
 

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

เพิ่มเตมิ  คร้ังที่  ๒/๒๕๖๒ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

องคการบริหารสวนตําบลพลับพลา 

อําเภอโชคชยั  จังหวัดนครราชสีมา 
 

 

 



 

 

  

 
 

 

ประกาศองคการบริหารสวนตําบลพลับพลา 

เรื่อง แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ.  ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)  เพ่ิมเตมิ  ครั้งท่ี  ๒/๒๕๖๒ 

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

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.  

๒๕๔๘  และแกไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๖๑  ขอ  ๒๒  กําหนดใหการเพ่ิมเติมหรือการเปลี่ยนแปลง

แผนพัฒนาตองดําเนินการตามระเบียบนี้  ซึ่งองคการบริหารสวนตําบลพลับพลา  ไดจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  

(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)  เพ่ิมเติม  ครั้งท่ี  ๒/๒๕๖๒  โดยไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนาองคการ

บริหารสวนตําบลพลับพลา ประชาคมทองถ่ิน และสภาองคการบริหารสวนตําบลพลับพลา  ในการประชุมสภาสมัย

สามัญ  สมัยที่ ๑  ครั้งที่ ๑  เม่ือวันที่  ๒๙  เมษายน  ๒๕๖๒  แลวนั้น 
            

องคการบริหารสวนตําบลพลับพลา  จึงประกาศใชเปนแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป  (พ.ศ. ๒๕๖๑ - 

๒๕๖๔)  เพ่ิมเติม  ครั้งท่ี  ๒/๒๕๖๒  เพ่ือเปนแนวทางในการพัฒนาทองถ่ินตอไป 
 

  จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน 
 

   ประกาศ  ณ  วันที่   ๒๙   เดอืน เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๖๒    

 

 

       (นายสมบูรณ  แขดอน) 

       นายกองคการบริหารสวนตําบลพลับพลา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คํานํา 

 
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น    

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

ทองถ่ินสี่ป  เพื่อเปนแนวทางการพัฒนาของทองถิ่น และเพื่อประโยชนของประชาชน องคกรปกครองสวน

ทองถิ่นอาจเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป ตามขอ  ๒๒  องคการบริหารสวนตําบลพลับพลา 

มีความจําเปนที่จะตองดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ.  ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เพ่ิมเติม ครั้งที่  ๒/

๒๕๖๒  เพ่ือใหมีความเหมาะสม สอดคลองกับปญหา สภาพพื้นที่ในการดําเนินการและความเดือดรอนของ

ประชาชน เพื่อใหสามารถแกปญหา  ความจําเปนเรงดวน  ทันตอสถานการณในปจจุบันและใชเปนกรอบใน

การดําเนินการตามงบประมาณรายจายตอไป 

 

       องคการบริหารสวนตําบลพลับพลา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สารบัญ 
 

                    หนา 
 

หลักการและเหตุผล          ๑ 
 

สวนที่  ๔  การนําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปไปสูการปฏิบัติ      ๒ 
 

แบบ ผ ๐๗  บัญชีสรุปโครงการการพัฒนา        ๑๗ 
 

แบบ ผ ๐๑  รายละเอียดโครงการพัฒนาสําหรับองคกรปกครองทองถิ่นดําเนินการเอง   ๑๙ 
 

แบบ ผ ๐๘  บัญชีครุภัณฑ          ๓๓ 
          
ภาคผนวก 

ก. สําเนาคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการฯ ๓ คณะ 
ข. สําเนารายงานการประชุมสภาฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

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

 
หลักการและเหตุผล 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  
พ.ศ.  ๒๕๔๘  และแกไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่ ๓)  พ.ศ. ๒๕๖๑  ขอ ๒๒  เพ่ือประโยชนของประชาชน  การเพ่ิม
แผนพัฒนาทองถ่ิน ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการตามขั้นตอน  ดังนี ้

 (๑)  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นจัดทํารางแผนพัฒนาทองถิ่นที่
เพ่ิมเติมพรอมเหตุผลและความจําเปนเสนอคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน  

(๒)  คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินและประชาคมทองถิ่นพิจารณารางแผนพัฒนาทองถ่ินที่ 
เพ่ิมเติม   

สําหรับองคการบริหารสวนตําบลใหสงรางแผนพัฒนาทองถ่ินที่เพ่ิมเติมใหสภาองคการบริหาร 
สวนตําบลพิจารณาตามมาตรา ๔๖ แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ 
ดวย 

เมื่อแผนพัฒนาทองถ่ินที่เพ่ิมเติมไดรับความเห็นชอบแลว  ใหสงแผนพัฒนาทองถ่ินดังกลาวให 
ผูบริหารทองถ่ินประกาศใช  พรอมทั้งปดประกาศใหประชาชนทราบโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวันนับแต
วันที่ผูบริหารทองถ่ินประกาศใช 

ขอ  ๒๒/๑  เพ่ือประโยชนของประชาชน การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถ่ิน ใหเปนอํานาจ 
ของคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น   

เมื่อแผนพัฒนาทองถ่ินตามวรรคหนึ่งไดรับความเห็นชอบแลว ใหสงแผนพัฒนาทองถ่ิน 
ดังกลาวใหผูบริหารทองถิ่นประกาศใช  พรอมท้ังปดประกาศใหประชาชนทราบโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบ
วันนับแตผูบริหารทองถิ่นประกาศใช 

ขอ  ๒๒/๒  การเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถ่ินเก่ียวกับโครงการพระราชดําริ  
งานพระราชพิธี รัฐพิธี นโยบายรัฐบาล และนโยบายกระทรวงมหาดไทย ใหเปนอํานาจของผูบริหาร  สําหรับ
องคการบริหารสวนตําบลใหสงรางแผนพัฒนาทองถ่ินท่ีเพ่ิมเติม หรือเปลี่ยนแปลงใหสภาองคการบริหารสวน
ตําบลพิจารณาตามมาตรา ๔๖ แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ดวย  
และเมื่อแผนพัฒนาทองถ่ินที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงไดรับความเห็นชอบแลว ใหปดประกาศใหประชาชน
ทราบโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับความเห็นชอบการเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา
ทองถ่ินดังกลาว 
 

  องคการบริหารสวนตําบลพลับพลา  มีความจําเปนที่จะตองดําเนินการเพ่ิมเติมแผนพัฒนา
ทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ.  ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)  เพิ่มเติม ครั้งที่  ๒/๒๕๖๒  เพ่ือใหมีความเหมาะสม สอดคลองกับสภาพ
ปญหา สภาพพ้ืนที่ในการดําเนินงานและความเดือดรอนของประชาชนอยางแทจริง โดยทําการเพิ่มเติม
โครงการในแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ในสวนที่  ๔  การนําแผนพัฒนาทองถ่ินสีป่ไปสูการ
ปฏิบตัิและในสวนของบัญชีครุภัณฑรายละเอียด ดังตอไปนี้ 



สวนที่  ๔ 
การนําแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปไปสูการปฏิบัติ 

 

บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น 
 รายละเอียดโครงการพัฒนาที่เพ่ิมเติมตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  เพิ่มเติม  ครั้งที่  ๒/๒๕๖๒  ดังนี ้
๑. ยุทธศาสตรโครงสรางพ้ืนฐาน 
๑.๑  แผนงานเคหะและชุมชน 

ลําดับที ่ รายละเอียดแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (เพิ่มเติม) เหตุผลความจําเปนในการเพิ่มเติมแผน ยุทธศาสตร แผนงาน 
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก 
๑ โครงการขยายเขตไฟฟา/ ตดิตั้งโคมไฟฟาสาธารณะ  ซอยบานนายคะนอง  

ผันกระโทก บานไทย  หมูที่  ๒   
เปาหมาย/ผลผลิตโครงการ 
ยาว   ๕๐ เมตร    
งบประมาณ  ๕๐,๐๐๐  บาท  
เพ่ิมเตมิในแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป ในปงบประมาณ ๒๕๖๓ หนา ๑๙ ขอ ๑ 

- เพ่ือแกไขปญหาความจําเปนและความเดือน
รอนของประชาชน 
- เพ่ือนําไปจัดทํางบประมาณรายจายป 
๒๕๖๓ 

ยุทธศาสตรโครงสรางพ้ืนฐาน แผนงานเคหะและชุมชน กองชาง 

๒ โครงการขยายเขตไฟฟาพรอมโคมไฟฟาสาธารณะสายบานนายวิเชียรถึง
บานนางภัทรพร  บานเกาะ  หมูท่ี  ๘ 
เปาหมาย/ผลผลิตโครงการ 
ยาว   ๑๐๐ เมตร    
งบประมาณ  ๑๐๐,๐๐๐  บาท  
เพ่ิมเตมิในแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป ในปงบประมาณ ๒๕๖๓ หนา ๑๙ ขอ  ๒ 

- เพ่ือแกไขปญหาความจําเปนและความเดือน
รอนของประชาชน 
- เพ่ือนําไปจัดทํางบประมาณรายจายป 
๒๕๖๓ 

ยุทธศาสตรโครงสรางพ้ืนฐาน แผนงานเคหะและชุมชน กองชาง 

๓ โครงการยายเสาไฟฟาซอยบานนางสัมฤทธิ์  บานเกาะ  หมูท่ี  ๘ 
เปาหมาย/ผลผลิตโครงการ 
จํานวน  ๑  ตน 
งบประมาณ  ๑๕,๐๐๐  บาท  
เพ่ิมเตมิในแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป ในปงบประมาณ ๒๕๖๔ หนา ๑๙ ขอ ๓ 

- เพ่ือแกไขปญหาความจําเปนและความเดือน
รอนของประชาชน 
- เพ่ือนําไปจัดทํางบประมาณรายจายป 
๒๕๖๔ 

ยุทธศาสตรโครงสรางพ้ืนฐาน แผนงานเคหะและชุมชน กองชาง 

๔ โครงการขยายเขตประปาสวนภูมภิาคจากบานนายพรหม ถึงบานนายเพ่ิม 
หมู  ๑๑ 
เปาหมาย/ผลผลิตโครงการ 
ระยะทาง  ๒๒๐  เมตร 
งบประมาณ   ๕๕,๐๐๐  บาท  
เพ่ิมเตมิในแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป ในปงบประมาณ ๒๕๖๓ หนา ๑๙ ขอ ๔ 

- เพ่ือแกไขปญหาความจําเปนและความเดือน
รอนของประชาชน 
- เพ่ือนําไปจัดทํางบประมาณรายจายป 
๒๕๖๓ 

ยุทธศาสตรโครงสรางพ้ืนฐาน แผนงานเคหะและชุมชน กองชาง 

 



-๓- 
 

๑. ยุทธศาสตรโครงสรางพ้ืนฐาน 
๑.๑  แผนงานเคหะและชุมชน 

ลําดับที ่ รายละเอียดแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (เพิ่มเติม) เหตุผลความจําเปนในการเพิ่มเติมแผน ยุทธศาสตร แผนงาน 
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก 
๕ โครงการขยายเขตประปาสวนภูมภิาคซอยตะวันตก บานกุดสวาย หมูที่ ๑๒ 

เปาหมาย/ผลผลิตโครงการ 
ยาว   ๑๐๐ เมตร    
งบประมาณ  ๒๐,๐๐๐  บาท  
เพ่ิมเตมิในแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป ในปงบประมาณ ๒๕๖๔  หนา ๒๐ ขอ  ๕ 

- เพ่ือแกไขปญหาความจําเปนและความ
เดือนรอนของประชาชน 
- เพ่ือนําไปจัดทํางบประมาณรายจายป 
๒๕๖๔ 

ยุทธศาสตรโครงสรางพ้ืนฐาน แผนงานเคหะและชุมชน กองชาง 

๖ โครงการขยายเขตไฟฟา / ติดตั้งโคมไฟฟาสาธารณะพรอมติดตั้งหมอแปลง
ไฟฟา สายปาผักหวาน บานกุดสวาย หมูที่  ๑๒ 
เปาหมาย/ผลผลิตโครงการ 
ยาว ๘๕๐ พรอมติดตั้งหมอแปลงไฟฟา 
งบประมาณ  ๘๐๐,๐๐๐  บาท  
เพ่ิมเตมิในแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป ในปงบประมาณ ๒๕๖๔  หนา ๒๐ ขอ ๖ 

- เพ่ือแกไขปญหาความจําเปนและความ
เดือนรอนของประชาชน 
- เพ่ือนําไปจัดทํางบประมาณรายจายป 
๒๕๖๔ 

ยุทธศาสตรโครงสรางพ้ืนฐาน แผนงานเคหะและชุมชน กองชาง 

๗ โครงการขยายเขตประปาสวนภูมภิาค ซอยบานนางกัลยา   
บานทาตะเคยีน  หมูท่ี  ๑๓ 
เปาหมาย/ผลผลิตโครงการ 
ยาว ๒๔๕ เมตร 
งบประมาณ  ๖๐,๐๐๐  บาท  
เพ่ิมเตมิในแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป ในปงบประมาณ ๒๕๖๓ หนา ๒๐ ขอ ๗ 

- เพ่ือแกไขปญหาความจําเปนและความ
เดือนรอนของประชาชน 
- เพ่ือนําไปจัดทํางบประมาณรายจายป 
๒๕๖๓ 

