
 

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

เปลีย่นแปลง  ครั้งที่  ๒/๒๕๖๒ 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

องคการบริหารสวนตําบลพลับพลา 

อําเภอโชคชยั  จังหวัดนครราชสีมา 
 

 



 

 

  

 
 

 

ประกาศองคการบริหารสวนตําบลพลับพลา 

เรื่อง แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ.  ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)  เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่  ๒/๒๕๖๒ 

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

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

พ.ศ.  ๒๕๔๘  และแกไขเพิ่มเติมถึง  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๖๑  ขอ  ๒๒  กําหนดใหการเพ่ิมเติมหรือการ

เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาตองดําเนินการตามระเบียบนี้  ซึ่งองคการบริหารสวนตําบลพลับพลา  ไดจัดทํา

แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป  (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)  เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่  ๒/๒๕๖๒  โดยไดรับความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลพลับพลา สภาองคการบริหารสวนตําบลพลับพลา  ในการ

ประชุมสภาสมัยสามัญ  สมัยที่ ๑  ครั้งที่ ๑  เมื่อวันที่  ๒๙  เมษายน  ๒๕๖๒  แลวนั้น 
            

องคการบริหารสวนตําบลพลับพลา  จึงประกาศใชเปนแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป  (พ.ศ. ๒๕๖๑ - 

๒๕๖๔)  เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่  ๒/๒๕๖๒  เพ่ือเปนแนวทางในการพัฒนาทองถ่ินตอไป 
 

  จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน 
 

   ประกาศ  ณ  วันที่   ๒๙    เดือน เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๖๒   

     

 

 

       (นายสมบูรณ  แขดอน) 

       นายกองคการบริหารสวนตําบลพลับพลา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คํานํา 

 
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  

พ.ศ.  ๒๕๔๘ และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑  กําหนดใหทองถ่ินดําเนินการจัดทําแผนพัฒนา

ทองถ่ินสี่ป  เพื่อเปนแนวทางการพัฒนาของทองถิ่น และเพื่อประโยชนของประชาชน องคกรปกครองสวน

ทองถิ่นอาจเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป ตามขอ  ๒๒  องคการบริหารสวนตําบลพลับพลา  

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

๒/๒๕๖๒  เพื่อใหมีความเหมาะสม สอดคลองกับปญหา สภาพพื้นที่ในการดําเนินการและความเดือดรอนของ

ประชาชน เพื่อใหสามารถแกปญหา  ความจําเปนเรงดวน  ทันตอสถานการณในปจจุบันและใชเปนกรอบใน

การดําเนินการตามงบประมาณรายจายตอไป 

 

 

       องคการบริหารสวนตําบลพลับพลา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สารบัญ 
 

                    หนา 
 

หลักการและเหตุผล          ๑ 
 

สวนที่  ๑  สภาพทั่วไปและขอมูลพ้ืนฐาน        ๒ 
 

สวนที่  ๓  ยุทธศาสตรองคกรปกครองสวนทองถิ่น       ๑๕ 
 

แบบ  ยท. ๐๑  ความเชื่อมโยงยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกร  ๓๘ 
          ปกครองสวนทองถิ่น 
 

แบบ  ยท. ๐๒  แผนที่ยุทธศาสตร         ๔๓ 
 

แบบ  ยท. ๐๓  รายละเอียดแผนยุทธศาสตร       ๔๕ 
 

สวนที่  ๔  การนําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปไปสูการปฏิบัติ      ๕๕ 
 

แบบ  ผ ๐๗  บัญชีสรุปโครงการพัฒนา        ๗๙ 
 

แบบ  ผ ๐๑  รายละเอียดโครงการพัฒนาสําหรับองคกรปกครองทองถิ่นดําเนินการเอง   ๘๑ 
 

แบบ  ผ ๐๘  บัญชีครุภัณฑ         ๙๗ 
 

      
ภาคผนวก 

ก. สําเนาคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการฯ ๓ คณะ 
ข. สําเนารายงานการประชุมสภาฯ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บันทึกหลักการและเหตุผล 
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ.  ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  เปลี่ยนแปลง  คร้ังที่  ๒/๒๕๖๒ 

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

หลักการและเหตุผล 
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๘  และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ขอ  ๒๒  เพ่ือประโยชนของประชาชน  การ
เพ่ิมเติมแผนพัฒนาทองถ่ิน ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินดําเนินการตามขั้นตอน  ดังนี ้

(๑)  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินจัดทํารางแผนพัฒนาทองถ่ินที่เพิ่มเติมพรอม
เหตุผลและความจําเปนเสนอคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน  

(๒)  คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินและประชาคมทองถ่ินพิจารณารางแผนพัฒนาทองถ่ินที่เพ่ิมเติม  
สําหรับองคการบริหารสวนตําบลใหสงรางแผนพัฒนาทองถ่ินที่เพ่ิมเติมใหสภาองคการบริหารสวนตําบล
พิจารณาตามมาตรา ๔๖ แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ดวย 

เมื่อแผนพัฒนาทองถ่ินที่เพ่ิมเติมไดรับความเห็นชอบแลว  ใหสงแผนพัฒนาทองถิ่นดังกลาวใหผูบริหาร
ทองถิ่นประกาศใช  พรอมท้ังปดประกาศใหประชาชนทราบโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวันนับแตวันที่
ผูบริหารทองถิ่นประกาศใช 

ขอ  ๒๒/๑  เพ่ือประโยชนของประชาชน การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถิ่น ใหเปนอํานาจของ
คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น   

เมื่อแผนพัฒนาทองถิ่นตามวรรคหนึ่งไดรับความเห็นชอบแลว ใหสงแผนพัฒนาทองถ่ินดังกลาวให
ผูบริหารทองถ่ินประกาศใช  พรอมทั้งปดประกาศใหประชาชนทราบโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวันนับแต
ผูบริหารทองถิ่นประกาศใช 

ขอ  ๒๒/๒  การเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถ่ินเก่ียวกับโครงการพระราชดําริ งานพระ
ราชพิธี รัฐพิธี นโยบายรัฐบาล และนโยบายกระทรวงมหาดไทย ใหเปนอํานาจของผูบริหาร  สําหรับองคการ
บริหารสวนตําบลใหสงรางแผนพัฒนาทองถิ่นที่เพ่ิมเติม หรือเปลี่ยนแปลงใหสภาองคการบริหารสวนตําบล
พิจารณาตามมาตรา ๔๖ แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ดวย  และ
เมื่อแผนพัฒนาทองถ่ินท่ีเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงไดรับความเห็นชอบแลว ใหปดประกาศใหประชาชนทราบ
โดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวันนับแตวันท่ีไดรับความเห็นชอบการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา
ทองถ่ินดังกลาว 

องคการบริหารสวนตําบลพลับพลา มีความจําเปนท่ีจะตองดําเนินการแกไข  เพ่ิมเติม   
เปลี่ยนแปลง  แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ เพื่อตอบสนองแนวนโยบาย
ของรัฐบาล ที่มีความจําเปน เรงดวน  แกปญหาความเดือดรอนของประชาชน  การจัดสรรงบประมาณมีความ
เหมาะสมตามสถานะทางการคลังขององคการบริหารสวนตําบล  และสอดคลองกับสภาพพ้ืนที่ดําเนินงานจริง  
โดยทําการเปลี่ยนแปลงในสวนของขอมูลพื้นฐานสวนที่  ๑  สภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐาน  สวนที่ ๓ 
ยุทธศาสตรองคกรปกครองสวนทองถิ่น และสวนที่ ๔ การนําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปไปสูการปฏิบัติ  สวนของ
บัญชีโครงการพัฒนาทองถ่ิน  ในแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เดิม รายละเอียด ดังตอไปนี้  
 
 
 



สวนท่ี สวนท่ี ๑๑  
สภาพท่ัวไปและขอมูลพื้นฐาน 

 

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  
  หมูที ่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  กิโลเมตร  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 

ลําดั
บที ่

ชื่อที่สาธารณประโยชน 
หมูที ่ ตําบล 

เน้ือที ่
หลักฐาน นสล. 

เลขที ่

สภาพการ
ใช

ประโยชน 

สงวนไวใช
ประโยชน

รวมกันตลอดไป 

เหมาะสมที่จะใหใช
ประโยชนในราชการ 

เหมาะสมที่จะใช
ประโยชนอยางอ่ืน

(ระบุ) 

หมายเหต ุ

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 
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 



-๕- 
 

ทะเบียนที่ดินสาธารณประโยชนตําบลพลับพลา 
 

 
 
 
 
 
 

ตั้งอยู พิจารณาแลวเห็นวา 

ลําดับ
ที ่

ชื่อที่สาธารณประโยชน 
หมูที ่ ตําบล 

เน้ือที ่
หลักฐาน นสล. 

เลขที ่
สภาพการใช
ประโยชน 

สงวนไวใช
ประโยชน

รวมกันตลอดไป 

เหมาะสมที่จะใหใช
ประโยชนในราชการ 

เหมาะสมที่จะใช
ประโยชนอยางอ่ืน(ระบุ) 

หมายเหต ุ

๒๖ กระทรวงการคลัง ๙ พลับพลา ๐-๒-๓๖ นม ๓๕๖๐     เดิ่นขามปอม 
๒๗ กระทรวงการคลัง ๑๐ พลับพลา ๕๒-๓-๗๑ นม ๓๕๙๖     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 สระน้ําสาธารณประโยชน ๘ พลับพลา ๒-๐-๐๐ ยังไมออก นสล. สระน้ํา /   สระน้ํา 
๓๒ พ้ืนที่สาธารณประโยชน ๖ พลับพลา - ยังไมออก นสล.     พ้ืนที่

สาธารณประโยชน 



 
-๖- 

 
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 - - - - - - - - - - ๒ 

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/พนัง

ก้ันน้ํา 
- - - - - 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 
                    

 
แหลงน้ําธรรมชาต ิ ลําน้าํ,  ลําหวย  ๖  สาย  ไดแก   

๑.  ลําสําลาย   หมูที่  ๖, ๗, ๘, ๑๐  ๒.  ลําคลองเหมือง  หมูที่  ๔, ๑๐, ๑๑, ๑๗ 
๓.  ลําคลองยาง  หมูที่  ๑๔        ๔.  ลําคลองกลาง  หมูที่  ๑๕, ๑๘ 
๕.  ลําเหมืองนาย  หมูที่  ๑๐, ๑๒      ๖.  ลําคลองตานาย  หมูที่  ๑๒ 
 

แหลงน้ําที่สรางขึน้  บึง,  หนองและอื่นๆ  ๙  แหง  ไดแก   
๑.  บึงทุงนอย   หมูที่  ๒   ๒.  บึงทมก    หมูที่  ๔ 
๓.  บึงกุดสวาย หมูที่  ๑๒    ๔.  หนองสระธาร   หมูที่  ๑๓ 
๕.  หนองกระทุม  หมูที่  ๑๓  ๖.  หนองหญาขาว   หมูที่  ๑๓ 
๗.  สระหนองโพธิ ์หมูที่  ๑๔  ๘.  หนองหมู หมูที่  ๑๖ 
๙.  บึงทุงทอง  หมูที่  ๑๗ 

 
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 



  
 

-๗- 
 

หมูที่ ๘ บานเกาะ ผูปกครอง   นายสมพงษ  นรินทร  ผูใหญบาน 
หมูที่ ๙ บานปรางค ผูปกครอง นายสมปอง กอกกระโทก ผูใหญบาน 

 หมูที่ ๑๐ บานบ ุ  ผูปกครอง นายสงัเวียน   หงอยกระโทก ผูใหญบาน 
 หมูที่ ๑๑ บานปรางค ผูปกครอง นายสายยัณ ครากกระโทก ผูใหญบาน 
 หมูที่ ๑๒ บานกุดสวาย ผูปกครอง   นายลาภ  เจียกกระโทก ผูใหญบาน 
 หมูที่ ๑๓ บานทาตะเคียน  ผูปกครอง นายวนิัย  พิชยรัตนชัย ผูใหญบาน 

 หมูที่ ๑๔ บานคลองยาง ผูปกครอง นายสนุทร กํากระโทก ผูใหญบาน 
 หมูที่ ๑๕ บานคลองกลาง ผูปกครอง นายสพุิชัย  มวยกระโทก 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   
- ผูมาใชสทิธิ์เลือกตั้งนายกองคการบริหารสวนตําบลพลับพลาและสมาชิกสภาองคการ 

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.  และปจจุบันยังไมมีการเลือกตั้ง 
๓.  ดานประชากร 

๓.๑  ขอมูลเก่ียวกับจํานวนประชากร  จํานวน  ๑๘  หมูบาน 

ชุมชนที ่ ชื่อชุมชน จํานวนครัวเรือน หญิง ชาย 

๑ พลับพลา ๙๑ ครัวเรือน ๑๕๕ คน ๑๒๒ คน 

๒ ไทย ๑๒๔ ครัวเรือน ๒๐๐ คน ๑๘๗ คน 

๓ พลับพลา ๑๑๖ ครัวเรือน ๑๙๕ คน ๑๗๒ คน 

๔ โคงยาง ๘๖ ครัวเรือน ๑๖๔ คน ๑๒๔ คน 

๕ หนองยายเหล ๒๕๒ ครัวเรือน ๒๗๙ คน ๒๘๒ คน 

๖ กอก ๒๕๑ ครัวเรือน ๔๒๖ คน ๔๒๑ คน 

๗ ประดากุด ๗๓ ครัวเรือน ๑๕๒ คน ๑๖๑ คน 

๘ เกาะ ๑๒๖ ครัวเรือน ๒๓๐ คน ๑๙๕ คน 

๙ ปรางค ๒๓๒ ครัวเรือน ๓๐๒ คน ๒๔๔ คน 

๑๐ บุ ๑๒๐ ครัวเรือน ๒๐๑ คน ๒๐๓ คน 

๑๑ ปรางค ๑๒๘ ครัวเรือน ๒๑๖ คน ๑๘๒ คน 

๑๒ กุดสวาย ๒๐๔ ครวัเรือน ๓๕๓ คน ๓๒๕ คน 

๑๓ ทาตะเคียน ๒๒๓ ครัวเรือน ๓๗๓ คน ๓๕๔ คน 

๑๔ คลองยาง ๑๘๘ ครัวเรือน ๒๑๒ คน ๒๓๑ คน 

๑๕ คลองกลาง ๑๖๒ ครัวเรือน ๒๓๓ คน ๒๓๙ คน 
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๑๖ โนนแดง ๑๕๒ ครัวเรือน ๒๘๔ คน ๒๖๐ คน 

๑๗ บุ ๘๐ ครัวเรือน ๑๐๖ คน ๑๐๗ คน 

 ๑๘ บุยอ ๑๘๘ ครัวเรือน ๒๕๙ คน ๒๕๐ คน 

รวม ๒,๗๙๖ ครัวเรือน ๔,๓๔๐ คน ๔,๐๕๙ คน 

รวมประชากรทั้งหมด   ๘,๓๙๙  คน 
 

 (ขอมูล ระหวางวันที่  ๑  ถึง  ๑๑  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑  จากฝายทะเบียนและบัตรอําเภอโชคชัย) 
๔. สภาพทางสังคม 

๔.๑ การศึกษา 
ในพื้นที่องคการบริหารสวนตาํบลพลับพลา มโีรงเรียนระดับประถมศึกษาจํานวน ๘  โรงเรียน  
โรงเรียนรัฐบาล 
๑.   โรงเรียนชุมชนพลับพลา   
๒. โรงเรียนบานปรางค    
๓.   โรงเรียนวัดกุดสวาย   
๔.   โรงเรียนบานกอกวิทยา   
๕. โรงเรียนบานคลองกลาง   
๖. โรงเรียนบานทาตะเคียน    

 โรงเรียนเอกชน 
๑. โรงเรียนสายมิตรโชคชยั ๓     

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลพลับพลา 

๑ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานโคงยาง  หมูที่  ๔ 
๒ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานทาตะเคยีน  หมูที่  ๑๓ 

 

๔.๒ สาธารณสุข 
ตําบลพลับพลา  มีโรงพยาบาลสงเสรมิสุขภาพตําบล   ๒  แหง  ไดแก 
๑.  โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล 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  นางปราณี    ประสงคด ี ผูอํานวยการรพ.สต. 
๒.๒  นางฉวีวรรณ  มาตยวิเศษ นักวิชาการสาธารณสุขปฏบิัติการ (มาชวยราชการ) 
๒.๓  นางสาวกัญญาณ ี จิตติมณ ี  เจาพนักงานสาธารณสุข 
๒.๔  นางอํานวย  อินออนกุล พนักงานธุรกา 
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๒.๕  นางสาวมัญชสุา ศิริรักษ  พนักงานชวยการพยาบาล 

 ๒.๖  นางสาวเครือ เกาะทะเล พนักงานบรกิาร 
๒.๗  นายพงษพนัธ แผลกระโทก พนักงานเกษตรพื้นฐาน 

๔.๓ อาชญากรรม 
องคการบริหารสวนตําบลพลับพลาไมคอยมีเหตุอาชญากรรมเกิดข้ึน  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  ๖๘๔  คน  หญิง  ๙๙๓  คน  รวมเปน 

จํานวน  ๑,๖๗๗  คน    
ผูพกิาร   ในตําบลพลบัพลา    แยกเปน  ชาย  จํานวน  ๑๖๕  คน  หญิง  จํานวน  ๑๖๔  คน  

รวมเปน จํานวน  ๓๒๙  คน   
ผูปวยเอดส  ไดรับเบี้ยยงัชีพ  ๖  คน  แยกเปน  ชาย  ๒  คน   หญิง  ๔  คน 

(ขอมูล  ณ  วันที่  ๑๖  มกราคม  ๒๕๖๒  กองสวัสดิการสังคม) 
 

๕. ระบบบริการพื้นฐาน 
๕.๑  การคมนาคมขนสง 

   ๑.  จํานวนถนนลูกรัง ๑๙  สาย 
   ๒.  จํานวนถนนลาดยาง ๘  สาย 
   ๓.  จํานวนถนนคอนกรีต ๕๕  สาย 
   ๔.  จํานวนถนนอ่ืนๆ   ๓  สาย 
 ๕.๒  การไฟฟา 
ในตําบลพลับพลาไดรับบริการกระแสไฟฟาจากการไฟฟาสวนภูมิภาคสาขาอําเภอโชคชัยดังนี้    

หมูที่ ชื่อหมูบาน 
จํานวนครัวเรือน

ทั้งหมด 
จํานวนครัวเรือนท่ี

มีไฟฟาใช 
หมายเหตุ 

๑ พลับพลา   ๙๑  ครวัเรือน   ๙๑  ครวัเรือน  

๒ ไทย   ๑๒๔  ครัวเรือน   ๑๒๔  ครัวเรือน  

๓ พลับพลา  ๑๑๖   ครัวเรือน  ๑๑๖   ครัวเรือน  

๔ โคงยาง   ๘๖  ครวัเรือน   ๘๖  ครวัเรือน  

๕ หนองยายเหล   ๒๕๒  ครัวเรือน   ๒๕๒  ครัวเรือน  

๖ กอก   ๒๕๑  ครัวเรือน   ๒๔๖  ครัวเรือน  

๗ ประดากุด ๗๓  ครวัเรือน ๗๓  ครวัเรือน  
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๘ เกาะ   ๑๒๖  ครัวเรือน   ๑๒๖  ครัวเรือน  

๙ ปรางค   ๒๓๒  ครัวเรือน   ๒๒๖  ครัวเรือน  

๑๐ บุ   ๑๒๐  ครัวเรือน   ๑๑๙  ครัวเรือน  

๑๑ ปรางค   ๑๒๘  ครัวเรือน   ๑๒๖  ครัวเรือน  

๑๒ กุดสวาย  ๒๐๔  ครัวเรือน  ๒๐๑  ครัวเรือน  

๑๓ ทาตะเคียน   ๒๒๓  ครัวเรือน   ๒๒๐  ครัวเรือน  

๑๔ คลองยาง   ๑๘๘  ครัวเรือน   ๑๘๕  ครัวเรือน  

๑๕ คลองกลาง   ๑๖๒  ครัวเรือน   ๑๕๙  ครัวเรือน  

๑๖ โนนแดง   ๑๕๒  ครัวเรือน   ๑๕๐  ครัวเรือน  

๑๗ บุ   ๘๐  ครวัเรือน   ๘๐  ครวัเรือน  

๑๘ บุยอ   ๑๘๘  ครัวเรือน   ๑๘๔  ครัวเรือน  
รวมทัง้สิ้น ๒,๗๙๖  ครัวเรือน ๒,๗๖๔  ครัวเรือน  

๕.๓  การประปา 
ประชาชนในตําบลพลับพลา  สวนใหญไดรับการบริการดานการประปาจากการประปาสวนภูมภิาคอําเภอ

โชคชัย  และมีประชาชนบางหมูบรโิภคน้ําจากประปาหมูบาน  ดังนี ้
 

หมูที่ ชื่อหมูบาน 
จํานวนครัวเรือน

ทั้งหมด 
จํานวนครัวเรือนท่ี

มีน้ําประปาใช 
หมายเหตุ 

๑ พลับพลา   ๙๑  ครวัเรือน   ๙๑  ครวัเรือน  

๒ ไทย   ๑๒๔  ครัวเรือน   ๑๒๔  ครัวเรือน  

๓ พลับพลา  ๑๑๖   ครัวเรือน  ๑๑๖   ครัวเรือน  

๔ โคงยาง   ๘๖  ครวัเรือน   ๘๖  ครวัเรือน  

๕ หนองยายเหล   ๒๕๒  ครัวเรือน   ๒๕๒  ครัวเรือน  

๖ กอก   ๒๕๑  ครัวเรือน   ๒๔๖  ครัวเรือน  

๗ ประดากุด ๗๓  ครวัเรือน ๗๓  ครวัเรือน  

๘ เกาะ   ๑๒๖  ครัวเรือน   ๑๒๖  ครัวเรือน  

๙ ปรางค   ๒๓๒  ครัวเรือน   ๒๒๖  ครัวเรือน  

๑๐ บุ   ๑๒๐  ครัวเรือน   ๑๑๙  ครัวเรือน  

๑๑ ปรางค   ๑๒๘  ครัวเรือน   ๑๒๖  ครัวเรือน  

๑๒ กุดสวาย  ๒๐๔  ครัวเรือน  ๒๐๑  ครัวเรือน  
๑๓ ทาตะเคียน   ๒๒๓  ครัวเรือน   ๒๑๙  ครัวเรือน  

