
 

แผนพัฒนาทองถิ่น 
(พ.ศ.  ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

องคการบริหารสวนตําบลพลับพลา 
อําเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

 
 
 
 



 
       คํานํา 

 
 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  
พ.ศ.  ๒๕๔๘ และแกไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบบัที่  3)  พ.ศ.  ๒๕61  และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด 
ที่ มท 0810.3/2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เรื่อง ซักซอมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาทองถิ่น 
(พ.ศ. 2561 – 2565) ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินดําเนินการ
ทบทวนแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565) ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  ใหมีความสอดคลองกับ
แผนยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒ แผนพัฒนากลุมจังหวัด 
แผนพัฒนาจังหวัด  ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด และตามนโยบายของ
รัฐบาล  ประกอบกับระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ พ.ศ. 2560 
ขอ 7 กําหนดใหแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุมจังหวัด และแผนพัฒนาภาคมีระยะเวลาหาป  ดังนั้น  
เพ่ือใหแผนพัฒนาทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในปจจุบัน ซึ่งเปนแผนพัฒนาทองถ่ินที่มีระยะเวลาสี่ป 
ใหมีความสอดคลองและเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุมจังหวัด รวมทั้งแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจําปกลุมจังหวัด ตลอดจนบูรณาการแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม และ
งบประมาณในพื้นที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ  จึงตองดําเนินการทบทวนแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 – 
2565)  เพ่ือที่จะนําแผนพัฒนาทองถ่ินไปสูการปฏิบัติและสามารถใชในการประสานแผนการพัฒนาทองถิ่นได
อยางมีประสิทธิภาพและกอประโยชนสูงสุดแกประชาชน   
 

  องคการบริหารสวนตําบลพลับพลา  ไดดําเนินการทบทวนแผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ. ๒๕๖๑-
๒๕๖๕)  เพ่ือใชแผนพัฒนาทองถ่ินดังกลาวเปนแนวทางในการพัฒนาทองถ่ินใหบรรลุเปาประสงคในการพัฒนา
และเปนแนวทางในการจัดทําแผนงานงบประมาณรายจายประจําป งบประมาณรายจายเพ่ิมเติม และ
งบประมาณจากแหลงเงนิสะสมในสวนท่ีเก่ียวของตอไป 
 
 
       องคการบริหารสวนตําบลพลับพลา 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     สารบัญ 
 

                    หนา 
สวนที่  ๑  สภาพทั่วไปและขอมูลพ้ืนฐาน  ประกอบดวย       

๑.  ดานกายภาพ           ๑ 
๒.  ดานการเมือง/การปกครอง         ๖ 
๓.  ประชากร           8 
๔.  สภาพทางสังคม          9 
๕.  ระบบบริการพ้ืนฐาน        ๑0 
๖.  ระบบเศรษฐกิจ        ๑1 
7.  ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม       ๑2 
8.  ทรัพยากรธรรมชาติ        ๑3 

 
สวนที่  2  ยุทธศาสตรองคกรปกครองสวนทองถิ่น  ประกอบดวย      

 ๑.  ความสัมพันธระหวางแผนพัฒนาระดับมหาภาค     14 
๒.  ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น     ๓9 
๓.  การวิเคราะหเพ่ือพัฒนาทองถ่ิน      ๔3 

 
สวนที่  3  การนําแผนพัฒนาทองถ่ินไปสูการปฏิบัต ิ       

 ๑.  ยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนงาน      47 
๒.  บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น   
 -  แบบ ผ. ๐1        49 
 -  แบบ ผ. ๐2        52 
 -  แบบ ผ. ๐๒/1               ๑23 
 -  แบบ ผ. ๐๓               ๑29 

 
สวนที่  4  การติดตามและประเมินผล 

๑.  การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร               ๑41 
๒.  การติดตามและประเมินผลโครงการ               ๑45 
๓.  สรุปผลการพัฒนาทองถ่ิน                ๑49 
๔.  ขอเสนอแนะในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินในอนาคต             ๑51 

 
ภาคผนวก 
  ก.  สําเนาคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการฯ  3  คณะ 
  ข.  สําเนารายงานการประชุมสภาฯ 
 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

สวนที่  ๑ 
สภาพท่ัวไปและขอมูลพื้นฐาน 

 

 

     ๑. ดานกายภาพ 

     ๒. ดานการเมือง/การปกครอง 

     ๓.  ดานประชากร 

     ๔.  สภาพทางสังคม 

๕.  ระบบบริการพื้นฐาน 

๖.  ระบบเศรษฐกิจ 

๗.  ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 

๘.  ทรัพยากรธรรมชาติ 

๙.  อื่น ๆ  

 

 



 

สวนที่ สวนที่   ๑๑  
สภาพท่ัวไปและขอมูลพื้นฐาน 

 

๑. ดานกายภาพ 
 ๑.๑  ที่ตั้งของหมูบานหรือชุมชนหรือตําบล 

ตําบลพลับพลาตั้งอยูทางทิศตะวันตกของอําเภอโชคชัย  หางจากที่วาการอําเภอโชคชัย  ประมาณ   
๓  กิโลเมตร  และหางจากจังหวัดนครราชสีมา  ประมาณ ๓๓  กิโลเมตร  องคการบริหารสวนตําบลพลับพลา มีพื้นที่
ประมาณ  ๔๗  ตารางกิโลเมตร  หรือ  ประมาณ  ๒๙,๓๗๕  ไร  มีอาณาเขตติดตอกับตําบลใกลเคียงดังนี้ 

ทิศเหนือ  ติดตอกับตําบลทาอาง   อําเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 
ทิศใต  ติดตอกับตําบลทาลาดขาว   อําเภอโชคชัย   จังหวัดนครราชสีมา 

  ทิศตะวันออก ติดตอกับตําบลโชคชัย อําเภอโชคชัย   จังหวัดนครราชสีมา 
  ทิศตะวันตก ติดตอกับตําบลโคกไทย อําเภอปกธงชัย   จังหวัดนครราชสีมา 
 

  ตําบลพลับพลา  ประกอบดวยหมูบานทั้งหมด  ๑๘  หมูบาน  ดงันี ้
   หมูที่ ๑  บานพลับพลา      

  หมูที่ ๒  บานไทย     
  หมูที่ ๓  บานพลับพลา    

หมูที่ ๔  บานโคงยาง    
  หมูที่ ๕  บานหนองยายเหล     
  หมูที่ ๖  บานกอก       

หมูที่ ๗  บานประดากุด    
หมูที่ ๘  บานเกาะ     

  หมูที่ ๙  บานปรางค 
หมูที่ ๑๐  บานบ ุ
หมูที่ ๑๑  บานปรางค   
หมูที่ ๑๒  บานกุดสวาย  
หมูที่ ๑๓  บานทาตะเคียน 
หมูที่ ๑๔  บานคลองยาง 
หมูที่ ๑๕  บานคลองกลาง  
หมูที่ ๑๖  บานโนนแดง  
หมูที่ ๑๗  บานบ ุ
หมูที่ ๑๘  บานบุยอ 

 

สํานักงานองคการบริหารสวนตําบลพลับพลา   
              ตั้งอยูที่  หมู  ๒  ตําบลพลับพลา  อําเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

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



 
-2- 

 

แผนที่องคการบริหารสวนตําบลพลับพลา 

อําเภอโชคชยั  จังหวัดนครราชสีมา 

 

 



 
-๓- 

 
๑.๒  ลักษณะภูมิประเทศ  

สภาพพื้นที่ทั่วไปขององคการบริหารสวนตําบลพลับพลาเปนพ้ืนที่ราบและพื้นที่ดอน  พ้ืนที่สวนใหญ 
เปนพื้นที่การเกษตร  ทําไรทํานาเลี้ยงสัตว  และอุตสาหกรรม มีแหลงน้ํา หวย หนอง คลอง บึง และสระน้ํา กระจาย
ตามพื้นที่ของตําบลพลับพลา 

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 อาจเริ่มมีอากาศเย็นหรืออาจยังมีฝน
ฟาคะนอง  

๑.๔ ลักษณะของดิน 
  ลักษณะดินโดยทั่วไปเปนดนิรวนปนทราย  ดนิเหนียว และดนิดาน  ในพ้ืนที่ตําบลพลบัพลา 

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 อื่น ๆ ๐.๑๑ ๐.๒๓ 
 รวม ๔๗ ๑๐๐ 

 
   

 



-๔- 
 

 ทะเบียนที่ดินสาธารณประโยชนตําบลพลับพลา

ลําดับที ่ ชื่อที่สาธารณประโยชน 

ตั้งอยู 

เน้ือที ่
หลักฐาน นสล. 

เลขที ่

สภาพการ
ใช

ประโยชน 

พิจารณาแลวเห็นวา 

หมายเหต ุ
หมูที ่ ตําบล 

สงวนไวใช
ประโยชน

รวมกันตลอดไป 

เหมาะสมที่จะใหใช
ประโยชนในราชการ 

เหมาะสมที่จะใช
ประโยชนอยางอ่ืน

(ระบุ) 
๑ จังหวัดนครราชสีมา ๔ พลับพลา ๑๗-๐-๗๐ ๒๔๕๔/๒๕๑๐ อบต. / /  บึงทะมก 
๒ กระทรวงมหาดไทย ๑๒ พลับพลา ๓๙-๑-๙๒ ๗๗๕๒ บึง /   บึงกุดสวาย 
๓ กระทรวงมหาดไทย ๙ พลับพลา ๖-๐-๑๑-๖/๑๐ ๘๐๙๔ ราชการใช    ร.ร.บานปรางคนอย 
๔ กระทรวงมหาดไทย ๑๒ พลับพลา ๔-๑-๗๗ ๒๒๔๘๓ วางเปลา    ปาชา 
๕ กระทรวงมหาดไทย ๒ พลับพลา ๒๓-๑-๙๔ ๒๒๔๘๔ บึง /   บึงทุงนอย 
๖ กระทรวงมหาดไทย ๑ พลับพลา ๗-๓-๒๓ ๒๒๘๕๗ วัดปาชา    ปาชา 
๗ กระทรวงมหาดไทย ๗ พลับพลา ๐-๓-๗๘ ๒๓๐๑๑ วางเปลา    ปาชา 
๘ กระทรวงมหาดไทย ๖ พลับพลา ๓๑-๐-๙๒ ๒๓๐๒๔ วางเปลา    ปาชา 
๙ กระทรวงมหาดไทย ๑๐,๑,๑๗ พลับพลา ๕๕-๑-๔๘ ๒๓๐๖๕ บึง /   บึงทุงทอง 

๑๐ กระทรวงการคลัง ๔  พลับพลา ๔-๓-๐๗ นม ๑๓๖๒ ราชการใช    ร.ร.ชุมชนพลับพลา 
๑๑ กระทรวงการคลัง ๑๓ พลับพลา ๗-๓-๓๕ นม ๑๔๐๘ ราชการใช    ร.ร. บานทาตะเคียน 
๑๒ กระทรวงการคลัง ๖ พลับพลา ๔-๑-๕๐ นม ๑๔๘๕ ราชการใช    ร.ร. บานกอก 
๑๓ กระทรวงการคลัง ๖ พลับพลา ๓-๐-๖๒ นม ๑๕๖๙ ราชการใช    ร.ร. บานกอก 
๑๔ กระทรวงการคลัง ๑๕ พลับพลา ๑๓-๒-๕๙ นม ๑๕๗๐ ราชการใช    ร.ร. บานคลองกลาง 
๑๕ กระทรวงการคลัง ๑๓ พลับพลา ๒๔-๐-๘๘ นม ๑๕๗๔ ราชการใช    ร.ร. บานทาตะเคียน 
๑๖ กระทรวงการคลัง ๒ พลับพลา ๑-๐-๙๙ นม ๒๐๗๒ ราชการใช /   สถานีอนามัยพลับพลา 
๑๗ กระทรวงมหาดไทย ๑๕ พลับพลา ๒-๑-๑๒ นม ๓๔๗๖ สระน้ํา /   สระน้ํา 
๑๘ กระทรวงมหาดไทย ๑๓ พลับพลา ๑๑-๓-๒๑ นม ๓๔๗๗ วางเปลา /   ปาชา 
๑๙ กระทรวงมหาดไทย ๑๓ พลับพลา ๓๒-๒-๗๔ นม ๓๔๗๘ สระน้ํา /   หนองสระธาร 
๒๐ กระทรวงมหาดไทย ๑๕ พลับพลา ๑๑-๐-๗๔ นม ๓๔๘๒ สระน้ํา /   หนองโพธ์ิ 
๒๑ กระทรวงมหาดไทย ๑๕ พลับพลา ๑-๓-๐๙ นม ๓๕๑๗ วางเปลา /   หนองไผ 
๒๒ กระทรวงมหาดไทย ๑๓ พลับพลา ๔-๐-๓๒ นม ๓๕๑๘ วางเปลา /   หนองหญาขาว 
๒๓ กระทรวงมหาดไทย ๑๓ พลับพลา ๑๒-๑-๙๘ นม ๓๕๑๙ วางเปลา /   หนองโทน 
๒๔ กระทรวงมหาดไทย ๑๔ พลับพลา ๑๐-๒-๓๑ นม ๓๕๒๐ วางเปลา    ปาชา 
๒๕ กระทรวงมหาดไทย ๑๓ พลับพลา ๑-๒-๙๖ นม ๓๕๕๗ วางเปลา    หนองกระทุม 
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ทะเบียนที่ดินสาธารณประโยชนตําบลพลับพลา 
 

 
 
 
 
 
 

ลําดับที ่ ช่ือที่สาธารณประโยชน 

ตั้งอยู 

เน้ือที ่
หลักฐาน นสล. 

เลขที ่
สภาพการใช
ประโยชน 

พิจารณาแลวเห็นวา 

หมายเหต ุ
หมูที ่ ตําบล 

สงวนไวใช
ประโยชน

รวมกันตลอดไป 

เหมาะสมที่จะใหใช
ประโยชนในราชการ 

เหมาะสมที่จะใช
ประโยชนอยางอ่ืน(ระบุ) 

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 /   หนองงเูหลือม 
๓๑ สระน้ําสาธารณประโยชน ๘ พลับพลา ๒-๐-๐๐ ยังไมออก นสล. สระน้ํา /   สระน้ํา 
๓๒ พื้นที่สาธารณประโยชน ๖ พลับพลา - ยังไมออก นสล.     พ้ืนที่

สาธารณประโยชน 
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๒. ดานการเมือง/การปกครอง 

๒.๑ เขตการปกครอง 
องคการบริหารสวนตําบลพลับพลา  แบงเขตการปกครองทั้งหมด  ๑๘  หมูบาน  ดังนี้ 

  หมูที่ ๑ บานพลับพลา ผูปกครอง นายสาํรวย   วัชรคําประเสริฐ ผูใหญบาน 
 หมูที่ ๒ บานไทย  ผูปกครอง นายคะนอง ผันกระโทก ผูใหญบาน 
 หมูที่ ๓ บานพลับพลา ผูปกครอง นายมานะ ใครกระโทก กํานัน 

หมูที่ ๔ บานโคงยาง ผูปกครอง นายประเสริฐ ปรายกระโทก ผูใหญบาน 
 หมูที่ ๕ บานหนองยายเหล  ผูปกครอง นายด ี  เขียงกระโทก ผูใหญบาน 
 หมูที่ ๖ บานกอก  ผูปกครอง นายสมคิด กอกกระโทก ผูใหญบาน 
 หมูที่ ๗ บานประดากุด ผูปกครอง นางบุญเลี้ยง นามจังหรีด ผูใหญบาน 

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

 หมูที่ ๑๐ บานบ ุ  ผูปกครอง นายสงัเวยีน   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   
- ผูมาใชสิทธิ์เลือกตั้งนายกองคการบริหารสวนตําบลพลับพลาและสมาชิกสภาองคการ 

บริหารสวนตาํบลพลบัพลา ครั้งลาสุด เมื่อป พ.ศ. ๒๕๕๕  จํานวน ๕,๕๒๑ คน  คิดเปน  ๘๖.๑๘  % 
  ๑.  เลือกตั้งนายกองคการบริหารสวนตําบลพลับพลา 
    -  บัตรด ี   จํานวน          ๕,๒๖๔   บัตร 
    -  บัตรเสีย        จํานวน            ๒๒๒   บัตร  

-  บัตรไมประสงคลงคะแนน จํานวน             ๓๕   บัตร 
๒.  เลือกตั้งสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตาํบลพลบัพลา 

   -  บัตรด ี   จํานวน          ๕,๓๘๑   บัตร 
    -  บัตรเสีย        จํานวน            ๑๐๘   บัตร  
    -  บัตรไมประสงคลงคะแนน จํานวน             ๓๒   บัตร 
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ป หมูที่ ผูมีสิทธิ์เลือกตั้ง 

๒๕๕๕ 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 

รวมทั้งหมด ๖,๔๐๖ 

ปจจุบันนายกและสมาชิก อบต.พลับพลา ปฏิบตัหินาที่ตามคําสั่ง คสช.  และปจจุบันยังไมมีการเลือกตั้ง ขอมูล
การเลือกตัง้  ณ  ป พ.ศ.  2555 

-  บุคคลที่มีสิทธิ์เลือกตั้งอายุ  15  ป  ชาย  3,388  คน  หญิง  3,752  คน 
-  บุคคลที่มีสิทธิ์เลือกตั้งอายุ  18  ป  ชาย  3,255  คน  หญิง  3,627 คน 
-  บุคคลที่มีสิทธิ์เลือกตั้งอายุ  20  ป  ชาย  3,157  คน  หญิง  3,556  คน 
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๓.  ดานประชากร 

๓.๑  ขอมูลเก่ียวกับจํานวนประชากร  จํานวน  ๑๘  หมูบาน 
หมูที ่ ชื่อหมูบาน จํานวนครัวเรือน 

(หนวยเปนครัวเรือน) 
จํานวนประชากร 
(หนวยเปนคน) 

ป 2558 ป 2559 ป 2560 ป 2561 ป 1562 ป 2558 ป 2559 ป 2560 ป 2561 ป 2562 
ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 

1 พลับพลา 88 88 89 89 91 130 160 128 156 126 155 124 154 121 156 
2 ไทย 121 123 123 124 125 194 200 191 200 192 199 190 202 190 201 
3 พลับพลา 112 113 113 115 116 171 202 178 201 176 201 174 198 168 192 
4 โคงยาง 85 85 85 86 86 125 159 127 163 126 163 125 166 124 164 
5 หนองยายเหล 197 210 225 243 252 243 271 242 266 263 267 278 276 286 281 
6 กอก 228 235 238 244 257 439 423 435 426 424 419 421 422 427 420 
7 ประดากุด 71 71 71 73 73 157 149 156 149 157 155 159 158 162 152 
8 เกาะ 125 125 125 126 128 196 242 194 244 200 236 194 231 194 230 
9 ปรางค 217 221 224 228 240 257 309 263 309 257 305 259 311 247 302 

10 บุ 115 117 118 119 122 190 203 192 201 192 201 195 199 205 205 
11 ปรางค 126 126 127 126 129 175 206 176 208 177 210 178 212 177 215 
12 กุดสวาย 194 197 199 202 207 341 366 338 365 334 363 329 357 324 350 
13 ทาตะเคยีน 214 215 216 220 227 346 351 348 352 353 360 353 369 354 376 
14 คลองยาง 167 171 177 179 191 225 210 227 213 230 211 236 216 230 211 
15 คลองกลาง 152 153 156 158 163 234 236 236 241 242 229 242 231 238 234 
16 โนนแดง 144 145 146 150 154 242 273 247 275 254 283 259 285 261 281 
17 บุ 76 78 79 80 80 108 114 105 114 106 108 104 108 106 107 
18 บุยอ 133 140 165 177 196 227 221 230 229 233 238 242 251 255 263 

รวม 2,565 2,613 2,676 2,739 2,837 4,000 4,295 4,013 4,312 4,042 4,303 4,062 4,346 4,069 4,340 

รวมประชากรทั้งหมด 8,295 8,325 8,345 8,408 8,409 

การคาดการณในอนาคต  จํานวนครวัเรือนมีการเพ่ิมจํานวนขึ้นทุกป  และจาํนวนประชากรก็มกีารเพ่ิมขึ้นเชนกัน เนื่องจากมปีระชากรเพ่ิมขึ้น มีการเติบโตสรางครอบครัว สราง
บานเรือนเพ่ิมขึ้นทุกป 
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๓.๒  ชวงอายุและจํานวนประชากร             

จํานวนประชากร 
หญิง 

  
ชาย 
  รวม หมายเหตุ 

จํานวนประชากรเยาวชน 713 คน 789 คน 1,502 อายุต่ํากวา  ๑๘  ป 

จํานวนประชากร 2,650 คน 2,577 คน 5,227 อาย ุ ๑๘ - ๖๐  ป 

จํานวนประชากรผูสูงอาย ุ 976 คน 697 คน 1,673 อายุมากกวา  ๖๐  ป 

รวม ๔,๓39 คน  ๔,๐63 คน  _๘,406  
 

(ขอมูล  ณ  เดือนมิถุนายน  2562  จากสํานักงานทะเบียนราษฎรอําเภอโชคชัย) 
 

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  มีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตาํบล   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  นักวิชาการสาธารณสุขชาํนาญการ 
๑.๕  นางสาววาสนา พรางกระโทก พนักงานธุรการ 
๑.๖  นางสาวเกล็ดนท ี แผนกระโทก พนักชวยการพยาบาล 
๑.๗  นางบรรจง  แผลกระโทก พนักงานบริการ 
๑.๘  นายสุทธิศักดิ์   เผื่อนกระโทก พนักงานบริการ 

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 
๒.๕  นางสาวมัญชสุา ศิรรัิกษ  พนักงานชวยการพยาบาล 
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๒.๖  นางสาวเครือ เกาะทะเล พนักงานบรกิาร 
๒.๗  นายพงษพนัธ แผลกระโทก พนักงานเกษตรพ้ืนฐาน 

๔.๓ อาชญากรรม 
องคการบริหารสวนตําบลพลับพลาไมคอยมีเหตุอาชญากรรมเกิดข้ึน  แตมีเหตุการณลักขโมยทรัพยสินประชาชน

บาง  จากการสํารวจขอมูลพ้ืนฐานพบวา  สวนมากครัวเรือนมีการปองกันอุบัติภัยอยางถูกวิธ ี มีความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน  องคการบริหารสวนตําบลพลับพลา มีการที่พักสายตรวจในพื้นที่ จาํนวน ๒  แหง ที่คอยสอดสองดูแลเร่ือง
ความปลอดภัยตางๆ ของประชาชน  คือ 
  -  สายตรวจบานไทย  หมูที่  ๒ 

-  สายตรวจบานคลองกลาง  หมูที่  ๑๕   
  -  อาสาสมัครปองกันและบรรเทาสาธารณภัยฝายพลเรือน (อปพร.) จํานวน  ๑๐๙  คน 

๔.๔ ยาเสพติด 
ผูติดยาเสพติดในเขตตําบลพลับพลา จํานวน  ๓  คน  แยกเปน 

  -  ผูไดรับการบําบัด (ศนูยสุขภาพชุมชนพลับพลา)  จํานวน  ๑  คน 
  -  ผูไดรับการบําบัด (ศนูยสุขภาพชุมชนคลองกลาง)  จํานวน  ๒  คน 

๔.๕ การสังคมสังเคราะห 
ผูสูงอายุ  ในเขตตําบลพลับพลา  ชาย  จํานวน  712 คน  หญิง  จํานวน  1,019  คน รวมทั้งหมด   

1,731  คน    
ผูพกิาร   ในตําบลพลบัพลา  ชาย  จํานวน  161  คน  หญิง  จํานวน  160  คน  รวมทั้งหมด  

จํานวน  321  คน   
ผูปวยเอดส  ไดรับเบี้ยยงัชีพ  ชาย  จํานวน  1 คน  หญิง  จํานวน  4  คน  รวมทั้งหมด  ๕  คน   

(ขอมูล  ณ  เดือนมิถุนายน  ๒๕๖๒  กองสวัสดิการสังคม) 
๕. ระบบบริการพื้นฐาน 

๕.๑  การคมนาคมขนสง 
   ๑.  จํานวนถนนลูกรัง ๑7  สาย 
   ๒.  จํานวนถนนลาดยาง 12    สาย 
   ๓.  จํานวนถนนคอนกรีต ๕๕  สาย 
   ๔.  จํานวนถนนอ่ืนๆ   0  สาย 
 ๕.๒  การไฟฟา 

การขยายเขตไฟฟา ปจจุบันมีไฟฟาใช คิดเปนประมาณรอยละ 98  ปญหาคือไฟฟาสองสวางทางหรือที่
สาธารณะยังไมสามารถดําเนินการครอบคลุมพื้นที่ไดทั้งหมด  เนื่องจากพื้นที่มีการใชไฟฟาสาธารณะเกินที่ทางไฟฟา
กําหนด  แตองคการบริหารสวนตําบลพลับพลาไดตั้งงบประมาณในการขยายเขตไฟฟาเพ่ือแกไขปญหาความเดือดรอนใน
สวนของบานเรือนที่ยังไมมีไฟฟาใช  

๕.๓  การประปา 
การขยายเขตประปาสวนภูมิภาค ปจจุบันประชาชนมีน้ําประปาใชประมาณรอยละ  ๙๕  หลังคาเรือน 

และมีการใชน้ําประปาหมูบานอีกสวนหนึ่ง และองคการบริหารสวนตําบลพลับพลาไดนําโครงการขยายเขตประปาสวน
ภูมิภาคเขาบรรจุในแผนพัฒนาทองถ่ินเพื่อแกไขปญหาบานเรือนที่ยังไมมีน้ําประปาใชเพ่ิมข้ึนตามความเดือดรอนของ
ประชาชน 

๕.๔  โทรศัพท 
หมายเลขโทรศพัท สํานักงานองคการบริหารสวนตาํบลพลับพลา  ๐๔๔- ๔๙๒-๐๐๔  กอง 

การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  ๐๔๔- ๔๙๒-๐๐๕  โทรสาร  ๐๔๔- ๔๙๑-๗๘๘ 
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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) 
๖. ระบบเศรษฐกจิ 

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

ธรรมชาติ  ไดแก  น้าํฝนและลําน้ําทีไ่หลผาน  ในพืน้ที่ดอนนั้นจะทําไรมันสาํปะหลัง  ไรออย  ไรขาวโพด เปนตน 
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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 
 

7. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
7.๑ 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. สํานักสงฆบุตาล  ตั้งอยูที่บานทาตะเคียน หมูที่  ๑๓ 
๘. วัดคลองยาง   ตั้งอยูที่บานคลองยาง หมูที่  ๑๔ 
๙. วัดคลองกลาง   ตั้งอยูที่บานคลองกลาง หมูที่  ๑๕ 
7.๒ 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 

7.๓ ภูมิปญญาทองถิ่น ภาษาถิ่น 
  ภูมิปญญาทองถิ่น  ประชาชนในเขตตําบลพลับพลาไดอนุรักษภูมิปญญาทองถ่ิน  ไดแก  วิธีการทํา
เครื่องจักสาน คือ การสานไซ  การทอเสื่อจากตนกก  การทําปูนแดง   
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  ภาษาถิ่น  สวนมากรอยละ ๙๐ % พูดภาษาโคราช 
 7.4  สินคาพื้นเมืองและของที่ระลึก 
  สินคาพื้นเมืองของตําบลพลับพลา  มีการผลิตปูนแดง  และการสานไซ ซึ่งเปนสินคาพื้นเมืองและเปน
ภูมิปญญาของชาวบานตําบลพลับพลา 
 

8. ทรัพยากรธรรมชาติ 
8.๑ น้ํา  ที่ใชในการอุปโภค-บริโภค  เปนน้ําที่ไดจากน้ําฝน  น้ําประปาสวนภูมิภาค และน้ําดิบจากแหลงน้ํา

ธรรมชาติ  
แหลงน้ําในเขตตําบลพลับพลา 

ประเภท หมูที่ 
รวม 

แหลงนํ้า ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ๑๐ ๑๑ ๑๒ ๑๓ ๑๔ ๑๕ ๑๖ ๑๗ ๑๘ 
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/พนังก้ัน
น้ํา 

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

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

อื่น  ๆ  - - - - - - - - - - - - - - - - - - ๐ 
 

แหลงน้ําธรรมชาติ  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 
 

แหลงน้ําที่สรางขึ้น  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  ๑๐, ๑๗ 

8.๒ ปาไม  ลักษณะของพ้ืนที่ปาไมของตําบลพลับพลา สวนใหญจะมีอยูตามพื้นที่ปาสาธารณะประโยชน ของ
หมูบาน  จะเปนตนไมจําพวกยืนตน เชน ตนพลวง  ตนเต็ง ตนรัง ตนมะคา และอื่นๆ ผสมกันไป แตมีปริมาณลดนอยลง
มาก และสวนมากจะอยูในพื้นที่ หมูที่ ๑๓  ๑๔  ๑๕  ๑๖  และ ๑๘  มีการรณรงคและจัดโครงการปลูกปาเปนประจําทุก
ปเพื่อเพ่ิมจํานวนพื้นที่ปาในชุมชน 

8.๓ ภูเขา  องคการบริหารสวนตําบลพลับพลา ไมมพีื้นทีภู่เขา 
8.๔ ทรัพยากรธรรมชาติที่สําคัญขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  ทรัพยากรธรรมชาติที่อยูในพ้ืนที่ตําบล

พลับพลา ที่เปนแหลงน้ําตองไดรบัการพัฒนาเพราะมีสภาพตื้นเขิน สวนดานปาไมก็ลดนอยลงเนื่องจากการทําเกษตรกรรม 
จึงมีการดําเนินการปลูกปาทดแทนในพื้นที่สาธารณะประโยชน รวมถึงการปกแนวเขตพื้นที่สาธารณะประโยชนของตําบล
พลับพลา 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

สวนที่  ๒ 
ยุทธศาสตรองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

 

 

๑.  ความสัมพันธระหวางแผนพัฒนาระดับมหาภาค 

๒.  ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

๓.  การวิเคราะหเพื่อพัฒนาทองถิ่น 
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ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 
 

๑.  ความสัมพันธระหวางแผนพัฒนาระดับมหภาค 
 ๑.๑ แผนยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) 

โดยที่รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา ๖๕ กําหนดใหรัฐพึงจัดใหมียุทธศาสตรชาติเปน 
เปาหมายการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อใชเปนกรอบในการจัดทําแผนตางๆใหสอดคลองและ
บูรณาการกันเพ่ือใหเกิดเปนพลังผลักดันรวมกันไปสูเปาหมายดังกลาว โดยใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎหมายวาดวยการ
จัดทํายุทธศาสตรชาติ และตอมาไดมีการตราพระราชบัญญัติการจัดทํายุทธศาสตรชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีผลบังคับใชเมื่อวันที่ 
๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ โดยกําหนดใหมีการแตงตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตรชาติ เพื่อรับผิดชอบในการจัดทํารางยุทธศาสตร
ชาติ กําหนดวิธีการการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทํารางยุทธศาสตรชาติ ในการติดตาม การตรวจสอบ และการ
ประเมินผล รวมทั้งกําหนดมาตรการสงเสริมและสนับสนุนใหประชาชนทุกภาคสวนดําเนินการใหสอดคลองกับยุทธศาสตร
ชาต ิ

เพื่อใหเปนไปตามที่กําหนดในพระราชบัญญัติการจัดทํา ยุทธศาสตรชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐คณะกรรมการ
ยุทธศาสตรชาติไดแตงตั้งคณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตรชาติดานตางๆ รวม ๖ คณะอันประกอบดวย คณะกรรมการ
จัดทํายุทธศาสตรชาติดานความมั่นคง คณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตรชาติดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 
คณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย คณะกรรมการจัดทํา
ยุทธศาสตรชาติดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม คณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตรชาติดานการสรางการ
เติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม และคณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตรชาติดานการปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อรับผิดชอบในการดําเนินการจัดทํารางยุทธศาสตรชาติใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ 
และเงื่อนไขที่กําหนด ตลอดจนไดจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนและหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของอยาง
กวางขวางเพ่ือประกอบการพิจารณาจัดทํารางยุทธศาสตรชาติตามที่กฎหมายกําหนดแลว 

ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐) เปนยุทธศาสตรชาติฉบับแรกของประเทศไทยตาม
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ซึ่งจะตองนําไปสูการปฏิบัติเพื่อใหประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน“ประเทศไทยมีความ
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ภายในชวงเวลา
ดังกลาว เพื่อความสุขของคนไทยทุกคน 
 

 วิสัยทัศน  “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง” หรือเปนคติพจนประจําชาติวา “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” 
  ความมั่นคง  หมายถึง  ความมั่นคง หมายถึง การมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลง
ทั้งภายในประเทศ และภายนอกประเทศในทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปจเจกบุคคล และ มี
ความมั่นคงในทุกมิติทั้งมิติทางการทหาร เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม และการเมือง  เชน ประเทศ มีความมั่นคงในเอก
ราชและอธิปไตย มีการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริยทรงเปน ประมุข สถาบันชาติศาสนา 
พระมหากษัตริยมีความเขมแข็งเปนศูนยกลางและเปนที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ ของประชาชน มีระบบการเมืองที่มั่นคงเปนกลไก
ที่นําไปสูการบริหารประเทศที่ตอเนื่องและโปรงใสตามหลักธรรมาภิบาล สังคมมีความปรองดองและความสามัคคีสามารถ
ผนึกกําลังเพื่อพัฒนาประเทศ ชุมชน มีความเขมแข็ง ครอบครัวมีความอบอุน ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต มีงานและ
รายไดที่มั่นคงพอเพียง กับการดํารงชีวิต มีการออมสําหรับวัยเกษียณ ความมั่นคงของอาหาร พลังงาน และน้ํา มีที่อยู
อาศัย และความปลอดภัยในชีวิตทรัพยสิน 
  ความม่ังคั่ง  หมายถึง  ความมั่งคั่ง หมายถึง ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอยางตอเนื่อง
และมีความยั่งยืน จนเขาสูกลุมประเทศรายไดสูง ความเหลื่อมล้ําของการพัฒนาลดลง ประชากรมีความอยูดีมีสุขไดรับ 
ผลประโยชนจากการพัฒนาอยางเทาเทียมกันมากข้ึน และมีการพัฒนาอยางทั่วถึงทุกภาคสวน มีคุณภาพชีวิตตาม
มาตรฐานขององคการสหประชาชาติไมมีประชาชนที่อยูในภาวะความยากจน เศรษฐกิจในประเทศมีความเขมแข็ง 
ขณะเดียวกันตองมีความสามารถในการแขงขันกับประเทศตาง ๆ ทั้งในตลาดโลกและตลาดภายในประเทศเพื่อใหสามารถ 
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สรางรายไดทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ ตลอดจนมีการสรางฐานเศรษฐกิจและสังคมแหงอนาคตเพื่อใหสอดรับกับ
บริบทการพัฒนา ที่เปลี่ยนแปลงไป และประเทศไทยมีบทบาทที่สําคัญในเวทีโลก และมีความสัมพันธทางเศรษฐกิจ และ
การคาอยางแนนแฟนกับประเทศในภูมิภาคเอเชีย เปนจุดสําคัญของการเชื่อมโยงในภูมิภาค ทั้งการ คมนาคมขนสง การ
ผลิต การคา การลงทุน และการทําธุรกิจ เพื่อใหเปนพลังในการพัฒนา นอกจากนี้ ยังมีความสมบูรณในทุนที่จะสามารถ
สรางการพัฒนาตอเนื่องไปไดไดแก ทุนมนุษยทุนทางปญญา ทุนทางการเงิน ทุนที่เปนเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม 
และทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
  ความยั่งยืน  หมายถึง  การพัฒนาที่สามารถสรางความเจริญ รายไดและคุณภาพชีวิตของ ประชาชน
ใหเพิ่มข้ึนอยางตอเนื่อง ซึ่งเปนการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่อยูบนหลักการใชการรักษา และการฟนฟูฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน ไมใชทรัพยากรธรรมชาติจนเกินพอดีไมสรางมลภาวะ ตอสิ่งแวดลอมจนเกินความสามารถ
ในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศ การผลิตและการบริโภค เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และสอดคลองกับเปาหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืน ทรัพยากรธรรมชาติมี ความอุดมสมบูรณมากขึ้นและสิ่งแวดลอมมีคุณภาพดีข้ึน คนมีความรับผิดชอบ
ตอสังคม มีความ เอ้ืออาทร เสียสละเพ่ือผลประโยชนสวนรวม รัฐบาลมีนโยบายที่มุงประโยชนสวนรวมอยางยั่งยืน และให
ความสําคัญกับการมีสวนรวมของประชาชน และทุกภาคสวนในสังคมยึดถือและปฏิบัติตาม หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงเพื่อการพัฒนาอยางสมดุล มีเสถียรภาพ และยั่งยืน 
   

  วิสัยทัศนประเทศไทย ๒๕๘๐ “ประเทศไทยมคีวามมั่นคง  มั่งคั่ง  ยั่งยืน  เปนประเทศพัฒนาแลว ดวย
การพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”  
   มั่นคง ๑.  มีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกประเทศ และมี
ความมั่นคงในทุกมิติ ทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม และการเมือง 
   ๒.  ประเทศมีความมั่งคงในเอกราชและอธิปไตย 
   ๓.  สังคมมีความปรองดองและความสามัคคี ประชาชนมีความมั่งคงในชีวิต มีงานและรายไดที่
มั่งคง มีที่อยูอาศัยและความปลอดภัยในชีวิตทรัพยสิน 
   ๔.  มีความมั่นคงของอาหาร พลังงาน และน้ํา 
  มั่งคั่ง 1.  ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอยางตอเนื่องยกระดับเขาสูกลุมประเทศรายไดสูง 
ความเหลื่อมล้ําของการพัฒนาลดลง ประชากรไดรับผลประโยชนจากการพัฒนาอยาเทาเทียมกัน 
   ๒.  เศรษฐกิจมีความสามารถในการแขงขันสูง สรางเศรษฐกิจและสังคมแหงอนาคต และเปน
จุดสําคัญของการเชื่อมโยงในภูมิภาคทั้งการคมนาคมขนสง การผลิต การคา การลงทุน 
   ๓.  มีความสมบูรณในทุนที่จะสามารถสรางการพัฒนาตอเนื่องอาทิ ทุนมนุษย ทุนทางปญญา 
ทุนทางการเงนิและทุนอ่ืนๆ 
  ย่ังยืน ๑.  การพัฒนาที่สามารถสรางความเจริญดานรายได และคุณภาพชีวิตของประชาชนอยาง
ตอเนื่อง โดยไมใชทรัพยากรธรรมชาติเกินพอดี ไมสรางมลภาวะตอสิ่งแวดลอม 
   ๒.  มีการผลิตและการบริโภคเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและสอดคลองกับกฎระเบียบของ
ประชาคมโลก 
   ๓.  คนมีความรับผิดชอบตอสังคม มุงประโยชนสวนรวมอยางยั่งยืนทุกภาคสวนในสังคมยึดถือ
และปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

   โดยมีเปาหมายการพัฒนาประเทศคือ“ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนา อยาง
ตอเนื่อง สังคมเปนธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” โดยยกระดับศักยภาพของประเทศใน หลากหลายมิติ พัฒนาคน
ในทุกมิติและในทุกชวงวัยใหเปนคนดีเกง และมีคุณภาพ สรางโอกาส และความเสมอภาคทางสังคม สรางการเติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และมีภาครัฐของ ประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชนสวนรวม โดยการ
ประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตรชาติ ประกอบดวย ๑) ความอยูดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย ๒) ขีดความสามารถ
ในการแขงขัน การพัฒนาเศรษฐกิจ และการกระจายรายได ๓) การพัฒนาทรัพยากรมนุษยของประเทศ ๔) ความเทาเทียม
และความเสมอภาคของสังคม ๕) ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพสิ่งแวดลอม และความยั่งยืนของ
ทรัพยากรธรรมชาติ ๖) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเขาถึงการใหบริการของภาครัฐ 
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ประเด็นยุทธศาสตรชาต ิ

ยุทธศาสตรชาต ิ ประเด็นยุทธศาสตรชาติดานความมั่นคง 
๑. ยุทธศาสตรชาติดานความมั่นคง ๑)  การรักษาความสงบภายในประเทศ  ดังน้ี 

๑.๑  การพัฒนาและเสรมิสรางคนในทุกภาคสวนใหมีความเขมแข็ง มีความพรอม ตระหนักในเรื่องความ
มั่นคง และมีสวนรวมในการแกไขปญหา 
๑.๒  การพัฒนาและเสรมิสรางความจงรักภักดีตอสถาบันหลักของชาต ิ
๑.๓  การพัฒนาและเสรมิสรางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมี พระมหากษัตริยทรงเปนประมุขที่
มีเสถียรภาพและมีธรรมาภิบาล เห็นแกประโยชนของประเทศชาต ิมากกวาประโยชนสวนตน 
๑.๔  การพัฒนาและเสรมิสรางกลไกที่สามารถปองกันและขจัดสาเหตุของประเด็น ปญหาความมั่นคงที่
สําคัญ 
๒)  การปองกันและแกไขปญหาที่มีผลกระทบตอความมั่นคง  ดังนี ้
๒.๑  การแกไขปญหาความมั่นคงในปจจุบัน 
๒.๒  การติดตาม เฝาระวัง ปองกัน และแกไขปญหาที่อาจอุบัติขึ้นใหม 
๒.๓  การสรางความปลอดภัยและความสันติสุขอยางถาวรในพื้นที่จังหวัด ชายแดนภาคใต 
๒.๔  การรักษาความมั่นคงและผลประโยชนทางทรพัยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมทั้งทางบกและทาง
ทะเล 
๓)  การพัฒนาศักยภาพของประเทศใหพรอมเผชิญภัยคกุคามที่กระทบตอความมั่นคง ของชาติ 
๓.๑  การพัฒนาระบบงานขาวกรองแหงชาติแบบบูรณาการอยางมีประสิทธิภาพ 
๓.๒  การพัฒนาและผนึกพลังอํานาจแหงชาติกองทัพและหนวยงานความมั่นคง รวมทั้งภาครัฐและภาค
ประชาชน ใหพรอมปองกันและรักษาอธิปไตยของประเทศ และเผชิญกับภัย คุกคามไดทุกมิติทุกรูปแบบ
และทุกระดับ 
๓.๓  การพัฒนาระบบเตรียมพรอมแหงชาติและการบริหารจัดการภัยคุกคาม ใหมีประสิทธิภาพ 
๔)  การบูรณาการความรวมมือดานความมั่นคงกับอาเซยีนและนานาชาติรวมถึงองคกร ภาครฐัและที่มิใช
ภาครัฐ ดังน้ี 
๔.๑  การเสรมิสรางและรักษาดุลยภาพสภาวะแวดลอมระหวางประเทศ 
๔.๒  การเสรมิสรางและธํารงไวซึ่งสนัติภาพและความมั่นคงของภูมิภาค 
๔.๓  การรวมมือทางการพัฒนากับประเทศเพื่อนบาน ภูมิภาค โลก รวมถึงองคกร ภาครัฐและที่มิใช
ภาครัฐ 
๕)  การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองครวม 
๕.๑  การพัฒนากลไกใหพรอมสําหรับการติดตาม เฝาระวัง แจงเตือน ปองกัน และแกไขปญหาความ
มั่นคงแบบองครวมอยางเปนรูปธรรม 
๕.๒  การบริหารจัดการความมั่นคงใหเอื้ออํานวยตอการพัฒนาประเทศในมิติอื่น ๆ 
๕.๓  การพัฒนากลไกและองคกรขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติดานความมั่นคง 

๒. ยุทธศาสตรชาติด านการสรา ง
ความสามารถในการแขงขัน 

๑)  การเกษตรสรางมูลคา  ดังน้ี 
๑.๑  เกษตรอัตลักษณพื้นถิ่น 
๑.๒  เกษตรปลอดภัย 
๑.๓  เกษตรชีวภาพ 
๑.๔  เกษตรแปรรปู 
๑.๕  เกษตรอัจฉรยิะ  
๒)  อุตสาหกรรมและบริการแหงอนาคต  ดังนี ้
๒.๑  อุตสาหกรรมชีวภาพ 
๒.๒  อุตสาหกรรมและบริการการแพทยครบวงจร 
๒.๓  อุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล ขอมูล และปญญาประดิษฐ 
๒.๔  อุตสาหกรรมและบริการขนสงและโลจิสติกส 
๒.๕  อุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศ 
๓)  สรางความหลากหลายดานการทองเที่ยว  ดังน้ี 
๓.๑  ทองเท่ียวเชิงสรางสรรคและวัฒนธรรม  
๓.๒  ทองเท่ียวเชิงธุรกิจ 
๓.๓  ทองเท่ียวเชิงสุขภาพ ความงาม และแพทยแผนไทย 
๓.๔  ทองเท่ียวสําราญทางน้ํา 
๓.๕  ทองเท่ียวเชื่อมโยงภูมิภาค 
๔)  โครงสรางพื้นฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก  ดังนี ้
๔.๑  เชื่อมโยงโครงขายคมนาคมไรรอยตอ 
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 ๔.๒  สรางและพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ 

๔.๓  เพิ่มพื้นที่และเมืองเศรษฐกิจ 
๔.๔  พัฒนาโครงสรางพื้นฐานเทคโนโลยีสมัยใหม 
๔.๕  รักษาและเสรมิสรางเสถียรภาพทางเศรษฐกิจมหภาค 
๕)  พัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานผูประกอบการยุคใหม  ดังนี ้
๕.๑  สรางผูประกอบการอัจฉริยะ  
๕.๒  สรางโอกาสเขาถึงบริการทางการเงิน 
๕.๓  สรางโอกาสเขาถึงตลาด 
๕.๔  สรางโอกาสเขาถึงขอมูล 
๕.๕  ปรับบทบาทและโอกาสการเขาถึงบริการภาครัฐ 

๓.  ยุทธศาสตรชาติการพัฒนาและ
เสรมิสรางศักยภาพทรพัยากรมนุษย 

๑)  การปรับเปลี่ยนคานิยมและวัฒนธรรม ดังนี ้
๑.๑  การปลูกฝงคานิยมและวัฒนธรรมผานการเลี้ยงดูในครอบครัว 
๑.๒  การบูรณาการเรื่องความซื่อสัตยวินัย คุณธรรม จริยธรรม ในการจัดการ เรียนการสอนใน
สถานศึกษา 
๑.๓  การสรางความเขมแข็งในสถาบันทางศาสนา 
๑.๔  การปลูกฝงคานิยมและวัฒนธรรมโดยใชชุมชนเปนฐาน 
๑.๕  การสรางคานิยมและวัฒนธรรมที่พึงประสงคจากภาคธุรกิจ 
๑.๖  การใชสื่อและสื่อสารมวลชนในการปลูกฝงคานิยมและวัฒนธรรมของคน ในสังคม 
๑.๗  การสงเสริมใหคนไทยมีจิตสาธารณะและมีความรับผิดชอบตอสวนรวม 
๒)  การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต  ดังน้ี 
๒.๑  ชวงการตั้งครรภ/ปฐมวัย 
๒.๒  ชวงวัยเรยีน/วัยรุน 
๒.๓  ชวงวัยแรงงาน 
๒.๔  ชวงวัยผูสูงอาย 
๓)  ปฏิรูปกระบวนการเรียนรูที่ตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ ดังน้ี 
๓.๑  การปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรูใหเอื้อตอการพัฒนาทักษะสําหรับศตวรรษที่ ๒๑ 
๓.๒  การเปลี่ยนโฉมบทบาท ‘ครู’ ใหเปนครยูุคใหม 
๓.๓  การเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภท 
๓.๔  การพัฒนาระบบการเรียนรูตลอดชีวิต 
๓.๕  การสรางความตื่นตัวใหคนไทยตระหนักถึงบทบาท ความรับผิดชอบ และ การวางตําแหนงของ
ประเทศไทยในภูมิภาคเอเชียอาคเนยและประชาคมโลก 
๓.๖  การวางพื้นฐานระบบรองรับการเรยีนรูโดยใชดิจิทัลแพลตฟอรม  
๓.๗  การสรางระบบการศึกษาเพ่ือเปนเลิศทางวิชาการระดับนานาชาต 
๔)  การตระหนักถึงพหุปญญาของมนุษยที่หลากหลาย ดังน้ี 
๔.๑  การพัฒนาและสงเสริมพหุปญญาผานครอบครัว ระบบสถานศึกษา สภาพแวดลอม รวมทั้งสื่อ 
๔.๒  การสรางเสนทางอาชีพ สภาพแวดลอมการทํางาน และระบบสนับสนุน ที่เหมาะสมสําหรับผูมี
ความสามารถพิเศษผานกลไกตาง ๆ 
๔.๓  การดึงดูดกลุมผูเชี่ยวชาญตางชาติและคนไทยที่มีความสามารถ ในตางประเทศใหมาสรางและ
พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหกับประเทศ 
๕)  การเสรมิสรางใหคนไทยมีสุขภาวะที่ดี  ดังน้ี 
๕.๑  การสรางความรอบรูดานสุขภาวะ 
๕.๒  การปองกันและควบคุมปจจัยเสี่ยงที่คกุคามสุขภาวะ 
๕.๓  การสรางสภาพแวดลอมที่เอ้ือตอการมีสุขภาวะที่ด 
๕.๔  การพัฒนาระบบบริการสขุภาพที่ทันสมัยสนับสนุนการสรางสุขภาวะที่ด ี
๕.๕  การสงเสริมใหชุมชนเปนฐานในการสรางสขุภาวะที่ดีในทุกพื้นที่ 
๖)  การสรางสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการพัฒนาและเสรมิสรางศักยภาพทรพัยากรมนุษย ดังนี ้
๖.๑  การสรางความอยูดมีีสุขของครอบครัวไทย 
๖.๒  การสงเสริมบทบาทการมีสวนรวมของภาครัฐ ภาคเอกชน องคกรปกครอง สวนทองถิ่น ครอบครัว
และชุมชนในการพัฒนาทรพัยากรมนุษย 
๖.๓  การปลูกฝงและพัฒนาทกัษะนอกหองเรียน 
๖.๔  การพัฒนาระบบฐานขอมูลเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 
๗)  การเสริมสรางศักยภาพการกีฬาในการสรางคุณคาทางสังคมและพัฒนาประเทศ ดังนี ้
๗.๑  การสงเสริมการออกกาํลังกาย และกีฬาขั้นพื้นฐานใหกลายเปนวิถีชวีิต 
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 ๗.๒  การสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในกิจกรรมออกกําลังกาย กีฬา และนนัทนาการ 

๗.๓  การสงเสริมการกีฬาเพื่อพัฒนาสูระดับอาชีพ 
๗.๔  การพัฒนาบุคลากรดานการกีฬาและนันทนาการเพ่ือรองรับการเตบิโตของ อุตสาหกรรมกีฬา 

๔.  ยุทธศาสตรชาติดานการสราง
โอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

๑)  การลดความเหลื่อมล้ํา สรางความเปนธรรมในทุกมิติ  ดังน้ี 
๑.๑  ปรับโครงสรางเศรษฐกิจฐานราก 
๑.๒  ปฏิรูประบบภาษีและการคุมครองผูบริโภค 
๑.๓  กระจายการถอืครองที่ดินและการเขาถึงทรัพยากร 
๑.๔  เพิ่มผลิตภาพและคุมครองแรงงานไทย ใหเปนแรงงานฝมือที่มีคุณภาพ และความริเร่ิมสรางสรรคมี
ความปลอดภยัในการทาํงาน 
๑.๕  สรางหลักประกันทางสงัคมที่ครอบคลุมและเหมาะสมกับคนทกุชวงวยั ทุกเพศภาวะและทกุกลุม 
๑.๖  ลงทุนทางสังคมแบบมุงเปาเพื่อชวยเหลือกลุมคนยากจนและกลุม ผูดอยโอกาสโดยตรง 
๑.๗  สรางความเปนธรรมในการเขาถึงบริการสาธารณสุข และการศึกษา โดยเฉพาะสาํหรับผูมีรายได
นอยและกลุมผูดอยโอกาส 
๑.๘  สรางความเปนธรรมในการเขาถึงกระบวนการยุตธิรรมอยางทัว่ถึง 
๒)  การกระจายศนูยกลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี  ดังนี้ 
๒.๑  พัฒนาศูนยกลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีในภูมภิาค  
๒.๒  กําหนดแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของแตละกลุมจังหวัดในมิติตาง ๆ 
๒.๓ จัดระบบเมืองที่เอ้ือตอการสรางชีวติและสังคมที่มีคณุภาพและปลอดภยั ใหสามารถตอบสนองตอ
สังคมสูงวัยและแนวโนมของการขยายตัวของเมืองในอนาคต 
๒.๔  ปรับโครงสรางและแกไขกฎหมายระเบียบบริหารราชการแผนดิน เพือ่วาง ระบบและกลไกการ
บริหารงานในระดับภาค กลุมจังหวัด 
๒.๕  สนับสนุนการพัฒนาพื้นที่บนฐานขอมูลความรูเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
๒.๖  การพัฒนากาํลังแรงงานในพื้นที่  
๓)  การเสริมสรางพลังทางสังคม  ดงันี้ 
๓.๑  สรางสงัคมเขมแข็งท่ีแบงปน ไมทอดทิ้งกัน และมีคุณธรรม 
๓.๒  การรองรับสังคมสูงวัยอยางมีคณุภาพ 
๓.๓  สนับสนุนความรวมมือระหวางภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ ภาคประชา สังคมและภาค
ประชาชน 
๓.๔  สงเสริมความเสมอภาคทางเพศและบทบาทของสตรีในการสรางสรรคสงัคม 
๓.๕  สนับสนุนการพัฒนาบนฐานทุนทางสังคมและวัฒนธรรม 
๓.๖  สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสรางสรรคเพื่อรองรับ สังคมยุคดิจิทัล 
๔)  การเพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนทองถิ่นในการพัฒนา การพึ่งตนเองและการ จัดการตนเอง  ดังน้ี 
๔.๑  สงเสริมการปรับพฤติกรรมในระดบัครัวเรอืน ใหมีขีดความสามารถใน การจัดการวางแผนชวีติ 
สุขภาพ ครอบครัว การเงินและอาชีพ 
๔.๒  เสรมิสรางศกัยภาพของชุมชนในการพึ่งตนเองและการพึ่งพากันเอง 
๔.๓  สรางการมีสวนรวมของภาคสวนตาง ๆ เพ่ือสรางประชาธิปไตยชุมชน 
๔.๔  สรางภูมิคุมกันทางปญญาใหกับชมุชน 

๕.  ยุทธศาสตรชาติดานการสรางการ
เติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม 

๑)  สรางการเติบโตอยางยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว  ดังน้ี 
1.1 เพิ่มมูลคาของเศรษฐกิจฐานชีวภาพใหสอดคลองกับยุทธศาสตรดานการ สรางความสามารถในการ
แขงขัน 
1.2 อนุรกัษและฟนฟูความหลากหลายทางชีวภาพในและนอกถิ่นกาํเนิด 
1.3 อนุรกัษและฟนฟูแมน้าํลําคลองและแหลงนํ้าธรรมชาตทิัว่ประเทศ 
1.4 รักษาและเพิ่มพื้นที่สีเขียวที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
1.5 สงเสริมการบริโภคและการผลิตที่ยัง่ยืน 
2.  สรางการเติบโตอยางยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล 
2.1 เพิ่มมูลคาของเศรษฐกิจฐานชีวภาพทางทะเล 
2.2 ปรับปรุง ฟนฟูและสรางใหมทรัพยากรทางทะเลและชายฝงทั้งระบบ 
2.3 ฟนฟูชายหาดที่เปนแหลงทองเท่ียว ชายฝงทะเลไดรบัการปองกันและแกไข ทั้งระบบ และมีนโยบาย
การจัดการชายฝงแบบบูรณาการอยางเปนองครวม 
2.4 พัฒนาและเพิ่มสัดสวนกิจกรรมทางทะเลที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 
3. สรางการเติบโตอยางยั่งยืนบนสังคมที่เปนมิตรตอสภาพภูมอิากาศ 
3.1 ลดการปลอยกาซเรือนกระจก 
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 3.2 มีการปรับตวัเพื่อลดความสูญเสียและเสยีหายจากภยัธรรมชาต ิและผลกระทบที่เก่ียวของกับการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
3.3 มุงเปาสูการลงทุนที่เปนมิตรตอสภาพภูมิอากาศในการพัฒนาโครงสราง พื้นฐาน ของภาครัฐและ
ภาคเอกชน 
3.4 พัฒนาและสรางระบบรับมือปรับตวัตอโรคอุบัติใหมและโรคอุบัติซาที่เกิด จากการเปลี่ยนแปลง
ภูมิอากาศ 
4. พัฒนาพื้นที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุงเนนความเปน เมืองที่เติบโตอยาง
ตอเนื่อง 
4.1 จัดทําแผนผังภูมินิเวศเพ่ือการพัฒนาเมือง ชนบท พื้นที่เกษตรกรรม และอุตสาหกรรม รวมถึงพื้นที่
อนุรักษตามศักยภาพและความเหมาะสมทางภูมินิเวศอยางเปน เอกภาพ 
4.2 พัฒนาพื้นที่เมือง ชนบท เกษตรกรรม และ อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ที่ม ีการบริหารจัดการตามแผนผงั
ภูมินิเวศอยางยั่งยืน 
4.3 จัดการมลพษิที่มีผลกระทบตอสิ่งแวดลอม และสารเคมีในภาคเกษตร ทั้งระบบ ใหเปนไปตาม
มาตรฐานสากลและคามาตรฐานสากล 
๔.๔  สงวนรักษา อนุรักษ ฟนฟูและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติมรดก ทางสถาปตยกรรมและ
ศิลปวัฒนธรรม อัตลักษณและวิถีชวีิตพืน้ถิ่นบนฐานธรรมชาติและฐาน วัฒนธรรมอยางยั่งยืน 
๔.๕  พัฒนาเครือขายองคกรพัฒนาเมืองและชุมชน รวมทั้งกลุมอาสาสมัคร ดวยกลไกการมีสวนรวมของ
ทุกภาคสวนในทองถิ่น 
๔.๖  เสรมิสรางระบบสาธารณสุขและอนามัยสิ่งแวดลอม และยกระดับ ความสามารถในการปองกันโรค
อุบัติใหมและอุบัตซํ้ิา 
๕)  พัฒนาความมั่นคง น้ํา พลังงาน และเกษตรที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม  ดังน้ี 
๕.๑  พัฒนาการจัดการน้ําเชิงลุมน้ําทั้งระบบเพื่อเพิ่มความมั่นคงดานน้ําของประเทศ 
๕.๒  เพิ่มผลิตภาพของน้ําทั้งระบบในการใชน้ํายางประหยัด รูคณุคา และสราง มูลคาเพิ่มจากการใชน้ํา
ใหทัดเทียมกับระดับสากล 
๕.๓  พัฒนาความมั่นคงพลังงานของประเทศ และสงเสริมการใชพลังงาน ที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 
๕.๔  เพิ่มประสิทธภิาพการใชพลังงานโดยลดความเขมขนของการใชพลังงาน 
๕.๕  พัฒนาความมั่นคงดานการเกษตรและอาหารของประเทศและชุมชน ในมิติปริมาณ คุณภาพ ราคา
และการเขาถึงอาหาร 
๖)  ยกระดับกระบวนทัศนเพ่ือกําหนดอนาคตประเทศ  ดังน้ี 
๖.๑  สงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงคดานสิ่งแวดลอม และคุณภาพชวีติที่ดีของคนไทย 
๖.๒  พัฒนาเคร่ืองมือ กลไกและระบบยติุธรรม และระบบประชาธิปไตย สิ่งแวดลอม 
๖.๓  จัดโครงสรางเชิงสถาบันเพ่ือจัดการประเดน็รวม ดานการบรหิารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมที่สาํคัญ 
๖.๔  พัฒนาและดําเนินโครงการที่ยกระดับกระบวนทัศนเพื่อกําหนดอนาคต ประเทศ ดานทรพัยากร 
ธรรมชาติสิ่งแวดลอมและวัฒนธรรม บนหลักของการมีสวนรวม และธรรมาภิบาล 