ยุทธศาสตรโครงสรางพ้ืนฐาน แผนงานเคหะและชุมชน กองชาง 

๘ โครงการขยายเขตประปาสวนภูมภิาค ซอยบานนายสลดั คูกระโทก บานทา
ตะเคียน  หมูที่  ๑๓ 
เปาหมาย/ผลผลิตโครงการ 
ยาว ๑๖๐ เมตร 
งบประมาณ  ๔๐,๐๐๐  บาท  
เพ่ิมเตมิในแผนพัฒนาทองถ่ินสีป่ ในปงบประมาณ ๒๕๖๓ - ๒๕๖๔ หนา  
๒๐  ขอ ๘ 

- เพ่ือแกไขปญหาความจําเปนและความ
เดือนรอนของประชาชน 
- เพ่ือนําไปจัดทํางบประมาณรายจายป 
๒๕๖๓ - ๒๕๖๔ 

ยุทธศาสตรโครงสรางพ้ืนฐาน แผนงานเคหะและชุมชน กองชาง 

 
 

 



-๔- 
 

๑. ยุทธศาสตรโครงสรางพ้ืนฐาน 
๑.๑  แผนงานเคหะและชุมชน 

ลําดับที ่ รายละเอียดแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (เพิ่มเติม) เหตุผลความจําเปนในการเพิ่มเติมแผน ยุทธศาสตร แผนงาน 
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก 
๙ โครงการติดตั้งโคมไฟฟารอบหมูบาน  บานทาตะเคียน  หมูที่  ๑๓ 

เปาหมาย/ผลผลิตโครงการ 
จํานวน  ๑๐  จุด 
งบประมาณ   ๑๕๐,๐๐๐  บาท  
เพ่ิมเตมิในแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป ในปงบประมาณ ๒๕๖๔ หนา  ๒๑ ขอ ๙ 

- เพ่ือแกไขปญหาความจําเปนและความ
เดือนรอนของประชาชน 
- เพ่ือนําไปจัดทํางบประมาณรายจายป 
๒๕๖๔ 

ยุทธศาสตรโครงสรางพ้ืนฐาน แผนงานเคหะและชุมชน กองชาง 

๑๐ โครงการขยายเขตไฟฟา / ติดตั้งโคมไฟฟาสาธารณะ พรอมหมอแปลงไฟฟา 
ซอยประสาทโชค หมูที่  ๑๔ 
เปาหมาย/ผลผลิตโครงการ 
ยาว  ๓๐๐  เมตร  พรอมตดิตั้งหมอแปลงไฟฟา 
งบประมาณ  ๕๒๐,๐๐๐  บาท  
เพ่ิมเตมิในแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป ในปงบประมาณ ๒๕๖๓ - ๒๕๖๔ หนา  
๒๑  ขอ ๑๐ 

- เพ่ือแกไขปญหาความจําเปนและความ
เดอืนรอนของประชาชน 
- เพ่ือนําไปจัดทํางบประมาณรายจายป 
๒๕๖๓ - ๒๕๖๔ 

ยุทธศาสตรโครงสรางพ้ืนฐาน แผนงานเคหะและชุมชน กองชาง 

๑๑ โครงการขยายเขตไฟฟา / ติดตั้งโคมไฟฟาสาธารณะ พรอมหมอแปลงไฟฟา 
ซอยบานนายสุนทร  แฝงกระโทก  หมูท่ี  ๑๔ 
เปาหมาย/ผลผลิตโครงการ 
ยาว  ๕๐๐  เมตร  พรอมตดิตั้งหมอแปลงไฟฟา 
งบประมาณ  ๗๐๐,๐๐๐   บาท  
เพ่ิมเตมิในแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป ในปงบประมาณ ๒๕๖๓ - ๒๕๖๔ หนา  
๒๑  ขอ  ๑๑ 

- เพ่ือแกไขปญหาความจําเปนและความ
เดือนรอนของประชาชน 
- เพ่ือนําไปจัดทํางบประมาณรายจายป 
๒๕๖๓ - ๒๕๖๔ 

ยุทธศาสตรโครงสรางพ้ืนฐาน แผนงานเคหะและชุมชน กองชาง 

๑๒ โครงการเปลี่ยนเสาไฟฟาจากไมเปนเสาปูน พรอมโคมไฟฟาสาธารณะ ซอย
บานนายพล  แรมจะบก  หมูที่  ๑๔ 
เปาหมาย/ผลผลิตโครงการ 
จํานวน  ๑  ตน 
งบประมาณ   ๒๕,๐๐๐   บาท  
เพ่ิมเตมิในแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป ในปงบประมาณ ๒๕๖๓ หนา ๒๑ ขอ ๑๒  

- เพ่ือแกไขปญหาความจําเปนและความ
เดือนรอนของประชาชน 
- เพ่ือนําไปจัดทํางบประมาณรายจายป 
๒๕๖๓ 

ยุทธศาสตรโครงสรางพ้ืนฐาน แผนงานเคหะและชุมชน กองชาง 

 
 



-๕- 
 

๑. ยุทธศาสตรโครงสรางพ้ืนฐาน 
๑.๑  แผนงานเคหะและชุมชน 

ลําดับที ่ รายละเอียดแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (เพิ่มเติม) เหตุผลความจําเปนในการเพิ่มเติมแผน ยุทธศาสตร แผนงาน 
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก 
๑๓ โครงการขยายเขตไฟฟาพรอมโคมไฟฟาสาธารณะ จากปอมยามถึงไรนาย

บุญสง เปรีย้วกระโทก หมูท่ี ๑๕ 
เปาหมาย/ผลผลิตโครงการ 
ยาว  ๔๒๐  เมตร 
งบประมาณ  ๓๐๐,๐๐๐  บาท  
เพ่ิมเตมิในแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป ในปงบประมาณ ๒๕๖๓ - ๒๕๖๔ หนา  
๒๒  ขอ  ๑๓ 

- เพ่ือแกไขปญหาความจําเปนและความ
เดือนรอนของประชาชน 
- เพ่ือนําไปจัดทํางบประมาณรายจายป 
๒๕๖๓ - ๒๕๖๔ 

ยุทธศาสตรโครงสรางพ้ืนฐาน แผนงานเคหะและชุมชน กองชาง 

๑๔ โครงการขยายเขตไฟฟาพรอมโคมไฟฟาสาธารณะ บานนางดวงจันทร  หมู
ที่  ๑๖ 
เปาหมาย/ผลผลิตโครงการ 
ยาว  ๑๘๐  เมตร 
งบประมาณ  ๑๔๐,๐๐๐  บาท  
เพ่ิมเตมิในแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป ในปงบประมาณ ๒๕๖๔ หนา ๒๒ ขอ ๑๔ 

- เพ่ือแกไขปญหาความจําเปนและความ
เดือนรอนของประชาชน 
- เพ่ือนําไปจัดทํางบประมาณรายจายป 
๒๕๖๔ 

ยุทธศาสตรโครงสรางพ้ืนฐาน แผนงานเคหะและชุมชน กองชาง 

๑๕ โครงการขยายเขตไฟฟา  โคมไฟฟาสาธารณะ พรอมหมอแปลงไฟฟา บาน
นายเมธี  หมูที่  ๑๖ 
เปาหมาย/ผลผลิตโครงการ 
ยาว  ๙๕๐  เมตร  พรอมตดิตั้งหมอแปลงไฟฟา 
งบประมาณ  ๙๐๐,๐๐๐  บาท  
เพ่ิมเตมิในแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป ในปงบประมาณ ๒๕๖๔ หนา ๒๒ ขอ ๑๕ 

- เพ่ือแกไขปญหาความจําเปนและความ
เดือนรอนของประชาชน 
- เพ่ือนําไปจัดทํางบประมาณรายจายป 
๒๕๖๔ 

ยุทธศาสตรโครงสรางพ้ืนฐาน แผนงานเคหะและชุมชน กองชาง 

 
 
 
 
 
 

 



-๖- 
 
๑. ยุทธศาสตรโครงสรางพ้ืนฐาน 
๑.๒  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ลําดับที ่ รายละเอียดแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (เพิ่มเติม) เหตุผลความจําเปนในการเพิ่มเติมแผน ยุทธศาสตร แผนงาน 
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก 
๑ โครงการกอสรางถนนดินสายบึงทุงนอย หมูที่ ๒ เช่ือมหมูที่ ๑  

เปาหมาย/ผลผลิตโครงการ 
- ชวงที่ 1 กวาง 5 เมตร ยาว 65 เมตร 
- ชวงท่ี 2 กวาง 5 เมตร ยาว 100 เมตร 
งบประมาณ  ๕๐๐,๐๐๐  บาท  
เพ่ิมเตมิในแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป ในปงบประมาณ ๒๕๖๔ หนา ๒๓ ขอ ๑ 

- เพ่ือแกไขปญหาความจําเปนและความเดือน
รอนของประชาชน 
- เพ่ือนําไปจัดทํางบประมาณรายจายป 
๒๕๖๔ 

ยุทธศาสตรโครงสรางพ้ืนฐาน แผนงานอุสาหกรรมและ
การโยธา 

กองชาง 

๒ โครงการซอมแซมถนนสายหมู ๕ บานหนองยายเหล เชื่อม หมู ๙ 
เปาหมาย/ผลผลิตโครงการ 
กวาง  ๕ เมตร   ยาว ๑๒๖  เมตร   หนาเฉลี่ย  ๐.๐๕   เมตร 
งบประมาณ  ๔๐๐,๐๐๐  บาท  
เพ่ิมเตมิในแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป ในปงบประมาณ ๒๕๖๓ หนา ๒๓  ขอ ๒ 

- เพ่ือแกไขปญหาความจําเปนและความเดือน
รอนของประชาชน 
- เพ่ือนําไปจัดทํางบประมาณรายจายป 
๒๕๖๓ 

ยุทธศาสตรโครงสรางพ้ืนฐาน แผนงานอุสาหกรรมและ
การโยธา 

กองชาง 

๓ โครงการซอมแซมถนนหินคลุกรอบหมูบาน บานหนองยายเหล หมู ๕  
เปาหมาย/ผลผลิตโครงการ 
กวาง  ๓ เมตร   ยาว ๑,๘๐๐  เมตร   หนาเฉลีย่  ๐.๑๕   เมตร 
งบประมาณ  ๓๕๐,๐๐๐  บาท  
เพ่ิมเตมิในแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป ในปงบประมาณ ๒๕๖๔ หนา  ๒๓ ขอ ๓ 

- เพ่ือแกไขปญหาความจําเปนและความเดือน
รอนของประชาชน 
- เพ่ือนําไปจัดทํางบประมาณรายจายป 
๒๕๖๔ 

ยุทธศาสตรโครงสรางพ้ืนฐาน แผนงานอุสาหกรรมและ
การโยธา 

กองชาง 

๔ โครงการกอสรางถนน คสล.ซอยบานหนองโสมง บานกอก หมู ๖ 
เปาหมาย/ผลผลิตโครงการ 
กวาง  ๕ เมตร   ยาว ๔๒๐  เมตร   หนา  ๐.๑๕   เมตร 
งบประมาณ  ๑,๓๐๐,๐๐๐  บาท   
เพ่ิมเตมิในแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป ในปงบประมาณ ๒๕๖๓ - ๒๕๖๔ หนา 
๒๓ ขอ ๔ 

- เพ่ือแกไขปญหาความจําเปนและความเดือน
รอนของประชาชน 
- เพ่ือนําไปจัดทํางบประมาณรายจายป 
๒๕๖๓ - ๒๕๖๔ 

ยุทธศาสตรโครงสรางพ้ืนฐาน แผนงานอุสาหกรรมและ
การโยธา 

กองชาง 

 
 
 

 



-๗- 
 
๑. ยุทธศาสตรโครงสรางพ้ืนฐาน 
๑.๒  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ลําดับที ่ รายละเอียดแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (เพิ่มเติม) เหตุผลความจําเปนในการเพิ่มเติมแผน ยุทธศาสตร แผนงาน 
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก 
๕ โครงการกอสรางถนน คสล.ซอยบาน ดาบตํารวจสิงห บานกอก หมู ๖ 

เปาหมาย/ผลผลิตโครงการ 
กวาง  ๔ เมตร   ยาว  ๒๙๐  เมตร   หนา  ๐.๑๕   เมตร 
งบประมาณ   ๗๕๐,๐๐๐ บาท  
เพ่ิมเตมิในแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป ในปงบประมาณ ๒๕๖๔ หนา ๒๓ ขอ ๕ 

- เพ่ือแกไขปญหาความจําเปนและความเดือน
รอนของประชาชน 
- เพ่ือนําไปจัดทํางบประมาณรายจายป 
๒๕๖๔ 

ยุทธศาสตรโครงสรางพ้ืนฐาน แผนงานอุสาหกรรมและ
การโยธา 

กองชาง 

๖ โครงการกอสรางถนนหินคลุกสายเลียบคลองเหมืองตั้งแตหัวสะพานถึงนา
นายสมจิตร  หมู  ๗ 
เปาหมาย/ผลผลิตโครงการ 
กวาง ๓  เมตร   ยาว ๒,๐๐๐  เมตร   หนาเฉลีย่  ๐.๑๕  เมตร 
งบประมาณ   ๔๐๐,๐๐๐  บาท  
เพ่ิมเตมิในแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป ในปงบประมาณ ๒๕๖๓ - ๒๕๖๔ หนา  
๒๔ ขอ  ๖ 

- เพ่ือแกไขปญหาความจําเปนและความเดือน
รอนของประชาชน 
- เพ่ือนําไปจัดทํางบประมาณรายจายป 
๒๕๖๓ - ๒๕๖๔ 