๑๔ คลองยาง   ๑๘๘  ครัวเรือน   ๑๘๕  ครัวเรือน  

๑๕ คลองกลาง   ๑๖๒  ครัวเรือน   ๑๖๐  ครัวเรือน  

๑๖ โนนแดง   ๑๕๒  ครัวเรือน   ๑๕๐  ครัวเรือน  

๑๗ บุ   ๘๐  ครวัเรือน   ๘๐  ครวัเรือน  

๑๘ บุยอ   ๑๘๘  ครัวเรือน   ๑๘๔  ครัวเรือน  
รวมทั้งสิ้น ๒,๗๒๖  ครัวเรือน ๒,๗๖๔  ครัวเรือน  
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๕.๔  โทรศัพท 
หมายเลขโทรศพัท สํานักงานองคการบริหารสวนตาํบลพลับพลา  ๐๔๔- ๔๙๒-๐๐๔  กอง 

การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  ๐๔๔- ๔๙๒-๐๐๕  โทรสาร  ๐๔๔- ๔๙๑-๗๘๘ 
๕.๕  ไปรษณียหรือการสื่อสารหรือการขนสง และวัสดุ ครุภัณฑ 

 องคการบริหารสวนตําบลพลับพลา  ไมมทีี่ทําการไปรษณียและสถานีขนสงตัง้อยูในพื้นที ่
สวนดานเครื่องมือวัสดุ ครุภัณฑ มีดังนี ้
  ครุภัณฑประเภทของใชสํานักงาน  
   ๑.  โตะทํางาน       จํานวน    ๓๕  ตัว 
   ๒.  โตะพับ     จํานวน    ๓๘  ตัว 
   ๓.  โตะคอมพิวเตอร    จํานวน      ๗  ตัว 
   ๔.  เกาอี้ทํางานและผูมาติดตอ   จํานวน  ๒๖๕  ตัว 
   ๕.  เกาอี้ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก    จํานวน    ๔๘  ตัว 
   ๖.  เครื่องพิมพดีด     จํานวน      ๒  เครื่อง  
   ๗.  ตูเก็บเอกสารตาง ๆ     จํานวน    ๘๒  หลัง 
   ๘.  กลองดิจิตอล     จํานวน      ๓  เครื่อง 
   ๙.  เครื่องอัดสําเนา    จํานวน      ๑  เครื่อง 
   ๑๐.  เครื่องโทรสาร    จํานวน      ๒  เครื่อง 
   ๑๑.  เครื่องคอมพิวเตอรและคอมพิวเตอรโนตบุค จํานวน    ๑๗  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    ๘   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  เดือนมกราคม  ๒๕๖๒) 
 



-๑๓- 
 

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 มีการทําปศสุตัว  คือ  เลี้ยง  เปด  จํานวน  ๒  

ราย  ฟารมจระเข  จํานวน  ๑  ราย 
๖.๔  การบริการ 
 -  โรงแรม  บานเชา ๖ แหง -  รานคา  ๗๗ แหง 
๖.๕  การทองเที่ยว  (ในเขตองคการบริหารสวนตําบลพลับพลาไมมีธุรกิจเก่ียวกับการทองเที่ยว) 
๖.๖  อุตสาหกรรม 

-  โรงงานอุตสาหกรรม ๒ แหง -  โรงสีขาว  ๕ แหง 
 ๖.๗  การพาณิชยและกลุมอาชีพ 
  -  อูซอมรถยนต  ๕ แหง  

-  รานซอมรถจักรยานยนต   ๒ แหง   
-  กิจการสะสมวัตถุหรือสิ่งของชํารุด ใชแลวหรือเหลือใช    ๖ แหง 
กลุมอาชีพ  มี   ๔  กลุม  ดังนี ้
๑.  กลุมศิลปะประดิษฐ  หมู  ๑๗  สมาชิกกลุม มีหมูที่  ๑, ๖, ๘, ๑๐,๑๗ 
๒.  กลุมสงเสริมอาชีพ บานบุยอ หมูที่ ๑๘ 
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 - - - - - - - - - - ๒ 
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 



-๑๔- 
 

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    ตั้งอยูที่บานพลบัพลา 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. สํานักสงฆบตุาล  ตั้งอยูที่บานทาตะเคียน หมูที่  ๑๓ 
๘. วัดคลองยาง   ตั้งอยูที่บานคลองยาง หมูที่  ๑๔ 
๙. วัดคลองกลาง   ตั้งอยูที่บานคลองกลาง หมูที่  ๑๕ 
๘.๒ ประเพณีและงานประจําป 
 องคการบริหารสวนตําบลพลับพลา  ไดมีการจัดกิจกรรมที่เปนประเพณีและงานประจําป ไดแก   
  -  ประเพณีวันขึ้นปใหม   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 สวนดานปาไมก็ลดนอยลงเนื่องจากการทําเกษตรกรรม จึงมีการดําเนินการปลูก
ปาทดแทนในพื้นที่สาธารณะประโยชน รวมถึงการปกแนวเขตพื้นที่สาธารณะประโยชนของตําบลพลับพลา 



สวนที่  ๔ 
การนําแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปไปสูการปฏิบัติ 

 

บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น 
 รายละเอียดโครงการพัฒนาที่เปลี่ยนแปลง  ตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่  ๒/๒๕๖๒  ดังนี ้
๑.  ยุทธศาสตรโครงสรางพ้ืนฐาน 
๑.๑  แผนงานเคหะและชุมชน 
ลําดับ

ที ่
รายละเอียดแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป 

(ปจจุบัน) 
รายละเอียดในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป 

(เปลี่ยนแปลงใหม) 
เหตุผลความจําเปนในการ

เปลี่ยนแปลง 
ยุทธศาสตร แผนงาน หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก 
๑ ขยายเขตไฟฟาสาธารณะ พรอมโคม

ไฟฟา  หมูที่  ๑ 
เปาหมาย/ผลผลิตโครงการ 
จํานวน  ๘  ตน 
งบประมาณ   ๑๒๐,๐๐๐  บาท  
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  
ในปงบประมาณ ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓  
หนา ๗๑ ขอ ๑ 

ขยายเขตไฟฟาสาธารณะ พรอมโคม
ไฟฟา  หมูที่  ๑ 
เปาหมาย/ผลผลิตโครงการ 
ยาว  ๕๐ เมตร 
งบประมาณ  ๕๐,๐๐๐ บาท  
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป ในป 
๒๕๖๓ - ๒๕๖๔ เปลี่ยนแปลงครั้งที่ ๒/
๒๕๖๒ 

- เพ่ือใหสอดคลองกับสภาพ
ความเปนจริงของพ้ืนที่ 
- เพ่ือแกไขปญหาความจําเปน
และความเดือนรอนของ
ประชาชน 
- เพ่ือนําไปจัดทํางบประมาณ
รายจายป ๒๕๖๓ - ๒๕๖๔ 

ยุทธศาสตรโครงสรางพ้ืนฐาน แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

กองชาง 

๒ โครงการขยายเขตไฟฟาสาธารณะสาย
รอบบึงทุงนอย บานไทย  หมูที่  ๒ 
เปาหมาย/ผลผลิตโครงการ 
ระยะทาง  ๔๐๐  เมตร 
งบประมาณ  ๔๐๐,๐๐๐ บาท  
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป  
ในปงบประมาณ ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔  
หนา ๗๑ ขอ ๒ 

โครงการขยายเขตไฟฟา/ ตดิตั้งโคม
ไฟฟาสาธารณะ  สายรอบบึงทุงนอย 
บานไทย  หมูที่  ๒ 
เปาหมาย/ผลผลิตโครงการ 
ยาว  ๗๒๐ เมตร 
งบประมาณ  ๔๕๐,๐๐๐  บาท  
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป ในป
๒๕๖๓ - ๒๕๖๔ เปลี่ยนแปลงครั้งที่ ๒/
๒๕๖๒ 

- เพ่ือใหสอดคลองกับสภาพ
ความเปนจริงของพ้ืนที่ 
- เพ่ือแกไขปญหาความจําเปน
และความเดือนรอนของ
ประชาชน 
- เพ่ือนําไปจัดทํางบประมาณ
รายจายป ๒๕๖๓ - ๒๕๖๔ 

ยุทธศาสตรโครงสรางพ้ืนฐาน แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

กองชาง 



-๕๖- 
 

๑.  ยุทธศาสตรโครงสรางพ้ืนฐาน 
๑.๑  แผนงานเคหะและชุมชน 
ลําดับ

ที ่
รายละเอียดแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป 

(ปจจุบัน) 
รายละเอียดในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป 

(เปลี่ยนแปลงใหม) 
เหตุผลความจําเปนในการ

เปลี่ยนแปลง 
ยุทธศาสตร แผนงาน หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก 
๓ โครงการขยายเขตไฟฟา/ติดตั้งโคมไฟฟา

สาธารณะ หลัง อบต.รอบสนามกฬีากลาง 
และบรเิวณรอบสระน้ํา ๔ ดาน บานโคงยาง 
หมู ๔ 
เปาหมาย/ผลผลิตโครงการ 
๑  แหง  จํานวน  ๑๐  ตน 
งบประมาณ  ๑๕๐,๐๐๐ บาท  
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  
ในปงบประมาณ ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓  หนา 
๗๑ ขอ ๔ 

โครงการขยายเขตไฟฟา/ติดตั้งโคม
ไฟฟาสาธารณะ บริเวณสระน้ําสนาม
กีฬา บานโคงยาง หมู ๔ 
เปาหมาย/ผลผลิตโครงการ 
ยาว  ๒๕๐ เมตร 
งบประมาณ  ๓๒๐,๐๐๐  บาท  
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป ในป
๒๕๖๓ - ๒๕๖๔  เปลี่ยนแปลงครัง้ที่ 
๒/๒๕๖๒ 

-  เพ่ือใหสอดคลองกับสภาพ
ความเปนจริงของพ้ืนที่ 
- เพ่ือแกไขปญหาความจําเปน
และความเดือนรอนของ
ประชาชน 
- เพ่ือนําไปจัดทํางบประมาณ
รายจายป ๒๕๖๓ - ๒๕๖๔ 

ยุทธศาสตรโครงสรางพ้ืนฐาน แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

กองชาง 

๔ โครงการขยายเขตไฟฟาสาธารณะพรอม
โคมไฟฟาจากบานนายถนอม เงินพลับพลา 
ถึงบานนางประทวนทิพย  หมูท่ี  ๔ 
เปาหมาย/ผลผลิตโครงการ 
จํานวน  ๓  ตน 
งบประมาณ  ๑๑๐,๐๐๐ บาท  
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  
ในปงบประมาณ ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔  หนา 
๗๒ ขอ ๕ 

โครงการขยายเขตไฟฟาสาธารณะ
พรอมโคมไฟฟาจากบานนายถนอม 
เงนิพลับพลา ถึงบานนางประทวนทิพย  
หมูที่  ๔ 
เปาหมาย/ผลผลิตโครงการ 
ยาว  ๕๐ เมตร 
งบประมาณ  ๕๐,๐๐๐ บาท  
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป ในป 
๒๕๖๔ เปลี่ยนแปลงครั้งท่ี ๒/๒๕๖๒ 

- เพ่ือใหสอดคลองกับสภาพ
ความเปนจริงของพ้ืนที่ 
- เพ่ือแกไขปญหาความจําเปน
และความเดือนรอนของ
ประชาชน 
- เพ่ือนําไปจัดทํางบประมาณ
รายจายป ๒๕๖๔ 

ยุทธศาสตรโครงสรางพ้ืนฐาน แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

กองชาง 



 
-๕๗- 

 

๑.  ยุทธศาสตรโครงสรางพ้ืนฐาน 
๑.๑  แผนงานเคหะและชุมชน 
ลําดับ

ที ่
รายละเอียดแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (ปจจุบัน) รายละเอียดในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป 

(เปลี่ยนแปลงใหม) 
เหตุผลความจําเปนในการ

เปลี่ยนแปลง 
ยุทธศาสตร แผนงาน หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก 
๕ โครงการขยายเขตไฟฟา /ตดิตั้งโคมไฟฟาสาธารณะ 

บานนายหวิว  ฝายกระโทก  บานหนองยายเหล  หมู
ที่  ๕ 
เปาหมาย/ผลผลิตโครงการ 
ระยะทางยาว ๓๐๐ เมตร  พรอมติดตั้งหมอแปลง 
งบประมาณ  ๕๐๐,๐๐๐ บาท  
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  
ในปงบประมาณ ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔  หนา ๗๒ ขอ ๗ 

โครงการขยายเขตไฟฟา /ตดิตั้งโคมไฟฟา
สาธารณะ พรอมหมอแปลงไฟฟา บานนายมนตรี  
ไปอูไพรวัลย บานหนองยายเหล หมูที่ ๕
เปาหมาย/ผลผลิตโครงการ 
ยาว  ๑,๑๐๐ เมตร พรอมติดตั้งหมอแปลง 
งบประมาณ  ๙๕๐,๐๐๐ บาท  
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป ในป ๒๕๖๔ 
เปลี่ยนแปลงครั้งท่ี ๒/๒๕๖๒ 

-  เพ่ือใหสอดคลองกับสภาพ
ความเปนจริงของพ้ืนที่ 
- เพ่ือแกไขปญหาความจําเปน
และความเดือนรอนของ
ประชาชน 
- เพ่ือนําไปจัดทํางบประมาณ
รายจายป ๒๕๖๔  

ยุทธศาสตร
โครงสรางพ้ืนฐาน 

แผนงานเคหะ
และชุมชน 

กองชาง 

๖ โครงการขยายเขตไฟฟาและติดตั้งโคมไฟฟาสาธารณะ  
บานกอก หมูท่ี ๖ 
เปาหมาย/ผลผลิตโครงการ 
ขยายเขตไฟฟา  ติดตั้งโคมไฟฟา 
งบประมาณ  ๒๒๕,๐๐๐ บาท  
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  
ในปงบประมาณ ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔  หนา ๗๓ ขอ ๘ 

โครงการขยายเขตไฟฟาและติดตั้งโคมไฟฟา
สาธารณะ และเพ่ิมหมอแปลง สายดอนซาด หมูที่ 
๖ 
เปาหมาย/ผลผลิตโครงการ 
ยาว  ๕๕๐ เมตร  พรอมติดตั้งหมอแปลง 
งบประมาณ  ๖๐๐,๐๐๐ บาท  
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป ในป ๒๕๖๔ 
เปลี่ยนแปลงครั้งท่ี ๒/๒๕๖๒ 

-  เพ่ือใหสอดคลองกับสภาพ
ความเปนจริงของพ้ืนที่ 
- เพ่ือแกไขปญหาความจําเปน
และความเดือนรอนของ
ประชาชน 
- เพ่ือนําไปจัดทํางบประมาณ
รายจายป ๒๕๖๔  

ยุทธศาสตร
โครงสรางพ้ืนฐาน 

แผนงานเคหะ
และชุมชน 

กองชาง 

๗ ติดตั้งโคมไฟฟาสาธารณะจากบานนายจันทร  ครึบก
ระโทก  ถึงหนาโบสถวัดปรางคนอย  หมู  ๙ 
เปาหมาย/ผลผลิตโครงการ 
ระยะทางยาว  ๒๕๐  เมตร 
งบประมาณ  ๒๕๐,๐๐๐ บาท  
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  
ในปงบประมาณ ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔  หนา ๗๔ ขอ ๑๓ 

โครงการติดตั้งเสาไฟฟาพรอมโคมไฟฟาสาธารณะ
จากบานนายจันทร  ครบึกระโทก  ถึงหนาโบสถ
วัดปรางคนอย หมู  ๙ 
เปาหมาย/ผลผลิตโครงการ 
ยาว  ๑๐๐  เมตร 
งบประมาณ  ๗๕,๐๐๐  บาท  
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป ในป ๒๕๖๔ 
เปลี่ยนแปลงครั้งท่ี ๒/๒๕๖๒ 

-  เพ่ือใหสอดคลองกับสภาพ
ความเปนจริงของพ้ืนที่ 
- เพ่ือแกไขปญหาความจําเปน
และความเดือนรอนของ
ประชาชน 
- เพ่ือนําไปจัดทํางบประมาณ
รายจายป ๒๕๖๔  

ยุทธศาสตร
โครงสรางพ้ืนฐาน 

แผนงานเคหะ
และชุมชน 

กองชาง 

 
 
 



 
-๕๘- 

 

๑.  ยุทธศาสตรโครงสรางพ้ืนฐาน 
๑.๑  แผนงานเคหะและชุมชน 
ลําดับ

ที ่
รายละเอียดแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป 

(ปจจุบัน) 
รายละเอียดในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป 

(เปลี่ยนแปลงใหม) 
เหตุผลความจําเปนในการ

เปลี่ยนแปลง 
ยุทธศาสตร แผนงาน หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก 
๘ โครงการขยายเขตไฟฟาสาธารณะพรอม

โคมไฟฟา หมู ๑๐ 
เปาหมาย/ผลผลติโครงการ 
ระยะทาง  ๓๐๐  เมตร 
งบประมาณ  ๓๐๐,๐๐๐ บาท  
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  
ในปงบประมาณ ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔  หนา 
๗๕ ขอ ๑๕ 

โครงการขยายเขตไฟฟาสาธารณะ
พรอมโคมไฟฟา สายบานโคกไปปา
ผักหวาน หมู ๑๐ 
เปาหมาย/ผลผลิตโครงการ 
ยาว  ๓๕๐  เมตร 
งบประมาณ  ๒๕๐,๐๐๐ บาท  
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป ในป
๒๕๖๔  เปลี่ยนแปลงครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ 

-  เพ่ือใหสอดคลองกับสภาพ
ความเปนจริงของพ้ืนที่ 
- เพ่ือแกไขปญหาความจําเปน
และความเดือนรอนของ
ประชาชน 
- เพ่ือนําไปจัดทํางบประมาณ
รายจายป ๒๕๖๔ 

ยุทธศาสตรโครงสรางพ้ืนฐาน แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

กองชาง 

๙ โครงการขยายเขตไฟฟา/ติดตั้งโคมไฟฟา
สาธารณะ ซอยบานนายสําเริง หมู ๑๓ 
เปาหมาย/ผลผลิตโครงการ 
ระยะทาง  ๔๐  เมตร 
งบประมาณ  ๔๐,๐๐๐ บาท  
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  
ในปงบประมาณ ๒๕๖๓ – ๒๕๖๔  หนา 
๗๕ ขอ ๑๘ 

โครงการขยายเขตไฟฟาพรอมโคม
ไฟฟา ซอยบานนายสําเริง หมู ๑๓
เปาหมาย/ผลผลิตโครงการ 
ยาว  ๓๐  เมตร 
งบประมาณ  ๓๐,๐๐๐ บาท  
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป ในป 
๒๕๖๔ เปลี่ยนแปลงครั้งท่ี ๒/๒๕๖๒ 

- เพ่ือใหสอดคลองกับสภาพ
ความเปนจริงของพ้ืนที่ 
- เพ่ือแกไขปญหาความจําเปน
และความเดือนรอนของ
ประชาชน 
- เพ่ือนําไปจัดทํางบประมาณ
รายจายป ๒๕๖๔ 

ยุทธศาสตรโครงสรางพ้ืนฐาน แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

กองชาง 

๑๐ โครงการขยายเขตไฟฟา/ติดตั้งโคมไฟฟา
สาธารณะ บานนายสมนึก คุมกระโทก บาน
บุยอ หมูที่ ๑๘ 
เปาหมาย/ผลผลิตโครงการ 
ขยายเขตไฟฟายาว  ๘๐๐ เมตร 
งบประมาณ  ๒๐๐,๐๐๐ บาท  
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  
ในปงบประมาณ ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔  หนา 
๗๘ ขอ ๒๗ 

โครงการขยายเขตไฟฟา/ติดตั้งโคม
ไฟฟาสาธารณะ บานนางสํารวย แกน
กระโทก บานบุยอ หมูท่ี ๑๘ 
เปาหมาย/ผลผลิตโครงการ 
ยาว  ๑๐๐  เมตร 
งบประมาณ  ๑๒๐,๐๐๐ บาท  
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป ในป 
๒๕๖๔ เปลี่ยนแปลงครั้งท่ี ๒/๒๕๖๒ 

- เพ่ือใหสอดคลองกับสภาพ
ความเปนจริงของพ้ืนที่ 
- เพ่ือแกไขปญหาความจําเปน
และความเดือนรอนของ
ประชาชน 
- เพ่ือนําไปจัดทํางบประมาณ
รายจายป ๒๕๖๔ 

ยุทธศาสตรโครงสรางพ้ืนฐาน แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

กองชาง 

 



-๕๙- 
 

๑.  ยุทธศาสตรโครงสรางพ้ืนฐาน 
๑.๒  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ลําดับ

ที ่
รายละเอียดแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (ปจจุบัน) รายละเอียดในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป 

(เปลี่ยนแปลงใหม) 
เหตุผลความจําเปนในการ

เปลี่ยนแปลง 
ยุทธศาสตร แผนงาน หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก 
๑ โครงการกอสรางรางระบายน้ําสายบึงทุงนอย บานไทย หมูที ่๒ 

เปาหมาย/ผลผลิตโครงการ 
กวาง  ๐.๕๐ เมตร  ยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร 
งบประมาณ  ๓๐๐,๐๐๐ บาท  
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป ในปงบประมาณ ๒๕๖๑ – 
๒๕๖๔  หนา ๗๙ ขอ ๕ 

โครงการวางทอระบายน้ําสายบึงทุงนอย 
บานไทย หมูที่ ๒ 
เปาหมาย/ผลผลิตโครงการ 
วางทอระบายน้ํา ขนาด 0.60 เมตร ยาว 
10 เมตร และขนาด 0.20 เมตร ยาว 
105 เมตร 
งบประมาณ  ๓๒๐,๐๐๐ บาท  
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป ในป 
๒๕๖๔ เปลี่ยนแปลงครั้งท่ี ๒/๒๕๖๒ 

- เพ่ือใหสอดคลองกับสภาพ
ความเปนจริงของพ้ืนที่ 
- เพ่ือแกไขปญหาความจําเปน
และความเดือนรอนของ
ประชาชน 
- เพ่ือนําไปจัดทํางบประมาณ
รายจายป ๒๕๖๔ 

ยุทธศาสตร
โครงสรางพ้ืนฐาน 

แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา 

กองชาง 

๒ โครงการวางทอระบายน้ํา คสล. จากแยกหลังโรงเรียนชุมชน
พลับพลาไปบาน นายลดั หมูท่ี ๓ 
เปาหมาย/ผลผลิตโครงการ 
วางทอขนาด คสล. ขนาด ๐.๔๐ เมตร ยาว ๑๔๐ ม. 
งบประมาณ  ๕๐๐,๐๐๐ บาท  
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๑  
ในปงบประมาณ ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔  หนา ๓๗ ขอ ๓ 