๖.  ยุทธศาสตรชาติดานการปรับสมดุล
และพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐ 

๑)  ภาครัฐท่ียึดประชาชนเปนศูนยกลาง ตอบสนองความตองการ และใหบรกิารอยาง สะดวกรวดเร็ว 
โปรงใส  ดังนี ้
๑.๑  การใหบริการสาธารณะของภาครฐัไดมาตรฐานสากลและเปนระดับ แนวหนาของภูมภิาค 
๑.๒  ภาครัฐมีความเชื่อมโยงในการใหบริการสาธารณะตาง ๆ ผานการ นําเทคโนโลยีดิจิทัลมา
ประยุกตใช 
๒)    ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตรชาติเปนเปาหมายและเชื่อมโยง การพัฒนาในทุก
ระดับ ทุกประเดน็ ทกุภารกิจ และทุกพืน้ที ่
๒.๑  ใหยุทธศาสตรชาติเปนกลไกขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ 
๒.๒  ระบบการเงินการคลงัประเทศสนับสนุนการขับเคล่ือนยุทธศาสตรชาต ิ
๒.๓  ระบบติดตามประเมินผลที่สะทอนการบรรลเุปาหมายยุทธศาสตรชาต ิในทุกระดับ 
๓)  ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกบัภารกิจ สงเสริมใหประชาชนและทุกภาคสวน มีสวนรวมในการ
พัฒนาประเทศ  ดังน้ี 
๓.๑  ภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสม 
๓.๒  ทุกภาคสวนมีสวนรวมในการพัฒนาประเทศ 
๓.๓  สงเสริมการกระจายอาํนาจและสนับสนุนบทบาทชุมชนทองถิ่นใหองคกร ปกครองสวนทองถ่ินเปน
หนวยงานที่มีสมรรถนะสูง ตั้งอยูบนหลกัธรรมาภบิาล 
๔)  ภาครัฐมีความทันสมัย  ดังน้ี 
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 ๔.๑  องคกรภาครัฐมีความยืดหยุนเหมาะสมกับบริบทการพัฒนาประเทศ 

๔.๒  พัฒนาและปรับระบบวิธกีารปฏิบติัราชการใหทันสมัย 
๕)  บุคลากรภาครัฐเปนคนดีและเกง ยดึหลักคุณธรรม จริยธรรม มจีติสํานึก มีความสามารถสูง มุงมั่น 
และเปนมืออาชพี  ดังน้ี 
๕.๑  ภาครัฐมีการบริหารกาํลังคนที่มีความคลองตัว ยึดระบบคณุธรรม 
๕.๒  บคุลากรภาครัฐยึดคานิยมในการทํางานเพื่อประชาชน มีคณุธรรม และมีการพัฒนาตามเสนทาง
ความกาวหนาในอาชีพ 
๖)  ภาครัฐมีความโปรงใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ  ดังน้ี 
๖.๑  ประชาชนและภาคีตาง ๆ ในสังคมรวมมือกันในการปองกันการทุจริต และประพฤติมิชอบ 
๖.๒  บุคลากรภาครัฐยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรมและความซื่อสัตยสุจริต 
๖.๓  การปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบมีประสิทธภิาพมีความเด็ดขาด เปนธรรม และตรวจสอบ
ได 
๖.๔  การบริหารจัดการการปองกันและปราบปรามการทุจริตอยางเปนระบบ แบบบูรณาการ 
๗)  กฎหมายมีความสอดคลองเหมาะสมกับบริบทตาง ๆ และมีเทาที่จาํเปน ดังนี้   
๗.๑  ภาครัฐจัดใหมีกฎหมายที่สอดคลองและเหมาะสมกับบริบทตาง ๆ ที่เปลี่ยนแปลง 
๗.๒  มีกฎหมายเทาที่จาํเปน 
๗.๓  การบังคับใชกฎหมายอยางมีประสิทธิภาพ 
๘)  กระบวนการยุตธิรรมเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติตอประชาชนโดยเสมอภาค  ดงันี ้
๘.๑  บุคลากรและหนวยงานในกระบวนการยุติธรรมเคารพและยึดมั่นในหลัก ประชาธิปไตย เคารพ
ศักดิ์ศรีความเปนมนุษยที่พึงไดรับการปฏิบัติอยางเทาเทียม 
๘.๒  ทุกหนวยงานในกระบวนการยุติธรรม มีบทบาทเชิงรกุรวมกันในทุกขั้นตอน ของการคนหาความจริง 
๘.๓  หนวยงานในกระบวนการยุตธิรรมทั้งทางแพง อาญา และปกครอง มีเปาหมายและยุทธศาสตร
รวมกัน 
๘.๔  สงเสริมระบบยุตธิรรมทางเลือก ระบบยุตธิรรมชุมชน และการมีสวนรวม ของประชาชนใน
กระบวนการยุตธิรรม 
๘.๕  พัฒนามาตรการอื่นแทนโทษทางอาญา 

 

๑.๒  แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 
 หลักการของแผนพัฒนาฯ  ฉบับที่  ๑๒ 
 ๑.  ยึดหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”  อยางตอเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับที ่๙-๑๑  
 ๒.  คนไทยใหเปนพลังสําคัญในการพัฒนาประเทศ โดยมีลักษณะสําคัญ ๕ ประการไดแก มีความเชี่ยวชาญ
เฉพาะดาน มีทักษะในการคิดเชิงสังเคราะหมีความคิดสรางสรรคมีความเคารพในความแตกตาง และมีจุดยืนทางจริยธรรม 
 ๓.  ชุมชน ภาคประชาชนสังคมภาคเอกชนและภาครัฐรวมกันพัฒนาประเทศบนหลักการ รวมคิด รวมทํา รวม
รับผิดชอบ และรวมรับผลประโยชนจากการพัฒนา 

๔.  มีการพัฒนาเชิงบูรณาการระหวางหนวยงานที่ยึดพ้ืนที่เปนหลัก 
 ๕.  ปรับปรุงกฎหมายและกฎ ระเบียบตางๆ ใหเอื้อตอการขับเคลื่อนการพัฒนาในทุกระดับ 
 เปาหมายสําคัญของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่  ๑๒ 

๑.  คนไทยทุกคนมีคุณภาพสามารถปรับตัวรองรับสังคมสูงวัยและบริบทการพัฒนาในอนาคต โดย 
 ๑)  คาดัชนีการพัฒนามนุษยไมต่ํากวา ๐.๘ คะแนน 
 ๒)  IQ  เฉลี่ยไมต่ํากวาเกณฑมาตรฐาน  ๑๐๐ 
 ๓)  รอยละ ๗๐ ของเด็กไทยมีคะแนน EQ ไมต่ํากวาเกณฑมาตรฐาน 
 ๔)  ผลคะแนนสอบ PISA ในแตละวิชาไมต่ํากวา ๕๐๐ 
 ๕)  สัดสวนของผูผานการทดสอบมาตรฐานอาชีพและมาตรฐานฝมือแรงงานเพ่ิมขึ้น 
๒.  สังคมมีความเหลื่อมล้ํานอยลงโดย 
 ๑)  รายไดเฉลี่ยตอหัวของกลุมประชากรรอยละ ๔๐ ที่มีรายไดต่ําสุดเพ่ิมขึ้นไมต่ํากวารอยละ ๑๕/ป 
 ๒)  การถือครองสินทรัพยทางการเงินของกลุมประชากรรอยละ ๔๐ ที่มีรายไดต่ําสุดเพิ่มขึ้น 
 ๓)  สัดสวนประชากรที่อยูใตเสนความยากจนลดลงเหลือรอยละ ๗.๔ 



-21- 
 

๓.  มีระบบเศรษฐกิจที่เขมแข็งและแขงขันได โดย 
 ๑)  เศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยไมต่ํากวารอยละ ๕ โดยมีรายไดตอหัวเปน ๘,๒๐๐ ดอลลาร สรอ. 
 ๒)  มีอันดับความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจของประเทศซึ่งประเมินโดย IMD ใหอยูในกลุม ๑ 

ใน ๒๕ ของประเทศแรก มีรายไดจากการทองเที่ยวไมต่ํากวา ๓ ลานลานบาท 
 ๓)  เกษตรกรมีรายไดเงินสดสุทธิทางการเกษตรเพ่ิมขึ้นเปน ๕๙,๔๖๐ บาทตอครัวเรือน 
 ๔)  พื้นที่การทําเกษตรอินทรียที่ไดรับการรับรองมาตรฐานเพิ่มขึ้นเปน ๕๐๐,๐๐๐ ไร 
๔.  รักษาทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดลอมเพื่อสนับสนุนการเติบโตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมมีความ

มั่นคงอาหาร พลังงาน และน้ําโดย 
 ๑)  เพิ่มพื้นที่ปาไมใหไดรอยละ ๔๐ ของพ้ืนที่ประเทศ 
 ๒)  พื้นที่ปาชายเลนเพิ่มจาก ๑.๕๓ เปน ๑.๕๘ ลานไร 
 ๓)  การปลอยกาซเรอืนกระจกในภาคพลังงานและคมนาคมขนสง ลดลงไมนอยกวารอยละ ๗ 
๕.  มีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย สังคมปลอดภัย สามัคคี สรางภาพลักษณดี และเพิ่มความเชื่อมั่น

ของนานาชาติตอประเทศไทย โดย 
 ๑)  ความขัดแยงทางอุดมการณและความคิดและปญหาอาชญากรรมลดลง 
 ๒)  ประเทศไทยมีอันดับความเสี่ยงจากการกอการรานต่ํากวาอันดับที่ ๒๐ ของโลก และมีอันดับความ

เสี่ยงจากการโจมตีดานไซเบอรไมต่ํากวาอันดับที่ ๑๐ ของโลก 
๖.  มีระบบบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพทันสมัย โปรงใส ตรวจสอบได กระจายอํานาจและมีสวน

รวมจากประชาชน โดย 
 ๑)  ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการใหบริการของภาครัฐ และประสิทธิภาพการประกอบธุรกิจ

ของประเทศอยูในอันดับสองของอาเซียน 
 ๒)  คะแนนดัชนีภาพลักษณคอรรัปชั่นใหอยูสูงกวารอยละ ๕๐  

ประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนา 
ยุทธศาสตรที่ ๑  การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย 
 แนวทางการพัฒนา 
  ๑.๑  การพัฒนาศักยภาพคนทุกกลุมวัยใหมีทักษะและความรูความสามารถ 
  ๑.๒  การยกระดับคณุภาพการศึกษาและสรางสภาพแวดลอมที่เอ้ือตอการเรียนรูตลอดชีวิต 
  ๑.๓  การลดปจจัยเสี่ยงทางสุขภาพและสงเสรมิใหคนมีพฤติกรรมสุขภาพที่ด ี
  ๑.๔  การเสรมิสรางความอยูดีมีสุขของสถาบันครอบครัวในการบมเพาะคนใหมีคุณภาพ 

๑.๕  การหลอหลอมคนไทยใหมีความเปนพลเมืองที่ดีตามบรรทัดฐานของสังคมและสงเสริมใหภาค   
       ธุรกิจเพ่ือสังคม 

  ๑.๖  การสรางสภาพแวดลอมและวัฒนธรรมที่เหมาะสมกับสังคมสูงวัย 
ยุทธศาสตรที่ ๒  การสรางความเปนธรรมลดความเหลื่อมล่ําในสังคม 
 แนวทางการพัฒนา 
  ๒.๑  การใหความชวยเหลือทางสังคมเพ่ือเปนแตมตอแกกลุมเปาหมายประชากรรอยละ ๔๐ ที่มีรายได
ต่ําสุด 
  ๒.๒  การพัฒนาระบบฐานขอมูลรายไดใหครอบคลุมประชากรทั่วประเทศ เพ่ือขยายความคุมครองทาง
สังคมและการจัดสวัสดิการที่สามารถเจาะจงกลุมเปาหมายได 
  ๒.๓  การเสรมิสรางศักยภาพชุมชน การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน และการสรางความเขมแข็งการเงินฐาน
ราก 

๒.๔  การกําหนดนโยบายการคลังเพ่ือลดความเหลื่อมล้ําในสังคมและเอ้ือประโยชนตอกลุมคนที่มี 
รายไดนอยใหมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 
  ๒.๕  การเขาถึงกระบวนการยุติธรรมอยางเสมอภาพ 
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  ๒.๖  การกระจายการใหบริการภาครัฐทั้งดานการศึกษา สาธารณสุข โครงสรางพื้นฐาน และการจัด
สวัสดิการในภูมิภาคใหมีความครอบคลุมและทั่วถึงทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ  รวมทั้งการจัดสรรทรัพยากรใหมีการ
กระจายตัวอยางเปนธรรม ตลอดจนการสรางปจจัยแวดลอมทางธุรกิจรวมทั้งกฎหมาย 
  ๒.๗  สงเสริมความเทาเทียมทางเพศและบทบาทสตรีในระดับการบริหารและการตัดสินใจทั้งใน
ระดับชาติและระดับทองถ่ินเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาประเทศ 
ยุทธศาสตรที่ ๓  การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่งยืน 
 แนวทางการพัฒนา 
  ๓.๑  การบริหารจัดการเศรษฐกิจสวนรวม 
  ๓.๒  การเสรมิสรางและพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันของภาคการผลิตและบริการ 
ยุทธศาสตรที่ ๔  การเติบโตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน 
 แนวทางการพัฒนา 
  ๔.๑  การรกัษาทุนทางธรรมชาติเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 
  ๔.๒  การบริหารจัดการน้ําเพื่อใหเกิดความสมดุล ยั่งยืน 
  ๔.๓  แกไขปญหาวิกฤตสิ่งแวดลอม 
  ๔.๔  สงเสริมการผลิตและการบริโภคที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
  ๔.๕  พัฒนาระบบการบริหารจัดการและกลไกแกไขปญหาความขัดแยงดานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 
  ๔.๖  สนับสนุนการลดการปลอยกาซเรือนกระจก และเพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัวตอการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
  ๔.๗  บรหิารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงดานภัยพิบัต ิ
  ๔.๘  การพัฒนาความรวมมือดานสิ่งแวดลอมระหวางประเทศ 
ยุทธศาสตรที่  ๕  ความมั่นคง 
 แนวทางการพัฒนา 
  ๕.๑  รักษาความมั่นคงภายใน 
  ๕.๒  พัฒนาเสริมสรางศักยภาพการปองกันประเทศ 
  ๕.๓  ปองกันและแกไขปญหาการกอการราย 
  ๕.๔  การสงเสรมิความรวมมือกับตางประเทศดานความมั่นคง 
  ๕.๕  การรกัษาความมั่นคงของชาติทางทะเล 
  ๕.๖  การรกัษาความมั่นคงทางทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม 
  ๕.๗  การบริหารจัดการความมั่นคงเพ่ือการพัฒนา 
ยุทธศาสตรที่  ๖  การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการในภาครัฐและธรรมาภิบาลในสังคมไทย 
 แนวทางการพัฒนา 
  ๖.๑  ปรับปรุงโครงสรางหนวยงาน บทบาท ภารกิจ และคุณภาพบุคลากรภาครัฐใหมีความโปรงใส
ทันสมัย คลองตัว มีขนาดที่เหมาะสม เกิดความคุมคา 
  ๖.๒  ปรบัปรุงกระบวนการงบประมาณ และสรางกลไกในการติดตามตรวจสอบการเงินการคลังภาครฐั 
  ๖.๓  เพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับการใหบริหารสาธารณะใหไดมาตรฐานสากล 
  ๖.๔  เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
  ๖.๕  ปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
  ๖.๖  ปฏิรปูกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมใหมีความทันสมัย เปนธรรม และสอดคลองกับขอบังคับ
สากลหรือขอตกลงระหวางประเทศ 
ยุทธศาสตรที่  ๗  การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบโลจิสติกส 
 แนวทางพัฒนา 
  ๗.๑  การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานคมนาคมขนสง 
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๗.๒  การสนับสนุนการพัฒนาระบบขนสง 
  ๗.๓  การพัฒนาระบบดลจิสติกส 
  ๗.๔  การพัฒนาดานพลังงาน 
  ๗.๕  การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล 
  ๗.๖  การพัฒนาสาธารณูปการดานน้ําประปา 
ยุทธศาสตรที่  ๘  วิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
 แนวทางการพัฒนา 
  ๘ . ๑   เ ร ง ส ง เ ส ริ ม ใ ห เ กิ ด สั ง ค ม น วั ต ก ร รม  แ ล ะ ผ ลั ก ดั น ง า น วิ จั ย สู ก า ร ใ ช ป ร ะ โ ย ช น 
  ๘.๒  พัฒนาสภาวะแวดลอมของการพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม 
ยุทธศาสตรที่  ๙  การพัฒนาภูมิภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ 
 แนวทางการพัฒนา 
  ๙.๑  การพัฒนาภาค (ภาคตันออกเฉียงเหนือ) 
         ๑)  เกษตรเพิ่มศักยภาพการผลิตสินคาเกษตรสูมาตรฐานเกษตรอินทรียและอาหารปลอดภยั 
         ๒)  อุตสาหกรรมพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปไปสูผลิตภัณฑที่มีมูลคาเพ่ิมสูง 
         ๓)  ทองเท่ียวพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปไปสูผลิตภัณฑที่มีมูลคาเพ่ิมสูง 
         ๔)  น้ําเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ําเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
         ๕)  ปาไม ฟนฟูปาไมใหอุดมสมบูรณและรักษาความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ตนน้ํา 
  ๙.๒  การพัฒนาเมือง 
         จังหวัดนครราชสีมา  เมืองศูนยกลางการคาการลงทุน การบริการสุขภาพ และศูนยกลาง
การศึกษา 
  ๙.๓  การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตรที่  ๑๐  การตางประเทศ  ประเทศเพื่อนบาน และภูมิภาค 
 แนวทางการพัฒนา 
  ๑๐.๑  เรงพัฒนาการเชื่อมโยงดานการคมนาคมขนสง โลจิสติกส และโทรคมนาคม ภาคใตความรวมมือ
ระดับอนุภูมิภาคและภูมิภาคอาเซียน 
  ๑๐.๒  การพัฒนาและสงเสริมใหไทยเปนฐานของการประกอบธุรกิจและการบริการและการลงทุนที่มี
สมรรถนะสูงและเปนที่ยอมรับในภูมิภาค 
  ๑๐.๓  การสงเสริมการลงทุนไทยในตางประเทศ (Outward investment) เพื่อขยายฐานการผลิต
การคา/การบริการ ของผูประกอบการไทยสรางผลตอบแทนจากเงินลงทุนและ Know how ของไทย และพัฒนาประเทศ
ไทยไปสูการเปนชาติการคา (Trading Nation) 
  ๑๐.๔  มุงเปดประตูการคาและพัฒนาความรวมมือกับประเทศเพื่อนบานในลักษณะหุนสวนทาง
ยุทธศาสตรทั้งในระดับอนุภูมิภาค และภูมิภาคที่มีความเสมอภาคกัน 
  ๑๐.๕  การสรางความเปนหุนสวนการพัฒนากับประเทศในอนุภมูิภาค ภูมิภาค และนานาประเทศ 
  ๑๐.๖  บูรณาการความรวมมือของหนวยงานตางๆ ภายในประเทศและภารกิจดานการตางประเทศ 
  ๑๐.๗  การเขารวมเปนภาคีความรวมมือระหวางประเทศระหวางภูมิภาคโดยมีบทบาทที่สรางสรรคเพื่อ
เปนทางเลือกในการดําเนินนโยบายระหวางประเทศในเวทีโลก เพื่อรักษาสมดุลในปฏิสัมพันธระหวางไทยและมหาอํานาจ
ตางๆ ทั้งในระดับโลกและภูมิภาค 
  ๑๐.๘  สงเสริมความรวมมือกับภมูิภาคและนานาชาติในการสรางความมั่นคง 
 

๑.๓  แผนพฒันาภาค/แผนพัฒนากลุมจังหวัด/แผนพฒันาจังหวัด 
๑.๓.๑  แผนพัฒนาภาค 
แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๕ ฉบับทบทวน 

๑. สภาพทั่วไป  
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๑.๑ ที่ตั้ง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตั้งอยูระหวางละติจูด ๑๔◦๗' ถึง ๑๘◦๒๗' เหนือ และลองติจูด ๑๐๐◦๕๔' 

ถึง ๑๐๕◦๓๗' ตะวันออก ตั้งอยูในตําแหนงศูนยกลางของอนุภูมิภาคลุมแมนาโขง โดยมีอาณาเขตติดตอกับสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว ดานตะวันออกและดานเหนือ มีแมนาโขงเปนเสนก้ันพรมแดน และดานใต ติดตอ
ราชอาณาจักรกัมพูชา โดยมีเทอืกเขาพนมดงรัก ก้ันพรมแดน  

๑.๒ พ้ืนที่และลักษณะภูมิประเทศ มีพื้นที่รวม ๑๐๕.๕๓ ลานไร ลักษณะภูมิประเทศเปนที่ราบสูง มีความลาด
เอียงไปทางตะวันออก มีลักษณะคลายกระทะ แบงเปน ๒ เขตใหญ ไดแก บริเวณแองที่ราบโคราช อยูบริเวณที่ราบลุมแม
นามูลและชี ลักษณะเปนที่ราบสูงสลับกับเนินเขา และบริเวณแองสกลนคร อยูทาง ตอนเหนือของภาค ตั้งแตแนวเขาภู
พานไปจนถึงแมนาโขง เทือกเขาที่แบงระหวางแองโคราชและแองสกลนคร ไดแก เทือกเขาภูพาน  

๑.๓ ภูมิอากาศ มีอากาศรอนชื้นสลับกับแลง แบงเปน ๓ ฤดู คือ ฤดูรอน ชวงเดือนกุมภาพันธ-พฤษภาคม 
อากาศจะรอนและแหงแลงมาก จังหวัดที่มีอุณหภูมิสูงสุด คือ อุดรธานี ฤดูฝน ชวงเดือนพฤษภาคม-ตุลาคม ไดรับอิทธิพล
ของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต ทาใหมีฝนตกเปนบริเวณกวาง แตมีแนวเทือกเขาดงพญาเย็นและสันกาแพง ก้ันลมฝนจาก
มรสุมตะวันตกเฉียงใต สงผลใหพื้นที่แองโคราช ซึ่งเปนเขตเงาฝนจึงมีสภาพแหงแลงกวาแองสกลนคร จังหวัดที่มีฝนตก
มากที่สุด คือ นครพนม ฝนตกนอยที่สุด คือ นครราชสีมา ฤดูหนาว ชวงเดือน พฤศจิกายน-กุมภาพันธ อากาศหนาวเย็น 
ไดรับอิทธิพลของลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือจากประเทศจีน จังหวัดที่มีอุณหภูมิต่ําสุด คือ จังหวัดเลย  

๑.๔ การใชประโยชนที่ดิน ในป ๒๕๕9 มีพื้นที่รวม ๑๐๕.๕๓ ลานไร จําแนกเปนพ้ืนที่ปาไม ๑๕.๖๖ ลานไร หรือ
รอยละ ๑๔.๙ พื้นที่ทาการเกษตร ๖๓.๘7 ลานไร หรือรอยละ ๖๐.๕ และพื้นที่ใชประโยชนอ่ืนๆ 26.02 ลานไร หรือรอย
ละ ๒๔.7 ของพื้นที่ภาค  

๑.๕ ทรพัยากรธรรมชาต ิ 

๑.๕.๑ ดิน สภาพดินเปนดินทรายไมอุมนา ทาใหขาดแคลนนา และขาดธาตุอาหาร ใตดินมีเกลือหิน ทาใหดินเคม็ 
จึงมีขอจากัดตอการใชที่ดินเพ่ือการเกษตร 

๑.๕.๒ แหลงน้ํา มีลุมนาขนาดใหญ ๓ ลุมไดแก แมนาช ีมีความยาวประมาณ ๗๖๕ กิโลเมตร ยาวที่สุดใน
ประเทศไทย มีตนนาที่ทิวเขาเพชรบูรณ และไหลไปรวมกับแมนามูลที่จังหวัดอุบลราชธาน ีแมนามูล มีความยาวประมาณ 
๖๔๑ กิโลเมตร ตนนาอยูที่เทือกเขาสันกาแพงแลวไหลลงสูแมนาโขงที่จังหวัดอุบลราชธาน ีนอกจากนี้ยังมีลานาสาขายอย 
ไดแก ลาปาว ลานาอูน ลานาสงคราม ลาเสียว ลานาเลย ลานาพอง และลาตะคอง รวมทั้งแหลงนาธรรมชาติขนาดใหญ ที่
กระจายอยูในพื้นที ่เชน หนองหาร (สกลนคร) และ บึงละหาน (ชัยภูม)ิ นอกจากนี้ยังมีแหลงนาบาดาล มีปริมาณนาใน
เกณฑเฉลี่ย ๕-๑๐ ลูกบาศกเมตรตอชั่วโมง ที่ความลึกของบอประมาณ ๓๐ เมตร คุณภาพของนาบาดาลมีตัง้แตเค็มจัด 
กรอย และจืด เนื่องจากพื้นที่ในแองโคราชและแองสกลนครจะรองรับดวยหินเกลือ หากเจาะนาบาดาลลึกเกินไปอาจจะ
พบนาเค็ม  

๑.๕.๓ ปาไม ในป ๒๕60 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีพื้นที่ปาไม จานวน ๑๕.๖6 ลานไร คิดเปนรอยละ ๑๔.9 
ของพื้นที่ภาค หรือรอยละ ๑๕.๓ ของพื้นที่ปาไมทั้งประเทศ ซึ่งยังตํากวาคาเปาหมาย ในการรักษาสมดุลของระบบนิเวศที่
จะตองมีพ้ืนทีป่าไมรอยละ ๔๐ ของพ้ืนที ่สวนใหญมีลักษณะเปน ปาเบญจพรรณ  

๒. โครงขายคมนาคมขนสงและการบริการสาธารณูปโภค  
๒.๑ โครงขายถนน เชื่อมโยงกับโครงขายหลักของประเทศและเชื่อมโยงสูประเทศเพ่ือนบาน สปป.ลาว กัมพูชา 

และสามารถเชื่อมโยงไปยังเวียดนามและจีนตอนใต  
๒.๑.๑ ทางหลวงแผนดนิหมายเลข ๒ (ถนนมิตรภาพ)  
๒.๑.๒ เสนทางแนวระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก  
๒.๑.๓ เสนทางใหมเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก ๒  

๒.๒ รถไฟ  
๒.๓ สนามบนิ  
๒.๔ ดานชายแดน  
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๒.๕ แผนงานพัฒนาโครงสรางพื้นฐานขนาดใหญที่อยูระหวางดําเนินการในภาค ไดแก รถไฟความเร็วสูง (ชวง
กรุงเทพฯ-นครราชสีมา ชวงนครราชสีมา-หนองคาย) รถไฟทางคู (ชวงชุมทางถนนจิระ-ขอนแกน ชวงขอนแกน-หนองคาย 
ชวงจิระ-อุบลราชธาน)ี ทางหลวงพิเศษระหวางเมืองและทางพิเศษ (ชวงบางปะอิน-นครราชสีมา ชวงระเบียงเศรษฐกิจ 
EWEC ดานตะวันออก)  

๒.๖ บรกิารสาธารณปูโภค  
๒.๖.๑ ไฟฟา  
๒.๖.๒ ประปา  

๓. สภาพเศรษฐกิจและรายได 
๓.๑ ภาพรวมเศรษฐกิจ  
๓.๒ เศรษฐกิจรายสาขา  
๓.๓ เศรษฐกิจระดับครวัเรือน  

๔. ประชากรและสังคม 
๔.๑ ประชากร  
จํานวนประชากรของภาคมากที่สุดของประเทศ ป ๒๕60 มีจานวนประชากร ๒๑.๙8 ลานคน หรือ 

รอยละ ๓๓.2 ของประเทศ เพิ่มขึ้นจาก ๒๑.69 ลานคน ในป ๒๕๕5 และมีอัตราการเพ่ิมขึ้นของประชากรในชวงป ๒๕๕
5-๒๕๕0 โดยเฉลี่ยรอยละ ๐.๓1 ต่ํากวาประเทศที่มีอัตราการเพิ่มเฉลี่ยรอยละ ๐.54 โดยจังหวัดนครราชสีมา มี
ประชากรมากที่สุด ๒.58 ลานคน รองลงมา คือ จังหวัดอุบลราชธานี มีประชากร 1.81 ลานคน และจังหวัดขอนแกน มี
ประชากร ๑.76 ลานคน คิดเปนรอยละ ๑๒.๐ ๘.๕ และ ๘.๒ ของประชากรภาค ตามลาดับ  

๔.๒ แรงงาน  
แรงงานสวนใหญมีความรูระดับประถมศึกษา แรงงานระดับอาชีวะมีสัดสวนนอยมาก ในป ๒๕60  

มีกาลังแรงงาน 9.63 ลานคน สวนใหญอยูในภาคเกษตร รอยละ 50.77 ของกาลังแรงงาน ของภาค จานวนแรงงานที่มี
ความรูระดับประถมลดลง จากรอยละ 57.8 ในป ๒๕๕5 เปนรอยละ 56.48 ในป ๒๕60 มีความรูระดับมัธยมตน  
เพ่ิมขึ้นจากรอยละ 16.02 ในป ๒๕๕5 เปนรอยละ ๑๗.9 ในป ๒๕60 ระดับมัธยมปลาย เพิ่มขึ้นจากรอยละ 11.87 ใน
ป ๒๕๕5 เปนรอยละ ๑๑.96 ในป ๒๕60 แรงงานระดับอาชีวะเพิ่มขึ้นเล็กนอยจากรอยละ ๒.07 ในป ๒๕๕5 เปนรอย
ละ ๒.09 ในป ๒๕๖๐ ระดับอุดมศึกษา เพิ่มขึ้นจากรอยละ 7.05 ในป ๒๕๕5 เปนรอยละ 9.56 ในป ๒๕60 

๔.๓ การศกึษา  

สถาบันการศึกษามีทุกระดับ โดยระดับอุดมศึกษาม ี๕๓ แหง ครอบคลุมเกือบทุกจังหวัด แยกเปน 
มหาวิทยาลัยของรัฐ ๓๖ แหง เอกชน ๑๐ แหง และสถาบันวิทยาลัยชุมชน ๗ แหง ในจานวนนี้เปนสถาบันวิจัย ๑๒ แหง 
ซึ่งมากที่สดุในประเทศ  

๔.๔ สาธารณสุข  

มีสถานบริการสาธารณสุขใหบริการครอบคลุมทั่วถึงทุกพื้นที ่ในป 2560 มีจานวนโรงพยาบาลรัฐบาล  
323 แหง ไดแก โรงพยาบาลชุมชน (รพช.) ๒๙1 แหง โรงพยาบาลทั่วไป (รพท.) 23 แหง โรงพยาบาลศูนย (รพศ.) 9 
แหง และโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตาบล (รพ.สต.) จานวน ๓,๔๗7 แหง  

๕. ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม และภัยพิบัต ิ 
๕.๑ สถานการณดานทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  

ทรัพยากรปาไมมีแนวโนมลดลง ในป ๒๕60 ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือมีพื้นที่ปาไม จานวน ๑๕.๖6  

ลานไร คิดเปนรอยละ ๑๔.9 ของพื้นที่ภาค หรือรอยละ ๑๕.๓ ของพื้นที่ปาไมทั้งประเทศ ในชวงป 2556-2560 มีอัตรา
การเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ปาไมของภาคลดลงเฉลี่ยรอยละ 0.24 เนื่องจาก การบุกรุกพื้นที่ปาไมเพื่อการเกษตรที่เพ่ิมมาก
ขึ้น โดยจังหวัดที่มีพื้นทีป่าไมตอพื้นที่จังหวัดมากที่สุดไดแก จังหวัดมุกดาหาร รองลงมาคือ จังหวัดชัยภูม ิจังหวัดเลย และ
จังหวัดอุบลราชธาน ี 
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๕.๒ สถานการณดานภัยพิบัต ิ 

การเกิดไฟปามีแนวโนมเพ่ิมขึ้น ในชวงป ๒๕๕6-๒๕60 มีจานวนการเกิดไฟปาเพิ่มขึ้นเฉลี่ยรอยละ  
8.8 โดยป ๒๕60 เกิดไฟไหมปา จํานวน 878 ครั้ง พื้นที่ถูกไฟไหม 9,687 ไร ลดลงจาก ป ๒๕๕6 ที่มีจานวน 1,574 
ครั้ง และจานวนพื้นทีป่าถูกไฟไหม 19,622 ไร ซึ่งเปนปที่เกิดไฟไหมปามากทีสุ่ด โดยในระหวางป ๒๕๕6-๒๕60 เกิดไฟ
ไหมปาเฉลี่ย ๑,268.8 ครั้งตอป คิดเปนพืน้ที่ที่ถูกไฟไหมเฉลี่ย ๑๘,๗๔๑.๒ ไรตอป  

๖. สภาวะแวดลอม  
๖.๑ จุดแข็ง  
๖.๒ จุดออน  
๖.๓ โอกาส  
๖.๔ ภัยคุกคาม  

๗. ปญหาและประเด็นทาทาย 
๘. แนวคิดและทิศทางการพัฒนา  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีปญหาพื้นฐานดานการขาดแคลนนา ดินคุณภาพต่ํา ประสบอุทกภัยและ ภัยแลง

ซ้ําซาก คนมีปญหาทั้งในดานความยากจน และมีปญหาภาวะทุพโภชนาการ แตมีความพรอม ดานสถาบันการศึกษาและ
สถาบันวิจัย ดังนั้น การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไปสูความ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” จาเปน
จะตองแกไขปญหาพื้นฐานควบคูไปกับการพัฒนาการวิจัยเพ่ือใชความรู เทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสรางสรรคใน
การเสริมสรางความเขมแข็งของเศรษฐกิจภายในภาคใหมีการเจริญเติบโตไดอยางเต็มศักยภาพ พรอมทั้งการแสวงหา
โอกาสการนาความรู ทุน เทคโนโลยีและนวัตกรรมจากภายนอกมาชวยขับเคลื่อน โดยการใชประโยชนจากโครงการพัฒนา
โครงสรางพ้ืนฐานดานคมนาคมขนสงขนาดใหญที่เชื่อมโยงภาคตะวันออกเฉียงเหนือกับโครงขายระบบการคมนาคมขนสง
และพื้นที่เศรษฐกิจหลักของประเทศ รวมทั้งการใชประโยชนจากการเชื่อมโยงและขอตกลงกับประเทศเพื่อนบานในกลุม 
อนุภูมิภาคลุมแมนาโขงที่กาลังมีการเจริญเติบโตอยางรวดเร็วมาเสริมสรางกิจกรรมการพัฒนาใหม ๆ ใหแกภาค เพื่อใหมี
อัตราการเติบโตที่สูงเพียงพอตอการลดความเหลื่อมลากับพ้ืนที่สวนอื่นๆ ของประเทศได ในระยะยาว  

๘.๑ เปาหมายเชงิยุทธศาสตร : พัฒนาอีสานสูมิติใหมใหเปน “ศูนยกลางเศรษฐกิจของอนุภูมิภาค  

ลุมแมน้ําโขง”  

๘.๒ วัตถุประสงค  
๘.๒.๑ เพื่อแกปญหาปจจัยพ้ืนฐานดานนาและดิน ใหเอ้ือตอการประกอบอาชีพ การดารงชีพ และการ 

พัฒนาเศรษฐกิจของภาค  
๘.๒.๒ เพื่อดูแลชวยเหลือคนจน ผูดอยโอกาส และผูสูงอายุ ใหมีคุณภาพชีวิตที่ด ีพึ่งพาตนเอง พึ่งพา 

ครอบครวั และพึ่งพากันในชุมชนได  

๘.๒.๓ เพื่อยกระดับการผลิตและการสรางมูลคาเพิ่มโดยใชความรู เทคโนโลย ีและนวัตกรรม สนับสนุน 

ใหการเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคไมต่ํากวาระดับประเทศ  

๘.๒.๔ เพื่อเชื่อมโยงหวงโซมูลคาของระบบเศรษฐกิจภาคเขากับระบบเศรษฐกิจของประเทศ และ 

ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต  

๘.๒.๕ เพื่อพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือเปนศูนยกลางเศรษฐกิจของอนุภูมิภาคลุมแมนาโขง และม ี
บทบาทสนับสนุนประเทศเปนศูนยกลางภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต  

๘.๓ เปาหมาย  

๘.๓.๑ อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคตะวันออกเฉียงเหนือขยายตัวเพ่ิมขึ้น  

๘.๓.๒ สัมประสิทธิ์ความไมเสมอภาค (Gini Coefficient) ในการกระจายรายไดภาคตะวันออก เฉียง 

เหนือลดลง  
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๘.๔ ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย  

ตัวชี้วัด คาฐาน 
คาเปาหมาย 

๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 2562-2565 

อัตราการเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ  

892,676  
ลานบาท  
(ป 2559)  

ขยายตัว  
ไมต่ํากวา  
รอยละ 
3.5 

ขยายตัว  
ไมต่ํากวา  
รอยละ 
3.5 

ขยายตัว  
ไมต่ํากวา  
รอยละ 
3.5 

ขยายตัว  
ไมต่ํากวา  
รอยละ 
3.5 

ขยายตัวเฉลี่ย  
รอยละ 3.5ตอป  

สัมประสทิธิ์ความไม
เสมอภาค (Gini 
Coefficient)ในการ
กระจายรายไดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ  

0.446  
(ป 2560) 

ลดลงต่าํ
กวา 
0.446 

ลดลงต่าํ
กวา 
0.446 

ลดลงต่าํ
กวา 
0.446 

ลดลงต่าํ
กวา 
0.446 

ลดลงต่าํกวา  
0.446 

 
8.5.1 ยุทธศาสตรที ่๑ บรหิารจัดการน้ําใหเพียงพอตอการพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตอยาง 

ยั่งยืน  
 
8.5.2 ยุทธศาสตรที ่๒ แกปญหาความยากจนและพัฒนาคุณภาพชีวิตผูมีรายไดนอยเพ่ือลดความ 

เหลื่อมล้ําทางสังคม  
8.5.3 ยุทธศาสตรที ่๓ สรางความเขมแข็งของฐานเศรษฐกิจภายในควบคูกับ การแกปญหา 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  
8.5.4 ยุทธศาสตรที ่4 พัฒนาการทองเท่ียวเชิงบูรณาการ  

  8.5.5 ยุทธศาสตรที ่5 ใชโอกาสจากการพัฒนาโครงขายคมนาคมขนสงที่เชื่อมโยงพื้นที่เศรษฐกิจหลัก
ภาคกลางและพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) เพื่อพัฒนาเมือง และพื้นที่เศรษฐกิจใหมๆ ของภาค  

8.5.6 ยุทธศาสตรที ่6 พัฒนาความรวมมือและใชประโยชนจากขอตกลงกับประเทศ เพื่อนบานใน 
การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจตามแนวชายแดนและแนวระเบียงเศรษฐกิจ  
 

๑.๓.๒  แผนพัฒนากลุมจังหวัด 
 แผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง ๑ (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย สุรินทร) 
ตําแหนงทางยุทธศาสตร (Strategics Position)   
 ๑.  เปนแหลงผลิตสินคาเกษตรและอาหารปลอดภัย 
 ๒.  เปนแหลงผลิตผลิตภณัฑไหมระดับประเทศ 
 ๓.  เปนแหลงทองเที่ยวที่มีความหลากหลายทั้งการทองเที่ยวอารยธรรมขอม เชิงนิเวศน การกีฬาที่มีชื่อเสียง 
 ๔.  เปนประตูสูอีสาน และเชื่อมโยงการคาชายแดนกับประเทศเพ่ือนบาน 
เปาหมายการพัฒนา ศูนยกลางของเกษตรอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑไหม ทองเที่ยวอารยธรรมขอม และสังคมเปนสุข 
วิสัยทัศน  (Vision) 
 ศูนยกลางการเกษตรอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑไหม ทองเที่ยวอารยธรรมขอม และสังคมเปนสุข 
พันธกิจ  (Mission) 
 ๑.  สงเสริมการผลิตและแปรรูปขาวหอมมะลิ 
 ๒.  สงเสริมและพัฒนาการผลิตมันสําปะหลัง เพ่ืออุตสาหกรรมอาหารและพลังงานทดแทน 
 ๓.  สงเสรมิการเลี้ยงโคเนื้อ กระบือ และแพะ และแปรรปูเชิงคณุภาพ 
 ๔.  สงเสริมการเรียนรูสูการปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

๕.  สงเสริมศักยภาพการผลิตและตลาดผลิตภัณฑไหม 
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 ๖.  สงเสริมการทองเที่ยวใหไดรับความนิยม และบริหารจัดการใหมีศักยภาพ 
 ๗.  สงเสริมและพัฒนาการคาการลงทุน และคาขายชายแดน 
 8.  สงเสริมการพัฒนาดานสังคม 
ประเด็นยุทธศาสตร  (Strategics Lssues) 
 ๑.  การพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันเกษตรอุตสาหกรรมและแปรรูป 
 ๒.  การยกระดับอุตสาหกรรมการทองเที่ยว และผลิตภณัฑไหม 
 ๓.  ยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ประเด็นการพัฒนา 
1.  การพัฒนาขีดความสามารถเกษตรอุตสาหกรรมครบวงจร 
วัตถุประสงค เพ่ือเปนศูนยกลางดานเกษตรปลอดภัย และอุตสาหกรรมแปรรูปสินคาเกษตร 
แนวทางการพัฒนา  

1.1 พัฒนาและบรหิารจัดการน้ําเพ่ือการเกษตร  
1.2 สงเสริมและพัฒนาระบบโลจิสติกสและการกระจายสนิคาในภูมิภาค  
1.3 สงเสริมการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรมใหเหมาะสม  
1.4 ยกระดับสินคาเกษตรเขาสูระบบมาตรฐาน  
1.5 สงเสริมการเกษตรผสมผสานตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  
1.6 สงเสริมการใชนวัตกรรมและพลังงานทดแทน  
1.7 สงเสริมการแปรรปูผลผลิตเพื่อสรางมูลคาเพิ่ม 
1.8 สนับสนุนใหมีการรวมกลุมการผลิตและจําหนาย 
1.9 ยกระดับความสามารถในการแขงขันดานการตลาดสินคาเกษตร  
1.10 สงเสริมอาชีพการเลี้ยงสัตวคณุภาพสูง 

2  การพัฒนาอุตสาหกรรมการทองเที่ยว และผลิตภัณฑไหม  
วัตถุประสงค  

1. เพื่อเปนแหลงทองเที่ยวที่มีคุณภาพ มีความสะดวก และปลอดภยั  
2. เพื่อใหกลุมผูผลิตและผูประกอบการไหมมีรายไดจากการจําหนายผลิตภัณฑไหมเพิ่มขึ้น 

แนวทางการพัฒนา  
2.1 พัฒนาโครงสรางพื้นฐานและสิ่งอํานวยความสะดวก  
2.2 พัฒนาสินคาและบริการทางการทองเที่ยว  
2.3 พัฒนาบุคลากรดานการทองเที่ยว  
2.4 สรางความเชื่อมั่นและความปลอดภัยใหนักทองเท่ียว  
2.5 พัฒนาและฟนฟูแหลงทองเที่ยว 
2.6 สงเสริมการทองเที่ยวเชิงกีฬา  
2.7 สงเสริมการทองเที่ยวตามรอยชาง  
2.8 สงเสริมพัฒนา การคา การลงทุน การคาชายแดน  
2.9 สงเสริมการทองเที่ยววิถีชุมชน  
2.10 สงเสริมนวัตกรรมการทองเที่ยว ประชาสัมพันธ และการตลาด  
2.11 เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตไหมใหมีคุณภาพ  
2.12 สงเสริมการตลาดและการประชาสัมพันธการทองเที่ยวและผลิตภัณฑไหม  
2.13 พัฒนาผลิตภัณฑไหมใหมีคุณภาพและมาตรฐาน 

3. ยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิต  
วัตถุประสงค  

1. เพื่อใหเด็กปฐมวัยมีพัฒนาการทางดานรางกายและสติปญญาดีขึ้น  
2. เพื่อใหผูสูงอายุสามารถพึ่งพาตนเองได แข็งแรง มีความสุข 
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แนวทางการพัฒนา  

3.1 สงเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เนนตัวเด็กปฐมวัยเปนสําคัญ  
3.2 พัฒนา สนับสนุน กิจกรรมการลงทุนพัฒนาดานสังคม เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต  
3.3 สงเสริมอาชีพ ทักษะชีวิต และสงเสริมสรางศักยภาพการพึ่งพาตนเอง  
3.4 สงเสริมและพัฒนาตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 

๑.๓.๓  แผนพัฒนาจังหวัด ระยะ 5 ป (พ.ศ.2561 - 2565) ฉบับทบทวน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 
 ตําแหนงทางยุทธศาสตร 
 ๑.  เปนศูนยกลางอุตสาหกรรม การเกษตร การทองเที่ยว Logistics และพลังงานสะอาดในภูมิภาค 
 ๒.  เปนศูนยกลางการศกึษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และสาธารณสุขที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดีตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
 ๓.  เปนแหลงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่วแวดลอม 

๔.  เปนศูนยกลางในการปองกันภัยคุกคาม และเสริมสรางความมั่นคง เพื่อปกปองสถาบันหลักของชาต ิ
 ๕.  เปนที่ตั้งของสวนราชการที่มีการบริหารจัดการภาครัฐแบบบูรณาการอยางยั่งยืน 
 

วิสัยทัศน   จังหวัดนครราชสีมา ระยะ 5 ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 
 
 

 
 

 
 ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด (ประเด็นยุทธศาสตร) รวม 5 ประเด็น ดังนี ้

ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา (ประเด็นยุทธศาสตร) 
1) การพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจ  
2) การลดความเหลื่อมล้ํา เพื่อยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  
3) บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิง่แวดลอม ใหมีความสมบูรณอยางยั่งยนืตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  
    และยกระดับอุทยานธรณโีคราชสูอุทยานธรณีโลก  
4) การเสริมสรางความมัน่คงทกุมิติ เพื่อปกปองสถาบันหลักของชาติ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสนิของ
ประชาชน  
5) การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ รองรับ Smart City, Mice City และดานอื่น ๆ 
 
 
 
 
 
 
 

“โคราชเมืองนาอยู มุงสูเมือง 3 มรดกยูเนสโก นวัตกรรม และเกษตร 
อุตสาหกรรม สังคมปลอดภัย” 
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 แนวทางการพัฒนา ตามประเด็นการพัฒนาที่ 1 : การพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจ 
จํานวน 2 แนวทาง คือ  

1. สงเสริมการทองเที่ยว 
2. ยกระดับการเกษตร และอุตสาหกรรม 

 ความเชื่อมโยงแนวทางการพัฒนา แผนงาน ตัวชี้วัดแผนงาน โครงการ และกิจกรรมหลัก 
แนวทางการพัฒนา แผนงาน (กลยุทธ) ตัวชี้วัดแผนงาน โครงการ กิจกรรมหลัก 

1. สงเสริมการทองเท่ียว      1. เสริมสรางและพัฒนาโครงสราง
พ้ืนฐานและสิ่งอํานวยความสะดวก 
แหลงทองเที่ยว รอบแหลงทองเที่ยว  
และเสนทางไปยังแหลงทองเที่ยว 

   1. แหลงทองเที่ยว รอบแหลงทองเที่ยว 
หรือเสนทางไปยังแหลงทองเท่ียว ไดรบการ
พัฒนา อยางนอย 10 แหง 

โครงการพัฒนาศักยภาพการทองเที่ยวและ
กีฬา 

   กิจกรรหลักที่ 1 ทบทวนแผนการ
ทองเที่ยว กีฬา และเครือขาย 

      2. เสริมสรางและพัฒนาสินคา และ
บริการเกี่ยวกับแหลงทองเท่ียวใหมีมูลคา 
เพิ่มขึ้น 

   2. สินคาและบริการ เก่ียวกับแหลง
ทองเที่ยว ไดรับการพัฒนา อยางนอย  
10 ประเภท 

 กิจกรรมหลักที่ 2 การพัฒนาโครงสราง
พ้ืนฐาน สิ่งอํานวยความสะดวก เสนทาง
คมนาคม รองรับดานการทองเท่ียว กีฬา 
และ Mice 

     3. สงเสริมและประชาสัมพันธแหลง
ทองเที่ยว 

   3. จํานวนนักทองเที่ยว และรายได 
จากนักทองเที่ยว เพิ่มขึ้นรอยละ 5  
จากป 2560 ที่มีนักทองเที่ยว จํานวน 
8,855,167 คน และรายไดเพ่ิมขึ้น  
รอยละ 10 จากป 2560 ทีม่ีรายได   
19,250.88 ลานบาท 

    กิจกรรมหลักที่ 3 การพัฒนาแหลง
ทองเที่ยว สนามกีฬา รวมท้ังกิจกรรมการ
ทองเที่ยว และกีฬา 
   กิจกรรมหลักที่ 4 การพัฒนาระบบ
บริหารจัดการการทองเท่ียว กีฬา และ
เครือขาย 
   กิจกรรมหลักที่ 5 การสงเสริมและพัฒนา
สินคาและบรกิาร ดานการทองเท่ียว กีฬา 
และเครือขาย 

       กิจกรรหลัก 6 การพัฒนาการตลาดและ
ประชาสัมพันธการทองเท่ียว กีฬา และ
เครือขาย 

2. ยกระดับการเกษตร และอุตสาหกรรม     4. สงเสริมการสรางมูลคาสินคาและ
บริการภาคการเกษตร  
 

    4. รายไดผลิตภัณฑมวลรวม จังหวัด
นครราชสีมา ภาคการเกษตร ณ ราคา
ประจําป เพ่ิมขึ้นรอยละ 0.5 จากป   
พ.ศ.2559 ที่มีมูลคา 20,487 ลานบาท  

โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการเกษตร และ
อุตสาหกรรมปลอดภัย Food Valley 

   กิจกรรมหลักที่ 1 การพัฒนา ปรับปรุง 
และเพ่ิมศักยภาพและคุณภาพของดิน 
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แนวทางการพัฒนา แผนงาน (กลยุทธ) ตัวชี้วัดแผนงาน โครงการ กิจกรรมหลัก 
     5. สงเสริมการสรางมูลคาสินคาและ

บริการนอกภาคการเกษตร 
    5. รายไดผลิตภัณฑมวลรวม จังหวัด
นครราชสีมา นอกภาคการเกษตร ณ ราคา
ประจําป เพ่ิมขึ้นรอยละ 0.5 จากป  พ.ศ.
2559 ที่มีมูลคา 149,910  
ลานบาท 

โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการเกษตร และ
อุตสาหกรรมปลอดภัย Food Valley 

   กิจกรรมหลักที่ 2 การพัฒนา ปรับปรุง 
และกอสรางแหลงกักเก็บน้ําในเขต
ชลประทาน รวมท้ังระบบผันน้ํา/สงน้ํา ทาง
และสะพานขามลําน้ําและสิ่งกอสรางอื่น ๆ  
ที่เกี่ยวเน่ือง 

     6. สงเสริมการนําผลงานนวัตกรรม
การเกษตร อุตสาหกรรม และอาหาร
ปลอดภัย (Food Valley) มาใชกับ
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  

    6. จํานวนผลงานนวัตกรรมการเกษตร 
อุตสาหกรรม และอาหารปลอดภัย (Food 
Valley) ไดรับการถายทอดไปสูการปฏิบัติ 
อยางนอย 4 นวัตกรรม 

    กิจกรรมหลักที่ 3 การพัฒนา ปรับปรุง 
และกอสรางแหลงกักเก็บน้ํานอกเขต
ชลประทาน รวมท้ังระบบผันน้ํา/สงน้ํา ทาง
และสะพานขามลําน้ําและสิ่งกอสรางอื่น ๆ  
ที่เกี่ยวเน่ือง 

     7. สงเสริมและพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน
และระบบโลจิสติกสเพ่ือรองรับการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจ 

    7. จํานวนโครงสรางพ้ืนฐาน หรือระบบ
โลจิกสติก ไดรับการสงเสริม หรือพัฒนา 
หรือสราง อยางนอย 10 แหง 

     กิจกรรมหลักที่ 4 สงเสริม และพัฒนา
คุณภาพ เพ่ือเพ่ิมผลผลิต  และมูลคา พืช
เศรษฐกิจ  

     8. นอมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ไปสูการปฏิบัติอยางยั่งยืน  

    8. จํานวนโครงการ/กิจกรรม ที่นอมนํา
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสูการ
ปฏิบัติ ไดรับการสงเสริมอยางนอย 10 
โครงการ/กิจกรรม 

    กิจกรรมหลักที่ 5 สงเสริม และพัฒนา
คุณภาพ เพ่ือเพ่ิมผลผลิต  และมูลคา สัตว
เศรษฐกิจ 

     9. สรางโอกาสและพัฒนาฝมือใหกับ ผู
อยูในวัยแรงงานและผูประกอบการ 

    9. จํานวนโครงการ/กิจกรรม ที่ไดรับ
การสงเสริมอยางนอย 10 โครงการ/
กิจกรรม 

โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการเกษตร และ
อุตสาหกรรมปลอดภัย Food Valley 

   กิจกรรมหลักที่ 6 การพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรของรัฐ เกษตรกร  ประชาชนผูอยู
ในวัยแรงงาน และผูประกอบการ ตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง ภูมิปญญาชาวบาน  
หลักวิชาการ เทคโนโลยี นวัตกรรม ใน 
ยุคดิจิทัล 

      10. หมูบานเรงรัดพัฒนาอันดับ 1 
(หมูบานลาหลัง) และครัวเรือนที่ตกเกณฑ 
จปฐ. รวมท้ังประชาชนท่ีไดรับบัตร
สวัสดิการแหงรัฐ ไดรับการสงเสริมและ
พัฒนา อยางนอยรอยละ 80  

    กิจกรรมหลักที ่7 การแปรรูปผลผลิต
การเกษตรและสรางมูลคาเพ่ิม ดวย
เทคโนโลยี นวัตกรรม และพลังงานทดแทน 
   กิจกรรมหลักที่ 8 การแปรรูปผลผลิต
สัตวเศรษฐกิจ 
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แนวทางการพัฒนา แผนงาน (กลยุทธ) ตัวชี้วัดแผนงาน โครงการ กิจกรรมหลัก 
       กิจกรรมหลักที่ 9 กอสราง ซอมแซม 

ปรับปรุง พัฒนา ยกระดับเสนทางคมนาคม
ขนสง และการบริหารจัดการ (โลจิสติกส) 
สินคาเกษตรและอุตสาหกรรม  รองรับ
ความเจริญทางเศรษฐกิจ 
   กิจกรรมหลักที่ 10 พัฒนาระบบ
การตลาดสินคาเกษตรอุตสาหกรรมท่ีแปร
รูปและไมแปรรูป 

 
 แนวทางการพัฒนา ตามประเด็นการพัฒนาที่ 2 : การลดความเหลื่อมล้ํา เพื่อยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
 ความเชื่อมโยงแนวทางการพัฒนา แผนงาน ตัวชี้วัดแผนงาน โครงการ และกิจกรรมหลัก  จํานวน 1 แนวทาง คือ ลดความเหลื่อมล้ําทางสังคม ทุกมิต ิ

แนวทางการพัฒนา แผนงาน (กลยุทธ) ตัวชี้วัดแผนงาน โครงการ กิจกรรมหลัก 
     1. ลดความความเหลื่อมล้ําทางสังคม 
ทุกมติ 

    1. สงเสริมและพัฒนาระบบ 
การสาธารณสุข 

    1. รอยละการลดลงของยอดรวมโรคราย 5 
ชนิด (หัวใจ เบาหวาน หลอดเลือดสมอง ความดัน
โลหิตสูง และมะเร็ง) ไมนอยกวารอยละ 2 ของ
ขอมูลป 2559 ที่มีจํานวนทั้งสิ้น 112,076 

โครงการเสริมสรางและพัฒนา
ศักยภาพ คณุภาพชีวิต  
ทุกชวงวัย เพ่ือลดความเหลื่อมล้ํา 
ทางสังคม 

    1. สงเสริมและพัฒนาการดแูลสุขภาพ 
การรักษาผูปวย ทุกชวงวัย ดวยองคความรู 
และเทคโนโลยี  

     2. สงเสริมและพัฒนาระบบการศึกษา      2. รอยละการเพ่ิมขึ้นของคาคะแนนเฉลี่ย    
O-net ระดับมัธยมศึกษาปที่ 3 อยางนอยรอยละ 
0.20 จากป พ.ศ.2559 ที่มีคาเฉลี่ย 37.12 

     2. สงเสริมและพัฒนาการ ศึกษา ทุก
ชวงวัย ดวยองคความรู เทคโนโลยี หรือ
นวัตกรรม 

     3. สงเสริมและพัฒนาดานศาสนา 
วัฒนธรรม และประเพณี  

    3. มีการกิจกรรมดานศาสนา วัฒนธรรม และ
ประเพณี อยางนอย 12 ครั้ง  

     3. สงเสริมและพัฒนาดานศาสนา 
วัฒนธรรม และประเพณี  

     4. สงเสริมและพัฒนาดานโครงสราง
พ้ืนฐานและสิ่งอํานวยความสะดวก 

    4. มีโครงสรางพ้ืนฐานและสิ่งอํานวยความ
สะดวก อยางนอย 10 เสนทาง/แหง 

     4. สงเสริมและพัฒนาดานโครงสราง
พ้ืนฐานและสิ่งอํานวยความสะดวก 

     5. สงเสริมและพัฒนาภารกิจภายใต
โครงการไทยนิยมยั่งยืน 

    5. มีกิจกรรมภายใตโครงการไทยนิยมยั่งยืน 
ไดรับการสงเสริมและพัฒนา อยางนอย 64 
กิจกรรม  

     5. สงเสริมและพัฒนาการให 
บริการของภาครัฐ ดวยองคความรู 
เทคโนโลยี หรือนวัตกรรม 

     6. สงเสริมและพัฒนา หมูบานลาหลัง 
ครัวเรือนที่ไมผานเกณฑ จปฐ.  