ยุทธศาสตรโครงสรางพ้ืนฐาน แผนงานอุสาหกรรมและ
การโยธา 

กองชาง 

๗ โครงการปรับปรุง/ซอมแซมผิวถนน คสล. หนาศาลเจาปูถึงสะพาน หมู ๗  
เปาหมาย/ผลผลิตโครงการ 
กวาง ๓.๙๐  เมตร ยาว  ๗๐  เมตร  หนาเฉลี่ย  ๐.๐๕ เมตร 
งบประมาณ  ๑๕๐,๐๐๐  บาท  
เพ่ิมเตมิในแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป ในปงบประมาณ ๒๕๖๔ หนา ๒๔ ขอ  ๗ 

- เพ่ือแกไขปญหาความจําเปนและความเดือน
รอนของประชาชน 
- เพ่ือนําไปจัดทํางบประมาณรายจายป 
๒๕๖๔ 

ยุทธศาสตรโครงสรางพ้ืนฐาน แผนงานอุสาหกรรมและ
การโยธา 

กองชาง 

๘ โครงการกอสรางสะพาน คสล.สายนานายขุน บานเกาะ หมู ๘ 
เปาหมาย/ผลผลิตโครงการ 
กวาง ๕  เมตร ยาว ๒๓  เมตร   
งบประมาณ  ๘,๐๐๐,๐๐๐  บาท  
เพ่ิมเตมิในแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป ในปงบประมาณ ๒๕๖๓ - ๒๕๖๔ หนา  
๒๔  ขอ  ๘ 

- เพ่ือแกไขปญหาความจําเปนและความเดือน
รอนของประชาชน 
- เพ่ือนําไปจัดทํางบประมาณรายจายป 
๒๕๖๓ - ๒๕๖๔ 

ยุทธศาสตรโครงสรางพ้ืนฐาน แผนงานอุสาหกรรมและ
การโยธา 

กองชาง 

 
 
 



-๘- 
 

๑. ยุทธศาสตรโครงสรางพ้ืนฐาน 
๑.๒  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

๙ โครงการกอสรางรางระบายน้ําบานนางสายสมร บานเกาะ หมู ๘ 
เปาหมาย/ผลผลิตโครงการ 
กวาง  ๐.๓๐  เมตร  ยาว  ๓๒ เมตร   
งบประมาณ  ๑๐๐,๐๐๐ บาท  
เพ่ิมเตมิในแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป ในปงบประมาณ ๒๕๖๓–๒๕๖๔หนา ๒๔ขอ  ๙ 

- เพ่ือแกไขปญหาความจําเปนและ
ความเดือนรอนของประชาชน 
- เพ่ือนําไปจัดทํางบประมาณรายจาย
ป ๒๕๖๓ - ๒๕๖๔ 

ยุทธศาสตรโครงสรางพ้ืนฐาน แผนงานอุสาหกรรมและ
การโยธา 

กองชาง 

๑๐ โครงการซอมแซมถนนหินคลุกสายดอนเพ็ชร หมู ๙  
เปาหมาย/ผลผลิตโครงการ 
กวาง ๓  เมตร  ยาว  ๘๐๐  เมตร   หนาเฉลี่ย ๐.๑๐   เมตร 
งบประมาณ   ๑๕๐,๐๐๐ บาท  
เพ่ิมเตมิในแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป ในปงบประมาณ ๒๕๖๓ หนา  ๒๔  ขอ  ๑๐ 

- เพ่ือแกไขปญหาความจําเปนและ
ความเดือนรอนของประชาชน 
- เพ่ือนําไปจัดทํางบประมาณรายจาย
ป ๒๕๖๓ 

ยุทธศาสตรโครงสรางพ้ืนฐาน แผนงานอุสาหกรรมและ
การโยธา 

กองชาง 

๑๑ โครงการกอสรางทอระบายน้ําจากบานนายถมถึงบานผูชวยเลิ่ม หมู ๙ 
เปาหมาย/ผลผลิตโครงการ 
วางทอระบายน้ําขนาด ๐.๒๐ เมตร บอพักน้ํา ยาว ๑๖๕ เมตร 
งบประมาณ  ๔๐๐,๐๐๐ บาท  
เพ่ิมเตมิในแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป ในปงบประมาณ ๒๕๖๓-๒๕๖๔ หนา๒๕ขอ ๑๑ 

- เพ่ือแกไขปญหาความจําเปนและ
ความเดือนรอนของประชาชน 
- เพ่ือนําไปจัดทํางบประมาณรายจาย
ป ๒๕๖๓ - ๒๕๖๔ 

ยุทธศาสตรโครงสรางพ้ืนฐาน แผนงานอุสาหกรรมและ
การโยธา 

กองชาง 

๑๒ โครงการกอสรางถนน คสล.สายจากบอขยะบานบุ หมูที่ ๑๐ ถึงบานโนนแดง หมูที่ 
๑๖ 
เปาหมาย/ผลผลิตโครงการ 
ชวงท่ี ๑ กวาง ๖ เมตร ยาว ๒,๘๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร 
ชวงท่ี ๒ กวาง ๔ เมตร ยาว ๙๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร 
งบประมาณ  ๑๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท  
เพ่ิมเตมิในแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป ในปงบประมาณ ๒๕๖๔ หนา ๒๕ ขอ ๑๒ 

- เพ่ือแกไขปญหาความจําเปนและ
ความเดือนรอนของประชาชน 
- เพ่ือรองรับงบประมาณจาก
สวนกลาง 

ยุทธศาสตรโครงสรางพ้ืนฐาน แผนงานอุสาหกรรมและ
การโยธา 

กองชาง 

๑๓ โครงการกอสรางถนนดินพรอมวางทอสายโซน ๔ บานปรางค หมูท่ี ๑๑ 
เปาหมาย/ผลผลิตโครงการ 
ทําการถมดินขยายถนน กวาง ๒ ม. ยาว ๓๙ ม. สูง ๑.๕๐ ม. และวางทอระบาย
น้ํา ขนาด ๐.๖๐ม. พรอมบอพักน้ํา ยาว ๓๙ ม. 
งบประมาณ  ๑๕๐,๐๐๐  บาท  
เพ่ิมเตมิในแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป ในปงบประมาณ ๒๕๖๓ หนา ๒๕ ขอ  ๑๓ 

- เพ่ือแกไขปญหาความจําเปนและ
ความเดือนรอนของประชาชน 
- เพ่ือนําไปจัดทํางบประมาณรายจาย
ป ๒๕๖๓ 

ยุทธศาสตรโครงสรางพ้ืนฐาน แผนงานอุสาหกรรมและ
การโยธา 

กองชาง 



-๙- 
 

๑. ยุทธศาสตรโครงสรางพ้ืนฐาน 
๑.๒  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ลําดับที ่ รายละเอียดแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (เพิ่มเติม) เหตุผลความจําเปนในการเพิ่มเติมแผน ยุทธศาสตร แผนงาน 
หนวยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
๑๔ โครงการกอสรางถนน คสล. สายหนองกระทุม บานทาตะเคียน หมูที่ ๑๓ 

เปาหมาย/ผลผลิตโครงการ 
- ชวงที่ 1 กวาง 5 ม. ยาว 280 ม. หนา 0.15 ม. 
- ชวงที่ 2 กวาง 4 ม. ยาว 50 ม.  หนา 0.15  ม. 
- ชวงที่ 3 กวาง 5 ม. ยาว 370 ม. หนา 0.15 ม. 
งบประมาณ  ๒,๔๐๐,๐๐๐ บาท  
เพ่ิมเตมิในแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป ในปงบประมาณ ๒๕๖๓–๒๕๖๔ หนา 
๒๖ ขอ ๑๔ 

- เพ่ือแกไขปญหาความจําเปนและความ
เดือนรอนของประชาชน 
- เพ่ือนําไปจัดทํางบประมาณรายจายป ๒๕๖ 
- ๒๕๖๔ หรือประสานขอสนับสนนุ
งบประมาณจากสวนกลาง 

ยุทธศาสตรโครงสรางพ้ืนฐาน แผนงานอุสาหกรรมและการ
โยธา 

กองชาง 

๑๕ โครงการซอมแซมถนน คสล. สายบานคลองยาง หมูท่ี ๑๔  เช่ือมบานเสา
เดียว ตําบลทาอาง 
เปาหมาย/ผลผลิตโครงการ 
กวาง 6 ม. ยาว 1,450 ม.  หนาเฉลี่ย 0.05 ม. 
งบประมาณ  ๔,๕๐๐,๐๐๐ บาท  
เพ่ิมเตมิในแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป ในปงบประมาณ ๒๕๖๓ – ๒๕๖๔  หนา  
๒๖  ขอ  ๑๕ 

- เพ่ือแกไขปญหาความจําเปนและความ
เดือนรอนของประชาชน 
- เพ่ือนําไปจัดทํางบประมาณรายจายป 
๒๕๖๓ – ๒๕๖๔  หรือประสานขอสนับสนุน
งบประมาณจากสวนกลาง 

ยุทธศาสตรโครงสรางพ้ืนฐาน แผนงานอุสาหกรรมและการ
โยธา 

กองชาง 

๑๖ โครงการกอสรางถนนดินพรอมลงหินคลุกสายโรงสี บานคลองกลาง หมู ๑๕ 
เปาหมาย/ผลผลิตโครงการ 
กวาง  ๓.๕๐  เมตร  ยาว  ๑,๐๐๐  เมตร  หนาเฉลีย่ ๐.๓๐ เมตร 
งบประมาณ  ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท  
เพ่ิมเตมิในแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป ในปงบประมาณ ๒๕๖๓ – ๒๕๖๔ หนา  
๒๖  ขอ  ๑๖ 

- เพ่ือแกไขปญหาความจําเปนและความ
เดือนรอนของประชาชน 
- เพ่ือนําไปจัดทํางบประมาณรายจายป 
๒๕๖๓ – ๒๕๖๔ 

ยุทธศาสตรโครงสรางพ้ืนฐาน แผนงานอุสาหกรรมและการ
โยธา 

กองชาง 

๑๗ เงนิชดเชยคางานกอสรางตามสญัญาแบบปรับราคาได (คา K) 
เปาหมาย/ผลผลิตโครงการ 
เปนเงนิชดเชยคางานกอสรางแบบปรับราคาได  
งบประมาณ  ๖๐,๐๐๐ บาท  
เพ่ิมเตมิในแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป ในปงบประมาณ ๒๕๖๓ – ๒๕๖๔  หนา  
๒๖  ขอ  ๑๗ 

- เพ่ือเปนไปตามหนังสือสั่งการ 
- เพ่ือนําไปจัดทํางบประมาณรายจายป 
๒๕๖๓ – ๒๕๖๔ 

ยุทธศาสตรโครงสรางพ้ืนฐาน แผนงานอุสาหกรรมและการ
โยธา 

กองชาง 



-๑๐- 
 
๓.  ยุทธศาสตรสรางสังคมใหมีคณุภาพชีวิตที่ดีอยางท่ัวถึงและอยูรวมกันอยางมีความสุข 
๓.๓  แผนงานการศึกษา 

ลําดับที ่ รายละเอียดแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (เพิ่มเติม) เหตุผลความจําเปนในการเพิ่มเติมแผน ยุทธศาสตร แผนงาน 
หนวยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
๑ สนับสนุนคาใชจายการบรหิารสถานศึกษา (คาใชจายในการจัดการศกึษา

สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก) 
เปาหมาย/ผลผลิตโครงการ 
จํานวนวน  ๒  ศูนย 
งบประมาณ  ๓๙,๐๐๐  บาท  
เพ่ิมเตมิในแผนพัฒนาทองถ่ินสีป่ ในปงบประมาณ ๒๕๖๓ – ๒๕๖๔ 
หนา  ๒๗  ขอ  ๑ 

- เพ่ือเปนไปตามหนังสือสั่งการ 
- เพ่ือนําไปจัดทํางบประมาณรายจายป ๒๕๖๓ – 
๒๕๖๔ 

ยุทธศาสตรสรางสังคมใหมี
คุณภาพชีวิตที่ดีอยางท่ัวถึง
และอยูรวมกันอยางมี
ความสุข 
 

แผนงานการศึกษา กองการศึกษาฯ 

 

๓.  ยุทธศาสตรสรางสงัคมใหมีคณุภาพชีวิตที่ดีอยางทั่วถึงและอยูรวมกันอยางมีความสุข 
๓.๔  แผนงานการศึกษา 

ลําดับที ่ รายละเอียดแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (เพิ่มเติม) เหตุผลความจําเปนในการเพิ่มเติมแผน ยุทธศาสตร แผนงาน 
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก 
๑ โครงการปรับปรุงระบบไฟฟาศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานโคงยาง 

เปาหมาย/ผลผลิตโครงการ 
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานโคงยาง 
งบประมาณ  ๖๐,๐๐๐  บาท  
เพ่ิมเตมิในแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป ในปงบประมาณ ๒๕๖๓ หนา ๒๘ขอ๑ 

- เพ่ือปรับปรุงระบบไฟฟาศูนยพฒันาเด็กเล็กบานโคง
ยางใหมีความปลอดภัย 
- เพ่ือนําไปจัดทํางบประมาณรายจายป ๒๕๖๓ 