โครงการปรับปรุง/ซอมแซมรางระบาย 
คสล. จากแยกหลังโรงเรยีนชุมชนพลับพลา
ไปทางบานนายลดั หมูท่ี ๓ 
เปาหมาย/ผลผลิตโครงการ 
- ทําการปรับปรุง/ซอมแซมรางระบายน้ํา 
คสล. และกอสรางบอพักน้ํา  
พรอมลอกตะกอนดิน ยาวรวม 150 เมตร 
งบประมาณ  ๑๘๐,๐๐๐ บาท  
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป ในป 
๒๕๖๒ เปลี่ยนแปลงครั้งท่ี ๒/๒๕๖๒ 

- เพ่ือใหสอดคลองกับสภาพ
ความเปนจริงของพ้ืนที่ 
- เพ่ือแกไขปญหาความจําเปน
และความเดือนรอนของ
ประชาชน 
- เพ่ือนําไปจัดทํางบประมาณ
รายจายป ๒๕๖๒  

ยุทธศาสตร
โครงสรางพ้ืนฐาน 

แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา 

กองชาง 

๓ โครงการกอสรางถนนดินพรอมลงหินคลุกและวางทอระบายน้ํา 
หมูที่  ๓ 
เปาหมาย/ผลผลิตโครงการ 
ถนนกวาง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร 
ทอกวาง ๖๐ เซนติเมตร 
งบประมาณ  ๒๐๐,๐๐๐ บาท  
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  
ในปงบประมาณ ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔  หนา ๘๐ ขอ ๘ 

โครงการกอสรางถนนดินพรอมลงหินคลุก
และวางทอระบายน้ําสายทุงเขื่อน หมูที่ ๓ 
เปาหมาย/ผลผลิตโครงการ 
กวาง ๓  เมตร ยาว  ๒๘๐ เมตร หนาเฉลี่ย 
๐.๕๐ เมตร พรอมวางทอระบายน้ํา ๐.๓๐ 
เมตร ๒๐ ทอน 
งบประมาณ  ๓๘๐,๐๐๐ บาท  
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป ในป 
๒๕๖๔ เปลี่ยนแปลงครั้งท่ี ๒/๒๕๖๒ 

- เพ่ือใหสอดคลองกับสภาพ
ความเปนจริงของพ้ืนที่ 
- เพ่ือแกไขปญหาความจําเปน
และความเดือนรอนของ
ประชาชน 
- เพ่ือนําไปจัดทํางบประมาณ
รายจายป ๒๕๖๔ 

ยุทธศาสตร
โครงสรางพ้ืนฐาน 

แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา 

กองชาง 



-๖๐- 
 

๑.  ยุทธศาสตรโครงสรางพ้ืนฐาน 
๑.๒  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ลําดับ

ที ่
รายละเอียดแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (ปจจุบัน) รายละเอียดในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป 

(เปลี่ยนแปลงใหม) 
เหตุผลความจําเปนในการ

เปลี่ยนแปลง 
ยุทธศาสตร แผนงาน หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก 
๔ โครงการซอมแซมถนนหินคลุก สายแยกชลประทาน

ไปลําสําลาย หมู ๓ 
เปาหมาย/ผลผลิตโครงการ 
ถนนกวาง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๘๐๐.๐๐ เมตร หนา 
๐.๑๕ เมตร 
งบประมาณ  ๑๒๐,๐๐๐ บาท  
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  
ในปงบประมาณ ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔  หนา ๘๐ ขอ ๙ 

โครงการซอมแซมถนนหินคลุก สายเลียบคลองลํา
สําลาย หมู ๓ 
เปาหมาย/ผลผลิตโครงการ 
กวาง ๓ เมตร ยาว ๒,๕๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ 
เมตร 
งบประมาณ  ๕๐๐,๐๐๐  บาท  
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป ในป ๒๕๖๓ – 
๒๕๖๔ เปลี่ยนแปลงครั้งท่ี ๒/๒๕๖๒ 

-  เพ่ือใหสอดคลองกับสภาพ
ความเปนจริงของพ้ืนที่ 
- เพ่ือแกไขปญหาความจําเปน
และความเดือนรอนของ
ประชาชน 
- เพ่ือนําไปจัดทํางบประมาณ
รายจายป ๒๕๖๓ – ๒๕๖๔ 

ยุทธศาสตร
โครงสรางพ้ืนฐาน 

แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา 

กองชาง 

๕ 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  
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปเพ่ิมเติม ครั้งท่ี ๑/๖๑ 
ในปงบประมาณ ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓ หนา ๑๑ ขอ 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  
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป ในป ๒๕๖๓ - 
๒๕๖๔   เปลี่ยนแปลงครั้งท่ี ๒/๒๕๖๒ 
(เพ่ิมปงบประมาณ) 

-  เพ่ือใหสอดคลองกับสภาพ
ความเปนจริงของพ้ืนที่ 
- เพ่ือแกไขปญหาความจําเปน
และความเดือนรอนของ
ประชาชน 
- เพ่ือนําไปจัดทํางบประมาณ
รายจายป ๒๕๖๓ - ๒๕๖๔  

ยุทธศาสตร
โครงสรางพ้ืนฐาน 

แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา 

กองชาง 

๖ โครงการกอสรางรางระบายน้ําตั้งแตบานนายสกล รัก
สระนอย ถึงสนามกีฬา บานโคงยาง หมู ๔ 
เปาหมาย/ผลผลิตโครงการ 
รางระบายน้ํากวาง ๐.๕๐ เมตร ยาว ๘๐.๐๐ เมตร 
ลึก ๐.๕๐ เมตร 
งบประมาณ  ๑๖๐,๐๐๐ บาท  
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  
ในปงบประมาณ ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔  หนา ๘๑ ขอ ๑๑ 

โครงการวางทอระบายน้ํา พรอมบอพักน้ําตั้งแต
บานนายสกล รักสระนอย ถึงสนามกีฬา บานโคง
ยาง หมู ๔ 
เปาหมาย/ผลผลิตโครงการ 
วางทอ คสล.ขนาด ๐.๖๐ เมตร พรอมบอพักน้ํา 
ยาว ๓๖ เมตร 
งบประมาณ  ๑๐๐,๐๐๐ บาท  
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป ในป ๒๕๖๓ 
เปลี่ยนแปลงครั้งท่ี ๒/๒๕๖๒ 

- เพ่ือใหสอดคลองกับสภาพ
ความเปนจริงของพ้ืนที่ 
- เพ่ือแกไขปญหาความจําเปน
และความเดือนรอนของ
ประชาชน 
- เพ่ือนําไปจัดทํางบประมาณ
รายจายป ๒๕๖๓ 

ยุทธศาสตร
โครงสรางพ้ืนฐาน 

แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา 

กองชาง 

 



-๖๑- 
 

๑.  ยุทธศาสตรโครงสรางพ้ืนฐาน 
๑.๒  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ลําดับ

ที ่
รายละเอียดแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (ปจจุบัน) รายละเอยีดในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป 

(เปลี่ยนแปลงใหม) 
เหตุผลความจําเปนในการ

เปลี่ยนแปลง 
ยุทธศาสตร แผนงาน หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก 
๗ โครงการปรับปรุงถมดิน สนามกีฬา พรอมทําลาน

กีฬา หมู ๔ 
เปาหมาย/ผลผลิตโครงการ 
จํานวน ๑ แหง 
งบประมาณ  ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท  
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิน่สี่ป  
ในปงบประมาณ ๒๕๖๔  หนา ๘๑ ขอ ๑๒ 

โครงการปรับปรุงถมดิน สนามกีฬา พรอม
ทําลานกีฬา หมู ๔ 
เปาหมาย/ผลผลิตโครงการ 
กวาง 60 เมตร  ยาว  110 เมตร   
หนาเฉลี่ย 0.30 เมตร 
งบประมาณ  ๔๐๐,๐๐๐ บาท 
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป ในป
๒๕๖๔ เปลี่ยนแปลงครั้งท่ี ๒/๒๕๖๒ 

- เพ่ือใหสอดคลองกับสภาพ
ความเปนจริงของพ้ืนที่ 
- เพ่ือนําไปจัดทํา
งบประมาณรายจายป 
๒๕๖๔ 

ยุทธศาสตรโครงสราง
พ้ืนฐาน 

แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา 

กองชาง 

๘ โครงการกอสรางถนน คสล.ซอยบานนายประคอง 
มุงกระโทก บานหนองยายเหล หมูที่ ๕ 
เปาหมาย/ผลผลิตโครงการ 
กวาง ๒.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๕๒.๐๐ 
เมตร 
งบประมาณ  ๗๒,๐๐๐ บาท  
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  
ในปงบประมาณ ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔  หนา ๘๒ ขอ 
๑๗ 

โครงการกอสรางถนน คสล.ซอยบานนาง
ลอยถึงบานนายชลอ หมูท่ี ๕ 
เปาหมาย/ผลผลิตโครงการ 
- ชวงท่ี 1 กวาง 3.50 ม. ยาว 14 ม. หนา 
0.15 ม 
- ชวงที่ 2 กวาง 3  ม. ยาว 50 ม. หนา 
0.15 ม 
งบประมาณ  ๑๓๐,๐๐๐  บาท  
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป ในป
๒๕๖๔ เปลี่ยนแปลงครั้งท่ี ๒/๒๕๖๒ 

- เพ่ือใหสอดคลองกับสภาพ
ความเปนจริงของพ้ืนที่ 
- เพ่ือแกไขปญหาความ
จําเปนและความเดือนรอน
ของประชาชน 
- เพ่ือนําไปจัดทํา
งบประมาณรายจายป 
๒๕๖๔ 

ยุทธศาสตรโครงสราง
พ้ืนฐาน 

แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา 

กองชาง 

๙ โครงการกอสรางซุมประตู และปายบอกทางเขา
หมูบาน บริเวณแยกโรงเรยีนสายมิตรโชคชัย ๓ 
หมูที่  ๕ 
เปาหมาย/ผลผลิตโครงการ 
จํานวน  ๑  แหง 
งบประมาณ  ๑๕๐,๐๐๐ บาท  
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  
ในปงบประมาณ ๒๕๖๓ – ๒๕๖๔  หนา ๘๓ ขอ 
๑๙ 

โครงการกอสรางซุมประตู ปายบอกทางเขา
หมูบาน บริเวณแยกโรงเรยีนสายมิตรโชค
ชัย ๓ พรอมไฟฟาสองสวาง หมูที่  ๕  
เปาหมาย/ผลผลิตโครงการ 
จํานวน  ๑  แหง 
งบประมาณ  ๒๕๐,๐๐๐ บาท  
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิน่สี่ป ในป
๒๕๖๓ - ๒๕๖๔ เปลี่ยนแปลงครั้งที่ ๒/
๒๕๖๒ 

-  เพ่ือใหสอดคลองกับสภาพ
ความเปนจริงของพ้ืนที่ 
- เพ่ือแกไขปญหาความ
จําเปนและความเดือนรอน
ของประชาชน 
- เพ่ือนําไปจัดทํา
งบประมาณรายจายป 
๒๕๖๓ - ๒๕๖๔  

ยุทธศาสตรโครงสราง
พ้ืนฐาน 

แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา 

กองชาง 



-๖๒- 
 

๑.  ยุทธศาสตรโครงสรางพ้ืนฐาน 
๑.๒  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ลําดับ

ที ่
รายละเอียดแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป 

(ปจจุบัน) 
รายละเอียดในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (เปลี่ยนแปลง

ใหม) 
เหตุผลความจําเปนในการ

เปลี่ยนแปลง 
ยุทธศาสตร แผนงาน หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก 
๑๐ โครงการกอสรางถนน คสล. สายบาน

นายมานพ คลายกระโทก หมูท่ี ๖ 
เปาหมาย/ผลผลิตโครงการ 
กวาง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓๕๐.๐๐ เมตร 
หนา ๐.๑๕ เมตร 
งบประมาณ  ๑,๑๐๐,๐๐๐ บาท  
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป 
เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๑ 
ในปงบประมาณ ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔  
หนา ๓๘ ขอ ๗ 

โครงการกอสรางถนน คสล. สายบานนายมานพ 
คลายกระโทก หมูที่ ๖ 
เปาหมาย/ผลผลิตโครงการ 
กวาง ๕ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร  หนา ๐.๑๕ เมตร 
งบประมาณ ๙๐๐,๐๐๐  บาท  
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป ในป๒๕๖๓ - ๒๕๖๔  
เปลี่ยนแปลงครั้งท่ี ๒/๒๕๖๒ 

-  เพ่ือใหสอดคลองกับสภาพ
ความเปนจรงิของพ้ืนที่ 
- เพ่ือแกไขปญหาความจําเปน
และความเดือนรอนของ
ประชาชน 
- เพ่ือนําไปจัดทํางบประมาณ
รายจายป ๒๕๖๓ - ๒๕๖๔   

ยุทธศาสตร
โครงสรางพ้ืนฐาน 

แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา 

กองชาง 

๑๑ กอสรางถนนดินสายนานายผลถึงโรงงาน
คารกิล บานกอก หมูท่ี ๖ 
เปาหมาย/ผลผลิตโครงการ 
กวาง ๘.๐๐ เมตร ยาว ๑,๔๕๐.๐๐ 
เมตร หนา ๐.๖๐ เมตร 
งบประมาณ  ๘๐๐,๐๐๐ บาท  
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  
ในปงบประมาณ ๒๕๖๓ – ๒๕๖๔  
หนา ๘๔ ขอ ๒๓ 

โครงการกอสรางถนนดินพรอมลงหินคลุกสายนานาย
ผลถึงโรงงานคารกิล  บานกอก หมูที่ ๖ 
เปาหมาย/ผลผลิตโครงการ 
กวาง ๕  เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร  หนาเฉลี่ย ๐.๕๐  
เมตร 
งบประมาณ  ๘๐๐,๐๐๐ บาท  
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป ในป๒๕๖๔  
เปลี่ยนแปลงครั้งท่ี ๒/๒๕๖๒ 

-  เพ่ือใหสอดคลองกับสภาพ
ความเปนจริงของพ้ืนที่ 
- เพ่ือแกไขปญหาความจําเปน
และความเดือนรอนของ
ประชาชน 
- เพ่ือนําไปจัดทํางบประมาณ
รายจายป ๒๕๖๔   

ยุทธศาสตร
โครงสรางพ้ืนฐาน 

แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา 

กองชาง 

๑๒ โครงการกอสรางถนนดิน สายเลียบ
คลองเหมือง – สายเหมืองซอย หมู ๗ 
เปาหมาย/ผลผลิตโครงการ 
กวาง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๓๐๐.๐๐ เมตร  
งบประมาณ  ๑๕๐,๐๐๐ บาท  
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ 
ในปงบประมาณ ๒๕๖๒ หนา ๓๙ ขอ ๙ 

โครงการกอสรางถนนดินพรอมลงหินคลุก สายเลยีบ
คลองเหมือง – สายเหมืองซอย หมู ๗ 
เปาหมาย/ผลผลิตโครงการ 
กวาง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๓๐๐.๐๐ เมตร  
งบประมาณ  ๑๕๐,๐๐๐ บาท  
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป ในป๒๕๖๔ 
เปลี่ยนแปลงครั้งท่ี ๒/๒๕๖๒ 
(เปลี่ยนปงบประมาณ จาก ป ๒๕๖๒ เปนป ๒๕๖๔) 

- เพ่ือใหสอดคลองกับสภาพ
ความเปนจริงของพ้ืนที่ 
- เพ่ือแกไขปญหาความจําเปน
และความเดือนรอนของ
ประชาชน 
- เพ่ือนําไปจัดทํางบประมาณ
รายจายป ๒๕๖๔ 

ยุทธศาสตร
โครงสรางพ้ืนฐาน 

แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา 

กองชาง 



-๖๓- 

๑.  ยุทธศาสตรโครงสรางพ้ืนฐาน 
๑.๒  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ลําดับ

ที ่
รายละเอียดแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป 

(ปจจุบัน) 
รายละเอียดในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป 

(เปลี่ยนแปลงใหม) 
เหตุผลความจําเปนในการ

เปลี่ยนแปลง 
ยุทธศาสตร แผนงาน หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก 
๑๓ โครงการกอสรางรางระบายน้ํา บริเวณ

สามแยกบานมวงถึงทุงนา หมู ๗ 
เปาหมาย/ผลผลิตโครงการ 
กวาง ๐.๕๐ เมตร ยาว ๒๑๓.๐๐ เมตร  
งบประมาณ  ๔๐๐,๐๐๐ บาท  
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  
ในปงบประมาณ ๒๕๖๔ หนา ๘๕ ขอ ๒๗ 

โครงการกอสรางทอระบายน้ําหนาศาลเจาปูถึงนา
นายคลาย หมู ๗ 
เปาหมาย/ผลผลิตโครงการ 
วางทอระบายน้ํา ขนาด 0.30 เมตรพรอมบอพัก
น้ํา ยาว 125 เมตร 
งบประมาณ  ๓๒๐,๐๐๐ บาท  
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป ในป๒๕๖๔ 
เปลี่ยนแปลงครั้งท่ี ๒/๒๕๖๒ 

-  เพ่ือใหสอดคลองกับสภาพ
ความเปนจริงของพ้ืนที่ 
- เพ่ือแกไขปญหาความจําเปน
และความเดือนรอนของ
ประชาชน 
- เพ่ือนําไปจัดทํางบประมาณ
รายจายป ๒๕๖๔  

ยุทธศาสตรโครงสราง
พ้ืนฐาน 

แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา 

กองชาง 

๑๔ โครงการกอสรางรางระบายน้ําตอจากจุด
เดิมจากสามแยกศาลาประชาคมถึงทุงนา 
หมู ๙ 
เปาหมาย/ผลผลิตโครงการ 
กวาง ๐.๕๐ เมตร ยาว ๕๐.๐๐ เมตร  
งบประมาณ  ๑๐๐,๐๐๐ บาท  
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  
ในปงบประมาณ ๒๕๖๑ – ๒๕๖๒  หนา 
๘๗ ขอ ๓๔ 

โครงการกอสรางทอระบายน้ําตอจากจุดเดิมจาก
สามแยกศาลาประชาคมถึงทุงนา หมู ๙ 
เปาหมาย/ผลผลิตโครงการ 
วางทอระบายน้ํา ขนาด 0.40 เมตรพรอมบอพัก
น้ํา ยาว 35 เมตร 
งบประมาณ  ๗๐,๐๐๐ บาท  
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป ในป๒๕๖๔ 
เปลี่ยนแปลงครั้งท่ี ๒/๒๕๖๒ 
(เปลี่ยนปรมิาณงาน ปงบ ๒๕๖๒ เปนป ๒๕๖๔) 

-  เพ่ือใหสอดคลองกับสภาพ
ความเปนจริงของพ้ืนที่ 
- เพ่ือแกไขปญหาความจําเปน
และความเดือนรอนของ
ประชาชน 
- เพ่ือนําไปจัดทํางบประมาณ
รายจายป ๒๕๖๔  

ยุทธศาสตรโครงสราง
พ้ืนฐาน 

แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา 

กองชาง 

๑๕ โครงการกอสรางถนน คสล.สายบานนาย
จันทร ครึบกระโทก บานปรางค หมูที่ ๙ 
เปาหมาย/ผลผลิตโครงการ 
กวาง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๔.๐๐ เมตร 
หนา ๐.๑๕ เมตร 
งบประมาณ  ๓๖,๐๐๐ บาท  
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  
ในปงบประมาณ ๒๕๖๑ – ๒๕๖๒  หนา 
๘๗ ขอ ๓๕ 

โครงการกอสรางถนน คสล.สายบานนายจันทร  
ครึบกระโทก บานปรางค หมูท่ี ๙ 
เปาหมาย/ผลผลิตโครงการ 
- ชวงท่ี 1 กวาง 3 เมตร ยาว 40 ม. หนา 0.15 
เมตร  - ชวงท่ี 2 กวาง 2.80 เมตร ยาว 9 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 
งบประมาณ  ๑๐๐,๐๐๐ บาท  
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป ในป ๒๕๖๔ 
เปลี่ยนแปลงครั้งท่ี ๒/๒๕๖๒ 
(เปลี่ยนปรมิาณงาน จากป ๒๕๖๒ เปนป ๒๕๖๔) 

- เพ่ือใหสอดคลองกับสภาพความ
เปนจริงของพ้ืนที่ 
- เพ่ือแกไขปญหาความจําเปน
และความเดือนรอนของ
ประชาชน 
- เพ่ือนําไปจัดทํางบประมาณ
รายจายป ๒๕๖๔ 

ยุทธศาสตรโครงสราง
พ้ืนฐาน 

แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา 

กองชาง 



-๖๔- 

๑.๒  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ลําดับ

ที ่
รายละเอียดแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (ปจจุบัน) รายละเอียดในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป 

(เปลี่ยนแปลงใหม) 
เหตุผลความจําเปนในการ

เปลี่ยนแปลง 
ยุทธศาสตร แผนงาน หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก 
๑๖ โครงการกอสรางถนน คสล.ตอจากเดิมเขาทาง

สาธารณะบานผูชวยทิ้ง พายกระโทก หมู ๙ 
 เปาหมาย/ผลผลิตโครงการ 
กวาง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๔.๐๐ เมตร  
งบประมาณ  ๖๐,๐๐๐ บาท  
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  
ในปงบประมาณ ๒๕๖๓ – ๒๕๖๔  หนา ๘๗ ขอ 
๓๗ 

โครงการกอสรางถนน คสล.สายอูชางเลิศ
เช่ือมถนนสายโรงพยาบาล หมู ๙ 
เปาหมาย/ผลผลิตโครงการ 
กวาง ๔.๗๐ เมตร ยาว ๑๗๕ เมตร หนา 
๐.๑๕ เมตร 
งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐  บาท  
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป ในป 
๒๕๖๓ - ๒๕๖๔  เปลี่ยนแปลงครัง้ที่ ๒/
๒๕๖๒ 

-  เพ่ือใหสอดคลองกับสภาพ
ความเปนจริงของพ้ืนที่ 
- เพ่ือแกไขปญหาความจําเปน
และความเดือนรอนของ
ประชาชน 
- เพ่ือนําไปจัดทํางบประมาณ
รายจายป ๒๕๖๓ - ๒๕๖๔   

