมีคณุภาพชีวิตที่ดีอยางท่ัวถึงและอยูรวมกันอยางมีความสุข 

๓.๕  แผนงานสาธารณสุข 

ลําดับที ่ รายละเอียดแผนพัฒนาทองถิ่นสีป่ (เพิ่มเติม) 
เหตุผลความจําเปนในการเพิ่มเติม

แผน 
ยุทธศาสตร แผนงาน 

หนวยงาน 

รับผิดชอบหลัก 

๑ โครงการรณรงคฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบา ภายใตโครงการสตัวปลอดโรคคนปลอดภัย

จากโรคพิษสุนัขบา ตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลยั

ลักษณอัครราชกุมาร ี

เปาหมาย/ผลผลิตโครงการ 

- จํานวน ๑๘ หมูบาน 

- วัคซีนพรอมวัสดุอุปกรณ 

งบประมาณ  ๖๐,๐๐๐  บาท  

เพ่ิมเตมิในแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป ในปงบประมาณ ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ หนา  ๑๔ ขอ  

๑ 

- เพ่ือเปนไปตามหนังสือสั่งการ 

- เพ่ือนําไปจัดทํางบประมาณรายจาย

ป ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ 

ยุทธศาสตรสรางสังคมใหมี

คุณภาพชีวิตที่ดีอยางท่ัวถึง

และอยูรวมกันอยางมี

ความสุข 

 

แผนงานสาธารณสุข สํานักงานปลัด 

๒ เงนิอุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดํารดิานสาธารณสุข 

เปาหมาย/ผลผลิตโครงการ 

จํานวนโครงการท่ีหมูบานขอรับการสนับสนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนวทางโครงการ

พระราชดําริดานสาธารณสขุ  

งบประมาณ  ๓๖๐,๐๐๐  บาท 

เพ่ิมเตมิในแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป ในปงบประมาณ ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ หนา ๑๘ ขอ ๑ 

-  เพ่ือใหสอดคลองกับงบประมารและ

เปนไปตามหนังสือสั่งการของกรม

สงเสริมการปกครองทองถ่ิน 

- เพ่ือนําไปจัดทํางบประมาณรายจาย

ป ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ 

ยุทธศาสตรสรางสังคมใหมี

คุณภาพชีวิตที่ดีอยางท่ัวถึง

และอยูรวมกันอยางมี

ความสุข 

แผนงานสาธารณสุข สํานักงานปลัด 

สนับสนุน

คณะกรรมการ

หมูบาน 
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๔.  ยุทธศาสตรการอนรุกัษและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดลอมใหเกิดความสมดลุอยางย่ังยืน 

๔.๓  แผนงานการเกษตร 

ลําดับที ่ รายละเอียดแผนพัฒนาทองถิ่นสีป่ (เพิ่มเติม) เหตุผลความจําเปนในการเพิ่มเติมแผน ยุทธศาสตร แผนงาน 
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก 

๑ โครงการคลองสวยน้ําใส  คนไทยมีความสุข 

เปาหมาย/ผลผลิตโครงการ 

จัดโครงการปละ ๑ ครั้ง 

งบประมาณ  ๒๐,๐๐๐  บาท  

เพ่ิมเตมิในแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป ในปงบประมาณ ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔  

หนา  ๑๕  ขอ ๑ 

- เพ่ือใหเปนไปตามนโยบายของรฐัในการ

พัฒนาประเทศ 

- เพ่ือนําไปจัดทํางบประมาณรายจายป 

๒๕๖๑ - ๒๕๖๒ 

ยุทธศาสตรการอนุรักษและ

พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ  

และสิ่งแวดลอมใหเกิดความ

สมดลุอยางยั่งยืน 

แผนงานการเกษตร สํานักงานปลัด 

๒ โครงการอนรุักษพันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชดํารสิมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) 

เปาหมาย/ผลผลิตโครงการ 

จัดโครงการปละ ๑ ครั้ง 

งบประมาณ  ๒๐,๐๐๐  บาท  

เพ่ิมเตมิในแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป ในปงบประมาณ ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔  

หนา  ๑๕  ขอ ๒ 

- เพ่ือเปนไปตามหนังสือสั่งการ 

- เพ่ือนําไปจัดทํางบประมาณรายจายป 

๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ 

ยุทธศาสตรการอนุรักษและ

พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ  

และสิ่งแวดลอมใหเกิดความ

สมดลุอยางยั่งยืน 

แผนงานการเกษตร สํานักงานปลัด 

 

๕.  ยุทธศาสตรการบริหารราชการตามหลักการบริหารบานเมืองที่ด ี

๕.๑  แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ลําดับที ่ รายละเอียดแผนพัฒนาทองถิ่นสีป่ (เพิ่มเติม) เหตุผลความจําเปนในการเพิ่มเติมแผน ยุทธศาสตร แผนงาน 
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก 