ยุทธศาสตรสรางสังคมใหมี
คุณภาพชีวิตที่ดีอยางท่ัวถึง
และอยูรวมกันอยางมี
ความสุข 
 

แผนงานการศึกษา กองการศึกษาฯ 

๒ โครงการติดตั้งสัญญาณจราจรบริเวณถนนหนาสถานศึกษา 
เปาหมาย/ผลผลิตโครงการ 
สถานศึกษา จํานวน ๖ แหง 
งบประมาณ  ๓๐,๐๐๐  บาท  
เพ่ิมเตมิในแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป ในปงบประมาณ ๒๕๖๓ หนา ๒๘ขอ๒ 

- เพ่ือติดตั้งสัญญาณจราจรบริเวณถนนหนาสถานศึกษา
ใหมีความปลอดภัย 
- เพ่ือนําไปจัดทํางบประมาณรายจายป ๒๕๖๓ 

ยุทธศาสตรสรางสังคมใหมี
คุณภาพชีวิตที่ดีอยางท่ัวถึง
และอยูรวมกันอยางมี
ความสุข 
 

แผนงานการศึกษา กองการศึกษาฯ 

๓ โครงการปรับปรุงภูมิทัศนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
เปาหมาย/ผลผลิตโครงการ 
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กจํานวน ๒ ศูนย 
งบประมาณ  ๖๐,๐๐๐  บาท  
เพ่ิมเตมิในแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป ในปงบประมาณ ๒๕๖๔ หนา ๒๘ขอ๓ 

- เพ่ือปรับปรุงภูมิทัศนศูนยพัฒนาเด็กเล็กจํานวน ๒ 
ศูนย 
- เพ่ือนําไปจัดทํางบประมาณรายจายป ๒๕๖๔ 

ยุทธศาสตรสรางสังคมใหมี
คุณภาพชีวิตที่ดีอยางท่ัวถึง
และอยูรวมกันอยางมี
ความสุข 
 

แผนงานการศึกษา กองการศึกษาฯ 

 



-๑๑- 
 
๓.  ยุทธศาสตรสรางสังคมใหมีคณุภาพชีวิตที่ดีอยางท่ัวถึงและอยูรวมกันอยางมีความสุข 
๓.๕  แผนงานสาธารณสุข 

ลําดับที่ รายละเอียดแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (เพิ่มเติม) เหตุผลความจําเปนในการเพิ่มเติมแผน ยุทธศาสตร แผนงาน 
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก 
๑ โครงการพนหมอกควันกําจัดตัวแกยุงลายปองกันไขเลือดออก 

เปาหมาย/ผลผลิตโครงการ 
จํานวน  ๑๘  หมูบาน , ๖ โรงเรียน , ๙ วัด โรงแรม , โรงงาน ในตําบล
พลับพลา 
งบประมาณ  ๔๖,๔๐๐  บาท  
เพ่ิมเตมิในแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป ในปงบประมาณ ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ 
หนา  ๒๙ ขอ  ๑ 

- เพ่ือรองรับงบประมาณจาก 
สปสช. 

 

ยุทธศาสตรสรางสังคมใหมี
คุณภาพชีวิตที่ดีอยางท่ัวถึง
และอยูรวมกันอยางมีความสุข 
 

แผนงานสาธารณสุข สํานักงานปลดั 

๒ โครงการตรวจสุขภาพพระภิกษุ สามเณร ประจําป ๒๕๖๒ 
เปาหมาย/ผลผลิตโครงการ 
พระภิกษุ สามเณร จํานวน ๔๐ รปู 
งบประมาณ  ๕,๓๐๐  บาท  
เพ่ิมเตมิในแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป ในปงบประมาณ ๒๕๖๒ หนา  ๒๙  
ขอ  ๒ 

- เพ่ือรองรับงบประมาณจาก 
สปสช. 

 

ยุทธศาสตรสรางสังคมใหมี
คุณภาพชวิีตท่ีดีอยางท่ัวถึง
และอยูรวมกันอยางมีความสุข 
 

แผนงานสาธารณสุข สํานักงานปลัด 

๓ โครงการฝกอบรมใหความรูและเสริมทักษะการเอาชีวิตรอดในน้ําใหกับ
เด็กและเยาวชนทั่วไป องคการบรหิารสวนตําบลพลับพลา 
เปาหมาย/ผลผลิตโครงการ 
ผูเชารวมโครงการ จาํนวน ๑๐๐ คน 
งบประมาณ  ๒๖,๔๐๐  บาท  
เพ่ิมเตมิในแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป ในปงบประมาณ ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ 
หนา  ๒๙  ขอ  ๓ 

- เพ่ือรองรับงบประมาณจาก 
สปสช. 

 

ยุทธศาสตรสรางสังคมใหมี
คุณภาพชีวิตที่ดีอยางท่ัวถึง
และอยูรวมกันอยางมีความสุข 
 

แผนงานสาธารณสุข สํานักงานปลัด 

 
 
 
 
 
 



 
-๑๒- 

 

๓.  ยุทธศาสตรสรางสังคมใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีอยางทั่วถึงและอยูรวมกันอยางมีความสุข 
๓.๙  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
ลําดับ

ที ่
รายละเอียดแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (เพิ่มเติม) เหตุผลความจําเปนในการเพิ่มเติมแผน ยุทธศาสตร แผนงาน 

หนวยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

๑ โครงการจดัหาเครื่องออกกําลังกาย  บานบุ  หมูที่  ๑๐ 
เปาหมาย/ผลผลิตโครงการ 
จัดหาเครื่องออกกําลังกาย จํานวน ๑๐ ชุด 
งบประมาณ  ๑๕๐,๐๐๐ บาท  
เพ่ิมเตมิในแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป ในปงบประมาณ ๒๕๖๓  หนา ๓๐ ขอ  ๑ 

- เพ่ือสงเสริมการออกกําลังกายของ
ประชาชนใหมีสุขภาพที่แข็งแรง 
- เพ่ือนําไปจัดทํางบประมาณรายจายป 
๒๕๖๓  

ยุทธศาสตรสรางสังคมใหมี
คุณภาพชีวิตที่ดีอยางท่ัวถึง
และอยูรวมกันอยางมีความสุข 

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

กองการศึกษาฯ 

๒ โครงการติดตั้งตาขายกันลูกฟุตบอล 
เปาหมาย/ผลผลิตโครงการ 
ติดตั้งตาขายกันลูกฟุตบอลสนามกฬีาจํานวน ๑ แหง 
งบประมาณ  ๖๐,๐๐๐ บาท  
เพ่ิมเตมิในแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป ในปงบประมาณ ๒๕๖๔ หนา  ๓๐ ขอ  ๒ 

- เพ่ือปองกันลูกฟุตบอลออกนอกบริเวณ
สนามกีฬา 
- เพ่ือนําไปจัดทํางบประมาณรายจายป 
๒๕๖๔ 

ยุทธศาสตรสรางสังคมใหมี
คุณภาพชีวิตที่ดีอยางท่ัวถึง
และอยูรวมกันอยางมีความสุข 

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

กองการศึกษาฯ 

๓ โครงการติดตั้งระบบไฟฟาสองสวางใหกับสนามกีฬา บานโคงยาง ม. ๔ 
เปาหมาย/ผลผลิตโครงการ 
ระบบไฟฟาสองสวางใหกับสนามกีฬา บานโคงยาง ม. ๔ จํานวน ๑ แหง 
งบประมาณ  ๑๒๐,๐๐๐ บาท  
เพ่ิมเตมิในแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป ในปงบประมาณ ๒๕๖๓–๒๕๖๔ หนา ๓๐ ขอ ๓ 

- เพ่ือติดตั้งระบบไฟฟาสองสวางใหกับ
สนามกีฬา 
- เพ่ือนําไปจัดทํางบประมาณรายจายป 
๒๕๖๓ – ๒๕๖๔ 

ยุทธศาสตรสรางสังคมใหมี
คุณภาพชีวิตที่ดีอยางท่ัวถึง
และอยูรวมกันอยางมีความสุข 

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

กองการศึกษาฯ 

 

๕.  ยุทธศาสตรการบริหารราชการตามหลักการบริหารบานเมืองที่ด ี
๕.๑  แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ลําดับที ่ รายละเอียดแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (เพิ่มเติม) เหตุผลความจําเปนในการเพิ่มเติมแผน ยุทธศาสตร แผนงาน 
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก 
๑ โครงการเปลี่ยนสายไฟฟาภายในสาํนักงาน อบต.พลับพลา 

เปาหมาย/ผลผลิตโครงการ 
สํานักงาน อบต.พลับพลา 
งบประมาณ  ๑๐๐,๐๐๐  บาท 
เพ่ิมเตมิในแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป ในปงบประมาณ ๒๕๖๒ หนา  ๓๑ ขอ  ๑ 

- เพ่ือเปนคาใชจายในการเปลีย่นสายไฟฟา
ในสํานักงาน อบต.พลับพลา 
- เพ่ือนําไปจัดทํางบประมาณรายจายป 
๒๕๖๒ 

ยุทธศาสตรการบริหาร
ราชการตามหลักการบริหาร
บานเมืองท่ีด ี

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

สํานักงานปลัด 



 

-๑๓- 
 
๖.  ยุทธศาสตรการสงเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย ความมั่นคง และสนับสนุนแนวนโยบายของรัฐบาล จังหวัด อําเภอ 
๖.๑  แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ลําดับที ่ รายละเอียดแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (เพิ่มเติม) เหตุผลความจําเปนในการเพิ่มเติมแผน ยุทธศาสตร แผนงาน 
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก 
๑ คาใชจายในการเลือกตั้ง 

เปาหมาย/ผลผลิตโครงการ 
จํานวน  ๑๘  หมูบาน 
งบประมาณ  ป  ๒๕๖๓  จํานวน  ๗๐๐,๐๐๐  บาท  
                ป  ๒๕๖๔  จํานวน  ๑๐๐,๐๐๐  บาท 
เพ่ิมเตมิในแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป ในปงบประมาณ ๒๕๖๓ – ๒๕๖๔ หนา  ๓๒  
ขอ  ๑ 

- เพ่ือเปนคาใชจายในการดําเนินการเลือกตั้ง 
- เพ่ือนําไปจัดทํางบประมาณรายจายป 
๒๕๖๓ – ๒๕๖๔ 

ยุทธศาสตรการสงเสริมการ
ปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย ความมั่นคง 
และสนบัสนุนแนวนโยบาย
ของรัฐบาล จังหวัด อําเภอ 

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

สํานักงานปลัด 



-๑๔- 
 

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

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

ลําดับที ่ รายละเอียดแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (เพิ่มเติม) เหตุผลความจําเปนในการเพิ่มเติมแผน แผนงาน หมวด 
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก 
๑ จัดซื้อเกาอี้ผูบริหาร 

เปาหมาย/ผลผลิตของครภุณัฑ 
เกาอ้ีผูบริหาร จํานวน ๑ ตัว 
งบประมาณ  ป  ๒๕๖๓  จํานวน  ๕,๐๐๐  บาท  
เพ่ิมเตมิในแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป ในปงบประมาณ ๒๕๖๓ หนา  ๓๓   

- เพ่ือนําไปจัดทํางบประมาณรายจายป 
๒๕๖๓  

แผนงานบริหารงานทั่วไป (คาครุภัณฑ ที่ดินและ
สิ่งกอสราง)  คา
ครุภัณฑ  
- ครุภัณฑสาํนักงาน 

กองคลัง 

๒ จัดซื้ออุปกรณอานบัตรแบบเอนกประสงค (Smart Card Reader) 
เปาหมาย/ผลผลิตของครภุณัฑ 
อุปกรณอานบัตรแบบเอนกประสงค (Smart Card Reader) จํานวน ๒ เครื่อง 
งบประมาณ  ป  ๒๕๖๒  จํานวน  ๑,๔๐๐  บาท  
เพ่ิมเตมิในแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป ในปงบประมาณ ๒๕๖๒ หนา  ๓๓  

- เพ่ือนําไปจัดทํางบประมาณรายจายป 
๒๕๖๒  

แผนงานบริหารงานทั่วไป (คาครุภัณฑ ที่ดินและ
สิ่งกอสราง)  คา
ครุภัณฑ  
- ครุภัณฑคอมพิวเตอร 

กองคลัง 

๓ จัดซื้อเครื่องพิมพชนิดเลเซอร/ชนดิ LED ขาวดํา 
เปาหมาย/ผลผลิตของครภุณัฑ 
เครื่องพิมพชนิดเลเซอร/ชนิด LED ขาวดํา  จํานวน  ๑  ชุด 
งบประมาณ  ป  ๒๕๖๓  จํานวน  ๒,๖๐๐  บาท  
เพ่ิมเตมิในแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป ในปงบประมาณ ๒๕๖๓ หนา  ๓๓  

- เพ่ือนําไปจัดทํางบประมาณรายจายป 
๒๕๖๓ 

แผนงานบริหารงานทั่วไป (คาครุภัณฑ ที่ดินและ
สิ่งกอสราง)  คา
ครุภัณฑ 
- ครุภัณฑคอมพิวเตอร 

กองคลัง 

๔ จัดซื้อชั้นวางแฟมตั้งแบบ ๔ ชั้น ชั้นละ ๑๐ แฟม 
เปาหมาย/ผลผลิตของครภุณัฑ 
ชั้นวางแฟมตั้งแบบ ๔ ชั้น ชั้นละ ๑๐ แฟม จํานวน  ๒  ตู 
งบประมาณ  ป  ๒๕๖๓  จํานวน  ๑๘,๔๐๐  บาท  
เพ่ิมเตมิในแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป ในปงบประมาณ ๒๕๖๓  หนา ๓๓  