ยุทธศาสตรโครงสราง
พ้ืนฐาน 

แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา 

กองชาง 

๑๗ โครงการกอสรางรางระบายน้ําหนาบานผูใหญบาน 
หมูที่ ๑๐ 
เปาหมาย/ผลผลิตโครงการ 
กวาง ๐.๔๐ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร  
งบประมาณ  ๔๐๐,๐๐๐ บาท  
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  
ในปงบประมาณ ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ หนา ๘๘ ขอ 
๓๙ 

โครงการวางทอระบายน้ํา คสล. หนาบาน
นายทวาย พรมโสภา บานบุ หมูที ่๑๐ 
เปาหมาย/ผลผลิตโครงการ 
วางทอระบายน้ํา ขนาด 0.30 เมตรพรอม
บอพักน้ํา ยาว 100 เมตร 
งบประมาณ  ๑๓๐,๐๐๐ บาท  
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป ในป 
๒๕๖๔ เปลี่ยนแปลงครั้งท่ี ๒/๒๕๖๒ 

-  เพ่ือใหสอดคลองกับสภาพ
ความเปนจริงของพ้ืนที่ 
- เพ่ือแกไขปญหาความจําเปน
และความเดือนรอนของ
ประชาชน 
- เพ่ือนําไปจัดทํางบประมาณ
รายจายป ๒๕๖๔ 

ยุทธศาสตรโครงสราง
พ้ืนฐาน 

แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา 

กองชาง 

๑๘ โครงการกอสรางถนนดินพรอมลงหินคลุก และวาง
ทอสายบานโคกทุงหนองสระ หมู ๑๐ 
เปาหมาย/ผลผลิตโครงการ 
ขนาดทอ ๘๐ เซนติเมตร จํานวน ๒ จุด กวาง 
๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๐๐.๐๐ เมตร 
งบประมาณ  ๑๕๐,๐๐๐ บาท  
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  
ในปงบประมาณ ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓  หนา ๘๘ ขอ 
๔๐ 

โครงการกอสรางถนนดินพรอมลงหินคลุก 
และวางทอสายบานโคกทุงหนองสระ หมู 
๑๐ 
เปาหมาย/ผลผลิตโครงการ 
กวาง 4 ม. ยาว 1,500 ม.  หนาเฉลี่ย 
0.50 ม. และวางทอระบายน้ํา ขนาด 
0.40   จํานวน  30 ทอน 
งบประมาณ  ๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท  
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป ในป
๒๕๖๔ เปลี่ยนแปลงครั้งท่ี ๒/๒๕๖๒ 
(เปลี่ยนปรมิาณงาน ปงบจากป ๒๕๖๒ เปน
ป๒๕๖๔) 

-  เพ่ือใหสอดคลองกับสภาพ
ความเปนจริงของพ้ืนที่ 
- เพ่ือแกไขปญหาความจําเปน
และความเดือนรอนของ
ประชาชน 
- เพ่ือนําไปจัดทํางบประมาณ
รายจายป ๒๕๖๔ 

ยุทธศาสตรโครงสราง
พ้ืนฐาน 

แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา 

กองชาง 



 
-๖๕- 

 

๑.  ยุทธศาสตรโครงสรางพ้ืนฐาน 
๑.๒  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ลําดับ

ที ่
รายละเอียดแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป 

(ปจจุบัน) 
รายละเอียดในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป 

(เปลี่ยนแปลงใหม) 
เหตุผลความจําเปนในการ

เปลี่ยนแปลง 
ยุทธศาสตร แผนงาน หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก 
๑๙ โครงการวางทอระบายน้ํา คสล.จากบาน

นางทอง ลงคลองเหมือง หมู ๑๑                     
 เปาหมาย/ผลผลิตโครงการ 
วางทอ คสล.ขนาด ๐.๓๐ เมตร ยาว 
๘๗.๐๐ เมตร 
งบประมาณ  ๑๗๐,๐๐๐ บาท  
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป
เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๑ 
ในปงบประมาณ ๒๕๖๒ – ๒๕๖๓  
หนา ๓๙ ขอ ๑๓ 

โครงการวางทอระบายน้ํา คสล.จากบาน
นางทอง ลงคลองเหมือง หมู ๑๑ 
 เปาหมาย/ผลผลิตโครงการ 
วางทอ คสล.ขนาด ๐.๓๐ เมตร ยาว 
๘๗.๐๐ เมตร 
งบประมาณ  ๑๗๐,๐๐๐ บาท  
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปปรากฏใน
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป ในป ๒๕๖๓ – 
๒๕๖๔ เปลี่ยนแปลงครั้งท่ี ๒/๒๕๖๒ 
(เปลี่ยนปงบประมาณจากป  ๒๕๖๒  เปนป 
๒๕๖๔) 

-  เพ่ือใหสอดคลองกับสภาพ
ความเปนจริงของพ้ืนที่ 
- เพ่ือแกไขปญหาความจําเปน
และความเดือนรอนของ
ประชาชน 
- เพ่ือนําไปจัดทํางบประมาณ
รายจายป ๒๕๖๓ - ๒๕๖๔ 

ยุทธศาสตรโครงสราง
พ้ืนฐาน 

แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา 

กองชาง 

๒๐ โครงการกอสรางถนน คสล.จากบานนาง
เขียว ถึงบานนายเพ่ิม หมูที่ ๑๑ 
เปาหมาย/ผลผลิตโครงการ 
กวาง ๔  เมตร ยาว ๘๐ เมตร 
งบประมาณ  ๑๗๐,๐๐๐ บาท  
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป 
ในปงบประมาณ ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔หนา 
๘๙ ขอ ๔๔ 

โครงการกอสรางถนน คสล.จากบานนาง
เขียว ถึงบานนายเพ่ิม หมูที่ ๑๑ 
เปาหมาย/ผลผลิตโครงการ 
กวาง ๓.๒๐ เมตร ยาว ๑๙๐ เมตร หนา 
๐.๑๕ เมตร 
งบประมาณ  ๔๐๐,๐๐๐ บาท  
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปปรากฏใน
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป ในป ๒๕๖๔ 
เปลี่ยนแปลงครั้งท่ี ๒/๒๕๖๒ 
(เปล่ียนปรมิาณงาน งบประมาณ) 

-  เพ่ือใหสอดคลองกับสภาพ
ความเปนจริงของพ้ืนที่ 
- เพ่ือแกไขปญหาความจําเปน
และความเดือนรอนของ
ประชาชน 
- เพ่ือนําไปจัดทํางบประมาณ
รายจายป ๒๕๖๔ 

ยุทธศาสตรโครงสราง
พ้ืนฐาน 

แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา 

กองชาง 

 
 
 
 
 
 
 

 



-๖๖- 
 

๑.  ยุทธศาสตรโครงสรางพ้ืนฐาน 
๑.๒  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ลําดับ

ที ่
รายละเอียดแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป 

(ปจจุบัน) 
รายละเอียดในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (เปลี่ยนแปลงใหม) เหตุผลความจําเปนใน

การเปลี่ยนแปลง 
ยุทธศาสตร แผนงาน หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก 
๒๑ โครงการกอสรางถนนหินคลุก ทางเขาทุง

ใหญถึงคลองชางตาย บานปรางค หมู ๑๑ 
เปาหมาย/ผลผลิตโครงการ 
กวาง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๐๐.๐๐ เมตร 
หนา ๐.๑๕ เมตร 
งบประมาณ  ๕๐,๐๐๐ บาท  
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  
ในปงบประมาณ ๒๕๖๑ – ๒๕๖๒  หนา 
๘๙ ขอ ๔๕ 

โครงการซอมแซมถนนหินคลุก ทางเขาทุงใหญถึงคลองชาง
ตาย บานปรางค หมู ๑๑ 
เปาหมาย/ผลผลิตโครงการ 
กวาง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๒,๒๐๐ เมตร   
หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร 
งบประมาณ  ๓๕๐,๐๐๐ บาท  
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป ในป ๒๕๖๔ เปลี่ยนแปลง
ครั้งที ่๒/๒๕๖๒ 
(เปลี่ยนปรมิาณงาน ปงบประมาณ ๒๕๖๒ เปนป ๒๕๖๔) 

-  เพ่ือใหสอดคลองกับ
สภาพความเปนจริงของ
พ้ืนที่ 
- เพ่ือแกไขปญหาความ
จําเปนและความเดือน
รอนของประชาชน 
- เพ่ือนําไปจัดทํา
งบประมาณรายจายป 
๒๕๖๔ 

ยุทธศาสตรโครงสราง
พ้ืนฐาน 

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา 

กองชาง 

๒๒ โครงการกอสรางถนนหินคลุกสายหัวยอก 
บานกุดสวาย หมูที่ ๑๒   
เปาหมาย/ผลผลิตโครงการ 
กวาง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๘๐๐.๐๐ เมตร 
หนา ๐.๑๕ เมตร 
งบประมาณ  ๓๐๐,๐๐๐ บาท  
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป 
เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๑  ใน
ปงบประมาณ ๒๕๖๓ – ๒๕๖๔  หนา ๔๐ 
ขอ ๑๕ 

โครงการกอสรางถนนหินคลุกสายหัวยอก บานกุดสวาย 
หมูที่ ๑๒   
เปาหมาย/ผลผลิตโครงการ 
กวาง ๔ เมตร ยาว ๘00 เมตร  หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 
งบประมาณ  ๓๐๐,๐๐๐ บาท  
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป ในป ๒๕๖๔ เปลี่ยนแปลง
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ 
(เปลี่ยนปรมิาณงานและปงบประมาณ ๒๕๖๓ เปนป 
๒๕๖๔) 

-  เพ่ือใหสอดคลองกับ
สภาพความเปนจริงของ
พ้ืนที่ 
- เพ่ือแกไขปญหาความ
จําเปนและความเดือน
รอนของประชาชน 
- เพ่ือนําไปจัดทํา
งบประมาณรายจายป 
๒๕๖๔ 

ยุทธศาสตรโครงสราง
พ้ืนฐาน 

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา 

กองชาง 

๒๓ ขยายเสริมไหล คสล. ทาง สายกลาง
หมูบานเชื่อมตอถนนโชคชัย – สีคิ้ว  หมู 
๑๒   
เปาหมาย/ผลผลิตโครงการ 
กวาง 1.๐๐  เมตร  ยาว  3๐0  เมตร   
งบประมาณ  ๑๖๐,๐๐๐ บาท  
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  
ในปงบประมาณ ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓  หนา 
๙๐ ขอ ๔๙ 

ขยายเสริมไหล คสล. ทาง สายกลางหมูบานเช่ือมตอถนน
โชคชัย – สีคิ้ว  หมู ๑๒   
เปาหมาย/ผลผลิตโครงการ 
กวาง 1.๐๐ เมตร ยาว 3๙0 เมตร   
งบประมาณ  ๒๐๐,๐๐๐ บาท  
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป ในป ๒๕๖๓ เปลี่ยนแปลง
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ 
(เปลี่ยนปรมิาณงานและงบประมาณ) 

-  เพ่ือใหสอดคลองกับ
สภาพความเปนจริงของ
พ้ืนที่ 
- เพ่ือแกไขปญหาความ
จําเปนและความเดือน
รอนของประชาชน 
- เพ่ือนําไปจัดทํา
งบประมาณรายจายป 
๒๕๖๓ 

ยุทธศาสตรโครงสราง
พ้ืนฐาน 

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา 

กองชาง 



-๖๗- 
 

๑.  ยุทธศาสตรโครงสรางพ้ืนฐาน 
๑.๒  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ลําดับ

ที ่
รายละเอียดแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป 

(ปจจุบัน) 
รายละเอียดในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป 

(เปลี่ยนแปลงใหม) 
เหตุผลความจําเปนในการ

เปลี่ยนแปลง 
ยุทธศาสตร แผนงาน หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก 
๒๔ โครงการกอสรางถนน คสล.สายกลาง

หมูบาน บานกุดสวาย หมูที่ ๑๒  
เปาหมาย/ผลผลิตโครงการ 
กวาง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๔๐.๐๐ เมตร 
หนา ๐.๑๕ เมตร 
งบประมาณ  ๒๘๐,๐๐๐ บาท  
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  
ในปงบประมาณ ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ หนา 
๙๐ ขอ ๕๑ 

โครงการกอสรางถนน คสล.สายตนสงวน หมูที่  
๑๒ 
เปาหมาย/ผลผลิตโครงการ 
กวาง ๓ เมตร ยาว ๔๐๐ เมตร  หนา ๐.๑๕  
เมตร 
งบประมาณ  ๗๕๐,๐๐๐  บาท  
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป ในป ๒๕๖๓ 
เปลี่ยนแปลงครั้งท่ี ๒/๒๕๖๒ 

-  เพ่ือใหสอดคลองกับสภาพความ
เปนจริงของพ้ืนที่ 
- เพ่ือแกไขปญหาความจําเปนและ
ความเดือนรอนของประชาชน 
- เพ่ือนําไปจัดทํางบประมาณ
รายจายป ๒๕๖๓ 

ยุทธศาสตรโครงสราง
พ้ืนฐาน 

แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา 

กองชาง 

๒๕ โครงการกอสรางถนน คสล.สายหนอง
กระทุมถึงวัดทาตะเคียน หมู ๑๓ 
เปาหมาย/ผลผลิตโครงการ 
กวาง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๕.๐๐ เมตร 
หนา ๐.๑๕ เมตร 
งบประมาณ  ๒๕๐,๐๐๐ บาท  
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  
ในปงบประมาณ ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔  หนา 
๙๑ ขอ ๕๓ 

โครงการกอสรางถนน คสล.สายหนองกระทุม
ถึงวัดทาตะเคียนและวางทอระบายน้ํา หมู ๑๓    
เปาหมาย/ผลผลิตโครงการ 
กวาง 4 ม. ยาว 124 ม.  หนา 0.15 ม. และ
วางทอระบายน้ําขนาด 0.40 ม.  จํานวน 20 
ทอน 
งบประมาณ ๓๓๐,๐๐๐ บาท  
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป ในป ๒๕๖๓ 
เปลี่ยนแปลงครั้งท่ี ๒/๒๕๖๒ 

-  เพ่ือใหสอดคลองกับสภาพความ
เปนจริงของพ้ืนที่ 
- เพ่ือแกไขปญหาความจําเปนและ
ความเดือนรอนของประชาชน 
- เพ่ือนําไปจัดทํางบประมาณ
รายจายป ๒๕๖๓ 

ยุทธศาสตรโครงสราง
พ้ืนฐาน 

แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา 

กองชาง 

๒๖ โครงการกอสรางถนน คสล. ซอยบานนาย
ทองสุข  ถึงบานนายประสิทธ์ิ  หมู ๑๓ 
เปาหมาย/ผลผลิตโครงการ 
กวาง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๔๐.๐๐ เมตร  
งบประมาณ  ๖๐,๐๐๐ บาท  
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  
ในปงบประมาณ ๒๕๖๓ – ๒๕๖๔ หนา 
๙๒ ขอ ๕๖ 

โครงการกอสรางถนน คสล. ซอยบานนายทอง
สุข  ถึงบานนายประสิทธ์ิ  หมู ๑๓ 
เปาหมาย/ผลผลิตโครงการ 
กวาง ๓ เมตร ยาว ๗๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร 
งบประมาณ ๑๓๐,๐๐๐ บาท  
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป ในป ๒๕๖๔ 
เปลี่ยนแปลงครั้งท่ี ๒/๒๕๖๒ 

-  เพ่ือใหสอดคลองกับสภาพความ
เปนจริงของพ้ืนที่ 
- เพ่ือแกไขปญหาความจําเปนและ
ความเดือนรอนของประชาชน 
- เพ่ือนําไปจัดทํางบประมาณ
รายจายป ๒๕๖๔ 

ยุทธศาสตรโครงสราง
พ้ืนฐาน 

แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา 

กองชาง 

 
 



-๖๘- 
 

๑.  ยุทธศาสตรโครงสรางพ้ืนฐาน 
๑.๒  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ลําดับ

ที ่
รายละเอียดแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป 

(ปจจุบัน) 
รายละเอียดในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป 

(เปลี่ยนแปลงใหม) 
เหตุผลความจําเปนในการ

เปลี่ยนแปลง 
ยุทธศาสตร แผนงาน หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก 
๒๗ โครงการกอสรางถนนหินคลุกทางเขา

พ้ืนที่การเกษตร บานคลองยาง หมู ๑๔ 
เปาหมาย/ผลผลิตโครงการ 
กวาง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๔,๕๐๐.๐๐ 
เมตร  หนา ๐.๒๐ เมตร 
งบประมาณ  ๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท  
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  
ในปงบประมาณ ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ หนา 
๙๓ ขอ ๖๐ 

โครงการกอสรางถนนหินคลุกทางเขาพื้นที่
การเกษตร บานคลองยาง หมู ๑๔ 
เปาหมาย/ผลผลิตโครงการ 
กวาง 3 เมตร ยาว 1,200 เมตร  หนาเฉลี่ย 
0.15 เมตร 
งบประมาณ  ๓๕๐,๐๐๐ บาท  
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป ในป ๒๕๖๓ 
- ๒๕๖๔ เปลี่ยนแปลงครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ 

-  เพ่ือใหสอดคลองกับสภาพ
ความเปนจริงของพ้ืนที่ 
- เพ่ือแกไขปญหาความจําเปน
และความเดือนรอนของ
ประชาชน 
- เพ่ือนําไปจัดทํางบประมาณ
รายจายป ๒๕๖๓ - ๒๕๖๔ 

ยุทธศาสตรโครงสราง
พ้ืนฐาน 

แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา 

กองชาง 

๒๘ กอสรางถนนเปนแนวกันไฟรอบปา
สาธารณะประโยชน หมูที่ ๑๕ 
เปาหมาย/ผลผลิตโครงการ 
กวาง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓,๐๐๐.๐๐ 
เมตร   
งบประมาณ  ๖๐๐,๐๐๐ บาท  
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  
ในปงบประมาณ ๒๕๖๓ – ๒๕๖๔ หนา 
๙๔ ขอ ๖๔ 

โครงการกอสรางยกระดับถนนดินพรอมลง
หินคลุกสายบุพิกา หมูท่ี ๑๕ 
เปาหมาย/ผลผลิตโครงการ 
กวาง  ๓.๕๐ เมตร ยาว ๒,๒๐๐  เมตร  หนา
เฉลี่ย  ๑.๒๐ เมตร 
งบประมาณ  ๕,๐๐๐,๐๐๐  บาท  
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป ในป ๒๕๖๔ 
เปลี่ยนแปลงครั้งท่ี ๒/๒๕๖๒ 

-  เพ่ือใหสอดคลองกับสภาพ
ความเปนจริงของพ้ืนที่ 
- เพ่ือแกไขปญหาความจําเปน
และความเดือนรอนของ
ประชาชน 
- เพ่ือนําไปจัดทํางบประมาณ
รายจายป ๒๕๖๔ 

ยุทธศาสตรโครงสราง
พ้ืนฐาน 

แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา 

กองชาง 

๒๙ โครงการกอสรางรางระบายน้ํา หมูที่ 
๑๕ จากสี่แยกบานผูชวยฉลวย ไปหมู 
๑๔ 
เปาหมาย/ผลผลิตโครงการ 
กวาง ๐.๔๐ เมตร ยาว ๑๕๐.๐๐ เมตร  
งบประมาณ  ๓๐๐,๐๐๐ บาท  
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  
ในปงบประมาณ ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ หนา 
๙๔ ขอ ๖๕ 

โครงการวางทอระบายน้ํา หมูที่ ๑๕ จากสี่
แยกบานนางฉลวย ไปหมู ๑๔ 
 
เปาหมาย/ผลผลิตโครงการ 
วางทอระบายน้ํา ขนาด 0.30 ม.พรอมบอ
พักน้ํา ยาว 150 เมตร 
งบประมาณ  ๒๘๐,๐๐๐ บาท  
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป ในป๒๕๖๔ 
เปลี่ยนแปลงครั้งท่ี ๒/๒๕๖๒ 

-  เพ่ือใหสอดคลองกับสภาพ
ความเปนจริงของพ้ืนที่ 
- เพ่ือแกไขปญหาความจําเปน
และความเดือนรอนของ
ประชาชน 
- เพ่ือนําไปจัดทํางบประมาณ
รายจายป ๒๕๖๔ 

ยุทธศาสตรโครงสราง
พ้ืนฐาน 

แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา 

กองชาง 

 



 
-๖๙- 

 

๑.  ยุทธศาสตรโครงสรางพ้ืนฐาน 
๑.๒  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ลําดับ

ที ่
รายละเอียดแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป 

(ปจจุบัน) 
รายละเอียดในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (เปลี่ยนแปลงใหม) เหตุผลความจําเปนในการ

เปลี่ยนแปลง 
ยุทธศาสตร แผนงาน หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก 
๓๐ กอสรางถนนหินคลุกขนสงสินคา

ทางการเกษตร บานโนนแดง หมูที่ 
๑๖ (บานผูใหญถึงบอขยะ) 
เปาหมาย/ผลผลิตโครงการ 
กวาง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๕๐.๐๐ 
เมตร  หนา ๐.๑๕ เมตร 
งบประมาณ  ๑๘๐,๐๐๐ บาท  
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  
ในปงบประมาณ ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓  
หนา ๙๕ ขอ ๖๙ 

กอสรางถนนหินคลุกขนสงสินคาทางการเกษตร ซอยบานนาง
แมน คากระโทก  บานโนนแดง หมูที่ ๑๖ 
เปาหมาย/ผลผลิตโครงการ 
กวาง 3  เมตร ยาว 1,000 เมตร  หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 
งบประมาณ  ๓๐๐,๐๐๐ บาท  
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป ในป ๒๕๖๓ - ๒๕๖๔ 
เปลี่ยนแปลงครั้งท่ี ๒/๒๕๖๒ 

-  เพ่ือใหสอดคลองกับสภาพ
ความเปนจริงของพ้ืนที่ 
- เพ่ือแกไขปญหาความ
จําเปนและความเดือนรอน
ของประชาชน 
- เพ่ือนําไปจัดทํา
งบประมาณรายจายป 
๒๕๖๓ - ๒๕๖๔ 

ยุทธศาสตร
โครงสรางพ้ืนฐาน 

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา 

กองชาง 

๓๑ โครงการขยายผิวถนน คสล. รอบ
หมูบาน บานบุ หมูที่ ๑๗ 
 เปาหมาย/ผลผลิตโครงการ 
กวาง ๑.๐๐ เมตร ยาว ๘๐.๐๐เมตร  
งบประมาณ  ๕๐,๐๐๐ บาท  
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  
ในปงบประมาณ ๒๕๖๑ – ๒๕๖๒  
หนา ๙๖ ขอ ๗๓ 