๑ โครงการปรับปรุง/ซอมแซมสํานักงาน อบต.พลับพลา 

เปาหมาย/ผลผลิตโครงการ 

สํานักงาน อบต.พลับพลา  จํานวน  ๑  แหง 

งบประมาณ  ป ๒๕๖๑ จํานวน  ๔๐๐,๐๐๐  บาท  

                ป ๒๕๖๒ จํานวน  ๔๐๐,๐๐๐  บาท 

                ป ๒๕๖๓ จํานวน  ๔๐๐,๐๐๐  บาท 

เพ่ิมเตมิในแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป ในปงบประมาณ ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓  

หนา  ๑๖ ขอ ๑ 

- เพ่ือใหมีสภาพแวดลอมที่ปลอดภัยและ

เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน 

- เพ่ือนําไปจัดทํางบประมาณรายจายป 

๒๕๖๑ - ๒๕๖๓ 

ยุทธศาสตรการบริหาร

ราชการตามหลักการบริหาร

บานเมืองท่ีด ี

 

แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป 

สํานักงานปลัด 
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๕.  ยุทธศาสตรการบริหารราชการตามหลักการบริหารบานเมืองที่ด ี

๕.๒  แผนงานการศึกษา 

ลําดับที ่ รายละเอียดแผนพัฒนาทองถิ่นสีป่ (เพิ่มเติม) เหตุผลความจําเปนในการเพิ่มเติมแผน ยุทธศาสตร แผนงาน 
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก 

๑ โครงการปรับปรุง/ซอมแซมหองทํางาน 

เปาหมาย/ผลผลิตโครงการ 

หองทํางานกองการศึกษาฯ จํานวน ๑ แหง 

งบประมาณ  ป ๒๕๖๑ จํานวน  ๑๐๐,๐๐๐ บาท 

                 ป  ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔  จํานวนปละ  ๕๐,๐๐๐  บาท  

เพ่ิมเตมิในแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป ในปงบประมาณ ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔  

หนา  ๑๖ ขอ ๑ 

- เพ่ือใหมีสภาพแวดลอมที่ปลอดภัยและ

เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน 

- เพ่ือนําไปจัดทํางบประมาณรายจายป 

๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ 

ยุทธศาสตรการบริหาร

ราชการตามหลักการบริหาร

บานเมืองท่ีด ี

 

แผนงานการศึกษา กองการศึกษาฯ 

 

๖.  ยุทธศาสตรการสงเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย ความมั่นคง และสนับสนุนแนวนโยบายของรัฐบาล จังหวัด อําเภอ 

๖.๑  แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ลําดับที ่ รายละเอียดแผนพัฒนาทองถิ่นสีป่ (เพิ่มเติม) เหตุผลความจําเปนในการเพิ่มเติมแผน ยุทธศาสตร แผนงาน 
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก 

๑ โครงการ งานพระราชพิธี  รัฐพิธีการที่เปนวันสําคัญทางราชการ เชน วันปย

มหาราช วันเฉลมิพระชนพรรษา  และอ่ืนๆ 

เปาหมาย/ผลผลิตโครงการ 

ปละ ๑ ครั้ง ตามหนังสอืสั่งการ  

งบประมาณ  ๕๐,๐๐๐  บาท  

เพ่ิมเตมิในแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป ในปงบประมาณ ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔  

หนา  ๑๗ ขอ ๑ 

- เพ่ือสงเสริมสนับสนุนในการจัดงานวัน

สําคัญทางราชการและงานรัฐพิธีตางๆ 

- เพ่ือนําไปจัดทํางบประมาณรายจายป 

๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ 

ยุทธศาสตรการสงเสริมการ

ปกครองระบอบ

ประชาธิปไตย ความมั่นคง 

และสนบัสนุนแนวนโยบาย

ของรัฐบาล จังหวัด อําเภอ 

 

แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป 

สํานักงานปลัด 

๒ อุดหนุน อบต.กระโทก ตามโครงการ  การจัดตั้งศนูยปฏิบัติการรวมในการ

ชวยเหลือประชาชนขององคกรปกครองสวนทองถิ่นระดับอําเภอ อําเภอโชคชัย 

จังหวัดนครราชสีมา 

เปาหมาย/ผลผลิตโครงการ 

ดําเนินการปละ ๑ ครั้ง 

งบประมาณ  ๑๒,๐๐๐ บาท 

เพ่ิมเตมิในแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป ในปงบประมาณ ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔  

หนา  ๑๙   ขอ ๑ 

-  เพ่ือใหสอดคลองกับงบประมารและ

เปนไปตามหนังสือสั่งการของกรมสงเสริม

การปกครองทองถิ่น 

- เพ่ือนําไปจัดทํางบประมาณรายจายป 

๒๕๖๑ - ๒๕๖๔  

ยุทธศาสตรการสงเสริมการ

ปกครองระบอบ

ประชาธิปไตย ความมั่นคง 

และสนบัสนุนแนวนโยบาย

ของรัฐบาล จังหวัด อําเภอ 

 

แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป 

สํานักงานปลัด 

สนับสนุน อบต.