     6. หมูบานลาหลัง ครัวเรือนที่ไมผานเกณฑ 
จปฐ. ไดรับการพัฒนา อยางนอย รอยละ 80 

     6. สงเสริมและพัฒนาการแกไขปญหา
และความตองการของประชาชนภายใต
โครงการไทยนิยมยั่งยืน 

     7. สงเสริมและพัฒนาบริการภาครัฐ
ดานอื่นๆ 

     7. มีกิจกรรมสงเสริมและพัฒนาบริการภาครัฐ
ดานอื่น ๆ เกิดขึ้น อยางนอย 10 กิจกรรม 
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 แนวทางการพัฒนา ตามประเด็นการพฒันาที่ 3 : บริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม ใหมีความสมบูรณอยางยั่งยนืตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพยีง  
    และยกระดบัอทุยานธรณีโคราชสูอุทยานธรณีโลก 
 ความเชื่อมโยงแนวทางการพัฒนา แผนงาน ตัวช้ีวัดแผนงาน โครงการ และกิจกรรมหลัก     จํานวน 3 แนวทาง คือ  

แนวทางการพัฒนา แผนงาน (กลยุทธ) ตัวชี้วัดแผนงาน โครงการ กิจกรรมหลัก 
1. อนุรักษ ฟนฟู พัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดลอม  

     1. สงเสริมการอนุรักษ ฟนฟู และให
ความรู สรางจิตสํานึกประชาชน ได
ตระหนักถึงคุณคา และประโยชนของ
ทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรปาไม ตาม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

    ๑. จํานวนพื้นท่ีปาไมเพ่ิมขึ้น 
 
 

     โครงการบริหารจัดการ
ทรัพยากร ธรรมชาติ และ
สิ่งแวดลอม  

   กิจกรรมหลักที่ 1  
การอนุรักษ ฟนฟู ทรัพยากร ธรรมชาติ 
สิ่งแวดลอม ทรัพยากรปาไม  

      2. เพิ่มความสามารถในการบริหาร
จัดการขยะ และรณรงคใหทุกภาคสวนรวม  
สํานึกรับผิดชอบตอสังคมเกี่ยวกับการลด
ปริมาณขยะ 

    ๒. ปริมาณขยะไดรับการจัดการอยางถูกตอง 
รอยละ 75 

    กิจกรรมหลักที่ 2  
การบริหารจัดการขยะ  
 

 3. สงเสริมการมีสวนรวมการจัดการน้ําเสีย 
และสงเสริมพัฒนาฟนฟู ลํานํ้า คู คลอง
สาธารณะ 
4. สงเสริมใหมีการบริหารจัดการนํ้า 
ในเขตชลประทาน ตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง  
5. สงเสริมใหมีการบริหารจัดการน้ําในพื้นท่ี
เกษตรน้ําฝน (นอกเขตชลประทาน) ตาม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  

๓. ลํานํ้า คู คลอง สาธารณะ ไดรับการสงเสริม 
ฟนฟู อยางนอย 1 ลําน้ํา 
4.1 มีปริมาณน้ําตนทุนในเขตชลประทานเพ่ิมขึ้น 
4.2 กลุมเปาหมายที่เขารวมโครงการ รอยละ 60 
มีรายไดเพ่ิมขึ้น 
5.1 มีปริมาณน้ําตนทุนในเขตชลประทานเพ่ิมขึ้น 
5.2 กลุมเปาหมายที่เขารวมโครงการ รอยละ 60 
มีรายไดเพ่ิมขึ้น 

    กิจกรรมหลักที่ 3  
การมีสวนรวมในการจัดการ 
น้ําเสีย และสงเสริมพัฒนา ฟนฟู ลําน้ํา คู
คลอง สาธารณะ 
   กิจกรรมหลักที่ 4  
การบริหารจัดการน้ําเขตชลประทาน 
   กิจกรรมหลักที่ 5  
การบริหารจัดการน้ําในพื้นท่ีเกษตรน้ําฝน 
(นอกเขตชลประทาน) 

 6. การขยายผลโครงการอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ 
 7. พัฒนาระบบปองกันน้ําทวมในพื้นที่
ชุมชนเมือง และเพ่ิมสิ่งกอสรางเพื่อลดการ
พังทลายของตลิ่งตามเสนทางนํ้า  

6.พื้นที่ที่ไดรับการสงเสริมตามโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริเพ่ิมขึ้น 
7. มีระบบปองกันน้ําทวม หรือสิ่งกอสรางเพ่ือลด
การพังทลาย 
อยางนอย ปละ 1 แหง  

 กิจกรรมหลักที่ 6 
ดําเนินงานตามโครงการ    อันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ 
กิจกรรมหลักที่ 7  
การปองกันน้ําทวม และ 
การพังทลายของตล่ิง 

 8. สงเสริมการปรับปรุงฟนฟูดินเค็มเพ่ือ
การเกษตร 

8.1 พื้นท่ีดินเค็มไดรับการพัฒนาเพ่ิมขึ้น8.2
รายไดของเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการปรับปรุงดิน
เค็มเพ่ิมขึ้น 

 กิจกรรมหลักที่ 8 การจัดการดินเค็มเพ่ือ
การเกษตร 

 



-34- 
 

แนวทางการพัฒนา แผนงาน (กลยุทธ) ตัวชี้วัดแผนงาน โครงการ กิจกรรมหลัก 
2. ยกระดับการพัฒนาจัดตั้งอุทยานธรณี
โคราชเปนอุทยานธรณีโลกยูเนสโก 

1. พัฒนาการจัดตั้งอุทยานธรณีโคราชสู
อุทยานธรณีโลกยูเนสโก 
 

1.ผลการประเมินตนเองตามแบบฟอรมของ
ยูเนสโก ไมนอยกวา รอยละ 70 

โครงการบริหารจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม  
      

กิจกรรมหลักที่ 9 บริหารจัดการอุทยาน
ธรณีโคราช 
สูอุทยานธรณีโลกยูเนสโก 

3. ใชพลังงานและพลังงานสะอาด 
อยางมีประสิทธิภาพ 

1. สงเสริมการรณรงคประหยัดพลังงาน 
และสงเสริมการใชพลังงานสะอาด 

1.หนวยราชการในจังหวัดประหยัดพลังงาน
มากกวา รอยละ 10 
2.สงเสริมใหมีการใชพลังงานสะอาด (พลังงาน
แสงอาทิตย) ในพ้ืนท่ีเกษตรเพ่ิมขึ้น 

 กิจกรรมหลักที่ 10 
การรณรงคประหยัดพลังงาน และสงเสริม
การใชพลังงานสะอาด 

 
 แนวทางการพัฒนา ตามประเด็นการพฒันาที่ 4 : การเสริมสรางความมั่นคงทุกมติิ เพื่อปกปองสถาบันหลักของชาติ และความปลอดภัยในชีวิตและทรพัยสนิ 
    ของประชาชน  
 ความเชื่อมโยงแนวทางการพัฒนา แผนงาน ตัวช้ีวัดแผนงาน โครงการ และกิจกรรมหลัก จํานวน 4 แนวทาง ดังนี ้

แนวทางการพัฒนา แผนงาน (กลยุทธ) ตัวชี้วัดแผนงาน โครงการ กิจกรรมหลัก 
     1. เสริมสรางความม่ันคงเพ่ือปกปอง
สถาบันหลักของชาติ 
     2. เปนศูนยบริหาร   การจัดการ
เครือขายการปองกันและแกไขปญหา 
ดานความมั่นคงอยางยั่งยืน     
     3. เสริมสรางความปรองดองและ
ความสมานฉันท 
     4. เสริมสรางความม่ันคงและความ
ปลอดภัย 
ในชีวิตและทรัพยสิน 
ของประชาชน  

     1. สรางความรูความเขาใจ   ถึง
ความสําคัญของสถาบันชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตริย  ใหประชาชนไดรับรู
รับทราบ 
     2. สงเสริม พัฒนาอาชีพ  ตาม
แนวทางโครงการอันเน่ือง   มาจาก
พระราชดําริ และการ 
เรียนรูหลักการทรงงาน 
     3. สรางระบบเครอืขาย 
ในภาครัฐ และภาคประชาชน           
     4. สงเสริมการสรางความปรองดอง
สมานฉันทของประชาชน หรือนักเรียน 
นักศึกษาในจังหวัด 
     5. สงเสริมในการใหความรู และการมี
สวนรวมของทุกภาคสวน    
     6. จัดระบบการปองกันปราบปราม
ผูกระทําความผิด 
     7. สรางระบบเครอืขาย 
การทํางานเฝาระวัง 

     1. จํานวนพื้นท่ีการพัฒนาเพื่อเสริมความ
มั่นคง เรงดวนอันดับแรก 57 ตําบล 90 หมูบาน 
ไดรับการพัฒนา  
     2. รอยละอัตราสวนการจับกุมดําเนินคดี
เพิ่มขึ้น  
     3. จํานวนผูไดรับผลกระทบจาก    สาธารณ
ภัยที่ไดรับการชวยเหลือตามระเบียบที่กําหนด     
      

      

โครงการเสริมสรางความมั่นคงของ
สถาบันหลักของชาติ และความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชน 

     กิจกรรมหลักที่ 1 การสรางความรู
ความเขาใจ การประชาสัมพันธ/การเผย
แผ/การเทิดทูนและธํารงไวซึ่งสถาบันหลัก
ของชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย         
     กิจกรรมหลักที่ 2 การพัฒนาอาชีพ 
ตามแนวทางโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ และการเรียนรูหลักการ 
ทรงงาน      
     กิจกรรมหลักที่ 3 การสรางระบบ
เครือขายในภาครัฐ และภาคประชาชน 

     กิจกรรมหลักที่ 4 การสงเสริมการสราง
ความปรองดองสมานฉันทของประชาชน 
หรือนักเรียน นักศกึษาในจังหวัด 
      กิจกรรมหลักที่ 5 การสงเสริมในการ 
ใหความรูและการมีสวนรวมของ 
ทุกภาคสวน 
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แนวทางการพัฒนา แผนงาน (กลยุทธ) ตัวชี้วัดแผนงาน โครงการ กิจกรรมหลัก 
      8. สงเสริมการเตรียมความพรอมเพ่ือ

ปองกันและลดผลกระทบจากสาธารณภัย 
      โครงการเสริมสรางความมั่นคงของ

สถาบันหลักของชาติ และความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชน 

     กิจกรรมหลักที่ 6 การจัด ระบบการ
ปองกันปราบปรามผูกระทําความผิด และ
การสรางเครือขายดานการรักษาความ
ปลอดภัย และการชวยเหลือประชาชน 
     กิจกรรมหลักที่ 7 การสรางระบบ
เครือขายการทํางานเฝาระวัง 
     กิจกรรมหลักที่ 8 การสงเสริมการ
เตรียมความพรอมเพ่ือปองกันและลด
ผลกระทบจากสาธารณภัย 

 

 แนวทางการพัฒนา ตามประเด็นการพฒันาที่ 5 : การพัฒนาระบบการบริหารจดัการภาครัฐ รองรับ Smart City, Mice City และดานอื่น ๆ 
 ความเชื่อมโยงแนวทางการพัฒนา แผนงาน ตัวช้ีวัดแผนงาน โครงการ และกิจกรรมหลัก จํานวน 1 แนวทาง 

แนวทางการพัฒนา แผนงาน (กลยุทธ) ตัวชี้วัดแผนงาน โครงการ กิจกรรมหลัก 
1. เพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ  

   1. เพิ่มขีดความสามารถบุคลากรภาครัฐ 
และเครือขาย ดวยองคความรู เทคโนโลยี 
และนวัตกรรม 
   2. สงเสริมและพัฒนาโครงสราง   
องคกรภาครัฐ ดวยองคความรู เทคโนโลยี 
และนวัตกรรม 
   3. เพิ่มขีดความสามารถในการ
ปฏิบัติงาน การตรวจติดตาม และ    การ
ประเมินผลการดําเนินงานตามนโยบายของ
รัฐบาล 

   1. บุคลากรภาครัฐไดรับการสงเสริมและพัฒนา 
อยางนอยปงบประมาณละ 2 รุน                     
   2. องคกรไดรบัการสงเสริม พัฒนา และ
ยกระดับ อยางนอยปงบประมาณละ  2 แหง 
    3. จังหวัดไดรับการสงเสริมและสนับสนุนการ
ปฏิบัติงาน การตรวจติดตาม และการประเมินผล 
อยางนอย 6 ครั้ง 

โครงการเพ่ิมขีดความ สามารถ
บุคลากร องคกรภาครัฐ และ
เครือขาย 

   กิจกรรมหลักที่ 1   พัฒนาและเพิ่ม
ศักยภาพบุคลากรภาครัฐ และเครือขาย  
ดานกระบวน การบริหารจัดการ องคกร
ภาครัฐ  มูงสู Korat 4.0, Smart City,  
Dry Port  และ MICE City และดานอื่น ๆ 
   กิจกรรมหลักที่ 2  ยกระดับโครงสราง
องคกรภาครัฐ มูงสู Korat 4.0, Smart 
City, Dry Port  และ MICE City และ 
ดานอื่น ๆ     
    กิจกรรมหลักที่ 3  สงเสริมและ
สนับสนุนการปฏิบัติงาน การตรวจติดตาม 
และการประเมินผลตามนโยบายรัฐบาล 

 

เปาประสงครวม 
 ๑.  เพื่อเพ่ิมศกัยภาพและขีดความสามารถในการแขงขันดานเศรษฐกิจของจังหวัด 
 ๒.  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง และมีความปลอดภัยในชีวิต และทรัพยสิน 
 ๓.  มีทรพัยากรธรรมชาติที่สมบูรณและมีสภาพแวดลอมที่เหมาะสมตอการดําเนินชีวิต ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
 ๔.  เพื่อเสริมสรางความมั่นคง ในการปองกันและแกไขปญหาภัยคุกคาม และปกปอง สถาบันหลักของชาต ิ
 ๕.  เพื่อใหหนวยงานภาครฐัมีสมรรถนะสูงอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อสนับสนุน การบริหารจัดการทุกดาน 
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๑.๔  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด 
 ๑)  ยุทธศาสตรองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 
        ๑.๑  ยุทธศาสตรการสานตอแนวทางพระราชดําริ 
  ๑)  ประสานและบริหารการจัดการน้ํา ตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ เมื่อป 
๒๕๓๘ เพื่อแกไขและปองกันปญหาอุทกภัยอยางเปนระบบ 
  ๒)  พัฒนาขุดลอก คูคลองและจัดสรางแหลงน้ํา สงวนและเก็บกักน้ําเพ่ือการเกษตร เพื่อการอุปโภค
และบรโิภค รวมทั้งวางโครงการเพ่ือแกไขปญหาน้ําทวมและน้ําแลง 
  ๓)  พัฒนาชุมชนและสังคมตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และใหเขาใจเรื่องการใชน้ํา และ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหคุมคา 
        ๑.๒  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการศึกษา 
  ๑)  สงเสริมและพัฒนาระบบการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมาให
เปนไปตามมาตรฐานการศึกษา 
  ๒)  พัฒนาและเตรียมบุคคลดานการศึกษา ครู นักเรียน ใหเปนผูมีคุณภาพมีทักษะและศักยภาพตาม
มาตรฐานการศึกษา 
  ๓)  สนับสนุนใหมีการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชเปนเครื่องมือและประกอบการศึกษา เปน
เครื่องมือของชุมชนและประชาชนทั่วไป 
  ๔)  สงเสริมใหประชาชนไดเตรียมพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน 
  ๕)  สงเสริมการศกึษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 
       ๑.๓  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการเกษตร 
  ๑)  พัฒนา ปรับปรุงพันธพืชและเมล็ดพันธุพืชที่ดีมีคุณภาพเพื่อเกษตรกรจะไดเพ่ิมผลผลิต สงเสริมให
เกิดเกษตรอุตสาหกรรม โดยรวมมือและใหความรวมมือกับหนวยงานทั้งภาครฐัและเอกชน 
  ๒)  ลดตนทุนการผลิตและเพิ่มพูนมูลคาผลผลิตทางการเกษตร  ปรับปรุงผลิตผลใหมีคุณภาพ พัฒนา
สินคา OTOP  ใหมีมาตรฐานสากลโดยการรวมมือและใหความรวมมือกับหนวยงานทั้งภาครฐัและเอกชน 

๓)  สงเสริมและพัฒนาเครือขายผูนําดานการเกษตร อาสาสมัครเกษตร 
๔)  สงเสริมสนับสนุนการถนอมและแปรรูปสินคาทางการเกษตรอยางมีคุณภาพนําเครื่องจักร  

และเทคโนโลยีใหมๆ มาใช เพื่อเพ่ิมมูลคาสินคาและปริมาณสินคาคุณภาพในทองถ่ิน สงเสริมการกระจายสินคาไปสูทั้ง
ภายในและตางประเทศโดยการรวมมือและใหความรวมมือกับหนวยงานทั้งภาครฐัและเอกชน 

๕)  สนับสนุนการทําการเกษตรทางเลือก เพื่อเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพของนโยบาย 
เศรษฐกิจพอเพียงโดยอาศัยเทคโนโลยีที่ทันสมัยโดยขอความรวมมือและใหความรวมมือกับหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชน 

๖)  สงเสริมประชาชนในทองถ่ินใหมีการเลี้ยงสัตวเศรษฐกิจ เพ่ือการบริโภค เพื่อจําหนายและเพื่อ 
การอนุรกัษ โดยขอความรวมมือและใหความรวมมือกับหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชน 
       ๑.๔  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสังคม 
  ๑)  สงเสริมและพัฒนาบทบาทของคณะกรรมการหมูบานและชุมชนใหเขมแข็งเพ่ือเปนผูนําการพัฒนา
ชุมชนและทองถ่ินที่มีคุณภาพ 
  ๒)  สงเสริมความเขมแข็งของชุมชน 
  ๓)  สงเสริม พัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของเด็ก สตรี เยาวชน ผูสูงอายุ ผูพิการ ผูดอยโอกาส 
ประชาชน และคุมครองสิทธิเสรภีาพของประชาชน 
  ๔)  สงเสริมพัฒนาคุณภาพและศักยภาพตามความสามารถของแรงงานในทองถิ่น เพ่ือเตรียมยกระดับ
เขาสูประชาคมอาเซียน 
  ๕)  ดําเนินการสนับสนุน และประสานรัฐบาล องคกรปกครองสวนทองถ่ินทุกระดับเพ่ือปองกันและใหมี
การปราบปรามและแกไขปญหาการเสพ  การผลิตและการจําหนายยาเสพติดในทุกระดับ 
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  ๖)  ดําเนินการโครงการ อบจ. สัญจรเพื่อใหบริการประชาชน และรับทราบปญหา อุปสรรค และความ
ตองการของประชาชนในพื้นที่ ตลอดจนการแกไขความเดือดรอนของประชาชน 
  ๗)  สงเสริมและประกาศเกียรติคุณผูที่เปนแบบอยางที่ดี และสรางคุณประโยชนตอสังคม รวมทั้ง
จัดสรางหอเกียรติยศ (Hall of Fame) เพื่อประกาศเกียรตคิณุ ผูมีคุณูปการ และสรางชื่อเสียงใหแกจังหวัดนครราชสีมา 
       ๑.๕  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสาธารณสุข 
  ๑)  สนับสนุนการจัดตั้งกองทุน และเพิ่มสวัสดิการเพ่ือพัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุข
หมูบาน (อสม.)  
  ๒)  สงเสริมและสนับสนุนใหการรักษาพยาบาลประชาชนในทุกระดับที่มีคุณภาพและมาตรฐานเพ่ือให
ประชาชนไดรับบริการที่ดี  ทั่วถงึและทันเหตุการณ  โดยรวมมือกับโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลและหนวยงาน หรือ
องคกรที่เก่ียวของ 
  ๓)  สงเสริมสุขภาพและอนามัยของประชาชนในทุกระดับ ใหมีสุขภาพแข็งแรง โดยใหการเรียนรูการ
ดูแลสุขภาพ การออกกําลังกาย การปองกันโรค การใชยาอยางถูกตอง การรับประทานอาหารที่มีประโยชนและการเขารับ
การตรวจสุขภาพหรือการรับบรกิารดานสาธารณสุขตามขั้นตอนและวิธีการทางการแพทย 
       ๑.๖  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 
  ๑)  สงเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน ใหสอดคลองกับความจําเปนและ
ความตองการของประชาขนในการดํารงชีวิตอยางพอเพียง 
  ๒)  กอสราง ปรับปรุงเสนทางการคมนาคมอยางทั่วถึง 
  ๓)  ประสาน สนับสนุน รวมมือกับสวนราชการ และองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นๆ เพื่อสนับสนุน
เครื่องมือ เครื่องจักรกล ตลอดจนผูปฏิบัติงานที่มีความชํานาญในการพัฒนาโครงสรางพืน้ฐาน 
  ๔)  ประสานในการแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชนในดานสาธารณูปโภค และสงเสริมให
ประชาชนเขาใจในการใชและรักษาสาธารณูปโภคอยางคุมคา 
  ๕)  ดําเนินการปรับปรุงระบบขนสง เพ่ือแกไขปญหาการจราจร ความปลอดภัยและความเปนระเบียบ
ในการใหบรกิารแกประชาชน 
       ๑.๗  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการทองเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรมประเพณี และกีฬา 
  ๑)  พัฒนาฟนฟูและสงเสริมกิจการดานศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชนทองถ่ินโคราช 
เพ่ือการอนุรักษสืบสานตอและเชื่อมโยงสูกิจการการทองเที่ยว 
  ๒)  พัฒนาและฟนฟูแหลงทองเทีย่วเดมิ สรางแหลงทองเที่ยวใหม รวมทั้งกิจการดานการทองเที่ยวและ
สิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ  โดยรวมมือกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินในจังหวัด หนวยงานและสวนราชการ ตลอดจน
องคกรเอกชนที่เก่ียวของ 
  ๓)  สนับสนุนและสงเสริมความสามารถของผูประกอบการธุรกิจทองเที่ยว และสรางเครือขาย เพื่อ
พัฒนาคุณภาพสินคาและบริการ  โดยการจับคูธุรกิจพัฒนาคุณภาพสินคาและขยายตลอดสินคาทั้งภายในประเทศและ
ตางประเทศ 
  ๔)  สงเสริมและสนับสนุนกิจการลานกีฬาชุมชน และจัดการแขงขันกีฬาประเภทตางๆ  รวมถึงการ
สรางความเปนเลิศทางดานกีฬาสูกีฬาอาชีพในระดับชาติและนานาชาติ 
       ๑.๘  ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี 
  ๑)  ปรับปรุงโครงสรางการบริหารงานขององคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา เพ่ือใหรองรับการ
ปฏิบัติภารกิจหนาที่ ตามที่กฎหมายกําหนดอยางมีประสิทธิภาพ และเพ่ือรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน ทั้งนี้ 
รวมถึงการสรางความสัมพันธและแลกเปลี่ยนความรูและ ทัศนคติในดานตางๆ กับองคกรปกครองสวนทองถ่ินใน
ประชาคมอาเซียนและของประเทศตางๆ ในโลก 
  ๒)  นําระบบสารสนเทศมาใชในการบริหารงานภายในองคกร เพ่ือใหบริการกับประชาชนใหสะดวก 
รวดเร็ว แมนยํา โดยยึดถือประโยชนสูงสุดของประชาชนผูรบับริการเปนสําคัญ 
 



-38- 
 

  ๓)  สนับสนุนบุคลากรในสังกัดขององคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา ใหไดรับการศึกษา อบรม
การทําวิจัย เพ่ิมพูนความรู เพื่อยกระดับประสิทธิภาพ การทํางานใหเกิดประสิทธิผลในการบริการประชาชนและในการ
สื่อสารและรวมมือกับประชาคมอาเซียน 
  ๔)  บูรณาการการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น  รวมกันระหวางหนวยงานภาครัฐ และเอกชนองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน เพื่อพัฒนาทองถิ่น สรางประโยชนสูงสุด แกประชาชนในจังหวัดนครราชสีมา 
  ๕)  พัฒนาระบบการบริหารและอํานวยการ แกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชนเปดโอกาสให
ประชาชนไดเขามีสวนรวม 
  ๖)  เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
      ๑.๙  ยุทธศาสตรดานการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
  ๑)  สงเสริมและสนับสนุนการติดตั้งระบบเตือนภัยธรรมชาติ และภัยพิบัติตางๆ 
  ๒)  สงเสริม สนับสนุนและรวมมือกับสวนราชการ หนวยงาน มูลนิธิการกุศลและองคกรที่เก่ียวของใน
การเตรยีมความพรอมในการปองกันภัย และการชวยเหลือผูประสบภัย 
  ๓)  สงเสริม  และสนับสนุนการติดตั้งระบบกลองวงจรปดในเขตชุมชน และสถานที่สําคัญ เพ่ือสราง
ความอุนใจ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน 
  ๔)  สนับสนุนการฝกอบรมจัดตั้งและอบรมฟนฟูตํารวจบาน และอาสาสมัครปองกันฝายพลเรือน    
(อปพร.) และอาสาสมัครอ่ืนๆ เพ่ือเปนกําลังสนับสนุนเจาหนาที่รัฐ  และดูแลรกัษาความปลอดภัยและการจราจรในชุมชน
หมูบาน 
  ๕)  สงเสริมสนับสนุนการจัดระเบียบสังคมและการรกัษาความสงบเรียบรอย 
  ๖)  สงเสริมสนับสนุนการปรับปรุง  การแกไขปญหาจราจร เพื่อใหเกิดความปลอดภัยแกผูใชรถใชถนน 
  ๗)  สงเสริมสนับสนุนการปองกันอุบัติเหตุการใชถนน 
       ๑.๑๐  ยุทธศาสตรดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม 
  ๑)  สงเสริม สนับสนุนและรวมมือกับสวนราชการ องคกรปกครองสวนทองถิ่น ภาคเอกชน ในการ
พัฒนาฟนฟูและอนุรกัษธรรมชาติ สิ่งแวดลอม แหลงน้ํา ลุมน้ําลําคลอง และปาไมใหมีความอุดมสมบูรณ 
  ๒)  สงเสริม  สนับสนุนและรวมมือกับสวนราชการ องคกรปกครองสวนทองถิ่นและภาคเอกชน ในการ
รณรงคสรางจิตสํานึก  เพ่ือปองกันและแกไขปญหา มลพิษ/มลภาวะและปญหาสิ่งแวดลอมของชุมชนทองถิ่นทุกระดับ 
  ๓)  สงเสริม  สนับสนุนและสรางความรวมมือกับสวนราชการที่เก่ียวของ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
ในการจัดทําระบบกําจัดขยะรวม เพื่อจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลอยางเปนระบบ 
สรุป  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา 
 ๑.  ยุทธศาสตรการสานตอแนวทางพระราชดําริ 
 ๒.  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการศกึษา 
 ๓.  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการเกษตร 
 ๔.  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสังคม 
 ๕.  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสาธารณสุข 
 ๖.  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 
 ๗.  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการทองเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรมประเพณี และกีฬา 
 ๘.  ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี 
 ๙.  ยุทธศาสตรดานการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
 ๑๐.  ยุทธศาสตรดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม 
๑.๕  ไทยแลนด ๔.๐ (THAILAND ๔.๐) 
  การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นตองมีความสัมพันธกับไทยแลนด ๔.๐  โดยใหความสําคัญกับการพัฒนา
ดานเทคโนโลยกีลุมอาหาร  เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ  กลุมสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย กลุม
เครื่องมือ อุปกรณอัจฉริยะ หุนยนต และระบบเครื่องกลที่ใชระบบอิเล็กทรอนิกสควบคุม  กลุมดิจิตอล เทคโนโลย ี
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อินเตอรเน็ตที่เชื่อมตอและบังคับอุปกรณตางๆ ปญญาประดิษฐและเทคโนโลยีสมองกลฝงตัว กลุมอุตสาหกรรมสรางสรรค 
วัฒนธรรม และบริการที่มีมูลคาสูง   

ประเทศไทย ๔.๐ ถือเปนการพัฒนา เครื่องยนตเพื่อขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจชุดใหม (New  
Engines of Growth) ดวยการเปลี่ยนแปลง ความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบ ของประเทศที่มีอยู ๒ ดาน คือ ความ
หลากหลายเชิงชีวภาพ และ ความหลากหลายเชงิวฒันธรรม ใหเปนความไดเปรียบในเชิงแขงขัน โดยการเติมเต็มดวย
วิทยาการ ความคิดสรางสรรค นวัตกรรม วิทยาศาสตร เทคโนโลย ีการวิจัยและพัฒนา แลวตอยอดความไดเปรียบเชิง
เปรียบเทียบเปน ๕ กลุมเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเปาหมาย ประกอบดวย 

๑. กลุมอาหาร  เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ (Food, Agriculture & Bio-Tech) อาทิ เทคโนโลยีการเกษตร 
(Agritech)เทคโนโลยีอาหาร (Foodtech) เปนตน 

๒. กลุมสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย (Health, Wellness & Bio-Med) อาทิ เทคโนโลยี
สุขภาพ (Healthtech) เทคโนโลยีการแพทย (Medtech) สปา (Spa) เปนตน 

๓. กลุมเครื่องมือ อุปกรณอัจฉริยะ หุนยนต และระบบเคร่ืองกลที่ใชระบบอิเล็กทรอนิกสควบคุม (Smart 
Devices, Robotics & Mechatronics) อาท ิเทคโนโลยีหุนยนต (Robotech) เปนตน 

๔. กลุมดิจิตอล เทคโนโลยีอินเตอรเน็ตที่เชื่อมตอและบังคับอุปกรณตางๆ ปญญาประดิษฐและเทคโนโลยี
สมองกลฝงตัว (Digital, IOT, Artificial intelligence & Embedded Technology) อาทิ เทคโนโลยีการเงิน (Fintech) 
อุปกรณเชื่อมตอออนไลนโดยไมตองใชคน (IoT) เทคโนโลยีการศึกษา (Edtech) อี-มารเก็ตเพลส (E-Market place) อี-
คอมเมิรซ (E-Commerce) เปนตน 

๕. กลุมอุตสาหกรรมสรางสรรค  วัฒนธรรม และบริการที่มีมูลคาสูง (Creative, Culture & High Value 
Services) อาทิ เทคโนโลยีการออกแบบ (Designtech) ธุรกิจไลฟสไตล (Lifestyle Business) เทคโนโลยีการทองเที่ยว 
(Traveltech) การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริการ (Service Enhancing) เปนตน 
๒.  ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 ๒.๑  วิสัยทัศน 
 
 
 
 ๒.๒  ยุทธศาสตร 
ยุทธศาสตรที่  ๑  การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 
ยุทธศาสตรที่  ๒  ยทุธศาสตรการสรางความสามารถทางเศรษฐกิจ  การทองเที่ยว  การเกษตร  เพื่อบรรเทาปญหาความ

ยากจน 

ยุทธศาสตรที่  ๓  ยทุธศาสตรการสรางสงัคมใหมีคุณภาพชีวิตทีดี่อยางทั่วถึงและอยูรวมกันอยางมีความสุข 

ยุทธศาสตรที่  ๔  ยทุธศาสตรการอนุรักษและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดลอมใหเกิดความสมดุลอยางยั่งยนื 

ยุทธศาสตรที่  ๕  ยทุธศาสตรการบริหารราชการตามหลักการบริหารบานเมืองที่ดี 

ยุทธศาสตรที่  ๖  ยทุธศาสตรการสงเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย ความมัน่คง และสนับสนนุ แนวนโยบายของ

รัฐบาล จงัหวัด อําเภอ  

 ๒.๓  เปาประสงค 
๑)  การไดรับบริการดานโครงสรางพ้ืนฐานใหมีความสะดวกปลอดภยัไดมาตรฐานและทั่วถึง 
๒)  ประชาชนมีความรูมีรายไดเพียงพอสามารถพึงพาตนเองได 
๓)  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี  ไดรับสวัสดิการอยางทั่วถึง รักษาวัฒนธรรมภมูิปญญาทองถ่ินอยูรวมกันอยางมี

ความสุข 
๔)   อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ ลดมลภาวะรักษาสิ่งแวดลอม บานเรือนและชุมชนนาอยู 
๕)  การบริหารจัดการภาครัฐที่ดีแบบบูรณาการและมีสวนรวมจากทุกภาคสวน 
๖)  การสงเสริมการมีสวนรวมตามระบอบประชาธิปไตย สนับสนุนแนวนโยบายของรัฐบาล จังหวัด อําเภอ  

“ชุมชนนาอยูมีความเขมแข็ง สิ่งแวดลอมดี  คนมีคุณภาพและการบริหารจดัการ 

แบบมีสวนรวมจากทุกภาคสวน” 
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๒.๔  ตัวชี้วัด 
๑)  ประชาชนพึงพอใจในการแกไขปญหาดานโครงสรางพืน้ฐาน เชน ถนน ไฟฟา ประปา  และการบริการ

สาธารณะดานโครงสรางพืน้ฐานอื่นๆ รอยละ ๖๐ ขึ้นไป 

๒)  ประชาชนพึงพอใจในการดาํเนินงานสงเสริมอาชีพ/พัฒนาสินคาและผลิตภัณฑชุมชน/ดําเนินการเศรษฐกิจ

พอเพียงตามพระราชดําริรอยละ  ๖๐ ขึ้นไป 

๓)  ประชาชนพึงพอใจในการแกไขปญหาดานการเกษตรและปศุสัตวรอยละ  ๖๐ ขึ้นไป 

๔)  ประชาชนไดรบัการแกไขปญหา ดานการศกึษา ดานการสวัสดิการสังคม ดานความปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพยสิน ดานสาธารณสุข ดานยาเสพติด ตลอดจนการสบืสานวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของทองถิ่น และมีความ

พึงพอใจรอยละ ๖๐ ขึ้นไป 

๕)  องคการบริหารสวนตาํบลพลับพลสามารถแกไขปญหาขยะมูลฝอย และมีการพัฒนาอนุรักษทรัพยากร 

ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพ่ิมมากขึ้น  

๖)  องคการบริหารสวนตาํบลพลับเพลา มผีลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการประเมินประสิทธิภาพการ

ปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน รอยละ ๗๐ ขึ้น 

๗)  ประชาชนพึงพอใจในผลการปฏิบัติงานในดานบรกิารประชาชนรอยละ ๘๐ ขึ้นไป 

๒.๕  คาเปาหมาย 

๑)  เพื่อกอสรางและซอมบํารุงโครงสรางพื้นฐานในเขตองคการบริหารสวนตาํบลใหมีความสะดวก ความ
ปลอดภัย ในดานการคมนาคมขนสงทีไ่ดมาตรฐาน  และรองรบัสนับสนนุยุทธศาสตรดานอื่น ๆ ใหประสบความสําเร็จ   

๒)  เพื่อสนับสนุนเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนทางเศรษฐกิจระดับบุคคล  ครอบครัว  และทองถ่ิน  สงเสริม

สนับสนนุดานการทองเที่ยวเชิงเกษตร สนับสนนุเสริมสรางความเขมแข็งภาคการเกษตรอยางยั่งยืน 

๓)  เพื่อเสริมสรางสังคมใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีอยางทัว่ถึง ลดความเหลี่ยมล้ํา สรางความเปนธรรม อนุรักษภูมิ

ปญญาทองถ่ินและประชาชนอยูรวมกันอยางมีความสุข 

๔)  เพื่อการอนุรักษและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดลอมใหเกิดความสมดุลอยางยั่งยืน 
๕)  เพื่อสนับสนุนประชาชนทุกภาคสวนใหมีสวนรวมในการพัฒนาและตรวจสอบการทํางานของภาครฐัตาม

ยุทธศาสตรการบรหิารราชการใหเปนไปตามหลักการบริหารบานเมืองที่ด ี

๖)  เพื่อสงเสริมสนับสนนุประชาชนจากทุกภาคสวนใหมีสวนรวมตามระบอบประชาธปิไตยปฏบิัติงานหรือ

ดําเนินการตามภารกิจที่ไดรับมอบหมายตามแนวนโยบายของรฐับาล  จังหวัด  อําเภอ 
 ๒.๖  กลยุทธ 

ยุทธศาสตรที ่ ๑  การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 
๑.๑)  การกอสราง/ ปรบัปรุง/ บํารุงรักษา/ ตอเติม/ ซอมแซม/เสนทางคมนาคมขนสงทางบก ทางน้าํ เสนทาง

ขนสงพืชผลทางการเกษตร รางระบายน้ํา ทอระบายน้ํา สะพาน ในทองถ่ินอยางทั่วถึง 
๑.๒)  การขยายเขต/ กอสราง/ ปรบัปรุง/ บํารุงรักษา/ ซอมแซม ไฟฟาสาธารณะ ไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย 

ติดตั้งโคมไฟฟาสาธารณะ 

๑.๓)  การขยายเขต/ กอสราง/ ปรบัปรุง/ บํารุงรักษา/ ซอมแซม  ประปาสวนภูมิภาคและประปาหมูบาน 
๑.๔)  การกอสราง/ จัดหา/ ปรบัปรุง/ บํารุงรักษา/ ซอมแซม การบริการสาธารณะโครงสรางพ้ืนฐานอื่นๆ 

ยุทธศาสตรที่  ๒  ยุทธศาสตรการสรางความสามารถทางเศรษฐกิจ  การทองเที่ยว  การเกษตร  เพื่อบรรเทา

ปญหาความยากจน 

๒.๑)  เสริมสรางเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวทางพระราชดําร ิ และภูมิปญญาทองถ่ิน 

๒.๒)  สงเสริมการทองเที่ยวเชิงเกษตร/ สงเสริมอาชีพ/ พฒันาสินคาและผลิตภัณฑชุมชน 

๒.๓)  สงเสริมสนับสนนุดานการเกษตรและปศุสัตว 
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ยุทธศาสตรที่  ๓  ยุทธศาสตรการสรางสังคมใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีอยางทั่วถึงและอยูรวมกันอยางมีความสุข 

๓.๑)  สงเสริมสนับสนนุดานการศึกษา   

๓.๒)  สนับสนุนดานสวัสดิการสงัคม  การสังคมสงเคราะห  การพัฒนาคุณภาพชีวิต  เด็ก  สตรี  ผูสูงอายุ        

ผูพิการ  ผูดอยโอกาส  และผูตดิเชื้อ  HIV  เพิ่มศักยภาพศูนยพัฒนาเด็กเล็ก และสงเสรมิพัฒนาบทบาทของผูนาํชุมชน   

๓.๓)  การสนับสนุนสงเสริมดานศาสนา  วฒันธรรม ประเพณี  การกีฬาและนันทนาการ 

๓.๔)  การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย/ลดอุบัติเหตุจราจรทางบก/ทางน้ํา 

๓.๕)  การสาธารณสุขดานสุขภาพอนามัยของประชาชน  การควบคุมปองกันโรคติดตอ/โรคระบาดและโรคไม

ติดตอ  

๓.๖)  การปองกันและแกไขปญหายาเสพติดโดยการ บูรณาการจากทุกภาคสวน 
ยุทธศาสตรที่  ๔  ยุทธศาสตรการอนุรักษและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดลอมใหเกิดความสมดุล

อยางยั่งยืน 

๔.๑)  การกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลอยางเปนระบบ 

๔.๒)  การจัดการ  การบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ  แหลงน้ํา  และสิง่แวดลอมใหยั่งยืน       

ยุทธศาสตรที่  ๕  ยุทธศาสตรการบริหารราชการตามหลักการบริหารบานเมืองที่ด ี

๕.๑)  สงเสริมศักยภาพของทองถ่ินในทุกๆ  ดาน  ตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ด ี

๕.๒)  การพัฒนาเทคโนโลยีและบุคลากรใหมีความเหมาะสมสอดคลองกับการปฏิบัติงาน 

ยุทธศาสตรที่  ๖  ยุทธศาสตรการสงเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย ความมั่นคง และสนับสนุน 

แนวนโยบายของรัฐบาล จังหวัด อําเภอ  

๖.๑)  สงเสริมประชาธิปไตยและการมีสวนรวมของภาคประชาชน 

๖.๒)  สนับสนุนแนวนโยบายของรฐับาล จังหวัด อําเภอ 

 ๒.๗  จุดยืนทางยุทธศาสตร 
จุดยืนทางยุทธศาสตร (Posiioning)  ความมุงมัน่อันแนวแนในการวางแผนพัฒนาทองถิน่   

เพ่ือใหบรรลุวิสัยทัศนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
  จุดยืนทางยุทธศาสตรขององคการบริหารสวนตาํบลพลบัพลา คอื “เปนตาํบลเขมแข็ง สิ่งแวดลอมดี คน
มีคุณภาพ  การบริหารจัดการแบบบูรณาการ” 
 ๒.๘  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม 

       ยุทธศาสตรขององคการบริหารสวนตําบลพลับพลา (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 
ยุทธศาสตรที่  ๑  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 
ยุทธศาสตรที่  ๒  ยทุธศาสตรการสรางความสามารถทางเศรษฐกิจ  การทองเที่ยว  การเกษตร  เพื่อบรรเทาปญหาความ

ยากจน 

ยุทธศาสตรที่  ๓  ยทุธศาสตรการสรางสงัคมใหมีคุณภาพชีวิตทีดี่อยางทั่วถึงและอยูรวมกันอยางมีความสุข 

ยุทธศาสตรที่  ๔  ยทุธศาสตรการอนุรักษและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดลอมใหเกิดความสมดุลอยางยั่งยนื 

ยุทธศาสตรที่  ๕  ยทุธศาสตรการบริหารราชการตามหลักการบริหารบานเมืองที่ดี 

ยุทธศาสตรที่  ๖  ยทุธศาสตรการสงเสรมิการปกครองระบอบประชาธิปไตย ความมัน่คง และสนับสนนุ แนวนโยบายของ

รัฐบาล จงัหวัด อําเภอ  
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สรุปความเชื่อมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม ดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร อบต.
พลับพลา 

(พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖5) 

ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป 
(พ.ศ. ๒๕๖1-๒๕80) 

ยุทธศาสตรแผนพัฒนา
เศรษฐกิจฯฉบับ ๑๒ 

ยุทธศาสตรกลุม
จังหวัด 

ยุทธศาสตรจังหวัด ยุทธศาสตรการพัฒนาของ 
อปท.ในเขตจังหวัด 

๑. ดานโครงสรางพื้นฐาน ๒. ดานการสรางความ
สมารถในการแขงขัน  

๗. การพัฒนาโครงสราง
พื้นฐานและระบบโลจิ
สติกส 

2 . ก า ร พั ฒ น า
อุตสาหกรรมการ
ท อ ง เที่ ย ว  และ
ผลิตภัณฑไหม  

๑. การพัฒนาและเพิ่ม
ศักยภาพการแขงขัน
เศรษฐกิจ 

๖. ดานการพัฒนาโครงสราง
พื้นฐาน 

๒. การสราง
ความสามารถทาง
เศรษฐกิจ การทองเท่ียว 
การเกษตร เพื่อบรรเทา
ปญหาความยากจน 

๒. ดานการสรางความ
สมารถในการแขงขัน 

๓. การสรางความ
เขมแข็งทางเศรษฐกิจ
และแขงขันไดอยาง
ยั่งยืน 

๑. การพัฒนาขีด
ความสามารถใน
การแขงขันเกษตร
อุตสาหกรรมและ
แปรรูป 

๑. การพัฒนาและเพิ่ม
ศักยภาพการแขงขัน
เศรษฐกิจ 
๓. บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ 
สิ่งแวดลอม ใหมีความ
สมบูรณอยางยั่งยืนตาม
แนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง และยกระดับ
อุทยานธรณีโคราชสู
อุทยานธรณีโลก 

๑.การสานตอแนวทาง
พระราชดาํร ิ
๓. ดานการพัฒนาการ
เกษตร 

๓. การสรางสังคมใหมี
คุณภาพชีวิตท่ีดีอยาง
ทั่วถึงและอยูรวมกันอยาง
มีความสุข 

๓. การพัฒนาและ
เสรมิสรางศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย 
๔. ดานการสราง
โอกาสความเสมอภาค
และเทาเทียมกันทาง
สังคม 

๑. การเสริมสรางและ
พัฒนาศักยภาพทุน
มนุษย 
๒. การสรางความเปน
ธรรมลดความเหลื่อมล้ํา
ในสังคม 

๓. การสงเสรมิ
และพัฒนาการคา
การลงทุน และ
การคาชายแดน 

๒. การลดความเหลื่อมล้าํ 
เพื่อยกระดับสังคมใหเปน
เมืองนาอยู ตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง  
๔. การเสริมสรางความ
มั่นคงทุกมิติ เพื่อปกปอง
สถาบันหลักของชาติ และ
ความปลอดภยัในชีวิต
และทรัพยสนิของ
ประชาชน 

๒. ดานการพัฒนาการศึกษา 
๔. ดานการพัฒนาสังคม 
๕. ดานการพัฒนา
สาธารณสุข 
๗. ดานการพัฒนาการ
ทองเที่ยว ศาสนา-
วัฒนธรรม ประเพณีและ
กีฬา 
๙. ดานการรักษาความ
ปลอดภัยในชวีิตและ
ทรัพยสิน 

๔. การอนุรักษและ
พัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดลอมใหเกิดความ
สมดุลอยางยั่งยืน 

๕. ดานการสรางการ
เติบโตบนคุณภาพชีวิต
ที่เปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม 

๔. การเติบโตท่ีเปนมิตร
กับสิ่งแวดลอมเพื่อการ
พัฒนาอยางยั่งยืน 

๑. การพัฒนาขีด
ความสามารถใน
การแขงขันเกษตร
อุตสาหกรรมและ
แปรรูป 

๓. บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ 
สิ่งแวดลอม ใหมีความ
สมบูรณอยางยั่งยืนตาม
แนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง และยกระดับ
อุทยานธรณีโคราชสู
อุทยานธรณีโลก 

๑๐. ดานการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 
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ยุทธศาสตร อบต.
พลับพลา 

(พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖5) 

ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป 
(พ.ศ. ๒๕๖1-๒๕80) 

ยุทธศาสตรแผนพัฒนา
เศรษฐกิจฯฉบับ ๑๒ 

ยุทธศาสตรกลุม
จังหวัด 

ยุทธศาสตรจังหวัด ยุทธศาสตรการพัฒนาของ 
อปท.ในเขตจังหวัด 

๕. การบริหารราชการ
ตามหลักการบริหาร
บานเมืองที่ด ี

๖. ดานการปรับสมดุล
และพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ 

๖. การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการในภาครัฐ
และธรรมาภบิาลใน
สังคมไทย 

- 
 

๔. การเสริมสรางความ
มั่นคงทุกมิติ เพื่อปกปอง
สถาบันหลักของชาติ และ
ความปลอดภยัในชีวิต
และทรัพยสนิของ
ประชาชน 
๕. การพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ 
รองรับ Smart City, 
Mice City และดานอื่น ๆ 

๘. ดานการบริหารจัดการ
บานเมืองที่ด ี

๖. การสงเสรมิการ
ปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย ความ
มั่นคง และสนับสนุน
แนวนโยบายของรัฐบาล 
จังหวัด อําเภอ 

๑. ดานความมั่นคง ๕. ความมั่นคง - 
 

๔. การเสริมสรางความ
มั่นคงทุกมิติ เพื่อปกปอง
สถาบันหลักของชาติ และ
ความปลอดภยัในชีวิต
และทรัพยสนิของ
ประชาชน 

๘. ดานการบริหารจัดการ
บานเมืองที่ด ี

 

แผนงานการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลพลับพลา  จํานวน  ๑๑  แผนงาน  ดังนี้ 
๑.  แผนงานบริหารงานทั่วไป   ๗.  แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 
๒.  แผนงานการรักษาความสงบภายใน  ๘.  แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
๓.  แผนงานการศึกษา    ๙.  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
๔.  แผนงานสาธารณสุข    ๑๐.  แผนงานการเกษตร 
๕.  แผนงานสังคมสงเคราะห   ๑๑.  แผนงานงบกลาง 
๖.  แผนงานเคหะและชุมชน 
 

๓.  การวิเคราะหเพื่อพัฒนาทองถิ่น 
 ๓.๑  การวิเคราะหกรอบการจัดทํายุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

ในการจัดทํ าแผนพัฒนาท องถิ่ นขององคการบริ หารส วนตํ าบลได ใช การวิ เ คราะห  SWOT 
Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand และTrend ปจจัยและสถานการณการ
เปลี่ยนแปลงที่มีผลตอการพัฒนา อยางนอยตองประกอบดวย การวิเคราะหศักยภาพดานเศรษฐกิจ ดานสังคม  
การศกึษา ดานผังเมือง ดานเทคโนโลย ีดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี ้

๑)  จุดแข็ง  (S : Strensth) 
-  ประชาชนมีคุณภาพ  และมีสวนรวมในกระบวนการพัฒนาทองถิ่น 
-  ผูนําชุมชนมีความเขมแข็งมีศักยภาพในการพัฒนา 
-  มีโรงเรียนประถมศึกษาของรฐั  ๖  แหง,  เอกชน  ๑  แหง  สามารถรองรบัการเรียนของ 

เด็กนักเรยีนไดอยางเพียงพอ 
-  มีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล  ๒  แหง  สามารถรองรบัการดูแลรกัษาประชาชนได 

อยางเพียงพอ 
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-  มีองคการบริหารสวนตําบลที่รองรับบริการสาธารณะ  และแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน  
-  มีการประสานความรวมมอืระหวางองคการบริหารสวนตําบลกับสวนราชการในพื้นที ่
-  สามารถรองรบัการขยายตัวของเมืองและการลงทุน 
-  มีโรงงานอุตสาหกรรมเพ่ิมมากขึ้น รองรับแรงงานและลดการวางานในเขตพื้นที ่

๒)  จุดออน  (W : Weakness) 
-  กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับที่เก่ียวของกับการปฏิบัติงาน มกีารแกไขเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลาทํา 
ให เจาหนาที่ผูปฏบิัติขาดความชัดเจน 
-  องคการบริหารสวนตําบลมงีบประมาณในการพัฒนาจํากัด ทําใหงบประมาณไมเพียงพอในการ
ดําเนินการตามแผนที่วางไว 

          -  ขาดระบบการจัดการดานผังเมือง  การกําหนดเขตในการกอสรางอาคาร 
-  เกษตรกรทําการเกษตรแบบธุรกิจยังขาดการพ่ึงพาตนเองและทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยูนอย 

          -  ผูปกครองขาดความมั่นใจสถานศึกษาในพื้นทีน่ําลูกหลานไปศึกษาสถาบันศึกษาในเมือง 
       -  ดานสิง่แวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติถูกทําลาย ไมไดรบัการดูแลอยางจริงจงั 
  -  ปญหาดานสังคมเพ่ิมมากขึ้น  เชน  ปญหายาเสพติด  การลักขโมย 
  -  ประชาชนสวนใหญยังขาดความสนใจในการรวมกลุมเพื่อประกอบอาชีพ 

๓)  โอกาส  (O : Opportunity) 
         -  จังหวัดนครราชสีมาสามารถสนับสนนุงบประมาณใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินที่มีแผนงานโครงการ
ตามแนวทางยุทธศาสตรการพฒันาจังหวัด 
          -  มีเสนทางคมนาคมสายหลักเชื่อม  จํานวน  ๒  สาย 
  -  มีพื้นที่ทาํการเกษตรที่สามารถพัฒนาเปนเกษตรปลอดภัยจากสารพิษได 

๔)  ขอจํากัด  (T : Threat) 
          -  พื้นที่ตําบลพลับพลามีพ้ืนที่ขนาดใหญ งบประมาณในการพัฒนาองคการบริหารสวนตาํบลไมเพียงพอ
กับความตองการของประชาชน 

-  กฎหมายและระเบียบตางๆ ในการปฏิบัติงานทําใหขาดความคลองตัวในการบริหารงาน 
๓.๒  การประเมินสถานการณสภาพแวดลอมภายนอกที่เกี่ยวของ 

    ในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององคการบริหารสวนตําบลพลับพลา  นั้น  ไดทําการ
ประเมินสถานการณสภาพแวดลอมภายนอกที่เก่ียวของ  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้   
 

ดาน สถานการณ
สภาพแวดลอม

ภายนอกที่เกีย่วของ  

ขอบขายและปริมาณ
ของปญหา/ 

ความตองการ  

พืน้ที่เปาหมาย/ 
กลุมเปาหมาย 

ความคาดหวังและ  
แนวโนมอนาคต 

๑. โครงการสรางพ้ืนฐาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑. ถนนภายในตําบล
ชํารุดเสียหายเปนหลุม
เปนบอ 
 
๒. ราง/ทอระบายน้ํา 
 
 
 
 
3.  ไฟฟาสองสวางและ
ไฟฟาสาธารณะยังไม
สามารถดําเนินการ
ครอบคลมุพื้นท่ีได
ทั้งหมด 

- ตองการถนนที่ได
มาตรฐาน สภาพดี   
- งบประมาณไม
เพียงพอ 
- ราง/ทอระบายน้ําที่
สามารถแกไขปญหาการ
ระบายน้ําไดมาตรฐาน 
ทั้งหมด 
- ไฟฟา 
 

ทางและที่สาธารณะ
ในเขตตําบลพลับพลา 
 
พ้ืนที่เขตองคการ
บริหารสวนตําบล
พลับพลา 
 
 
พ้ืนที่เขตองคการ
บริหารสวนตําบล
พลับพลา 
 

มถีนนที่ไดมาตรฐานประชาชน
สัญจรไปมาสะดวก 
 
 
มีราง/ทอระบายน้ําสามารถ
ระบายน้ําไดสะดวก ไมอุดตัน ไม
สงกลิ่นเหม็นกอความรําคาญ 
 
 
มไีฟฟาใชและไดรับความสะดวก
ในการสัญจรไปมาและปองกันการ
เกิดอาชญากรรมได 
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ดาน ขอบขายและ ปริมาณ
ของปญหา/ความ

ตองการ 

สาเหตุของปญหา พืน้ที่เปาหมาย/ 
กลุมเปาหมาย 

ความคาดหวังและ 
แนวโนมอนาคต 

 4.  แหลงน้ําและ
น้ําประปาสําหรับ
อุปโภค-บริโภคยังไม
พอเพียง 

- แหลงนํ้าและ
น้ําประปาในการ 
อุปโภค-บริโภค 

พ้ืนที่เขตองคการ
บริหารสวนตําบล
พลับพลา 
 

ประชาชนมีแหลงน้ําและมี
น้ําประปาใชอยางพอเพียงมี
คุณภาพ 

๒. เสริมสราง

ความสามารถทาง

เศรษฐกิจ  การทองเท่ียว  

การเกษตร  เพ่ือบรรเทา

ปญหาความยากจน 

 

๑. ขาดงบประมาณใน
การสนับสนุนสงเสริม
กลุมอาชีพตางๆ ไม
เพียงพอ 
ตนทุนการผลิตสูง ไมมี
ตลาดรองรับสินคา 

- ดานการสงเสริม
อาชีพ/เศรษฐกิจ  
 

กลุมอาชีพตางๆ ใน
พ้ืนที่ อบต.พลับพลา 
 

สงเสริมสนับสนุนกลุมอาชีพให
สามารถอยูรอดและยั่งยืน 
 

 ๒. ขาดแคลนน้ําในการ
ทําการเกษตร ราคา
ผลผลติตกต่ํา ตนทุนสูง  

- ดานการเกษตร/ 
ปศสัุตว 
 
 

ประชาชนท่ีมีอาชีพทํา
การเกษตรและปศุ
สัตวในพ้ืนที่ อบต.
พลับพลา 

มีแหลงน้ําเพียงพอในการทํา
การเกษตรและปศุสัตว พืชผลทาง
การเกษตรราคาสูง 
ตนทุนในการผลิตต่ํา 

๓. สรางสงัคมใหมี

คุณภาพชีวิตที่ดีอยาง

ทั่วถึงและอยูรวมกันอยาง

มคีวามสุข 

 

๑. การศึกษาสื่อการ
เรียนการสอนยังไม
พอเพียง  ขาด
งบประมาณใน
การศึกษา 
2. ศิลปะ วัฒนธรรม  
จารีต ประเพณแีละภูมิ
ปญหาทองถิ่น ถูกลืม
เลือนไปมาก 
 

- การศึกษาของคนใน
ชุมขน 
 
 
 
- ฟนฟู อนุรักษศิลปะ 
วัฒนาธรรม จารีต 
ประเพณีและภูมิปญญา
ทองถิ่น 

เด็กนักเรียนในเขต 
อบต. 
 
 
 
ประชาชนในตําบล
พลับพลา 
 

-  มีสื่อการเรียนการสอนที่
พอเพียง  เด็กนักเรียนไดรับ
การศึกษาท่ีสูงขึ้น  มีงบประมาณ
ในการศกึษาเลาเรียน 
-  ประชาชนใหความสําคัญศลิปะ 
วัฒนธรรม  จารีต ประเพรีและภูมิ 
- ปญหาทองถิ่น ชวยกันสืบสานให
คงอยูตลอดไป 

๓. สรางสงัคมใหมี

คุณภาพชีวิตที่ดีอยาง

ทั่วถึงและอยูรวมกันอยาง

มีความสุข 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. เด็กและผูสูงอายุบาง
ครอบครัว ผูสูงอายุอยู
ตามลําพัง และรับภาระ
ในการดูแลเดก็ 
4. ผูพิการ 
ผูดอยโอกาสไมไดรับ
ความชวยเหลือใน
ดํารงชีวิตท่ีเพียงพอ 
5. เยาวชนและวัยรุน
ติดเกมส บุหรี่ เหลา 
สารเสพติด และทอง
กอนวัยอันสมควร   
6. ขาดแคลนอุปกรณ
กีฬาและเครื่องออก
กําลังกาย 
 
7. เกิดอัคคีภัยและน้าํ
ทวมในพื้นที่ และภัยแลง 
เปนบางครั้ง 

- การดําเนินการดาน
สังคมสงเคราะหและ
การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
เด็ก สตรี ผูสูงอายุ ผู
พิการ  
- ผูดอยโอกาส ผูติดเช้ือ 
HIV และเพ่ิมศักยภาพ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
 
 
 
 
- การสนับสนุนสงเสริม
ดานการกีฬาและ
นันทนาการ 
 
- การปองกันและบรรเทา
สาธารณภยั/ลดอุบัติเหตุ
จราจรทางบก  

- ผูสูงอายุและเด็กใน
เขต อบต.  
 
 
 
- ผูพิการผูดอยโอกาส
ในเขต อบต. 
 
- เยาวชและวัยรุนใน
เขต อบต. 
 
 
- พ้ืนที่ลานกีฬาในเขต
พ้ืนที่ อบต. 
 
 
- ประชาชนกลุมเส่ียงใน
เขต อบต. 