โครงการขยายผิวถนน คสล. รอบหมูบาน บานบุ หมูท่ี ๑๗ 
เปาหมาย/ผลผลิตโครงการ 
กวาง ๑.๐๐ เมตร ยาว ๖๒.๐๐ เมตร  หนา ๐.๑๕ เมตร 
งบประมาณ  ๔๐,๐๐๐บาท  
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป ในป ๒๕๖๔ เปลี่ยนแปลง
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ 
(เปล่ียนปรมิาณงาน งบประมาณ ปงบจากป ๒๕๖๒  เปนป 
๒๕๖๔) 

-  เพ่ือใหสอดคลองกับสภาพ
ความเปนจริงของพ้ืนที่ 
- เพ่ือแกไขปญหาความ
จําเปนและความเดือนรอน
ของประชาชน 
- เพ่ือนําไปจัดทํา
งบประมาณรายจายป 
๒๕๖๔ 

ยุทธศาสตร
โครงสรางพ้ืนฐาน 

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา 

กองชาง 

๓๒ โครงการกอสรางถนนหินคลุกขาง
โรงสีกํานัน รอบสระน้ํา หมู ๑๗ 
เปาหมาย/ผลผลิตโครงการ 
กวาง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร  
งบประมาณ  ๗๐,๐๐๐ บาท  
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  
ในปงบประมาณ ๒๕๖๑ – ๒๕๖๒  
หนา ๙๖ ขอ ๗๔ 

โครงการกอสรางถนน คสล.พรอมถมดินสายขางโรงสีนายสม
ยศ ถึงรอบสระน้าํ บานบุ หมู ๑๗ 
เปาหมาย/ผลผลิตโครงการ 
- ชวงที่ 1 กวาง 3 ม. ยาว 50 ม. หนา 0.15 ม. 
- ชวงที่ 2 กวาง 3.50 ม. ยาว 34 ม. หนา 0.15 ม. 
งบประมาณ  ๓๐๐,๐๐๐ บาท  
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป ในป ๒๕๖๓ – ๒๕๖๔ 
เปลี่ยนแปลงครั้งท่ี ๒/๒๕๖๒ 

-  เพ่ือใหสอดคลองกับสภาพ
ความเปนจริงของพ้ืนที่ 
- เพ่ือแกไขปญหาความ
จําเปนและความเดือนรอน
ของประชาชน 
- เพ่ือนําไปจัดทํา
งบประมาณรายจายป 
๒๕๖๓ – ๒๕๖๔ 

ยุทธศาสตร
โครงสรางพ้ืนฐาน 

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา 

กองชาง 

 



-๗๐- 
 

๑.  ยุทธศาสตรโครงสรางพ้ืนฐาน 
๑.๒  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ลําดับ

ที ่
รายละเอียดแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป 

(ปจจุบัน) 
รายละเอียดในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป 

(เปลี่ยนแปลงใหม) 
เหตุผลความจําเปนในการ

เปลี่ยนแปลง 
ยุทธศาสตร แผนงาน หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก 
๓๓ โครงการซอมแซมถนนหินคลุกสายคลอง

เหมือง และคลองหินโคลน หมู ๑๗ 
เปาหมาย/ผลผลิตโครงการ 
กวาง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๒,๐๐๐.๐๐ ม.  
งบประมาณ  ๒๕๐,๐๐๐ บาท  
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  
ในปงบประมาณ ๒๕๖๓ – ๒๕๖๔  
หนา ๙๖ ขอ ๗๕ 

โครงการซอมแซมถนนหินคลุกสายคลอง
เหมือง และคลองหินโคลน หมู ๑๗ 
เปาหมาย/ผลผลิตโครงการ 
กวาง 2.50 ม.  ยาว  1,900  หนาเฉลี่ย 
0.10 ม.  
งบประมาณ  ๒๕๐,๐๐๐  บาท  
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป ในป ๒๕๖๔ 
เปลี่ยนแปลงครั้งท่ี ๒/๒๕๖๒ 
(เปล่ียนปรมิาณงาน งบประมาณ) 

-  เพ่ือใหสอดคลองกับสภาพ
ความเปนจริงของพ้ืนที่ 
- เพ่ือแกไขปญหาความจําเปน
และความเดือนรอนของ
ประชาชน 
- เพ่ือนําไปจัดทํางบประมาณ
รายจายป ๒๕๖๔ 

ยุทธศาสตรโครงสราง
พ้ืนฐาน 

แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา 

กองชาง 

๓๔ โครงการกอสรางถนน คสล.สายบาน
นายมานพ บวงกระโทก บานบุยอ หมูท่ี 
๑๘      
เปาหมาย/ผลผลิตโครงการ 
กวาง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๘๐.๐๐ ม. 
หนา ๐.๑๕ เมตร 
งบประมาณ  ๗๖๐,๐๐๐ บาท  
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  
ในปงบประมาณ ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔  
หนา ๙๗ ขอ ๗๘ 

โครงการกอสรางถนน คสล.สายบานนาย
มานพ บวงกระโทก บานบุยอ หมูที่ ๑๘   
เปาหมาย/ผลผลิตโครงการ 
กวาง 3.50 ม. ยาว 100 ม.  หนา 0.15 ม. 
งบประมาณ  ๒๒๐,๐๐๐ บาท  
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป ในป ๒๕๖๔ 
เปลี่ยนแปลงครั้งท่ี ๒/๒๕๖๒ 
(เปล่ียนปรมิาณงาน งบประมาณ) 

-  เพ่ือใหสอดคลองกับสภาพ
ความเปนจรงิของพ้ืนที่ 
- เพ่ือแกไขปญหาความจําเปน
และความเดือนรอนของ
ประชาชน 
- เพ่ือนําไปจัดทํางบประมาณ
รายจายป ๒๕๖๔ 

ยุทธศาสตรโครงสราง
พ้ืนฐาน 

แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา 

กองชาง 

๓๕ โครงการกอสรางถนน คสล. ซอยบาน
นายเทพ  กรอกกระโทก  หมู  ๑๘     
เปาหมาย/ผลผลิตโครงการ 
กวาง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๑๐.๐๐ ม. 
งบประมาณ  ๓๕๐,๐๐๐ บาท  
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  
ในปงบประมาณ ๒๕๖๓ – ๒๕๖๔  
หนา ๙๗ ขอ ๗๙ 

โครงการกอสรางถนน คสล. ซอยบานนาย
เทพ  กรอกกระโทก  หมู  ๑๘     
เปาหมาย/ผลผลิตโครงการ 
กวาง 3 ม. ยาว 210 ม.  หนา 0.15 ม. 
งบประมาณ  ๓๘๐,๐๐๐ บาท  
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป ในป ๒๕๖๓ 
– ๒๕๖๔  เปลี่ยนแปลงครั้งท่ี ๒/๒๕๖๒ 
(เปล่ียนปรมิาณงาน งบประมาณ) 

-  เพ่ือใหสอดคลองกับสภาพ
ความเปนจริงของพ้ืนที่ 
- เพ่ือแกไขปญหาความจําเปน
และความเดือนรอนของ
ประชาชน 
- เพ่ือนําไปจัดทํางบประมาณ
รายจายป ๒๕๖๓ – ๒๕๖๔ 

ยุทธศาสตรโครงสราง
พ้ืนฐาน 

แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา 

กองชาง 

 



-๗๑- 
 

๑.  ยุทธศาสตรโครงสรางพ้ืนฐาน 
๑.๒  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ลําดับ

ที ่
รายละเอียดแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป 

(ปจจุบัน) 
รายละเอียดในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป 

(เปลี่ยนแปลงใหม) 
เหตุผลความจําเปนในการ

เปลี่ยนแปลง 
ยุทธศาสตร แผนงาน หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก 
๓๖ โครงการซอมแซมถนน คสล.สายบาน

นางช้ัน  กํากระโทก บานบุยอ หมูที่ ๑๘ 
เปาหมาย/ผลผลิตโครงการ 
กวาง ๔.๘๐ เมตร ยาว ๒๔๐.๐๐ ม. 
งบประมาณ  ๖๐๐,๐๐๐ บาท  
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป 
เปลี่ยนแปลง ครัง้ท่ี ๑/๒๕๖๑ 
ในปงบประมาณ ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔  
หนา ๔๑ ขอ ๒๑   

โครงการซอมแซมถนน คสล.สายบานนางชั้น  
กํากระโทก บานบุยอ หมูที่ ๑๘  
เปาหมาย/ผลผลิตโครงการ 
กวาง 4.90 ม.  ยาว  238  หนาเฉลี่ย 
0.05 ม. 
งบประมาณ  ๖๐๐,๐๐๐ บาท  
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป ในป ๒๕๖๓ 
- ๒๕๖๔ เปลี่ยนแปลงครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ 
(เปล่ียนปรมิาณงาน) 

-  เพ่ือใหสอดคลองกับสภาพ
ความเปนจริงของพ้ืนที่ 
- เพ่ือแกไขปญหาความจําเปน
และความเดือนรอนของ
ประชาชน 
- เพ่ือนําไปจัดทํางบประมาณ
รายจายป ๒๕๖๓ - ๒๕๖๔ 

ยุทธศาสตรโครงสราง
พ้ืนฐาน 

แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา 

กองชาง 

 

๒.  ยุทธศาสตรเสริมสรางความสามารถทางเศรษฐกิจ การทองเที่ยว การเกษตร เพ่ือบรรเทาปญหาความยากจน 
๒.๓  แผนงานการเกษตร 
ลําดับ

ที ่
รายละเอียดแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (ปจจุบัน) รายละเอียดในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป 

(เปลี่ยนแปลงใหม) 
เหตุผลความจําเปนในการ

เปลี่ยนแปลง 
ยุทธศาสตร แผนงาน หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก 
๑ โครงการกอสรางทํานบฝายน้ําลน บึงทุงตาทอง 

บานพลับพลา หมูที่ ๑ 
เปาหมาย/ผลผลิตโครงการ 
กวาง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕.๐๐ เมตร  
งบประมาณ  ๔๐๐,๐๐๐ บาท  
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  
ในปงบประมาณ ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔  หนา ๙๘ ขอ ๑ 

โครงการวางทอระบายน้ําลน บึงทุงตา
ทอง บานพลับพลา หมูที่ ๑ 
เปาหมาย/ผลผลิตโครงการ 
วางทอระบายน้ําลน จํานวน ๑ แหง 
งบประมาณ  ๑๕๐,๐๐๐ บาท  
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป ในป 
๒๕๖๓  เปลี่ยนแปลงครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ 

-  เพ่ือใหสอดคลองกับสภาพ
ความเปนจริงของพ้ืนที่ 
- เพ่ือแกไขปญหาความจําเปน
และความเดือนรอนของ
ประชาชน 
- เพ่ือนําไปจัดทํางบประมาณ
รายจายป ๒๕๖๓  

ยุทธศาสตรเสริมสราง
ความสามารถทางเศรษฐกิจ 
การทองเที่ยว การเกษตร 
เพ่ือบรรเทาปญหาความ
ยากจน 

แผนงาน
การเกษตร 

กองชาง 

 
 
 
 
 
 



-๗๒- 
 

๒.  ยุทธศาสตรเสริมสรางความสามารถทางเศรษฐกิจ การทองเที่ยว การเกษตร เพ่ือบรรเทาปญหาความยากจน 
๒.๓  แผนงานการเกษตร 
ลําดับ

ที ่
รายละเอียดแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป 

(ปจจุบัน) 
รายละเอียดในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป 

(เปลี่ยนแปลงใหม) 
เหตุผลความจําเปนในการ

เปลี่ยนแปลง 
ยุทธศาสตร แผนงาน หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก 
๒ โครงการขุดลอกคลองเหมือง บาน

พลับพลา หมูที่ ๑ 
 เปาหมาย/ผลผลิตโครงการ 
กวาง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๕๐๐.๐๐ เมตร  
งบประมาณ  ๑๒๐,๐๐๐ บาท  
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  
ในปงบประมาณ ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓  
หนา ๙๙ ขอ ๒ 

โครงการขุดลอกคลองเหมืองหนาวัดปาชา 
หมูที่  ๑ 
เปาหมาย/ผลผลิตโครงการ 
กวางเฉลี่ย ๓ เมตร ลึกเฉลี่ย ๑.๕๐ เมตร 
ยาว ๓๒๐ เมตร 
งบประมาณ  ๑๐๐,๐๐๐ บาท  
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป ในป ๒๕๖๔ 
เปลี่ยนแปลงครั้งท่ี ๒/๒๕๖๒ 

-  เพ่ือใหสอดคลองกับสภาพ
ความเปนจริงของพ้ืนที่ 
- เพ่ือแกไขปญหาความจําเปน
และความเดือนรอนของ
ประชาชน 
- เพ่ือนําไปจัดทํางบประมาณ
รายจายป ๒๕๖๔  

ยุทธศาสตรเสริมสราง
ความสามารถทางเศรษฐกิจ 
การทองเที่ยว การเกษตร 
เพ่ือบรรเทาปญหาความ
ยากจน 

แผนงานการเกษตร กองชาง 

๓ โครงการขุดลอกคลองเหมืองเตย เหมือง
ลาว หมู ๗ 
เปาหมาย/ผลผลิตโครงการ 
กวาง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓๐๐.๐๐ เมตร 
ลึก ๑.๕๐ เมตร  
งบประมาณ  ๘๐,๐๐๐ บาท  
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  
ในปงบประมาณ ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ หนา 
๑๐๐ ขอ ๗ 

โครงการเปลี่ยนบานประตูปด - เปด เหมือง
ลาว บานประดากุด หมู ๗ 
เปาหมาย/ผลผลิตโครงการ 
จํานวน ๑ แหง 
งบประมาณ  ๓๕๐,๐๐๐ บาท  
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป ในป ๒๕๖๓ 
- ๒๕๖๔ เปลี่ยนแปลงครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ 

-  เพ่ือใหสอดคลองกับสภาพ
ความเปนจริงของพ้ืนที่ 
- เพ่ือแกไขปญหาความจําเปน
และความเดือนรอนของ
ประชาชน 
- เพ่ือนําไปจัดทํางบประมาณ
รายจายป ๒๕๖๓ - ๒๕๖๔ 

ยุทธศาสตรเสริมสราง
ความสามารถทางเศรษฐกิจ 
การทองเที่ยว การเกษตร 
เพ่ือบรรเทาปญหาความ
ยากจน 

แผนงานการเกษตร กองชาง 

๔ โครงการกอสรางทํานบฝายน้ําลนบึงทุง
ตาทอง บานบุ หมูที่ ๑๐ 
เปาหมาย/ผลผลิตโครงการ 
กวาง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐.๐๐ เมตร 
สูง ๑.๕๐ เมตร  
งบประมาณ  ๑๘๐,๐๐๐ บาท  
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  
ในปงบประมาณ ๒๕๖๓ – ๒๕๖๔  
หนา ๑๐๑ ขอ ๑๑ 

โครงการกอสรางทํานบฝายน้ําลนบึงทุงตา
ทอง บานบุ หมูท่ี ๑๐ 
เปาหมาย/ผลผลิตโครงการ 
วางทอระบายน้ําลน จํานวน  ๑  แหง 
งบประมาณ  ๑๕๐,๐๐๐ บาท  
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป ในป ๒๕๖๓ 
เปลี่ยนแปลงครั้งท่ี ๒/๒๕๖๒ 

-  เพ่ือใหสอดคลองกับสภาพ
ความเปนจริงของพ้ืนที่ 
- เพ่ือแกไขปญหาความจําเปน
และความเดือนรอนของ
ประชาชน 
- เพ่ือนําไปจัดทํางบประมาณ
รายจายป ๒๕๖๓ 

ยุทธศาสตรเสริมสราง
ความสามารถทางเศรษฐกิจ 
การทองเที่ยว การเกษตร 
เพ่ือบรรเทาปญหาความ
ยากจน 

แผนงานการเกษตร กองชาง 

 



-๗๓- 
 

๒.  ยุทธศาสตรเสริมสรางความสามารถทางเศรษฐกิจ การทองเที่ยว การเกษตร เพ่ือบรรเทาปญหาความยากจน 
๒.๓  แผนงานการเกษตร 
ลําดับ

ที ่
รายละเอียดแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป 

(ปจจุบัน) 
รายละเอียดในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป 

(เปลี่ยนแปลงใหม) 
เหตุผลความจําเปนในการ

เปลี่ยนแปลง 
ยุทธศาสตร แผนงาน หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก 
๕ โครงการกอสรางประตูเปด – ปด ก้ันน้ํา

เขาบึงกุดสวาย หมู  ๑๒   
เปาหมาย/ผลผลิตโครงการ 
จํานวน ๑ แหง 
งบประมาณ  ๒๐๐,๐๐๐ บาท  
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  
ในปงบประมาณ ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔  
หนา ๑๐๑ ขอ ๑๓ 

โครงการกอสรางประตูเปด – ปด ก้ันน้ําเขา
บงึกุดสวาย หมู  ๑๒   
เปาหมาย/ผลผลิตโครงการ 
จํานวน ๑ แหง 
งบประมาณ  ๒๕๐,๐๐๐  บาท  
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป ในป ๒๕๖๔ 
เปลี่ยนแปลงครั้งท่ี ๒/๒๕๖๒ 
(เปลี่ยนแปลงงบประมาณ) 

- เพ่ือแกไขปญหาความจําเปน
และความเดือนรอนของ
ประชาชน 
- เพ่ือนําไปจัดทํางบประมาณ
รายจายป ๒๕๖๔ 

ยุทธศาสตรเสริมสราง
ความสามารถทางเศรษฐกิจ 
การทองเที่ยว การเกษตร 
เพ่ือบรรเทาปญหาความ
ยากจน 

แผนงานการเกษตร กองชาง 

๖ โครงการกอสรางฝายน้ําลนคลองตามูล 
บานโนนแดง หมูที่ ๑๖ 
เปาหมาย/ผลผลิตโครงการ 
กวาง ๑๔ เมตร สูง ๒.๕๐ เมตร 
งบประมาณ  ๙๐๐,๐๐๐ บาท  
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  
ในปงบประมาณ ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔  
หนา ๑๐๓ ขอ ๑๙ 

โครงการวางทอระบายน้ําลน คลองตามูล 
บาน โนนแดง หมูท่ี ๑๖ 
เปาหมาย/ผลผลิตโครงการ 
วางทอระบายน้ําลน จํานวน ๑ แหง 
งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาท  
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป ในป ๒๕๖๔ 
เปลี่ยนแปลงครัง้ท่ี ๒/๒๕๖๒ 
(เปลี่ยนแปลงช่ือ ปริมาณงาน งบประมาณ) 

- เพ่ือแกไขปญหาความจําเปน
และความเดือนรอนของ
ประชาชน 
- เพ่ือนําไปจัดทํางบประมาณ
รายจายป ๒๕๖๔ 

ยุทธศาสตรเสริมสราง
ความสามารถทางเศรษฐกิจ 
การทองเที่ยว การเกษตร 
เพ่ือบรรเทาปญหาความ
ยากจน 

แผนงานการเกษตร กองชาง 

๗ โครงการขุดลอกคลองเหมืองธรรมชาติ 
(คลองไสไก) หมู ๑๗ 
เปาหมาย/ผลผลิตโครงการ 
กวาง ๑.๕๐ เมตร ยาว ๑๕๐.๐๐ เมตร 
งบประมาณ  ๓๐,๐๐๐ บาท  
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  
ในปงบประมาณ  ๒๕๖๔ หนา ๑๐๓  
ขอ ๒๐ 

โครงการขุดลอกคลองเหมืองธรรมชาติ 
(คลองไสไก) หมู ๑๗ 
เปาหมาย/ผลผลิตโครงการ 
กวาง ๑.๕๐ เมตร ยาว ๒๕๐ เมตร ลึกเฉลี่ย 
๑.๕๐ เมตร 
งบประมาณ  ๑๐๐,๐๐๐  บาท  
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป ในป ๒๕๖๓ 
เปลี่ยนแปลงครั้งท่ี ๒/๒๕๖๒ 
(เปล่ียนปรมิาณงานงบประมาณยายจากป 
๒๕๖๔ มาเปนป ๒๕๖๓) 

-  เพ่ือใหสอดคลองกับสภาพ
ความเปนจริงของพ้ืนที่ 
- เพ่ือแกไขปญหาความจําเปน
และความเดือนรอนของ
ประชาชน 
- เพ่ือนําไปจัดทํางบประมาณ
รายจายป ๒๕๖๓ 

ยุทธศาสตรเสริมสราง
ความสามารถทางเศรษฐกิจ 
การทองเที่ยว การเกษตร 
เพ่ือบรรเทาปญหาความ
ยากจน 

แผนงานการเกษตร กองชาง 

 

 



-๗๔- 
 
๓.  ยุทธศาสตรสรางสังคมใหมีคณุภาพชีวิตที่ดีอยางท่ัวถึงและอยูรวมกันอยางมีความสุข 
๓.๓ แผนงานการศึกษา 
ลําดับ

ที ่
รายละเอียดแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป 

(ปจจุบัน) 
รายละเอียดในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป 

(เปลี่ยนแปลงใหม) 
เหตุผลความจําเปนในการ

เปลี่ยนแปลง 
ยุทธศาสตร แผนงาน หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก 
๑ สนับสนุนคาใชจายการบรหิารการศึกษา 

(สงเสรมิศักยภาพการจดัการศึกษาทองถ่ิน 
พัฒนาครูผูดูแลเด็ก/ผูดูแลเด็กของศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก) 
เปาหมาย/ผลผลิตโครงการ 
บุคลากรจํานวน ๔ คน 
งบประมาณ  ๕๐,๐๐๐ บาท  
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  
ในปงบประมาณ ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ หนา ๑๐๖ 
ขอ ๑ 

พัฒนาคร/ูผูชวยครูผูดูแลเด็ก/ผูดูแลเด็กของ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
เปาหมาย/ผลผลิตโครงการ 
บุคลากรจํานวน ๔ คน 
งบประมาณ  ๕๐,๐๐๐ บาท  
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป ในป ๒๕๖๓ 
- ๒๕๖๔  
(เปลี่ยนแปลงช่ือโครงการ) 

-  เพ่ือใหสอดคลองเหมาะสม
กับแผนงาน 
- เพ่ือนําไปจัดทํางบประมาณ
รายจายป ๒๕๖๓ - ๒๕๖๔ 

ยุทธศาสตรสรางสังคม
ใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดี
อยางทั่วถึงและอยู
รวมกันอยางมีความสุข 

แผนงานการศึกษา กองการศึกษาฯ 

 
 