กระโทก 



 

-๘- 

 

สวนของบัญชีครุภัณฑ 

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  เพิ่มเติม  คร้ังท่ี  ๑/๒๕๖๑ 

บัญชีครุภัณฑ ของแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เพ่ิมเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑  รายละเอียดดงันี้ 
 

ลําดับที ่ รายละเอียดแผนพัฒนาทองถิ่นสีป่ (เพิ่มเติม) เหตุผลความจําเปนในการเพิ่มเติมแผน แผนงาน หมวด 
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก 

๑ จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ 

เปาหมาย/ผลผลิตของครภุณัฑ 

เครื่องปรับอากาศ  ขนาด ๓๖,๐๐๐  บีทียู  แบบแยกสวน ชนิดตั้งพ้ืน

หรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ ราคารวมคาตดิตั้ง) 

งบประมาณ  ๔๗,๐๐๐  บาท  

เพ่ิมเตมิในแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป ในปงบประมาณ ๒๕๖๒ หนา  ๒๐  

ขอ ๑ 

- เพ่ือนําไปจัดทํางบประมาณรายจายป 

๒๕๖๒  

แผนงานบริหารงานทั่วไป (คาครุภัณฑ ทีด่ินและ

สิ่งกอสราง)  คาครภัุณฑ 

สํานักงานปลัด 

๒ จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ 

เปาหมาย/ผลผลิตของครภุณัฑ 

เครื่องปรับอากาศ  ขนาด ๓๖,๐๐๐  บีทียู  แบบแยกสวน ชนิดตั้งพ้ืน

หรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ ราคารวมคาตดิตั้ง) 

งบประมาณ  ๑๔๑,๐๐๐  บาท  

เพ่ิมเตมิในแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป ในปงบประมาณ ๒๕๖๒ หนา  ๒๐  

ขอ ๒ 

- เพ่ือนําไปจัดทํางบประมาณรายจายป 

๒๕๖๒ 

แผนงานการศึกษา (คาครุภัณฑ ที่ดินและ

สิ่งกอสราง)  คาครภัุณฑ 

กองการศึกษาฯ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ  ผ.๐๗ 
 

บัญชสีรุปโครงการพัฒนา 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ  ผ.๐๑ 
 

รายละเอียดโครงการพฒันา 

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

องคการบริหารสวนตําบลพลับพลา  อําเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 
 



-๑๑- 
 

รายละเอียดโครงการพฒันา 

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๔)  เพิ่มเติม  คร้ังท่ี  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 

๑ โครงการกอสรางถนน คสล.

สายหลัง อบต.พลับพลา 

บานไทย  หมูที่  ๒ 

เพ่ือถนนไดมาตรฐาน

ราษฎรไดใชสญัจรไป

มาไดสะดวก 

กวาง ๓.๐๐ เมตร  

ยาว ๓๒ เมตร  

หนา ๐.๑๕  เมตร 

- ๖๕,๐๐๐ - - ประชาชนพึงพอใจ

ในการสัญจรสะดวก

รอยละ ๖๐ ขึ้นไป 

- ทําใหประชาชน

สัญจรสะดวก 

 

กองชาง 

 

๒ โครงการซอมแซมราง

ระบายน้ําสายขางโรงเรียน

ชุมชนพลับพลา หมูที่  ๓ 

 

เพ่ือระบายน้ําได

สะดวก 

ทําการขุดลอกตะกอนดิน

และทําการซอมแซมฝาปด

รางระบายน้ํา คสล. ยาว

รวม ๙๐.๐๐ เมตร 

๒๕,๐๐๐ - - - ประชาชนพึงพอใจ

ในการแกปญหาการ

ระบายน้ํารอยละ 

๖๐ ขึ้นไป 

- ทําใหการระบาย

น้ําสะดวก 

- ฝนตกน้ําไมทวม

ขังถนน 

กองชาง 

 

๓ โครงการซอมแซมถนนสาย

รอง บานโคงยาง หมูที่ ๔ 

เพ่ือถนนไดมาตรฐาน

ราษฎรไดใชสญัจรไป

มาไดสะดวก 

ชวงท่ี ๑ กวาง ๔.๕๐ เมตร  

ยาว ๑๕๐.๐๐ เมตร 

ชวงท่ี ๒ กวาง ๕.๐๐ เมตร 

ยาว ๑๕๐.๐๐ เมตร 

๗๕๐,๐๐๐ ๗๕๐,๐๐๐ ๗๕๐,๐๐๐ - ประชาชนพึงพอใจ

ในการสัญจรสะดวก

รอยละ ๖๐ ขึ้นไป 

- ทําใหประชาชน

สัญจรสะดวก 

 