 

- ผูสูงอายุและเด็กไดรับการดูแลที่
ด ี
 
 
 
- ผูพิการและผูพิการไดรับความ
ชวยเหลือในการดํารงชีวิตและ
ทั่วถึง 
 
- เยาวชนและวัยรุนมีอนาคตท่ีดี 
 
 
- มีอุปกรณกีฬาและเครื่องออก
กําลังกายเพียงพอในการออกกําลัง
กาย 
 
 - ขจัดปญหาอัคคีภัย และภัย
ธรรมชาติ ปญหาภยัแลงอยาง
ทันทวงท ี
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ดาน ขอบขายและ ปริมาณ

ของปญหา/ความ
ตองการ  

สาเหตุของปญหา พืน้ที่เปาหมาย/ 
กลุมเปาหมาย 

ความคาดหวังและ  
แนวโนมอนาคต 

 8. มีการระบาดของโรค
อุบัติใหม โรคระบาด 
โรคติดตอ 
9. ประชาชนในพื้นท่ี
ปวยเปนโรคเรื้อรัง
แนวโนมท่ีเพ่ิมขึ้น   

- สาธารณสุขดาน
สุขภาพอนามัยของ
ประชาชน  การควบคุม
ปองกันโรคติดตอ/โรค
ระบาดและโรคไมติดตอ 

- ประชาชนกลุมเสี่ยงใน
เขต อบต. 

- ในพ้ืนท่ีไมมีการระบาดของ
โรคอุบัติใหม  และโรค
ระบาด  โรคตดิตอ 
-  โรคเรื้อรัง เชน เบาหวาน 
ความดนัลดลง 
 

๓. สรางสงัคมใหมีคณุภาพ

ชีวิตท่ีดีอยางท่ัวถึงและอยู

รวมกันอยางมีความสุข 

 

เชน เบาหวาน  ความดัน 
10. ประชาชนไมให
ความรวมมือในการแกไข
ปญหายาเสพติด 

- การปองกันและแกไข
ปญหายาเสพติดโดย
การบูรณาการจากทุก
ภาคสวน 

- ในเขตพ้ืนท่ี อบต. 
 

- ตองการใหพืน้ท่ีในเขต 
อบต.เปนพ้ืนท่ีสีเขียวปลอด
ยาเสพติด 
 

๔.  การอนุรักษและพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดลอมใหเกิดความ
สมดลุอยางยั่งยืน 
 

1. ปริมาณขยะเพ่ิมมาก
ขึ้น ประชาชนไมคัดแยก
ขยะ 
 
2. พื้นท่ีสาธารณะถูกบุก
รุก แหลงน้ําไมไดรับการ
ดูแลรักษา ปาไมถูก
ทําลาย 
 

- การกําจัดขยะมูลฝอย 

 

 

 

- การจัดการ  การ
บํารุงรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ  
แหลงนํ้า  และ
สิ่งแวดลอมใหยั่งยืน   

- ในเขตพ้ืนท่ี อบต. 
 
 
 
- เขตพ้ืนที่ อบต. 
 

- ปริมาณขยะถูกกําจัดให
หมดดวยวธิกีารที่ถูกตองและ
ประชาชนคดัแยกขยะกอน
ทิ้ง 
- ประชาชนใหความสําคัญ
กับการดแูลรักษาสิ่งแวดลอม
และไมบุกรุกที่สาธารณะ 
 

๕. การบริหารราชการตาม
หลักการบริหารบานเมืองที่
ด ี

1. งบประมาณไม
เพียงพอในการสงเสริม
ศักยภาพของทองถิ่น
ดานตางๆ 
2. งบประมาณไม
เพียงพอ.ในการพัฒนา
เทคโนโลยีและบุคลากร
ใหมีความรูเหมาะสมกับ
การปฏิบัติงานตาม
ตําแหนงหนาท่ี 
3. ประชาชนขาดการมี
สวนรวม 
 

- สงเสริมศักยภาพของ
ทองถิ่นในทุกๆ  ดาน  
ตามหลักการบริหาร
จัดการท่ีดี   ทั้งดาน
เทคโนโลยีและ
ทรัพยากรบุคคล 
 
 
 
 
- สงเสริมการมีสวนรวม
ของประชาชนในการ
พัฒนาทองถิ่น 

- ใน อบต. พลับพลา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- เขตพ้ืนที่ อบต. 
 

- มีงบประมาณที่เพียงพอใน
การบรหิารจัดการดานตางๆ 
เหมาะสมสอดคลองกับการ
ปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 
 
- ตองการใหประชาชนทุก
หมูบานในเขตพ้ืนท่ี อบต.มี
สวนรวมมากขึ้น 

๖. การสงเสริมการ
ปกครองระบบ
ประชาธิปไตย ความมั่นคง 
และสนับสนุนแนวนโยบาย
ของรัฐบาล จังหวัด อําเภอ 

๖.๑ สงเสริม
ประชาธิปไตยและการมี
สวนรวมของภาค
ประชาชน 
๖.๒ สงเสริมสนับสนุน

แนวนโยบายของรัฐบาล

และยุทธศาสตรการ 

พัฒนาจังหวัด  อําเภอ 

- งบประมาณไมเพียงพอ - สวนราชการในเขต 
อบต. และอําเภอ 

- มีงบประมาณท่ีเพียงพอใน
การสนับสนุนสวนราชการ
เพิ่มมากขึ้น 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

สวนที่  ๓ 
การนําแผนพฒันาทองถิ่นไปสูการปฏิบัต ิ

 

 

๑.  ยุทธศาสตรการพฒันาและแผนงาน 

๒.  บัญชโีครงการพัฒนาทองถิ่น 
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สวนที่สวนที่    33  
การนําแผนพัฒนาทองถิ่นไปสูการปฏิบัต ิ

 
๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนงาน 

ที่ ยุทธศาสตร ดาน แผนงาน หนวยงาน รับผดิชอบ
หลัก 

หนวยงาน
สนับสนุน 

๑ ๑. ดานโครงสรางพื้นฐาน ๑. ดานการเศรษฐกิจ 1. แผนงานเคหะและชุมชน 
2. แผนงานอุตสาหกรรมการ
โยธา 

กองชาง อบต.พลับพลา 

๒ ๒. การสรางความสามารถทาง
เศรษฐกิจ การทองเท่ียว 
การเกษตร เพื่อบรรเทาปญหา
ความยากจน 

๑. ดานบริการชุมชนและ
สังคม 
 
 
๒. ดานการเศรษฐกิจ 

๑. แผนงานสังคมสงเคราะห 
๒. แผนงานสรางความเขมแข็ง
ของชุมชน 
๑. แผนงานการเกษตร 

กองสวัสดิการสังคม 
 
 
กองชาง 
สํานักงานปลัด 

อบต.พลับพลา 

๓ ๓. การสรางสังคมใหมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีอยางท่ัวถึงและอยู
รวมกันอยางมีความสุข 

๑. ดานบริหารทัว่ไป 
 
 
 
๒. ดานบริการชุมชนและ
สังคม 
 
 
 
 
 
 
 
๓. ดานการดําเนินงานอื่น 

๑. แผนงานบริหารงานทั่วไป 
๒. แผนงานการรักษาความ
สงบภายใน 
๑. แผนงานการศึกษา 
๒. แผนงานสาธารณสขุ 
๓. แผนงานสังคมสงเคราะห 
๔. แผนงานสรางความเขมแข็ง
ของชุมชน 
๕. แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ 
๑. แผนงานงบกลาง 

สํานักงานปลัด 
 
 
 
กองการศึกษาฯ 
สํานักงานปลัด 
กองสวัสดิการสังคม 
สํานักงานปลัด 
กองสวัสดิการฯ 
กองการศึกษาฯ 
 
 
กองสวัสดิการสังคม 

อบต.พลับพลา 

๔ ๔. การอนุรักษและพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดลอมใหเกิดความสมดุล
อยางยั่งยืน 

๑. ดานบริหารทัว่ไป 
 
๒. ดานบริการชุมชนและ
สังคม 
๓. ดานการเศรษฐกิจ 

๑. แผนงานบริหารงานทั่วไป 
๑. แผนงานสาธารณสุข 
 
๑. แผนงานการเกษตร 

สํานักงานปลัด 
 
สํานักงานปลัด 
 
กองชาง และ
สํานักงานปลัด 

กองชางอบต.
พลับพลา 
 
 
อบต.พลับพลา 

๕ ๕. การบริหารราชการตาม
หลักการบริหารบานเมืองที่ด ี

๑. ดานบริหารทัว่ไป 
 
 
๒. ดานบริการชุมชนและ
สังคม 

๑. แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 
๑. แผนงานการศึกษา 
๒. แผนงานสังคมสงเคราะห 
๓. แผนงานเคหะและชุมชน 

สํานักงานปลัด 
กองชาง 
กองคลัง 
กองการศึกษาฯ 
กองสวัสดิการฯ 
 
กองชาง 

อบต.พลับพลา 
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ที่ ยุทธศาสตร ดาน แผนงาน หนวยงาน รับผดิชอบ
หลัก 

หนวยงาน
สนับสนุน 

   ๔. แผนงานสรางความเขมแข็ง
ของชุมชน 
 

สํานักงานปลัด 
 

อบต.พลับพลา 

๖ ๖. การสงเสริมการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย ความ
มั่นคง และสนับสนุน
แนวนโยบายของรัฐบาล 
จังหวัด อําเภอ 

๑. ดานบริหารทัว่ไป 
 

๑. แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 

สํานักงานปลัด 
 

อบต.พลับพลา 

รวม ๖  ยุทธศาสตร ๔  ดาน ๑๑  แผนงาน ๕ สวน ๑ หนวยงาน 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ ผ.๐๑ 
 

บัญชสีรุปโครงการพัฒนา 
 

 

      

 

 



 

 

ยุทธศาสตร 
ป  ๒๕๖๑ 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ  
(บาท) 

จํานวน
โครงการ

๑)  ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
โครงสรางพื้นฐาน 

      
  ๑.๑  แผนงานเคหะและชุมชน 

๙ ๑,๗๗๕,๐๐๐ ๗ 
  ๑.๒  แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา (ผ.02) 

๓๒ ๒๐,๕๙๐,๐๐๐ ๒๗ 
 ๑.๒  แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา (ผ.02/1) ๒ ๕,๘๐๐,๐๐๐ ๔ 

รวม ๔๓ ๒๘,๑๖๕,๐๐๐ ๓๘ 
๒)  ยุทธศาสตรเสริมสราง
ความสามารถทางเศรษฐกิจและ
บรรเทาปญหาความยากจน 

      

  ๒.๑  แผนงานสังคมสงเคราะห ๑ ๕๐,๐๐๐ ๑ 

  ๒.๒  แผนงานสรางความ
เขมแข็งของชุมชน ๑ ๕๐,๐๐๐ ๑ 

  ๒.๓  แผนงานการเกษตร - - - 
  ๒.๓  แผนงานการเกษตร (ผ.
02) - - - 

  ๒.๔  แผนงานการเกษตร ๒ ๔๐,๐๐๐ ๑ 

รวม ๔ ๑๔๐,๐๐๐ ๓ 
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บัญชีสรปุโครงการพัฒนา 

แผนพฒันาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖5)  

องคการบริหารสวนตําบลพลบัพลา  อําเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

ป  ๒๕๖๒ ป  ๒๕๖๓ ป  ๒๕๖๔ 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ  
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ  
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ  
(บาท) 

จํานวน
โครงการ

            

๑,๑๔๐,๐๐๐ ๑๑ ๒,๗๔๕,๐๐๐ ๒๑ ๖,๗๕๐,๐๐๐ 

 ๑๔,๓๑๐,๐๐๐ ๓๒ ๑๒,๓๐๕,๐๐๐ ๔๗ ๑๗,๘๘๐,๐๐๐ 

๗,๕๕๐,๐๐๐ ๘ ๒๓,๕๕๐,๐๐๐ ๑๒ ๔๕,๒๕๐,๐๐๐ 

 ๒๓,๐๐๐,๐๐๐ ๕๑ ๓๘,๖๐๐,๐๐๐ ๘๐ ๖๙,๘๘๐,๐๐๐ 

            

๕๐,๐๐๐ ๑ ๕๐,๐๐๐ ๑ ๕๐,๐๐๐ 

๕๐,๐๐๐ ๑ ๕๐,๐๐๐ ๑ ๕๐,๐๐๐ 

- ๔ ๗๕๐,๐๐๐ ๔ ๙๐๐,๐๐๐ 

- - - - - 

๑๐,๐๐๐ ๑ ๑๐,๐๐๐ ๑ ๑๐,๐๐๐ 

๑๑๐,๐๐๐ ๗ ๘๖๐,๐๐๐ ๗ ๑,๐๑๐,๐๐๐ 
 
 
 

ป  ๒๕๖5 รวม  5  ป 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ  
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ  
(บาท) 

       

๑๒ ๕,๘๗๐,๐๐๐ ๖๐ ๑๘,๒๘๐,๐๐๐ 

๓๒ ๑๖,๐๒๐,๐๐๐ ๑๗๐ ๘๑,๑๐๕,๐๐๐ 

๑๓ ๔๙,๗๕๐,๐๐๐ ๓๙ ๑๓๑,๙๐๐,๐๐๐ 

๕๗ ๗๑,๖๔๐,๐๐๐ ๒๖๙ ๒๓๑,๒๘๕,๐๐๐ 

       

๑ ๕๐,๐๐๐ ๕ ๒๕๐,๐๐๐ 

๑ ๕๐,๐๐๐ ๕ ๒๕๐,๐๐๐ 

๑ ๒๐๐,๐๐๐ ๙ ๑,๘๕๐,๐๐๐ 

๑ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑ ๑,๐๐๐,๐๐๐ 

๑ ๑๐,๐๐๐ ๖ ๘๐,๐๐๐ 

๕ ๑,๓๑๐,๐๐๐ ๒๖ ๓,๔๓๐,๐๐๐ 



 

 

ยุทธศาสตร 
ป  ๒๕๖๑ 

  จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ  
(บาท) 

จํานวน
โครงการ

๓)  ยุทธศาสตรสรางสังคมใหมี
คุณภาพชีวติทีด่ีอยางทั่วถงึและ
อยูรวมกนัอยางมีความสุข 

      
   ๓.๑  แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป ๑ ๒๐,๐๐๐ ๑ 
   ๓.๒  แผนงานรักษาความสงบ
ภายใน ๓ ๒๗๐,๐๐๐ ๓ 
   ๓.๓  แผนงานการศกึษา ๓ ๑๖๐,๐๐๐ ๓ 
   ๓.๔  แผนงานการศกึษา ๑๐ ๓,๓๘๐,๐๐๐ ๑๑ 

   ๓.๕  แผนงานสาธารณสุข ๑๐ ๑,๐๒๕,๐๐๐ ๑๑ 

   ๓.๖  แผนงานสงัคมสงเคราะห ๗ ๔๗๐,๐๐๐ ๗ 

   ๓.๗  แผนงานสรางความ
เขมแข็งของชุมชน ๓ ๓๑๐,๐๐๐ ๓ 
   ๓.8  แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ   นันทนาการ ๕ ๓๒๕,๐๐๐ ๔ 
   ๓.9  แผนงานงบกลาง ๔ ๑๗,๐๕๐,๐๐๐ ๓ 

รวม ๔๖ ๒๓,๐๑๐,๐๐๐ ๔๖ 
๔)  ยุทธศาสตรการอนรุักษและ
พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดลอมใหเกดิความสมดุล
อยางยั่งยืน       
     ๔.๑  แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป ๑ ๕๐,๐๐๐ ๑ 
     ๔.๒  แผนงานสาธารณสุข ๒ ๓๑๐,๐๐๐ ๒ 
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บัญชีสรปุโครงการพัฒนา 

แผนพฒันาทองถิ่นส่ีป (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)  

องคการบริหารสวนตําบลพลบัพลา  อําเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

ป  ๒๕๖๒ ป  ๒๕๖๓ ป  ๒๕๖๔ 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ  
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ  
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ  
(บาท) 

จํานวน
โครงการ

          

๒๐,๐๐๐ ๑ ๒๐,๐๐๐ ๑ ๒๐,๐๐๐ 

๒๔๐,๐๐๐ ๓ ๑๙๐,๐๐๐ ๓ ๑๙๐,๐๐๐ 

๑๖๐,๐๐๐ ๔ ๒๓๗,๘๐๐ ๔ ๒๓๗,๘๐๐ 
 ๓,๒๙๐,๐๐๐ ๑๒ ๓,๔๘๙,๙๐๐ ๑๐ ๓,๒๗๐,๐๐๐ 

 ๘๒๖,๗๐๐ ๙ ๖๖๖,๗๐๐ ๙ ๖๖๖,๗๐๐ 

๔๗๐,๐๐๐ ๘ ๕๗๐,๐๐๐ ๘ ๕๗๐,๐๐๐ 

๓๑๐,๐๐๐ ๒ ๑๖๐,๐๐๐ ๒ ๑๖๐,๐๐๐ 

๒๗๕,๐๐๐ ๖ ๕๔๕,๐๐๐ ๖ ๔๕๕,๐๐๐ 

๑๘,๖๕๒,๐๐๐ ๓ ๒๐,๙๐๕,๐๐๐ ๓ ๒๓,๖๕๔,๐๐๐ 

 ๒๔,๒๔๓,๗๐๐ ๔๘ ๒๖,๗๘๔,๔๐๐ ๔๖ ๒๙,๒๒๓,๕๐๐ 

          

๕๐,๐๐๐ ๑ ๕๐,๐๐๐ ๑ ๕๐,๐๐๐ 

๓๑๐,๐๐๐ ๒ ๓๑๐,๐๐๐ ๒ ๓๑๐,๐๐๐ 

ป  ๒๕๖5 รวม  5  ป 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ  
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ  
(บาท) 

        

๑ ๒๐,๐๐๐ ๕ ๑๐๐,๐๐๐ 

๓ ๑๙๐,๐๐๐ ๑๕ ๑,๐๘๐,๐๐๐ 

๔ ๒๓๗,๘๐๐ ๑๘ ๑,๐๓๓,๔๐๐ 
๑๐ ๓,๓๔๒,๐๐๐ ๕๓ ๑๖,๗๗๑,๙๐๐ 

๙ ๖๖๖,๗๐๐ ๔๘ ๓,๘๕๑,๘๐๐ 

๘ ๕๗๐,๐๐๐ ๓๘ ๒,๖๕๐,๐๐๐ 

๒ ๑๖๐,๐๐๐ ๑๒ ๑,๑๐๐,๐๐๐ 

๔ ๒๗๕,๐๐๐ ๒๕ ๑,๘๗๕,๐๐๐ 

๓ ๒๕,๕๔๓,๐๐๐ ๑๖ ๑๐๕,๘๐๔,๐๐๐ 

๔๔ ๓๑,๐๐๔,๕๐๐ ๒๓๐ ๑๓๔,๒๖๖,๑๐๐ 

        

๑ ๕๐,๐๐๐ ๕ ๒๕๐,๐๐๐ 

๒ ๓๑๐,๐๐๐ ๑๐ ๑,๕๕๐,๐๐๐ 



 

 

ยุทธศาสตร 
ป  ๒๕๖๑ 

  จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ  
(บาท) 

จํานวน
โครงการ

     ๔.๓  แผนงานการเกษตร ๓ ๙๐,๐๐๐ ๓ 
รวม ๖ ๔๕๐,๐๐๐ ๖ 

๕)  ยุทธศาสตรการบรหิาร
ราชการตามหลักการบริหาร
บานเมืองทีด่ ี       
     ๕.๑  แผนงานบรหิารงาน
ทั่วไป ๑๒ ๗,๐๔๔,๐๘๐ ๑๒ 
     ๕.๒  แผนงานการศกึษา ๓ ๓๐๒,๐๐๐ ๓ 
     ๕.๓  แผนงานสงัคม
สงเคราะห ๒ ๑๗๕,๐๐๐ ๒ 
     ๕.๔  แผนงานเคหะและ
ชุมชน ๒ ๒๑๑,๐๐๐ ๒ 
     ๕.๕  แผนงานสรางความ
เขมแข็งของชุมชน ๒ ๕๐,๐๐๐ ๒ 

รวม ๒๑ ๗,๗๘๒,๐๘๐ ๒๑ 
๖)  ยุทธศาสตรการสงเสริมการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตย 
ความมั่นคง และสนบัสนนุ
แนวนโยบายของรัฐบาล 
จังหวัด อําเภอ       
     ๖.๑  แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป ๔ ๘๑๒,๐๐๐ ๔ 

รวม ๔ ๘๑๒,๐๐๐ ๔ 
รวมทั้งสิ้น  ๑๒๔ ๖๐,๓๕๙,๐๘๐ ๑๑๘ 
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บัญชีสรปุโครงการพัฒนา 

แผนพฒันาทองถิ่นส่ีป (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)  

องคการบริหารสวนตําบลพลบัพลา  อําเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

ป  ๒๕๖๒ ป  ๒๕๖๓ ป  ๒๕๖๔ 

โครงการ 
งบประมาณ  

(บาท) 
จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ  
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ  
(บาท) 

จํานวน
โครงการ

๙๐,๐๐๐ ๔ ๘๐,๐๐๐ ๖ ๓๘๐,๐๐๐ 
๔๕๐,๐๐๐ ๗ ๔๔๐,๐๐๐ ๙ ๗๔๐,๐๐๐ 

            

๗,๒๖๓,๗๔๐ ๑๐ ๖,๘๐๓,๑๖๕ ๑๐ ๖,๘๖๖,๔๖๐ 

๒๖๒,๐๐๐ ๒ ๒๓๕,๐๐๐ ๒ ๒๔๑,๐๐๐ 

๑๘๑,๐๐๐ ๒ ๑๘๗,๔๘๐ ๒ ๑๙๔,๐๕๐ 

๒๒๐,๐๐๐ ๒ ๒๗๐,๐๐๐ ๒ ๒๘๐,๐๐๐ 

๕๐,๐๐๐ ๒ ๕๐,๐๐๐ ๒ ๕๐,๐๐๐ 

๗,๙๗๖,๗๔๐ ๑๘ ๗,๕๔๕,๖๔๕ ๑๘ ๗,๖๓๑,๕๑๐ 

          

๘๑๒,๐๐๐ ๔ ๙๑๒,๐๐๐ ๔ ๓๑๒,๐๐๐ 

๘๑๒,๐๐๐ ๔ ๙๑๒,๐๐๐ ๔ ๓๑๒,๐๐๐ 

๕๖,๕๙๒,๔๔๐ ๑๓๕ ๗๕,๑๔๒,๐๔๕ ๑๖๔ 108,797,010 

ป  ๒๕๖5 รวม  5  ป 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ  
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ  
(บาท) 

๖ ๓๘๐,๐๐๐ ๒๒ ๑,๐๒๐,๐๐๐ 
๙ ๗๔๐,๐๐๐ ๓๗ ๒,๘๒๐,๐๐๐ 

       

๑๑ ๗,๐๐๕,๔๖๐ ๕๕ ๓๔,๙๘๒,๙๐๕ 

๒ ๒๕๐,๐๐๐ ๑๒ ๑,๒๙๐,๐๐๐ 

๒ ๒๐๐,๖๖๕ ๑๐ ๙๓๘,๑๙๕ 

๒ ๒๙๐,๐๐๐ ๑๐ ๑,๒๗๑,๐๐๐ 

๒ ๕๐,๐๐๐ ๑๐ ๒๕๐,๐๐๐ 

๑๙ ๗,๗๙๖,๑๒๕ ๙๗ ๓๘,๗๓๒,๑๐๐ 

        

๔ ๓๑๒,๐๐๐ ๒๐ ๓,๑๖๐,๐๐๐ 

๔ ๓๑๒,๐๐๐ ๒๐ ๓,๑๖๐,๐๐๐ 

๑๓๘ 112,802,625 ๖๗๙ ๔๑๓,๖๙๓,๒๐๐ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ ผ.๐๒ 
 

รายละเอียดโครงการพฒันา 

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.  ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)  

องคการบริหารสวนตําบลพลับพลา  อําเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561–2565) 

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

๑.๑  แผนงานเคหะและชุมชน 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิต
ของ

โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

๑ โครงการขยายเขตไฟฟา
สาธารณะ พรอมโคมไฟฟา  
หมูที่  ๑ 
(ลําดับความสําคญัที่ 2) 

เพ่ือใหราษฎรมีความ
สะดวก และปลอดภัยใน
การสญัจรเวลาค่ําคืนและ
มีไฟฟาใชอยางทั่วถึง 

ยาว ๕๐ 
เมตร 
 

- - ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ - ประชาชนพึงพอใจ
ในการแกไขปญหา
ตามโครงการรอย
ละ ๖๐ ขึน้ไป 

- ทําใหราษฎรไดรับ
ความสะดวก 
ปลอดภัย และมีไฟฟา
ใชอยางทั่วถึง 

กองชาง 
 

๒ โครงการขยายเขตไฟฟา/ 
ติดตั้งโคมไฟฟาสาธารณะ  
สายรอบบึงทุงนอย  บานไทย  
หมูที่  ๒ 

 (ลําดับความสําคญัที่ 2) 

เพ่ือใหราษฎรมีความ
สะดวก และปลอดภัยใน
การสญัจรเวลาค่ําคืนและ
มีไฟฟาใชอยางท่ัวถึง 

ยาว ๗๒๐ 
เมตร 
 

- - ๔๕๐,๐๐๐ ๔๕๐,๐๐๐ ๔๕๐,๐๐๐ ประชาชนพึงพอใจ
ในการแกไขปญหา
ตามโครงการรอย
ละ ๖๐ ขึ้นไป 

- ทําใหราษฎรไดรับ
ความสะดวก 
ปลอดภัย และมีไฟฟา
ใชอยางทั่วถึง 

กองชาง 
 

๓ โครงการขยายเขตไฟฟา/ 
ติดตั้งโคมไฟฟาสาธารณะ  
ซอยบานนายคะนอง  ผันกระ
โทก บานไทย  หมูที่  ๒  
  (ลําดับความสําคัญที่ 1) 

เพ่ือใหราษฎรมีความ
สะดวก และปลอดภัยใน
การสญัจรเวลาค่ําคืนและ
มีไฟฟาใชอยางทั่วถึง 

ยาว  ๕๐ 
เมตร 

- - ๕๐,๐๐๐ - - ประชาชนพึงพอใจ
ในการแกไขปญหา
ตามโครงการรอย
ละ ๖๐ ขึ้นไป 

- ทําใหราษฎรไดรับ
ความสะดวก 
ปลอดภัย และมีไฟฟา
ใชอยางทั่วถึง 

กองชาง 
 

๔ โครงการขยายเขตไฟฟา/
ติดตั้งโคมไฟฟาสาธารณะ 
บริเวณสระน้ําสนามกีฬาบาน
โคงยาง หมู ๔ 
 (ลําดับความสําคญัที่ 1) 

เพ่ือใหราษฎรมีความ
สะดวก และปลอดภัยใน
การสญัจรเวลาค่ําคืนและ
มีไฟฟาใชอยางทั่วถึง 

ยาว ๒๕๐ 
เมตร 
 

- - ๓๒๐,๐๐๐ ๓๒๐,๐๐๐ ๓๒๐,๐๐๐ ประชาชนพึงพอใจ
ในการแกไขปญหา
ตามโครงการรอย
ละ ๖๐ ขึ้นไป 

- ทําใหราษฎรไดรับ
ความสะดวก 
ปลอดภัย และมีไฟฟา
ใชอยางทั่วถึง 

กองชาง 
 

 

แบบ ผ. 02 



-53- 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561–2565) 

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

๑.๑  แผนงานเคหะและชุมชน 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลท่ีคาดวา 

จะไดรับ 
หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

๕ โครงการขยายเขตไฟฟา
สาธารณะพรอมโคมไฟฟา
จากบานนายถนอม เงิน
พลับพลา ถึงบานนาง
ประทวนทิพย หมูที่ ๔ 
(ลําดับความสําคญัที่ 4) 

เพ่ือใหราษฎรมี
ความสะดวก และ
ปลอดภัยในการ
สัญจรเวลาค่ําคืน
และมไีฟฟาใชอยาง
ทั่วถึง 

ยาว ๕๐ เมตร 
 

- - - ๕๐,๐๐๐ - ประชาชนพึงพอใจ
ในการแกไขปญหา
ตามโครงการรอย
ละ ๖๐ ขึ้นไป 

- ทําใหราษฎรไดรับ
ความสะดวก 
ปลอดภัย และมีไฟฟา
ใชอยางท่ัวถึง 

กองชาง 
 

๖ โครงการขยายเขตไฟฟา / 
ติดตั้งโคมไฟฟาสาธารณะ  
บานนายโรม เกลื่อนกระ
โทก บานหนองยายเหล  
หมูที่  ๕ 
 

เพ่ือใหราษฎรมี
ความสะดวก และ
ปลอดภัยการสัญจร
เวลาค่ําคืนและมี
ไฟฟาใชอยางทั่วถึง 

ยาว ๑๓๐.๐๐ เมตร - ๑๔๐,๐๐๐ 
 

- - 
 

- ประชาชนพึงพอใจ
ในการแกไขปญหา
ตามโครงการรอย
ละ ๖๐ ขึ้นไป 

- ทําใหราษฎรไดรับ
ความสะดวก 
ปลอดภัย และมีไฟฟา
ใชอยางทั่วถึง 

กองชาง 
 

๗ โครงการขยายเขตไฟฟา /
ติดตั้งโคมไฟฟาสาธารณะ 
พรอมหมอแปลงไฟฟา 
บานนายมนตรี  ไปอูไพร
วัลย บานหนองยายเหล 
หมูที่ ๕ 
(ลําดับความสําคญัที ่3) 

เพ่ือใหราษฎร 
ปลอดภัยในการ
สัญจรเวลาค่ําคืน
และมไีฟฟาใชอยาง
ทั่วถึง 

ยาว 1,100 เมตร 
พรอมติดตั้งหมอ
แปลง 

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

- ทําใหราษฎรไดรับ
ความสะดวก 
ปลอดภัย และมีไฟฟา
ใชอยางทั่วถึง 

กองชาง 
 

 
 

แบบ ผ. 02 



-54- 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561–2565) 

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

๑.๑  แผนงานเคหะและชุมชน 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

๘ โครงการขยายเขตไฟฟา
และตดิตั้งโคมไฟฟา
สาธารณะ บานกอก หมู
ที่ ๖   
 

เพ่ือใหราษฎรมีความ
สะดวก และปลอดภัยใน
การสญัจรเวลาค่ําคืน
และมไีฟฟาใชอยาง
ทั่วถึง 

- ขยายเขตไฟฟา 
- ติดตั้งโคมไฟฟา 

๒๒๕,๐๐๐  
 
 

- - - - ประชาชนพึงพอใจ
ในการแกไขปญหา
ตามโครงการรอย
ละ ๖๐ ขึ้นไป 

- ทําใหราษฎร
ไดรับความสะดวก 
ปลอดภัย และมี
ไฟฟาใชอยางทั่วถึง 

กองชาง 
 

๙ โครงการขยายเขตไฟฟา
และตดิตั้งโคมไฟฟา
สาธารณะ พรอมเพ่ิม
หมอแปลง สายดอนซาด 
บานกอก หมูท่ี ๖ 
(ลําดับความสําคญัที่ 5) 

เพ่ือใหราษฎรมีความ
สะดวก และปลอดภัยใน
การสญัจรเวลาค่ําคืน
และมไีฟฟาใชอยาง
ทั่วถึง 

ยาว 550 เมตร 
พรอมติดตั้งหมอ
แปลง 

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

- ทําใหราษฎร
ไดรับความสะดวก 
ปลอดภัย และมี
ไฟฟาใชอยางทั่วถึง 

กองชาง 
 

10 โครงการยายเสาไฟฟา
สาธารณะ   หมู  ๗ 
 

เพ่ือเปนระเบียบ
เรียบรอยไมกดีขวางทาง
จราจร 

จํานวน ๓ ตน ๑๒๐,๐๐๐ - - - - ประชาชนพึงพอใจ
รอยละ ๖๐ ขึ้นไป 

- ทําใหลดการขีด
ขวางการจราจร 

กองชาง 

11 โครงการขยายเขต
ไฟฟา/ ติดตั้งโคมไฟฟา
สาธารณะ   
บานประดากุด หมูที่  ๗ 
 

เพ่ือใหราษฎรมีความ
สะดวก และปลอดภัยใน
การสญัจรเวลาค่ําคืน
และมไีฟฟาใชอยาง
ทั่วถึง 

ติดตั้งโคมไฟฟา 
จํานวน ๑๐ จดุ 

-  ๗๐,๐๐๐ 
 

- - - ประชาชนพึงพอใจ
ในการแกไขปญหา
ตามโครงการรอย
ละ ๖๐ ขึ้นไป 

- ทําใหราษฎร
ไดรับความสะดวก 
ปลอดภัย และมี
ไฟฟาใชอยางทั่วถึง 

กองชาง 
 

 
 

แบบ ผ. 02 



-55- 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561–2565) 

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

๑.๑  แผนงานเคหะและชุมชน 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

12 โครงการขยายเขตไฟฟา
พรอมโคมไฟฟาสาธารณะ
สายบานนายวเิชียรถึงบาน
นางภัทรพร  บานเกาะ  หมูที่  
๘ 
(ลําดับความสําคญัที่ 2) 

เพ่ือใหราษฎรมีความ
สะดวก และปลอดภัยใน
การสญัจรเวลาค่ําคืน
และมไีฟฟาใชอยาง
ทั่วถึง 

ยาว ๑๐๐ เมตร - - ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ - ประชาชนพึงพอใจ
ในการแกไขปญหา
ตามโครงการรอย
ละ ๖๐ ขึ้นไป 

- ทําใหราษฎร
ไดรับความสะดวก 
ปลอดภัย และมี
ไฟฟาใชอยางทั่วถึง 

กองชาง 
 

13 โครงการยายเสาไฟฟาซอย
บานนางสัมฤทธ์ิ  บานเกาะ  
หมูที่  ๘ 
(ลําดับความสําคญัที่ 5) 

เพ่ือยายเสาไฟฟาใหมี
ความสะดวกและ
ปลอดภัย 

จํานวน ๑ ตน - - - ๑๕,๐๐๐ - ประชาชนพึงพอใจ
ในการแกไขปญหา
ตามโครงการรอย
ละ ๖๐ ขึ้นไป 

ทําใหการยายเสา
ไฟฟาเปนไปดวย
ความเรยีบรอย 

กองชาง 
 

14 โครงการติดตั้งโคมไฟฟา
สาธารณะจากบานนายจันทร 
ครึบกระโทก ถึงหนาโบถสวัด
ปรางคนอย หมู ๙ 
(ลําดับความสําคญัที่ 7) 

เพ่ือใหราษฎรมีความ
สะดวก และปลอดภัยใน
การสญัจรเวลาค่ําคืน
และมไีฟฟาใชอยาง
ทั่วถึง 

ยาว ๑๐๐ เมตร - - - ๗๕,๐๐๐ - ประชาชนพึงพอใจ
ในการแกไขปญหา
ตามโครงการรอย
ละ ๖๐ ขึ้นไป 

- ทําใหราษฎร
ไดรับความสะดวก 
ปลอดภัย และมี
ไฟฟาใชอยางทั่วถึง 

กองชาง 
 

15 โครงการขยายเขตไฟฟา
สาธารณะพรอมโคมไฟฟา  
หมู  ๑๐ 
 

เพ่ือใหราษฎรมีความ
สะดวก และปลอดภัยใน
การสญัจรเวลาค่ําคืน
และมไีฟฟาใชอยาง
ทั่วถึง 

ระยะทาง 
๓๐๐.๐๐ เมตร 

๓๐๐,๐๐๐ 
 

- - - - ประชาชนพึงพอใจ
ในการแกไขปญหา
ตามโครงการรอย
ละ ๖๐ ขึ้นไป 

- ทําใหราษฎร
ไดรับความสะดวก 
ปลอดภัย และมี
ไฟฟาใชอยางทั่วถึง 

กองชาง 
 

แบบ ผ. 02 



-56- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561–2565) 
องคการบริหารสวนตําบลพลับพลา  อําเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  ๑  การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการแขงขันเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดท่ี  ๖  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 
    ๑.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

๑.๑  แผนงานเคหะและชุมชน 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

16 โครงการขยายเขตไฟฟา
สาธารณะพรอมโคมไฟฟา 
สายบานโคกไปปาผักหวาน 
หมู ๑๐ 
(ลําดับความสําคญัที่ 3) 

เพ่ือใหราษฎรมีความ
สะดวก และปลอดภัย
ในการสัญจรเวลาค่ําคืน
และมไีฟฟาใชอยาง
ทั่วถึง 

ยาว ๓๕๐ เมตร - - - ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ประชาชนพึงพอใจ
ในการแกไขปญหา
ตามโครงการรอย
ละ ๖๐ ขึ้นไป 

- ทําใหราษฎรไดรับ
ความสะดวก 
ปลอดภัย และมีไฟฟา
ใชอยางทั่วถึง 

กองชาง 
 

17 โครงการขยายเขตไฟฟา / 
ติดตั้งโคมไฟฟาสาธารณะ 
บานกุดสวาย  หมูที่  ๑๒ 

เพ่ือใหราษฎรมีความ
สะดวก และปลอดภัย
ในการสัญจรเวลาค่ําคืน
และมไีฟฟาใชอยาง
ทั่วถึง 

- ติดตั้งโคมไฟฟา 
จํานวน ๓ จุด 

- ขยายเขตไฟฟา 
ระยะทาง ๓๐๐ 
เมตร 

๓๐๐,๐๐๐ 
 

๓๐๐,๐๐๐ 
 

- - - ประชาชนพึงพอใจ
ในการแกไขปญหา
ตามโครงการรอย
ละ ๖๐ ขึ้นไป 

- ทําใหราษฎรไดรับ
ความสะดวก 
ปลอดภัย และมีไฟฟา
ใชอยางทั่วถึง 

กองชาง 
 

18 โครงการขยายเขตไฟฟา / 
ติดตั้งโคมไฟฟาสาธารณะ
พรอมติดตั้งหมอแปลง
ไฟฟาสายปาผักหวาน บาน
กุดสวาย หมูท่ี  ๑๒ 
(ลําดับความสําคญัที่ 3) 

เพ่ือใหราษฎรมีความ
สะดวก และปลอดภัย
ในการสัญจรเวลาค่ําคืน
และมไีฟฟาใชอยาง
ทั่วถึง 

ยาว 850 เมตร 
พรอมติดตั้งหมอ
แปลงไฟฟา 

- - - ๘๐๐,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐ ประชาชนพึงพอใจ
ในการแกไขปญหา
ตามโครงการรอย
ละ ๖๐ ขึ้นไป 

- ทําใหราษฎรไดรับ
ความสะดวก 
ปลอดภัย และมีไฟฟา
ใชอยางทั่วถึง 

กองชาง 
 

19 โครงการขยายเขตไฟฟา
พรอมโคมไฟฟา ซอยบาน
นายสําเริง หมู ๑๓ 
(ลําดับความสําคญัที่ 6) 

เพ่ือใหราษฎรมีความ
สะดวก และปลอดภัย
ในการสัญจรเวลาค่ําคืน
และมไีฟฟาใชอยาง
ทั่วถึง 

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

- ทําใหราษฎรไดรับ
ความสะดวก 
ปลอดภัย และมีไฟฟา
ใชอยางทั่วถึง 

กองชาง 
 

แบบ ผ. 02 



-57- 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561–2565) 

องคการบริหารสวนตําบลพลับพลา  อําเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  ๑  การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการแขงขันเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดท่ี  ๖  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพืน้ฐาน 
    ๑.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

๑.๑  แผนงานเคหะและชุมชน 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

20 โครงการติดตั้งโคมไฟฟารอบหมูบาน  
บานทาตะเคยีน  หมูท่ี  ๑๓ 
(ลําดับความสําคญัที่ 7) 

เพ่ือใหราษฎรมีความ
สะดวก และปลอดภัย
ในการสัญจรเวลาค่ํา
คืนและมไีฟฟาใช
อยางทั่วถึง 

จํานวน ๑๐ 
จุด 

- - - ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ประชาชนพึง
พอใจในการ
แกไขปญหาตาม
โครงการรอยละ 
๖๐ ขึ้นไป 

- ทําใหราษฎร
ไดรับความสะดวก 
ปลอดภัย และมี
ไฟฟาใชอยาง
ทั่วถึง 

กองชาง 
 

21 โครงการขยายเขตไฟฟา / ติดตั้งโคม
ไฟฟาสาธารณะ พรอมหมอแปลง
ไฟฟาซอยประสาทโชค หมูที่  ๑๔ 
(ลําดับความสําคญัที่ 1) 

เพ่ือใหราษฎรมีความ
สะดวก และปลอดภัย
ในการสัญจรเวลาค่ํา
คืนและมไีฟฟาใช
อยางทั่วถึง 

ยาว ๓๐๐ 
เมตร 
พรอมติดตั้ง
หมอแปลง
ไฟฟา 

- - ๕๒๐,๐๐๐ ๕๒๐,๐๐๐ ๕๒๐,๐๐๐ ประชาชนพึง
พอใจในการ
แกไขปญหาตาม
โครงการรอยละ 
๖๐ ขึ้นไป 

- ทําใหราษฎร
ไดรับความสะดวก 
ปลอดภัย และมี
ไฟฟาใชอยาง
ทั่วถึง 

กองชาง 
 

22 โครงการขยายเขตไฟฟา / ติดตั้งโคม
ไฟฟาสาธารณะ พรอมหมอแปลง
ไฟฟาซอยบานนายสุนทร  แฝงกระ
โทก  หมูที่  ๑๔ 
(ลําดับความสําคญัที่ 2) 

เพ่ือใหราษฎรมีความ
สะดวก และปลอดภัย
ในการสัญจรเวลาค่ํา
คืนและมไีฟฟาใช
อยางทั่วถึง 

ยาว ๕๐๐ 
เมตร 
พรอมติดตั้ง
หมอแปลง
ไฟฟา 

- - ๗๐๐,๐๐๐ ๗๐๐,๐๐๐ ๗๐๐,๐๐๐ ประชาชนพึง
พอใจในการ
แกไขปญหาตาม
โครงการรอยละ 
๖๐ ขึ้นไป 

- ทําใหราษฎร
ไดรับความสะดวก 
ปลอดภัย และมี
ไฟฟาใชอยาง
ทั่วถึง 

กองชาง 
 

23 โครงการเปลี่ยนเสาไฟฟาจากไมเปน
เสาปูนพรอมโคมไฟฟาสาธารณะ 
ซอยบานนายพล  แรมจะบก  หมูที่  
๑๔ 
(ลําดับความสําคญัที่ 3) 

เพ่ือใหราษฎรมีความ
ปลอดภัยและมไีฟฟา
ใชอยางทั่วถึง 

จํานวน ๑ ตน - - ๒๕,๐๐๐ - - ประชาชนพึง
พอใจในการ
แกไขปญหาตาม
โครงการรอยละ 
๖๐ ขึ้นไป 

ทําใหราษฎรมี
ความปลอดภัย
และมไีฟฟาใช
อยางทั่วถึง 

กองชาง 
 

 

แบบ ผ. 02 



-58- 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561–2565) 

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

๑.๑  แผนงานเคหะและชุมชน 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

24 โครงการขยายเขตไฟฟา
พรอมติดตั้งโคมไฟฟา
สาธารณะ คุมคลองกลาง
ใหญ  หมูท่ี  ๑๕ 
 

เพ่ือใหราษฎรมีความ
สะดวก และปลอดภัยใน
การสญัจรเวลาค่ําคืนและมี
ไฟฟาใชอยางทั่วถึง 

ระยะทาง  
๒๐๐   เมตร 

- ๑๕๐,๐๐๐ 
 

- - - ประชาชนพึงพอใจ
ในการแกไขปญหา
ตามโครงการรอย
ละ ๖๐ ขึ้นไป 

- ทําใหราษฎรไดรับ
ความสะดวก 
ปลอดภัย และมีไฟฟา
ใชอยางทั่วถึง 

กองชาง 
 

25 โครงการขยายเขตไฟฟา
พรอมโคมไฟฟาสาธารณะ 
จากปอมยามถึงไรนายบุญสง 
เปรี้ยวกระโทก หมูที่ ๑๕ 
(ลําดับความสําคญัที่ 3) 

เพ่ือใหราษฎรมีความ
สะดวก และปลอดภัยใน
การสญัจรเวลาค่ําคืนและมี
ไฟฟาใชอยางทั่วถึง 

ยาว  ๔๒๐  
เมตร 

- - ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ - ประชาชนพึงพอใจ
ในการแกไขปญหา
ตามโครงการรอย
ละ ๖๐ ขึ้นไป 

- ทําใหราษฎรไดรับ
ความสะดวก 
ปลอดภัย และมีไฟฟา
ใชอยางทั่วถึง 

กองชาง 
 

26 โครงการขยายเขตไฟฟา 
ติดตั้งโคมไฟฟาสาธารณะ 
บานนายชวน แพะกระโทก 
บานโนนแดง หมูที ่16 

เพ่ือใหราษฎร ปลอดภัยใน
การสญัจรเวลาค่ําคืนและมี
ไฟฟาใชอยางทั่วถึง 

ระยะทาง 
๓๖๐ เมตร 

๓๑๐,๐๐๐ 
 

- - - - ประชาชนพึงพอใจ
ในการแกไขปญหา
ตามโครงการรอย
ละ ๖๐ ขึ้นไป 

- ทําใหราษฎรไดรับ
ความสะดวก 
ปลอดภัย และมีไฟฟา
ใชอยางทั่วถึง 

กองชาง 
 

27 โครงการขยายเขตไฟฟา  
ติดตั้งโคมไฟฟาสาธารณะ  
บานนายเอกพันธ ฝอยกระ
โทก  บานโนนแดง  หมูที่  
๑๖ 

เพ่ือใหราษฎรมีความ
สะดวก และปลอดภัยใน
การสญัจรเวลาค่ําคืนและมี
ไฟฟาใชอยางทั่วถึง 

ระยะทาง ๗๐ 
เมตร 

๔๐,๐๐๐ 
 

- - - - ประชาชนพึงพอใจ
ในการแกไขปญหา
ตามโครงการรอย
ละ ๖๐ ขึ้นไป 

- ทําใหราษฎรไดรับ
ความสะดวก 
ปลอดภัย และมีไฟฟา
ใชอยางท่ัวถึง 

กองชาง 
 

 
 

แบบ ผ. 02 



-59- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561–2565) 
องคการบริหารสวนตําบลพลับพลา  อําเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  ๑  การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการแขงขันเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดท่ี  ๖  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 
    ๑.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

๑.๑  แผนงานเคหะและชุมชน 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

28 โครงการขยายเขตไฟฟา
พรอมโคมไฟฟาสาธารณะ 
บานนางดวงจันทร หมูที่ 
๑๖ 
(ลําดับความสําคญัที่ 4) 

เพ่ือใหราษฎรมีความ
สะดวก และปลอดภัยใน
การสญัจรเวลาค่ําคืน
และมไีฟฟาใชอยาง
ทั่วถึง 

ยาว  ๑๘๐  เมตร - - - ๑๔๐,๐๐๐ - ประชาชนพึง
พอใจในการ
แกไขปญหาตาม
โครงการรอยละ 
๖๐ ขึ้นไป 

- ทําใหราษฎรไดรับ
ความสะดวก 
ปลอดภัย และมีไฟฟา
ใชอยางทั่วถึง 

กองชาง 
 

29 โครงการขยายเขตไฟฟา
โคมไฟฟาสาธารณะ พรอม
หมอแปลงไฟฟา บานนาย
เมธี  หมูที่  ๑๖ 

(ลําดับความสําคญัที่ 5) 

เพ่ือใหราษฎรมีความ
ปลอดภัยและมีไฟฟาใช
อยางทั่วถึง 

ยาว  ๙๕๐ เมตร 
พรอมติดตั้งหมอ
แปลงไฟฟา 

- - - ๙๐๐,๐๐๐ ๙๐๐,๐๐๐ ประชาชนพึง
พอใจในการ
แกไขปญหาตาม
โครงการรอยละ 
๖๐ ขึ้นไป 

- ทําใหราษฎรไดรับ
ความสะดวก 
ปลอดภัย และมีไฟฟา
ใชอยางทั่วถึง 

กองชาง 
 

30 โครงการขยายเขตไฟฟา / 
ติดตั้งโคมไฟฟาสาธารณะ  
บานบุ  หมูที่  ๑๗ 
 

เพ่ือใหราษฎรปลอดภัย
ในการสัญจรเวลาค่ําคืน
และมไีฟฟาใชอยาง
ทั่วถึง 

-  ติดตั้งโคมไฟฟา 
จํานวน ๖ จุด 
- ตั้งเสาไฟฟา 
จํานวน ๖ ตน 

๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ 
 

- - - ประชาชนพึง
พอใจในการ
แกไขปญหาตาม
โครงการรอยละ 
๖๐ ขึ้นไป 

- ทําใหราษฎรไดรับ
ความสะดวก 
ปลอดภัยเวลาค่ําคืน 
และมไีฟฟาใชอยาง
ทั่วถึง 

กองชาง 
 

31 โครงการขยายเขตไฟฟา/
ติดตั้งโคมไฟฟาสาธารณะ 
บานนางสํารวย แกนกระ
โทก บานบุยอ หมูที่ ๑๘ 
(ลําดับความสําคญัที่ 3) 

เพ่ือใหราษฎรมีความ
สะดวก และปลอดภัยใน
การสญัจรเวลาค่ําคืน
และมไีฟฟาใชอยาง
ทั่วถึง 

ยาว  ๑๐๐  เมตร - - - ๑๒๐,๐๐๐ - ประชาชนพึง
พอใจในการ
แกไขปญหาตาม
โครงการรอยละ 
๖๐ ขึ้นไป 

- ทําใหราษฎรไดรับ
ความสะดวก 
ปลอดภัยในการ
สัญจรเวลาค่ําคืน   
- ทําใหมีไฟฟาใช
อยางทั่วถึง 

กองชาง 
 

แบบ ผ. 02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561–2565) 

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

๑.๑  แผนงานเคหะและชุมชน 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

32 โครงการบํารุงรักษาหรือ
ซอมแซมไฟฟา
สาธารณะ และไฟฟาโซ
ลาเซลล 

เพ่ือบํารุงรักษา
หรือซอมแซม
ไฟฟาสาธารณะ 

ในเขตรับผดิชอบ
ของ อบต.
พลับพลา 

๒๐๐,๐๐๐  
  
 

๒๐๐,๐๐๐  ๒๐๐,๐๐๐  ๒๐๐,๐๐๐  ๒๐๐,๐๐๐  ประชาชนพึง
พอใจในการ
แกไขปญหาตาม
โครงการรอยละ 
๖๐ ขึ้นไป 

- ทําใหราษฎร
ไดรับความ
สะดวก 
ปลอดภัยในการ
สัญจรเวลาค่ําคืน  

กองชาง 
 

33 ตรวจสอบน้ําประปา
หมูบานและน้ําบาดาล 

เพ่ือใหราษฎรมี
น้ําอุปโภค
บริโภคทีไ่ด
มาตรฐาน 

ในเขตพ้ืนที่
รับผิดชอบของ 
อบต.พลับพลา 

๓๐,๐๐๐  
  
 

๓๐,๐๐๐  ๓๐,๐๐๐  ๓๐,๐๐๐  ๓๐,๐๐๐ ประชาชนพึง
พอใจในการ
แกไขปญหาตาม
โครงการรอยละ 
๖๐ ขึ้นไป 

- ทําใหราษฎรมี
น้ําอุปโภค
บริโภคทีไ่ด
มาตรฐาน 

กองชาง 
 

รวม    1,775,000 1,140,000 2,745,000 6,750,000 5,870,000    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ. 02 



-61- 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561–2565) 

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

๑.๒  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลท่ีคาดวา 

จะไดรับ 
หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

๑ โครงการกอสรางราง
ระบายน้ํา ซอยบานนางปุน  
ขับผักแวน  หมูที่  ๑ 
 

เพ่ือระบายน้ําได
สะดวก ไมทวมขัง
ถนน 

กวาง ๐.๓๐ เมตร 
ยาว ๖๐.๐๐ เมตร 

๑๔๐,๐๐๐ 
 

- - - - ประชาชนพึงพอใจใน
การแกปญหาการ
ระบายน้ํารอยละ ๖๐ 
ขึ้นไป 

- ทําใหการระบาย
น้ําสะดวก 
- ฝนตกน้ําไมทวม
ขังถนน 

กองชาง 
 

๒ โครงการกอสรางถนน 
คสล. สายรอบบึง  หมูที่  
๑ 
 

เพ่ือถนนได
มาตรฐานราษฎรได
ใชสัญจรไปมาได
สะดวก 

กวาง ๓.๐๐ เมตร 
ยาว ๔๗ เมตร  หนา  
๐.๑๕  เมตร 

- ๙๐,๐๐๐ 
 

- - - ประชาชนพึงพอใจใน
การสญัจรสะดวกรอย
ละ ๖๐ ขึ้นไป 

- ทําใหประชาชน
สัญจรสะดวก 
- ลดอุบัติเหต ุ

กองชาง 
 

๓ โครงการกอสรางถนน 
คสล.ทางเขาบึงทุงตาทอง 
หมูที่ 1 
(ลําดับความสําคญัที่ 4) 

เพ่ือถนนได
มาตรฐานราษฎรได
ใชสัญจรไปมาได
สะดวก 

กวาง  4.๐๐  เมตร  
ยาว 59.๐๐  เมตร 
หนา  ๐.๑๕  เมตร   

- - - 220,000 220,000 ประชาชนพึงพอใจใน
การสญัจรสะดวกรอย
ละ ๖๐ ขึ้นไป 

- ทําใหประชาชน
สัญจรสะดวก 
 

กองชาง 
 

๔ โครงการขุดลอกรําราง
สาธารณประโยชน บาน
ไทย  หมู ๒ 
 

เพ่ือระบายน้ําได
สะดวก 

กวาง ๓.๐๐ เมตร  
ยาว ๑๙๕.๐๐ เมตร 
ลึก ๑.๕๐ เมตร 

๘๐,๐๐๐ 
 

- - - - ประชาชนพึงพอใจใน
การแกปญหาการ
ระบายน้ํารอยละ ๖๐ 
ขึ้นไป 

- ทําใหการระบาย
น้ําสะดวก 
- ฝนตกน้ําไมทวม
ขังถนน 

กองชาง 
 

5 โครงการกอสรางถนน 
คสล. สายรอบบึงทุงนอย 
บานไทย หมูที่ ๒ 
 

เพ่ือถนนได
มาตรฐานราษฎรได
ใชสัญจรไปมาได
สะดวก 

กวาง  ๓.๐๐  เมตร  
หนา  ๐.๑๕  เมตร  
ยาว ๒๖๐.๐๐  เมตร 

  

- ๔๘๐,๐๐๐ 
 

- - - ประชาชนพึงพอใจใน
การสญัจรสะดวกรอย
ละ ๖๐ ขึ้นไป 

- ทําใหประชาชน
สัญจรสะดวก 
- ลดอุบัติเหต ุ

กองชาง 
 

แบบ ผ. 02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561–2565) 

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

๑.๒  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลท่ีคาดวา 

จะไดรับ 
หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

6 โครงการกอสรางถนน 
คสล.สายหลัง อบต.
พลับพลา บานไทย  หมูท่ี  
๒ 

เพ่ือถนนได
มาตรฐานราษฎร
ไดใชสัญจรไปมา
ไดสะดวก 

กวาง ๓.๐๐ เมตร  
ยาว ๓๒ เมตร  
หนา ๐.๑๕  เมตร 

- ๖๕,๐๐๐ 
 

- - - ประชาชนพึงพอใจใน
การสญัจรสะดวกรอย
ละ ๖๐ ขึ้นไป 

- ทําใหประชาชน
สัญจรสะดวก 
 

กองชาง 
 

7 โครงการกอสรางถนนดิน
สายบึงทุงนอย หมูที่ ๒ 
เช่ือมหมูที่ ๑  
(ลําดับความสําคญัที่ 3) 

เพ่ือถนนได
มาตรฐานราษฎร
ไดใชสัญจรไปมา
ไดสะดวก 

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

- - - ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ประชาชนพึงพอใจใน
การสญัจรสะดวกรอย
ละ ๖๐ ขึ้นไป 

- ทําใหประชาชน
สัญจรสะดวก 
 

กองชาง 
 

8 โครงการวางทอระบายน้ํา
สายบึงทุงนอย บานไทย 
หมูที่ ๒ 
(ลําดับความสําคญัที่ 5) 

เพ่ือระบายน้ําได
สะดวก 

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

- - - ๓๒๐,๐๐๐ ๓๒๐,๐๐๐ ประชาชนพึงพอใจใน
การแกปญหาการ
ระบายน้ํารอยละ ๖๐ 
ขึ้นไป 

- ทําใหการระบาย
น้ําสะดวก 
- ฝนตกน้ําไมทวม
ขังถนน 

กองชาง 
 

9 โครงการกอสรางราง
ระบายน้ํา จากแยกหลัง
โรงเรียนชุมขนพลับพลาไป
ทางบานอบต.ลัด พรอม
วางทอ หมูที่ ๓ 

เพ่ือระบายน้ําได
สะดวก 

กวาง ๐.๕๐ เมตร 
ยาว ๑๔๐.๐๐ เมตร 

๓๐๐,๐๐๐ 
 

- - - - ประชาชนพึงพอใจใน
การแกปญหาการ
ระบายน้ํารอยละ ๖๐ 
ขึ้นไป 

- ทําใหการระบาย
น้ําสะดวก 
- ฝนตกน้ําไมทวม
ขังถนน 

กองชาง 
 

 
 
 
 

แบบ ผ. 02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561–2565) 

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

๑.๒  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลท่ีคาดวา 

จะไดรับ 
หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

10 โครงการปรับปรุง/
ซอมแซมรางระบาย คสล. 
จากแยกหลงัโรงเรียน
ชุมชนพลับพลาไปทางบาน
นายลัด หมูที่ ๓ 

เพ่ือระบายน้ําได
สะดวก 

- ทําการปรับปรุง/
ซอมแซมรางระบายน้าํ 
คสล. และกอสรางบอ
พักน้ํา พรอมลอก
ตะกอนดิน ยาวรวม 
150 เมตร 

- ๑๘๐,๐๐๐ 
 

- - - ประชาชนพึงพอใจใน
การแกปญหาการ
ระบายน้ํารอยละ ๖๐ 
ขึ้นไป 

- ทําใหการระบาย
น้ําสะดวก 
- ฝนตกน้ําไมทวม
ขังถนน 

กองชาง 
 

11 โครงการซอมแซมราง
ระบายน้ําสายขางโรงเรียน
ชุมชนพลับพลา หมูที่  ๓ 
 

เพ่ือระบายน้ําได
สะดวก 

ทําการขุดลอกตะกอน
ดินและทําการซอมแซม
ฝาปดรางระบายน้ํา 
คสล. ยาวรวม ๙๐.๐๐ 
เมตร 

๒๕,๐๐๐ 
 

- - -  ประชาชนพึงพอใจใน
การแกปญหาการ
ระบายน้ํารอยละ ๖๐ 
ขึ้นไป 

- ทําใหการระบาย
น้ําสะดวก 
- ฝนตกน้ําไมทวม
ขังถนน 

กองชาง 
 

12 โครงการซอมแซมถนนหิน
คลุก สายเลียบคลองลําสํา
ลาย หมู  ๓ 
(ลําดับความสําคญัที่ 2)   