๓.  ยุทธศาสตรสรางสังคมใหมีคณุภาพชีวิตที่ดีอยางท่ัวถึงและอยูรวมกันอยางมีความสุข 
๓.๔ แผนงานการศึกษา 
ลําดับ

ที ่
รายละเอียดแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป 

(ปจจุบัน) 
รายละเอียดในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป 

(เปลี่ยนแปลงใหม) 
เหตุผลความจําเปนในการ

เปลี่ยนแปลง 
ยุทธศาสตร แผนงาน หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก 
๑ โครงการกอสรางรั้งบรเิวณรอบๆศนูยพัฒนา

เด็กเล็กศูนยทาตะเคียน 
เปาหมาย/ผลผลิตโครงการ 
ศูนยเด็กเล็กบานทาตะเคียน  จํานวน ๑ แหง 
งบประมาณ  ๒๐๐,๐๐๐ บาท  
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปเพ่ิมเติมครั้งที่ 
๑/๖๑ ในปงบประมาณ  ๒๕๖๒-๒๕๖๔ หนา 
๑๔ ขอ ๑ 

โครงการกอสรางรั้วพรอมปรับปรงุปาย ศูนย
พัฒนาเด็กเล็กบานทาตะเคียน 
เปาหมาย/ผลผลิตโครงการ 
ศูนยเด็กเลก็บานทาตะเคียน  จํานวน ๑ แหง 
งบประมาณ  ๖๐,๐๐๐ บาท  
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป ในป ๒๕๖๒ 
(เปลี่ยนแปลงช่ือโครงการ  ปริมาณงาน
งบประมาณ) 

-  เพ่ือใหความปลอดภัยแก
เด็กนักเรยีน 
- เพ่ือนําไปจัดทํางบประมาณ
รายจายป ๒๕๖๒ 

ยุทธศาสตรสรางสังคม
ใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดี
อยางท่ัวถึงและอยู
รวมกันอยางมีความสุข 

แผนงานการศึกษา กองการศึกษาฯ 

 
 
 
 



-๗๕- 
 
๓.  ยุทธศาสตรสรางสังคมใหมีคณุภาพชีวิตที่ดีอยางท่ัวถึงและอยูรวมกันอยางมีความสุข 
๓.๔ แผนงานการศึกษา 
ลําดับ

ที ่
รายละเอียดแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป 

(ปจจุบัน) 
รายละเอียดในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป 

(เปลี่ยนแปลงใหม) 
เหตุผลความจําเปนในการ

เปลี่ยนแปลง 
ยุทธศาสตร แผนงาน หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก 
๒ โครงการกอสรางถนน คสล. ทางเขาออกศูนย

พัฒนาเด็กเล็กบานทาตะเคียน 
เปาหมาย/ผลผลิตโครงการ 
กวาง ๕ เมตร ยาว ๖๑ เมตร หนา ๐.๑๐ 
เมตร 
งบประมาณ  ๑๖๐,๐๐๐ บาท  
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป ในปงบ 
ประมาณ  ๒๕๖๒-๒๕๖๔ หนา ๑๐๙ ขอ ๕ 

โครงการกอสรางหองเก็บพัสดุ ศูนยพัฒนา
เด็กเล็กบานทาตะเคียน 
เปาหมาย/ผลผลิตโครงการ 
ศูนยเด็กเล็กบานทาตะเคียน  จํานวน ๑ แหง 
งบประมาณ  ๖๐,๐๐๐ บาท  
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป ในป ๒๕๖๔ 
(เปลี่ยนแปลงช่ือโครงการ  ปริมาณงาน
งบประมาณ) 

-  เพ่ือใชเก็บพัสด ุ
- เพ่ือนําไปจัดทํางบประมาณ
รายจายป ๒๕๖๔ 

ยุทธศาสตรสรางสังคม
ใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดี
อยางทั่วถึงและอยู
รวมกันอยางมีความสุข 

แผนงานการศึกษา กองการศึกษาฯ 

๓ โครงการปรับปรุง/ซอมแซมฝาเพดาน ศพด.
บานโคงยาง 
เปาหมาย/ผลผลิตโครงการ 
ขนาดพ้ืนที่ไมนอยกวา ๔๕ ตรม. 
งบประมาณ  ๑๕,๐๐๐ บาท  
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป ในปงบ 
ประมาณ  ๒๕๖๓ หนา ๑๐๙ ขอ ๘ 

โครงการเปลี่ยนหลังคา  ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
บานโคงยาง 
เปาหมาย/ผลผลิตโครงการ 
ศูนยเด็กเล็กบานโคงยาง  จํานวน ๑ แหง 
งบประมาณ  ๑๕๐,๐๐๐ บาท  
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป ในป ๖๓ 
(เปลี่ยนแปลงช่ือโครงการ  ปริมาณงาน
งบประมาณ) 

-  เพ่ือรักษาความปลอดภัย
ใหแกเด็กนักเรยีน 
- เพ่ือนําไปจัดทํางบประมาณ
รายจายป ๒๕๖๓ 

ยุทธศาสตรสรางสังคม
ใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดี
อยางทั่วถึงและอยู
รวมกันอยางมีความสุข 

แผนงานการศึกษา กองการศึกษาฯ 

๔ โครงการติดมุงลวดศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานทา
ตะเคียน 
เปาหมาย/ผลผลิตโครงการ 
ศูนยเด็กเล็กบานทาตะเคียน  จํานวน ๑ แหง 
งบประมาณ  ๕๐,๐๐๐ บาท  
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป ในปงบ 
ประมาณ  ๒๕๖๑-๒๕๖๓ หนา ๑๑๐ ขอ ๑๐ 

โครงการกอสรางโครงหลังคาพรอมเทพ้ืน
คอนกรีตบรเิวณระหวางอาคารเรยีนกับ
หองครัว ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานทาตะเคียน 
เปาหมาย/ผลผลิตโครงการ 
ศูนยเด็กเล็กบานทาตะเคียน  จํานวน ๑ แหง 
งบประมาณ  ๙๐,๐๐๐ บาท  
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป ในป ๒๕๖๒ 
(เปลี่ยนแปลงช่ือโครงการ  ปริมาณงาน
งบประมาณ) 

-  เพ่ือใชจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน 
- เพ่ือนําไปจัดทํางบประมาณ
รายจายป ๒๕๖๒ 

ยุทธศาสตรสรางสังคม
ใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดี
อยางทั่วถึงและอยู
รวมกันอยางมีความสุข 

แผนงานการศึกษา กองการศึกษาฯ 

 
 



-๗๖- 
 

๓.  ยุทธศาสตรสรางสังคมใหมีคณุภาพชีวิตที่ดีอยางท่ัวถึงและอยูรวมกันอยางมีความสุข 
๓.๙ แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
ลําดับ

ที ่
รายละเอียดแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป 

(ปจจุบัน) 
รายละเอียดในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป 

(เปลี่ยนแปลงใหม) 
เหตุผลความจําเปนในการ

เปลี่ยนแปลง 
ยุทธศาสตร แผนงาน หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก 
๑ งานสมโภชนฉลองอนุสาวรียทาวสรุนารี

อําเภอโชคชัย 
เปาหมาย/ผลผลิตโครงการ 
จัดกิจกรรมปละ ๑ ครั้ง 
งบประมาณ  ๒๐,๐๐๐ บาท  
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  
ในปงบประมาณ  ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ หนา 
๑๑๘ ขอ ๒ 

งานฉลองอนุสาวรียทาวสรุนารีอําเภอโชคชัย 
เปาหมาย/ผลผลิตโครงการ 
จัดกิจกรรมปละ ๑ ครั้ง 
งบประมาณ  ๒๐,๐๐๐ บาท  
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป ในป ๒๕๖๓ 
- ๒๕๖๔  
(เปลี่ยนแปลงช่ือโครงการ) 

-  เพ่ือใหสอดคลองเหมาะสม
กับแผนงาน 
- เพ่ือนําไปจัดทํางบประมาณ
รายจายป ๒๕๖๓ - ๒๕๖๔ 

ยุทธศาสตรสรางสังคม
ใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดี
อยางทั่วถึงและอยู
รวมกันอยางมีความสุข 

แผนงานการศึกษา กองการศึกษาฯ 

 
๔.  ยุทธศาสตรการอนรุกัษและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหเกิดความสมดลุอยางย่ังยืน 
     ๔.๓  แผนงานการเกษตร 
ลําดับ

ที ่
รายละเอียดแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป 

(ปจจุบัน) 
รายละเอียดในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป 

(เปลี่ยนแปลงใหม) 
เหตุผลความจําเปนในการ

เปลี่ยนแปลง 
ยุทธศาสตร แผนงาน หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก 
๑ พัฒนาแหลงนํ้า/ปรบัปรุงภูมิทัศนรอบบึงทุง

นอย บานไทย หมูที่ ๒ 
เปาหมาย/ผลผลิตโครงการ 
จํานวน ๑ แหง 
งบประมาณ  ๒๕๐,๐๐๐ บาท  
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  
ในปงบประมาณ  ๒๕๖๓ - ๒๕๖๔ หนา 
๑๒๑ ขอ ๑ 

พัฒนาแหลงนํ้า/ปรบัปรุงภูมิทัศนรอบบึงทุง
นอย บานไทย หมูที่ ๒ 
เปาหมาย/ผลผลิตโครงการ 
จํานวน ๑ แหง 
งบประมาณ  ๒๐๐,๐๐๐ บาท  
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป ในป ๒๕๖๔  
(เปลี่ยนแปลงงบประมาณและปดาํเนินการ) 

-  เพ่ือใหสอดคลองเหมาะสม
กับแผนงาน 
- เพ่ือนําไปจัดทํางบประมาณ
รายจายป ๒๕๖๔ 

ยุทธศาสตรการอนุรักษ
และพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมใหเกิด
ความสมดุลอยางยั่งยืน 

แผนงานการเกษตร กองชาง 

 
 
 
 
 
 



-๗๗- 
 

สวนของบัญชีครุภัณฑ 
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  เปลี่ยนแปลง  ครั้งท่ี  ๒/๒๕๖๒ 

บัญชีครุภัณฑ ของแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒  รายละเอียดดังนี้ 
ลําดับ

ที ่
รายละเอียดแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป 

(ปจจุบัน) 
รายละเอียดในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป 

(เปลี่ยนแปลงใหม) 
เหตุผลความจําเปนในการ

เปลี่ยนแปลง 
ประเภท แผนงาน หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก 
๑ จัดซื้อตูเอกสารบานเลื่อน 

เปาหมาย/ผลผลิตของครภุณัฑ 
ขนาด ๔ ฟุต จํานวน ๔ ตู 
งบประมาณ  ๑๖,๐๐๐ ปรากฏใน
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  ใน
ปงบประมาณ ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ หนา 
๑๔๓ ขอ ๓ 

จัดซื้อตูเอกสารบานเลื่อน 
เปาหมาย/ผลผลิตโครงการ 
ขนาด ๔ ฟุต จํานวน ๕ ตู 
งบประมาณ  ๒๐,๐๐๐ บาท  
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป ในป ๒๕๖๒ 
เปลี่ยนแปลงครั้งท่ี ๒/๒๕๖๒ 
(เพ่ิมจํานวนตูอีก ๑ ตู ป ๖๓) 

-  เพ่ือใหสอดคลองเหมาะสม
กับแผนงานการใชงาน 
- เพ่ือนําไปจัดทํางบประมาณ
รายจายป ๒๕๖๓ - ๒๕๖๔ 
 

ครุภัณฑสํานักงาน แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

สํานักงานปลัด 

๒ จัดซื้ออุปกรณอานบัตรแบบ
เอนกประสงค (Smart Card 
Reader) หรับป อปพร. 
เปาหมาย/ผลผลิตของครภุณัฑ 
จํานวน ๑ เครื่อง 
งบประมาณ  ป  ๒๕๖๔  จํานวน 
๗๐๐  บาท   ปรากฏในแผนพัฒนา
ทองถ่ินสี่ป  
ในปงบประมาณ ๒๕๖๔หนา ๑๔๕
ขอ ๔ 

จัดซื้ออุปกรณอานบัตรแบบเอนกประสงค 
(Smart Card Reader) 
เปาหมาย/ผลผลิตโครงการ 
อุปกรณอานบัตรแบบเอนกประสงค (Smart 
Card Reader) จํานวน ๒ เครื่อง 
งบประมาณ  ๑,๔๐๐ บาท  
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป ในป ๒๕๖๒ 
เปลี่ยนแปลงครั้งท่ี ๒/๒๕๖๒ 
(ยายจากป ๖๔ เปนป ๖๒ และเปลี่ยน
งบประมาณ) 

- เพ่ือเปนไปตามหนังสือสั่ง
การ 
- เพ่ือนําไปจัดทํางบประมาณ
รายจายป ๒๕๖๒ 
 

ครุภัณฑคอมพิวเตอร แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

สํานักงานปลัด 

๓ จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรงาน
ประมวลผลแบบที่  ๑  
เปาหมาย/ผลผลิตของครภุณัฑ 
ขนาดไมนอยกวา ๑๙ นิ้ว จํานวน ๒ 
เครื่อง (ตามมาตรฐานครุภณัฑท่ี
กระทรวง ICT กําหนด) 
งบประมาณ  ๒๙,๐๐๐  บาท  
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  
ในปงบประมาณ  ๒๕๖๑ - ๒๕๖๒ 
หนา ๑๔๖ ขอ ๑ 

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรงานประมวลผลแบบที่  
๑  
เปาหมาย/ผลผลิตโครงการ 
จอขนาดไมนอยกวา ๑๙ นิ้ว จํานวน ๒ เครื่อง 
(ตามมาตรฐานครุภัณฑที่กระทรวง ICT กําหนด) 
งบประมาณ  ๒๒,๐๐๐  บาท  
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป ในป ๒๕๖๓ 
เปลี่ยนแปลงครั้งท่ี ๒/๒๕๖๒ 
(ยายจากป ๒๕๖๒ มาเปนป ๒๕๖๓ และเปลี่ยน
งบประมาณ) 

-  เพ่ือใหสอดคลองเหมาะสม
กับแผนงานการใชงาน 
- เพ่ือนําไปจัดทํางบประมาณ
รายจายป ๒๕๖๓ 

ครุภณัฑคอมพิวเตอร แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

กองคลัง 



-๗๘- 
 

สวนของบัญชีครุภัณฑ 
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  เปลี่ยนแปลง  ครั้งท่ี  ๒/๒๕๖๒ 

บัญชีครุภัณฑ ของแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒  รายละเอียดดังนี้ 
ลําดับ

ที ่
รายละเอียดแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป 

(ปจจุบัน) 
รายละเอียดในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป 

(เปลี่ยนแปลงใหม) 
เหตุผลความจําเปนในการ

เปลี่ยนแปลง 
ประเภท แผนงาน หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก 
๔ จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟา ขนาด ๘๐๐ VA 

เปาหมาย/ผลผลิตของครภุณัฑ 
ขนาด ๘๐๐ VA จํานวน ๒ เครื่อง 
งบประมาณ  ๓,๒๐๐ บาท 
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  
ในปงบประมาณ  ๒๕๖๑ - ๒๕๖๒ หนา 
๑๔๖ ขอ ๓ 

จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟา ขนาด ๘๐๐ VA 
เปาหมาย/ผลผลิตโครงการ 
ขนาด ๘๐๐ VA จํานวน ๒ เครื่อง 
งบประมาณ  ๒,๕๐๐  บาท  
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป ในป 
๒๕๖๓ เปลี่ยนแปลงครั้งท่ี ๒/๒๕๖๒ 
(ยายจากป ๖๒ เปนป ๖๓ และเปลี่ยน
งบประมาณ) 

-  เพ่ือใหสอดคลองเหมาะสม
กับแผนงานการใชงาน 
- เพ่ือนําไปจัดทํางบประมาณ
รายจายป ๒๕๖๓ 
 

ครุภัณฑคอมพิวเตอร แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

กองคลัง 

๕ จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟา ขนาด ๘๐๐AV  
เปาหมาย/ผลผลิตของครภุณัฑ 
ขนาด ๘๐๐ VA จํานวน ๒ เครื่อง (ตาม
มาตรฐานที่กระทรวง ICT กําหนด) 
งบประมาณ  ๖,๔๐๐ บาท 
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  
ในปงบประมาณ  ๒๕๖๒ - ๒๕๖๓ หนา 
๑๔๘ ขอ ๒ 

จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟา ขนาด ๘๐๐AV 
เปาหมาย/ผลผลิตโครงการ 
ขนาด ๘๐๐ VA จํานวน ๓ เครื่อง 
งบประมาณ  ๗,๕๐๐  บาท  
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป ในป 
๒๕๖๔ 
(เปลี่ยนแปลงปริมาณ งบประมาณ 
ปงบประมาณ) 

-  เพ่ือใหสอดคลองเหมาะสม
กับแผนงานการใชงาน 
- เพ่ือนําไปจัดทํางบประมาณ
รายจายป ๒๕๖๔ 

ครุภัณฑคอมพิวเตอร แผนงานการศึกษา กองการศึกษาฯ 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ  ผ.๐๗ 
 

บัญชสีรุปโครงการพัฒนา 
 



 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ  ผ.๐๑ 
 

รายละเอียดโครงการพฒันา 

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.  ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เปลี่ยนแปลง ครั้งที ่๒/๒๕๖๒ 

องคการบริหารสวนตําบลพลับพลา  อําเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
-๘๑- 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๔) เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่  ๒/๒๕๖๒ 

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 ขยายเขตไฟฟาสาธารณะ 
พรอมโคมไฟฟา  หมูที่  ๑ 
 

เพ่ือใหราษฎรมีความ
สะดวก และปลอดภัย
ในการสัญจรเวลาค่ํา
คืนและมไีฟฟาใช
อยางทั่วถึง 

ยาว ๕๐ เมตร 
 

- - ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ประชาชนพึง
พอใจในการแกไข
ปญหาตาม
โครงการรอยละ 
๖๐ ขึ้นไป 

- ทําใหราษฎรไดรับ
ความสะดวก ปลอดภัย
ในการสัญจรเวลาค่ําคืน  
- ทําใหมีไฟฟาใชอยาง
ทั่วถึง 

กองชาง 
 

๒ โครงการขยายเขตไฟฟา/ 
ติดตั้งโคมไฟฟาสาธารณะ  
สายรอบบึงทุงนอย  บาน
ไทย  หมูที่  ๒ 
 

เพ่ือใหราษฎรมีความ
สะดวก และปลอดภัย
ในการสัญจรเวลาค่ํา
คืนและมไีฟฟาใช
อยางทั่วถึง 

ยาว ๗๒๐ เมตร 
 

- - ๔๕๐,๐๐๐ ๔๕๐,๐๐๐ ประชาชนพึง
พอใจในการแกไข
ปญหาตาม
โครงการรอยละ 
๖๐ ขึ้นไป 

- ทําใหราษฎรไดรับ
ความสะดวก ปลอดภัย
ในการสัญจรเวลาค่ําคืน  
- ทําใหมีไฟฟาใชอยาง
ทั่วถึง 

กองชาง 
 

๓ โครงการขยายเขตไฟฟา/
ติดตั้งโคมไฟฟาสาธารณะ 
บริเวณสระน้ําสนามกีฬา
บานโคงยาง หมู ๔ 
 

เพ่ือใหราษฎรมีความ
สะดวก และปลอดภัย
ในการสัญจรเวลาค่ํา
คืนและมไีฟฟาใช
อยางทั่วถึง 

ยาว ๒๕๐ เมตร 
 

- - ๓๒๐,๐๐๐ ๓๒๐,๐๐๐ ประชาชนพึง
พอใจในการแกไข
ปญหาตาม
โครงการรอยละ 
๖๐ ขึ้นไป 

- ทําใหราษฎรไดรับ
ความสะดวก ปลอดภัย
ในการสัญจรเวลาค่ําคืน  
- ทําใหมีไฟฟาใชอยาง
ทั่วถึง 

กองชาง 
 

๔ โครงการขยายเขตไฟฟา
สาธารณะพรอมโคมไฟฟา
จากบานนายถนอม เงิน
พลับพลา ถึงบานนาง
ประทวนทิพย หมูที่ ๔ 

เพ่ือใหราษฎรมีความ
สะดวก และปลอดภัย
ในการสัญจรเวลาค่ํา
คืนและมไีฟฟาใช
อยางทั่วถึง 

ยาว ๕๐ เมตร 
 

- - - ๕๐,๐๐๐ ประชาชนพึง
พอใจในการแกไข
ปญหาตาม
โครงการรอยละ 
๖๐ ขึ้นไป 

- ทําใหราษฎรไดรับ
ความสะดวก ปลอดภัย
ในการสัญจรเวลาค่ําคืน  
- ทําใหมีไฟฟาใชอยาง
ทั่วถึง 

กองชาง 
 

 
 

แบบ ผ. ๐๑ 



 
-๘๒- 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๔) เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่  ๒/๒๕๖๒ 

องคการบริหารสวนตําบลพลับพลา  อําเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 
 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  ๑  การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแขงขันเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดท่ี  ๖  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
    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 

๕ โครงการขยายเขตไฟฟา /ตดิตั้ง
โคมไฟฟาสาธารณะ พรอมหมอ
แปลงไฟฟา บานนายมนตรี  ไปอู
ไพรวัลย บานหนองยายเหล หมูที ่
๕ 

เพ่ือใหราษฎร ปลอดภัย
ในการสัญจรเวลาค่ําคืน
และมไีฟฟาใชอยางทั่วถึง 

ยาว 1,100 
เมตร พรอม
ติดตัง้หมอ
แปลง 

- - - ๙๕๐,๐๐๐ ประชาชนพึงพอใจ
ในการแกไขปญหา
ตามโครงการรอย
ละ ๖๐ ขึ้นไป 

- ทําใหราษฎรไดรับความ 
ปลอดภัยในการสญัจรเวลา
ค่ําคืน   
- ทําใหมีไฟฟาใชอยางทั่วถึง 

กองชาง 
 

๖ โครงการขยายเขตไฟฟาและ
ติดตั้งโคมไฟฟาสาธารณะ พรอม
เพ่ิมหมอแปลง สายดอนซาด 
บานกอก หมูท่ี ๖ 

เพ่ือใหราษฎรมีความ
สะดวก และปลอดภัยใน
การสญัจรเวลาค่ําคืนและ
มีไฟฟาใชอยางทั่วถึง 

ยาว 550 
เมตร 
พรอมติดตั้ง
หมอแปลง 

- - - ๖๐๐,๐๐๐ ประชาชนพึงพอใจ
ในการแกไขปญหา
ตามโครงการรอย
ละ ๖๐ ขึ้นไป 

- ทําใหราษฎรไดรับความ
สะดวก ปลอดภัยในการ
สัญจรเวลาค่ําคืน   
- ทําใหมีไฟฟาใชอยางทั่วถึง 