กองชาง 

 

๔ โครงการซอมแซมถนนสาย

บานนายสมหวัง  จอบกระ

โทก บานกอก หมูท่ี ๖ 

เพ่ือถนนไดมาตรฐาน

ราษฎรไดใชสญัจรไป

มาไดสะดวก 

กวาง ๕.๐๐  เมตร  

ยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร   

หนา ๐.๑๕ เมตร 

- ๓๓๐,๐๐๐ ๓๓๐,๐๐๐ - ประชาชนพึงพอใจ

ในการสัญจรสะดวก

รอยละ ๖๐ ขึ้นไป 

- ทําใหประชาชน

สัญจรสะดวก 

 

กองชาง 

 

๕ โครงการกอสรางถนน คสล. 

ซอยบานนายสวิง  เหงากระ

โทก  บานเกาะ หมูท่ี ๘ 

เพ่ือถนนไดมาตรฐาน

ราษฎรไดใชสญัจรไป

มาไดสะดวก 

กวาง ๓.๐๐  เมตร  

ยาว ๒๘.๐๐ เมตร   

หนา ๐.๑๕ เมตร 

- ๖๐,๐๐๐ - - ประชาชนพึงพอใจ

ในการสัญจรสะดวก

รอยละ ๖๐ ขึ้นไป 

- ทําใหประชาชน

สัญจรสะดวก 

 

กองชาง 

 

 

แบบ ผ. ๐๑ 



 

-๑๒- 
 

รายละเอียดโครงการพฒันา 

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๔)  เพิ่มเติม  คร้ังท่ี  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 

๖ โครงการกอสรางถนน 

คสล. สายบานบหุมูที่ ๑๐ 

เช่ือมหมูที่ ๑  

เพ่ือถนนได

มาตรฐานราษฎรได

ใชสัญจรไปมาได

สะดวก 

กวาง ๕.๐๐  เมตร  

ยาว ๑๙๑.๐๐ เมตร  

หนา ๐.๑๕ เมตร 

- ๘๐๐,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐ - ประชาชนพึงพอใจ

ในการสัญจร

สะดวกรอยละ ๖๐ 

ขึ้นไป 

- ทําใหประชาชน

สัญจรสะดวก 

 

กองชาง 

 

๗ โครงการซอมแซม

ถนนลาดยางสายสามแยก

ไปถนนชลประทาน บาน

ปรางค หมูที่ ๑๑ 

เพ่ือถนนได

มาตรฐานราษฎรได

ใชสัญจรไปมาได

สะดวก 

กวาง ๔.๐๐  เมตร  

ยาว ๓๕๐.๐๐ เมตร   

- ๗๐๐,๐๐๐ ๗๐๐,๐๐๐ - ประชาชนพึงพอใจ

ในการสัญจร

สะดวกรอยละ ๖๐ 

ขึ้นไป 

- ทําใหประชาชน

สัญจรสะดวก 

 

กองชาง 

 

๘ โครงการกอสรางถนน 

คสล.สายบานคลองยาง

หมูที่ ๑๔ เช่ือมบานคลอง

กลาง หมูที่ ๑๕  

เพ่ือถนนได

มาตรฐานราษฎรได

ใชสัญจรไปมาได

สะดวก 

กวาง  ๕.๐๐  เมตร 

ยาว  ๗๕  เมตร   

หนา  ๐.๑๕  เมตร 

๒๒๕,๐๐๐ - - - ประชาชนพึงพอใจ

ในการสัญจร

สะดวกรอยละ ๖๐ 

ขึ้นไป 

- ทําใหประชาชน

สัญจรสะดวก 

 

กองชาง 

 

๙ โครงการซอมแซมถนน 

คสล. สายบานคลองยาง 

หมูที่ ๑๔ เช่ือมบานคลอง

กลาง หมูที่  ๑๕ 

เพ่ือถนนได

มาตรฐานราษฎรได

ใชสัญจรไปมาได

สะดวก 

กวาง ๔.๙๐  เมตร 

ยาว  ๔๑๕  เมตร   

หนา  ๐.๐๕  เมตร 

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

ในการสัญจร

สะดวกรอยละ ๖๐ 

ขึ้นไป 

- ทําใหประชาชน

สัญจรสะดวก 

 

กองชาง 

 

 

แบบ ผ. ๐๑ 



 

-๑๓- 
 

รายละเอียดโครงการพฒันา 

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๔)  เพิ่มเติม  คร้ังท่ี  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 