- เพ่ือนําไปจัดทํางบประมาณรายจายป 
๒๕๖๓  

แผนงานการศึกษา (คาครุภัณฑ ที่ดินและ
สิ่งกอสราง)  คา
ครุภัณฑ 
- ครุภัณฑสาํนักงาน 

กองการศึกษาฯ 

๕ จัดซื้อโตะพรอมเกาอี้ทํางาน 
เปาหมาย/ผลผลิตของครภุณัฑ 
โตะพรอมเกาอี้ทํางาน  จํานวน  ๑  ชุด 
งบประมาณ  ป  ๒๕๖๓  จํานวน  ๕,๐๐๐  บาท  
เพ่ิมเตมิในแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป ในปงบประมาณ ๒๕๖๓ หนา  ๓๓  

- เพ่ือนําไปจัดทํางบประมาณรายจายป 
๒๕๖๓  

แผนงานการศึกษา (คาครุภัณฑ ที่ดินและ
สิ่งกอสราง)  คา
ครุภัณฑ 
- ครุภัณฑสาํนักงาน 

กองการศึกษาฯ 



-๑๕- 
 

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

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

ลําดับที ่ รายละเอียดแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (เพิ่มเติม) เหตุผลความจําเปนในการเพิ่มเติมแผน แผนงาน หมวด 
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก 
๖ จัดซื้อเรือยนต  ๙  แรงมา  

เปาหมาย/ผลผลิตของครภุณัฑ 
เรือยนต  ๙  แรงมา  ขนาดบรรทุก  ๖  คน  จํานวน ๑  ลํา 
งบประมาณ  ป  ๒๕๖๓  จํานวน  ๓๗,๐๐๐  บาท  
เพ่ิมเตมิในแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป ในปงบประมาณ ๒๕๖๓  หนา ๓๔ 

- เพ่ือนําไปจัดทํางบประมาณรายจายป 
๒๕๖๓ 

แผนงานการศึกษา (คาครุภัณฑ ที่ดินและ
สิ่งกอสราง)  คา
ครุภัณฑ 
- ครุภัณฑยานพาหนะ
และขนสง 

กองการศึกษาฯ 

๗ จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร All In One สําหรับสํานักงาน 
เปาหมาย/ผลผลิตของครภุณัฑ 
เครื่องคอมพิวเตอร All In One สําหรับสํานักงาน  จํานวน  ๒  เครือ่ง 
งบประมาณ  ป  ๒๕๖๓ – ๒๕๖๔  จํานวน  ๓๔,๐๐๐  บาท  
เพ่ิมเตมิในแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป ในปงบประมาณ ๒๕๖๓ – ๒๕๖๔ หนา ๓๔ 

- เพ่ือนําไปจัดทํางบประมาณรายจายป 
๒๕๖๓ – ๒๕๖๔ 

แผนงานการศึกษา (คาครุภัณฑ ที่ดินและ
สิ่งกอสราง)  คา
ครุภัณฑ 
- ครุภัณฑคอมพิวเตอร 

กองการศึกษาฯ 

๘ จัดซื้อเครื่องพิมพชนิดเลเซอร หรอืชนิด LED ขาวดํา  ชนิด Network แบบที่ ๑ 
เปาหมาย/ผลผลิตของครภุณัฑ 
เครื่องพิมพชนิดเลเซอร หรือชนิด LED ขาวดํา  ชนิด Network แบบท่ี ๑ 
จํานวน ๑ ชุด 
งบประมาณ  ป  ๒๕๖๓  จํานวน  ๗,๙๐๐  บาท  
เพ่ิมเตมิในแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป ในปงบประมาณ ๒๕๖๓ หนา ๓๔ 

- เพ่ือนําไปจัดทํางบประมาณรายจายป 
๒๕๖๓ 

แผนงานการศึกษา (คาครุภัณฑ ที่ดินและ
สิ่งกอสราง)  คา
ครุภัณฑ 
- ครุภัณฑคอมพิวเตอร 

กองการศึกษาฯ 

๙ จัดซื้อเครื่องพิมพ Multifunction  แบบฉีดหมึก  (Inkjet) 
เปาหมาย/ผลผลิตของครภุณัฑ 
เครื่องพิมพ Multifunction  แบบฉีดหมึก  (Inkjet)  จํานวน ๒ ชุด 
งบประมาณ  ป  ๒๕๖๔  จํานวน  ๑๕,๘๐๐  บาท  
เพ่ิมเตมิในแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป ในปงบประมาณ ๒๕๖๔ หนา  ๓๔ 

- เพ่ือนําไปจัดทํางบประมาณรายจายป 
๒๕๖๔ 

แผนงานการศึกษา (คาครุภัณฑ ที่ดินและ
สิ่งกอสราง)  คา
ครุภัณฑ 
- ครุภัณฑคอมพิวเตอร 

กองการศึกษาฯ 

๑๐ ติดตั้งอุปกรณรับสัญญาณการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม (DLTV) 
เปาหมาย/ผลผลิตของครภุณัฑ 
ติดตั้งอุปกรณรับสัญญาณการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม (DLTV)  จํานวน ๒ ชุด 
งบประมาณ  ป  ๒๕๖๔  จํานวน  ๗๐,๐๐๐  บาท  
เพ่ิมเตมิในแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป ในปงบประมาณ ๒๕๖๔ หนา ๓๔ 

- เพ่ือนําไปจัดทํางบประมาณรายจายป 
๒๕๖๔  

แผนงานการศึกษา (คาครุภัณฑ ที่ดินและ
สิ่งกอสราง)  คา
ครุภัณฑ 
- ครุภัณฑคอมพิวเตอร 

กองการศึกษาฯ 



-๑๖- 
 

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

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

ลําดับที ่ รายละเอียดแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (เพิ่มเติม) เหตุผลความจําเปนในการเพิ่มเติมแผน แผนงาน หมวด 
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก 
๑๑ จัดซื้ออุปกรณอานบัตรแบบเอนกประสงค (Smart Card Reader) 

เปาหมาย/ผลผลติของครภุณัฑ 
อุปกรณอานบัตรแบบเอนกประสงค (Smart Card Reader) จํานวน ๓ เครื่อง 
งบประมาณ  ป  ๒๕๖๒  จํานวน  ๒,๑๐๐  บาท  
เพ่ิมเตมิในแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป ในปงบประมาณ ๒๕๖๒  หนา  ๓๕ 

- เพ่ือนําไปจัดทํางบประมาณรายจายป 
๒๕๖๒  

แผนงานการศึกษา (คาครุภัณฑ ที่ดินและ
สิ่งกอสราง)  คา
ครุภัณฑ 
- ครุภัณฑคอมพิวเตอร 

กองการศึกษาฯ 

๑๒ จัดซื้ออุปกรณอานบัตรแบบเอนกประสงค (Smart Card Reader) 
เปาหมาย/ผลผลิตของครภุณัฑ 
อุปกรณอานบัตรแบบเอนกประสงค (Smart Card Reader) จํานวน ๒ เครื่อง 
งบประมาณ  ป  ๒๕๖๒  จํานวน  ๑,๔๐๐  บาท  
เพ่ิมเตมิในแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป ในปงบประมาณ ๒๕๖๒ หนา  ๓๕ 

- เพ่ือนําไปจัดทํางบประมาณรายจายป 
๒๕๖๒  

แผนงานสังคมสงเคราะห (คาครุภัณฑ ที่ดินและ
สิ่งกอสราง)  คา
ครุภัณฑ 
- ครุภัณฑคอมพิวเตอร 

กองสวัสดิการ
สังคม 

๑๓ จัดซื้อเครื่องพิมพชนิดเลเซอร/ชนดิ LED ขาวดํา 
เปาหมาย/ผลผลิตของครภุณัฑ 
เครื่องพิมพชนิดเลเซอร/ชนิด LED ขาวดํา  จํานวน  ๑  ชุด 
งบประมาณ  ป  ๒๕๖๔  จํานวน  ๒,๖๐๐  บาท  
เพ่ิมเตมิในแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป ในปงบประมาณ ๒๕๖๔ หนา  ๓๕ 

- เพ่ือนําไปจัดทํางบประมาณรายจายป 
๒๕๖๔ 

แผนงานสังคมสงเคราะห (คาครุภัณฑ ที่ดินและ
สิ่งกอสราง)  คา
ครุภัณฑ 
- ครุภัณฑคอมพิวเตอร 

กองสวัสดิการ
สังคม 

๑๔ จัดซื้ออุปกรณอานบัตรแบบเอนกประสงค (Smart Card Reader) 
เปาหมาย/ผลผลิตของครภุณัฑ 
อุปกรณอานบัตรแบบเอนกประสงค (Smart Card Reader) จํานวน ๑ เครื่อง 
งบประมาณ  ป  ๒๕๖๒  จํานวน  ๗๐๐  บาท  
เพ่ิมเตมิในแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป ในปงบประมาณ ๒๕๖๒ หนา  ๓๕ 

- เพ่ือนําไปจัดทํางบประมาณรายจายป 
๒๕๖๒  

แผนงานเคหะและชุมชน (คาครุภัณฑ ที่ดินและ
สิ่งกอสราง)  คา
ครุภัณฑ 
- ครุภัณฑคอมพิวเตอร 

กองชาง 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ  ผ.๐๗ 
 

บัญชสีรุปโครงการพัฒนา 
 



 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ  ผ.๐๑ 
 

รายละเอียดโครงการพฒันา 

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

องคการบริหารสวนตําบลพลับพลา  อําเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 
 



 

-๑๙- 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๔)  เพิ่มเติม  ครั้งท่ี  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 โครงการขยายเขตไฟฟา/ 
ติดตั้งโคมไฟฟาสาธารณะ  
ซอยบานนายคะนอง  ผัน
กระโทก บานไทย  หมูที่  ๒   

เพ่ือใหราษฎรมีความ
สะดวก และปลอดภัยใน
การสญัจรเวลาค่ําคืนและ
มีไฟฟาใชอยางทั่วถึง 

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

- ทําใหราษฎรไดรับ
ความสะดวก 
ปลอดภัยในการ
สัญจรเวลาค่ําคืน   
- ทําใหมีไฟฟาใช
อยางทั่วถึง 

กองชาง 
 

๒ โครงการขยายเขตไฟฟา
พรอมโคมไฟฟาสาธารณะ
สายบานนายวเิชียรถึงบาน
นางภัทรพร  บานเกาะ  หมู
ที่  ๘ 

เพ่ือใหราษฎรมีความ
สะดวก และปลอดภัยใน
การสญัจรเวลาค่ําคืนและ
มีไฟฟาใชอยางทั่วถึง 

ยาว ๑๐๐ เมตร - - ๑๐๐,๐๐๐ - ประชาชนพึง
พอใจในการแกไข
ปญหาตาม
โครงการรอยละ 
๖๐ ขึ้นไป 

- ทําใหราษฎรไดรับ
ความสะดวก 
ปลอดภัยในการ
สัญจรเวลาค่ําคืน   
- ทําใหมีไฟฟาใช
อยางทั่วถึง 

กองชาง 
 

๓ โครงการยายเสาไฟฟาซอย
บานนางสัมฤทธ์ิ  บานเกาะ  
หมูที่  ๘ 

เพ่ือยายเสาไฟฟาใหมี
ความสะดวกและ
ปลอดภัย 

จํานวน ๑ ตน - - - ๑๕,๐๐๐ ประชาชนพึง
พอใจในการแกไข
ปญหาตาม
โครงการรอยละ 
๖๐ ขึ้นไป 

ทําใหการยายเสา
ไฟฟาเปนไปดวย
ความเรยีบรอย 

กองชาง 
 

๔ โครงการขยายเขตประปา
สวนภูมิภาคจากบานนาย
พรหม ถึงบานนายเพ่ิม หมู  
๑๑ 

เพ่ือใหราษฎรมีน้ํา
อุปโภคบรโิภคอยางทั่วถึง
และเพียงพอ 

ยาว  ๒๒๐  เมตร - - ๕๕,๐๐๐ - ประชาชนพึง
พอใจในการแกไข
ปญหาตาม
โครงการรอยละ 
๖๐ ขึ้นไป 

ทําใหราษฎรมีน้ํา
อุปโภคบรโิภคอยาง
ทั่วถึงและเพียงพอ 

กองชาง 
 

 

แบบ ผ. ๐๑ 



 

-๒๐- 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๔)  เพิ่มเติม  ครั้งท่ี  ๒/๒๕๖๒ 
องคการบริหารสวนตําบลพลับพลา  อําเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  ๑  การพัฒนาและเพ่ิมศกัยภาพการแขงขันเศรษฐกิจ 
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 

๕ โครงการขยายเขตประปา
สวนภูมิภาคซอยตะวันตก 
บานกุดสวาย หมูที่ ๑๒ 
 

เพ่ือใหราษฎรมีน้ํา
อุปโภคบรโิภคอยางทั่วถึง
และเพียงพอ 

ยาว ๑๐๐ เมตร - - - ๒๐,๐๐๐ ประชาชนพึง
พอใจในการแกไข
ปญหาตาม
โครงการรอยละ 
๖๐ ขึ้นไป 

ทําใหราษฎรมีน้ํา
อุปโภคบรโิภคอยาง
ทั่วถึงและเพียงพอ 

กองชาง 
 

๖ โครงการขยายเขตไฟฟา / 
ติดตั้งโคมไฟฟาสาธารณะ
พรอมติดตั้งหมอแปลงไฟฟา
สายปาผักหวาน บานกุด
สวาย หมูที่  ๑๒ 