กองชาง 
 

๗ โครงการติดตั้งเสาไฟฟาพรอม
โคมไฟฟาสาธารณะจากบานนาย
จันทร  ครึบกระโทก  ถึงหนา
โบสถวัดปรางคนอย หมู  ๙ 

เพ่ือใหราษฎรมีความ
สะดวก และปลอดภัยใน
การสญัจรเวลาค่ําคืนและ
มีไฟฟาใชอยางทั่วถึง 

ยาว ๑๐๐ 
เมตร 

- - - ๗๕,๐๐๐ ประชาชนพึงพอใจ
ในการแกไขปญหา
ตามโครงการรอย
ละ ๖๐ ขึ้นไป 

- ทําใหราษฎรไดรับความ
สะดวก ปลอดภัยในการ
สัญจรเวลาค่ําคืน   
- ทําใหมีไฟฟาใชอยางทั่วถึง 

กองชาง 
 

๘ โครงการขยายเขตไฟฟา
สาธารณะพรอมโคมไฟฟา สาย
บานโคกไปปาผักหวาน หมู ๑๐ 
 

เพ่ือใหราษฎรมีความ
สะดวก และปลอดภัยใน
การสญัจรเวลาค่ําคืนและ
มีไฟฟาใชอยางทั่วถึง 

ยาว ๓๕๐ 
เมตร 

- - - ๒๕๐,๐๐๐ ประชาชนพึงพอใจ
ในการแกไขปญหา
ตามโครงการรอย
ละ ๖๐ ขึ้นไป 

- ทําใหราษฎรไดรับความ
สะดวก ปลอดภัยในการ
สัญจรเวลาค่ําคืน   
- ทําใหมีไฟฟาใชอยางทั่วถึง 

กองชาง 
 

 
 
 
 

แบบ ผ. ๐๑ 



 
 

-๘๓- 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๔) เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่  ๒/๒๕๖๒ 

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
รับผิดชอบหลัก 

๙ โครงการขยายเขตไฟฟา
พรอมโคมไฟฟา ซอยบาน
นายสําเริง หมู ๑๓ 

เพ่ือใหราษฎรมีความ
สะดวก และปลอดภัยใน
การสญัจรเวลาค่ําคืนและ
มีไฟฟาใชอยางทั่วถึง 

ยาว ๓๐ เมตร - - - ๓๐,๐๐๐ ประชาชนพึงพอใจ
ในการแกไขปญหา
ตามโครงการรอย
ละ ๖๐ ขึ้นไป 

- ทําใหราษฎรไดรับ
ความสะดวก ปลอดภัย
ในการสัญจรเวลาค่ําคืน  
- ทําใหมีไฟฟาใชอยาง
ทั่วถึง 

กองชาง 
 

๑๐ โครงการขยายเขตไฟฟา/
ติดตั้งโคมไฟฟาสาธารณะ 
บานนางสํารวย แกนกระ
โทก บานบุยอ หมูที่ ๑๘ 

เพ่ือใหราษฎรมีความ
สะดวก และปลอดภัยใน
การสญัจรเวลาค่ําคืนและ
มีไฟฟาใชอยางทั่วถึง 

ยาว  ๑๐๐  
เมตร 

- - - ๑๒๐,๐๐๐ ประชาชนพึงพอใจ
ในการแกไขปญหา
ตามโครงการรอย
ละ ๖๐ ขึ้นไป 

- ทําใหราษฎรไดรับ
ความสะดวก ปลอดภัย
ในการสัญจรเวลาค่ําคืน  
- ทําใหมีไฟฟาใชอยาง
ทั่วถึง 

กองชาง 
 

รวม      ๘๒๐,๐๐๐ ๒,๘๙๕,๐๐๐    
 

 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ. ๐๑ 



 
 

-๘๔- 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๔) เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่  ๒/๒๕๖๒ 

องคการบริหารสวนตําบลพลับพลา  อําเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  ๑  การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแขงขันเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดท่ี  ๖  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 
    ๑.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

๑.๒  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
งบประมาณและทีผ่านมา 

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 โครงการวางทอระบายน้ําสาย
บึงทุงนอย บานไทย หมูที่ ๒ 

เพ่ือระบายน้ําได
สะดวก 

วางทอระบายน้ํา 
ขนาด 0.60 เมตร 
ยาว 10 เมตร และ
ขนาด  0.20 เมตร 
ยาว 105 เมตร 

- - - ๓๒๐,๐๐๐ ประชาชนพึงพอใจ
ในการแกปญหาการ
ระบายน้ํารอยละ 
๖๐ ขึ้นไป 

- ทําใหการระบาย
น้ําสะดวก 
- ฝนตกน้ําไมทวมขัง
ถนน 

กองชาง 
 

๒ โครงการปรับปรุง/ซอมแซม
รางระบาย คสล. จากแยกหลัง
โรงเรียนชุมชนพลับพลาไป
ทางบานนายลัด หมูที่ ๓ 

เพ่ือระบายน้ําได
สะดวก 

- ทําการปรับปรุง/
ซอมแซมรางระบาย
น้ํา คสล. และ
กอสรางบอพักน้ํา  
พรอมลอกตะกอนดิน 
ยาวรวม 150 เมตร 

- ๑๘๐,๐๐๐ - - ประชาชนพึงพอใจ
ในการแกปญหาการ
ระบายน้ํารอยละ 
๖๐ ขึ้นไป 

- ทําใหการระบาย
น้ําสะดวก 
- ฝนตกน้ําไมทวมขัง
ถนน 

กองชาง 
 

๓ โครงการกอสรางถนนดิน
พรอมลงหินคลุกและวางทอ
ระบายน้ําสายทุงเขื่อน หมูที่ 
๓ 

เพ่ือถนนไดมาตรฐาน
ราษฎรไดใชสญัจรไป
มาไดสะดวก 

กวาง ๓ เมตร  
ยาว ๒๘๐ เมตร   
หนาเฉลี่ย  ๐.๕๐  
เมตร พรอมวางทอ
ระบายน้ํา 0.30 
เมตร 20 ทอน 

- - - ๓๘๐,๐๐๐ ประชาชนพึงพอใจ
ในการสัญจรสะดวก
รอยละ ๖๐ ขึ้นไป 

- ทําใหประชาชน
สัญจรสะดวก 
 

กองชาง 
 

๔ โครงการซอมแซมถนนหิน
คลุก สายเลียบคลองลําสําลาย 
หมู  ๓ 

เพ่ือถนนไดมาตรฐาน
ราษฎรไดใชสญัจรไป
มาไดสะดวก 

กวาง ๓ เมตร   
ยาว  ๒,๕๐๐ เมตร  
หนาเฉลี่ย ๐.๑๐เมตร   

- - ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ประชาชนพึงพอใจ
ในการสัญจรสะดวก
รอยละ ๖๐ ขึ้นไป 

- ทําใหประชาชน
สัญจรสะดวก 
- ลดอุบัติเหต ุ

กองชาง 
 

 

แบบ ผ. ๐๑ 



 

 
-๘๕- 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๔) เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่  ๒/๒๕๖๒ 

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 

๕ โครงการซอมแซมถนนสายรอง
บานโคงยาง หมูท่ี 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 ประชาชนพึงพอใจ
ในการสัญจร
สะดวกรอยละ ๖๐ 
ขึ้นไป 

- ทําใหประชาชน
สัญจรสะดวก 
- ลดอุบัติเหต ุ

กองชาง 
 

๖ โครงการวางทอระบายน้ํา พรอม
บอพักน้ําตั้งแตบานนายสกล รัก
สระนอย ถึงสนามกีฬา บานโคง
ยาง หมู ๔ 

เพ่ือระบายน้ําได
สะดวก 

วางทอ คสล.ขนาด 
๐.๖๐ เมตร พรอมบอ
พักน้ํา ยาว ๓๖ เมตร 

- - ๑๐๐,๐๐๐ - ประชาชนพึงพอใจ
ในการแกปญหา
การระบายน้ํารอย
ละ ๖๐ ขึ้นไป 

- ทําใหการระบาย
น้ําสะดวก 
- ฝนตกน้ําไมทวม
ขังถนน 

กองชาง 
 

๗ โครงการปรบัปรุงถมดิน สนาม
กีฬา พรอมทําลานกีฬา หมู ๔ 

เพ่ือใหมีสนามกีฬาที่
ไดมาตรฐาน 

กวาง 60 เมตร  ยาว  
110 เมตร   
หนาเฉลี่ย 0.30 
เมตร 

- - - ๔๐๐,๐๐๐ ประชาชนพึงพอใจ
ในการดําเนิน
โครงการรอยละ 
๖๐ ขึ้นไป 

- ทําใหมีสนาม
กีฬาที่ไดมาตรฐาน 

กองชาง 
 

๘ โครงการกอสรางถนน คสล.ซอย
บานนางลอยถึงบานนายชลอ 
บานหนองยายเหล หมูท่ี ๕ 
 

เพ่ือถนนไดมาตรฐาน
ราษฎรไดใชสญัจรไป
มาไดสะดวก 

- ชวงท่ี 1 กวาง 
3.50 ม. ยาว 14 ม. 
หนา 0.15 ม 
- ชวงที่ 2 กวาง 3  
ม. ยาว 50 ม. หนา 
0.15 ม 
 

- - - ๑๓๐,๐๐๐ ประชาชนพึงพอใจ
ในการสัญจร
สะดวกรอยละ ๖๐ 
ขึ้นไป 

- ทําใหประชาชน
สัญจรสะดวก 
- ลดอุบัติเหต ุ

กองชาง 
 

แบบ ผ. ๐๑ 



 
 

-๘๖- 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๔) เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่  ๒/๒๕๖๒ 

องคการบริหารสวนตําบลพลับพลา  อําเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  ๑  การพัฒนาและเพ่ิมศกัยภาพการแขงขันเศรษฐกิจ 
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 

๙ โครงการกอสรางซุมประตู และ
ปายบอกทางเขาหมูบาน บรเิวณ
แยกโรงเรยีนสายมิตรโชคชัย ๓ 
พรอมไฟสองสวาง หมูที่  ๕ 

เพ่ือเปนปายบอก
ทางเขาสูหมูบาน 

1 แหง  
 

- - ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ประชาชนพึงพอใจ
ในการกอสรางซุม
ประตไูมต่าํกวา
รอยละ ๖๐ ข 

- ทําใหมีปายบอก
ทางเขาหมูบาน 

กองชาง 
 

๑๐ โครงการกอสรางถนน คสล. สาย
บานนายมานพ คลายกระโทก 
หมูที่ ๖ 

เพ่ือถนนไดมาตรฐาน
ราษฎรไดใชสญัจรไป
มาไดสะดวก 

กวาง 5 เมตร ยาว 
300 เมตร หนา 
0.15 เมตร 

 

- - ๙๐๐,๐๐๐ ๙๐๐,๐๐๐ ประชาชนพึงพอใจ
ในการสัญจร
สะดวกรอยละ ๖๐ 
ขึ้นไป 

- ทําใหประชาชน
สัญจรสะดวก 
- ลดอุบัติเหต ุ

กองชาง 

๑๑ โครงการกอสรางถนนดินพรอมลง
หินคลุกสายนานายผลถึงโรงงาน
คารกิล  บานกอก หมูท่ี ๖ 

เพ่ือถนนไดมาตรฐาน
ราษฎรไดใชสญัจรไป
มาไดสะดวก 

กวาง 5 เมตร ยาว 
1,000 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.50 ม. 

- - - ๘๐๐,๐๐๐ ประชาชนพึงพอใจ
ในการสัญจร
สะดวกรอยละ ๖๐ 
ขึ้นไป 

- ทําใหประชาชน
สัญจรสะดวก 
- ลดอุบัติเหต ุ

กองชาง 

๑๒ โครงการกอสรางถนนดินพรอมลง
หินคลุก สายเลยีบคลองเหมือง – 
สายเหมืองซอย หมู ๗ 
 

เพ่ือถนนไดมาตรฐาน
ราษฎรไดใชสญัจรไป
มาไดสะดวก 

กวาง ๓.๕๐ เมตร 
ยาว ๓๐๐ เมตร  
 

- - - ๑๕๐,๐๐๐ ประชาชนพึงพอใจ
ในการสัญจร
สะดวกรอยละ ๖๐ 
ขึ้นไป 

- ทําใหประชาชน
สัญจรสะดวก 
- ลดอุบัติเหต ุ

กองชาง 
 

๑๓ โครงการวางทอระบายน้ํา หนา
ศาลเจาปูถึงนานายคลาย หมู ๗ 
 

เพ่ือระบายน้ําได
สะดวก 

วางทอระบายน้ํา 
ขนาด 0.30 เมตร
พรอมบอพักน้ํา ยาว 
125 เมตร 

- - - ๓๒๐,๐๐๐ ประชาชนพึงพอใจ
ในการแกปญหา
การระบายน้ํารอย
ละ ๖๐ ขึ้นไป 

- ทําใหการระบาย
น้ําสะดวก 
- ฝนตกน้ําไมทวม
ขังถนน 

กองชาง 
 

แบบ ผ. ๐๑ 



 
-๘๗- 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๔) เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่  ๒/๒๕๖๒ 

องคการบริหารสวนตําบลพลับพลา  อําเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  ๑  การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแขงขันเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดท่ี  ๖  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
    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 โครงการวางทอระบายน้ําตอ
จากจุดเดิมจากสามแยกศาลา
ประชาคมถึงทุงนา หมู ๙ 

เพ่ือระบายน้ําได
สะดวก 

วางทอระบายน้ํา ขนาด 0.40 
เมตรพรอมบอพักน้ํา ยาว 35 
เมตร 

- - - ๗๐,๐๐๐ ประชาชนพึงพอใจใน
การแกปญหาการ
ระบายน้ํารอยละ ๖๐ 
ขึ้นไป 

- ทําใหการระบาย
น้ําสะดวก 
- ฝนตกน้ําไมทวม
ขังถนน 

กองชาง 
 

๑๕ โครงการกอสรางถนน คสล.
สายบานนายจันทร ครึบกระ
โทก บานปรางค หมูท่ี ๙ 

เพ่ือถนนได
มาตรฐานราษฎร
ไดใชสัญจรไปมา
ไดสะดวก 

- ชวงท่ี 1 กวาง 3 เมตร ยาว 
40 ม. หนา 0.15 เมตร 
- ชวงท่ี 2 กวาง 2.80 เมตร 
ยาว 9 เมตร หนา 0.15 
เมตร 

- - - ๑๐๐,๐๐๐ ประชาชนพึงพอใจใน
การสญัจรสะดวก
รอยละ ๖๐ ขึ้นไป 

- ทําใหประชาชน
สัญจรสะดวก 
- ลดอุบัติเหต ุ

กองชาง 
 

๑๖ โครงการกอสรางถนน คสล.
สายอูชางเลิศเช่ือมถนนสาย
โรงพยาบาล หมู ๙ 

เพ่ือถนนได
มาตรฐานราษฎร
ไดใชสัญจรไปมา
ไดสะดวก 

กวาง  4.70 เมตรยาว 175 
เมตร หนา 0.15 เมตร 

- - ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ประชาชนพึงพอใจใน
การสญัจรสะดวก
รอยละ ๖๐ ขึ้นไป 

- ทําใหประชาชน
สัญจรสะดวก 
- ลดอุบัติเหต ุ

กองชาง 
 

๑๗ โครงการวางทอระบายน้ํา 
คสล. หนาบานนายทวาย 
พรมโสภา บานบุ หมูท่ี ๑๐ 

เพ่ือระบายน้ําได
สะดวก 

วางทอระบายน้ํา ขนาด 0.30 
เมตรพรอมบอพักน้ํา ยาว 
100 เมตร 

- - - ๑๓๐,๐๐๐ ประชาชนพึงพอใจใน
การแกปญหาการ
ระบายน้ํารอยละ ๖๐ 
ขึ้นไป 

- ทําใหการระบาย
น้ําสะดวก 
- ฝนตกน้ําไมทวม
ขังถนน 

กองชาง 
 

๑๘ โครงการกอสรางถนนดนิ
พรอมลงหินคลุก และวางทอ
สายบานโคก ทุงหนองสระ 
หมู ๑๐ 

เพ่ือถนนได
มาตรฐานราษฎร
ไดใชสัญจรไปมา
ไดสะดวก 

กวาง 4 ม. ยาว 1,500 ม.  
หนาเฉลี่ย 0.50 ม. และวาง
ทอระบายน้ํา ขนาด 0.40   
จํานวน  30 ทอน 

- - - ๑,๒๐๐,๐๐๐ ประชาชนพึงพอใจใน
การสญัจรสะดวก
รอยละ ๖๐ ขึ้นไป 

- ทําใหประชาชน
สัญจรสะดวก 
- ลดอุบัติเหต ุ

กองชาง 
 

แบบ ผ. ๐๑ 



 

-๘๘- 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๔) เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่  ๒/๒๕๖๒ 

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 

๑๙ โครงการวางทอระบายน้ํา 
คสล.จากบานนางทอง ลง
คลองเหมือง หมู ๑๑ 

เพ่ือระบายน้ําได
สะดวก 

วางทอ คสล.ขนาด 
๐.๓๐ เมตร  
ยาว ๘๗.๐๐ เมตร 

- - ๑๗๐,๐๐๐ ๑๗๐,๐๐๐ ประชาชนพึงพอใจใน
การแกปญหาการ
ระบายน้ํารอยละ ๖๐ 
ขึ้นไป 

- ทําใหการระบายน้ํา
สะดวก 
- ฝนตกน้ําไมทวมขัง
ถนน 

กองชาง 
 

๒๐ โครงการกอสรางถนน คสล.
จากบานนางเขียว ถึงบานนาย
เพ่ิม หมูท่ี ๑๑ 

เพ่ือถนนไดมาตรฐาน
ราษฎรไดใชสญัจรไป
มาไดสะดวก 

กวาง ๓.๒๐ เมตร 
ยาว ๑๙๐.๐๐ เมตร  
หนา ๐.๑๕ 

- - - ๔๐๐,๐๐๐ ประชาชนพึงพอใจใน
การสญัจรสะดวกรอย
ละ ๖๐ ขึ้นไป 

- ทําใหประชาชน
สัญจรสะดวก 
- ลดอุบัติเหต ุ

กองชาง 
 

๒๑ โครงการซอมแซมถนนหิน
คลุก ทางเขาทุงใหญถึงคลอง
ชางตาย บานปรางค หมู ๑๑ 

เพ่ือถนนไดมาตรฐาน
ราษฎรไดใชสญัจรไป
มาไดสะดวก 

กวาง ๒.๕๐ เมตร 
ยาว ๒,๒๐๐.๐๐ เมตร  
หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ 

- - - ๓๕๐,๐๐๐ ประชาชนพึงพอใจใน
การสญัจรสะดวกรอย
ละ ๖๐ ขึ้นไป 

- ทําใหประชาชน
สัญจรสะดวก 
- ลดอุบัติเหต ุ

กองชาง 
 

๒๒ โครงการกอสรางถนนหินคลุก
สายหัวยอก บานกุดสวาย หมู
ที ่๑๒   

เพ่ือถนนไดมาตรฐาน
ราษฎรไดใชสญัจรไป
มาไดสะดวก 

กวาง ๔ เมตร ยาว ๘00 
เมตร  หนาเฉลี่ย 0.15 
เมตร 

- - - ๓๐๐,๐๐๐ ประชาชนพึงพอใจใน
การสญัจรสะดวกรอย
ละ ๖๐ ขึ้นไป 

- ทําใหประชาชน
สัญจรสะดวก 
- ลดอุบัติเหต ุ

กองชาง 
 

๒๓ โครงการขยายเสริมไหล คสล. 
ทาง สายกลางหมูบาน
เช่ือมตอถนนโชคชัย – สีคิ้ว  
หมู ๑๒   

เพ่ือใหไดทางท่ีกวาง
สะดวกในการสัญจร
ไปมา 

กวาง 1  เมตร  ยาว  
390  เมตร   
 

- - ๒๐๐,๐๐๐ - ประชาชนพึงพอใจใน
การสญัจรสะดวกรอย
ละ ๖๐ ขึ้นไป 

- ทําใหประชาชน
สัญจรสะดวก 
- ลดอุบัติเหต ุ

กองชาง 
 

๒๔ โครงการกอสรางถนน คสล.
สายตนสงวน หมูท่ี  ๑๒ 
 

เพ่ือถนนไดมาตรฐาน
ราษฎรไดใชสญัจรไป
มาไดสะดวก 

กวาง 3 เมตร ยาว 400 
เมตร  หนา 0.15 เมตร 

- - ๗๕๐,๐๐๐ - ประชาชนพึงพอใจใน
การสญัจรสะดวกรอย
ละ ๖๐ ขึ้นไป 

- ทําใหประชาชน
สัญจรสะดวก 
- ลดอุบัติเหต ุ

กองชาง 
 

แบบ ผ. ๐๑ 



 
-๘๙- 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๔) เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่  ๒/๒๕๖๒ 

องคการบริหารสวนตําบลพลับพลา  อําเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  ๑  การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแขงขันเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดที่  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 

๒๕ โครงการกอสรางถนน คสล.สาย
หนองกระทุมถึงวัดทาตะเคียน
และวางทอระบายน้ํา หมู ๑๓     

เพ่ือถนนไดมาตรฐาน
ราษฎรไดใชสญัจรไป
มาไดสะดวก 

กวาง 4 ม. ยาว 124 
ม.  หนา 0.15 ม. 
และวางทอระบายน้ํา 
ขนาด 0.40 ม.  
จํานวน 20 ทอน 