เพ่ือถนนได
มาตรฐานราษฎร
ไดใชสัญจรไปมา
ไดสะดวก 

กวาง ๓ เมตร   
ยาว  ๒,๕๐๐ เมตร  
หนาเฉลี่ย ๐.๑๐เมตร   

- - ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ประชาชนพึงพอใจใน
การสญัจรสะดวกรอย
ละ ๖๐ ขึ้นไป 

- ทําใหประชาชน
สัญจรสะดวก 
- ลดอุบัติเหต ุ

กองชาง 
 

13 โครงการกอสรางถนนดิน
พรอมลงหินคลุกและวาง
ทอระบายน้ําสายทุงเขื่อน 
หมูที่ ๓ 
(ลําดับความสําคญัที่ 3) 

เพ่ือถนนได
มาตรฐานราษฎร
ไดใชสัญจรไปมา
ไดสะดวก 

กวาง ๓ เมตร  
ยาว ๒๘๐ เมตร   
หนาเฉลี่ย  ๐.๕๐  เมตร 
พรอมวางทอระบายน้ํา 
0.30 เมตร 20 ทอน 

- - - ๓๘๐,๐๐๐ ๓๘๐,๐๐๐ ประชาชนพึงพอใจใน
การสญัจรสะดวกรอย
ละ ๖๐ ขึ้นไป 

- ทําใหประชาชน
สัญจรสะดวก 
 

กองชาง 
 

แบบ ผ. 02 



-64- 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561–2565) 

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

๑.๒  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลท่ีคาดวา 

จะไดรับ 
หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

14 โครงการกอสรางรางระบาย
น้ํา คสล. หนาบาน อบต.ชีพ 
ถึงโรงสีนายมานะ  ใครกระ
โทก บานโคงยาง หมู ๔ 

เพ่ือระบายน้ํา
ไดสะดวก 

รางระบายน้ํากวาง 
๐.๕๐ เมตร ยาว 
๒๕๐.๐๐ เมตร ลึก 
๐.๕๐ เมตร 

๕๐๐,๐๐๐ 
 

- - - - ประชาชนพึงพอใจใน
การแกปญหาการ
ระบายน้ํารอยละ ๖๐ 
ขึ้นไป 

- ทําใหการระบาย
น้ําสะดวก 
- ฝนตกน้ําไมทวม
ขังถนน 

กองชาง 
 

15 โครงการวางทอระบายน้ํา 
พรอมบอพักน้ําตั้งแตบาน
นายสกล รักสระนอย ถึง
สนามกีฬา บานโคงยาง หมู 
๔ 
(ลําดับความสําคญัที่ ๒) 

เพ่ือระบายน้ํา
ไดสะดวก 

วางทอ คสล.ขนาด 
๐.๖๐ เมตร พรอมบอ
พักน้ํา ยาว ๓๖ เมตร 

- - ๑๐๐,๐๐๐ - - ประชาชนพึงพอใจใน
การแกปญหาการ
ระบายน้ํารอยละ ๖๐ 
ขึ้นไป 

- ทําใหการระบาย
น้ําสะดวก 
- ฝนตกน้ําไมทวม
ขังถนน 

กองชาง 
 

16 โครงการซอมแซมถนนสาย
รอง บานโคงยาง หมูที่ ๔ 
(ลําดับความสําคญัที่ 3)   

เพ่ือถนนได
มาตรฐาน
ราษฎรไดใช
สัญจรไปมาได
สะดวก 

ชวงท่ี ๑ กวาง ๔.๕๐ 
เมตร ยาว ๑๕๐.๐๐ 
เมตร 
ชวงท่ี ๒ กวาง ๕.๐๐ 
เมตรยาว ๑๕๐.๐๐ 
เมตร 

๗๕๐,๐๐๐ ๗๕๐,๐๐๐ 
 

๗๕๐,๐๐๐ ๗๕๐,๐๐๐ - ประชาชนพึงพอใจใน
การสญัจรสะดวกรอย
ละ ๖๐ ขึ้นไป 

- ทําใหประชาชน
สัญจรสะดวก 
 

กองชาง 
 

17 โครงการปรับปรุงถมดิน 
สนามกีฬา พรอมทําลานกีฬา 
หมู ๔ 

(ลําดับความสําคญัที ่5)   

เพ่ือใหมีสนาม
กีฬาที่ได
มาตรฐาน 

กวาง 60 เมตร  ยาว  
110 เมตร   
หนาเฉลี่ย 0.30 เมตร 

- - - 4๐๐,๐๐๐ 4๐๐,๐๐๐ ประชาชนพึงพอใจใน
การดําเนินโครงการ
รอยละ ๖๐ ขึ้นไป 

- ทําใหมีสนามกีฬา
ที่ไดมาตรฐาน 

กองชาง 
 

แบบ ผ. 02 



-65- 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561–2565) 

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

๑.๒  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลท่ีคาดวา 

จะไดรับ 
หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

18 โครงการวางทอระบายน้ํา คสล.
สายหนาโรงสีนายมานะ ใคร
กระโทก บานโคงยาง หมู ๔ 
 

เพ่ือระบายน้ําได
สะดวก 

วางทอ คสล.ขนาด ๐.๖๐ 
เมตร ยาว ๑๑๒.๐๐ เมตร 
และวางทอ คสล.ขนาด 
๑.๐๐ เมตร ยาว ๕๕.๐๐ 
เมตร พรอมถมดิน 

๕๐๐,๐๐๐ 
 

- - - - ประชาชนพึงพอใจ
ในการแกปญหา
การระบายน้ํารอย
ละ ๖๐ ขึ้นไป 

- ทําใหการ
ระบายน้ํา
สะดวก 
- ฝนตกน้ําไม
ทวมขังถนน 

กองชาง 
 

19 โครงการซอมแซมถนนสายหมู 
๕ บานหนองยายเหล เชื่อม หมู 
๙ 
(ลําดับความสําคญัที่ 1) 

เพ่ือถนนได
มาตรฐานราษฎร
ไดใชสัญจรไปมา
ไดสะดวก 

กวาง 5 เมตร ยาว 162 
เมตร หนาเฉลีย่ 0.05 
เมตร 

- - ๔๐๐,๐๐๐ - - ประชาชนพึงพอใจ
ในการสัญจร
สะดวกรอยละ ๖๐ 
ขึ้นไป 

- ทําให
ประชาชนสัญจร
สะดวก 

กองชาง 
 

20 โครงการกอสรางซุมประตู และ
ปายบอกทางเขาหมูบาน 
บริเวณแยกโรงเรียนสายมติร
โชคชัย ๓ พรอมไฟสองสวาง 
หมูที่ ๕ 
(ลําดับความสําคญัที่ 2) 

เพ่ือเปนปาย
บอกทางเขาสู
หมูบาน 

1 แหง  
 

- - ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ - ประชาชนพึงพอใจ
ในการกอสรางซุม
ประตไูมต่าํกวารอย
ละ ๖๐ ขึน้ไป 

- ทําใหมีปาย
บอกทางเขา
หมูบาน 

กองชาง 
 

21 โครงการกอสรางถนน คสล.
ซอยบานนางลอยถึงบานนาย
ชลอ บานหนองยายเหล หมูที่ 
๕ 
(ลําดับความสําคญัที่ 4) 

เพ่ือถนนได
มาตรฐานราษฎร
ไดใชสัญจรไปมา
ไดสะดวก 

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

- - - ๑๓๐,๐๐๐ - ประชาชนพึงพอใจ
ในการสัญจร
สะดวกรอยละ ๖๐ 
ขึ้นไป 

- ทําให
ประชาชนสัญจร
สะดวก 
- ลดอุบัติเหต ุ

กองชาง 
 

 

แบบ ผ. 02 



-66- 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561–2565) 

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

๑.๒  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลท่ีคาดวา 

จะไดรับ 
หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

22 โครงการซอมแซมถนนหิน
คลุกรอบหมูบาน บาน
หนองยายเหล หมู ๕  
(ลําดับความสําคญัที่ 5) 

เพ่ือถนนไดมาตรฐาน
ราษฎรไดใชสญัจรไป
มาไดสะดวก 

กวาง 3 เมตร ยาว 
1,800 เมตร หนาเฉลี่ย 
0.15 เมตร 
 

- - - ๓๕๐,๐๐๐ ๓๕๐,๐๐๐ ประชาชนพึง
พอใจในการ
สัญจรสะดวก
รอยละ ๖๐ 
ขึ้นไป 

- ทําให
ประชาชน
สัญจรสะดวก 

กองชาง 
 

23 โครงการเสรมิทอคอนเวิรส 
และทาสีขาว – แดง บริเวณ
หนาบานนายวิน  เก่ืองกระ
โทก  หมูที่  ๕    

เพ่ือการระบายน้ํา
เปนไปดวยความ
สะดวก และมี
สัญลักษณแจงเตือน 

จํานวน ๑ แหง ๑๐๐,๐๐๐ - - - - ประชาชนพึง
พอใจรอยละ 
๖๐ ขึ้นไป 

- ทําใหการ
ระบายน้ํา
สะดวก 
- ลดอุบัติเหต ุ

กองชาง 
 

24 โครงการกอสรางถนน คสล. 
จากวัดบานกอกถึงบานนาย
สมชาย บานกอก หมูท่ี ๖ 
 

เพ่ือถนนไดมาตรฐาน
ราษฎรไดใชสญัจรไป
มาไดสะดวก 

กวาง  ๕.๐๐  เมตร  
หนา  ๐.๑๕  เมตร  ยาว 
๘๖๗.๐๐  เมตร   
เริ่มตน 
E0189144N1628971 
สิ้นสุด E0189350 
N1629410 

๒,๔๐๐,๐๐๐  
 
  

- - - - ประชาชนพึง
พอใจในการ
สัญจรสะดวก
รอยละ ๖๐ 
ขึ้นไป 

- ทําให
ประชาชน
สัญจรสะดวก 
- ลดอุบัติเหต ุ

กองชาง 
 

25 โครงการกอสรางถนน คสล.
สายบานทุง บานกอก หมูท่ี 
๖ 
 
 

เพ่ือถนนไดมาตรฐาน
ราษฎรไดใชสญัจรไป
มาไดสะดวก 

กวาง  ๓.๐๐  เมตร  
หนา  ๐.๑๕  เมตร  ยาว 
๑๘๐.๐๐  เมตร   
เริ่มตน 
E0189794N1629079 
สิ้นสุด E0189786 
N1628923 

๓๐๐,๐๐๐  
 

๓๐๐,๐๐๐  
 

- - - ประชาชนพึง
พอใจในการ
สัญจรสะดวก
รอยละ ๖๐ 
ขึ้นไป 

- ทําให
ประชาชน
สัญจรสะดวก 
- ลดอุบัติเหต ุ

กองชาง 
 

แบบ ผ. 02 



-67- 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561–2565) 

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

๑.๒  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลท่ีคาดวา 

จะไดรับ 
หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

26 โครงการกอสรางถนน 
คสล.สายดอนซาดเชื่อม
ตําบลโคกไทย อ.ปกธงชัย 
หมูที่ ๖ 
 

เพ่ือถนนได
มาตรฐานราษฎรได
ใชสัญจรไปมาได
สะดวก 

กวาง  ๕.๐๐ เมตา 
ยาว 1,500 เมตร 
เริ่มตน 
E0190876N1629960 
สิ้นสุด E0189302 
N1629805 

๔,๐๐๐,๐๐๐ ๔,๐๐๐,๐๐๐ 
 

- - - ประชาชนพึงพอใจ
ในการสัญจร
สะดวกรอยละ ๖๐ 
ขึ้นไป 

- ทําใหประชาชน
สัญจรสะดวก 
- ลดอุบัติเหต ุ

กองชาง 
 

27 โครงการซอมแซมถนน
สายบานนายสมหวัง  
จอบกระโทก บานกอก 
หมูที่ ๖ 

เพ่ือถนนได
มาตรฐานราษฎรได
ใชสัญจรไปมาได
สะดวก 

กวาง ๕.๐๐  เมตร  
ยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร   
หนา ๐.๑๕ เมตร 

- ๓๓๐,๐๐๐ 
 

- - - ประชาชนพึงพอใจ
ในการสัญจร
สะดวกรอยละ ๖๐ 
ขึ้นไป 

- ทําใหประชาชน
สัญจรสะดวก 

กองชาง 
 

28 โครงการขยายเขตการ
บริการประปาสวน
ภูมิภาค  สายบานนายบิ้น  
กริดกระโทก บานกอก  
หมูที่  ๖ 
 

เพ่ือใหราษฎรมีน้ํา
อุปโภคบรโิภคอยาง
ทั่วถึงและพอเพียง 

ระยะทาง ๒๕๐ เมตร ๑๕๐,๐๐๐  
 

- - - - ประชาชนพึงพอใจ
ในการแกไขปญหา
ตามโครงการรอย
ละ ๖๐ ขึ้นไป 

- ทําใหราษฎรมี
น้ําอุปโภคบรโิภค
อยางทั่วถึงและ
พอเพียง 

กองชาง 
 

29 โครงการขยายเขตบริการ
ประปาสวนภูมภิาค ซอย
บานทุง  หมูที่  ๖ 
 

เพ่ือใหราษฎรมีน้ํา
อุปโภคบรโิภคอยาง
ทัว่ถึงและพอเพียง 

ระยะทาง  ๑๘๐ เมตร ๘๐,๐๐๐ - - - - ประชาชนพึงพอใจ
ในการแกไขปญหา
ตามโครงการรอย
ละ ๖๐ ขึ้นไป 

- ทําใหราษฎรมี
น้ําอุปโภคบรโิภค
อยางทั่วถึงและ
พอเพียง 

กองชาง 
 

 
 

แบบ ผ. 02 



-68- 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561–2565) 

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

๑.๒  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

30 โครงการกอสรางถนน 
คสล. สายบานนาย
มานพ คลายกระโทก 
หมูที่ ๖  
(ลําดับความสําคญัที่ ๑) 

เพ่ือถนนได
มาตรฐานราษฎรได
ใชสัญจรไปมาได
สะดวก 

กวาง 5 เมตร ยาว 
300 เมตร หนา 
0.15 เมตร 
 

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

- ทําให
ประชาชน
สัญจรสะดวก 
- ลดอุบัติเหต ุ

กองชาง 

31 โครงการกอสรางถนน 
คสล.ซอยบานหนอง
โสมง บานกอก หมู ๖ 
(ลําดับความสําคญัที่ 2) 

เพ่ือถนนได
มาตรฐานราษฎรได
ใชสัญจรไปมาได
สะดวก 

กวาง 5 เมตร ยาว 
420 เมตร หนา 
0.15 เมตร 

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

- ทําให
ประชาชน
สัญจรสะดวก 

กองชาง 
 

32 โครงการกอสรางถนน 
คสล.ซอยบาน ดาบ
ตํารวจสิงห บานกอก 
หมู ๖ 
(ลําดับความสําคญัที่ 3) 

เพ่ือถนนได
มาตรฐานราษฎรได
ใชสัญจรไปมาได
สะดวก 

กวาง 4 เมตร ยาว 
290 เมตร หนา 
0.15 เมตร 

- - - ๗๕๐,๐๐๐ ๗๕๐,๐๐๐ ประชาชนพึงพอใจ
ในการสัญจร
สะดวกรอยละ ๖๐ 
ขึ้นไป 

- ทําให
ประชาชน
สัญจรสะดวก 

กองชาง 
 

33 โครงการวางทอระบาย
น้ํา คสล. บริเวณหัว
สะพานขามคลอง ถึง
เหมืองชลประทาน  
บานประดากุด หมูที่ ๗ 

เพ่ือระบายน้ําได
สะดวก 

วางทอ คสล.ขนาด 
๐.๔๐ เมตร ยาว 
๒๑๐.๐๐ เมตร 
 

๔๐๐,๐๐๐ 
 

- - - - ประชาชนพึงพอใจ
ในการแกปญหา
การระบายน้ํารอย
ละ ๖๐ ขึ้นไป 

- ทําใหการ
ระบายน้ํา
สะดวก 
- ฝนตกน้ําไม
ทวมขังถนน 

กองชาง 
 

 
 

แบบ ผ. 02 



-69- 
 

รายละเอียดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทองถิ่น (พ.ศ.2561–2565) 

องคการบริหารสวนตําบลพลบัพลา  อําเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่  ๑  การพัฒนาและเพ่ิมศกัยภาพการแขงขันเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่  ๖  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
    ๑.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

๑.๒  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลทีค่าดวา 

จะไดรบั 
หนวยงาน
รับผดิชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

34 โครงการเทหินคลุกไหลทาง
คอนกรีตทางเขาหมูบาน หมู ๗ 
 

เพื่อถนนไดมาตรฐาน
ราษฎรไดใชสัญจรไป
มาไดสะดวก 

กวาง ๐.๕๐ เมตร 
ยาว  ๓๕๐.๐๐ เมตร 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ 
 

- - - ประชาชนพึงพอใจ
ในการสัญจรสะดวก
รอยละ ๖๐ ขึ้นไป 

- ทําใหประชาชน
สัญจรสะดวก 
- ลดอุบัติเหตุ 

กองชาง 
 

35 โครงการกอสรางถนนหินคลุกสาย
เลียบคลองเหมืองต้ังแตหัวสะพาน
ถึงนานายสมจิตร  หมู  ๗ 
(ลําดับความสําคัญที่ 1) 

เพื่อถนนไดมาตรฐาน
ราษฎรไดใชสัญจรไป
มาไดสะดวก 

กวาง 3 เมตร ยาว 
2,000 เมตร  หนา
เฉลี่ย 0.15 เมตร 

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

- ทําใหประชาชน
สัญจรสะดวก 

กองชาง 
 

36 โครงการปรับปรุง/ซอมแซมผิว
ถนน คสล. หนาศาลเจาปูถึง
สะพาน บานประดากุด  หมูที่  ๗  
(ลําดับความสําคัญที่ 3) 

เพื่อถนนไดมาตรฐาน
ราษฎรไดใชสัญจรไป
มาไดสะดวก 

กวาง 3.90 เมตร ยาว 
70 เมตร  หนาเฉลี่ย 
0.05 เมตร 

- - - ๑๕๐,๐๐๐ - ประชาชนพึงพอใจ
ในการสัญจรสะดวก
รอยละ ๖๐ ขึ้นไป 

- ทําใหประชาชน
สัญจรสะดวก 

กองชาง 
 

37 โครงการวางทอระบายน้ํา หนา
ศาลเจาปูถึงนานายคลาย หมู ๗ 
 (ลําดับความสาํคัญที่ 4) 

เพื่อระบายน้ําได
สะดวก 

วางทอระบายน้ํา ขนาด 
0.30 เมตรพรอมบอ
พักน้ํา ยาว 125 เมตร 

- - - ๓๒๐,๐๐๐ ๓๒๐,๐๐๐ ประชาชนพึงพอใจ
ในการแกปญหาการ
ระบายน้ํารอยละ 
๖๐ ขึ้นไป 

- ทําใหการระบาย
น้ําสะดวก 
- ฝนตกน้ําไมทวม
ขังถนน 

กองชาง 
 

38 โครงการกอสรางถนนดินพรอมลง
หินคลุก สายเลียบคลองเหมือง – 
สายเหมืองซอย หมู ๗ 
 (ลําดับความสําคัญที่ 5) 

เพื่อถนนไดมาตรฐาน
ราษฎรไดใชสัญจรไป
มาไดสะดวก 

กวาง ๓.๕๐ เมตร 
ยาว ๓๐๐ เมตร  
 

- - - ๑๕๐,๐๐๐ - ประชาชนพึงพอใจ
ในการสัญจรสะดวก
รอยละ ๖๐ ขึ้นไป 

- ทําใหประชาชน
สัญจรสะดวก 
- ลดอุบัติเหตุ 

กองชาง 
 

 
 
 
 

แบบ ผ. 02 



-70- 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561–2565) 

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

๑.๒  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลท่ีคาดวา 

จะไดรับ 
หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

39 โครงการกอสรางสะพานทา
ชาง บานเกาะ  หมูที่ ๘ 
 

เพ่ือใหราษฎรไดใช
สัญจรไปมาได
สะดวก 

ขนาดกวาง ๔.๕๐ 
เมตร ยาว ๑๒.๕๐ 
เมตร จาํนวน ๑ แหง 
(E0192314 
N1628245)   

๗๐๐,๐๐๐  
 
 

- - - - ประชาชนพึงพอใจ
ในการแกปญหา
การสญัจรรอยละ 
๖๐ ขึ้นไป 

- ทําใหการไดรับ
ความสะดวกในการ
สัญจร 
- ทําใหขนสงพืชผล
ทางการเกษตรได
สะดวก 

กองชาง 
 

40 โครงการกอสรางถนน คสล. 
ซอยบานนายสวิง  เหงากระ
โทก  บานเกาะ หมูท่ี ๘ 

เพ่ือถนนได
มาตรฐานราษฎร
ไดใชสัญจรไปมาได
สะดวก 

กวาง ๓.๐๐  เมตร  
ยาว ๒๘.๐๐ เมตร   
หนา ๐.๑๕ เมตร 

- ๖๐,๐๐๐ 
 

- - - ประชาชนพึงพอใจ
ในการสัญจร
สะดวกรอยละ ๖๐ 
ขึ้นไป 

- ทําใหประชาชน
สัญจรสะดวก 
 

กองชาง 
 

41 โครงการกอสรางถนนหินคลุก
สายทุงสรวง หมูที่ ๘ 
 

เพ่ือถนนได
มาตรฐานราษฎร
ไดใชสัญจรไปมาได
สะดวก 

กวาง ๒.๕๐ เมตร  
ยาว ๒,๐๐๐ เมตร 

๒๕๐,๐๐๐ 
 

- - - - ประชาชนพึงพอใจ
ในการสัญจร
สะดวกรอยละ ๖๐ 
ขึ้นไป 

- ทําใหประชาชน
สัญจรสะดวก 
- ขนสงสินคา
เกษตรไดสะดวก 

กองชาง 
 

42 โครงการซอมแซมถนนหิน
คลุกทํานบหลังหา หมูที่ ๘ 
(ลําดับความสําคญัที ่๒) 
 

เพ่ือถนนได
มาตรฐานราษฎร
ไดใชสัญจรไปมาได
สะดวก 

กวาง ๒.๕๐ เมตร  
ยาว ๘๐๐.๐๐ เมตร 

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

- ทําใหประชาชน
สัญจรสะดวก 
- ขนสงสินคา
ทางการเกษตร 

กองชาง 
 

 
 
 

แบบ ผ. 02 



-71- 
 

รายละเอียดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทองถิ่น (พ.ศ.2561–2565) 

องคการบริหารสวนตําบลพลบัพลา  อําเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่  ๑  การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแขงขันเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่  ๖  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
    ๑.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

๑.๒  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลทีค่าดวา 

จะไดรบั 
หนวยงาน
รับผดิชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

43 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา
บานนางสายสมร บานเกาะ หมู ๘ 
(ลําดับความสําคัญที่ 3) 

 

เพื่อระบายน้ําได
สะดวกมาไดสะดวก 

กวาง 0.30 เมตร ยาว 
32 เมตร 
 

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

- ทําใหการระบาย
น้ําสะดวก 
- ฝนตกน้ําไมทวม
ขังถนน 

กองชาง 
 

44 โครงการซอมแซมถนน คสล. สาย
หนาสะพานทาชาง หมูที่ ๘ 
(ลําดับความสําคัญที่ 4) 

เพื่อถนนไดมาตรฐาน
ราษฎรไดใชสัญจรไป
มาไดสะดวก 

กวางเฉลี่ย ๓.๒๐ เมตร  
ยาว ๒๕๐.๐๐ เมตร 

- ๕๐๐,๐๐๐ 
 

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

- ทําใหประชาชน
สัญจรสะดวก 
- ลดอุบัติเหตุ 

กองชาง 
 

45 โครงการกอสรางถนน คสล.ซอย
ขางโรงเรียนบานปรางคถึงหนา
โบสถวัดปรางคนอย บานปรางค 
หมูท่ี ๙ 

เพื่อถนนไดมาตรฐาน
ราษฎรไดใชสัญจรไป
มาไดสะดวก 

กวาง  ๔.๐๐  เมตร  
หนา  ๐.๑๕  เมตร  
ยาว ๑๒๐.๐๐  เมตร   
เริ่มตน E0193443N1629138 
สิ้นสุด E0193316 N1629155 

๒๖๐,๐๐๐  
 

- - - - ประชาชนพึงพอใจ
ในการสัญจรสะดวก
รอยละ ๖๐ ขึ้นไป 

- ทําใหประชาชน
สัญจรสะดวก 
- ลดอุบัติเหตุ 

กองชาง 
 

46 โครงการกอสรางถนน คสล.สาย
บานนางบุญ  เกษมศรี  หมู ๙ 
 

เพื่อถนนไดมาตรฐาน
ราษฎรไดใชสัญจรไป
มาไดสะดวก 

กวาง ๓.๕๐ เมตร  
ยาว ๖๓.๐๐ เมตร 

- ๑๓๕,๐๐๐ 
 

- - - ประชาชนพึงพอใจ
ในการสัญจรสะดวก
รอยละ ๖๐ ขึ้นไป 

- ทําใหประชาชน
สัญจรสะดวก 
- ลดอุบัติเหตุ 

กองชาง 
 

47 โครงการขยายเขตการบริการประปา
สวนภูมิภาค ๒ จุด 
๑. บานนายชุด คูกระโทก  
๒. นายสวาท ขอนกระโทก บาน
ปรางค  หมูที่  ๙ 

เพื่อใหราษฎรมีน้ํา
อุปโภคบริโภคอยาง
ทั่วถึงและพอเพียง 

๑. บานนายชุด  คูกระโทก  
ยาว ๗๘.๐๐เมตร 
๒. บานนายสวาท ขอนกระ
โทก ยาว ๕๗.๐๐ เมตร 
รวมยาว  ๑๓๕ เมตร 

-  ๙๐,๐๐๐ 
 

 - - - ประชาชนพึงพอใจใน
การแกไขปญหาตาม
โครงการรอยละ ๖๐ 
ขึ้นไป 

- ทําใหราษฎรมี
น้ําอุปโภคบริโภค
อยางท่ัวถึงและ
พอเพียง 

กองชาง 
 

 
 
 
 

แบบ ผ. 02 



-72- 
 

รายละเอียดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทองถิ่น (พ.ศ.2561–2565) 

องคการบริหารสวนตําบลพลบัพลา  อําเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่  ๑  การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแขงขันเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่  ๖  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
    ๑.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

๑.๒  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลทีค่าดวา 

จะไดรบั 
หนวยงาน
รับผดิชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

48 โครงการขยายเขตประปาสวน
ภูมิภาค ซอยบานนางตุน  โกน
กระโทก บานปรางค หมู 9 
(ลําดับความสําคัญที่ 1) 

เพื่อใหราษฎรมีน้ํา
อุปโภคบริโภคอยาง
ทัว่ถึงและพอเพียง 

ระยะทางยาว 250 
เมตร 

- - 80,000 - - ประชาชนพึงพอใจ
ในการแกไขปญหา
ตามโครงการรอยละ 
๖๐ ขึ้นไป 

- ทําใหราษฎรมี
น้ําอุปโภคบริโภค
อยางท่ัวถึงและ
พอเพียง 

กองชาง 
 

49 โครงการซอมแซมถนนหินคลุก
สายดอนเพ็ชร  หมู ๙  
(ลําดับความสําคัญที่ 2) 

เพื่อถนนไดมาตรฐาน
ราษฎรไดใชสัญจรไป
มาไดสะดวก 

กวาง 3 เมตร ยาว 
800 เมตร  หนาเฉลี่ย 
0.10 เมตร 

- - ๑๕๐,๐๐๐ - - ประชาชนพึงพอใจ
ในการสัญจรสะดวก
รอยละ ๖๐ ขึ้นไป 

- ทําใหประชาชน
สัญจรสะดวก 

กองชาง 
 

50 โครงการกอสรางถนน คสล.สายอู
ชางเลิศเชื่อมถนนสายโรงพยาบาล 
หมู ๙ 
(ลําดับความสําคัญที่ 3) 

เพื่อถนนไดมาตรฐาน
ราษฎรไดใชสัญจรไป
มาไดสะดวก 

กวาง  4.70 เมตรยาว 
175 เมตร หนา 0.15 
เมตร 

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

- ทําใหประชาชน
สัญจรสะดวก 
- ลดอุบัติเหตุ 

กองชาง 
 

51 โครงการวางทอระบายน้ําตอจาก
จุดเดิมจากสามแยกศาลา
ประชาคมถึงทุงนา หมู ๙ 
(ลําดับความสําคัญที่ 4) 

เพื่อระบายน้ําได
สะดวก 

วางทอระบายน้ํา ขนาด 
0.40 เมตรพรอมบอ
พักน้ํา ยาว 35 เมตร 

- - - ๗๐,๐๐๐ - ประชาชนพึงพอใจ
ในการแกปญหาการ
ระบายน้ํารอยละ 
๖๐ ขึ้นไป 

- ทําใหการระบาย
น้ําสะดวก 
- ฝนตกน้ําไมทวม
ขังถนน 

กองชาง 
 

52 โครงการวางทอระบายน้ําจากบาน
นายถมถึงบานนายเลิ่ม หมู ๙ 
(ลําดับความสําคัญที่ 5) 

เพื่อระบายน้ําได
สะดวกมาไดสะดวก 

วางทอระบายน้ํา ขนาด 
0.20 เมตร บอพักน้ํา 
ยาว  165 เมตร  

- - ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ประชาชนพึงพอใจ
ในการแกปญหาการ
ระบายน้ํารอยละ 
๖๐ ขึ้นไป 

- ทําใหการระบาย
น้ําสะดวก 
- ฝนตกน้ําไมทวม
ขังถนน 

กองชาง 
 

 
 
 
 

แบบ ผ. 02 



-73- 
 

รายละเอียดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทองถิ่น (พ.ศ.2561–2565) 

องคการบริหารสวนตําบลพลบัพลา  อําเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่  ๑  การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแขงขันเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่  ๖  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
    ๑.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

๑.๒  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วดั 

(KPI) 
ผลทีค่าดวา 

จะไดรบั 
หนวยงาน
รับผดิชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

53 โครงการกอสรางถนน คสล.สาย
บานนายจันทร ครึบกระโทก บาน
ปรางค หมูที่ ๙ 
(ลําดับความสําคัญที่ 6) 

เพื่อถนนไดมาตรฐาน
ราษฎรไดใชสัญจรไป
มาไดสะดวก 

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

- - - ๑๐๐,๐๐๐ - ประชาชนพึงพอใจ
ในการสัญจรสะดวก
รอยละ ๖๐ ขึ้นไป 

- ทําใหประชาชน
สัญจรสะดวก 
- ลดอุบัติเหตุ 

กองชาง 
 

54 โครงการกอสรางซุมประตูและ
ปายบอกทางเขาบานปรางค 
หมู ๙ 
(ลําดับความสําคัญที่ 8) 

เพื่อเปนปายบอก
ทางเขาสูหมูบาน 

๑  แหง - - - - ๒๕๐,๐๐๐ ประชาชนมีความพึง
พอใจในการกอสราง
ซุมประตูไมต่ํากวา
รอยละ ๖๐ 

ทําใหมีปายบอก
ทางเขาหมูบาน 

กองชาง 

55 โครงการขยายเขตประปาสวน
ภูมิภาคตอจากบานโคก  บานบุ 
หมูท่ี ๑๐    
 

เพื่อใหราษฎรมีน้ํา
อุปโภคบริโภคอยาง
ทั่วถึงและพอเพียง 

ระยะทาง  ๕๐๐.๐๐ 
เมตร 

๑๕๐,๐๐๐ - - - - ประชาชนพึงพอใจ
ในการแกไขปญหา
ตามโครงการรอยละ 
๖๐ ขึ้นไป 

- ทําใหราษฎรมี
น้ําอุปโภคบริโภค
อยางท่ัวถึงและ
พอเพียง 

กองชาง 
 

56 โครงการกอสรางถนน คสล. สาย
บานบุหมูที่ ๑๐ เชื่อมหมูท่ี ๑  

เพื่อถนนไดมาตรฐาน
ราษฎรไดใชสัญจรไป
มาไดสะดวก 

กวาง ๕.๐๐  เมตร  
ยาว ๑๙๑.๐๐ เมตร  
หนา ๐.๑๕ เมตร 

- ๘๐๐,๐๐๐ 
 

- - - ประชาชนพึงพอใจ
ในการสัญจรสะดวก
รอยละ ๖๐ ขึ้นไป 

- ทําใหประชาชน
สัญจรสะดวก 
 

กองชาง 
 

 
 
 
 
 
 

แบบ ผ. 02 



-74- 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561–2565) 

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

๑.๒  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลท่ีคาดวา 

จะไดรับ 
หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

57 โครงการวางทอระบายน้ํา 
คสล. หนาบานนายทวาย 
พรมโสภา บานบุ หมูท่ี ๑๐
(ลําดับความสําคญัที่ 4) 

เพ่ือระบายน้ําได
สะดวก 

วางทอระบายน้ํา 
ขนาด 0.30 เมตร
พรอมบอพักน้ํา ยาว 
100 เมตร 

- - - ๑๓๐,๐๐๐ - ประชาชนพึงพอใจ
ในการแกปญหา
การระบายน้ํารอย
ละ ๖๐ ขึ้นไป 

- ทําใหการ
ระบายน้ํา
สะดวก 
- ฝนตกน้ําไม
ทวมขังถนน 

กองชาง 

 

58 โครงการกอสรางถนนดิน
พรอมลงหินคลุก และวาง
ทอสายบานโคก ทุงหนอง
สระ หมู ๑๐ 
(ลําดับความสําคญัที่ 5) 

เพ่ือถนนได
มาตรฐานราษฎรได
ใชสัญจรไปมาได
สะดวก 

กวาง 4 ม. ยาว 
1,500 ม.  หนา
เฉลี่ย 0.50 ม. และ
วางทอระบายน้ํา 
ขนาด 0.40   
จํานวน  30 ทอน 

- - - ๑,๒๐๐,๐๐๐ ๑,๒๐๐,๐๐๐ ประชาชนพึงพอใจ
ในการสัญจร
สะดวกรอยละ ๖๐ 
ขึ้นไป 

- ทําให
ประชาชนสัญจร
สะดวก 
- ขนสงสินคา
เกษตร 

กองชาง 
 

59 โครงการวางทอระบายน้ํา 
คสล. จากบานนายบณุยกร 
หมู ๒ ถึงสามแยกบานสาย
ใจ  บานปรางค  หมู  ๑๑ 

เพ่ือระบายน้ําได
สะดวก 

วางทอ คสล.ขนาด 
๐.๓๐ เมตร  
ยาว ๓๐.๐๐ เมตร 

๕๐,๐๐๐ 
 

- - - - ประชาชนพึงพอใจ
ในการแกปญหา
การระบายน้ํารอย
ละ ๖๐ ขึ้นไป 

- ทําใหการ
ระบายน้ํา
สะดวก 
- ฝนตกน้ําไม
ทวมขังถนน 

กองชาง 
 

60 โครงการซอมแซม
ถนนลาดยางสายสามแยก
ไปถนนชลประทาน บาน
ปรางค หมูที่ ๑๑ 

เพ่ือถนนได
มาตรฐานราษฎรได
ใชสัญจรไปมาได
สะดวก 

กวาง ๔.๐๐  เมตร  
ยาว ๓๕๐.๐๐ เมตร   

- ๗๐๐,๐๐๐ 
 

- - - ประชาชนพึงพอใจ
ในการสัญจร
สะดวกรอยละ ๖๐ 
ขึ้นไป 

- ทําให
ประชาชนสัญจร
สะดวก 
 

กองชาง 
 

แบบ ผ. 02 



-75- 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561–2565) 

องคการบริหารสวนตําบลพลับพลา  อําเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  ๑  การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการแขงขันเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดท่ี  ๖  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพืน้ฐาน 
    ๑.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

๑.๒  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลท่ีคาดวา 

จะไดรับ 
หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

61 โครงการกอสรางถนนดิน
พรอมวางทอสายโซน ๔ บาน
ปรางค หมูที่ ๑๑ 
(ลําดับความสําคญัที่ 1) 

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
ประชาชนสัญจร
สะดวก 

กองชาง 
 

62 โครงการขยายเขตประปา
สวนภูมิภาคจากบานนาย
พรหม ถึงบานนายเพ่ิม หมู  
๑๑ 
(ลําดับความสําคญัที่ 2) 

เพ่ือใหราษฎรมีน้ํา
อุปโภคบรโิภค
อยางทั่วถึงและ
เพียงพอ 

ยาว  ๒๒๐  เมตร - - ๕๕,๐๐๐ - - ประชาชนพึงพอใจ
ในการแกไขปญหา
ตามโครงการรอย
ละ ๖๐ ขึ้นไป 

ทําใหราษฎรมี
น้ําอุปโภค
บริโภคอยาง
ทั่วถึงและ
เพียงพอ 

กองชาง 
 

63 โครงการวางทอระบายน้ํา 
คสล.จากบานนางทอง ลง
คลองเหมือง หมู ๑๑ 
(ลําดับความสําคญัที่ 3) 

เพ่ือระบายน้ําได
สะดวก 

วางทอ คสล.ขนาด 
๐.๓๐ เมตร  
ยาว ๘๗.๐๐ เมตร 

- - ๑๗๐,๐๐๐ ๑๗๐,๐๐๐ - ประชาชนพึงพอใจ
ในการแกปญหา
การระบายน้ํารอย
ละ ๖๐ ขึ้นไป 

- ทําใหการ
ระบายน้ํา
สะดวก 
- ฝนตกน้ําไม
ทวมขังถนน 

กองชาง 
 

64 โครงการกอสรางถนน คสล.
จากบานนางเขียว ถึงบาน
นายเพ่ิม หมูที่ ๑๑ 
(ลําดับความสําคญัที ่4) 

เพ่ือถนนได
มาตรฐานราษฎรได
ใชสัญจรไปมาได
สะดวก 

กวาง ๓.๒๐ เมตร 

ยาว ๑๙๐.๐๐ เมตร  
หนา ๐.๑๕ 

- - - ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ประชาชนพึงพอใจ
ในการสัญจร
สะดวกรอยละ ๖๐ 
ขึ้นไป 

- ทําให
ประชาชนสัญจร
สะดวก 
- ลดอุบัติเหต ุ

กองชาง 
 

แบบ ผ. 02 



-76- 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561–2565) 

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

๑.๒  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

65 โครงการซอมแซมถนนหิน
คลุก ทางเขาทุงใหญถึงคลอง
ชางตาย บานปรางค หมู ๑๑ 
(ลําดับความสําคญัที ่5) 

เพ่ือถนนได
มาตรฐานราษฎรได
ใชสัญจรไปมาได
สะดวก 

กวาง ๒.๕๐ เมตร 

ยาว ๒,๒๐๐.๐๐ 
เมตร  
หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ 

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

- ทําใหประชาชน
สัญจรสะดวก 
- ลดอุบัติเหต ุ

กองชาง 
 

66 โครงการกอสรางถนน คสล.
จากบานนายเกิด ถึงบานนาง
ประยูร  หมู  ๑๑ 
(ลําดับความสําคญัที ่6) 

เพ่ือถนนได
มาตรฐานราษฎรได
ใชสัญจรไปมาได
สะดวก 

กวาง  ๓.๐๐ เมตร  
ยาว ๗๐.๐๐ เมตร 

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

- ทําใหประชาชน
สัญจรสะดวก 
- ลดอุบัติเหต ุ

กองชาง 
 

67 โครงการวางทอระบายน้ํา 
คสล.จากจุดเดิมผานหนาวัด
ลงทุงนา สายกลางหมูบาน 
หมูที่ ๑๒ 

เพ่ือระบายน้ําได
สะดวก 

วางทอ คสล.ขนาด 
๐.๔๐ เมตร ยาว 
๒๔๐.๐๐ เมตร 
 

๕๐๐,๐๐๐ 
 
 

๕๐๐,๐๐๐ 
 

- - - ประชาชนพึงพอใจ
ในการแกปญหา
การระบายน้ํารอย
ละ ๖๐ ขึ้นไป 

- ทําใหการระบาย
น้ําสะดวก 
- ฝนตกน้ําไมทวม
ขังถนน 

กองชาง 
 

68 โครงการกอสรางถนน คสล.
สายตนสงวน หมูท่ี  ๑๒ 

(ลําดับความสําคญัที่ 1) 

เพ่ือถนนได
มาตรฐานราษฎรได
ใชสัญจรไปมาได
สะดวก 

กวาง 3 เมตร ยาว 
400 เมตร  หนา 
0.15 เมตร 

- - ๗๕๐,๐๐๐ ๗๕๐,๐๐๐ ๗๕๐,๐๐๐ ประชาชนพึงพอใจ
ในการสัญจร
สะดวกรอยละ ๖๐ 
ขึ้นไป 

- ทําใหประชาชน
สัญจรสะดวก 
- ลดอุบัติเหต ุ

กองชาง 
 

69 โครงการขยายเสริมไหล 
คสล. ทาง สายกลางหมูบาน
เช่ือมตอถนนโชคชัย – สีคิ้ว  
หมู ๑๒   
(ลําดับความสําคญัที่ 2) 

เพ่ือใหไดทางท่ี
กวางสะดวกในการ
สัญจรไปมา 

กวาง 1  เมตร  
ยาว  390  เมตร   
 

- - ๒๐๐,๐๐๐ - - ประชาชนพึงพอใจ
ในการสัญจร
สะดวกรอยละ ๖๐ 
ขึ้นไป 

- ทําใหประชาชน
สัญจรสะดวก 
- ลดอุบัติเหต ุ

กองชาง 
 

แบบ ผ. 02 



-77- 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561–2565) 

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

๑.๒  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลท่ีคาดวา 

จะไดรับ 
หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

70 โครงการขยายเขตประปา
สวนภูมิภาคซอยตะวันตก 
บานกุดสวาย หมูที่ ๑๒ 
(ลําดับความสําคญัที่ 4) 

เพ่ือใหราษฎรมี
น้ําอุปโภค
บริโภคอยาง
ทั่วถึงและ
เพียงพอ 

ยาว ๑๐๐ เมตร - - - ๒๐,๐๐๐ - ประชาชนพึงพอใจ
ในการแกไขปญหา
ตามโครงการรอย
ละ ๖๐ ขึ้นไป 

ทําใหราษฎรมีน้ํา
อุปโภคบรโิภค
อยางทั่วถึงและ
เพียงพอ 

กองชาง 
 

71 โครงการกอสรางถนนหิน
คลุกสายหัวยอก บานกุด
สวาย หมูที่ ๑๒  
(ลําดับความสําคญัที่ 6) 

เพ่ือถนนได
มาตรฐานราษฎร
ไดใชสัญจรไปมา
ไดสะดวก 

กวาง ๔.๐๐ เมตร  
ยาว ๘๐๐.๐๐ เมตร 
หนาเฉลี่ย  ๐.๑๕  
เมตร 

- ๓๐๐,๐๐๐ 
 

- ๓๐๐,๐๐๐ - ประชาชนพึงพอใจ
ในการสัญจร
สะดวกรอยละ ๖๐ 
ขึ้นไป 

- ทําใหประชาชน
สัญจรสะดวก 
- ขนสงสินคา
ทางการเกษตร 

กองชาง 
 

72 โครงการกอสรางถนน 
คสล. สายหนองกระทุม ถึง
วัดทาตะเคยีน หมู  ๑๓ 
 

เพ่ือถนนได
มาตรฐานราษฎร
ไดใชสัญจรไปมา
ไดสะดวก 

กวาง  ๔.๐๐  เมตร  
หนา  ๐.๑๕  เมตร  
ยาว ๑๒๕.๐๐  เมตร   
เริ่มตน 
E0188499N1636301 
สิ้นสุด E0188600 
N1637534 

๒๕๐,๐๐๐ 
 
 

๒๕๐,๐๐๐ 
 

- - - ประชาชนพึงพอใจ
ในการสัญจร
สะดวกรอยละ ๖๐ 
ขึ้นไป 

- ทําใหประชาชน
สัญจรสะดวก 
- ลดอุบัติเหต ุ

กองชาง 
 
 

73 โครงการกอสรางถนน 
คสล. ซอยบานนายชวย  
ปราวกระโทก  หมู ๑๓ 
 

เพ่ือถนนได
มาตรฐานราษฎร
ไดใชสญัจรไปมา
ไดสะดวก 

กวาง ๓.๐๐ เมตร  
ยาว ๓๘.๐๐ เมตร 

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

- ทําใหประชาชน
สัญจรสะดวก 
- ลดอุบัติเหต ุ

กองชาง 
 

 

แบบ ผ. 02 



-78- 
 

รายละเอียดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทองถิ่น (พ.ศ.2561–2565) 

องคการบริหารสวนตําบลพลบัพลา  อําเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่  ๑  การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแขงขันเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่  ๖  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
    ๑.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

๑.๒  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วดั 

(KPI) 
ผลทีค่าดวา 

จะไดรบั 
หนวยงาน
รับผดิชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

74 โครงการกอสรางถนน 
คสล. ซอยบานนางราพร  
งาผักแวน  หมู ๑๓ 
 

เพื่อถนนไดมาตรฐาน
ราษฎรไดใชสัญจรไป
มาไดสะดวก 

กวาง ๔.๐๐ เมตร  
ยาว ๖๘.๐๐ เมตร 

๑๕๐,๐๐๐ - - - - ประชาชนพึง
พอใจในการ
สัญจรสะดวกรอย
ละ ๖๐ ขึ้นไป 

- ทําใหประชาชน
สัญจรสะดวก 
- ลดอุบัติเหตุ 

กองชาง 
 

75 โครงการกอสรางถนน 
คสล.สายหนองกระทุมถึง
วัดทาตะเคียน หมู ๑๓   
   
(ลําดับความสําคัญที่ 1) 

เพื่อถนนไดมาตรฐาน
ราษฎรไดใชสัญจรไป
มาไดสะดวก 

กวาง 4 ม. ยาว 124 
ม.  หนา 0.15 ม.  

- - ๓๓๐,๐๐๐ - - ประชาชนพึง
พอใจในการ
สัญจรสะดวกรอย
ละ ๖๐ ขึ้นไป 

- ทําใหประชาชน
สัญจรสะดวก 
- ลดอุบัติเหตุ 

กองชาง 
 

76 โครงการขยายเขตประปา
สวนภูมิภาค ซอยบานนาง
กัลยา  บานทาตะเคียน  
หมูท่ี  ๑๓  
(ลําดับความสําคัญที่ 3) 

เพื่อใหราษฎรมีน้ํา
อุปโภคบริโภคอยาง
ทั่วถึงและเพียงพอ 

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

ทําใหราษฎรมีนํ้า
อุปโภคบริโภค
อยางทั่วถึงและ
เพียงพอ 

กองชาง 
 

77 โครงการขยายเขตประปา
สวนภูมิภาค ซอยบานนาย
สลัด  คูกระโทก  บานทา
ตะเคียน  หมูท่ี  ๑๓  
(ลําดับความสําคัญที่ 4) 

เพื่อใหราษฎรมีน้ํา
อุปโภคบริโภคอยาง
ทั่วถึงและเพียงพอ 

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

ทําใหราษฎรมีนํ้า
อุปโภคบริโภค
อยางท่ัวถึงและ
เพียงพอ 

กองชาง 
 

 
 
 
 

แบบ ผ. 02 



-79- 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561–2565) 

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

๑.๒  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

78 โครงการกอสรางถนน 
คสล. ซอยบานนาย
ทองสุข  ถึงบานนาย
ประสิทธ์ิ  หมู ๑๓ 
(ลําดับความสําคญัที่ 
8) 

เพ่ือถนนไดมาตรฐาน
ราษฎรไดใชสญัจรไป
มาไดสะดวก 

กวาง 3 เมตร ยาว 
70 เมตร  หนา 
0.15 เมตร 

- - - ๑๓๐,๐๐๐ - ประชาชนพึง
พอใจในการสัญจร
สะดวกรอยละ 
๖๐ ขึ้นไป 

- ทําให
ประชาชน
สัญจรสะดวก 
- ลดอุบัติเหต ุ

กองชาง 
 

79 โครงการกอสรางถนน 
คสล.สายบานคลอง
ยางหมูที่ ๑๔ เช่ือม
บานคลองกลาง หมูที่ 
๑๕  

เพ่ือถนนไดมาตรฐาน
ราษฎรไดใชสญัจรไป
มาไดสะดวก 

กวาง  ๕.๐๐  เมตร 
ยาว  ๗๕  เมตร   
หนา  ๐.๑๕  เมตร 

๒๒๕,๐๐๐ 
 

- - - - ประชาชนพึง
พอใจในการสัญจร
สะดวกรอยละ 
๖๐ ขึ้นไป 

- ทําให
ประชาชน
สัญจรสะดวก 
 

กองชาง 
 

80 โครงการกอสรางราง
ระบายน้ํา คสล.ตอ
จากซอยขางกําแพง
วัดคลองยางถึงบาน
นายประจวบ  บาน
คลองยาง หมูท่ี ๑๔ 

เพ่ือระบายน้ําได
สะดวก 

รางระบายน้ํา   
กวาง  ๐.๔๐ เมตร  
ยาว ๕๐.๐๐ เมตร 

๒๐๐,๐๐๐  
 
 

- 
 

- - - ประชาชนพึง
พอใจในการ
แกปญหาการ
ระบายน้ํารอยละ 
๖๐ ขึ้นไป 

- ทําใหการ
ระบายน้ํา
สะดวก 
- ฝนตกน้ําไม
ทวมขังถนน 

กองชาง 
 

81 โครงการกอสราง
ถนนลาดยาง  คุม
หนองโพธ์ิ  หมูท่ี ๑๔ 
 

เพ่ือถนนไดมาตรฐาน
ราษฎรไดใชสญัจรไป
มาไดสะดวก 

กวาง ๔.๐๐ เมตร  
ยาว ๒๒๐.๐๐ เมตร 
 

- ๔๕๐,๐๐๐ 
 

- - - ประชาชนพึง
พอใจในการสัญจร
สะดวกรอยละ 
๖๐ ขึ้นไป 

- ทําให
ประชาชน
สัญจรสะดวก 
- ลดอุบัติเหต ุ

กองชาง 
 

แบบ ผ. 02 



-80- 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561–2565) 

องคการบริหารสวนตําบลพลับพลา  อําเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  ๑  การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการแขงขันเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดท่ี  ๖  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
    ๑.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

๑.๒  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

82 โครงการกอสรางถนนหินคลุก
ทางเขาพื้นที่การเกษตร บาน
คลองยาง หมู ๑๔ 
 

เพ่ือถนนได
มาตรฐานราษฎร
ไดใชสัญจรไปมา
ไดสะดวก 

กวาง  ๓.๕๐  
เมตร  หนา  ๐.๒๐  
เมตร  ยาว 
๔,๕๐๐.๐๐  เมตร   

 ๖,๐๐๐,๐๐๐ 

 
 - 
 

 

- - - ประชาชนพึง
พอใจในการ
สัญจรสะดวก
รอยละ ๖๐ ขึ้น
ไป 

- ทําให
ประชาชนสัญจร
สะดวก 
- ขนสงสินคา
ทางการเกษตร 

กองชาง 
 

83 โครงการกอสรางถนนหินคลุก
ทางเขาพื้นที่การเกษตร บาน
คลองยาง หมู ๑๔ 
(ลําดับความสําคญัที่ 4) 

เพ่ือถนนได
มาตรฐานราษฎร
ไดใชสัญจรไปมา
ไดสะดวก 

กวาง 3 เมตร ยาว 
1,200 เมตร  
หนาเฉลี่ย 0.15 
เมตร 

- - ๓๕๐,๐๐๐ ๓๕๐,๐๐๐ ๓๕๐,๐๐๐ ประชาชนพึง
พอใจในการ
สัญจรสะดวก
รอยละ ๖๐ ขึ้น
ไป 

- ทําให
ประชาชนสัญจร
สะดวก 
- ขนสงสินคา
ทางการเกษตร 

กองชาง 
 

84 โครงการกอสราง
ถนนลาดยาง  ซอยอบอุน  
หมูที่ ๑๔ 
 
(ลําดับความสําคญัที่ ๕) 

เพ่ือถนนได
มาตรฐานราษฎร
ไดใชสัญจรไปมา
ไดสะดวก 

กวาง ๔.๐๐ เมตร  
ยาว ๓๕๐.๐๐ 
เมตร 

- - - - ๖๐๐,๐๐๐ ประชาชนพึง
พอใจในการ
สัญจรสะดวก
รอยละ ๖๐ ขึ้น
ไป 

- ทําให
ประชาชนสัญจร
สะดวก 
- ขนสงสินคา
ทางการเกษตร 

กองชาง 
 

85 โครงการกอสรางทอลอด
เหลี่ยม ถนนสายไปบาน
หนองเสาเดียว หมูที่ ๗ 
ตําบลทาอาง   
(ลําดับความสําคญัที่ 6) 

เพ่ือระบายน้ําได
สะดวก 

กวาง ๒.๐๐ เมตร  
ยาว ๑๑.๐๐ เมตร 

- - - - ๓๐๐,๐๐๐ ประชาชนพึง
พอใจในการ
แกปญหาการ
ระบายน้ํารอยละ 
๖๐ ขึ้นไป 

- ทําใหการ
ระบายน้ํา
สะดวก 
- ฝนตกน้ําไม
ทวมขังถนน 

กองชาง 
 

แบบ ผ. 02 



-81- 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561–2565) 

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

๑.๒  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลท่ีคาดวา 

จะไดรับ 
หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

86 โครงการกอสรางถนนค
สล.คุมคลองกลางใหญ 
และคุมคลองกลางนอย 
บานคลองกลาง หมูที่ 
๑๕ 

เพ่ือถนนได
มาตรฐานราษฎรได
ใชสัญจรไปมาได
สะดวก 

กวาง  ๓.๕๐  เมตร  หนา  
๐.๑๕  เมตร  ยาว ๙๐.๐๐  
เมตร   
เริ่มตน E0192090N1635261 
สิ้นสุด E0192128 N1635422 

๑๘๐,๐๐๐ 

 
- 
 

- 
 

- - ประชาชนพึง
พอใจในการ
สัญจรสะดวก
รอยละ ๖๐ ขึ้น
ไป 

- ทําให
ประชาชนสัญจร
สะดวก 
- ลดอุบัติเหต ุ

กองชาง 
 

87 โครงการกอสรางถนน 
คสล.สายบานนาย
บัญญัติ  ครากกระโทก  
บานคลองกลาง  หมูที่  
๑๕ 
(ลําดับความสําคญัที่ ๒) 

เพ่ือถนนได
มาตรฐานราษฎรได
ใชสัญจรไปมาได
สะดวก 

กวาง ๓.๐๐ เมตร  
ยาว  ๑๓๗  เมตร   
หนา  ๐.๑๕  เมตร 

- - ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ - ประชาชนพึง
พอใจในการ
สัญจรสะดวก
รอยละ ๖๐ ขึ้น
ไป 

- ทําให
ประชาชนสัญจร
สะดวก 
- ลดอุบัติเหต ุ

กองชาง 
 

88 โครงการวางทอระบาย
น้ํา หมูที่ ๑๕ จากสี่แยก
บานนางฉลวย ไปหมู 
๑๔ 
(ลําดับความสําคญัที่ 4) 

เพ่ือระบายน้ําได
สะดวก 

วางทอระบายน้ํา ขนาด 
0.30 เมตรพรอมบอพักน้ํา 
ยาว 150 เมตร 

- - - ๒๘๐,๐๐๐ - ประชาชนพึง
พอใจในการ
แกปญหาการ
ระบายน้ํารอยละ 
๖๐ ขึ้นไป 

- ทําใหการ
ระบายน้ํา
สะดวก 
- ฝนตกน้ําไม
ทวมขังถนน 

กองชาง 
 

89 โครงการกอสรางถนน
หินคลุกสายเลียบคลอง
ฝงซายและฝงขวา หมูท่ี 
๑๕ 
(ลําดับความสําคญัที่ 6) 

เพ่ือถนนได
มาตรฐานราษฎรได
ใชสัญจรไปมาได
สะดวก 

กวาง ๓.๕๐ เมตร ยาว 
๓,๐๐๐.๐๐ เมตร 

- - - - ๖๐๐,๐๐๐ ประชาชนพึง
พอใจในการ
สัญจรสะดวก
รอยละ ๖๐ ขึ้น
ไป 

- ทําให
ประชาชนสัญจร
สะดวก 
- ขนสงสินคา
ทางการเกษตร 

กองชาง 
 

แบบ ผ. 02 



-82- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561–2565) 
องคการบริหารสวนตําบลพลับพลา  อําเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  ๑  การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการแขงขันเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดท่ี  ๖  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
    ๑.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

๑.๒  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลท่ีคาดวา 

จะไดรับ 
หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

90 โครงการกอสรางถนน คสล.
สามแยกศาลา SML บานโนน
แดง หมูที่ ๑๖ 

เพ่ือถนนได
มาตรฐาน
ราษฎรไดใช
สัญจรไปมาได
สะดวก 

กวาง  ๕.๐๐  เมตร     
ยาว ๑๙๒.๐๐  เมตร  
หนา  ๐.๑๕  เมตร 

- ๕๘๐,๐๐๐ 
 

- - - ประชาชนพึง
พอใจในการ
สัญจรสะดวก
รอยละ ๖๐ ขึ้น
ไป 

- ทําให
ประชาชนสัญจร
สะดวก 
- ลดอุบัติเหต ุ

กองชาง 
 

91 โครงการซอมแซมทอระบาย
น้ํา คสล. บานโนนแดง หมูท่ี 
๑๖ 

เพ่ือระบายน้ํา
ไดสะดวก 

๑. วางทอ คสล.ขนาด 
๐.๔๐ เมตร ยาวรวม 
จํานวน ๑๙ ทอน 
๒. วางทอ คสล.ขนาด 
๑.๐๐ เมตร แถวคู
จํานวน ๑๖ ทอน 

๒๕๐,๐๐๐ 
 
 

๒๕๐,๐๐๐ 
 

- - - ประชาชนพึง
พอใจในการ
แกปญหาการ
ระบายน้ํารอยละ 
๖๐ ขึ้นไป 

- ทําใหการ
ระบายน้ํา
สะดวก 
- ฝนตกน้ําไม
ทวมขังถนน 

กองชาง 
 

92 โครงการกอสรางถนน คสล.
ทางเขาบานโนนแดง หมูที่ 
๑๖   
(ลําดับความสําคญัที่ 1) 

เพ่ือถนนได
มาตรฐาน
ราษฎรไดใช
สัญจรไปมาได
สะดวก 

กวาง  ๕.๐๐ เมตร  
ยาว  ๓๑๐  เมตร 
หนา  ๐.๑๕  เมตร 

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

- ทําให
ประชาชนสัญจร
สะดวก 
- ลดอุบัติเหต ุ

กองชาง 
 

93 โครงการกอสรางถนนหินคลุก
ขนสงสินคาทางการเกษตร 
ซอยบานนางแมน คากระโทก  
บานโนนแดง หมูที่ ๑๖ 
(ลําดับความสําคญัที่ 2) 

เพ่ือถนนได
มาตรฐาน
ราษฎรไดใช
สัญจรไปมาได
สะดวก 

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

- - ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ - ประชาชนพึง
พอใจในการ
สัญจรสะดวก
รอยละ ๖๐ ขึ้น
ไป 

- ทําให
ประชาชนสัญจร
สะดวก 
- ขนสงสินคา
ทางการเกษตร 

กองชาง 
 

แบบ ผ. 02 



-83- 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561–2565) 

องคการบริหารสวนตําบลพลับพลา  อําเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  ๑  การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการแขงขันเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดที่  ๖  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
    ๑.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

๑.๒  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลท่ีคาดวา 

จะไดรับ 
หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

94 โครงการขยายเขตการ
บริการประปาสวนภูมภิาค 
(คุมหนองขี้แต)บานโนน
แดง  หมูที่  ๑๖ 
(ลําดับความสําคญัที่ 6) 

เพ่ือใหราษฎรมีน้ํา
อุปโภคบรโิภค
อยางทั่วถึงและ
พอเพียง 

ระยะทาง ๑,๐๐๐ เมตร 
เริ่มตน
E0187894N163381
5 
สิ้นสุด
E0188040N163497
0 

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

- ทําใหราษฎรมี
น้ําอุปโภค
บริโภคอยาง
ทั่วถึงและ
พอเพียง 

กองชาง 
 

95 โครงการวางทอระบายน้ํา 
คสล. รอบหมูบาน  หมูท่ี 
๑๗ 
 

เพ่ือระบายน้ําได
สะดวก 

วางทอ คสล.ขนาด ๐.๔๐ 
เมตร  ยาว  ๑๕๕.๐๐ 
เมตร 
 

๑๘๐,๐๐๐ 
 

- - - - ประชาชนพึงพอใจ
ในการแกไขปญหา
ตามโครงการรอย
ละ ๖๐ ขึ้นไป 

- ทําใหการ
ระบายน้ํา
สะดวก 
- ฝนตกน้ําไม
ทวมขังถนน 

กองชาง 
 

96 โครงการกอสรางถนน 
คสล.พรอมถมดินสายขาง
โรงสีนายสมยศ ถึงรอบ
สระน้ํา บานบุ หมู ๑๗ 
 (ลําดับความสําคญัที่ ๑) 

เพ่ือถนนได
มาตรฐานราษฎรได
ใชสัญจรไปมาได
สะดวก 

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

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

- ทําให
ประชาชนสัญจร
สะดวก 
- ลดอุบัติเหต ุ

กองชาง 
 

97 โครงการขยายผิวถนน 
คสล. รอบหมูบาน บานบุ 
หมูที่ ๑๗ 
 (ลําดับความสําคญัที่ 3) 

เพ่ือถนนได
มาตรฐานราษฎรได
ใชสัญจรไปมาได
สะดวก 

กวาง ๑.๐๐ เมตร 

ยาว ๖๒.๐๐ เมตร  
หนา ๐.๑๕ เมตร 

- - - ๔๐,๐๐๐ - ประชาชนพึงพอใจ
ในการสัญจร
สะดวกรอยละ ๖๐ 
ขึ้นไป 

- ทําให
ประชาชนสัญจร
สะดวก 
- ลดอุบัติเหต ุ

กองชาง 
 

แบบ ผ. 02 



-84- 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561–2565) 

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

๑.๒  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลท่ีคาดวา 

จะไดรับ 
หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

98 โครงการซอมแซมถนน
หินคลุกสายคลองเหมือง 
และคลองหินโคลน หมู 
๑๗ 
(ลําดับความสําคญัที่ 4) 

เพ่ือถนนได
มาตรฐานราษฎร
ไดใชสัญจรไปมา
ไดสะดวก 

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

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

- ทําใหประชาชน
สัญจรสะดวก 
- ขนสงสินคา
ทางการเกษตร 

กองชาง 
 

99 โครงการขยายเขตการ
บริการประปาสวน
ภูมิภาค คุมหนองโพธ์ิ 
ตอจากบานนายรอด 
แจมประเสริฐ บานบุยอ 
หมูที่ ๑๘ 

เพ่ือใหราษฎรมี
น้ําอุปโภค
บริโภคอยาง
ทั่วถึงและ
พอเพียง 

ระยะทาง ๑,๓๕๐ เมตร 
เริ่มตน E0192103N1637120 
สิ้นสุด E0192258N1636089 

๘๑๐,๐๐๐  ๘๑๐,๐๐๐ 
 

- -  - ประชาชนพึงพอใจ
ในการแกไขปญหา
ตามโครงการรอย
ละ ๖๐ ขึ้นไป 

- ทําใหราษฎรมีน้ํา
อุปโภคบรโิภค
อยางทั่วถึงและ
พอเพียง 

กองชาง 
 

100 โครงการกอสรางถนน 
คสล. สายบานนายไปล  
เขลากระโทก ถึงสระน้ํา
สาธารณะคุมหนองไผ  
หมู  ๑๘ 
(ลําดับความสําคญัที่ 1) 

เพ่ือถนนได
มาตรฐานราษฎร
ไดใชสัญจรไปมา
ไดสะดวก 

กวาง  ๓.๐๐  เมตร  ยาว 
๙๕.๐๐  เมตร  หนา  
๐.๑๕  เมตร 
 

- ๑๘๐,๐๐๐ ๑๘๐,๐๐๐ - - ประชาชนพึงพอใจ
ในการสัญจร
สะดวกรอยละ ๖๐ 
ขึ้นไป 

- ทําใหประชาชน
สัญจรสะดวก 
- ขนสงสินคา
ทางการเกษตร 

กองชาง 
 

101 โครงการกอสรางถนน 
คสล. ซอยบานนายเทพ  
กรอกกระโทก  หมู  ๑๘    
(ลําดับความสําคญัที่ 2) 

เพ่ือถนนได
มาตรฐานราษฎร
ไดใชสัญจรไปมา
ไดสะดวก 

กวาง 3 ม. ยาว 210 ม.  
หนา 0.15 ม. 
 