เพ่ือใหราษฎรมีความ
สะดวก และปลอดภัยใน
การสญัจรเวลาค่ําคืนและ
มีไฟฟาใชอยางทั่วถึง 

ยาว 850 เมตร 
พรอมติดตั้งหมอแปลง
ไฟฟา 

- - - ๘๐๐,๐๐๐ ประชาชนพึง
พอใจในการแกไข
ปญหาตาม
โครงการรอยละ 
๖๐ ขึ้นไป 

- ทําใหราษฎรไดรับ
ความสะดวก 
ปลอดภัยในการ
สัญจรเวลาค่ําคืน   
- ทําใหมีไฟฟาใช
อยางทั่วถึง 

กองชาง 
 

๗ โครงการขยายเขตประปา
สวนภูมิภาค ซอยบานนาง
กัลยา  บานทาตะเคียน  หมู
ที่  ๑๓  

เพ่ือใหราษฎรมีน้ํา
อุปโภคบรโิภคอยางทั่วถึง
และเพียงพอ 

ยาว ๒๔๕ เมตร  - - ๖๐,๐๐๐ - ประชาชนพึง
พอใจในการแกไข
ปญหาตาม
โครงการรอยละ 
๖๐ ขึ้นไป 

ทําใหราษฎรมีน้ํา
อุปโภคบรโิภคอยาง
ทั่วถึงและเพียงพอ 

กองชาง 
 

๘ โครงการขยายเขตประปา
สวนภูมิภาค ซอยบานนาย
สลัด  คูกระโทก  บานทา
ตะเคียน  หมูที่  ๑๓  

เพ่ือใหราษฎรมีน้ํา
อุปโภคบรโิภคอยางทั่วถึง
และเพียงพอ 

ยาว ๑๖๐ เมตร  - - ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ประชาชนพึง
พอใจในการแกไข
ปญหาตาม
โครงการรอยละ 
๖๐ ขึ้นไป 

ทําใหราษฎรมีน้ํา
อุปโภคบรโิภคอยาง
ทั่วถึงและเพียงพอ 

กองชาง 
 

 

แบบ ผ. ๐๑ 



-๒๑- 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๔)  เพิ่มเติม  ครั้งท่ี  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 

๙ โครงการติดตั้งโคมไฟฟารอบ
หมูบาน  บานทาตะเคียน  หมู
ที่  ๑๓ 
 

เพ่ือใหราษฎรมีความ
สะดวก และปลอดภัย
ในการสัญจรเวลาค่ําคืน
และมไีฟฟาใชอยาง
ทั่วถึง 

จํานวน ๑๐ จดุ - - - ๑๕๐,๐๐๐ ประชาชนพึงพอใจใน
การแกไขปญหาตาม
โครงการรอยละ ๖๐ 
ขึ้นไป 

- ทําใหราษฎรไดรับ
ความสะดวก 
ปลอดภัยในการ
สัญจรเวลาค่ําคืน   
 

กองชาง 
 

๑๐ โครงการขยายเขตไฟฟา / 
ติดตั้งโคมไฟฟาสาธารณะ 
พรอมหมอแปลงไฟฟาซอย
ประสาทโชค หมูที่  ๑๔ 
 

เพ่ือใหราษฎรมีความ
สะดวก และปลอดภัย
ในการสัญจรเวลาค่ําคืน
และมไีฟฟาใชอยาง
ทั่วถึง 

ยาว ๓๐๐ เมตร 
พรอมติดตั้งหมอ
แปลงไฟฟา 

- - ๕๒๐,๐๐๐ ๕๒๐,๐๐๐ ประชาชนพึงพอใจใน
การแกไขปญหาตาม
โครงการรอยละ ๖๐ 
ขึ้นไป 

- ทําใหราษฎรไดรับ
ความสะดวก 
ปลอดภัยในการ
สัญจรเวลาค่ําคืน   
- ทําใหมีไฟฟาใช
อยางทั่วถึง 

กองชาง 
 

๑๑ โครงการขยายเขตไฟฟา / 
ติดตั้งโคมไฟฟาสาธารณะ 
พรอมหมอแปลงไฟฟาซอย
บานนายสุนทร  แฝงกระโทก  
หมูที่  ๑๔ 
 

เพ่ือใหราษฎรมีความ
สะดวก และปลอดภัย
ในการสญัจรเวลาค่ําคืน
และมไีฟฟาใชอยาง
ทั่วถึง 

ยาว ๕๐๐ เมตร 
พรอมติดตั้งหมอ
แปลงไฟฟา 

- - ๗๐๐,๐๐๐ ๗๐๐,๐๐๐ ประชาชนพึงพอใจใน
การแกไขปญหาตาม
โครงการรอยละ ๖๐ 
ขึ้นไป 

- ทําใหราษฎรไดรับ
ความสะดวก 
ปลอดภัยในการ
สัญจรเวลาค่ําคืน   
- ทําใหมีไฟฟาใช
อยางทั่วถึง 

กองชาง 
 

๑๒ โครงการเปลี่ยนเสาไฟฟาจาก
ไมเปนเสาปูนพรอมโคมไฟฟา
สาธารณะ ซอยบานนายพล  
แรมจะบก  หมูที่  ๑๔ 

เพ่ือใหราษฎรมีความ
ปลอดภัยและมีไฟฟาใช
อยางทั่วถึง 

จํานวน ๑ ตน - - ๒๕,๐๐๐ - ประชาชนพึงพอใจใน
การแกไขปญหาตาม
โครงการรอยละ ๖๐ 
ขึ้นไป 

ทําใหราษฎรมีความ
ปลอดภัยและมีไฟฟา
ใชอยางทั่วถึง 

กองชาง 
 

 
 

แบบ ผ. ๐๑ 



-๒๒- 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๔)  เพิ่มเติม  ครั้งท่ี  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 

๑๓ ขยายเขตไฟฟาพรอมโคม
ไฟฟาสาธารณะ จากปอม
ยามถึงไรนายบุญสง เปรี้ยว
กระโทก หมูท่ี ๑๕ 
 

เพ่ือใหราษฎรมีความ
สะดวก และปลอดภัยใน
การสญัจรเวลาค่ําคืนและ
มีไฟฟาใชอยางทั่วถึง 

ยาว  ๔๒๐  เมตร - - ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ประชาชนพึง
พอใจในการแกไข
ปญหาตาม
โครงการรอยละ 
๖๐ ขึ้นไป 

- ทําใหราษฎรไดรับ
ความสะดวก 
ปลอดภัยในการ
สัญจรเวลาค่ําคืน   
- ทําใหมีไฟฟาใช
อยางทั่วถึง 

กองชาง 
 

๑๔ โครงการขยายเขตไฟฟา
พรอมโคมไฟฟาสาธารณะ 
บานนางดวงจันทร หมูที่ 
๑๖ 
 

เพ่ือใหราษฎรมีความ
สะดวก และปลอดภัยใน
การสญัจรเวลาค่ําคืนและ
มีไฟฟาใชอยางทั่วถึง 

ยาว  ๑๘๐  เมตร - - - ๑๔๐,๐๐๐ ประชาชนพึง
พอใจในการแกไข
ปญหาตาม
โครงการรอยละ 
๖๐ ขึ้นไป 

- ทําใหราษฎรไดรับ
ความสะดวก 
ปลอดภัยในการ
สัญจรเวลาค่ําคืน   
- ทําใหมีไฟฟาใช
อยางทั่วถึง 

กองชาง 
 

๑๕ โครงการขยายเขตไฟฟา
โคมไฟฟาสาธารณะ พรอม
หมอแปลงไฟฟา บานนาย
เมธี  หมูที่  ๑๖ 
 

เพ่ือใหราษฎรมีความ
ปลอดภัยและมีไฟฟาใช
อยางทั่วถึง 

ยาว  ๙๕๐ เมตร 
พรอมติดตั้งหมอ
แปลงไฟฟา 

- - - ๙๐๐,๐๐๐ ประชาชนพึง
พอใจในการแกไข
ปญหาตาม
โครงการรอยละ 
๖๐ ขึ้นไป 

ทําใหราษฎรมีความ
ปลอดภัยและมีไฟฟา
ใชอยางทั่วถึง 

กองชาง 
 

รวม      ๑,๘๕๐,๐๐๐ ๓,๕๘๕,๐๐๐    
 

 
 
 
 

แบบ ผ. ๐๑ 



 
-๒๓- 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๔)  เพิ่มเติม  ครั้งท่ี  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 

๑ โครงการกอสรางถนนดิน
สายบึงทุงนอย หมูที่ ๒ 
เช่ือมหมูที่ ๑  

เพ่ือถนนไดมาตรฐาน
ราษฎรไดใชสญัจรไป
มาไดสะดวก 

- ชวงที่ 1 กวาง 5 เมตร 
ยาว 65 เมตร 
- ชวงท่ี 2 กวาง 5 เมตร 
ยาว 100 เมตร  

- - - ๕๐๐,๐๐๐ ประชาชนพึงพอใจ
ในการสัญจร
สะดวกรอยละ ๖๐ 
ขึ้นไป 

- ทําใหประชาชน
สัญจรสะดวก 
 

กองชาง 
 

๒ โครงการซอมแซมถนนสาย
หมู ๕ บานหนองยายเหล 
เช่ือม หมู ๙ 

เพ่ือถนนไดมาตรฐาน
ราษฎรไดใชสญัจรไป
มาไดสะดวก 

กวาง 5 เมตร ยาว 162 
เมตร หนาเฉลีย่ 0.05 
เมตร 

- - ๔๐๐,๐๐๐ - ประชาชนพึงพอใจ
ในการสัญจร
สะดวกรอยละ ๖๐ 
ขึ้นไป 

- ทําใหประชาชน
สัญจรสะดวก 

กองชาง 
 

๓ โครงการซอมแซมถนนหิน
คลุกรอบหมูบาน บานหนอง
ยายเหล หมู ๕  
 

เพ่ือถนนไดมาตรฐาน
ราษฎรไดใชสญัจรไป
มาไดสะดวก 

กวาง 3 เมตร ยาว 
1,800 เมตร หนาเฉลี่ย 
0.15 มตร 
 

- - - ๓๕๐,๐๐๐ ประชาชนพึงพอใจ
ในการสัญจร
สะดวกรอยละ ๖๐ 
ขึ้นไป 

- ทําใหประชาชน
สัญจรสะดวก 

กองชาง 
 

๔ โครงการกอสรางถนน คสล.
ซอยบานหนองโสมง บาน
กอก หมู ๖ 

เพ่ือถนนไดมาตรฐาน
ราษฎรไดใชสญัจรไป
มาไดสะดวก 

กวาง 5 เมตร ยาว 420 
เมตร หนา 0.15 เมตร 

- - ๑,๓๐๐,๐๐๐ ๑,๓๐๐,๐๐๐ ประชาชนพึงพอใจ
ในการสัญจร
สะดวกรอยละ ๖๐ 
ขึ้นไป 

- ทําใหประชาชน
สัญจรสะดวก 

กองชาง 
 

๕ โครงการกอสรางถนน คสล.
ซอยบาน ดาบตํารวจสิงห 
บานกอก หมู ๖ 

เพ่ือถนนไดมาตรฐาน
ราษฎรไดใชสญัจรไป
มาไดสะดวก 

กวาง 4 เมตร ยาว 290 
เมตร หนา 0.15 เมตร 

- - - ๗๕๐,๐๐๐ ประชาชนพึงพอใจ
ในการสัญจร
สะดวกรอยละ ๖๐ 
ขึ้นไป 

- ทําใหประชาชน
สัญจรสะดวก 

กองชาง 
 

 
 

แบบ ผ. ๐๑ 



-๒๔- 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๔)  เพิ่มเติม  ครั้งท่ี  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 

๖ โครงการกอสรางถนนหิน
คลุกสายเลยีบคลองเหมือง
ตั้งแตหัวสะพานถึงนานาย
สมจิตร  หมู  ๗ 

เพ่ือถนนได
มาตรฐานราษฎรได
ใชสัญจรไปมาได
สะดวก 

กวาง 3 เมตร ยาว 
2,000 เมตร  หนาเฉลี่ย 
0.15 เมตร 

- - ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ประชาชนพึงพอใจ
ในการสัญจรสะดวก
รอยละ ๖๐ ขึ้นไป 

- ทําให
ประชาชนสัญจร
สะดวก 

กองชาง 
 

๗ โครงการปรับปรุง/ซอมแซม
ผิวถนน คสล. หนาศาลเจาปู
ถึงสะพาน บานประดากุด  
หมูที ่ ๗  

เพ่ือถนนได
มาตรฐานราษฎรได
ใชสัญจรไปมาได
สะดวก 

กวาง 3.90 เมตร ยาว 
70 เมตร  หนาเฉลีย่ 
0.05 เมตร 

- - - ๑๕๐,๐๐๐ ประชาชนพึงพอใจ
ในการสัญจรสะดวก
รอยละ ๖๐ ขึ้นไป 

- ทําให
ประชาชนสัญจร
สะดวก 

กองชาง 
 

๘ โครงการกอสรางสะพาน 
คสล.นานายขุน บานเกาะ 
หมู ๘ 
 

เพ่ือไดสะพานที่
มาตรฐานราษฎรได
ใชสัญจรไปมาได
สะดวก 

กวาง 5 เมตร ยาว 23 
เมตร 
 

- - ๘,๐๐๐,๐๐๐ ๘,๐๐๐,๐๐๐ ประชาชนพึงพอใจ
ในการสัญจรสะดวก
รอยละ ๖๐ ขึ้นไป 

- ทําให
ประชาชนสัญจร
สะดวก 
 

กองชาง 
 

๙ โครงการกอสรางรางระบาย
น้ําบานนางสายสมร บาน
เกาะ หมู ๘ 
 

เพ่ือระบายน้ําได
สะดวกมาไดสะดวก 

กวาง 0.30 เมตร ยาว 
32 เมตร 
 

- - ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ประชาชนพึงพอใจ
ในการแกปญหาการ
ระบายน้ํารอยละ 
๖๐ ขึ้นไป 