๑๐ โครงการซอมแซมทอ

ระบายน้ํา คสล. บานโนน

แดง หมูที่ ๑๖ 

เพ่ือระบายน้ําได

สะดวก 

๑. วางทอ คสล.ขนาด 

๐.๔๐ เมตร ยาวรวม 

จํานวน ๑๙ ทอน 

๒. วางทอ คสล.ขนาด 

๑.๐๐ เมตร แถวคู

จํานวน ๑๖ ทอน 

๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ - - ประชาชนพึง

พอใจในการ

แกปญหาการ

ระบายน้ํารอยละ 

๖๐ ขึ้นไป 

- ทําใหการระบาย

น้ําสะดวก 

- ฝนตกน้ําไมทวม

ขังถนน 

กองชาง 

 

๑๑ โครงการซอมแซมถนน

สายหลักและถนนสายรอง

ในเขตความรับผิดชอบ 

อบต.พลับพลา  

เพ่ือถนนได

มาตรฐานราษฎรได

ใชสัญจรไปมาได

สะดวก 

ชวงท่ี  ๑  กวาง  ๕.๐๐  

เมตร  ยาว  ๑,๘๐๐  

เมตร 

ชวงท่ี  ๒  กวาง  ๔.๐๐  

เมตร ยาว  ๑,๒๐๐  

เมตร 

- ๘,๐๐๐,๐๐๐ ๘,๐๐๐,๐๐๐ ๘,๐๐๐,๐๐๐ ประชาชนพึง

พอใจในการ

สัญจรสะดวก

รอยละ ๖๐ ขึ้น

ไป 

- ทําใหประชาชน

สัญจรสะดวก 

 

กองชาง 

 

รวม    ๑,๒๕๐,๐๐๐ ๑๑,๙๕๕,๐๐๐ ๑๑,๕๘๐,๐๐๐ ๙,๐๐๐,๐๐๐    

 

 

 

 

แบบ ผ. ๐๑ 



-๑๔- 

รายละเอียดโครงการพฒันา 

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๔)  เพิ่มเติม  คร้ังท่ี  ๑/๒๕๖๑ 

องคการบริหารสวนตําบลพลับพลา  อําเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 
 

ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  ๒  ยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู 

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดท่ี  ๕  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสาธารณสุข 

๓.  ยุทธศาสตรสรางสังคมใหมีคณุภาพชีวิตที่ดีอยางท่ัวถึงและอยูรวมกันอยางมีความสุข 

    ๓.๔  แผนงานการศึกษา 

งบประมาณและที่ผานมา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

ป  ๒๕๖๑ 

(บาท) 

ป  ๒๕๖๒ 

(บาท) 

ป  ๒๕๖๓ 

(บาท) 

ป ๒๕๖๔ 

(บาท) 

ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก 

๑ โครงการกอสรางรั้วบริเวณรอบๆ 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กศูนยทา

ตะเคียน 

เพ่ือรักษาความ

ปลอดภัยใหแกเด็ก

นักเรียน 

ศูนยเด็กเล็กบาน

ทาตะเคียน 

จํานวน ๑ แหง 

- 

 

 

๒๐๐,๐๐๐ 

 

๒๐๐,๐๐๐ 

 

๒๐๐,๐๐๐ 

 

รั้วบริเวณรอบๆ

ศูนยพัฒนาเด็ก

เล็กไดมาตรฐาน 

ทําใหมีความ

ปลอดภัยในศูนย

พัฒนาเด็กเล็ก 

กองการศึกษา

ฯ 

รวม    - ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐    
 

ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  ๒  ยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู 

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดท่ี  ๕  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสาธารณสุข 

๓.  ยุทธศาสตรสรางสังคมใหมีคณุภาพชีวิตที่ดีอยางท่ัวถึงและอยูรวมกันอยางมีความสุข 

๓.๕  แผนงานสาธารณสุข 

งบประมาณและที่ผานมา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

ป  ๒๕๖๑ 

(บาท) 

ป  ๒๕๖๒ 

(บาท) 

ป  ๒๕๖๓ 

(บาท) 

ป ๒๕๖๔ 

(บาท) 

ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก 

๑ โครงการรณรงคฉีดวัคซีนปองกัน

โรคพิษสุนัขบา ภายใตโครงการ

สัตวปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรค

พิษสุนัขบา ตามพระปณิธาน ศ.ดร.

สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาจุฬา

ภรณวลัยลักษณอัครราชกุมาร ี

- เพ่ือสํารวจขอมูล

และขึ้นทะเบียน

สุนัขและแมว 

 

- จํานวน ๑๘ 

หมูบาน 

- วัคซีนพรอม

วัสดุอุปกรณ 

๖๐,๐๐๐ 

 

 

๖๐,๐๐๐ 

 

๖๐,๐๐๐ 

 

๖๐,๐๐๐ 

 

ความพึงพอใจ

ของประชาชนใน

การปองกันโรค

พิษสุนัขบาไม

นอยกวารอยละ 

๘๐ 

ทําใหปองกัน

และลดความ

เสี่ยงจากโรคพิษ

สุนัขบาทั้งในคน

และสตัว 

สํานักงานปลัด 

รวม    ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐    

 

แบบ ผ. ๐๑ 



-๑๕- 

 

รายละเอียดโครงการพฒันา 

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๔)  เพิ่มเติม  คร้ังท่ี  ๑/๒๕๖๑ 

องคการบริหารสวนตําบลพลับพลา  อําเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 
 

ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  ๓  บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหมีความสมบูรณอยางยั่งยนื 

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดท่ี  ๑๐  ยุทธศาสตรดานการอนุรกัษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

๔.  ยุทธศาสตรการอนรุกัษและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดลอมใหเกิดความสมดลุอยางย่ังยืน 

     ๔.๓  แผนงานการเกษตร 

งบประมาณและที่ผานมา 
 

ที ่
โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

ป  ๒๕๖๑ 

(บาท) 

ป  ๒๕๖๒ 

(บาท) 

ป  ๒๕๖๓ 

(บาท) 

ป ๒๕๖๔ 

(บาท) 

ตัวชีวั้ด 

(KPI) 

ผลที่คาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

๑ โครงการคลองสวยน้ําใส  คน

ไทยมีความสุข 

- เกิดการปรับปรุง

สภาพแมน้ํา ลําคลอง 

แหลงน้ําสาธารณะ 

- เกิดการมสีวนรวม

ของประชาชนในการ

อนุรักษแหลงน้ํา 

- ประชาชนรูถึง

ประโยชนและผลเสีย

ของผักตบชวา 

จัดโครงการปละ ๑ 

ครั้ง 

๒๐,๐๐๐ 

 

๒๐,๐๐๐ 

 

๒๐,๐๐๐ 

 

๒๐,๐๐๐ 

 

ประชาชนพึงพอใจ

ในการแกไขปญหา

แหลงน้ําเพ่ือ

การเกษตรและ

อุปโภครอยละ ๖๐ 

ขึ้นไป 

- ทําใหสภาพแหลง

น้ําธรรมชาติ

สะอาด 

- ทําใหเกิดความรัก 

ความสามัคคีใน

ชุมชน 

- ทําใหมีแหลงน้ํา

ใชเพ่ือการเกษตร 

สํานักงาน

ปลัด 

๒ โครงการอนุรักษพันธุกรรม

พืชอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริสมเดจ็พระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช

กุมารี (อพ.สธ.) 

- อนุรักษพันธุพืชไมให

สูญหาย 

- เกิดความรักความ

สามัคคีในทองถิ่น 

- เกิดการสรางรายไดให

ชุมชน 

ดําเนินโครงการปละ 

๑ ครั้ง 

๒๐,๐๐๐ 

 

 

๒๐,๐๐๐ 

 

๒๐,๐๐๐ 

 

๒๐,๐๐๐ 

 

ประชาชนมีความ

พึงพอใจในการ

ดําเนินโครงการไม

ต่ํากวารอยละ ๖๐ 

- ทําใหทองถ่ิน

สามารถอนุรักษ

พันธุพืชไมใหสูญ

หาย 

- ทําใหคนใน

ทองถ่ินมีความ

สามัคค ี

สํานักงาน

ปลัด 

รวม    ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐    

 

แบบ ผ. ๐๑ 



-๑๖- 
 

รายละเอียดโครงการพฒันา 

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๔)  เพิ่มเติม  คร้ังท่ี  ๑/๒๕๖๑ 

องคการบริหารสวนตําบลพลับพลา  อําเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  ๕  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครฐั   

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดท่ี  ๘  ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการบานเมืองที่ด ี

๕.  ยุทธศาสตรการบริหารราชการตามหลักการบริหารบานเมืองที่ด ี

     ๕.๑  แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

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 

๑ โครงการปรับปรุง/

ซอมแซม สํานักงาน 

อบต.พลับพลา 

เพ่ือใหมีสภาพแวดลอมที่

ปลอดภัยและเหมาะสมกับการ

ปฏิบัติงาน 

สํานักงาน อบต.