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

- ทําใหประชาชน
สัญจรสะดวก 
- ขนสงสินคา
ทางการเกษตร 

กองชาง 
 

แบบ ผ. 02 



-85- 
รายละเอียดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาทองถิ่น (พ.ศ.2561–2565) 
องคการบริหารสวนตําบลพลบัพลา  อําเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่  ๑  การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแขงขันเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่  ๖  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
    ๑.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

๑.๒  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา 
จะไดรบั 

หนวยงาน
รับผดิชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

102 โครงการกอสรางถนน 
คสล.สายบานนาย
มานพ บวงกระโทก 
บานบุยอ หมูที่ ๑๘      
(ลําดับความสําคัญที่ 4) 

เพื่อถนนไดมาตรฐาน
ราษฎรไดใชสัญจรไป
มาไดสะดวก 

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

- - - ๒๒๐,๐๐๐ - ประชาชนพึงพอใจ
ในการสัญจรสะดวก
รอยละ ๖๐ ขึ้นไป 

- ทําใหประชาชน
สัญจรสะดวก 
- ขนสงสินคา
ทางการเกษตร 

กองชาง 
 

103 โครงการซอมแซมถนน 
คสล.สายบานนางชั้น  
กํากระโทก บานบุยอ 
หมูท่ี ๑๘ 
(ลําดับความสําคัญที่ 5) 

เพื่อถนนไดมาตรฐาน
ราษฎรไดใชสัญจรไป
มาไดสะดวก 

กวาง 4.90 ม.   
ยาว  238   
หนาเฉลี่ย 0.05 
เมตร 

 - 
 

๖๐๐,๐๐๐ 
 

๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ ประชาชนพึงพอใจ
ในการสัญจรสะดวก
รอยละ ๖๐ ขึ้นไป 

- ทําใหประชาชน
สัญจรสะดวก 
- ขนสงสินคา
ทางการเกษตร 

กองชาง 
 

104 โครงการบํารุงรักษา
และซอมแซมถนนและ
ระบบระบายน้ําในเขต
รับผิดชอบของ อบต.
พลับพลา 

เพื่อถนนไดมาตรฐาน
ราษฎรไดใชสัญจรไป
มาไดสะดวก 

ยาวรวม ๒,๕๐๐ 
เมตร 

๖๐๐,๐๐๐  
 

 

๘๐๐,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐ ประชาชนพึงพอใจ
ในการสัญจรสะดวก
รอยละ ๖๐ ขึ้นไป 

- ทําใหประชาชน
สัญจรสะดวก 
- ลดอุบัติเหตุ 

กองชาง 
 

105 เงินชดเชยคางาน
กอสรางตามสัญญา
แบบปรับราคาได (คา 
K) 

เพื่อจายเปนเงิน
ชดเชยคางาน
กอสรางตามสัญญา
แบบปรับราคาได 

ชดเชยหรือปรับ
ลดราคาคา
กอสรางตามดชันี
ราคาวัสดุกอสราง 

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

มีความเปนธรรม
ตอหนวยงาน
ภาครัฐและ
คูสญัญาของ
ภาครัฐ 

กองชาง 
 

รวม    20,590,000 14,310,000 12,305,000 17,880,000 16,020,000    

แบบ ผ. 02 



-86- 
 

รายละเอียดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทองถิ่น (พ.ศ.2561–2565) 

องคการบริหารสวนตําบลพลบัพลา  อําเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่  ๑  การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแขงขันเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่  ๑  ยุทธศาสตรดานการสานตอแนวทางพระราชดําร ิ
   ๒.  ยุทธศาสตรเสริมสรางความสามารถทางเศรษฐกิจ การทองเที่ยว การเกษตร เพ่ือบรรเทาปญหาความยากจน 
      ๒.๑  แผนงานสังคมสงเคราะห 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา 
จะไดรบั 

หนวยงาน
รับผดิชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

๑ อุดหนุนกลุมอาชีพและ
กลุมวิสาหกิจชุมชน 

เพื่อสนับสนุนใหมีการ
บริหารจัดการการ
สงเสริมอาชีพของ
ชุมชนอยางมีระบบและ
สรางความเขมแข็งของ
ชุมชนภาคการผลติ 

อุดหนุนงบประมาณใหแก
กลุมอาชีพกลุมวิสาหกิจ
ชุมชนที่มีความพรอมใน
การสรางความเขมแข็งใน
อาชีพ 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

กลุมอาชีพกลุม
วิสาหกิจชุมชนรอย
ละ ๖๐ ไดรับทุนใน
การประกอบอาชีพ 

ทําใหภาคการ
ผลิตสินคาและ
ผลิตภัณฑชุมชน
เกิดความเขมแข็ง
และยั่งยืนใน
อาชีพ 

กองสวัสดิการ
สังคม 

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

๒.๒  แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลทีค่าดวา 

จะไดรบั 
หนวยงาน

รับผดิชอบหลกั 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

๑ ฝกอบรมสงเสริมและ
พัฒนาอาชีพตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

เพื่อใหประชาชนมี
ทักษะในการประกอบ
อาชีพ มีงานทํา มี
รายได 

จัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนา
อาชีพ อาทิ  
- จัดอบรมทักษะอาชีพแก
ประชาชน 
- จัดอบรมอาชีพระยะสั้น
แกประชาชน 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

ประชาชนไดพัฒนา
ความรูดานอาชีพมี
ทักษะในการ
ประกอบอาชีพ 

ทําใหประชาชนมี
ทักษะในการ
ประกอบอาชีพ
และมีรายได
เพิ่มขึ้น 

กองสวัสดิการ
สังคม 

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

แบบ ผ. 02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561–2565) 

องคการบริหารสวนตําบลพลับพลา  อําเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  ๓   บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม ใหมีความสมบูรณอยางย่ังยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง และยกระดับอุทยานธรณโีคราชสูอุทยานธรณีโลก 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดท่ี  ๑  ยุทธศาสตรการสานตอแนวทางพระราชดําร ิ
   ๒.  ยุทธศาสตรเสริมสรางความสามารถทางเศรษฐกิจ การทองเทีย่ว การเกษตร เพ่ือบรรเทาปญหาความยากจน 
      ๒.๓  แผนงานการเกษตร 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

๑ โครงการวางทอระบาย
น้ําลน บึงทุงตาทอง 
บานพลับพลา หมูที่ ๑ 
(ลําดับความสําคญัที่ ๑) 

เพ่ือการระบาย
น้ําดาน
การเกษตร 

วางทอระบายน้ํา
ลน  จํานวน ๑ 
แหง 

- - ๑๕๐,๐๐๐ - - ประชาชนพึงพอใจ
ในการแกไขปญหา
รอยละ  ๖๐  ขึ้น
ไป 

ทําใหการระบาย
น้ําดาน

การเกษตรดีขึ้น 

กองชาง 

 

๒ โครงการขุดลอกคลอง
เหมืองหนาวัดปาชา  
หมูที่  ๑ 
(ลําดับความสําคญัที่ 3) 

- เพ่ือแกไข
ปญหาคลองน้ํา
ตื้นเขินน้ําไหล
สะดวก 
- เพ่ือใชใน
การเกษตร 

กวางเฉลี่ย ๓ เมตร 
ลึกเฉลีย่ ๑.๕๐ 
เมตร ยาว ๓๒๐ 
เมตร 

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

- ทําใหเกษตรกร
มีน้ําใชเพ่ือ
การเกษตร 
- ทําใหน้ําไหล
สะดวก 

กองชาง 
 

3 โครงการปรับเปลี่ยน
บานประตปูด - เปด 
เหมืองลาว บานประดา
กุด หมู ๗ 
(ลําดับความสําคญัที่ 2) 

- เพ่ือการกักเก็บ
น้ําไวใชอุปโภค-
บริโภคและ
การเกษตร 

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

- ทําใหมีน้ําใช
เพ่ืออุปโภค-
บริโภคและ
การเกษตร 

กองชาง 
 

4 โครงการวางทอระบาย
น้ําลนบึงทุงตาทอง  
บานบุ หมูที่ ๑๐ 
(ลําดับความสําคญัที่ 1) 

- เพ่ือแกไข
ปญหาน้ําใชใน
การเกษตร 

วางทอระบายน้ํา
ลน  จํานวน 1 
แหง 
 

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

- ทําใหเกษตรกร
มีน้ําใชเพ่ือ
การเกษตร 
- ทําใหน้ําไหล
สะดวก 

กองชาง 
 

แบบ ผ. 02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561–2565) 

องคการบริหารสวนตําบลพลับพลา  อําเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  ๓   บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม ใหมีความสมบูรณอยางย่ังยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง และยกระดับอุทยานธรณโีคราชสูอุทยานธรณีโลก 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดท่ี  ๑  ยุทธศาสตรการสานตอแนวทางพระราชดําร ิ
   ๒.  ยุทธศาสตรเสริมสรางความสามารถทางเศรษฐกิจ การทองเทีย่ว การเกษตร เพ่ือบรรเทาปญหาความยากจน 
     ๒.๓  แผนงานการเกษตร 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

5 โครงการกอสรางประตูเปด – 
ปด ก้ันน้ําเขาบึงกุดสวาย หมู  
๑๒   
(ลําดับความสําคญัที่ 5) 

- เพ่ือการกักเก็บน้ําไว
ใชอุปโภค-บริโภคและ
การเกษตร 

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

- ทําใหมีน้ําใช
เพ่ืออุปโภค-
บริโภคและ
การเกษตร 

กองชาง 

6 โครงการวางทอระบายน้ําลน 
คลองตามลู บานโนนแดง หมูที่ 
๑๖ 
(ลําดับความสําคญัที่ 3) 

- เพ่ือการบริหาร
จัดการน้ําใน
การเกษตร 

วางทอระบายน้ํา
ลน จําจวน ๑ 
แหง 

- - - ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ประชาชนพึงพอใจ
ในการดําเนิน
โครงการรอยละ 
๖๐ ขึ้นไป 

- ทําใหมีการ
บริหารจดัการน้ํา
เพ่ือการเกษตร 

กองชาง 

7 โครงการขุดลอกคลองเหมือง
ธรรมชาติ (คลองไสไก) หมู ๑๗ 
(ลําดับความสําคญัที่ 2) 

- เพ่ือแกไขปญหา
คลองน้ําตื้นเขินน้ํา
ไหลสะดวก 
- เพ่ือใชในการเกษตร 

กวาง 1.50 ม. 
ยาว 250 ม. ลึก
เฉลี่ย 1.50 ม.  
 

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

- ทําใหเกษตรกร
มีน้ําใชเพ่ือ
การเกษตร 

กองชาง 
 

รวม    - - 750,000 900,000 200,000    

 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ. 02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561–2565) 

องคการบริหารสวนตําบลพลับพลา  อําเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  ๑  การพัฒนาและเพิม่ศักยภาพการแขงขันเศรษฐกิจ   
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดท่ี  ๓  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการเกษตร 
๒.  ยุทธศาสตรเสรมิสรางความสามารถทางเศรษฐกิจ  การทองเท่ียว  การเกษตร  เพ่ือบรรเทาปญหาความยากจน 
     ๒.๔  แผนงานการเกษตร 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

๑ โครงการฝกอบรม
อาสาสมัคร 
ปศุสัตว 

เพ่ือดําเนินการโครงการ
ฝกอบรมอาสาสมัครปศุ
สัตวใหมีความรู 

จัดอบรมอาสาสมัคร
ปศุสัตว ปละ ๑ ครั้ง 
 

๑๐,๐๐๐  
  

๑๐,๐๐๐ 
 

๑๐,๐๐๐ 
 

๑๐,๐๐๐ 
 

๑๐,๐๐๐ 
 

จํานวนอาสาสมัครปศุ
สัตวที่ไดรับการอบรม 

อาสาสมัครปศสุตัว
ไดรับการฝกอบรม 

สํานักงาน
ปลัด 

๒ โครงการอบรมการ
ผลิตปุยอินทรียและ
ปุยชีวภาพ 

เพ่ืออบรมใหความรูการ
ผลิตปุยอินทรียและปุย
ชีวภาพ 

จัดอบรมการผลิตปุย  
ปละ ๑ ครั้ง 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

- - - - จํานวนผูท่ีไดเขารับ
การอบรม 

ผูเขารับการอบรมมี
ความรูความเขาใจ
ในการผลติปุย 

สํานักงาน
ปลัด 

รวม    40,000 ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐    

 
ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  ๒  การลดความเหลื่อมล้ํา เพ่ือยกระดบัสังคมใหเปนเมืองนาอยู ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดท่ี  ๔  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสังคม 
๓.  ยุทธศาสตรสรางสังคมใหมีคณุภาพชีวิตที่ดีอยางท่ัวถึงและอยูรวมกันอยางมีความสุข 
     ๓.๑  แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

๑ โครงการอบรมและ
ประชุมประชาคม
ตางๆ ของหมูบาน 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
ของประชาคมหมูบาน 

จัดโครงการ/กิจกรรม 
ปละ ๑ ครั้ง 

๒๐,๐๐๐ 
 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

ความพึงพอใจของ
ผูเขารวมโครงการ
ไมนอยกวารอยละ 
๖๐ 

ทําใหประชาคม
หมูบานมีศักยภาพใน
การพัฒนาหมูบาน/
ชุมชน 

สํานักงาน
ปลัด 

รวม    ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐    

แบบ ผ. 02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561–2565) 

องคการบริหารสวนตําบลพลับพลา  อําเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  ๔  การเสรมิสรางความมั่นคงทุกมิติ เพ่ือปกปองสถาบันหลักของชาติ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน 
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดท่ี  ๙  ยุทธศาสตรดานการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
๓.  ยุทธศาสตรสรางสังคมใหมีคณุภาพชีวิตที่ดีอยางท่ัวถึงและอยูรวมกันอยางมีความสุข 
     ๓.๒  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

๑ โครงการดําเนินงาน
กิจการ อปพร.  

เพ่ือพัฒนาเจาหนาที ่
อปพร.ใหมีความ
พรอมเมื่อยามเกิด 
สาธารณภัย  
 

ฝกอบรมทบทวน
หลักสตูรตางๆ 
อปพร. ที่เขารับการ
ฝกอบรมตาม
หลักสตูรท่ีกําหนด 

๑๘๐,๐๐๐ 

 
 

๑๕๐,๐๐๐ 

  
๑๕๐,๐๐๐ 

 
๑๕๐,๐๐๐ 

 
๑๕๐,๐๐๐ ความพึงพอใจหรือ

ความรูความเขาใจ
ของผูเขารับการ
อบรมรอยละ ๖๐ 
ขึ้นไป 

- ทําให อปพร.มีทักษะ
ความรูในการชวยเหลือ
ปองกันและบรรเทาสา
ธารณภัยไดอยางถูกตอง 
- ทําใหสามารถ
ชวยเหลือประชาชนเมื่อ
เกิดสาธารณภัย 

สํานักงาน
ปลัด 

๒ โครงการจัดการ
ปญหาไฟปาและ
หมอกควัน 

เพ่ือใหประชาชนมี
ความรูและแกไขไฟ
ปาและหมอกควัน 

ประชาชนใน ๑๘ 
หมูบาน จํานวน ๖๐ 
คน  

๑๕,๐๐๐ 
 
 

๑๕,๐๐๐ 
 

๑๕,๐๐๐ 
 

๑๕,๐๐๐ 
 

๑๕,๐๐๐ 
 

ประชาชนพอใจใน
การแกไขปญหาไฟ
ปาและหมอกควัน
รอยละ ๖๐ ขึ้นไป 

ทําใหประชาชนมีความรู
ในการดับไฟปาและ
อันตรายที่เกิดจากไฟปา 

สํานักงาน
ปลัด 

3 โครงการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภยั
ทางถนนในชวง
เทศกาลสาํคัญ 

เพ่ือเตรียมความ
พรอมและเหตุที่จะ
เกิดสาธารณภัย
ในชวงเทศกาลสําคัญ  

ประชาชนในพื้นที่
ตําบลพลับพลา 

๗๕,๐๐๐ 
 
 

๗๕,๐๐๐ 
 

2๕,๐๐๐ 
  

2๕,๐๐๐ 
 

2๕,๐๐๐ 
 

ความพึงพอใจใน
การตั้งจุดบริการ
ประชาชนรอยละ 
๖๐ ขึ้นไป 

ทําใหประชาชนมีความ
พอใจและอุนใจเมื่อเกิด
สาธารณภัยในชวง
เทศกาลสาํคัญ 

สํานักงาน
ปลัด 

รวม    270,000 240,000 190,000 190,000 190,000    
 
 
 
 
 

แบบ ผ. 02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561–2565) 

องคการบริหารสวนตําบลพลับพลา  อําเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  ๒  การลดความเหลื่อมล้ํา เพ่ือยกระดบัสังคมใหเปนเมืองนาอยู ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดท่ี  ๒  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการศึกษา 
๓.  ยุทธศาสตรสรางสังคมใหมีคณุภาพชีวิตที่ดีอยางท่ัวถึงและอยูรวมกันอยางมีความสุข 
     ๓.๓  แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

๑ พัฒนาคร/ูผูชวยครู
ผูดูแลเด็ก/ผูดูแลเด็ก
ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

เพ่ือพัฒนาครู/ผูชวยครู
ผูดูแลเด็ก/ผูดูแลเด็ก ให
มีศักยภาพในการทํางาน 
การเรยีนการสอน 

บุคลากร  จํานวน 
๔ คน 

๕๐,๐๐๐ 
 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

ครู/ผูชวยครผููดูแล
เด็ก/ผูดูแลเด็ก
ไดรับการอบรม
ความรูเพ่ิมเติม 

ทําใหคร/ูผูชวยครู
ผูดูแลเด็ก/ผูดูแลเด็ก
มีศักยภาพรองรับการ
ปฏิบัติงาน 

กอง
การศึกษาฯ 

๒ โครงการฝกศึกษาเรียนรู
ในสวนสัตว 

เพ่ือพัฒนาสติปญญาให
เด็กเล็กไดรับการเรียนรู
จากประสบการณตรง 

จัดกิจกรรม/
โครงการ  

ปละ ๑ ครั้ง  

๑๐,๐๐๐ 
 
  

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ จํานวนเด็กเล็กเขา
รวมกิจกรรมไม
นอยกวารอยละ 
๖๐ 

ทําใหเด็กไดรับการ
พัฒนาดานสติปญญา 

กอง
การศึกษาฯ 

๓ สนับสนุนคาใชจายการ
บริหารสถานศึกษา(คา
จัด การเรียนการสอน
รายหัวศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก) 

เพ่ือจัดหาสื่อการเรียน
การสอนสาํหรับการ
พัฒนาการเรียนการสอน
ตามหลักสูตรปฐมวัย 

จํานวน ๒ ศูนย ๑๐๐,๐๐๐ 
 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑1๐,๐๐๐ 
 

๑1๐,๐๐๐ 
 

๑1๐,๐๐๐ 
 

ศพด.มีสื่อการเรยีน
การสอนเพียงพอ
ตอการพัฒนาการ
ทั้ง ๔ ดาน 

ทําใหเด็กเล็กไดรับ
การพัฒนาตามวัยเต็ม
ศักยภาพ 

กอง
การศึกษาฯ 

4 สนับสนุนคาใชจายการ
บริหารสถานศึกษา 
(คาใชจายในการจัด
การศึกษาสําหรับศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก) 

เพ่ือเปนคาหนังสือคา
อุปกรณการเรียนคา
เครื่องแบบนักเรยีน คา
พัฒนากิจกรรมผูเรียน 
ฯลฯ 

เด็ก ๓ ขวบ ของ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
จํานวน ๒ แหง 

- 
 
 

- 67,8๐๐ 67,8๐๐ 67,8๐๐ มีหนังสือ อุปกรณ
การเรยีน 
เครื่องแบบ 
คากิจกรรมอยาง
เพียงพอสําหรับเด็ก
ทุกคน 

ทําใหเด็กทั้ง ๒ ศูนย 
ไดรับสวัสดิการดาน
การเรยีนอยางทั่วถึง 

กอง
การศึกษาฯ 

รวม    160,000 160,000 237,800 237,800 237,800    

แบบ ผ. 02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561–2565) 

องคการบริหารสวนตําบลพลับพลา  อําเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  ๒  การลดความเหลื่อมล้ํา เพ่ือยกระดบัสังคมใหเปนเมืองนาอยู ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดท่ี  ๔  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสังคม 
๓.  ยุทธศาสตรสรางสังคมใหมีคณุภาพชีวิตที่ดีอยางท่ัวถึงและอยูรวมกันอยางมีความสุข 
     ๓.๔  แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

๑ อาหารเสริม (นม) เพ่ือแกปญหาการ
ขาดสารอาหาร 
และภาวะทุพ
โภชนาการในเด็ก 

๖  โรงเรยีนในตําบล
พลับพลา 

๘๐๐,๐๐๐ 

 
 

๘๐๐,๐๐๐ 
 

๘๐๐,๐๐๐ 
 

๘๐๐,๐๐๐ 
 

๘๐๐,๐๐๐ 
 

เด็กทุกคนใน
จํานวน ๖ โรงเรียน
ไดรับอาหารเสรมิ
นม 

ทําใหเด็กนักเรยีนทุก
คนไดรบัประทาน
อาหารเสริมนม 

กอง
การศึกษาฯ 

๒ อาหารเสริมนมเด็กใน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

เพ่ือแกปญหาการ
ขาดสารอาหาร 
และภาวะทุพ
โภชนาการในเด็ก 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
บานโคงยาง และบาน
ทาตะเคียน จํานวน ๒ 

แหง 

๑๔๐,๐๐๐ 
 
 

๑๔๐,๐๐๐ 
 

๑๔๐,๐๐๐ 
 

๑๔๐,๐๐๐ 
 

๑๔๐,๐๐๐ 
 

จํานวนเด็กเล็กใน
ศูนยพัฒนา ๒ ศูนย
ไดรับอาหารเสรมิ
นมทุกคน 

ทําใหเด็กในศูนย
พัฒนาเด็กเล็กไดรับ
อาหารเสริม (นม) 
ครบทุกคน 

กอง
การศึกษาฯ 

๓ สนับสนุนคาใชจายการ
บริหารสถานศึกษา 
(อาหารกลางวัน) 

เพ่ือแกปญหาการ
ขาดสารอาหาร 
และภาวะทุพ
โภชนาการในเด็ก 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
บานโคงยาง และบาน
ทาตะเคียน จํานวน ๒ 

แหง 

๓๗๐,๐๐๐ 
 
 

๓๗๐,๐๐๐ 
 

๓๗๐,๐๐๐ 
 

๓๗๐,๐๐๐ 
 

๓๗๐,๐๐๐ 
 

จํานวนเด็กเล็กใน
ศูนยพัฒนา ๒ ศูนย
ไดรับอาหาร
กลางวันทุกคน 

ทําใหเด็กในศูนย
พัฒนาเด็กเล็กไดรับ
อาหารกลางวันครบ
ทุกคน 

กอง
การศึกษาฯ 

๔ โครงการกอสรางรั้ว
พรอมประตู ทางเขา – 
ออก ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ศูนยทาตะเคยีน 

เพ่ือรักษาความ
ปลอดภัยใหแกเด็ก
นักเรียน 

ศูนยเด็กเล็กบานทา
ตะเคียน จาํนวน ๑ 
แหง 

๒๐๐,๐๐๐ 
 

 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

รั้วศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กไดมาตรฐาน 

ทําใหมีความปลอดภัย
ในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

กอง
การศึกษาฯ 

5 โครงการกอสรางรั้ว
พรอมปรับปรุงปาย 
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบาน
ทาตะเคียน 

เพ่ือรักษาความ
ปลอดภัยใหแกเด็ก
นักเรียน 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
บานทาตะเคยีน 
จํานวน ๑ แหง 

- 
  

๖๐,๐๐๐ 
 

- 
 

- 
 

- รั้วศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กไดมาตรฐาน 

ทําใหมีความปลอดภัย
ในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

กอง
การศึกษาฯ 

แบบ ผ. 02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561–2565) 

องคการบริหารสวนตําบลพลับพลา  อําเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  ๒  การลดความเหลื่อมล้ํา เพ่ือยกระดบัสังคมใหเปนเมืองนาอยู ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดท่ี  ๔  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสังคม 
๓.  ยุทธศาสตรสรางสังคมใหมีคณุภาพชีวิตที่ดีอยางท่ัวถึงและอยูรวมกันอยางมีความสุข 
     ๓.๔  แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

6 โครงการกอสรางหอง
เก็บพัสดุ ศูนยพัฒนา
เด็กเล็กบานทา
ตะเคียน 
 

เพ่ือใชเก็บพัสด ุ ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
บานทาตะเคยีน 
จํานวน ๑ แหง 

- - - ๖๐,๐๐๐ - 
 

หองเก็บพัสดุตาม
มาตรฐาน 

มีหองเก็บพัสดสํุาหรบั
เด็กนักเรยีน 

กอง
การศึกษาฯ 

7 โครงการกอสรางพ้ืน 
คสล.รอบอาคารเรียน
และหองน้ํา ศพด.
บานทาตะเคยีน  

เพ่ือให ศพด.มี
สภาพแวดลอม
เหมาะสมกับการจัด
ประสบการเรียนรู 

จํานวน  ๑  แหง  - ๔๐,๐๐๐ 
 

- - - มีพื้นรอบอาคาร
เรียนและหองน้ําที่
ไดมาตรฐาน 

ทําใหมีสภาพแวดลอม
เหมาะสมกับการจัด
ประสบการณเรยีนรู 

กอง
การศึกษาฯ 

8 โครงการกอสรางพ้ืน 
คสล. พรอมปูบล็อก
ยางพารา  ศพด.บาน
โคงยาง 

เพ่ือให มี
สภาพแวดลอมที่
ปลอดภัยเหมาะ
สําหรับเด็กเลนเพ่ือ
พัฒนารางกาย 

พ้ืน คสล.หนา ๐.๑ 
เมตร รวมพื้นที่ไม
นอยกวา ๑๒๐ ตรม. 
พรอมปูบล็อก
ยางพารา 

- - - - ๑๔๒,๐๐๐ มีสภาพแวดลอมที่
ปลอดภัยเหมาะ
สําหรับเด็กเลนเพ่ือ
พัฒนารางกาย 

ทําใหมีสภาพแวดลอม
ที่ปลอดภัยเหมาะ
สําหรับเด็กเลนเพ่ือ
พัฒนารางกาย 

กอง
การศึกษาฯ 

9 โครงการเปลีย่น
หลังคา  ศูนยพัฒนา
เด็กเล็กบานโคงยาง 
 

เพ่ือรักษาความ
ปลอดภัยใหแกเด็ก
นักเรียน 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
บานโคงยาง จํานวน 
๑ แหง 
 

- - ๑๕๐,๐๐๐ - - หลังคาไดมาตรฐาน  ทําใหมีความปลอดภัย
ในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

กอง
การศึกษาฯ 

 
 
 

แบบ ผ. 02 



-94- 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561–2565) 

องคการบริหารสวนตําบลพลับพลา  อําเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  ๒  การลดความเหลื่อมล้ํา เพ่ือยกระดบัสังคมใหเปนเมืองนาอยู ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดท่ี  ๔  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสังคม 
๓.  ยุทธศาสตรสรางสังคมใหมีคณุภาพชีวิตที่ดีอยางท่ัวถึงและอยูรวมกันอยางมีความสุข 
     ๓.๔  แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

10 โครงการกอสรางลาน คสล. 
อเนกประสงค หนาบริเวณเสา
ธง 

เพ่ือใชจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน 

ศูนยพัฒนา
เด็กเล็กบาน
ทาตะเคียน  

- - ๙๙,๙๐๐ - - มีพื้น คสล.ทีไ่ด
มาตรฐาน 

ทําใหมีพื้นที่สําหรับ
จัดกิจกรรมการเรียน
การสอน 

กอง
การศึกษาฯ 

11 โครงการกอสรางโครงหลังคา
พรอมเทพ้ืนคอนกรีตบริเวณ
ระหวางอาคารเรียนกับหองครัว 
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานทา
ตะเคียน 

เพ่ือใชจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน 

ศูนยพัฒนา
เด็กเล็กบาน
ทาตะเคียน 
จํานวน ๑ 
แหง 

- ๙๐,๐๐๐ - - - โครงหลังคาและ
พ้ืน คสล.ศูนย
พัฒนาเด็กเล็กได
มาตรฐาน 

เด็กไดรับการพัฒนา
ตามวัย 

กอง
การศึกษาฯ 

12 โครงการปรับปรุง/ซอมแซม
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

เพ่ือใหเด็กมี
สภาพแวดลอมที่
ปลอดภัย 

ศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก
จํานวน ๒ 
ศูนย 

๘๐,๐๐๐ 
 
  

๕๐,๐๐๐ 
 

10๐,๐๐๐ 
 

10๐,๐๐๐ 
 

10๐,๐๐๐ 
 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
มีอาคาร สถานที่ 
และสิ่งแวดลอมท่ี
ไดมาตรฐาน 

ทําใหเด็กเล็กไดรับ
การพัฒนาตามวัย
และเต็มศักยภาพ 

กอง
การศึกษาฯ 

13 โครงการปรับปรุง/ซอมแซม
สนามเด็กเลนศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กบานโคงยาง 

เพ่ือใหเด็กมี
สภาพแวดลอมที่
ปลอดภัย 

จํานวน ๑ 
ศูนย 

๕๐,๐๐๐ 
 
 

- 
 

- - - ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
มีอาคารสถานที่ 
และสิ่งแวดลอมท่ี
ไดมาตรฐาน 

เด็กเล็กไดรับการ
พัฒนาตามวัยและเต็ม
ศักยภาพ 

กอง
การศึกษาฯ 

14 โครงการกอสรางสนามเด็กเลน 
คพด.บานทาตะเคียน 

เพ่ือให มีสภาพแวด 
ลอมที่ปลอดภัย
เหมาะสําหรับเด็กเลน
เพ่ือพัฒนารางกาย 

จํานวน ๑ 
แหง 

- - - - ๕๐,๐๐๐ มีสภาพแวดลอมที่
ปลอดภัยเหมาะ
สําหรับเด็กเลนเพ่ือ
พัฒนารางกาย 

ทําใหมีสภาพแวดลอม
ที่ปลอดภัยเหมาะ
สําหรับเด็กเลนเพ่ือ
พัฒนารางกาย 

กอง
การศึกษาฯ 

แบบ ผ. 02 
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รายละเอียดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทองถิ่น (พ.ศ.2561–2565) 

องคการบริหารสวนตําบลพลบัพลา  อําเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตรจังหวัดที่  ๒  การลดความเหลื่อมล้ํา เพื่อยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดท่ี  ๔  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสังคม 
๓.  ยุทธศาสตรสรางสังคมใหมีคุณภาพชีวิตที่ดอียางท่ัวถึงและอยูรวมกันอยางมีความสุข 
     ๓.๔  แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา 
จะไดรบั 

หนวยงาน
รับผดิชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

15 โครงการปรับปรงุระบบ
ไฟฟาศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กบานโคงยาง 

เพื่อรักษาความ
ปลอดภัยใหแกเด็ก
นักเรียน 

ศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กบานโคง
ยาง จํานวน ๑ 
แหง 

- - ๖๐,๐๐๐ - - ระบบไฟฟาได
มาตรฐาน 

ทําใหมีความปลอดภัย
ในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

กอง
การศึกษาฯ 

16 โครงการติดตั้งสัญญาณ
จราจรบริเวณถนนหนา
สถานศึกษา 

เพื่อปองกันอุบัติเหตุ
ใหกับเด็กนักเรียน 

สถานศึกษา
จํานวน ๖ แหง 

- - ๓๐,๐๐๐ - - จํานวนอุบัติเหตุ
บนทองถนนลดลง
รอยละ ๖๐ 

นักเรียนไดรับความ
ปลอดภัยและอุบัติเหตุ
บนทองถนนลดลง 

กอง
การศึกษาฯ 

17 โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศนศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก 

เพื่อใหมีสภาพแวดลอม
เหมาะสมกับการจัด
กิจกรรมการเรียนการ
สอน 

ศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กจํานวน ๒ 
แหง 

- - - ๖๐,๐๐๐ - ศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก ๒ แหง มี
สภาพแวดลอมท่ี
เหมาะสม 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กมี
สภาพ 
แวดลอมท่ีเหมาะสมกับ
การจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน 

กอง
การศึกษาฯ 

18 โครงการอุดหนุนอาหาร
กลางวันนักเรียน 

เพื่อใหเด็กนักเรียนทุก
คนไดรับประทาน
อาหารกลางวันอยาง
ทั่วถึง 

๖  โรงเรียนใน
ตําบลพลับพลา 

๑,๖๖๐,๐๐๐ 
 

 

๑,๖๖๐,๐๐๐ 
 

๑,๖๖๐,๐๐๐ 
 

๑,๖๖๐,๐๐๐ 
 

๑,๖๖๐,๐๐๐ 
 

เด็กทุกคนใน
จํานวน ๖ 
โรงเรียนไดรับ
อาหารกลางวัน 

ทําใหเด็กนักเรียนทุก
คนไดรับประทาน
อาหารกลางวันทุกคน 

กอง
การศึกษาฯ 

19 โครงการเกษตรเพ่ือ
อาหารกลางวันตาม
แนวทางพระราชดําริ 

เพื่อพัฒนาคนสรางทุน
ทางปญญาอยางยั่งยืน 

๖  โรงเรียนใน
ตําบลพลับพลา 
(หมุนเวียนทุก

โรงเรียน) 

๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

โรงเรียนทุก
โรงเรียนไดรับการ
สนับสนุน 

ทําใหนักเรียนมีอาหาร
กลางวันรับประทาน
ตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง 

กอง
การศึกษาฯ 

 
 
 

แบบ ผ. 02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561–2565) 

องคการบริหารสวนตําบลพลับพลา  อําเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  ๒  การลดความเหลื่อมล้ํา เพ่ือยกระดบัสังคมใหเปนเมืองนาอยู ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดท่ี  ๔  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสังคม 
๓.  ยุทธศาสตรสรางสังคมใหมีคณุภาพชีวิตที่ดีอยางท่ัวถึงและอยูรวมกันอยางมีความสุข 
     ๓.๔  แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

20 อุดหนุนโครงการจัดงาน
วันเด็ก โรงเรียน สพฐ. 
ในเขตรับผดิชอบ อบต.
พลับพลา 

เพ่ือจัดกิจกรรมงาน
วันเด็กแหงชาติ
ใหแกเด็กในตําบล
พลับพลา 

อุดหนุนโครงการจัด
งานวันเด็ก โรงเรยีน 
สพฐ. ในเขต
รับผิดชอบ อบต.
พลับพลา 

๓๐,๐๐๐ 
 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

สนับสนุน
กิจกรรมวัน
เด็กปละ ๑ 
ครั้ง 

เด็กไดรวมงาน
กิจกรรมวันเด็ก
แหงชาต ิ

กอง
การศึกษาฯ 

21 อุดหนุนโรงเรียน สพฐ.
โครงการปองกันและ
แกไขปญหายาเสพติด 

เพ่ือใหนักเรียนมี
สุขภาพรางกาย
แข็งแรงเติบโตตาม
วัย 

โรงเรียน สพฐ.  
จํานวน ๖  โรงเรยีน 

๓๐,๐๐๐ 
 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

จํานวนกลุม
เสี่ยงใน
นักเรียนใน
การใชสารเสพ
ติดลดลง 

ทําใหนักเรียนมี
สุขภาพรางกาย
แข็งแรงเติบโต
ตามวัย 

กอง
การศึกษาฯ 

รวม    3,380,000 3,290,000 3,489,900 3,270,000 3,342,000    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ. 02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561–2565) 

องคการบริหารสวนตําบลพลับพลา  อําเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  ๒  การลดความเหลื่อมล้ํา เพ่ือยกระดบัสังคมใหเปนเมืองนาอยู ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดท่ี  ๕  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสาธารณสุข 
๓.  ยุทธศาสตรสรางสังคมใหมีคณุภาพชีวิตที่ดีอยางท่ัวถึงและอยูรวมกันอยางมีความสุข 
     ๓.๕  แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

๑ โครงการฝกอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของกลุม  
อสม. 

เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงาน
ของกลุม
แมบานอสม. 

จัดโครงการ/
กิจกรรม 
ปละ ๑ ครั้ง 

๑๕๐,๐๐๐ 

 
  

๑๕๐,๐๐๐ 

 
- - - ความพึงพอใจของ

ผูเขารวมโครงการ
ไมนอยกวารอยละ 
๖๐ 

อสม.มี
ประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน 

สํานักงาน
ปลัด 

๒ โครงการรณรงคปองกันโรคตดิตอ อาทิ โรค
วัณโรค โรคไขเลอืดออก  

เพ่ือรณรงค
ปองกันและ
กําจัดโรคติดตอ
ตางๆ  

จํานวน  ๑๘  
หมูบาน 

๑๐,๐๐๐ 
 
 

- - - - ความสามารถใน
การปองกัน
โรคตดิตอ โรค
ระบาดไดรอยละ 
๘๐ ขึ้นไป 

ทําใหโรคตดิตอโรค
ระบาดไดรับการ
ควบคุมและ
ประชาชนมีสุขภาพ
รางการแข็งแรง 

สํานักงาน
ปลัด 

๓ จัดซื้อน้ํายากําจดัยุงลายทรายอะเบท เพ่ือปองกันโรค
ไขเลือดออก 

จํานวน  ๑๘  
หมูบาน 

๗๐,๐๐๐ 
 
 

๗๐,๐๐๐ 
 

๗๐,๐๐๐ 
 

๗๐,๐๐๐ 
 

๗๐,๐๐๐ 
 

ความพึงพอใจของ
ประชาชนในการ
ปองกันโรค
ไขเลือดออกไมนอย
กวารอยละ ๖๐ 

ทําใหปองกันหรือ
ลดความเสีย่งโรค
ไขเลือดออก ใน
ประชาชน 

สํานักงาน
ปลัด 

4 โครงการรณรงคฉีดวัคซนีปองกันโรคพิษสุนัข
บา ภายใตโครงการสัตวปลอดโรคคน
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบา ตามพระปณิธาน 
ศ.ดร.สมเด็จพระเจานองนางเธอ เจาฟาจุฬา
ภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี กรมพระศรี
สวางควัฒนวรขัตตริาชนาร ี

- เพ่ือสํารวจ
ขอมูลและขึ้น
ทะเบียนสุนัข
และแมว 
 

- จํานวน ๑๘ 
หมูบาน 
- วัคซีนพรอม
วัสดุอุปกรณ 

๖๐,๐๐๐ 
 
  

๖๐,๐๐๐ 

 
๖๐,๐๐๐ 

 
๖๐,๐๐๐ 

 
๖๐,๐๐๐ 

 
ความพึงพอใจของ
ประชาชนในการ
ปองกันโรคพิษสุนัข
บาไมนอยกวารอย
ละ ๘๐ 

ทําใหปองกันและ
ลดความเสีย่งจาก
โรคพิษสุนัขบาทั้ง
ในคนและสตัว 

สํานักงาน
ปลัด 

แบบ ผ. 02 



-98- 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561–2565) 

องคการบริหารสวนตําบลพลับพลา  อําเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  ๒  การลดความเหลื่อมล้ํา เพ่ือยกระดบัสังคมใหเปนเมืองนาอยู ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดท่ี  ๕  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสาธารณสุข 
๓.  ยุทธศาสตรสรางสังคมใหมีคณุภาพชีวิตที่ดีอยางท่ัวถึงและอยูรวมกันอยางมีความสุข 
     ๓.๕  แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

5 จัดซื้อวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัข
บาพรอมสลิ่ง 

เพ่ือปองกันโรค
พิษสุนัขบา 

จํานวน  ๑๘  
หมูบาน 

๔๐,๐๐๐ 
 
 

๔๐,๐๐๐ 
 

๔๐,๐๐๐ 
 

๔๐,๐๐๐ 
 

๔๐,๐๐๐ 
 

ความพึงพอใจของ
ประชาชนในการ
ปองกันโรคพิษสุนัข
บาไมนอยกวารอย
ละ ๖๐ 

ทําใหปองกันหรือลด
ความเสีย่งโรคพิษ
สุนัขบา ในประชาชน 

สํานักงาน
ปลัด 

6 จัดซื้อเวชภัณฑตอนและทําหมัน
สุนัข/แมว 

เพ่ือลดจํานวน
ประชากรสุนัข/
แมวจรจัด 

จํานวน  ๑๘  
หมูบาน 

๔๐,๐๐๐ 
 
 

๔๐,๐๐๐ 
 

๔๐,๐๐๐ 
 

๔๐,๐๐๐ 
 

๔๐,๐๐๐ 
 

ประชากรสุนัขและ
แมวจรจัดไดรับการ
ควบคุมไมนอยกวา
รอยละ ๖๐ 

ทําใหลดประชากร
สุนัข และแมวจรจดั
ในตําบล 

สํานักงาน
ปลัด 

7 สนับสนุนโครงการทําหมันสุนัข 
แมว รอยละ ๕ ตอป ของ
สํานักงานปศุสตัวอําเภอโชคชัย 

เพ่ือลดประชากร
สุนัข แมว ไดไม
นอยกวารอยละ 
๕ ตอป 

ดําเนินโครงการ
ปละ ๑ ครั้ง 

๑๐,๐๐๐ 
 
 

๑๐,๐๐๐ 
 

- - - ลดประชากรสุนัข 
แมว ไดไมนอยกวา
รอยละ ๕ ตอป 

ทําใหลดประชากร
สุนัข แมว ไดไมนอย
กวารอยละ ๕ ตอป 

สํานักงาน
ปลัด 

8 จัดซื้อสารตรวจปสสาวะหาสิ่ง
เสพติด 

เพ่ือปองกันและ
ควบคุมการแพร
ระบาดของยา
เสพติด 

๖๐๐  ชุด ๑๕,๐๐๐ 
 

๑๕,๐๐๐ 
 

๑๕,๐๐๐ 
 

๑๕,๐๐๐ 
 

๑๕,๐๐๐ 
 

จํานวนกลุมเสี่ยงที่
สุมตรวจพบสาร
เสพติดนอยลง 

ทําใหปญหายาเสพตดิ
ลดลง   

สํานักงาน
ปลัด 

 
 
 
 

แบบ ผ. 02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561–2565) 

องคการบริหารสวนตําบลพลับพลา  อําเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  ๒  การลดความเหลื่อมล้ํา เพ่ือยกระดบัสังคมใหเปนเมืองนาอยู ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดท่ี  ๕  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสาธารณสุข 
๓.  ยุทธศาสตรสรางสังคมใหมีคณุภาพชีวิตที่ดีอยางท่ัวถึงและอยูรวมกันอยางมีความสุข 
     ๓.๕  แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

9 โครงการพนหมอกควัน
กําจัดตัวแกยุงลายปองกัน
ไขเลือดออก 
 

๑. เพ่ือลดอตัราการปวย
และเสียชีวิต 
๒. เฝาระวังควบคมุปองกัน
ระงับการแพรระบาดของ
โรค 
๓.เพ่ือกําจัดตัวแกยุงลาย 
๔.เพ่ือตระหนักถึง
อันตรายฯของโรค
ไขเลือดออก 

จํานวน ๑๘ 
หมูบาน  
๖ โรงเรียน 
๙ วัด โรงแรม, 
โรงงาน ใน
เขตพื้นที่
ตําบล
พลับพลา 

- 50,0๐๐   50,0๐๐   50,0๐๐   50,0๐๐   ประชาชนพึง
พอใจในการ
ดําเนินโครงการ
รอยละ ๖๐ ขึ้น
ไป 

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

สํานักงาน
ปลัด 

10 โครงการตรวจสุขภาพ
พระภิกษุ สามเณร 
ประจําป ๒๕๖๒ 
 

ใหพระภิกษุ สามเณร 
ไดรับการตรวจคัดกรอง
โรค และใหความสําคัญ
ดานสุขภาพ 

พระภิกษุ 
สามเณร 
จํานวน ๔๐ 
รูป 

- ๕,๓๐๐   ๕,๓๐๐   ๕,๓๐๐   ๕,๓๐๐   จํานวนพระภิกษุ 
สามเณรรวม
โครงการไมนอย
กวารอยละ ๖๐ 

ทําใหพระภิกษุ สามเณร
ไดรับการบําบัดรักษา
ฟนฟู เขาถึงระบบการ
บริการดานสุขภาพ 

สํานักงาน
ปลัด 

11 โครงการฝกอบรมให
ความรูและเสริมทักษะการ
เอาชีวิตรอดในน้ําใหกับ
เด็กและเยาวชนทั่วไป 
องคการบริหารสวนตําบล
พลับพลา 

เพ่ือใหเด็กเยาชน
ประชาชน มีทักษะการเอา
ชีวิตรอดในน้ําและ
ชวยเหลือผูอ่ืนจากการ
จมน้ําเบ่ือตน 

จํานวน ๑๐๐ 
คน 

- ๒๖,๔๐๐   ๒๖,๔๐๐   ๒๖,๔๐๐   ๒๖,๔๐๐   จํานวนผูเขารวม
โครงการไมนอย
กวารอยละ ๖๐ 

ทําใหเด็กเยาชน
ประชาชนไดความรูและ
สามารถเอาตัวรอดและ
ชวยเหลือผูอ่ืนจากการ
จมน้ํา 

สํานักงาน
ปลัด 

 
 

แบบ ผ. 02 



-100- 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561–2565) 

องคการบริหารสวนตําบลพลับพลา  อําเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  ๒  การลดความเหลื่อมล้ํา เพ่ือยกระดบัสังคมใหเปนเมืองนาอยู ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดท่ี  ๕  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสาธารณสุข 
๓.  ยุทธศาสตรสรางสังคมใหมีคณุภาพชีวิตที่ดีอยางท่ัวถึงและอยูรวมกันอยางมีความสุข 
     ๓.๕  แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

12 อุดหนุนสาธารณสุขมลู
ฐานหมูบาน 

เพ่ือสนับสนุน
กิจกรรม
สาธารณสุขมูลฐาน
หมูบาน 

จํานวน ๑๘ หมูบาน ๒๗๐,๐๐๐ 

 
 

- - - - ผลการดําเนินการ
ดานสาธารณสุขมลู
ฐานกาวหนารอย
ละ ๖๐ ขึ้นไป 

สาธารณสุขมูลฐาน
หมูบานมี
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน 

สํานักงาน
ปลัด 

13 เงนิอุดหนุนสําหรับการ
ดําเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดาํริ
ดานสาธารณสุข 

เพ่ือสนับสนุนให
ชุมชน/หมูบาน 
แหงละ ๒๐,๐๐๐  
บาท 

จํานวนโครงการท่ี
หมูบานขอรับการ
สนับสนุนสําหรบัการ
ดําเนินงานตาม
แนวทางโครงการ
พระราชดําริดาน
สาธารณสุข  

๓๖๐,๐๐๐ 

 
 

๓๖๐,๐๐๐ 

 
๓๖๐,๐๐๐ 

 
๓๖๐,๐๐๐ 

 
๓๖๐,๐๐๐ ผลการดําเนินการ

ประชาชนมีความ
พอใจรอยละ ๖๐ 
ขึ้นไป 

การดําเนินงานตาม
โครงการพระราชดาํริ
ดานสาธารณสุขเปน
ประโยชนตอประชา
ขนทุกโครงการ 

สํานักงาน
ปลัด 

รวม    1,025,000 826,700 666,700 666,700 666,700    

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ. 02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561–2565) 

องคการบริหารสวนตําบลพลับพลา  อําเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  ๒  การลดความเหลื่อมล้ํา เพ่ือยกระดบัสังคมใหเปนเมืองนาอยู ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดท่ี  ๔  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสังคม 
๓.  ยุทธศาสตรสรางสังคมใหมีคณุภาพชีวิตที่ดีอยางท่ัวถึงและอยูรวมกันอยางมีความสุข 
     ๓.๖  แผนงานสังคมสงเคราะห 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

๑ โครงการสงเสริม
และพัฒนา
คุณภาพชีวิต
ผูสูงอายุตาํบล
พลับพลา 

เพ่ือสงเสริม
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของผูสูงอายุ 

จัดโครงการ/กิจกรรม 
ปละ ๑ ครั้ง 

๑๒๐,๐๐๐ 

 
 

๑๒๐,๐๐๐ 

 
๑๒๐,๐๐๐ 

 
๑๒๐,๐๐๐ 

 
๑๒๐,๐๐๐ 

 
ความพึงพอใจของ
ผูเขารวมโครงการ
ไมนอยกวารอยละ 
๖๐ 

ทําใหผูสูงอายุไดรับ
การสงเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
ที่ดีขึ้น 

กอง
สวัสดิการ
สังคม 

๒ โครงการ
สงเคราะหและ
ชวยเหลือ
ครอบครัว
ยากจนและ
ผูดอยโอกาส 

เพ่ือสงเคราะห
และชวยเหลือ
ครอบครัว
ยากจนและ
ผูดอยโอกาสใน
ตําบล 

๑. สนับสนุนเงนิสงเคราะหครอบครัว
ยากจนและผูดอยโอกาสในตาํบล 
๒. สนับสนุนเครื่องอุปโภคบรโิภคแก
ครอบครัวยากจนและผูดอยโอกาสใน
ตําบล 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 

 
๕๐,๐๐๐ 

 
ครอบครัวยากจน
และผูดวยโอกาส
รอยละ ๘๐ ไดรับ
การชวยเหลือและ
มีคุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น 

ทําใหครอบครัว
ยากจนและ
ผูดอยโอกาสใน
ตําบลพลับพลา
ไดรับการชวยเหลือ
และมีคณุภาพชีวิต
ที่ด ี

กอง
สวัสดิการ
สังคม 

๓ โครงการสงเสริม
สนับสนุน
กิจกรรมของ
กลุม/องคกร
ผูสูงอาย ุ

เพ่ือใหเกิดการ
รวมคิดรวมทําใน
กิจกรรมที่เกิด
ประโยชนแก
ผูสูงอาย ุ

สงเสริมและเสริมสรางคุณภาพชีวิต
กลุมองคกรผูสูงอายุ เพื่อจัดกิจกรรม
ตามความสนใจ อาทิ  กิจกรรม
แขงขันกีฬาและนันทนาการผูสูงอายุ,
กิจกรรมสงเสริมอาชีพ .กิจกรรมภมูิ
ปญญา, กิจกรรมปฏิบัติธรรม 
- กิจกรรมสงเสรมิสุขภาพ 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 

 
๕๐,๐๐๐ 

 
จํานวนผูสูงอายุที่
เขารวมกิจกรรม
อยางตอเนื่องรอย
ละ ๖๐ ขึ้นไป 

ทําใหกลุมองคกร
ผูสูงอายุมีกิจกรรม
อยางตอเนื่อง 

กอง
สวัสดิการ
สังคม 

 
 

แบบ ผ. 02 



-102- 
 

รายละเอียดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทองถิ่น (พ.ศ.2561–2565) 

องคการบริหารสวนตําบลพลบัพลา  อําเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตรจังหวัดที่  ๒  การลดความเหลื่อมล้ํา เพ่ือยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดท่ี  ๔  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสังคม 
๓.  ยุทธศาสตรสรางสังคมใหมีคุณภาพชีวิตที่ดอียางท่ัวถึงและอยูรวมกันอยางมีความสุข 
     ๓.๖  แผนงานสังคมสงเคราะห 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา 
จะไดรบั 

หนวยงาน
รับผดิชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

๔ โครงการจัด
สวัสดิการแกคน
พิการ ผูสูงอายุ 
และผูดอยโอกาส 

เพื่อชวยเหลือและ
อํานวยความสะดวกแก
คนพกิารในตําบลใหมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

๑. จัดหาอุปกรณในการ
ดํารงชีวิตใหคนพิการ 
๒. ปรับปรุงสภาพแวดลอมและ
ที่อยูอาศัยใหแกคนพิการ 
ผูสูงอายุ และผูดอยโอกาส 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

คนพิการผูสูงอายุ 
และผูดวยโอกาส
ไดรับสวัสดิการมี
คุณภาพชีวิตทีด่ี
ขึ้น 

๑. ทําใหคนพิการในตําบล
ไดรับอุปกรณในการ
ดํารงชีวิต 
๒. ทําใหคนพิการ 
ผูสูงอายุและผูดอยโอกาส 
มีสภาพแวดลอมและท่ีอยู
อาศัยที่เหมาะสม 

กอง
สวัสดิการ
สังคม 

๕ โครงการกอสราง/
ซอมแซมที่อยู
อาศัยใหกับ
ประชาชนผูยากไร
และผูดอยโอกาส 

เพื่อชวยเหลือ
ผูดอยโอกาส ผูยากไร
และผูยากจนใหมีที่อยู
อาศัยที่เหมาะสม
ปลอดภัย 

ดําเนินการปละ ๑ ครั้ง ๑๐๐,๐๐๐ 
 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