- ทําใหการ
ระบายน้ํา
สะดวก 
- ฝนตกน้ําไม
ทวมขังถนน 

กองชาง 
 

๑๐ โครงการซอมแซมถนนหิน
คลุกสายดอนเพ็ชร  หมู ๙  
 

เพ่ือถนนได
มาตรฐานราษฎรได
ใชสัญจรไปมาได
สะดวก 

กวาง 3 เมตร ยาว 800 
เมตร  หนาเฉลีย่ 0.10 
เมตร 
 

- - ๑๕๐,๐๐๐ - ประชาชนพึงพอใจ
ในการสัญจรสะดวก
รอยละ ๖๐ ขึ้นไป 

- ทําให
ประชาชนสัญจร
สะดวก 

กองชาง 
 

 
 

แบบ ผ. ๐๑ 



-๒๕- 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๔)  เพิ่มเติม  ครั้งท่ี  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 

๑๑ โครงการวางทอระบายน้ํา
จากบานนายถมถึงบาน
ผูชวยเลิม่ หมู ๙ 
 

เพ่ือระบายน้ําได
สะดวกมาได
สะดวก 

วางทอระบายน้ํา ขนาด 
0.20 เมตร บอพักน้ํา 
ยาว  165 เมตร  
 

- - ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ประชาชนพึงพอใจ
ในการแกปญหา
การระบายน้ํารอย
ละ ๖๐ ขึ้นไป 

- ทําใหการ
ระบายน้ํา
สะดวก 
- ฝนตกน้ําไม
ทวมขังถนน 

กองชาง 
 

๑๒ โครงการกอสรางถนน 
คสล.สายจากบอขยะบาน
บุ หมูท่ี ๑๐ ถึงบานโนน
แดง หมูที่ ๑๖ 

เพ่ือถนนได
มาตรฐานราษฎรได
ใชสัญจรไปมาได
สะดวก 

ชวงท่ี ๑ กวาง ๖ เมตร 
ยาว ๒,๘๕๐ เมตร หนา 
๐.๑๕ เมตร 
ชวงท่ี ๒ กวาง ๔ เมตร 
ยาว ๙๐๐ เมตร หนา 
๐.๑๕ เมตร 

- - - ๑๓,๐๐๐,๐๐๐ ประชาชนพึงพอใจ
ในการสญัจร
สะดวกรอยละ ๖๐ 
ขึ้นไป 

- ทําให
ประชาชน
สัญจรสะดวก 

กองชาง 
 

๑๓ โครงการกอสรางถนนดิน
พรอมวางทอสายโซน ๔ 
บานปรางค หมูที่ ๑๑ 

เพ่ือถนนได
มาตรฐานราษฎรได
ใชสัญจรไปมาได
สะดวก 

ทําการถมดินขยายถนน 
กวาง ๒ ม. ยาว ๓๙ ม. 
สูง ๑.๕๐ ม. และวางทอ
ระบายน้ํา ขนาด ๐.๖๐
ม. พรอมบอพักน้ํา ยาว 
๓๙ ม.  

- - ๑๕๐,๐๐๐ - ประชาชนพึงพอใจ
ในการสัญจร
สะดวกรอยละ ๖๐ 
ขึ้นไป 

- ทําให
ประชาชน
สัญจรสะดวก 

กองชาง 
 

 
 

 
 
 
 

แบบ ผ. ๐๑ 



 
-๒๖- 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๔)  เพิ่มเติม  ครั้งท่ี  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 
 

๑๔ โครงการกอสรางถนน 
คสล. สายหนองกระทุม 
บานทาตะเคยีน หมูที่ 
๑๓ 
 

เพ่ือถนนไดมาตรฐาน
ราษฎรไดใชสญัจรไปมา
ไดสะดวก 

- ชวงท่ี 1 กวาง 5 ม. ยาว 
280 ม. หนา 0.15ม. 
- ชวงท่ี 2 กวาง 4 ม. ยาว 
50 ม.  หนา 0.15 ม. 
- ชวงท่ี 3 กวาง 5 ม. ยาว 
370 ม. หนา 0.15ม. 

- - ๒,๔๐๐,๐๐๐ ๒,๔๐๐,๐๐๐ ประชาชนพึง
พอใจในการ
สัญจรสะดวก
รอยละ ๖๐ ขึ้น
ไป 

- ทําให
ประชาชน
สัญจรสะดวก 

กองชาง 
 

๑๕ โครงการซอมแซมถนน 
คสล. สายบานคลองยาง 
หมูที่ ๑๔  เช่ือมบานเสา
เดียว ตําบลทาอาง 
 

เพ่ือถนนไดมาตรฐาน
ราษฎรไดใชสญัจรไปมา
ไดสะดวก 

กวาง 6 เมตร ยาว 
1,450 เมตร  หนาเฉลี่ย 
0.05 เมตร 
 

- - ๔,๕๐๐,๐๐๐ ๔,๕๐๐,๐๐๐ ประชาชนพึง
พอใจในการ
สัญจรสะดวก
รอยละ ๖๐ ขึ้น
ไป 

- ทําให
ประชาชน
สัญจรสะดวก 

กองชาง 
 

๑๖ โครงการกอสรางถนนดิน
พรอมลงหินคลุกสาย
โรงสี บานคลองกลาง หมู 
๑๕ 
 

เพ่ือถนนไดมาตรฐาน
ราษฎรไดใชสญัจรไปมา
ไดสะดวก 

กวาง 3.50 เมตร ยาว 
1,000 เมตร  หนาเฉลี่ย 
0.30 เมตร 
 

- - ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ประชาชนพึง
พอใจในการ
สัญจรสะดวก
รอยละ ๖๐ ขึ้น
ไป 

- ทําให
ประชาชน
สัญจรสะดวก 

กองชาง 
 

๑๗ เงนิชดเชยคางานกอสราง
ตามสญัญาแบบปรับ
ราคาได (คา K) 

เพ่ือจายเปนเงินชดเชยคา
งานกอสรางตามสัญญา
แบบปรับราคาได 

ชดเชยหรือปรบัลดราคา
คากอสรางตามดัชนีราคา
วัสดุกอสราง 

- - ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ หนวยงานได
ปฏิบัติงานใหเปนไป
ตามระเบียบและ
หนังสือสั่งการที่
เกี่ยวของ 

มีความเปนธรรม
ตอหนวยงาน
ภาครัฐและ
คูสัญญาของ
ภาครัฐ 

กองชาง 
 

รวม      ๑๘,๘๖๐,๐๐๐ ๓๒,๙๑๐,๐๐๐    
 

แบบ ผ. ๐๑ 



 
-๒๗- 

รายละเอียดโครงการพฒันา 
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๔)  เพิ่มเติม  ครั้งท่ี  ๒/๒๕๖๒ 
องคการบริหารสวนตําบลพลับพลา  อําเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

 

ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  ๒  ยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดท่ี  ๒  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการศึกษา 
๓.  ยุทธศาสตรสรางสังคมใหมีคณุภาพชีวิตที่ดีอยางท่ัวถึงและอยูรวมกันอยางมีความสุข 
    ๓.๓  แผนงานการศึกษา 

งบประมาณและที่ผานมา 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

ป  ๒๕๖๑ 
(บาท) 

ป  ๒๕๖๒ 
(บาท) 

ป  ๒๕๖๓ 
(บาท) 

ป ๒๕๖๔ 
(บาท) 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

๑ สนับสนุนคาใชจายการบรหิาร
สถานศึกษา (คาใชจายในการจัด
การศึกษาสําหรับศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก) 

เพ่ือเปนคาหนังสือ
คาอุปกรณการเรียน
คาเครื่องแบบ
นักเรียน คาพัฒนา
กิจกรรมผูเรียน ฯลฯ 

เด็ก ๓ ขวบ ของ
ศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก จํานวน ๒ 
แหง 

- 
 
 

- ๓๙,๐๐๐ ๓๙,๐๐๐ มีหนังสือ 
อุปกรณการเรียน 
เครื่องแบบ 
คากิจกรรมอยาง
เพียงพอสําหรับ
เด็กทุกคน 

ทําใหเด็กทั้ง ๒ 
ศูนย ไดรับ
สวัสดิการดาน
การเรยีนอยาง
ทั่วถึง 

กองการศึกษาฯ 

รวม    - - ๓๙,๐๐๐ ๓๙,๐๐๐    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ. ๐๑ 



 
-๒๘- 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๔)  เพิ่มเติม  ครั้งท่ี  ๒/๒๕๖๒ 
องคการบริหารสวนตําบลพลับพลา  อําเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

 

ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  ๒  ยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดท่ี  ๔  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสังคม 
๓.  ยุทธศาสตรสรางสังคมใหมีคณุภาพชีวิตที่ดีอยางท่ัวถึงและอยูรวมกันอยางมีความสุข 
    ๓.๔  แผนงานการศึกษา 

งบประมาณและที่ผานมา 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

ป  ๒๕๖๑ 
(บาท) 

ป  ๒๕๖๒ 
(บาท) 

ป  ๒๕๖๓ 
(บาท) 

ป ๒๕๖๔ 
(บาท) 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

๑ โครงการปรับปรุงระบบไฟฟาศูนย
พัฒนาเด็กเล็กบานโคงยาง 

เพ่ือรักษาความ
ปลอดภัยใหแกเด็ก
นักเรียน 

ศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กบานโคงยาง 
จํานวน ๑ แหง 

- - ๖๐,๐๐๐ - ระบบไฟฟาได
มาตรฐาน 

ทําใหมีความ
ปลอดภัยในศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก 

กองการศึกษาฯ 

๒ โครงการติดตั้งสัญญาณจราจร
บริเวณถนนหนาสถานศึกษา 

เพ่ือปองกันอุบัติเหตุ
ใหกับเด็กนักเรยีน 

สถานศึกษา
จํานวน ๖ แหง 

- - ๓๐,๐๐๐ - จํานวนอุบัติเหตุ
บนทองถนน
ลดลงรอยละ 
๖๐ 

นักเรียนไดรับ
ความปลอดภัย
และอุบัติเหตุบน
ทองถนนลดลง 

กองการศึกษาฯ 

๓ โครงการปรับปรุงภูมิทัศนศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก 

เพ่ือใหมี
สภาพแวดลอม
เหมาะสมกับการจัด
กิจกรรมการเรียน
การสอน 

ศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กจํานวน ๒ 
แหง 

- - - ๖๐,๐๐๐ ศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก ๒ แหง มี
สภาพแวดลอม
ที่เหมาะสม 

ศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กมสีภาพ 
แวดลอมท่ี
เหมาะสมกับการ
จัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน 

กองการศึกษาฯ 

รวม      ๙๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ. ๐๑ 



 
 

-๒๙- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๔)  เพิ่มเติม  ครั้งท่ี  ๒/๒๕๖๒ 
องคการบริหารสวนตําบลพลับพลา  อําเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

 

ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  ๒  ยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดท่ี  ๔  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสังคม 
๓.  ยุทธศาสตรสรางสังคมใหมีคณุภาพชีวิตที่ดีอยางท่ัวถึงและอยูรวมกันอยางมีความสุข 
    ๓.๕  แผนงานสาธารณสุข 

งบประมาณและที่ผานมา 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

ป  ๒๕๖๑ 
(บาท) 

ป  ๒๕๖๒ 
(บาท) 

ป  ๒๕๖๓ 
(บาท) 

ป ๒๕๖๔ 
(บาท) 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

๑ โครงการพนหมอกควันกําจัดตัว
แกยุงลายปองกันไขเลือดออก 
 

๑. เพ่ือลดอัตราการปวยและ
เสียชีวิต 
๒. เฝาระวังควบคุมปองกัน
ระงับการแพรระบาดของโรค 
๓.เพื่อกําจัดตัวแกยุงลาย 
๔.เพื่อตระหนักถึงอันตรายฯ
ของโรคไขเลือดออก 

จํานวน ๑๘ 
หมูบาน  
๖ โรงเรียน 
๙ วัด โรงแรม, 
โรงงาน ในเขตพ้ืนท่ี
ตําบลพลับพลา 

- ๔๖,๔๐๐   ๔๖,๔๐๐   ๔๖,๔๐๐   ประชาชนพึง
พอใจในการ
ดําเนิน
โครงการรอย
ละ ๖๐ ขึ้นไป 

๑. สามารถปองกันการ
เกิดและการแพรระบาด
ของโรค 
๒.ประชาชนตระหนักถึง
อันตราย การมีสวนรวม  
๓.สามารถกําจัดยุงลาย 

สํานักงาน
ปลัด 

๒ โครงการตรวจสุขภาพพระภิกษุ 
สามเณร ประจําป ๒๕๖๒ 
 

ใหพระภิกษุ สามเณร ไดรับ
การตรวจคัดกรองโรค และ
ใหความสําคญัดานสขุภาพ 

พระภิกษุ สามเณร 
จํานวน ๔๐ รูป 

- ๕,๓๐๐   - - จํานวน
พระภิกษุ 
สามเณรรวม
โครงการไม
นอยกวารอย
ละ ๖๐ 

ทําใหพระภิกษุ สามเณร
ไดรับการบําบัดรักษา
ฟนฟู เขาถึงระบบการ
บริการดานสุขภาพ 

สํานักงาน
ปลัด 

๓ โครงการฝกอบรมใหความรูและ
เสรมิทักษะการเอาชีวิตรอดใน
น้ําใหกับเด็กและเยาวชนท่ัวไป 
องคการบริหารสวนตําบล
พลับพลา 