พลับพลา  

จํานวน  ๑  แหง 

๔๐๐,๐๐๐ 
 

 

๔๐๐,๐๐๐ 

 

๔๐๐,๐๐๐ 

 

- 

 

มีสภาพแวดลอมที่

ปลอดภัย 

ทําให สํานักงานมี

สภาพแวดลอมที่

ปลอดภัยเหมาะสม

กับการปฏิบัติงาน 

สํานักงาน

ปลัด 

 

รวม    ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ -    
 

ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  ๕  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครฐั   

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดท่ี  ๘  ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการบานเมืองที่ด ี

๕.  ยุทธศาสตรการบริหารราชการตามหลักการบริหารบานเมืองที่ด ี

     ๕.๒  แผนงานการศึกษา 

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 

๑ โครงการปรับปรุง/

ซอมแซมหองทํางาน 

เพ่ือใหมีสภาพแวดลอมที่

ปลอดภัยและเหมาะสมกับการ

ปฏิบัติงาน 

หองทํางานกอง

การศึกษาฯ  

จํานวน  ๑  แหง 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

 

๕๐,๐๐๐ 

 

๕๐,๐๐๐ 

 

๕๐,๐๐๐ 

 

มีสภาพแวดลอมที่

ปลอดภัย 

ทําใหหองทํางานมี

สภาพแวดลอมที่

ปลอดภัยเหมาะสม

กับการปฏิบัติงาน 

กอง

การศึกษาฯ 

 

รวม    ๑๐๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐    
 

แบบ ผ. ๐๑ 

 



 

-๑๗- 

 

รายละเอียดโครงการพฒันา 

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๔)  เพิ่มเติม  คร้ังท่ี  ๑/๒๕๖๑ 

องคการบริหารสวนตําบลพลับพลา  อําเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

 

ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  ๔  การเสริมสรางความมัน่คงทุกมิติ เพื่อปกปองสถาบันหลักของชาติ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน   

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดท่ี  ๘  ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการบานเมืองที่ด ี

๖.  ยุทธศาสตรการสงเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย ความมั่นคง และสนับสนุนแนวนโยบายของรัฐบาล จังหวัด อําเภอ 

     ๖.๑  แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

งบประมาณและที่ผานมา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
ป  ๒๕๖๑ 

(บาท) 

ป  ๒๕๖๒ 

(บาท) 

ป  ๒๕๖๓ 

(บาท) 

ป ๒๕๖๔ 

(บาท) 

ตัวชีวั้ด 

(KPI) 

ผลที่คาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

๑ โครงการ งานพระราช

พิธี  รัฐพิธีการที่เปนวัน

สําคัญทางราชการ เชน 

วันปยมหาราช วันเฉลิม

พระชนพรรษา  และ

อ่ืนๆ 

เพ่ือสงเสริมสนับสนุนใน

การจัดงานวันสําคัญทาง

ราชการและงานรัฐพิธี

ตางๆ 

ปละ ๑ ครั้งตามหนังสือ

สั่งการ 

๕๐,๐๐๐ 
 

 

๕๐,๐๐๐ 

 

๕๐,๐๐๐ 

 

๕๐,๐๐๐ 

 

การดําเนินการ

เปนไปดวย

ความเรยีบรอย 

ทําใหประชาชนและ

เจาหนาที่หนวยงานรัฐมี

สวนรวมในการดําเนินการ

และเห็นถึงความสําคญั

ของวันสําคัญทางราชการ

และงานรัฐพิธี 

สํานักงาน

ปลัด 

รวม    ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐    

 

 

 

 

 

 

แบบ ผ. ๐๑ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ  ผ.๐๒ 
 

รายละเอียดโครงการพฒันา 

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

สําหรับอุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ  

องคกรประชาชน 
 



-๑๘- 

 

รายละเอียดโครงการพฒันา 

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

สําหรับ อุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรประชาชน 

องคการบริหารสวนตําบลพลับพลา  อําเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 
 

ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  ๒  ยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู 

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดท่ี  ๕  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสาธารณสุข 

๓.  ยุทธศาสตรสรางสังคมใหมีคณุภาพชีวิตที่ดีอยางท่ัวถึงและอยูรวมกันอยางมีความสุข 

     ๓.๕  แผนงานสาธารณสุข 

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 

หนวยงานที่

ขอรับเงิน

อุดหนุน 

๑ เงนิอุดหนุนสําหรับการ

ดําเนินงานตามแนวทาง

โครงการพระราชดาํริ

ดานสาธารณสุข 

เพ่ือสนับสนุนให

ชุมชน/หมูบาน 

แหงละ ๒๐,๐๐๐  

บาท 

จํานวนโครงการท่ี

หมูบานขอรับการ

สนับสนุนสําหรบัการ

ดําเนินงานตาม

แนวทางโครงการ

พระราชดําริดาน

สาธารณสุข  

๓๖๐,๐๐๐ 

 

 

๓๖๐,๐๐๐ 

 

๓๖๐,๐๐๐ 

 

๓๖๐,๐๐๐ 

 

ผลการ

ดําเนินการ

ประชาชนมี

ความพอใจรอย

ละ ๖๐ ขึ้นไป 

การ

ดําเนินงาน

ตามโครงการ

พระราชดําริ

ดาน

สาธารณสุข

เปนประโยชน

ตอประชาขน

ทุกโครงการ 

สํานักงาน

ปลัด 

คณะกรรม 

การหมูบาน 

รวม    ๓๖๐,๐๐๐ ๓๖๐,๐๐๐ ๓๖๐,๐๐๐ ๓๖๐,๐๐๐     

 