ที่อยูอาศัยผูยากไร
และผูดอยโอกาส
ไดรับการ
ซอมแซม 

ทําใหผูยากไรและ
ผูดอยโอกาสมีที่อยูอาศัยท่ี
มั่นคงแข็งแรงและ
ปลอดภัย 

กอง
สวัสดิการ
สังคม 

๖ โครงการเยี่ยม
เยือนฟนฟูกําลังใจ
ใหผูพิการ 
ผูสูงอายุ ผูปวย
เอดสและกลุม
เสี่ยง 

เพื่อเยี่ยมเยือนฟนฟู
กําลังใจใหผูพิการ
ผูสูงอายุ ผูปวยเอดส 
กลุมเสี่ยงและ
ครอบครัวโดย
อาสาสมัครดวยการ
สอบถามปญหาความ
ตองการ 

ออกเยี่ยมเยือนผูพิการ ผูสูงอายุ 
ผูปวยเอดสและกลุมเสี่ยง ใน
ตําบลเพื่อเสริมสรางกําลงัใจ
และมอบเวชภัณฑ เครื่อง
อุปโภคบริโภคที่จําเปนแกผู
พิการ ผูสูงอายุ ผูปวยเอดส 
กลุมเสี่ยงและครอบครัว 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

ผูพิการ ผูสูงอายุ 
ผูปวยเอดสและ
กลุมเสี่ยง รอยละ 
๘๐ มขีวัญและ
กําลังใจในการ
ดําเนินชีวิต 

ทําใหผูพิการ ผูสูงอายุ 
ผูปวยเอดสและกลุมเสี่ยง 
มีขวัญกําลังใจที่จะตอสู
และดํารงชีวิตไดอยางปกติ
สุข 

กอง
สวัสดิการ
สังคม 

 
 
 

แบบ ผ. 02 



-103- 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561–2565) 

องคการบริหารสวนตําบลพลับพลา  อําเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 
 

ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  ๒  การลดความเหลื่อมล้ํา เพ่ือยกระดบัสังคมใหเปนเมืองนาอยู ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดท่ี  ๔  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสังคม 
๓.  ยุทธศาสตรสรางสังคมใหมคีณุภาพชีวิตที่ดีอยางท่ัวถึงและอยูรวมกันอยางมีความสุข 
     ๓.๖  แผนงานสังคมสงเคราะห 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

๗ โครงการ
สนับสนุนการ
จัดตั้งกองทุน
สวัสดิการชุมชน 

เพ่ือสงเสริมสนับสนุน
ประชาชนจัดตั้งกองทุน
สวัสดิการชุมขน 

จัดอบรมใหความรูใน
การจัดตั้งกองทุน
สวัสดิการชุมชน 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ มีการจัดตั้ง
กองทุน
สวัสดิการชุมชน 

ทําใหมีการจัดตั้งกองทุน
สวัสดิการชุมขน 

กอง
สวัสดิการ
สังคม 

๘ โครงการ
สนับสนุนกองทุน
สวัสดิการชุมชน 

เพ่ือสงเสริมสนับสนุนให
ประชาชนรูจักการออม 
โดยยดึหลัก ประชาชน
ออม ๑ สวน อปท.สมทบ 
๑ สวนรัฐบาล ๑ สวน 

สมาชิกกองทุน
สวัสดิการชุมชน 

- - ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ประชาชนไดรับ
สวัสดิการ 

ทําใหประชาชนมีระบบ
สวัสดิการชุมขนที่ดูแล
กันอยางทั่วถึง 

กอง
สวัสดิการ
สังคม 

รวม    470,000 470,000 570,000 570,000 570,000    

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ. 02 



-104- 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561–2565) 

องคการบริหารสวนตําบลพลับพลา  อําเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 
 

ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  ๒  การลดความเหลื่อมล้ํา เพ่ือยกระดบัสังคมใหเปนเมืองนาอยู ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดท่ี  ๔  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสังคม 
๓.  ยุทธศาสตรสรางสังคมใหมีคณุภาพชีวิตที่ดีอยางท่ัวถึงและอยูรวมกันอยางมีความสุข 
     ๓.๗  แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

๑ โครงการฝกอบรม
ตัวแทนประชาคม
หมูบานและตัวแทน
อาสาพัฒนาชุมชน (อช.) 
เพ่ิมประสิทธิภาพในการ
จัดทําแผนพัฒนาตาํบล 

เพ่ือเพ่ิมศักยภาพ
ในการพัฒนาตําบล
ของตัวแทน
ประชาคมหมูบาน
ใหมีประสิทธิภาพ 

จัดโครงการ/กิจกรรม 
ปละ ๑ ครั้ง 

๑๕๐,๐๐๐ 

 
 

๑๕๐,๐๐๐ 

 
- - - ความพึงพอใจ

ของผูเขารวม
โครงการไมนอย
กวารอยละ ๖๐ 

ทําใหตัวแทนประชาคม
หมูบานและ อช. มี
ศักยภาพในการพัฒนา
หมูบาน/ชุมชน 

สํานักงาน
ปลัด 

๒ โครงการพัฒนาสตรีและ
เสรมิสราง 
ความเขมแข็งของ
ครอบครัว 

เพ่ือสงเสริมการ
ขับเคลื่อนการ
ดําเนินงานดานการ
พัฒนาสตรีและ
สถาบันครอบครัว 

อบรมใหความรูตางๆ 
อาทิ 
- การสรางภาวะผูนํา 
- การพัฒนาศักยภาพ
และศึกษาดูงานของ
กลุมสตร ี

๑๐๐,๐๐๐ 

 
 

๑๐๐,๐๐๐ 

 
๑๐๐,๐๐๐ 

 
๑๐๐,๐๐๐ 

 
๑๐๐,๐๐๐ 

 
ความพึงพอใจ
ของผูเขารวม
โครงการไมนอย
กวารอยละ ๖๐ 

ทําใหสตรไีดรับการ
พัฒนาศักยภาพ ความรู 
ทักษะ มีการดําเนินงาน
ดานการพัฒนาสตรแีละ
สถาบันครอบครัว 

กอง
สวัสดิการ
สังคม 

๓ อุดหนุนอําเภอโชคชัย
ตามโครงการปองกัน
และแกไขปญหายาเสพ
ติด 

เพ่ือปองกันแกไข
ปญหายาเสพตดิใน
เขตตําบลพลับพลา 

ดําเนินกิจกรรมปละ 
๑ ครั้ง 

๖๐,๐๐๐ 
 
 

๖๐,๐๐๐ 
 

๖๐,๐๐๐ 
 

๖๐,๐๐๐ 
 

๖๐,๐๐๐ 
 

จํานวนผูเขารับ
การบําบัดลดลง
อยางตอเนื่องทุก
ป 

ทําใหปญหายาเสพตดิ
ลดลง   

สํานักงาน
ปลัด 

รวม    310,000 310,000 160,000 160,000 160,000    
 
 

 

แบบ ผ. 02 



-105- 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561–2565) 

องคการบริหารสวนตําบลพลับพลา  อําเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 
 
ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  ๒  การลดความเหลื่อมล้ํา เพ่ือยกระดบัสังคมใหเปนเมืองนาอยู ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดท่ี  ๗  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการทองเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรม ประเพณี และกีฬา 
๓.  ยุทธศาสตรสรางสังคมใหมีคณุภาพชีวิตที่ดีอยางท่ัวถึงและอยูรวมกันอยางมีความสุข 
     ๓.8  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

๑ โครงการงานแขง
เรือประเพณ ี

เพ่ือสืบสานประเพณี
ไทยใหคงสืบตอไป 

จัดกิจกรรมปละ ๑ ครั้ง ๑๐๐,๐๐๐ 

 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

ประชาชนมี
ความพึงพอใจใน
การจัดกิจกรรม
รอยละ ๖๐ ขึ้น
ไป 

ทําใหประเพณีไทยคงสืบ
ตอไป และการจัดงาน
ประสบความสําเรจ็ไป
ดวยด ี

กอง
การศึกษาฯ 

๒ โครงการงานฉลอง
อนุสาวรียทาว  สุร
นารีอําเภอโชคชัย 
 

เพ่ือเปนการปลูกฝง
คุณธรรม จรยิธรรม
ใหกับประชาชนใน
การสรางคุณงาม
ความดีใหกับ
ประเทศชาต ิ

จัดกิจกรรมปละ ๑ ครั้ง ๒๐,๐๐๐ 
 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

จํานวนผูเขารวม
กิจกรรมของ
กลุมเปาหมายไม
นอยกวารอยละ 
๖๐ 

ทําใหประชาชนไดระลึก
ถึงคณุงามความดีของ
ทานทาวสุรนาร ี

กอง
การศึกษาฯ 

๓ โครงการแขงขัน
กีฬาตานยาเสพติด 

เพ่ือสงเสริมประชาชน
ไดใชเวลาวางเพ่ือเลน
กีฬาหางไกลยาเสพ
ติด 

จํานวน ๑,๐๐๐  คน ๑๕๐,๐๐๐ 

 
 

๑๕๐,๐๐๐ 

 
๑๕๐,๐๐๐ 

 
๑๕๐,๐๐๐ 

 
๑๕๐,๐๐๐ 

 
ความพึงพอใจ
ของผูเขารวม
กิจกรรมรอยละ 
๖๐ ขึ้นไป 

ทําใหประชาชนมี
สุขภาพพลานามัยที่
สมบูรณแข็งแรงหางไกล
ยาเสพตดิ 

กอง
การศึกษาฯ 

 
 
 
 
 

แบบ ผ. 02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561–2565) 

องคการบริหารสวนตําบลพลับพลา  อําเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 
 

ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  ๒  การลดความเหลื่อมล้ํา เพ่ือยกระดบัสังคมใหเปนเมืองนาอยู ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดท่ี  ๗  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการทองเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรม ประเพณี และกีฬา 
๓.  ยุทธศาสตรสรางสังคมใหมคีณุภาพชีวิตที่ดีอยางท่ัวถึงและอยูรวมกันอยางมีความสุข 
     ๓.8  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

๔ โครงการจัดซื้อ
อุปกรณกีฬาหมูบาน/
ชุมชน 

เพ่ือสงเสริมสนับสนุน
ใหประชาชนออก
กําลังกาย 

จํานวน ๑๘ หมูบาน ๕,๐๐๐ 

 
 

๕,๐๐๐ 

 
๕,๐๐๐ 

 
๕,๐๐๐ 

 
๕,๐๐๐ 

 
อุปกรณกีฬาตรง
ตามมาตรฐาน 

ทําใหประชาชนมี
สุขภาพรางกายแข็งแรง 

กอง
การศึกษาฯ 

๕ โครงการจัดหาเครื่อง
ออกกําลังกายประจํา
หมูบาน/ชุมชน 

เพ่ือสงเสริมสนับสนุน
ใหประชาชนออก
กําลังกาย 

จํานวน ๑๘ หมูบาน ๕๐,๐๐๐ 

 
  

- - - - เครื่องออกกําลัง
กายตรงตาม
มาตรฐาน 

ทําใหประชาชนมี
สุขภาพรางกายแข็งแรง 

กอง
การศึกษาฯ 

6 โครงการจดัหาเครื่อง
ออกกําลังกาย บานบุ 
หมูที่ ๑๐ 
(ลําดบัความสําคญัที่ 
2) 

- เพ่ือสงเสริม
สนับสนุนให
ประชาชนออกกําลัง
กาย 

จัดซื้อเครื่องออก
กําลังกาย  จํานวน 
10 ชุด 

- - ๑๕๐,๐๐๐ - - เครื่องออกกําลัง
กายตรงตาม
มาตรฐาน 

ทําใหประชาชนมี
สุขภาพรางกายแข็งแรง 

กอง
การศึกษาฯ 

7 โครงการติดตั้งตาขาย
กันลูกฟุตบอล 
 

เพ่ือสงเสริมการเลน
ฟุตบอลใหไดรับความ
สะดวก 

สนามกีฬา อบต.
พลับพลา จํานวน ๑ 
แหง 

- - - ๖๐,๐๐๐ - มีตาขายกันลูก
ฟุตบอลท่ีได
มาตรฐาน 

ทําใหประชาชนมีสนาม
ฟุตบอลท่ีเหมาะสมตอ
การเลนกีฬา 

กอง
การศึกษาฯ 

 
 
 
 
 
 

แบบ ผ. 02 



-107- 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561–2565) 

องคการบริหารสวนตําบลพลับพลา  อําเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 
 

ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  ๒  การลดความเหลื่อมล้ํา เพ่ือยกระดบัสังคมใหเปนเมืองนาอยู ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดท่ี  ๗  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการทองเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรม ประเพณี และกีฬา 
๓.  ยุทธศาสตรสรางสังคมใหมีคณุภาพชีวิตที่ดีอยางท่ัวถึงและอยูรวมกันอยางมีความสุข 
     ๓.8  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรบั 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

8 โครงการติดตั้ง
ระบบไฟฟาสอง
สวางใหกับสนาม
กีฬา บานโคงยาง 
ม. ๔ 

เพ่ือใหประชาชนมี
สถานที่ออกกําลังกาย
ในเวลากลางคืน 

สนามกีฬา อบต.
พลับพลา จํานวน ๑ 
แหง 

- - ๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ - มีไฟฟาสองสวาง
ใหกับสนามกีฬา
ที่ไดมาตรฐาน 

ประชาชนมีสถานที่
ออกกําลังกายที่
เหมาะสม 

กองการศึกษาฯ 

รวม    325,000 275,000 545,000 455,000 275,000    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

แบบ ผ. 02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561–2565) 

องคการบริหารสวนตําบลพลับพลา  อําเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  ๒  การลดความเหลื่อมล้ํา เพ่ือยกระดบัสังคมใหเปนเมืองนาอยู ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดท่ี  ๔  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสังคม 
๓.  ยุทธศาสตรสรางสังคมใหมีคณุภาพชีวิตที่ดีอยางท่ัวถึงและอยูรวมกันอยางมีความสุข 
     ๓.9  แผนงานงบกลาง 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

๑ สนับสนุนคาใชจายการ
บริหารการศึกษา 
(สงเสรมิศักยภาพการจดั
การศึกษาทองถ่ิน 
ทุนการศึกษาบุคลากร
ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก) 

เพ่ือพัฒนาครู
ผูดูแลเด็ก/ผูดูแล
เด็กใหมี
ศักยภาพในการ
ทํางาน การเรียน
การสอน 

บุคลากร  จํานวน ๑ คน ๕๐,๐๐๐ 
 
 
 

- 
 

- - - ครูผูดูแลเด็ก/
ผูดูแลเด็ก
ไดรับการ
การศึกษา 

ทําใหครูผูดูแล
เด็ก/ผูดูแลเด็กมี
ศักยภาพรองรับ
การปฏิบัติงาน 

กอง
การศึกษาฯ 

๒ เงนิสงเคราะหเบี้ยยังชีพ
ผูปวยเอดส 

เพ่ือสงเสริม
สนับสนุนเบ้ียยัง
ชีพผูปวยเอดส 

ผูปวยเอดสที่แพทย
ไดรับรองและทําการ
วินิจฉัยแลว และมีความ
เปนอยูยากจนหรือถูก
ทอดท้ิงขาดผูอุปการะ
ดูแล ไมสามารถ
ประกอบอาชีพเลี้ยง
ตนเองได ไดรับเบ้ียยัง
ชีพ 

๔๘,๐๐๐ 
 
 
 

๖๐,๐๐๐ 

 
๖๐,๐๐๐ 

 
๖๐,๐๐๐ 

 
๖๐,๐๐๐ 

 
จํานวนผูไดรับ
เบ้ียยังชีพ
ผูปวยเอดสที่
ลงทะเบียน 

ผูปวยเอดสไดรับ
เบ้ียยังชีพอยาง
ทั่วถึง 

กอง
สวัสดิการ
สังคม 

๓ โครงการสราง
หลักประกันรายไดแก
ผูสูงอาย ุ

เพ่ือสราง
หลักประกัน
รายไดเบ้ียยังชีพ
ผูสูงอาย ุ

ผูสูงอายุที่ลงทะเบียน
ไดรับเบ้ียยังชีพผูสูงอายุ
ในอัตราแบบขั้นบันได
ตามชวงอายุ 

๑๓,๔๐๐,๐๐๐ 
 
 

๑๔,๕๖๐,๐๐๐ ๑๖,๐๔๕,๐๐๐ ๑๗,๙๓๐,๐๐๐ 19,723,000 จํานวน
ผูสูงอายุท่ี
ลงทะเบียนรบั
เงนิเบ้ียยังชีพ
ผูสูงอาย ุ

ทําใหผูสูงอายุที่
ลงทะเบียนไดรับ
เบ้ียยังชีพอยาง
ทั่วถึง 

กอง
สวัสดิการ
สังคม 

 

แบบ ผ. 02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561–2565) 

องคการบริหารสวนตําบลพลับพลา  อําเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  ๒  การลดความเหลื่อมล้ํา เพ่ือยกระดบัสังคมใหเปนเมืองนาอยู ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดท่ี  ๔  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสังคม 
๓.  ยุทธศาสตรสรางสังคมใหมีคณุภาพชีวิตที่ดีอยางท่ัวถึงและอยูรวมกันอยางมีความสุข 
     ๓.9  แผนงานงบกลาง 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาด
วา 

จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

๔ โครงการสนับสนุน
เสรมิสรางสวัสดิการ
ทางสังคมใหแกผู
พิการหรือผูทุพพล
ภาพ 

เพ่ือเสรมิสราง
สวัสดิการทาง
สังคมเบ้ียความ
พิการใหแกผูพิการ
หรือทุพพลภาพ 

จํานวนคนพิการที่
ไดรับเบ้ียความพิการ 

๓,๕๕๒,๐๐๐ 
 
 

 

๔,๐๓๒,๐๐๐  ๔,๘๐๐,๐๐๐  ๕,๖๖๔,๐๐๐  5,760,000 จํานวนผู
พิการที่
ลงทะเบียน
รับเงนิเบี้ย
ความพิการ 

ทําใหผู
พิการที่
ลงทะเบียน
ไดรับเบ้ีย
ความพิการ
อยางทั่วถึง 

กอง
สวัสดิการ
สังคม 

รวม    17,050,000 18,652,000 20,905,000 23,654,000 25,543,00
0 

   

 

ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  ๓  บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม ใหมีความสมบรูณอยางย่ังยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง และยกระดับอุทยานธรณโีคราชสูอุทยานธรณีโลก 
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดท่ี  ๑๐  ยุทธศาสตรดานการอนุรกัษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
๔.  ยุทธศาสตรการอนรุกัษและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดลอมใหเกิดความสมดลุอยางย่ังยืน 
     ๔.๑  แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

๑ ปกแนวเขตที่
สาธารณะ 

เพ่ือปองกันการบุกรุก
ที่สาธารณะ/ออก
รังวัดฯ 

ตําบลพลับพลา ๕๐,๐๐๐ 
 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

จํานวนพื้นที่
สาธารณะในตําบล
พลับพลาไดรับการปก
แนวเขต 

ทําใหที่
สาธารณะไมถูก
บุกรุก/ออกรังวัด
ที่สาธารณะ 

สํานักงาน
ปลัด 
 

รวม    50,000 50,000 50,000 50,000 50,000    

แบบ ผ. 02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561–2565) 

องคการบริหารสวนตําบลพลับพลา  อําเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 
 

ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  ๓  บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม ใหมีความสมบรูณอยางย่ังยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง และยกระดับอุทยานธรณโีคราชสูอุทยานธรณีโลก 
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดท่ี  ๑๐  ยุทธศาสตรดานการอนุรกัษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
๔.  ยุทธศาสตรการอนรุกัษและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดลอมใหเกิดความสมดลุอยางย่ังยืน 
     ๔.๒  แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

๑ จางเหมาเก็บขยะมลู
ฝอย 

เพ่ือกําจัดขยะมลูฝอย
ภายในหมูบาน 

จํานวน  ๑๘  
หมูบาน 

๒๗๐,๐๐๐ 

  
 

๒๗๐,๐๐๐ 

 
๒๗๐,๐๐๐ 

 
๒๗๐,๐๐๐ 

 
๒๗๐,๐๐๐ 

 
ความพึงพอใจของ
ประชาชนท่ีมีตอการ
กําจัดขยะมลูฝอย ไม
นอยกวารอยละ ๖๐  

ทําใหขยะมูลฝอย
ภายในตําบล
พลับพลา ลดลง 

สํานักงาน
ปลัด 

2 โครงการบริหาร
จัดการคดัแยกขยะมูล
ฝอยในชุมชน 

๑.เพ่ือรณรงคให
ประชาชนตระหนักถึง
ความสําคญัของปญหา
ขยะมูลฝอย 
๒.เพ่ือลดปริมาณขยะ
มูลฝอยในชุมขน 

หมูบานในเขต
พ้ืนที่ อบต.
พลับพลา 

จํานวน ๑๘ 
หมูบาน 

๔๐,๐๐๐ 
 
 
 

๔๐,๐๐๐ 
 

๔๐,๐๐๐ 
 

๔๐,๐๐๐ 
 

๔๐,๐๐๐ 
 

๑.ประชาชนมีความ
เขาใจและตระหนักถึง
ความสําคญัของ
ปญหาขยะ 

๒.ปรมิาณขยะมลูฝอย
ในการนําไปกําจดั
ลดลงไมต่าํกวารอยละ 
๖๐ 

๑.ทําใหประชาชน
เขาใจและตระหนักถึง
ความสําคญัของ
ปญหาขยะมูลฝอย 
๒.ทําใหปริมาณขยะ
มูลฝอยที่นําไปกําจดั
ลดลง 

สํานักงาน
ปลัด 

รวม    310,000 310,000 310,000 310,000 310,000    
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ. 02 



-111- 
 

รายละเอียดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทองถิ่น (พ.ศ.2561–2565) 

องคการบริหารสวนตําบลพลบัพลา  อําเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตรจังหวัดที่  ๓  บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม ใหมีความสมบูรณอยางยั่งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง และยกระดับอุทยานธรณีโคราชสูอุทยานธรณีโลก 
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดท่ี  ๑๐  ยุทธศาสตรดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
๔.  ยุทธศาสตรการอนุรักษและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดลอมใหเกิดความสมดุลอยางยั่งยืน 
     ๔.๓  แผนงานการเกษตร 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา 
จะไดรบั 

หนวยงาน
รับผดิชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

๑ โครงการพัฒนาแหลงนํ้า/
ปรับปรุงภูมิทัศนรอบบึง
ทุงนอย บานไทย หมูท่ี ๒ 
(ลําดับความสําคัญที่ 4 ) 

เพื่อพัฒนาแหลงนํ้าและ
ปรับปรุงภูมิทัศนบึงทุงนอย 

จํานวน ๑ แหง - - - ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ประชาชนมีความ
พึงพอใจในการ
ดําเนินโครงการไม
ต่ํากวารอยละ ๖๐ 

ทําใหแหลงนํ้าบึงทุง
นอยไดรับการพัฒนา 

กองชาง 

๒ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน
รอบสระน้ํา หมู ๑๗ 
(ลําดับความสําคัญที่ 5) 

เพื่อพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศนให
สวยงาม 

จํานวน ๑ แหง - - - ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ประชาชนมีความ
พึงพอใจในการ
ดําเนินโครงการไม
ต่ํากวารอยละ๖๐ 

ทําใหมีภูมิทัศน
สวยงาม 

กองชาง 

๓ โครงการอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําร ิ(โครงการ
ปลูกปาชุมชน) 

เพื่ออนุรักษและรักษาสมดลุ
ทรัพยากรธรรมชาติ 

ดําเนิน
โครงการปละ 

๑ ครั้ง 

๕๐,๐๐๐ 
 
 

๕๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

ประชาชนมีความ
พึงพอใจในการ
ดําเนินโครงการไม
ต่ํากวารอยละ ๖๐ 

ทําใหทรัพยากร 
ธรรมชาติ เกิดความ
สมดลุ 

สํานักงาน
ปลัด 

4 โครงการคลองสวยน้ําใส  
คนไทยมีความสุข 

- เกิดการปรับปรุงสภาพแมน้ํา 
ลําคลอง แหลงน้ําสาธารณะ 
- เกิดการมีสวนรวมของ
ประชาชนในการอนุรักษแหลง
น้ํา 
- ประชาชนรูถึงประโยชนและ
ผลเสียของผักตบชวา 

จัดโครงการป
ละ ๑ ครั้ง 

๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

ประชาชนพึง
พอใจในการแกไข
ปญหาแหลงนํ้า
เพื่อการเกษตร
และอุปโภครอย
ละ ๖๐ ขึ้นไป 

- ทําใหสภาพแหลงนํ้า
ธรรมชาติสะอาด 
- ทําใหเกิดความรัก 
ความสามัคคีในชุมชน 
- ทําใหมีแหลงนํ้าใช
เพื่อการเกษตร 

สํานักงาน
ปลัด 

 
 
 
 

แบบ ผ. 02 



-112- 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561–2565) 

องคการบริหารสวนตําบลพลับพลา  อําเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  ๓  บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม ใหมีความสมบรูณอยางย่ังยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง และยกระดับอุทยานธรณโีคราชสูอุทยานธรณีโลก 
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดท่ี  ๑๐  ยุทธศาสตรดานการอนุรกัษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
๔.  ยุทธศาสตรการอนรุกัษและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาต ิ และสิ่งแวดลอมใหเกิดความสมดลุอยางยัง่ยืน 
     ๔.๓  แผนงานการเกษตร 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

5 โครงการธนาคารน้ําใต
ดิน (Groundwater 
Bank) ตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงดวย
ศาสตรพระราชา 

- เพ่ือแกไขปญหา
น้ําทวม,น้ําแลง 
- เพ่ือแกไขน้ํา
สกปรกไมสะอาด 

ขนาดกวาง  1 x 1  
เมตร   
ลึก  1.2 – 1.5 
เมตร 

- - 10,000 10,000 10,000 ผลผลติที่ไดเปนไป
ตามเปาหมายที่
กําหนด 

-  ชวยแกไขปญหา
น้ําทวม, น้ําแลง 
- สามารถสูบน้ํา
จากธนาคารน้ําใต
ดินมาใชได
ตลอดเวลา 

สํานักงาน
ปลัด 

6 โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชอัน
เน่ืองมาจากพระราชดําริ
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี (อพ.สธ.) 

- อนุรักษพันธุพืช
ไมใหสญูหาย 
- เกิดความรักความ
สามัคคใีนทองถ่ิน 
- เกิดการสราง
รายไดใหชุมชน 

ดําเนินโครงการป
ละ ๑ ครั้ง 

๒๐,๐๐๐ 
 
 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ ประชาชนมีความ
พึงพอใจในการ
ดําเนินโครงการไม
ต่ํากวารอยละ ๖๐ 

- ทําใหทองถ่ิน
สามารถอนุรักษ
พันธุพืชไมใหสูญ
หาย 
- ทําใหคนใน
ทองถ่ินมีความ
สามัคค ี

สํานักงาน
ปลัด 

รวม    90,000 90,000 80,000 380,000 380,000    

 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ. 02 



-113- 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561–2565) 

องคการบริหารสวนตําบลพลับพลา  อําเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  ๕  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ รองรับ Smart City, Mice City และดานอื่น ๆ 
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดท่ี  ๘  ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการบานเมืองท่ีด ี
๕.  ยุทธศาสตรการบริหารราชการตามหลักการบริหารบานเมืองที่ด ี
     ๕.๑  แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

๑ โครงการกอสราง
อาคารอเนกประสงค 

เพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถ
ศักยภาพของ
องคกรในการ
ใหบริการ
ประชาชน 

อาคารคอนกรีต
เสรมิเหล็ก ๒ 
ชั้น  
ขนาดกวาง 
๘.๐๐ เมตร  
ยาว ๒๐ เมตร 

๕,๐๐๐,๐๐๐ 
 
 

๕,๐๐๐,๐๐๐ 
 

๕,๐๐๐,๐๐๐ 
 

๕,๐๐๐,๐๐๐ 
 

๕,๐๐๐,๐๐๐ 
 

ความพึงพอใจของ
ประชาชนในการมา
ติดตอราชการรอย
ละ ๖๐ ขึ้นไป 

ทําใหประชาชน
ไดรับความ
สะดวกในการ
ติดตอราชการ
ตางๆ 

สํานักงาน
ปลัด 

 

2 โครงการปรบัปรุง/
ซอมแซม สํานักงาน 
อบต.พลับพลา 

เพ่ือใหมี
สภาพแวดลอมที่
ปลอดภัยและ
เหมาะสมกับการ
ปฏิบัติงาน 

สํานักงาน อบต.
พลับพลา  
จํานวน  ๑  แหง 

๔๐๐,๐๐๐ 
 
 

๔๐๐,๐๐๐ 
 

- 
 

- 
 

- มีสภาพแวดลอมที่
ปลอดภัย 

ทําให สํานักงาน
มีสภาพแวดลอม
ที่ปลอดภัย
เหมาะสมกับการ
ปฏิบัติงาน 

สํานักงาน
ปลัด 

3 โครงการเปลี่ยน
สายไฟฟาภายใน 
อบต.พลับพลา 

เพ่ือเปลี่ยน
สายไฟฟาภายใน 
อบต.พลับพลา ให
มีความปลอดภัย 

สํานักงาน อบต.
พลับพลา 

- ๑๐๐,๐๐๐ 
 
 

- - - สายไฟฟาภายใน
สํานักงาน อบต.
พลับพลา ได
มาตรฐาน 

ทําใหสํานักงาน 
อบต.พลับพลา 
มีความปลอดภัย
สายไฟฟาได
มาตรฐาน 

สํานักงาน
ปลัด 

4 โครงการกอสรางโรง
จอดรถ 

เพ่ือบริการ
ประชาชนในการ
มาติดตอราชการ 

จํานวน ๑ แหง - 
 

- 
 

- 
 

- ๑๐๐,๐๐๐ 
 

ประชาชนพึงพอใจ
ในการมาตดิตอ
ราชการไมต่ํากวา
รอยละ ๖๐ 

ทําใหมีที่จอดรถ
สําหรับบริการ
ประชาชนท่ีมา
ติดตอราชการ 

สํานักงาน
ปลัด 
 

แบบ ผ. 02 



 -114- 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561–2565) 

องคการบริหารสวนตําบลพลับพลา  อําเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 
 

ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  ๕  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ รองรับ Smart City, Mice City และดานอื่น ๆ 
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดท่ี  ๘  ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการบานเมืองท่ีด ี
๕.  ยุทธศาสตรการบริหารราชการตามหลักการบริหารบานเมืองที่ด ี
     ๕.๑  แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

5 ผลประโยชนตอบ
แทนอ่ืนเปนกรณี
พิเศษ  (สํานักงาน
ปลัด) 

เพ่ือเปนขวัญและกําลังใจแก
พนักงานในการปฏิบัติงานให
มีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน 

เจาหนาที่
สํานักงานปลัด
ทุกคน 

๕๐๐,๐๐๐ 

 
 
 

๕๓๐,๐๐๐ 
 

๕๖๐,๐๐๐ 
 

๖๐๐,๐๐๐ 

 
๖3๐,๐๐๐ 

 
ขวัญกําลังใจและ
ความทุมเทใน
การปฏิบัติงาน
ของพนักงาน
รอยละ ๘๐ ขึ้น
ไป 

ทําใหพนักงานเจาหนาที่
มีขวัญและกาํลังใจใน
การปฏิบัติงานใหมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

สํานักงาน
ปลัด 
 

6 ประดับธงชาติของ
ประเทศสมาชิก
อาเซียนหนา
หนวยงาน 

เพ่ือสนับสนุนการเขาสู
ประชาคมอาเซยีน 

ดําเนินกิจกรรมป
ละ ๑ ครั้ง 

๕๐,๐๐๐ 
 
 

- - - - ธงชาติประเทศ
สมาชิกอาเซียน 

ทําใหสนับสนุนการเขาสู
ประชาคมอาเซยีนเพื่อ
ความเปนสากลอันหนึ่ง
อันเดียวกัน 

สํานักงาน
ปลัด 
 

7 ฝกอบรมบุคลากร
เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน 
(สํานักงานปลัด) 

เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถ 
ศักยภาพของบุคลากรในการ
ปฏิบัติงาน 

สมาชิกฯอบต. 
ผูบริหาร 

เจาหนาที่ อบต. 
 

๒๐๐,๐๐๐ 
 
 

๒๐๐,๐๐๐ 
 

๒๐๐,๐๐๐ 
 

๒๐๐,๐๐๐ 
 

๒๐๐,๐๐๐ 
 

จํานวนผูเขารับ
การฝกอบรม
ของบุคลากรตอ
จํานวนบุคลากร
ทั้งหมด 

ทําใหบุคลากรมี
ศักยภาพรองรับการ
ปฏิบัติงานที่มี
ประสิทธิภาพเพ่ิมมาก
ขึ้น 

สํานักงาน
ปลัด 

 
 
 
 
 

แบบ ผ. 02 แบบ ผ. 02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561–2565) 

องคการบริหารสวนตําบลพลับพลา  อําเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  ๕  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ รองรับ Smart City, Mice City และดานอื่น ๆ 
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดท่ี  ๘  ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการบานเมืองท่ีด ี
๕.  ยุทธศาสตรการบริหารราชการตามหลักการบริหารบานเมืองที่ด ี
     ๕.๑  แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

8 โครงการฝกอบรม
เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานของ
คณะผูบริหาร/
สมาชิกสภา/
พนักงานสวน
ตําบล/ลูกจาง/
พนักงานจาง 

๑.เพ่ือสงเสรมิสนับสนุนให
บุคลากรไดศึกษาหาความรู
ประสบการณในการมา
พัฒนาองคกร 
๒. เพ่ือเปนการสราง
ความสัมพันธ ปรบัทัศนคติ
ระหวางเจาหนาที่ฝาย
การเมืองและประจํา 

ผูบริหาร/สมาชิก
สภา/พนักงาน
สวนตําบล/

ลูกจาง/พนักงาน
จาง ทุกคน 

๓๕๐,๐๐๐ 

 
 

๓๕๐,๐๐๐ 

 
 

๓0๐,๐๐๐ 

 
 

๓0๐,๐๐๐ 

 
 

๓0๐,๐๐๐ 

 
 

ความพึงพอใจและ
ความรูความเขาใจ
ของผูเขารับ
การศึกษาดูงานไม
ต่ํากวารอยละ ๖๐ 

๑.ทําใหบุคลากรมี
ศักยภาพรองรับการ
ปฏิบัติงานใหมี
ประสิทธิภาพเพ่ิมมาก
ขึ้น 
๒.ทําใหเกิดความ
สามัคคีและทัศนคติที่
ดีระหวางขาราชการ
ประจําและการเมือง 

สํานักงาน
ปลัด 

9 โครงการพัฒนา
ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร 

เพ่ือเปนคาบํารุงรักษาและ
จัดหาเครื่องคอมพิวเตอรและ
อุปกรณ คาบริการระบบการ
เช่ือมตออินเตอรเน็ต คา
จัดทําดูแลเว็ปไซด 

ดําเนินการตาม
โครงการปละ ๑ 

ครั้ง 

๓๐,๐๐๐  
 
  

๓๐,๐๐๐  
 

๓๐,๐๐๐  
 

๓๐,๐๐๐  
 

๓๐,๐๐๐  
 

การบริหารงานที่มี
ประสิทธิภาพ 

ทําใหมีระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารท่ีมี
ประสิทธิภาพ 

สํานักงาน
ปลัด 

10 โครงการพัฒนาการ
บริหารงานที่มี
ประสิทธิภาพ 

เพ่ือเปนคาดําเนินการ
กิจกรรมตางๆ เชน การจดัทํา
ตูรับเรื่องราวรองทุกข 
รองเรียน ปาย/บอรด
ประชาสมัพันธ 

ดําเนินการตาม
โครงการปละ ๑ 

ครั้ง 

๑๐,๐๐๐  
 
 

๑๐,๐๐๐  ๑๐,๐๐๐  ๑๐,๐๐๐  ๑๐,๐๐๐  ประสิทธิภาพใน
การบริหารงาน 

ทําใหการบริหาร
จัดการมีประสิทธิภาพ
เพ่ิมขึ้น 

สํานักงาน
ปลัด 

 

แบบ ผ. 02 
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รายละเอียดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทองถิ่น (พ.ศ.2561–2565) 

องคการบริหารสวนตําบลพลบัพลา  อําเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตรจังหวัดที่  ๕  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ รองรับ Smart City, Mice City และดานอื่น ๆ 
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดท่ี  ๘  ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี 
๕.  ยุทธศาสตรการบริหารราชการตามหลักการบริหารบานเมืองที่ดี 
     ๕.๑  แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา 
จะไดรบั 

หนวยงาน
รับผดิชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

11 คาจางท่ีปรึกษา
โครงการประเมินผล
การปฏิบัติราชการดาน
คุณภาพการใหบริการ 

เพื่อติดตามและประเมิน
ความพึงพอใจของ
ประชาชนตอการปฏิบัติ
ราชการดานคุณภาพการ
ใหบริการ 

๑๘  หมูบาน ๓๐,๐๐๐ 
 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

รอยละของความพึง
พอใจของประชาชน
ตอการปฏิบัติ
ราชการดานคุณภาพ
การใหบริการรอยละ 
๘๐ ขึ้นไป 

ทําใหรูถึงความพึงพอใจ
ของประชาชนตอการ
ปฏิบัติราชการดาน
คุณภาพการใหบริการแก
ประชาชนของหนวยงาน 

สํานักงานปลัด 

12 ผลประโยชนตอบแทน
อื่นเปนกรณีพิเศษ  
(กองคลัง) 

เพื่อเปนขวัญและกําลังใจ
แกพนักงานในการ
ปฏิบัติงานใหมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

เจาหนาที่กองคลัง
ทุกคน 

๒๕๔,๐๘๐ 
 
 

๒๖๓,๗๔๐ 
 

๒๗๓,๑๖๕ 
 

๒๙๖,๔๖๐ 305,460 ขวัญกําลังใจและ
ความทุมเทในการ
ปฏิบัติงานของ
พนักงานรอยละ ๘๐ 
ขึ้นไป 

ทําใหพนักงานเจาหนาที่มี
ขวัญและกําลังใจในการ
ปฏิบัติงานใหมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

กองคลัง 
 

13 ฝกอบรมบุคลากรเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน  
(กองคลัง) 

เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
ศักยภาพของบุคลากรใน
การปฏิบัติงาน 

เจาหนาที่กองคลัง
ทุกคน 

๑๒๐,๐๐๐ 
 
 

๑๕๐,๐๐๐ 
 

๑๕๐,๐๐๐ 
 

๑๕๐,๐๐๐ 
 

๑๕๐,๐๐๐ จํานวนผูเขารับการ
ฝกอบรมของ
บุคลากรตอจํานวน
บุคลากรท้ังหมด 

ทําใหบุคลากรมีศักยภาพ
รองรับการปฏิบัติงานที่มี
ประสิทธิภาพเพ่ิมมากขึ้น 

กองคลัง 

14 โครงการ จัดทําหรือ
ปรับปรุงแผนท่ีภาษี 

เพื่อพัฒนาระบบการ
จัดเก็บรายได 

ดําเนินการจัดทํา
หรือปรับปรุงแผน
ที่ภาษีใหสําเร็จ 

๑๐๐,๐๐๐  
 
 

20๐,๐๐๐ 
 

 25๐,๐๐๐ 
 
 

๒5๐,๐๐๐ 
 
 

๒5๐,๐๐๐ 
 

จัดทําหรือปรับปรุง
แผนท่ีภาษีไดสําเร็จ 

ทําใหระบบการจัดเก็บ
ภาษีของหนวยงานไดรับ
การพัฒนา 

กองคลัง 

รวม    7,044,080 7,263,740 6,803,165 6,866,460 7,005,460    
 
 
 
 

แบบ ผ. 02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561–2565) 

องคการบริหารสวนตําบลพลับพลา  อําเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  ๕  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ รองรับ Smart City, Mice City และดานอื่น ๆ 
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดท่ี  ๘  ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการบานเมืองท่ีด ี
๕.  ยุทธศาสตรการบริหารราชการตามหลักการบริหารบานเมืองที่ด ี
     ๕.๒  แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

๑ ผลประโยชนตอบ
แทนอ่ืนเปนกรณี
พิเศษ  (กองศึกษาฯ) 

เพ่ือเปนขวัญและ
กําลังใจแกพนักงานใน
การปฏิบัติงานใหมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

เจาหนาที่กอง
การศึกษาฯ ทุก
คน 

๑๓๗,๐๐๐ 

 
 

๑๔๗,๐๐๐ ๑70,๐๐๐ ๑76,๐๐๐ 185,000 ขวัญกําลังใจและ
ความทุมเทในการ
ปฏิบัติงานของ
พนักงานรอยละ 
๘๐ ขึ้นไป 

ทําใหพนักงาน
เจาหนาที่มีขวัญและ
กําลังใจในการ
ปฏิบัติงานใหมี
ประสิทธิภาพมาก
ยิ่งข้ึน 

กองการศึกษา
ฯ 

 

๒ ฝกอบรมบุคลากรเพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน  
(กองศึกษาฯ) 

เพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถ ศักยภาพ
ของบุคลากรในการ
ปฏิบัติงาน 

เจาหนาที่กอง
การศึกษาฯ ทุก
คน 

๖๕,๐๐๐ 
 
 

๖๕,๐๐๐ 
 
 

๖๕,๐๐๐ 
 

๖๕,๐๐๐ 
 
 

๖๕,๐๐๐ 
 
 

จํานวนผูเขารับการ
ฝกอบรมของ
บุคลากรตอจํานวน
บุคลากรท้ังหมด 

ทําใหบุคลากรมี
ศักยภาพรองรับการ
ปฏิบัติงานที่มี
ประสิทธิภาพเพ่ิมมาก
ขึ้น 

กองการศึกษา
ฯ 

 

3 โครงการปรับปรุง/
ซอมแซมหองทํางาน 

เพ่ือใหมีสภาพแวดลอม
ที่ปลอดภัยและ
เหมาะสมกับการ
ปฏิบัติงาน 

หองทํางานกอง
การศึกษาฯ  
จํานวน  ๑  แหง 

๑๐๐,๐๐๐ 
 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

- - - มีสภาพแวดลอมที่
ปลอดภัย 

ทําใหหองทํางานมี
สภาพแวดลอมที่
ปลอดภัยเหมาะสม
กับการปฏิบัติงาน 

กองการศึกษา
ฯ 

 

รวม    302,000 262,000 235,000 241,000 250,000    
 
 
 
 
 

แบบ ผ. 02 



-118- 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561–2565) 

องคการบริหารสวนตําบลพลับพลา  อําเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  ๕  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ รองรับ Smart City, Mice City และดานอื่น ๆ 
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดท่ี  ๘  ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการบานเมืองท่ีด ี
๕.  ยุทธศาสตรการบริหารราชการตามหลักการบริหารบานเมืองที่ด ี
     ๕.๓  แผนงานสังคมสงเคราะห 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

๑ ผลประโยชนตอบ
แทนอ่ืนเปนกรณี
พิเศษ   
(กองสวัสดิการฯ) 

เพ่ือเปนขวัญและ
กําลังใจแกพนักงานใน
การปฏิบัติงานใหมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

เจาหนาที่กอง
สวัสดิการสังคม 

ทุกคน 

๗๕,๐๐๐ 
 
 

๘๑,๐๐๐ 
 

๘๗,48๐ 
 

๙4,๐50 100,665 
 
 

ขวัญกําลังใจและ
ความทุมเทในการ
ปฏิบัติงานของ
พนักงานรอยละ 
๘๐ ขึ้นไป 

ทําใหพนักงาน
เจาหนาที่มีขวัญและ
กําลังใจในการ
ปฏิบัติงานใหมี
ประสิทธิภาพมาก
ยิ่งข้ึน 

กองสวัสดิการ
ฯ 

 

๒ ฝกอบรมบุคลากรเพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน  
(กองสวัสดิการฯ) 

เพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถ ศักยภาพ
ของบุคลากรในการ
ปฏิบัติงาน 

เจาหนาทีก่อง
สวัสดิการสังคม 

ทุกคน 

๑๐๐,๐๐๐ 
 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 
 

จํานวนผูเขารับการ
ฝกอบรมของ
บุคลากรตอจํานวน
บุคลากรท้ังหมด 

ทําใหบุคลากรมี
ศักยภาพรองรับการ
ปฏิบัติงานที่มี
ประสิทธิภาพเพ่ิมมาก
ขึ้น 

กองสวัสดิการ
ฯ 

 

รวม    175,000 181,000 187,480 194,050 200,665    

 
 

 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ. 02 



-119- 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561–2565) 

องคการบริหารสวนตําบลพลับพลา  อําเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  ๕  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ รองรับ Smart City, Mice City และดานอื่น ๆ 
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดท่ี  ๘  ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการบานเมืองท่ีด ี
๕.  ยุทธศาสตรการบริหารราชการตามหลักการบริหารบานเมืองที่ด ี
          ๕.๔  แผนงานเคหะและชมุชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

๑ ผลประโยชนตอบ
แทนอ่ืนเปนกรณี
พิเศษ  (กองชาง) 

เพ่ือเปนขวัญและ
กําลังใจแกพนักงานใน
การปฏิบัติงานใหมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

เจาหนาทีก่อง
ชางทุกคน 

๑๔๑,๐๐๐ 

 
 

๑๕๐,๐๐๐ 
 

๑70,๐๐๐ 
 

๑๘0,๐๐๐ 190,๐๐๐ 
 

ขวัญกําลังใจและ
ความทุมเทในการ
ปฏิบัติงานของ
พนักงานรอยละ 
๘๐ ขึ้นไป 

ทําใหพนักงาน
เจาหนาที่มีขวัญและ
กําลังใจในการ
ปฏิบัติงานใหมี
ประสิทธิภาพมาก
ยิ่งข้ึน 

กองชาง 

๒ ฝกอบรมบุคลากรเพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน (กอง
ชาง) 

เพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถ ศักยภาพ
ของบุคลากรในการ
ปฏิบัติงาน 

เจาหนาที่กอง
ชางทุกคน 

๗๐,๐๐๐ 
 
 

๗๐,๐๐๐ 
 
 

10๐,๐๐๐ 
 
 

10๐,๐๐๐ 
 

10๐,๐๐๐ 
 

จํานวนผูเขารับการ
ฝกอบรมของ
บุคลากรตอจํานวน
บุคลากรท้ังหมด 

ทําใหบุคลากรมี
ศักยภาพรองรับการ
ปฏิบัติงานที่มี
ประสิทธิภาพเพ่ิมมาก
ขึ้น 

กองชาง 

รวม    211,000 220,000 270,000 280,0000 290,000    

 
 
 
 

 
 
 
 
 

แบบ ผ. 02 



-120- 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561–2565) 

องคการบริหารสวนตําบลพลับพลา  อําเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  4  การเสรมิสรางความมั่นคงทุกมิติ เพ่ือปกปองสถาบันหลักของชาติ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน 
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดท่ี  ๘  ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการบานเมืองท่ีด ี
๕.  ยุทธศาสตรการบริหารราชการตามหลักการบริหารบานเมืองทีด่ี 
     ๕.๕  แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

๑ กิจกรรมและโครงการ
ปกปองสถาบันสําคญั
ของชาติ 

เพ่ือจัดกิจกรรมปกปอง
สถาบันสําคญัของชาติ
อันเปนการพิทักษรักษา
ไวซึ่ง ชาติ ศาสนา และ
พระมหากษตัริย 

ปละ ๑ ครั้ง ๓๐,๐๐๐  
 
 

๓๐,๐๐๐  
 

๓๐,๐๐๐  
 

๓๐,๐๐๐  
 

๓๐,๐๐๐  
 

จํานวนการมสีวน
รวมของประชาชน
ในนอยกวารอยละ 
๖๐ 

ทําใหประชาชนมีสวน
รวมในการปกปอง
สถาบันสําคญัของ
ชาต ิ

สํานักงาน
ปลัด 

๒ จัดตั้งศนูยปรองดอง
สมานฉันทระดับ
ทองถ่ิน 

เพ่ือดําเนินการจัดตั้ง
ศูนยปรองดอง
สมานฉันทและจัด
กิจกรรมเพ่ือเสริมสราง
ความรักความสามคัคีใน
หมูบาน 

ดําเนินกิจกรรมป
ละ ๑ ครั้ง 

๒๐,๐๐๐ 

 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 

 
๒๐,๐๐๐ 

 
จํานวนการมสีวน
รวมของประชาชน
ในนอยกวารอยละ 
๖๐ 

ทําใหประชาชนเกิด
ความปรองดอง
สมานฉันทและมี
ความสามัคคีเพิ่มมาก
ขึ้น 

สํานักงาน
ปลัด 

รวม    50,000 50,000 50,000 50,000 50,000    

 
 
 
 
 
 
 
 

 

แบบ ผ. 02 



-121- 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561–2565) 

องคการบริหารสวนตําบลพลับพลา  อําเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 
 

ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  ๔  การเสรมิสรางความมั่นคงทุกมิติ เพ่ือปกปองสถาบันหลักของชาติ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน   
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดท่ี  ๘  ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการบานเมืองท่ีด ี
๖.  ยุทธศาสตรการสงเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย ความมั่นคง และสนับสนุนแนวนโยบายของรัฐบาล จังหวัด อําเภอ 
     ๖.๑  แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

๑ คาใชจายในการเลือกตั้ง เพ่ือเลือกตั้งนายก 
อบต./สมาชิกสภา 
อบต. 

๑๘  หมูบาน ๗๐๐,๐๐๐ 
 
 

๗๐๐,๐๐๐ 
 

8๐0,๐๐๐ 
 

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ การดําเนินการ
เปนไปดวยความ
เรียบรอย 

ทําใหการเลือกตั้ง
เปนไปดวยความ
เรียบรอย 

สํานักงาน
ปลัด 

๒ โครงการเฉลิมพระ
เกียรต ิ

เพ่ือสงเสริมการมีสวน
รวมของประชาชนใน
งานรัฐพิธีและพระ
ราชพิธีตางๆ 

๑๘  หมูบาน ๕๐,๐๐๐ 
 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

จํานวนการมสีวน
รวมของประชาชน
ไมนอยกวารอยละ 
๖๐ 

ทําใหประชาชนมสีวน
รวมในกิจกรรมตางๆ
มากขึ้น 

สํานักงาน
ปลัด 

3 โครงการ งานพระราช
พิธี  รัฐพิธีการที่เปนวัน
สําคัญทางราชการ เชน 
วันปยมหาราช วันเฉลิม
พระชนพรรษา  และ
อ่ืนๆ 

เพ่ือสงเสริมสนับสนุน
ในการจัดงานวัน
สําคัญทางราชการ
และงานรัฐพิธีตางๆ 

ดําเนินการตาม
หนังสือสั่งการ 

๕๐,๐๐๐ 
 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

การดําเนินการ
เปนไปดวยความ
เรียบรอย 

ทําใหประชาชนและ
เจาหนาที่หนวยงาน
รัฐมีสวนรวมในการ
ดําเนินการและเห็นถึง
ความสําคญัของวัน
สําคัญทางราชการ
และงานรัฐพิธี 

สํานักงาน
ปลัด 

 
 
 
 
 
 

แบบ ผ. 02 



-122- 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561–2565) 

องคการบริหารสวนตําบลพลับพลา  อําเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 
 

ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  ๔  การเสรมิสรางความมั่นคงทุกมิติ เพ่ือปกปองสถาบันหลักของชาติ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน   
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดท่ี  ๘  ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการบานเมืองท่ีด ี
๖.  ยุทธศาสตรการสงเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย ความมั่นคง และสนับสนุนแนวนโยบายของรัฐบาล จังหวัด อําเภอ 
     ๖.๑  แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4 อุดหนุน อปท.ตาม
โครงการ  ศูนย
ปฏิบัติการรวมในการ
ชวยเหลือประชาชนของ
องคกรปกครองสวน
ทองถ่ินระดับอําเภอ 
อําเภอโชคชัย จังหวัด
นครราชสมีา 

เพ่ือสนับสนุน
โครงการศูนย
ปฏิบัติการรวมในการ
ชวยเหลือประชาชน
ขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นระดับ
อําเภอ อําเภอโชคชัย 
จังหวัดนครราชสีมา 

ดําเนินการปละ 
๑ ครั้ง 

๑๒,๐๐๐ 
 
 

๑๒,๐๐๐ 
 

๑๒,๐๐๐ 
 

๑๒,๐๐๐ 
 

๑๒,๐๐๐ 
 
 

การดําเนินงาน
เปนไปดวยความ
เรียบรอย 

โครงการ ศูนย
ปฏิบัติการรวมในการ
ชวยเหลือประชาชน
ขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นระดับ
อําเภอ อําเภอโชคชัย 
จังหวัดนครราชสีมา
ลุลวงไปดวยด ี

สํานักงาน
ปลัด 

รวม    812,000 812,000 912,000 312,000 312,000    

 
 

 

 

 

 

 

 

แบบ ผ. 02 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ ผ.๐๒/๑ 
 

รายละเอียดโครงการพฒันา 

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.  ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)  

สําหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

องคการบริหารสวนตําบลพลับพลา  อําเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561–2565) 

สําหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
องคการบริหารสวนตําบลพลับพลา  อําเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  ๑  การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการแขงขันเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดที่  ๖  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
    ๑.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

๑.๒  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

๑ โครงการซอมแซมถนนสาย
จากหนาวัดพลับพลาถึง
หนาวัดปาชา  (นม.ถ 59-
015) 
(ลําดับความสําคญัที่ 1) 

เพ่ือถนนได
มาตรฐานราษฎร
ไดใชสัญจรไปมา
ไดสะดวก 

กวางเฉลี่ย ๔.๒๐ 
เมตร   
ยาว ๓๐๐.๐๐ 
เมตร  

- ๖๕๐,๐๐๐ 
 

๖๕๐,๐๐๐ ๖๕๐,๐๐๐ ๖๕๐,๐๐๐ ประชาชนพึง
พอใจในการ
สัญจรสะดวกรอย
ละ ๖๐ ขึ้นไป 

- ทําให
ประชาชนสัญจร
สะดวก 
- ลดอุบัติเหต ุ

กองชาง 
 

๒ โครงการกอสรางถนน 
คสล.สายหนาโรงงานเย็บ
ผาเชื่อมบานคลองกลาง  
(นม.ถ 59-011) 
(ลําดับความสําคญัที่ 6) 

เพ่ือถนนได
มาตรฐานราษฎร
ไดใชสญัจรไปมา
ไดสะดวก 

กวาง ๕.๐๐  
ยาว ๑,๑๑๔ 
เมตร หนา ๐.๑๕ 
เมตร 
 

๓,๓๐๐,๐๐๐ 
 

๓,๔๐๐,๐๐๐ 
 

๓,๔๐๐,๐๐๐ ๓,๔๐๐,๐๐๐ ๓,๔๐๐,๐๐๐ ประชาชนพึง
พอใจในการ
สัญจรสะดวกรอย
ละ ๖๐ ขึ้นไป 

- ทําให
ประชาชนสัญจร
สะดวก 
- ลดอุบัติเหต ุ

กองชาง 
 

๓ โครงการกอสรางถนนดิน
พรอมลงหินคลุกสายนา
นายผลถึงโรงงานคารกิล  
บานกอก หมูท่ี ๖ 
(ลําดับความสําคญัที่ 4) 

เพ่ือถนนได
มาตรฐานราษฎร
ไดใชสัญจรไปมา
ไดสะดวก 

กวาง 5 เมตร 
ยาว 1,000 
เมตร หนาเฉลีย่ 
0.50 เมตร 

- - - ๘๐๐,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐ ประชาชนพึง
พอใจในการ
สัญจรสะดวกรอย
ละ ๖๐ ขึ้นไป 

- ทําให
ประชาชนสัญจร
สะดวก 
- ลดอุบัติเหต ุ

กองชาง 

4 โครงการกอสรางสะพาน 
คสล.นานายขุน บานเกาะ 
หมู ๘ 
(ลําดับความสําคญัที่ 1) 

เพ่ือไดสะพานที่
มาตรฐานราษฎร
ไดใชสัญจรไปมา
ไดสะดวก 

กวาง 5 เมตร 
ยาว 23 เมตร 
 

- - ๘,๐๐๐,๐๐๐ ๘,๐๐๐,๐๐๐ ๘,๐๐๐,๐๐๐ ประชาชนพึง
พอใจในการ
สัญจรสะดวกรอย
ละ ๖๐ ขึ้นไป 

- ทําให
ประชาชนสัญจร
สะดวก 
 

 

แบบ ผ. 02/๑ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561–2565) 

สําหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
องคการบริหารสวนตําบลพลับพลา  อําเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  ๑  การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการแขงขันเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดท่ี  ๖  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 
    ๑.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

๑.๒  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลท่ีคาดวา 

จะไดรับ 
หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

5 โครงการซอมแซม
ถนนลาดยางสายหลัก
จากบานปรางค ม.9 ถึง
บานประดากุด ม.7  
(นม.ถ 59-001) 

เพ่ือถนนได
มาตรฐานราษฎร
ไดใชสัญจรไปมา
ไดสะดวก 

ชวงท่ี 1 กวางเฉลี่ย 4 
เมตร  ยาว 800 
เมตร 
ชวงท่ี 2 กวางเฉลี่ย 5 
เมตร ยาว 1,200 
เมตร 

- - - - 4,500,000 ประชาชนพึง
พอใจในการ
สัญจรสะดวก
รอยละ ๖๐ ขึ้น
ไป 

- ทําให
ประชาชนสัญจร
สะดวก 

กองชาง 
 

6 โครงการกอสรางถนน
การเกษตรสายโปรงตา
คลอง ม. 10  (นม.ถ 
59-082) 

เพ่ือราษฎรไดใช
สัญจรไปมาได
สะดวก 

กวาง 4 เมตร ยาว 
1,700 เมตร 

- - - 1,400,000 1,400,000 ประชาชนพึง
พอใจในการ
สัญจรสะดวก
รอยละ ๖๐ ขึ้น
ไป 

- ทําให
ประชาชนสัญจร
สะดวก 

กองชาง 
 

7 โครงการกอสรางถนน 
คสล.สายบอขยะ ถึง
บานโนนแดง  (นม.ถ 
59-007) 
 

เพ่ือถนนได
มาตรฐานราษฎร
ไดใชสัญจรไปมา
ไดสะดวก 

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 

- - - ๑4,5
๐๐,๐๐๐ 

๑4,5
๐๐,๐๐๐ 

ประชาชนพึง
พอใจในการ
สัญจรสะดวก
รอยละ ๖๐ ขึ้น
ไป 

- ทําให
ประชาชนสัญจร
สะดวก 

กองชาง 
 

 
 

แบบ ผ. 02/๑ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561–2565) 

สําหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
องคการบริหารสวนตําบลพลับพลา  อําเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  ๑  การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการแขงขันเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดท่ี  ๖  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 
    ๑.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

๑.๒  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลท่ีคาดวา 

จะไดรบั 
หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

8 โครงการกอสรางถนน 
คสล. สายหลัก
กลางบานทาตะเคียน 
หมู 13  (นม.ถ 59-
025) 
(ลําดับความสําคญัที่ 
5) 

เพ่ือถนนได
มาตรฐานราษฎร
ไดใชสัญจรไปมา
ไดสะดวก 

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

- - ๒,๕๐๐,๐๐๐ ๒,๕๐๐,๐๐๐ ๒,๕๐๐,๐๐๐ ประชาชนพึง
พอใจในการ
สัญจรสะดวก
รอยละ ๖๐ 
ขึ้นไป 

- ทําให
ประชาชน
สัญจรสะดวก 

กองชาง 
 

9 กอสรางถนนคสล.คุม
หนองหญาขาวถึงบาน
ยายบาย บานทา
ตะเคียน หมูที่  ๑๓  
(นม.ถ 59-024) 
(ลําดับความสําคญัที่ 
2) 
 

เพ่ือถนนได
มาตรฐานราษฎร
ไดใชสัญจรไปมา
ไดสะดวก 

ชวงท่ี ๑ จากคุมหนอง
หญาขาวถึงบานนาย
บรรลือ     กกกระโทก 
กวาง  ๕.๐๐  เมตร  หนา  
๐.๑๕  เมตร  ยาว 
๖๐๐.๐๐  เมตร  
ชวงท่ี ๒ จากบานนาย
บันลือ กกกระโทก ถึงบาน
นางบาย กวาง ๓.๕ เมตร 
หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว 
๕๐๐  เมตร  

 ๒,๕๐๐,๐๐๐ 

 
 

๒,๕๐๐,๐๐๐ 
 

๒,8๐๐,๐๐๐ 
 

๒,8๐๐,๐๐๐ 
 

๒,8๐๐,๐๐๐ 
 

ประชาชนพึง
พอใจในการ
สัญจรสะดวก
รอยละ ๖๐ 
ขึ้นไป 

- ทําให
ประชาชน
สัญจรสะดวก 
- ลดอุบัติเหต ุ

กองชาง 
 

 
 

แบบ ผ. 02/๑ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561–2565) 

สําหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
องคการบริหารสวนตําบลพลับพลา  อําเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  ๑  การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการแขงขันเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดท่ี  ๖  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 
    ๑.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

๑.๒  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลท่ีคาดวา 

จะไดรับ 
หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

10 โครงการซอมแซม

ถนน คสล. สายบาน

คลองยาง หมูท่ี ๑๔ 

เช่ือมบานคลองกลาง 

หมูที่  ๑๕ 

(ลําดับความสําคญัที่ 
4) 

เพ่ือถนนได

มาตรฐานราษฎร

ไดใชสัญจรไปมา

ไดสะดวก 

กวาง ๔.๙๐  เมตร 

ยาว  ๔๑๕  เมตร   

หนา  ๐.๐๕  เมตร 

- ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ประชาชนพึง

พอใจในการ

สัญจรสะดวก

รอยละ ๖๐ 

ขึ้นไป 

- ทําให

ประชาชน

สัญจรสะดวก 
 

กองชาง 

 

11 โครงการซอมแซม
ถนนสายบานคลอง
กลาง เชื่อมบานคลอง
ยางถึงบานเสาเดียว
ตําบลทาอาง   (นม.ถ 
59-012) 

เพ่ือถนนได
มาตรฐานราษฎร
ไดใชสัญจรไปมา
ไดสะดวก 

กวาง 6 เมตร ยาว 
1,450 เมตร  หนาเฉลี่ย 
0.05 เมตร 
 

- - ๔,2๐๐,๐๐๐ ๔,2๐๐,๐๐๐ ๔,2๐๐,๐๐๐ ประชาชนพึง
พอใจในการ
สัญจรสะดวก
รอยละ ๖๐ 
ขึ้นไป 

- ทําให
ประชาชน
สัญจรสะดวก 

กองชาง 
 

12 โครงการกอสรางถนน
การเกษตรสายบุพิกา 
หมู 15  (นม.ถ 59-
061) 
(ลําดับความสําคญัที่ 
5) 

เพ่ือถนนได
มาตรฐานราษฎร
ไดใชสัญจรไปมา
ไดสะดวก 

กวาง 3.50 เมตร ยาว  
2,200 เมตร  หนาเฉลี่ย 
1.20 เมตร 

- - - ๕,๐๐๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐,๐๐๐ ประชาชนพึง
พอใจรอยละ 
๖๐ ขึ้นไป 

- ทําให
ประชาชน
สัญจรสะดวก 
 

กองชาง 
 

แบบ ผ. 02/๑ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561–2565) 

สําหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
องคการบริหารสวนตําบลพลับพลา  อําเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  ๑  การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการแขงขันเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดท่ี  ๖  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 
    ๑.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

๑.๒  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

13 โครงการกอสรางถนน
การเกษตรสายโรงสี 
บานคลองกลาง หมู 
15  (นม.ถ 59-
062) 
(ลําดับความสําคญัที่ 
1) 

เพ่ือถนนได
มาตรฐานราษฎรได
ใชสัญจรไปมาได
สะดวก 

กวาง 3.50 เมตร 
ยาว 1,000 
เมตร  หนาเฉลี่ย 
0.30 เมตร 
 

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

- ทําให
ประชาชน
สัญจรสะดวก 

กองชาง 
 

รวม    5,800,000 7,550,000 23,550,000 45,250,000 49,750,000    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ. 02/๑ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561–2565) 

องคการบริหารสวนตําบลพลับพลา  อําเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  ๓  บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม ใหมีความสมบูรณอยางย่ังยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง และยกระดับอุทยานธรณโีคราชสูอุทยานธรณีโลก 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดท่ี  ๑  ยุทธศาสตรการสานตอแนวทางพระราชดําร ิ
   ๒.  ยุทธศาสตรเสริมสรางความสามารถทางเศรษฐกิจ การทองเทีย่ว การเกษตร เพ่ือบรรเทาปญหาความยากจน 
      ๒.๓  แผนงานการเกษตร 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

๓ กอสรางฝายน้ําลนจาก
ใตทํานบทาชาง ลงมา
คลองเหมืองและลําสํา
ลาย  
หมู  ๓ 
(ลําดับความสําคญัที่ 4) 

เพ่ือกักเก็บน้ําไว
ใชในการเกษตร 

กวาง  ๑๒.๐๐ 
เมตร 
 

- - - - ๑,๐๐๐,๐๐๐ ประชาชนพึงพอใจ
ในการแกไขปญหา
แหลงน้ําเพ่ือ
การเกษตรรอยละ 
๖๐ ขึ้นไป 

- ทําใหเกษตรกร
มีน้ําใชเพ่ือ
การเกษตร 
- ทําใหน้ําไหล
สะดวก 

กองชาง 

รวม    - - - - ๑,๐๐๐,๐๐๐    

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ ผ. 02/๑ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

แบบ ผ.๐๓ 
 

บัญชคีรุภัณฑ 

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.  ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  

องคการบริหารสวนตําบลพลับพลา  อําเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 
 

      

 

 



 

องคการบริหารสวนตําบลพลับพลา

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 

        

        
๑ แผนงาน

บริหารงานทั่วไป 
(คาครุภัณฑ 
ที่ดินและ
สิ่งกอสราง)    
คาครุภัณฑ
สํานักงาน 

๑. จัดซื้อเกาอี้นวม
โครงชุบ 

จํานวน

๒. จัดซื้อโตะหมู
บูชา หนา ๑๐ หมู 
๙ 

จํานวน

๓. จัดซื้อตูเอกสาร
บานเลื่อน  

ขนาด
ตู

๔. จัดซื้อตูเหล็ก
เก็บเอกสารชนิด ๒ 
บาน 

จํานวน

๕. จัดซื้อตูเก็บ
เอกสารดานบน
บานเลื่อนดานลาง
บานเลื่อนทึบ 

ขนาดไมนอยกวา
๔๕
เหล็กหนา 
ภายในมี 
ระดับได

๖. จัดซื้อชั้นวาง
เอกสารแบบ
เช่ือมตอกัน 

ตามแบบมาตรฐาน
ครุภัณฑสาํนักงานและ
แบบ
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บัญชีครุภณัฑ 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

องคการบริหารสวนตําบลพลับพลา  อําเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

เปาหมาย งบประมาณและที่ผานมา

(ผลผลิตของครภัุณฑ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 

  (บาท) (บาท) (บาท) 
จํานวน  ๓๐  ตัว ๙,๐๐๐ ๙,๐๐๐ - 

จํานวน ๑ ชุด ๑๐,๐๐๐ - - 

ขนาด ๔ ฟุต จํานวน 6 
ตู 

๔,๐๐๐ ๔,๐๐๐ ๘,๐๐๐ 

จํานวน ๑ ตู - - ๔,๕๐๐ 

ขนาดไมนอยกวา ๙๑.๔x
๔๕.๗x๑๘๒.๙ ซม. 
เหล็กหนา ๐.๖ มม.
ภายในมี ๔ ชั้น ปรับ
ระดับได 

๕,๕๐๐ - - 

ตามแบบมาตรฐาน
ครุภัณฑสาํนักงานและ
แบบ ต.๑๐ก. 