เพื่อใหเด็กเยาชนประชาชน 
มีทักษะการเอาชีวิตรอดใน
น้ําและชวยเหลือผูอื่นจาก
การจมนํ้าเบ่ือตน 

จํานวน ๑๐๐ คน - ๒๖,๔๐๐   ๒๖,๔๐๐   ๒๖,๔๐๐   จํานวน
ผูเขารวม
โครงการไม
นอยกวารอย
ละ ๖๐ 

ทําใหเด็กเยาชน
ประชาชนไดความรูและ
สามารถเอาตัวรอดและ
ชวยเหลือผูอื่นจากการ
จมน้ํา 

สํานักงาน
ปลัด 

รวม     ๗๘,๑๐๐ ๗๒,๘๐๐ ๗๒,๘๐๐    
 

 
 
 

แบบ ผ. ๐๑ 



 
 

 
-๓๐- 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๔)  เพิ่มเติม  ครั้งท่ี  ๒/๒๕๖๒ 
องคการบริหารสวนตําบลพลับพลา  อําเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

 
ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  ๒  ยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดท่ี  ๗  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการทองเที่ยว ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และกีฬา 
๓.  ยุทธศาสตรสรางสังคมใหมีคณุภาพชีวิตที่ดีอยางท่ัวถึงและอยูรวมกันอยางมีความสุข 
๓.๙  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

งบประมาณและที่ผานมา 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

ป  ๒๕๖๑ 
(บาท) 

ป  ๒๕๖๒ 
(บาท) 

ป  ๒๕๖๓ 
(บาท) 

ป ๒๕๖๔ 
(บาท) 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

๑ โครงการจดัหาเครื่องออกกําลังกาย 
บานบุ หมูที่ ๑๐ 

- เพ่ือสงเสริม
สนับสนุนให
ประชาชนออกกําลัง
กาย 

จัดซื้อเครื่องออก
กําลังกาย  
จํานวน 10 ชุด 

- - ๑๕๐,๐๐๐ - เครื่องออกกําลัง
กายตรงตาม
มาตรฐาน 

ทําใหประชาชน
มีสุขภาพ
รางกายแข็งแรง 

กองการศึกษาฯ 

๒ โครงการติดตั้งตาขายกันลูก
ฟุตบอล 
 

เพ่ือสงเสริมการเลน
ฟุตบอลใหไดรับ
ความสะดวก 

สนามกีฬา อบต.
พลับพลา 
จํานวน ๑ แหง 

- - - ๖๐,๐๐๐ มีตาขายกันลูก
ฟุตบอลท่ีได
มาตรฐาน 

ทําใหประชาชน
มีสนามฟตุบอล
ที่เหมาะสมตอ
การเลนกีฬา 

กองการศึกษาฯ 

๓ โครงการติดตั้งระบบไฟฟาสอง
สวางใหกับสนามกีฬา บานโคงยาง 
ม. ๔ 

เพ่ือใหประชาชนมี
สถานที่ออกกําลัง
กายในเวลากลางคืน 

สนามกีฬา อบต.
พลับพลา 
จํานวน ๑ แหง 

- - ๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ มีไฟฟาสองสวาง
ใหกับสนามกีฬา
ทีไ่ดมาตรฐาน 

ประชาชนมี
สถานที่ออก
กําลังกายที่
เหมาะสม 

กองการศึกษาฯ 

รวม    - - ๒๗๐,๐๐๐ ๑๘๐,๐๐๐    
 
 

 
 
 
 

แบบ ผ. ๐๑ 



 
-๓๑- 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๔)  เพิ่มเติม  ครั้งท่ี  ๒/๒๕๖๒ 
องคการบริหารสวนตําบลพลับพลา  อําเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

 
ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  ๕  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดท่ี  ๘  ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการบานเมืองที่ด ี
๕.  ยุทธศาสตรการบริหารราชการตามหลักการบริหารบานเมืองที่ด ี
๕.๑  แผนงานบริหารงานทั่วไป 

งบประมาณและที่ผานมา 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

ป  ๒๕๖๑ 
(บาท) 

ป  ๒๕๖๒ 
(บาท) 

ป  ๒๕๖๓ 
(บาท) 

ป ๒๕๖๔ 
(บาท) 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

๑ โครงการเปลี่ยนสายไฟฟาภายใน 
อบต.พลับพลา 

เพ่ือเปลี่ยน
สายไฟฟาภายใน 
อบต.พลับพลา ใหมี
ความปลอดภัย 

สํานักงาน อบต.
พลับพลา 

- ๑๐๐,๐๐๐ - - สายไฟฟาภายใน
สํานักงาน อบต.
พลับพลา ได
มาตรฐาน 

ทําใหสํานักงาน 
อบต.พลับพลา 
มีความปลอดภัย
สายไฟฟาได
มาตรฐาน 

สํานักงานปลัด 

รวม     -  ๑๐๐,๐๐๐ - -    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ. ๐๑ 



 
-๓๒- 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๔)  เพิ่มเติม  ครั้งท่ี  ๒/๒๕๖๒ 
องคการบริหารสวนตําบลพลับพลา  อําเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

 
ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  ๔  การเสรมิสรางความมั่นคงทุกมิติ เพ่ือปกปองสถาบันหลักของชาติ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน 
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดท่ี  ๘  ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการบานเมืองที่ด ี
๖.  ยุทธศาสตรการสงเสริมการปกครองระบอกประชาธิปไตย ความมั่นคง และสนับสนุนแนวนโยบายของรัฐบาล จังหวัด อําเภอ 
๖.๑  แผนงานบริหารงานทั่วไป 

งบประมาณและที่ผานมา 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

ป  ๒๕๖๑ 
(บาท) 

ป  ๒๕๖๒ 
(บาท) 

ป  ๒๕๖๓ 
(บาท) 

ป ๒๕๖๔ 
(บาท) 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

๑ คาใชจายในการเลือกตั้ง เพ่ือเลือกตั้งนายก 
อบต. /สมาชิกสภา 
อบต. 

๑๘ หมูบาน - - ๗๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ การดําเนินการ
เปนไปดวยความ
เรียบรอย 

ทําใหการ
เลือกตั้งเปนไป
ดวยความ
เรียบรอย 

สํานักงานปลัด 

รวม     -  - ๗๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐    

แบบ ผ. ๐๑ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ  ผ.๐๘ 
 

บัญชคีรุภัณฑ 

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

องคการบริหารสวนตําบลพลับพลา  อําเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 
 



-๓๓- 
 

บัญชีครภุัณฑ 
แ0ผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  เพิ่มเติม  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 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

(คาครุภัณฑ 
ที่ดินและ
สิ่งกอสราง)    
คาครุภัณฑ 

ครุภัณฑ 
สํานักงาน 

๑.  เพ่ือจัดซื้อ
เกาอ้ีผูบริหาร 

เกาอ้ีผูบริหาร จํานวน ๑ 
ตัว 

- - ๕,๐๐๐ - กองคลัง 

๒   ครุภัณฑ
คอมพิวเตอร 

๑. เพ่ือจัดซื้อ
อุปกรณอานบัตร
แบบ
เอนกประสงค 
(Smart Card 
Reader) 

อุปกรณอานบัตรแบบ
เอนกประสงค (Smart 
Card Reader) จํานวน  ๒  
เครื่อง 

- ๑,๔๐๐ - - กองคลัง 

๓ แผนงานการศึกษา (คาครุภัณฑ 
ที่ดินและ
สิ่งกอสราง)    
คาครุภัณฑ 

ครุภัณฑ
สํานักงาน 

๑. จัดซื้อชั้นวาง
แฟมตั้งแบบ ๔ 
ชั้น ชั้นละ ๑๐ 
แฟม 

จํานวน ๒ ตู - - ๑๘,๔๐๐ - กองการศึกษาฯ 

๔    ๒. จัดซื้อโตะ
พรอมเกาอี้ทํางาน 
 

จํานวน ๑ ชุด - - ๕,๐๐๐ - กองการศึกษาฯ 

๕   ครุภัณฑ
ยานพาหนะและ
ขนสง 

๑. จัดซื้อเรือยนต  
๙  แรงมา 

เรือยนต  ๙  แรงมา ขนาด
บรรทุก ๖ คน จํานวน ๑ 
ลํา 

- - ๓๗,๐๐๐ - กองการศึกษาฯ 

 
 

แบบ ผ. ๐๘ 



-๓๔- 
 

บัญชีครภุัณฑ 
แ0ผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  เพิ่มเติม  ครั้งท่ี  ๒/๒๕๖๒ 

องคการบริหารสวนตําบลพลับพลา  อําเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 
 

งบประมาณและที่ผานมา ที ่
 
 

แผนงาน 
 
 

หมวด 
 
 

ประเภท 
 
 

วัตถุประสงค 
 
 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของครภัุณฑ) 

 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

 
หนวยงาน 

รับผิดชอบหลัก 

๖ แผนงานการศึกษา (คาครุภัณฑ 
ที่ดินและ
สิ่งกอสราง)    
คาครุภัณฑ 

ครุภัณฑ
คอมพิวเตอร 

๑. จัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร All In 
One สําหรับ
สํานักงาน 

จํานวน ๒ เครื่อง 
(ตามมาตรฐานครุภัณฑ
ที่กระทรวง ICT 
กําหนด) 

- - ๑๗,๐๐๐ ๑๗,๐๐๐ กองการศึกษาฯ 

๗    ๒. จัดซื้อเครื่องพิมพ
ชนิดเลเซอร หรือ
ชนิด LED ขาวดํา  
ชนิด Network แบบ
ที่ ๑ 

จํานวน ๑ ชุด 
(ตามมาตรฐานครุภัณฑ
ที่กระทรวง ICT 
กําหนด) 

- - ๗,๙๐๐ - กองการศึกษาฯ 

๘    ๓. จัดซื้อเครื่องพิมพ 
Multifunction  
แบบฉีดหมึก  
(Inkjet) 

จํานวน ๒ ชุด  
(ตามมาตรฐานครุภัณฑ
ที่กระทรวง ICT 
กําหนด) 

- - - ๑๕,๘๐๐ กองการศึกษาฯ 

๙    ๔. ติดตั้งอุปกรณรับ
สัญญาณการศึกษา
ทางไกลผาน
ดาวเทียม (DLTV) 

จํานวน ๒ ชุด - - - ๗๐,๐๐๐ กองการศึกษาฯ 

๑๐    ๕. เพ่ือจัดซื้อ
อุปกรณอานบัตร
แบบเอนกประสงค 
(Smart Card 
Reader) 

อุปกรณอานบัตรแบบ
เอนกประสงค (Smart 
Card Reader) จํานวน  
๓  เครื่อง 

- ๒,๑๐๐ - - กองการศึกษาฯ 

 
 

แบบ ผ. ๐๘ 



-๓๕- 
 

บัญชีครภุัณฑ 
แ0ผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  เพิ่มเติม  ครั้งท่ี  ๒/๒๕๖๒ 

องคการบริหารสวนตําบลพลับพลา  อําเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 
 

งบประมาณและที่ผานมา ที ่
 
 

แผนงาน 
 
 

หมวด 
 
 

ประเภท 
 
 

วัตถุประสงค 
 
 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของครภัุณฑ) 

 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

 
หนวยงาน 

รับผิดชอบหลัก 

๑๑ แผนงานสังคม
สงเคราะห 

(คาครุภัณฑ 
ที่ดินและ
สิ่งกอสราง)    
คาครุภัณฑ 

ครุภัณฑ
คอมพิวเตอร 

๑. เพ่ือจัดซื้อ
อุปกรณอานบัตร
แบบเอนกประสงค 
(Smart Card 
Reader) 

อุปกรณอานบัตรแบบ
เอนกประสงค (Smart 
Card Reader) จํานวน 
๒ เครื่อง 

- ๑,๔๐๐ - - กองสวัสดิการ
สังคม 

๑๒    ๒. เพ่ือจัดซื้อ
เครื่องพิมพชนิด
เลเซอรหรือชนิด 
LED ขาวดํา 

เครื่องพิมพชนิดเลเซอร
หรือชนิด LED ขาวดํา 
(๑๘ หนา/นาที) 
จํานวน ๑ ชุด 
(ตามมาตรฐานครุภัณฑ
ที่กระทรวง ICT 
กําหนด) 

- - - ๒,๖๐๐ กองสวัสดิการ
สังคม 

๑๓ แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

(คาครุภัณฑ 
ที่ดินและ
สิ่งกอสราง)    
คาครุภัณฑ 

ครุภัณฑ
คอมพิวเตอร 

๑. เพ่ือจัดซื้อ
อุปกรณอานบัตร
แบบเอนกประสงค 
(Smart Card 
Reader) 

อุปกรณอานบัตรแบบ
เอนกประสงค (Smart 
Card Reader) จํานวน 
๑ เครื่อง 

- ๗๐๐ - - กองชาง 

แบบ ผ. ๐๘ 



 

 

 
 

ภาคผนวก 
 

ก.  สําเนาคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการฯ ๓ คณะ 

ข.  สําเนารายงานการประชุมสภาฯ 

 

 



 