 

 

 

แบบ ผ. ๐๒ 



-๑๙- 

 

รายละเอียดโครงการพฒันา 

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

สําหรับ อุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรประชาชน 

องคการบริหารสวนตําบลพลับพลา  อําเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 
 

ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  ๔  การเสริมสรางความมัน่คงทุกมิติ เพื่อปกปองสถาบันหลักของชาติ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน   

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดท่ี  ๘  ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการบานเมืองที่ด ี

๖.  ยุทธศาสตรการสงเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย ความมั่นคง และสนับสนุนแนวนโยบายของรัฐบาล จังหวัด อําเภอ 

     ๖.๑  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 

หนวยงานที่

ขอรับเงิน

อุดหนุน 

๑ อุดหนุน อบต.กระโทก 

ตามโครงการ  ศูนย

ปฏิบัติการรวมในการ

ชวยเหลือประชาชนของ

องคกรปกครองสวน

ทองถ่ินระดับอําเภอ 

อําเภอโชคชัย จังหวัด

นครราชสมีา 

เพ่ือสนับสนุน

โครงการศูนย

ปฏิบัติการรวมใน

การชวยเหลือ

ประชาชนของ

องคกรปกครอง

สวนทองถิ่นระดับ

อําเภอ อําเภอโชค

ชัย จังหวัด

นครราชสมีา 

ดําเนินการปละ ๑ 

ครั้ง 

๑๒,๐๐๐ 
 

 

๑๒,๐๐๐ 

 

๑๒,๐๐๐ 

 

๑๒,๐๐๐ 

 

การ

ดําเนินงาน

เปนไปดวย

ความ

เรียบรอย 

โครงการ ศูนย

ปฏิบัติการรวมใน

การชวยเหลือ

ประชาชนของ

องคกรปกครองสวน

ทองถ่ินระดับอําเภอ 

อําเภอโชคชัย 

จังหวัดนครราชสีมา

ลุลวงไปดวยด ี

สํานักงาน

ปลัด 

อบต.กระ

โทก 

รวม    ๑๒,๐๐๐ ๑๒,๐๐๐ ๑๒,๐๐๐ ๑๒,๐๐๐     

 

แบบ ผ. ๐๒ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ  ผ.๐๘ 
 

บัญชคีรุภัณฑ 

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

องคการบริหารสวนตําบลพลับพลา  อําเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 
 



-๒๐- 

 

บัญชีครุภัณฑ 

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  เพิ่มเติม  คร้ังท่ี  ๑/๒๕๖๑ 

องคการบริหารสวนตําบลพลับพลา  อําเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

 

งบประมาณและที่ผานมา ที ่

 

 

แผนงาน 

 

 

หมวด 

 

 

ประเภท 

 

 

วัตถุประสงค 

 

 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของครภัุณฑ) 

 

๒๕๖๑ 

(บาท) 

๒๕๖๒ 

(บาท) 

๒๕๖๓ 

(บาท) 

๒๕๖๔ 

(บาท) 

 

หนวยงาน 

รับผิดชอบหลัก 

๑ แผนงาน

บริหารงานทั่วไป 

(คาครุภัณฑ 

ที่ดินและ

สิ่งกอสราง)    

คาครุภัณฑ 

ครุภัณฑ

สํานักงาน 

๑. เพ่ือจัดซื้อ

เครื่องปรับอากาศ 

เครื่องปรับอากาศ  ขนาด 

๓๖,๐๐๐  บีทียู  แบบแยก

สวน ชนิดตั้งพ้ืนหรือชนิด

แขวน (มีระบบฟอกอากาศ 

ราคารวมคาตดิตั้ง)  จํานวน  

๑  เครื่อง 

- ๔๗,๐๐๐ - - สํานักงานปลัด 

๒ แผนงาน

การศึกษา 

(คาครุภัณฑ 

ที่ดินและ

สิ่งกอสราง)    

คาครุภัณฑ 

ครุภัณฑ

สํานักงาน 

๑. เพ่ือจัดซื้อ

เครื่องปรับอากาศ 

เครื่องปรับอากาศ  ขนาด 

๓๖,๐๐๐  บีทียู  แบบแยก

สวน ชนิดตั้งพ้ืนหรือชนิด

แขวน (มีระบบฟอกอากาศ 

ราคารวมคาตดิตั้ง)  จํานวน  

๓  เครื่อง 

- ๑๔๑,๐๐๐ - - กองการศึกษา 

รวม - ๑๘๘,๐๐๐ - -  

 

 

แบบ ผ. ๐๘ 



 

 

 
 

ภาคผนวก 
 

ก.  สําเนาคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการฯ ๓ คณะ 

ข.  สําเนารายงานการประชุมสภาฯ 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