- - ๓๓๐,๐๐๐ - ประชาชนพึงพอใจ
ในการสัญจรสะดวก
รอยละ ๖๐ ขึ้นไป 

- ทําใหประชาชน
สัญจรสะดวก 
- ลดอุบัติเหต ุ

กองชาง 
 

๒๖ โครงการกอสรางถนน คสล. ซอย
บานนายทองสุข  ถึงบานนาย
ประสิทธ์ิ  หมู ๑๓ 

เพ่ือถนนไดมาตรฐาน
ราษฎรไดใชสญัจรไป
มาไดสะดวก 

กวาง 3 เมตร ยาว 
70 เมตร  หนา 
0.15 เมตร 

- - - ๑๓๐,๐๐๐ ประชาชนพึงพอใจ
ในการสัญจรสะดวก
รอยละ ๖๐ ขึ้นไป 

- ทําใหประชาชน
สัญจรสะดวก 
- ลดอุบัติเหต ุ

กองชาง 
 

๒๗ โครงการกอสรางถนนหินคลุก
ทางเขาพื้นที่การเกษตร บาน
คลองยาง หมู ๑๔ 

เพ่ือถนนไดมาตรฐาน
ราษฎรไดใชสัญจรไป
มาไดสะดวก 

กวาง 3 เมตร ยาว 
1,200 เมตร  หนา
เฉลี่ย 0.15 เมตร 

- - ๓๕๐,๐๐๐ ๓๕๐,๐๐๐ ประชาชนพึงพอใจ
ในการสัญจรสะดวก
รอยละ ๖๐ ขึ้นไป 

- ทําใหประชาชน
สัญจรสะดวก 
- ลดอุบัติเหต ุ

กองชาง 
 

๒๘ โครงการกอสรางยกระดับถนนดิน
พรอมลงหินคลุกสายบุพิกา หมูที่ 
๑๕ 

เพ่ือถนนไดมาตรฐาน
ราษฎรไดใชสญัจรไป
มาไดสะดวก 

กวาง 3.50 เมตร 
ยาว  2,200 เมตร  
หนาเฉลี่ย 1.20 
เมตร 

- - - ๕,๐๐๐,๐๐๐ ประชาชนพึงพอใจ
ในการสัญจรสะดวก
รอยละ ๖๐ ขึ้นไป 

- ทําใหประชาชน
สัญจรสะดวก 
- ลดอุบัติเหต ุ

กองชาง 
 

๒๙ วางทอระบายน้ํา หมูที่ ๑๕ จากสี่
แยกบานนางฉลวย ไปหมู ๑๔ 

เพ่ือระบายน้ําได
สะดวก 

วางทอระบายน้ํา 
ขนาด 0.30 เมตร
พรอมบอพักน้ํา ยาว 
150 เมตร 

- - - ๒๘๐,๐๐๐ ประชาชนพึงพอใจ
ในการแกปญหาการ
ระบายน้ํารอยละ 
๖๐ ขึ้นไป 

- ทําใหการระบาย
น้ําสะดวก 
- ฝนตกน้ําไมทวม
ขังถนน 

กองชาง 
 

 
  

แบบ ผ. ๐๑ 



 

-๙๐- 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๔) เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่  ๒/๒๕๖๒ 

องคการบริหารสวนตําบลพลับพลา  อําเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  ๑  การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแขงขันเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดท่ี  ๖  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
    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 

๓๐ โครงการกอสรางถนนหินคลุก
ขนสงสินคาทางการเกษตร ซอย
บานนางแมน คากระโทก  บาน
โนนแดง หมูที่ ๑๖ 

เพ่ือถนนไดมาตรฐาน
ราษฎรไดใชสญัจรไป
มาไดสะดวก 

กวาง 3  เมตร ยาว 
1,000 เมตร  หนา
เฉลี่ย 0.15 เมตร 

- - ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ประชาชนพึงพอใจ
ในการสัญจรสะดวก
รอยละ ๖๐ ขึ้นไป 

- ทําใหประชาชน
สัญจรสะดวก 
- ลดอุบัติเหต ุ

กองชาง 
 

๓๑ โครงการขยายผิวถนน คสล. รอบ
หมูบาน บานบุ หมูที่ ๑๗ 
 

เพ่ือถนนไดมาตรฐาน
ราษฎรไดใชสญัจรไป
มาไดสะดวก 

กวาง ๑.๐๐ เมตร 
ยาว ๖๒.๐๐ เมตร  
หนา ๐.๑๕ เมตร 

- - - ๔๐,๐๐๐ ประชาชนพึงพอใจ
ในการสัญจรสะดวก
รอยละ ๖๐ ขึ้นไป 

- ทําใหประชาชน
สัญจรสะดวก 
- ลดอุบัติเหต ุ

กองชาง 
 

๓๒ โครงการกอสรางถนน คสล.
พรอมถมดินสายขางโรงสีนายสม
ยศ ถึงรอบสระน้าํ บานบุ หมู ๑๗ 
 

เพ่ือถนนไดมาตรฐาน
ราษฎรไดใชสญัจรไป
มาไดสะดวก 

- ชวงที่ 1 กวาง 3 ม. 
ยาว 50 ม.  หนา 
0.15 ม. 
- ชวงที่ 2 กวาง 
3.50 ม. ยาว 34 ม.  
หนา 0.15 ม. 

- - ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ประชาชนพึงพอใจ
ในการสัญจรสะดวก
รอยละ ๖๐ ขึ้นไป 

- ทําใหประชาชน
สัญจรสะดวก 
- ลดอุบัติเหต ุ

กองชาง 
 

๓๓ โครงการซอมแซมถนนหินคลุก
สายคลองเหมือง และคลองหิน
โคลน หมู ๑๗ 

เพ่ือถนนไดมาตรฐาน
ราษฎรไดใชสญัจรไป
มาไดสะดวก 

กวาง 2.50 ม.  ยาว  
1,900  หนาเฉลีย่ 
0.10 ม. 

- - - ๒๕๐,๐๐๐ ประชาชนพึงพอใจ
ในการสัญจรสะดวก
รอยละ ๖๐ ขึ้นไป 

- ทําใหประชาชน
สัญจรสะดวก 
- ขนสงสินคา
ทางการเกษตร 

กองชาง 
 

๓๔ โครงการกอสรางถนน คสล.สาย
บานนายมานพ บวงกระโทก บาน
บุยอ หมูที่ ๑๘      

เพ่ือถนนไดมาตรฐาน
ราษฎรไดใชสญัจรไป
มาไดสะดวก 

กวาง 3.50 ม. ยาว 
100 ม.  หนา 0.15 
ม. 

- - - ๒๒๐,๐๐๐ ประชาชนพึงพอใจ
ในการสัญจรสะดวก
รอยละ ๖๐ ขึ้นไป 

- ทําใหประชาชน
สัญจรสะดวก 
- ขนสงสินคา
ทางการเกษตร 

กองชาง 
 

 

แบบ ผ. ๐๑ 



 
-๙๑- 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๔) เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่  ๒/๒๕๖๒ 

องคการบริหารสวนตําบลพลับพลา  อําเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  ๑  การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแขงขันเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตรการพฒันาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดที่  ๖  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
    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 

๓๕ โครงการกอสรางถนน คสล. ซอย
บานนายเทพ  กรอกกระโทก  หมู  
๑๘     

เพ่ือถนนไดมาตรฐาน
ราษฎรไดใชสญัจรไป
มาไดสะดวก 

กวาง 3 ม. ยาว 210 
ม.  หนา 0.15 ม. 
 

- - ๓๘๐,๐๐๐ ๓๘๐,๐๐๐ ประชาชนพึงพอใจ
ในการสัญจร
สะดวกรอยละ ๖๐ 
ขึ้นไป 

- ทําใหประชาชน
สัญจรสะดวก 
- ขนสงสินคา
ทางการเกษตร 

กองชาง 
 

๓๖ โครงการซอมแซมถนน คสล.สาย
บานนางชั้น  กํากระโทก บานบุ
ยอ หมูที่ ๑๘    

เพ่ือถนนไดมาตรฐาน
ราษฎรไดใชสญัจรไป
มาไดสะดวก 

กวาง 4.90 ม.  ยาว  
238  หนาเฉลี่ย 
0.05 ม. 

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

- ทําใหประชาชน
สัญจรสะดวก 
- ขนสงสินคา
ทางการเกษตร 

กองชาง 
 

รวม     ๑๘๐,๐๐๐ ๖,๓๘๐,๐๐๐ ๑๕,๙๗๐,๐๐๐    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ. ๐๑ 



 
-๙๒- 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๔) เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่  ๒/๒๕๖๒ 

องคการบริหารสวนตําบลพลับพลา  อําเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  ๓  บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหมีความสมบูรณอยางย่ังยืน ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดท่ี  ๑  ยุทธศาสตรการสานตอแนวทางพระราชดําร ิ
    ๒  ยุทธศาสตรเสรมิสรางความสามารถทางเศรษฐกิจ การทองเทีย่ว การเกษตร เพ่ือบรรเทาปญหาความยากจน 

๒.๓ แผนงานการเกษตร 
งบประมาณและที่ผานมา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
ป  ๒๕๖๑ 

(บาท) 
ป  ๒๕๖๒ 

(บาท) 
ป  ๒๕๖๓ 

(บาท) 
ป ๒๕๖๔ 

(บาท) 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

๑ วางทอระบายน้ําลน บึงทุงตาทอง 
บานพลับพลา หมูที่ ๑ 

เพ่ือการระบายน้ํา
ดานการเกษตร 

วางทอระบายน้ําลน  
จํานวน ๑ แหง 

- - ๑๕๐,๐๐๐ - ประชาชนพึงพอใจ
ในการแกไขปญหา
รอยละ  ๖๐  ขึ้นไป 

ทําใหการระบาย
น้ําดานการเกษตร

ดีชึ้น 

กองชาง 
 

๒ โครงการขุดลอกคลองเหมืองหนา
วัดปาชา หมูท่ี  ๑ 

- เพ่ือแกไขปญหา
คลองน้ําตื้นเขินน้ํา
ไหลสะดวก 
- เพ่ือใชในการเกษตร 

กวางเฉลี่ย ๓ เมตร 
ลึกเฉลีย่ ๑.๕๐ เมตร 
ยาว ๓๒๐ เมตร 

- - - ๑๐๐,๐๐๐ ประชาชนพึงพอใจ
ในการแกไขปญหา
แหลงน้ําเพ่ือ
การเกษตรรอยละ  
๖๐  ขึ้นไป 

- ทําใหเกษตรกรมี
น้ําใชเพ่ือ
การเกษตร 
- ทําใหน้ําไหล
สะดวก 

กองชาง 
 

๓ โครงการปรับเปลี่ยนบานประตู
ปด - เปด เหมืองลาว บานประดา
กุด หมู ๗ 

- เพ่ือการกักเก็บน้ําไว
ใชอุปโภค-บริโภคและ
การเกษตร 

๑  แหง - - ๓๕๐,๐๐๐ ๓๕๐,๐๐๐ ประชาชนพึงพอใจ
ในการแกไขปญหา
แหลงน้ํารอยละ  
๖๐  ขึ้นไป 

- ทําใหมีน้ําใชเพ่ือ
อุปโภค-บริโภค
และการเกษตร 

กองชาง 
 

๔ โครงการวางทอระบายน้ําลนบึง
ทุงตาทอง บานบุ หมูที่ ๑๐ 

- เพ่ือแกไขปญหาน้ํา
ใชในการเกษตร 

วางทอระบายน้ําลน  
จํานวน 1 แหง 
 

- - ๑๕๐,๐๐๐ - ประชาชนพึงพอใจ
ในการแกไขปญหา
แหลงน้ําเพ่ือ
การเกษตรรอยละ  
๖๐  ขึ้นไป 

- ทําใหเกษตรกรมี
น้ําใชเพ่ือ
การเกษตร 
- ทําใหน้ําไหล
สะดวก 

กองชาง 
 

๕ โครงการกอสรางประตูเปด – ปด 
ก้ันน้ําเขาบึงกุดสวาย หมู  ๑๒   

- เพ่ือการกักเก็บน้ําไว
ใชอุปโภค-บริโภคและ
การเกษตร 

จํานวน ๑ แหง - - - ๒๕๐,๐๐๐ ประชาชนพึงพอใจ
ในการดําเนิน
โครงการรอยละ ๖๐ 
ขึ้นไป 

- ทําใหมีน้ําใชเพ่ือ
อุปโภค-บริโภค
และการเกษตร 

กองชาง 

แบบ ผ. ๐๑ 



  
-๙๓- 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๔) เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่  ๒/๒๕๖๒ 

องคการบริหารสวนตําบลพลับพลา  อําเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  ๓  บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอมใหมีความสมบูรณอยางยั่งยืน ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดท่ี  ๑  ยุทธศาสตรการสานตอแนวทางพระราชดําร ิ
    ๒.  ยุทธศาสตรเสรมิสรางความสามารถทางเศรษฐกิจ การทองเที่ยว การเกษตร เพ่ือบรรเทาปญหาความยากจน 

๒.๓  แผนงานการเกษตร 
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 โครงการวางทอระบายน้ําลน 
คลองตามลู บานโนนแดง หมูที่ 
๑๖ 

- เพ่ือการบริหาร
จัดการน้ําใน
การเกษตร 

วางทอระบายน้ําลน 
จําจวน ๑ แหง 

- - - ๒๐๐,๐๐๐ ประชาชนพึงพอใจ
ในการดําเนิน
โครงการรอยละ ๖๐ 
ขึ้นไป 

- ทําใหมีการ
บริหารจดัการน้ํา
เพ่ือการเกษตร 

กองชาง 

๗ โครงการขุดลอกคลองเหมือง
ธรรมชาติ (คลองไสไก) หมู ๑๗ 
 

- เพ่ือแกไขปญหา
คลองน้ําตื้นเขินน้ํา
ไหลสะดวก 
- เพ่ือใชในการเกษตร 

กวาง 1.50 ม. ยาว 
250 ม. ลึกเฉลีย่ 
1.50 ม.  
 

- - ๑๐๐,๐๐๐ - ประชาชนพึงพอใจ
ในการแกไขปญหา
แหลงน้ําเพ่ือ
การเกษตรรอยละ  
๖๐  ขึ้นไป 

- ทําใหเกษตรกรมี
น้ําใชเพ่ือ
การเกษตร 

กองชาง 
 

รวม      ๗๕๐,๐๐๐ ๙๐๐,๐๐๐    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

แบบ ผ. ๐๑ 



 
-๙๔- 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๔) เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่  ๒/๒๕๖๒ 
องคการบริหารสวนตําบลพลับพลา  อําเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

 
 

ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  ๒  ยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดท่ี  ๒  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการศึกษา 
๓.  ยุทธศาสตรสรางสังคมใหมีคณุภาพชีวิตที่ดีอยางท่ัวถึงและอยูรวมกันอยางมีความสุข 
     ๓.๓  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 พัฒนาคร/ูผูชวยครผููดูแล

เด็ก/ผูดูแลเด็กของศูนย

พัฒนาเด็กเล็ก 

เพ่ือพัฒนาครู/

ผูชวยครูผูดูแลเด็ก/

ผูดูแลเด็ก ใหมี

ศักยภาพในการ

ทํางาน การเรียน

การสอน 

บุคลากร  จํานวน ๔ คน - - ๕๐,๐๐๐ 

 

๕๐,๐๐๐ 

 

ครู/ผูชวยครผููดูแล

เด็ก/ผูดูแลเด็กไดรับ

การอบรมความรู

เพ่ิมเตมิ 

ทําใหคร/ูผูชวยครู

ผูดูแลเด็ก/ผูดูแล

เด็กมีศักยภาพ

รองรับการ

ปฏิบัติงาน 

กอง

การศึกษาฯ 

รวม    - - ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐    
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ. ๐๑ 

 



 
   -๙๕- 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๔) เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่  ๒/๒๕๖๒ 
องคการบริหารสวนตําบลพลับพลา  อําเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

 

ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  ๒  ยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
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) 

ผลทีค่าดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

๑ โครงการกอสรางรั้ว
พรอมปรับปรุงปาย ศูนย
พัฒนาเด็กเล็กบานทา
ตะเคียน 

เพ่ือรักษาความ
ปลอดภัยใหแกเด็ก
นักเรียน 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบาน
ทาตะเคียน จํานวน ๑ 
แหง 

- 
  

๖๐,๐๐๐ - 
 

- 
 

รั้วศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ไดมาตรฐาน 

ทําใหมีความ
ปลอดภัยในศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก 

กอง
การศึกษาฯ 

๒ โครงการกอสรางหองเก็บ
พัสดุ ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
บานทาตะเคยีน 
 

เพ่ือใชเก็บพัสด ุ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบาน
ทาตะเคียน จํานวน ๑ 
แหง 

- - - ๖๐,๐๐๐ หองเก็บพัสดุตาม
มาตรฐาน 

มีหองเก็บพัสดุ
สําหรับเด็กนักเรียน 

กอง
การศึกษาฯ 

๓ โครงการเปลี่ยนหลังคา  
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบาน
โคงยาง 
 

เพ่ือรักษาความ
ปลอดภัยใหแกเด็ก
นักเรียน 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบาน
โคงยาง จํานวน ๑ แหง 
 

- - ๑๕๐,๐๐๐ - หลังคาไดมาตรฐาน  ทําใหมีความ
ปลอดภัยในศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก 

กอง
การศึกษาฯ 

๔ โครงการกอสรางโครง
หลังคาพรอมเทพื้น
คอนกรีตบรเิวณระหวาง
อาคารเรยีนกับหองครัว 
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบาน
ทาตะเคียน 

เพ่ือใชจัดกิจกรรม
การเรยีนการสอน 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบาน
ทาตะเคียน จํานวน ๑ 
แหง 

- ๙๐,๐๐๐ - - โครงหลังคาและพื้น 
คสล.ศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กไดมาตรฐาน 

เด็กไดรับการพัฒนา
ตามวัย 

กอง
การศึกษาฯ 

รวม     ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐    
 

แบบ ผ. ๐๑ 

 



-๙๖- 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๔) เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่  ๒/๒๕๖๒ 

องคการบริหารสวนตําบลพลับพลา  อําเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

 
ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  ๒  ยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดท่ี  ๗  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการทองเที่ยว ศาสนา – วัฒนธรรม ประเพณี และกีฬา 
๓.  ยุทธศาสตรสรางสงัคมใหมีคณุภาพชีวิตที่ดีอยางทั่วถึงและอยูรวมกันอยางมีความสุข 
     ๓.๙  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

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 งานฉลองอนุสาวรียทาว  
สุรนารีอําเภอโชคชัย 
 

เพ่ือเปนการปลูกฝง
คุณธรรม จรยิธรรม
ใหกับประชาชนใน
การสรางคุณงาม
ความดีใหกับ
ประเทศชาต ิ

จัดกิจกรรมปละ ๑ ครั้ง - - ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ จํานวนผูเขารวม
กิจกรรมของ
กลุมเปาหมายไม
นอยกวารอยละ 
๖๐ 

ทําใหประชาชนได
ระลึกถึงคณุงาม
ความดีของทาน
ทาวสุรนาร ี

กอง
การศึกษาฯ 

รวม    - - ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐    
 

ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  ๓  บริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหมีความสมบูรณอยางย่ังยืน ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดท่ี  ๑๐  ยุทธศาสตรดานการอนุรกัษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
๔.  ยุทธศาสตรการอนรุกัษและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหเกิดความสมดลุอยางย่ังยืน 
     ๔.๓  แผนงานการเกษตร 

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 พัฒนาแหลงนํ้า/ปรบัปรุง
ภูมิทัศนรอบบึงทุงนอย 
บานไทย หมูที่ ๒ 

เพ่ือพัฒนาแหลงนํ้า
และปรับปรุงภูมิ
ทัศนบึงทุงนอย 

จํานวน ๑ แหง - - - ๒๐๐,๐๐๐ ประชาชนมี
ความพึงพอใจใน
การดําเนิน
โครงการไมต่าํ
กวารอยละ ๖๐ 

ทําใหแหลงนํ้าบึง
ทุงนอยไดรับการ
พัฒนา 

กองชาง 

รวม    - - - ๒๐๐,๐๐๐    

แบบ ผ. ๐๑ 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ  ผ.๐๘ 
 

บัญชคีรุภัณฑ 

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ 

องคการบริหารสวนตําบลพลับพลา  อําเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 
 



-๙๗- 
 

บัญชีครภุัณฑ 
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  เปลี่ยนแปลง  ครั้งท่ี  ๒/๒๕๖๒ 

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 ที่ดิน
และสิ่งกอสราง)    
คาครุภัณฑ 

ครุภัณฑ
สํานักงาน 

๑. เพ่ือจัดซื้อตู
เอกสารบานเลื่อน 

ขนาด ๔ ฟุต จํานวน ๕ ตู ๔,๐๐๐ ๔,๐๐๐ ๘,๐๐๐ ๔,๐๐๐ สํานักงานปลัด 

๒ แผนงาน
บริหารงานทั่วไป 

(คาครุภัณฑ ที่ดิน
และสิ่งกอสราง)    
คาครุภัณฑ 

ครุภัณฑ
คอมพิวเตอร 

๑. เพ่ือจัดซื้อ
อุปกรณอานบัตร
แบบ
เอนกประสงค 
(Smart Card 
Reader) 

อุปกรณอานบัตรแบบ
เอนกประสงค (Smart 
Card Reader) จํานวน  ๒  
เครื่อง 

- ๑,๔๐๐ - - สํานักงานปลัด 

๓ แผนงาน
บริหารงานทั่วไป 

(คาครุภัณฑ ที่ดิน
และสิ่งกอสราง)    
คาครุภัณฑ 

ครุภัณฑ
คอมพิวเตอร 

๑. เพ่ือจัดซื้อ
เครื่อง
คอมพิวเตอรงาน
ประมวลผลแบบที่  
๑ 

จอขนาดไมนอยกวา ๑๙ 
นิ้ว จํานวน ๒ เครื่อง (ตาม
มาตรฐานครุภณัฑท่ี
กระทรวง ICT กําหนด) 

๒๙,๐๐๐ - ๒๒,๐๐๐ - กองคลัง 

๔ แผนงาน
บริหารงานทั่วไป 

(คาครุภัณฑ ที่ดิน
และสิ่งกอสราง)    
คาครุภัณฑ 

 ๒. เพ่ือจัดซื้อ
เครื่องสํารอง
ไฟฟา ขนาด 
๘๐๐ VA 

ขนาด ๘๐๐ VA จํานวน ๒ 
เครื่อง  (ตามมาตรฐาน
ครุภัณฑที่กระทรวง ICT 
กําหนด) 

- - ๒,๕๐๐ - กองคลัง 

๕ แผนงาน
การศึกษา 

(คาครุภัณฑ ที่ดิน
และสิง่กอสราง)    
คาครุภัณฑ 

ครุภัณฑ
คอมพิวเตอร 

๑. เพ่ือจัดซื้อ
เครื่องสํารอง
ไฟฟา ขนาด 
๘๐๐ VA 

ขนาด ๘๐๐ VA จํานวน ๓ 
เครื่อง  (ตามมาตรฐาน
ครุภัณฑที่กระทรวง ICT 
กําหนด) 

- - - ๗,๕๐๐ กองการศึกษาฯ 

แบบ ผ. ๐๘ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

ภาคผนวก 
 

ก.  สําเนาคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการฯ ๓ คณะ 

ข.  สําเนารายงานการประชุมสภาฯ 

 

 