- ๑,๕๐๐ - 

งบประมาณและที่ผานมา   

๒๕๖๔ ๒๕๖๕ หนวยงาน 

(บาท) (บาท) รับผิดชอบหลัก 
- - สํานักงานปลัด 

- - สํานักงานปลัด 

๔,๐๐๐ ๔,๐๐๐ สํานักงานปลัด 

- - สํานักงานปลัด 

- - สํานักงานปลัด 

- - สํานักงานปลัด 



 

 

องคการบริหารสวนตําบลพลับพลา

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 

        

        

  

แผนงาน
บริหารงานทั่วไป 

(คาครุภัณฑ 
ที่ดินและ
สิ่งกอสราง)    
คาครุภัณฑ
สํานักงาน 

๗. จัดซื้อ
เครื่องปรับอากาศ 

เครื่องปรับอากาศ
๓๖
แยกสวน
ชนิดแขวน 
อากาศ ราคารวมคา
ติ

  

    8. จัดซื้อชุด
รับแขก 

จํานวน

  

  ครุภัณฑงานบาน
งานครัว 

๑. จัดซื้อถังตมน้ํา
ไฟฟา ๓๐ ซม. 

ถังตมน้ําไฟฟา
ขนาด 

  

  ครุภัณฑ
คอมพิวเตอร 

๑. จัดซื้อเครื่อง
ปริ้นเตอร 

จํานวน

  

  ๒. จัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอรเพ่ือ
งานประมวลผล 
แบบที่ ๑ 

ขนาดจอไมนอยกวา
๑๘
เครื่อง
ครุภัณฑที่กระทรวง 
กําหนด

  

  ๓. จัดซื้อเครื่อง
สํารองไฟฟา ขนาด 
๘๐๐VA 

ขนาด
7 
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บญัชีครุภัณฑ 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

องคการบริหารสวนตําบลพลับพลา  อําเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

เปาหมาย งบประมาณและที่ผานมา

(ผลผลิตของครภัุณฑ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 

  (บาท) (บาท) (บาท) 
เครื่องปรับอากาศ  ขนาด 
๓๖,๐๐๐  บีทียู  แบบ
แยกสวน ชนิดตั้งพ้ืนหรือ
ชนิดแขวน (มีระบบฟอก
อากาศ ราคารวมคา
ติดตั้ง) 

๔๗,๐๐๐ ๔๗,๐๐๐ - 

จํานวน  ๑  ชุด   - - 15,000 

ถังตมน้ําไฟฟา ๓๐ ซม. 
ขนาด ๒๒.๕ ลติร 

๑๕,๐๐๐ - - 

จํานวน 3 ชุด ๑๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐ - 

ขนาดจอไมนอยกวา 
๑๘.๕ นิ้ว จํานวน 7 
เครื่อง  (ตามมาตรฐาน
ครุภัณฑที่กระทรวง ICT 
กําหนด) 

๒๒,๐๐๐ ๒๒,๐๐๐ ๒๒,๐๐๐ 

ขนาด ๘๐๐VA  จํานวน 
7 เครื่อง  

๓,๒๐๐ ๓,๒๐๐ ๓,๒๐๐ 

 

งบประมาณและที่ผานมา   

๒๕๖๔ ๒๕๖๕ หนวยงาน 

(บาท) (บาท) รับผิดชอบหลัก 
- - สํานักงานปลัด 

- - สํานักงานปลัด 

- - สํานักงานปลัด 

- - สํานักงานปลัด 

๔๔,๐๐๐ ๔๔,๐๐๐ สํานักงานปลัด 

๖,๔๐๐ ๖,๔๐๐ สํานักงานปลัด 



 

 

องคการบริหารสวนตําบลพลับพลา

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 

        

        

  

แผนงาน
บริหารงานทั่วไป 

ครุภัณฑ
คอมพิวเตอร 

4. จัดซื้ออุปกรณ
อานบัตรแบบ
เอนกประสงค 
(Smart Card 
Reader) 

อุปกรณอานบัตรแบบ
เอนกประสงค 
Card Reader) 
๒

ครุภัณฑเครื่อง
ดับเพลิง 

๑. จัดซื้อปมจุมนํ้า 
(ดูดโคลน) พรอม
สายยาง 

ขนาด
ทอเขา
พรอมสายยาง 

๒. จัดซื้อขอตอ
สวมเร็วสําหรับสาย
ดับเพลิง 

ขนาด
๑ 

๓. จัดซื้อสายสงนํ้า
ดับเพลิงภายใน
เคลือบดวยยาง
สังเคราะหไฟเบอร 

ขนาด
จํานวน 

ครุภัณฑอื่น ๑. จัดซื้อไฟฉาย
กูภัย พรอมเครื่อง
ชารจ 

จํานวน
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บัญชีครุภณัฑ 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

องคการบริหารสวนตําบลพลับพลา  อําเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

เปาหมาย งบประมาณและที่ผานมา

(ผลผลิตของครภัุณฑ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 

  (บาท) (บาท) (บาท) 
อุปกรณอานบัตรแบบ
เอนกประสงค (Smart 
Card Reader) จํานวน  
๒  เครื่อง 

- ๑,๔๐๐ - 

ขนาด ๗๕๐ W. ขนาด
ทอเขา/ออก ๒ นิ้ว 
พรอมสายยาง ๑๐ เมตร 

๗,๕๐๐ - - 

ขนาด ๒.๕๐ นิ้ว จํานวน 
๑ ขุด 

- ๑,๔๐๐ - 

ขนาด ๑.๕ x ๒๐ เมตร 
จํานวน ๒ เสน 

๑๘,๐๐๐ - - 

จํานวน ๓ เครื่อง - ๑๓,๐๐๐ - 

    

งบประมาณและที่ผานมา   

๒๕๖๔ ๒๕๖๕ หนวยงาน 

  (บาท) รับผิดชอบหลัก 
- - สํานักงานปลัด 

- - สํานักงานปลัด 

- - สํานักงานปลัด 

- - สํานักงานปลัด 

- - สํานักงานปลัด 

   



 

 

องคการบริหารสวนตําบลพลับพลา

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 

        

        

  

แผนงาน
บริหารงานทั่วไป 

(คาครุภัณฑ 
ที่ดินและ
สิ่งกอสราง)   
ครุภัณฑอื่น 

2. จัดซื้อถังขยะ จํานวน 

คาครุภัณฑ
สํานักงาน 

๑.  จัดซื้อเกาอี้
ผูบริหาร 

เกาอ้ีผูบริหาร
ตัว

คาครุภัณฑ
คอมพิวเตอร 

๑. จัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอรงาน
ประมวลผลแบบที ่ 
๑ 

จอขนาดไมนอยกวา 
นิ้ว
(ตามมาตรฐานครุภณัฑท่ี
กระทรวง 

๒. จัดซื้อ
เครื่องพิมพชนิด
เลเซอร/ชนิด LED
ขาวดํา 

จํานวน 

๓. จัดซื้อเครื่อง
สํารองไฟขนาด 
๘๐๐ VA 

ขนาด
3 

          

     

 
 - 132 - 

บัญชีครุภณัฑ 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

องคการบริหารสวนตําบลพลับพลา  อําเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

เปาหมาย งบประมาณและที่ผานมา

(ผลผลิตของครภัุณฑ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 

  (บาท) (บาท) (บาท) 
จํานวน ๑๐๐  ถัง - - 50,000 

เกาอ้ีผูบริหาร จํานวน ๑ 
ตัว 

- - ๕,๐๐๐ 

จอขนาดไมนอยกวา ๑๙ 
นิ้ว จํานวน 3 เครื่อง 
ตามมาตรฐานครุภณัฑท่ี
กระทรวง ICT กําหนด) 

๒๙,๐๐๐ - ๔๔,๐๐๐ 

จํานวน ๑ ชุด ๓,๓๐๐ - - 

ขนาด ๘๐๐ VA  จํานวน 
3 เครื่อง 

๓,๒๐๐ - ๕,๐๐๐ 

       

    

งบประมาณและที่ผานมา   

๒๕๖๔ ๒๕๖๕ หนวยงาน 

(บาท) (บาท) รับผิดชอบหลัก 
- 50,000 สํานักงานปลัด 

- - กองคลัง 

- - กองคลัง 

- - กองคลัง 

- - กองคลัง 

      

   



 

 

องคการบริหารสวนตําบลพลับพลา

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 

        

        
  แผนงาน

บริหารงานทั่วไป 
(คาครุภัณฑ 
ที่ดินและ
สิ่งกอสราง)    
คาครุภัณฑ
คอมพิวเตอร 

4. จัดซื้ออุปกรณ
อานบัตรแบบ
เอนกประสงค 
(Smart Card 
Reader) 

อุป
เอนกประสงค 
Card Reader) 
๒

๒ แผนงาน
การศึกษา 

(คาครุภัณฑ 
ที่ดินและ
สิ่งกอสราง)    
คาครุภัณฑ
สํานักงาน 

๑. จัดซื้อโตะพรอม
เกาอ้ีทํางาน 

จํานวน 

๒. จัดซื้อโตะพับ
อเนกประสงค
หนาโฟเมกาขาว 

ขนาด
ซม

๓. จัดซื้อโตะพับ
หนาโฟเมกาขาว 

ขนาด
ซม

๔. จัดซื้อโตะโรง
อาหารเหล็ก
รอบตัวพรอมมาน่ัง
ยาว 

ขนาด 
ซม

      

๕. จัดซื้อตูเอกสาร
บานเลื่อน 

ขนาด 
ตู
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บัญชีครุภณัฑ 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

องคการบริหารสวนตําบลพลับพลา  อําเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

เปาหมาย งบประมาณและที่ผานมา

(ผลผลิตของครภัุณฑ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 

  (บาท) (บาท) (บาท) 
อุปกรณอานบัตรแบบ
เอนกประสงค (Smart 
Card Reader) จํานวน  
๒  เครื่อง 

- ๑,๔๐๐ - 

จํานวน 2 ชุด  ๕,๐๐๐ - ๕,๐๐๐ 

ขนาด ๖๐x๑๘๐x๗๕ 
ซม. จํานวน ๒ ตัว 

๒,๔๐๐ - - 

ขนาด ๔๕ x ๑๒๐ x ๗๕ 
ซม.  

๘๐๐ - - 

ขนาด ๖๐x๑๕๐x๗๕ 
ซม. จํานวน ๔ ตัว 

- ๑๒,๘๐๐ - 

ขนาด ๔ ฟุต จํานวน ๑ 
ตู 

๔,๐๐๐ - - 

    

 

งบประมาณและที่ผานมา   

๒๕๖๔ ๒๕๖๕ หนวยงาน 

(บาท) (บาท) รับผิดชอบหลัก 
- - กองคลัง 

- - กองการศึกษาฯ 

- - กองการศึกษาฯ 

- - กองการศึกษาฯ 

- - กองการศึกษาฯ 

- - กองการศึกษาฯ 

   



 

 

องคการบริหารสวนตําบลพลับพลา
        

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 

        

        
  แผนงาน

การศึกษา 
(คาครุภัณฑ 
ที่ดินและ

สิ่งกอสราง)    
คาครุภัณฑ
สํานักงาน 

6. จัดซื้อ
เครื่องปรับอากาศ 

เครื่องปรับอากาศ
๓๖
แยกสวน
ชนิดแขวน 
อากาศ ราคารวมคา
ติดตั้ง

      7. จัดซื้อชั้นวาง
แฟมตั้งแบบ ๔ ชั้น 
ชั้นละ ๑๐ แฟม 

จํานวน 

    ครุภัณฑ
ยานพาหนะและ
ขนสง 

๑. จัดซื้อเรือยนต  
๙  แรงมา 

เรือยนต
ขนาดบรรทุก 
จํานวน 

    ครุภัณฑไฟฟา
และวิทย ุ

๑. จัดซื้อตูลําโพง
ขยายเสยีงพรอม
ไมคลอยคู 

ลําโพงอเนกประสงค 
ตัว มี
๑๐ 
(RMS) 
แบบมือถือ 
คลิปหนีบ 
สวมหัว 
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บัญชีครุภณัฑ 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

องคการบริหารสวนตําบลพลับพลา  อําเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 
        

เปาหมาย งบประมาณและที่ผานมา

(ผลผลิตของครภัุณฑ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 

  (บาท) (บาท) (บาท) 
เครื่องปรับอากาศ  ขนาด 
๓๖,๐๐๐  บีทียู  แบบ
แยกสวน ชนิดตั้งพ้ืนหรือ
ชนิดแขวน (มีระบบฟอก
อากาศ ราคารวมคา
ติดตั้ง) 

- ๑๔๑,๐๐๐ - 

จํานวน ๒ ตู - - ๑๘,๔๐๐ 

เรือยนต  ๙  แรงมา 
ขนาดบรรทุก ๖ คน 
จํานวน ๑ ลํา 

- - ๓๗,๐๐๐ 

ลําโพงอเนกประสงค ๒ 
ตัว มแีอมปในตัวขนาด 
๑๐ นิ้ว กําลังจับ ๔๕ W 
(RMS) มีไมคลอยไรสาย
แบบมือถือ ๒ ตัว แบบ
คลิปหนีบ ๑ ตัว แบบ
สวมหัว ๑ ตัว 

- ๙,๘๐๐ - 

    

      

งบประมาณและที่ผานมา   

๒๕๖๔ ๒๕๖๕ หนวยงาน 

(บาท) (บาท) รับผิดชอบหลัก 
- - กองการศึกษาฯ 

- - กองการศึกษาฯ 

- - กองการศึกษาฯ 

- - กองการศึกษาฯ 

   



 

 

องคการบริหารสวนตําบลพลับพลา

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 

        

        
  แผนงาน

การศึกษา 
(คาครุภัณฑ 
ที่ดินและ
สิ่งกอสราง)  
ครุภัณฑโฆษณา
และเผยแพร 

๑. จัดซื้อ กลอง
ถายภาพนิ่งระบบ
ดิจิตอล 

กลองถายภาพนิ่งระบบ
ดิจิตอล ความละเอียด 
๑๒ 
๒

      2. ติดตั้งอุปกรณ
รับสัญญาณ
การศึกษาทางไกล
ผานดาวเทียม 
(DLTV) 

จํานวน 

    ครุภัณฑงานบาน
งานครัว 

๑.จัดซื้อ เครื่อง
กรองน้ําสแตนเลส 
๓ ขั้นตอน 

เครื่องกรองน้ําสแตนเลส 
๓ 
กรองครบ จํานวน 
(จํานวน 

    ครุภัณฑ
คอมพิวเตอร 

๑. จัดซื้อ
คอมพิวเตอร
สํานักงาน 

จํานวน 
มาตรฐานครุภณัฑท่ี
กระทรวง 

      ๒. จัดซื้อเครื่อง
สํารองไฟฟาขนาด 
๘๐๐ VA  

ขนาด 
๓ 
ครุภัณฑที่กระทรวง 
กําหนด
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บัญชีครุภณัฑ 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

องคการบริหารสวนตําบลพลับพลา  อําเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

เปาหมาย งบประมาณและที่ผานมา

(ผลผลิตของครภัุณฑ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 

  (บาท) (บาท) (บาท) 
กลองถายภาพนิ่งระบบ
ดิจิตอล ความละเอียด 
๑๒ ลานพิกะเซล จํานวน 
๒ ตัว (จํานวน ๒ ศูนย) 

๑๒,๐๐๐ - - 

จํานวน ๒ ชดุ  - - - 

เครื่องกรองน้ําสแตนเลส 
๓ ขั้นตอน บรรจุสาร
กรองครบ จํานวน ๒ ชุด 
จํานวน ๒ ศูนย) 

๒๐,๐๐๐ - - 

จํานวน ๑ ชุด ตาม
มาตรฐานครุภณัฑท่ี
กระทรวง ICT กําหนด 

- ๑๖,๐๐๐ - 

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

- - - 

งบประมาณและที่ผานมา   

๒๕๖๔ ๒๕๖๕ หนวยงาน 

(บาท) (บาท) รับผิดชอบหลัก 
- - กองการศึกษาฯ 

๗๐,๐๐๐ - กองการศึกษาฯ 

- - กองการศึกษาฯ 

- - กองการศึกษาฯ 

๗,๕๐๐ - กองการศึกษาฯ 



 

 

องคการบริหารสวนตําบลพลับพลา

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 

        

        
  แผนงาน

การศึกษา 
ครุภัณฑ
คอมพิวเตอร 

3. จัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร All 
In One สําหรับ
สํานักงาน 

จํานวน 
มาตรฐานครุภณัฑท่ี
กระทรวง 

      4. จัดซื้อ
เครื่องพิมพเลเซอร 
หรือ LED ขาวดํา  
ชนิด Network 
แบบที่ ๑(28 
หนา/นาท)ี 

จํานวน 
มาตรฐานครุภณัฑท่ี
กระทรวง 

      5. จัดซื้อ
เครื่องพิมพ 
Multifunction  
แบบฉีดหมึก  
(Inkjet) 

จํานวน
มาตรฐานครุภณัฑท่ี
กระทรวง

      6. จัดซื้ออุปกรณ
อานบัตรแบบ
เอนกประสงค 
(Smart Card 
Reader) 

อุปกรณอานบัตรแบบ
เอนกประสงค 
Card Reader) 
๓
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บัญชีครุภณัฑ 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

องคการบริหารสวนตําบลพลับพลา  อําเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

เปาหมาย งบประมาณและที่ผานมา

(ผลผลิตของครภัุณฑ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 

  (บาท) (บาท) (บาท) 
จํานวน ๒ เครื่อง  (ตาม
มาตรฐานครุภณัฑท่ี
กระทรวง ICT กําหนด) 

- - ๑๗,๐๐๐ 

จํานวน ๑ ชุด  (ตาม
มาตรฐานครุภณัฑท่ี
กระทรวง ICT กําหนด) 

- - ๘,๙๐๐ 

จํานวน ๒ ชุด  (ตาม
มาตรฐานครุภณัฑท่ี
กระทรวง ICT กําหนด) 

- - - 

อุปกรณอานบัตรแบบ
เอนกประสงค (Smart 
Card Reader) จํานวน  
๓  เครื่อง 

- ๒,๑๐๐ - 

 
 

งบประมาณและที่ผานมา   

๒๕๖๔ ๒๕๖๕ หนวยงาน 

(บาท) (บาท) รับผิดชอบหลัก 
๑๗,๐๐๐ - กองการศึกษาฯ 

- - กองการศึกษาฯ 

๑๕,๘๐๐ - กองการศึกษาฯ 

- - กองการศึกษาฯ 



 

 

องคกา

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 

        

        
๓ แผนงานสังคม

สงเคราะห 
(คาครุภัณฑ 
ที่ดินและ
สิ่งกอสราง)    
คาครุภัณฑ
สํานักงาน 

๑. จัดซื้อตูเหล็ก
เก็บเอกสารชนิด ๒ 
บาน 

จํานวน

  

๒. จัดซื้อตูเอกสาร
บานเลื่อน 

ขนาด 
ตู

  

ครุภัณฑ
คอมพิวเตอร 

๑. จัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร
สําหรับงาน
ประมวลผล แบบท่ี 
๑ 

จํานวน 
มาตรฐานครุภณัฑท่ี
กระทรวง 

  

๒. จัดซื้อเครื่อง
สํารองไฟฟา ขนาด 
๘๐๐ VA 

ขนาด 
๑ 
ครุภัณฑที่กระทรวง 
กําห

  

3. จัดซื้ออุปกรณ
อานบัตรแบบ
เอนกประสงค 
(Smart Card 
Reader) 

อุปกรณอานบัตรแบบ
เอนกประสงค 
Card Reader) 
๒
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บัญชีครุภณัฑ 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

องคการบริหารสวนตําบลพลับพลา  อําเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

เปาหมาย งบประมาณและที่ผานมา

(ผลผลิตของครภัุณฑ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 

  (บาท) (บาท) (บาท) 
จํานวน ๑ ตู - - - 

ขนาด ๔ ฟุต   จํานวน ๑ 
ตู   

- - - 

จํานวน ๑ ชุด (ตาม
มาตรฐานครุภณัฑท่ี
กระทรวง ICT กําหนด) 

๒๒,๐๐๐ - - 

ขนาด ๘๐๐ VA จํานวน 
๑ ชุด (ตามมาตรฐาน
ครุภัณฑที่กระทรวง ICT 
กําหนด) 

๓,๒๐๐ - - 

อุปกรณอานบัตรแบบ
เอนกประสงค (Smart 
Card Reader) จํานวน 
๒ เครื่อง 

- ๑,๔๐๐ - 

  
 

 

  

งบประมาณและที่ผานมา   

๒๕๖๔ ๒๕๖๕ หนวยงาน 

(บาท) (บาท) รับผิดชอบหลัก 
๔,๕๐๐ - กองสวัสดิการ

สังคม 

๔,๐๐๐ - กองสวัสดิการ
สังคม 

- - กองสวัสดิการ
สังคม 

- - กองสวัสดิการ
สังคม 

- - กองสวัสดิการ
สังคม 

   



 

 

องคการบริหารสวนตําบลพลับพลา

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 

        

        

      

4. จัดซื้อ
เครื่องพิมพชนิด
เลเซอรหรือชนิด 
LED ขาวดํา 

เครื่องพิมพชนิดเลเซอร
หรือชนิด
หนา
ครุภัณฑที่กระทรวง 
กําหนด

๔ แผนงานเคหะ
และชุมชน 

(คาครุภัณฑ 
ที่ดินและ
สิ่งกอสราง)    
คาครุภัณฑ
สํานักงาน 

๑.จัดซื้อตูเหล็กเก็บ
เอกสารชนิด  ๒  
บาน 

จํานวน 

      ๒.จัดซื้อตูเอกสาร
บานเลื่อน  

ขนาด 

      3. จัดซื้อ
เครื่องปรับอากาศ 

เครื่องปรับอากาศ
18,
สวน
แขวน 
ราคารวมคาตดิตั้ง

    ครุภัณฑสาํรวจ ๑. จัดซื้อเทปวัด
ระยะสแตนเลส   

จํานวน
(ราคาตามทองตลาด
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บัญชีครุภณัฑ 

แผนพัฒนาทองถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

องคการบริหารสวนตําบลพลับพลา  อําเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

เปาหมาย งบประมาณและที่ผานมา

(ผลผลิตของครภัุณฑ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 

  (บาท) (บาท) (บาท) 
เครื่องพิมพชนิดเลเซอร
หรือชนิด LED ขาวดํา (๑๘
หนา/นาท)ี(ตามมาตรฐาน
ครุภัณฑที่กระทรวง ICT 
กําหนด) 

- - - 

จํานวน ๑ ตู - ๔,๕๐๐ - 

ขนาด ๔ ฟุต  จํานวน ๑ ตู - ๔,๐๐๐ - 

เครื่องปรับอากาศ  ขนาด 
18,๐๐๐  บีทียู  แบบแยก
สวน ชนิดตั้งพ้ืนหรือชนิด
แขวน (มีระบบฟอกอากาศ 
ราคารวมคาตดิตั้ง) 

- - - 

จํานวน  ๑  ชุด            
ราคาตามทองตลาด) 

๗,๐๐๐ - - 

 

งบประมาณและที่ผานมา   

๒๕๖๔ ๒๕๖๕ หนวยงาน 

(บาท) (บาท) รับผิดชอบหลัก 
๒,๖๐๐ - กองสวัสดิการ

สังคม 

- - กองชาง 

- - กองชาง 

28,600 - กองชาง 

- - กองชาง 



 

 

องคการบริหารสวนตําบลพลับพลา

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 

        

        

  

แผนงานเคหะ
และชุมชน 

ครุภัณฑโรงงาน ๑. จัดซื้อเครื่อง
เช่ือมไฟฟาแบบอิน
เรอเตอร 

แบบอินเรอเตอร 
ตามทองตลาด

  

  ๒. จัดซื้อเครื่องตัด
เหล็กไฟเบอร 

เครื่องตัดเหล็กไฟเบอร
ขนาด 
ทองตลาด

  

  ครุภัณฑ
คอมพิวเตอร 

๑. จัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร
สําหรับงาน
ประมวลผล แบบท่ี 
๑ 

จํานวน
(ตามมาตรฐานครุภณัฑท่ี
กระทรวง 

    

  ๒. จัดซื้อเครื่อง
สํารองไฟฟา ขนาด 
800 VA  

ขนาด 
๑
ครุภัณฑที่กระทรวง 
กําหนด

    

  ๓. จัดซื้อ
เครื่องพิมพชนิด
เลเซอร/ชนิดLED 
ขาวดําสําหรับ
กระดาษขนาด A๓ 

จํานวน
(ตามมาตรฐานครุภณัฑท่ี
กระทรวง 
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บัญชีครุภณัฑ 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

องคการบริหารสวนตําบลพลับพลา  อําเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

เปาหมาย งบประมาณและที่ผานมา

(ผลผลิตของครภัุณฑ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 

  (บาท) (บาท) (บาท) 
แบบอินเรอเตอร (ราคา
ตามทองตลาด) 

๗,๐๐๐ - - 

เครื่องตัดเหล็กไฟเบอร
ขนาด ๑๔ นิ้ว (ราคาตาม
ทองตลาด) 

๖๐,๐๐๐ - - 

จํานวน  ๑  ชุด            
ตามมาตรฐานครุภณัฑท่ี
กระทรวง ICT กําหนด) 

๒๒,๐๐๐ - - 

ขนาด 800 VA  จํานวน  
๑  ชุด (ตามมาตรฐาน
ครุภัณฑที่กระทรวง ICT 
กําหนด) 

๓,๒๐๐ - - 

จํานวน  ๑  เครื่อง         
ตามมาตรฐานครุภณัฑท่ี
กระทรวง ICT กําหนด) 

๕๓,๐๐๐ - - 

งบประมาณและที่ผานมา   

๒๕๖๔ ๒๕๖๕ หนวยงาน 

(บาท) (บาท) รับผิดชอบหลัก 
- - กองชาง 

- - กองชาง 

- - กองชาง 

- - กองชาง 

- - กองชาง 



 

 

องคการบริหารสวนตําบลพลับพลา

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 

        

        

  

แผนงานเคหะ
และชุมชน 

(คาครุภัณฑ 
ที่ดินและ
สิ่งกอสราง)
ครุภัณฑ
คอมพิวเตอร 

4. จัดซื้ออุปกรณ
อานบัตรแบบ
เอนกประสงค 
(Smart Card 
Reader) 

อุปกรณอานบัตรแบบ
เอนกประสงค 
Card Reader) 
๑

        ร

 - 140 - 

บัญชีครุภณัฑ 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

องคการบริหารสวนตําบลพลับพลา  อําเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

เปาหมาย งบประมาณและที่ผานมา

(ผลผลิตของครภัุณฑ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 

  (บาท) (บาท) (บาท) 
อุปกรณอานบัตรแบบ
เอนกประสงค (Smart 
Card Reader) จํานวน 
๑ เครื่อง 

- ๗๐๐ - 

รวม ๔๐๘,๓๐๐ ๓๐๑,๒๐๐ ๒๔๓,๐๐๐ 

งบประมาณและที่ผานมา   

๒๕๖๔ ๒๕๖๕ หนวยงาน 

(บาท) (บาท) รับผิดชอบหลัก 
- - กองชาง 

๒๐๔,๔๐๐ ๑๐๔,๔๐๐   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

สวนที่  ๔ 
การติดตามและประเมินผล 

 

 

๑.  การตดิตามและประเมินผลยุทธศาสตร 

๒.  การตดิตามและประเมินผลโครงการ 

๓.  สรุปผลการพัฒนาทองถิ่น 

๔.  ขอเสนอแนะในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นในอนาคต 

      

 

 



 

สวนท่ี สวนท่ี 44  
 

การติดตามและประเมินผล 
 
 

4.1  การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร 
ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

พ.ศ. ๒๕๔๒ ไดกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น มีอํานาจและหนาที่ในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นของตนเอง  
โดยในการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้น จะตองดําเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา
ดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. 
๒๕๖๑  ทั้งนี้  องคกรปกครองสาวนทองถ่ิน  ตองกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินให
สอดคลองยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด  เพื่อนําไปสูการ  บูรณาการรวมกัน ให
เกิดความสอดคลองกับแผนพัฒนาจังหวัด สามารถเชื่อมโยงไปสูแผนพัฒนากลุมจังหวัด  แผนพัฒนาภาค  แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ฉบับที่ ๑๒  แผนยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป  ไทยแลนด ๔.๐  และในการจัดทําแผนพัฒนา
ทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   จะตองมีการติดตามและติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรเพื่อความสอดคลอง
แผนพัฒนาทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น 
จะตองดําเนินการใหคะแนนตามเกณฑที่กําหนดไว ซึ่งเปนสวนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดย
ดําเนินการใหแลวเสร็จภายในหกสิบวัน นับแตวันที่ประกาศใชงบประมาณรายจาย  รายละเอียดแนวทางการพิจารณา
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด  ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันที่ ๑๕  พฤษภาคม  ๒๕๖๒  เรื่อง  
ซักซอมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  รายละเอียด 
ดังนี้ 
 แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรเพื่อความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่น 
ประกอบดวย 
  ๑.๑  ขอมูลสภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  ๒๐  คะแนน 
  ๑.๒  การวิเคราะหสภาวการณและศักยภาพ  20  คะแนน 
  ๑.๓  ยุทธศาสตร  ๖0  คะแนน  ประกอบดวย 
   (๑)  ยทุธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ๑๐  คะแนน 
   (๒)  ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด  ๑๐  คะแนน 
   (๓)  ยุทธศาสตรจังหวัด  ๑๐  คะแนน 
   (๔)  วิสัยทัศน  ๕  คะแนน 
   (๕)  กลยุทธ  ๕  คะแนน 
   (๖)  เปาประสงคของแตละประเด็นกลยุทธ  ๕  คะแนน 
   (๗)  จุดยืนทางยุทธศาสตร ๕  คะแนน 
   (๘)  แผนงาน  ๕  คะแนน 
   (๙)  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม  ๕  คะแนน 

คะแนนรวม  ๑๐๐  คะแนน  เกณฑที่ควรไดเพื่อเกิดความสอดคลองและขับเคลื่อนการ 
พัฒนาทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ไมควรนอยกวารอยละ  ๘๐  (๘๐  คะแนน) 

 

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร 
เพื่อความสอดคลองแผนพฒันาทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
๑.  ขอมูลสภาพทั่วไปและขอมูลพ้ืนฐานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน   ๒๐ 
๒.  การวิเคราะหสภาวการณและศักยภาพ   20 
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ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
๓.  ยุทธศาสตร  ประกอบดวย ๖0   
     ๓.๑  ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน   (๑๐) 
     ๓.๒  ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด   (๑๐) 
     ๓.๓  ยุทธศาสตรจังหวัด   (๑๐) 
     ๓.๔  วิสัยทัศน (๕) 
     ๓.๕  กลยุทธ (๕) 
     ๓.๖  เปาประสงคของแตละประเด็นกลยุทธ   (๕) 
     ๓.๗  จุดยืนทางยุทธศาสตร   (๕) 
     ๓.๘  แผนงาน   (๕) 
     ๓.๙  ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม   (๕) 

รวมคะแนน ๑๐๐ 
 

แนวทางเบื้องตนในการใหคะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรเพื่อความ
สอดคลองแผนพฒันาทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได 
๑. ขอมูลสภาพทั่วไปและ
ขอมูล พ้ืนฐานขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน 

ควรประกอบดวยขอมูลดังน้ี 
(๑) ขอมูลเกี่ยวกับดานกายภาพ เชน ที่ตั้งของหมูบาน/
ชุมชน/ตําบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ 
ลักษณะของดิน ลักษณะของแหลงน้ํา ลักษณะของไม/ปา
ไม ฯลฯ ดานการเมือง/การปกครอง เชน เขตการปกครอง 
การเลือกตั้ง ฯลฯ 

๒๐ 
(๓) 

 

(๒) ขอมูลเก่ียวกับดานการเมือง/การปกครอง เชน เขตการ
ปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เชน ขอมูลเกี่ยวกับ
จํานวนประชากร และชวงอายุและจํานวนประชากร ฯลฯ 

(๒)  

(๓) ขอมูลเ ก่ียวกับสภาพทางสังคม เชน การศึกษา 
สาธารณสุข อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห 
ฯลฯ 

(๒)  

(๔) ขอมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เชน การคมนาคม
ขนสง การไฟฟา การประปา โทรศัพท ฯลฯ 

(๒)  

(๕) ขอมูลเก่ียวกับระบบเศรษฐกิจ เชน การเกษตร การ
ปร ะมง  ก า รปศุ สั ต ว  ก า รบริ ก า ร  กา ร ท อ ง เ ที่ ย ว 
อุตสาหกรรม การพาณิชย/กลุมอาชีพ แรงงาน ฯลฯ  

(๒)  

(๖)  ขอมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เชน  การ
นับถือศาสนา ประเพณีและงานประจําป ภูมิปญญาทองถ่ิน 
ภาษาถิ่น สินคาพื้นเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ และอ่ืนๆ 

(๒)  

(๗)  ขอมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เชน น้ํา ปาไม 
ภูเขา คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

(๒)  

 (๘)  การสํารวจและจัดเก็บขอมูลเพ่ือการจัดทําแผนพัฒนา
ทองถ่ินหรือการใชขอมูล จปฐ. 

(๒)  
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได 
 (๙)  การประชุมประชาคมทองถิ่น รูปแบบ วิธีการ และ

การดําเนินการประชุมประชาคมทองถ่ิน โดยใช
กระบวนการรวมคิด รวมทํา รวมตัดสินใจ รวมตรวจสอบ 
รวมรับผลประโยชน รวมแกปญหา ปรึกษาหารือ
แลกเปลีย่นเรยีนรู เพ่ือแกปญหาสาํหรับการพัฒนาทองถ่ิน
ตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

(๓)  

๒. การวิเคราะหสภาวการณ
และศักยภาพ 

ควรประกอบดวยขอมูลดังน้ี 
(๑)  การวิเคราะหที่ครอบคลุมเชื่อมโยง ความสอดคลอง
ยุทธศาสตร จังหวัด ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน นโยบายของผูบริหารทองถิ่น รวมถึง
ความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และ Thailand ๔.๐ 

20 
(5) 

 

(๒) การวิเคราะหการใชผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและ
การบังคับใชผลของการบังคับใช สภาพการณท่ีเกิดขึ้นตอ
การพัฒนาทองถิ่น 

(3)  

(๓)  การวิเคราะหทางสังคม เชน ดานแรงงาน การศึกษา 
สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปญหายาเสพติด 
เทคโนโลยี จารีตประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถ่ิน 
เปนตน 

(3)  

(๔)  การวเิคราะหทางเศรษฐกิจ ขอมูลดานรายไดครัวเรือน 
การสงเสริมอาชีพ กลุมอาชีพ กลุมทางสังคม การพัฒนา
อาชีพและกลุมตางๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเปนอยู
ทั่วไป เปนตน 

(3)  

(๕)  การวเิคราะหสิ่งแวดลอม พื้นท่ีสีเขียว ธรรมชาติตางๆ 
ทางภูมิศาสตร กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ
ที่มีผลตอสิ่งแวดลอมและการพัฒนา 

(3)  

(๖) ผลการวเิคราะหศักยภาพเพ่ือประเมินสภาพการพัฒนา
ในปจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของทองถ่ิน ดวย
เทคนิค SWOT Analysis ที่อาจสงผลตอการดําเนินงาน
ไดแก S-Strength (จุดแข็ง) W-weakness (จุดออน) O-
Opportunity (โอกาส) และ T-THREAT (อุปสรรค) 

(3)  

๓. ยุทธศาสตร 
๓.๑ ยุทธศาสตรขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน 
 

ควรประกอบดวยขอมูลดังน้ี 
สอดคลองกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอมของ
ทองถิ่น ประเด็นปญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนา
ที่สอดคลองกับยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
และเชื่อมโยงหลักประชารัฐแผนยุทธศาสตร  ๒๐ ป 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และ Thailand 
๔.๐ 

๖0 
(๑๐) 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได 
๓.๒ ยุทธศาสตรขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นในเขต
จังหวัด 
 
 
๓.๓ ยุทธศาสตรจังหวัด 
 
 
 
 
๓.๔ วิสัยทัศน 
 
 
 
 
๓.๕ กลยุทธ 
 
 
 
 
๓.๖ เปาประสงคของแตละ
ประเด็นกลยุทธ 
 
๓.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร 
(Positioning)  
 
 
๓.๘ แผนงาน 
 
 
 
 
 
 
๓.๙ ความเชื่อมโยงของ
ยุทธศาสตรในภาพรวม 
 

สอดคลองและเชื่อมโยงกับสภาพสั งคม เศรษฐกิจ 
สิ่งแวดลอมของทองถ่ิน และยุทธศาสตรจังหวัด และ
เช่ือมโยงหลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และ Thailand 
๔.๐ 

(๑๐) 
 

 

สอดคลองกับแผนพัฒนากลุมจังหวัด ยุทธศาตรพัฒนาภาค 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนการบริหาร
ราชการแผนดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร คสช. และนโยบาย
รัฐบาลหลักประรัฐ แผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป และ 
Thailand ๔.๐ 

(๑๐)  

วิสัยทัศน ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพท่ีองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นตองการจะเปนหรือบรรลุถึงอนาคตอยาง
ชั ด เ จน  สอดคล อ งกั บ โ อกาสและศั กยภาพที่ เ ป น
ลักษณะเฉพาะขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และ
สัมพันธกับโครงการพัฒนาทองถ่ิน 

(๕)  

แสดงใหเห็นชองทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ตองทําตาม
อํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีจะนําไปสู
การบรรลุวิสัยทัศน หรือแสดงใหเห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่
จะดําเนินการใหบรรลุวิสัยทัศนน้ัน 

(๕)  

เปาประสงคของแตละประเด็นกลยุทธ มีความสอดคลอง
และสนับสนุนตอกลยุทธท่ีจะเกิดขึ้น มุงหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใด
ที่จัดเจน 

(๕)  

ความมุงมั่นอันแนวแนในการวางแผนพัฒนาทองถ่ิน เพื่อให
บรรลุวิสัยทัศนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งเกิดจาก
ศั กยภาพของ พ้ืนที่ จ ริ ง  ที่ จ ะนํ า ไปสู ผลสํ า เ ร็ จทา ง
ยุทธศาสตร 

(๕)  

แผนงานหรือจุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต กําหนด
จุดมุงหมายในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานท่ีเกิดจาก
เปาประสงค ตัวชี้วัด คาเปาหมาย กลยุทธ จุดยืนทาง
ยุทธศาสตรและยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ที่มีความชัดเจน นําไปสูการจัดทําโครงการพัฒนาทองถิ่น
ในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป โดยระบุแผนงานและความ
เช่ือมโยงดังกลาว 

(๕)  

ความเช่ือมโยงองครวมท่ีนําไปสูการพัฒนาทองถิ่นที่เกิดผล
ผลิต/โครงการจากแผนยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๑๒ Thailand ๔.๐ 
แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุมจังหวัด/แผนพัฒนา
จังหวัด ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินในเขตจังหวัดและยุทธศาสตรขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน 

(๕)  

 รวมคะแนน ๑๐๐  
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4.2  การติดตามและประเมินผลโครงการ 
แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่น 

ประกอบดวย 
๒.๑  การสรุปสถานการณการพัฒนา  ๑๐  คะแนน 
๒.๒  การประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถิ่นไปปฏบิัติในเชิงปริมาณ  ๑๐  คะแนน 
๒.๓  การประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถิ่นไปปฏบิัติในเชิงคุณภาพ  ๑๐  คะแนน 
๒.๔  แผนงานและยุทธศาสตรการพัฒนา  ๑๐  คะแนน 
๒.๕  โครงการพัฒนา  ๖๐  คะแนน  ประกอบดวย 
 (๑)  ความชัดเจนของชื่อโครงการ  ๕  คะแนน 
 (๒)  กําหนดวัตถุประสงคสอดคลองกับโครงการ  ๕  คะแนน 
 (๓)  เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนําไปสูการตั้งงบประมาณไดถูกตอง  ๕   

คะแนน 
 (๔)  โครงการมีความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรชาติ  ๒๐  ป  ๕  คะแนน 
 (๕)  เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ   

ฉบับที่  ๑๒  ๕  คะแนน 
 (๖)  โครงการมีความสอดคลองกับ Thailand ๔.๐  ๕  คะแนน 
 (๗)  โครงการสอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัด  ๕  คะแนน 

(๘)  โครงการแกไขปญหาความยากจนหรือการเสรมิสรางใหประเทศชาติมั่งคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต
หลักประชารัฐ  ๕  คะแนน 

 (๙)  งบประมาณ มีความสอดคลองกับเปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ)  ๕  คะแนน 
 (๑๐)  มีการประมาณการราคาถูกตองตามหลักวิธีการงบประมาณ  ๕  คะแนน 

(๑๑)  มีการกําหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคลองกับวัตถุประสงคและผลที่คาดวาจะไดรับ  ๕  
คะแนน 

 (๑๒)  ผลที่คาดวาจะไดรับ สอดคลองกับวัตถุประสงค  ๕  คะแนน 
 คะแนน  ๑๐๐  คะแนน เกณฑที่ควรไดเพ่ือใหเกิดความสอดคลองและขับเคลื่อนการพัฒนาทองถ่ิน

ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ไมควรนอยกวารอยละ  ๘๐  (๘๐  คะแนน) 
 

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพือ่ความสอดคลอง 
แผนพัฒนาทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
๑.  การสรุปสถานการณการพัฒนา   ๑๐ 
๒.  การประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถ่ินไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ   ๑๐ 
๓.  การประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถ่ินไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ ๑๐   
๔.  แผนงานและยุทธศาสตรการพัฒนา  ๑๐ 
๕.  โครงการพัฒนา ประกอบดวย   ๖๐ 
     ๕.๑  ความชัดเจนของชื่อโครงการ   (๕) 
     ๕.๒  กําหนดวัตถุประสงคสอดคลองกับโครงการ (๕) 
     ๕.๓  เปาหมาย (ผลผลิตาของโครงการ) มีความชัดเจนนําไปสูการตั้งงบประมาณไดถูกตอง (๕) 
     ๕.๔  โครงการมีความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป  (๕) 
     ๕.๕  เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิ (๕) 
     ๕.๖  โครงการมคีวามสอดคลองกับ Thailand ๔.๐ (๕) 
     ๕.๗  โครงการสอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัด (๕) 
     ๕.๘  โครงการแกไขปญหาความยากจนหรือการเสริมสรางใหประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใตหลัก
ประชารัฐ 

(๕) 



-๑46- 
 

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพือ่ความสอดคลอง 
แผนพัฒนาทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
     ๕.๙  งบประมาณ มีความสอดคลองกับเปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (๕) 
     ๕.๑๐  มีการประมาณการราคาถูกตองตามหลักวิธกีารงบประมาณ (๕) 
     ๕.๑๑  มีการกําหนดตัวช้ีวัด (KPI) และสอดคลองกับวัตถุประสงคและผลที่คาดวาจะไดรับ (๕) 
     ๕.๑๒  ผลที่คาดวาจะไดรับ สอดคลองกับวัตถุประสงค (๕) 

รวม ๑๐๐ 
 

 แนวทางเบื้อตนในการใหคะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความ
สอดคลองแผนพฒันาทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได 
๑.  สรุปสถานการณการ
พัฒนา 

เปนการวิเคราะหกรอบการจัดทํายุทธศาสตรขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น (ใชการวิเคราะห SWOT Analysis/ 
Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ 
Trend  ปจจัยและสถานการณการเปลี่ยนแปลงท่ีมีผลตอ
การพัฒนา อยางนอยตองประกอบดวยการวิเคราะห
ศั ก ย ภ า พ ด า น เ ศ ร ษ ฐ กิ จ ,  ด า น สั ง ค ม ,  ด า น
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม) 

๑๐  

๒.  การประเมินผลการนํา
แผนพัฒนาทองถ่ินไปปฏิบัติ
ในเชิงปริมาณ 

๑)  การควบคุมที่มีการใชตัวเลขตางๆ เพ่ือนํามาใชวัดผลใน
เชิงปริมาณ เชน การวัดจํานวนโครงการ กิจกรรม งาน
ตางๆ ก็คือผลผลิตนั่นเองวาเปนไปตามที่ตั้งเปาหมายเอาไว
หรือไมจํานวนท่ีดําเนินการจริงตามท่ีไดกําหนดไวเทาไหร 
จํานวนท่ีไมสามารถดําเนินการไดมีจํานวนเทาไหร สามารถ
อธิบายไดตามหลักประสิทธิภาพ (Efficency) ของการ
พัฒนาทองถิ่นตามอํานาจหนาที่ที่ไดกําหนดไว 
๒)  วิเคราะหผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Lmpact) โครงการ
ที่ดําเนินการในเชิงปริมาณ (Quantiative) 

๑๐  

๓.  การประเมินผลการนํา
แผนพัฒนาทองถ่ินไปปฏิบัติ
ในเชิงคุณภาพ 

๑)  การประเมินประสิทธภิาพของแผนพัฒนาในเชิง
คุณภาพคือการนําเอาเทคนิคตางๆ มาใชเพ่ือวัดวาภารกิจ 
โครงการ กิจกรรม งานตางๆ ที่ดําเนินการในพื้นที่นั้นๆ 
ตรงตอความตองการของประชาชนหรือไมและเปนไปตาม
อํานาจหนาที่หรือไม ประชาชนพึงพอใจหรือไม สิ่งของ 
วัสดุ ครภุัณฑ การดําเนินการตางๆ มีสภาพหรือลักษณะ
ถูกตอง คงทน ถาวร สามารถใชการไดตามวตัถุประสงค
หรือไม ซึ่งเปนไปตามหลักประสิทธผิล (Effectiveness) 
ผลการปฏิบติัราชการที่บรรลุวัตถปุระสงคและเปาหมาย
ของแผนการปฏิบัตริาชการตามท่ีไดรับงบประมาณมา
ดําเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับสวนราชการหรือ
หนวยงาน 
๒)  วิเคราะหผลกระทบ/สิ่งท่ีกระทบ (lmpact) โครงการที่
ดําเนินการในเชิงคณุภาพ (Qualitative) 

๑๐  
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได 
๔.  แผนงานและยุทธศาสตร
การพัฒนา 

๑) วิเคราะหแผนงาน งาน ที่เกิดจากดานตางๆ มคีวาม
สอดคลองกับยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ในมิติตางๆ  จนนําไปสูการจัดทําโครงการพัฒนาทองถ่ิน
โดยใช SWOT Analysis / Demand (Demand 
Analysis)/Global Demand / Trend  หรือหลักการ 
บูรณาการ (integration) กับองคกรปกครองสวนทองถ่ินที่
มีพื้นที่ติดตอกัน 
๒)  วิเคราะหแผนงาน งาน ที่เกิดจากดานตางๆ ที่
สอดคลองกับการแกไขปญหาความยากจน หลักประชารัฐ  

๑๐  

๕.  โครงการพัฒนา 
๕.๑  ความชัดเจนของชื่อ
โครงการ 
 
 

ควรประกอบดวยขอมูลดังน้ี 
เปนโครงการที่มีวัตถุประสงคสนองตอแผนยุทธศาสตรการ
พัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินและดําเนินการ
เพ่ือใหการพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศนขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ินที่กําหนดไว ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุงไป
เรื่องใดเรื่องหนึ่ง อานแลวเขาใจไดวาจะพัฒนาอะไรใน
อนาคต 

๖๐ 
(๕) 

 

๕.๒  กําหนดวัตถุประสงค
สอดคลองกับโครงการ 

มีวัตถุประสงคชัดเจน (clear objective) โครงการตอง
กําหนดวัตถุประสงคสอดคลองกับความเปนมาของ
โครงการ สอดคลองกับหลักการและเหตุผล วิธีการดาเนิน
งานตองสอดคลองกับวัตถุประสงค มีความเปนไปไดชัดเจน         
มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

(๕)  

๕.๓  เปาหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ) มีความชัดเจน
นําไปสูการตั้งงบประมาณได
ถูกตอง 

สภาพที่อยากใหเกดิขึ้นในอนาคตเปนทิศทางที่ตองไปใหถึง
เปาหมายตองชัดเจน สามารถระบจุํานวนเทาไร 
กลุมเปาหมายคืออะไร มีผลผลิตอยางไร กลุมเปาหมาย 
พ้ืนที่ดําเนินงาน และระยะเวลาดําเนินงาน อธิบายให
ชัดเจนวาโครงการนี้จะทําทีไ่หน เริ่มตนในชวงเวลาใดและ
จบลงเมื่อไร ใครคือกลุมเปาหมายของโครงการ หาก
กลุมเปาหมายมีหลายกลุม ใหบอกชัดลงไปวาใครคือ
กลุมเปาหมายหลัก ใครคือกลุมเปาหมายรอง 

(๕)  

๕ . ๔   โ ค ร ง ก า ร มี ค ว า ม
ส อ ด ค ล อ ง กั บ แ ผ น
ยุทธศาสตร ๒๐ ป 

โครงการมีความสอดคลองกับ (๑) ความมั่นคง (๒) การ
สรางความสามารถในการแขงขัน (๓) การพัฒนาและ
เสรมิสรางศักยภาพคน (๔) การสรางโอกาสความเสมอภาค
และเทาเทียมกันทางสังคม (๕) การสรางการเตบิโต
คุณภาพชีวิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม (๖) การปรับสมดุล
และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือใหเกิด
ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยนื 

(๕)  

๕.๕  เปาหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ) มีความสอดคลอง
กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาต ิ

โครงการมีความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒ โดย (๑) ยึดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง (๒) ยึดคนเปนศูนยกลางการพัฒนา (๓) 
ยึดวิสัยทัศนภายใตยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป (๔) ยึด
เปาหมายอนาคตประเทศไทย ๒๕๗๙ (๕) ยดึหลักการ
นําไปสูการปฏิบติัใหเกิดผลสัมฤทธิ์อยางจริงจังใน ๕ ป ที่
ตอยอดไปสูผลสมัฤทธิ์ที่เปนเปาหมายระยะยาว ภายใต
แนวทางการพัฒนา  

(๕)  
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได 
๕.๕  เปาหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ) มีความสอดคลอง
กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาต ิ (ตอ) 

 (๑) การยกระดับศักยภาพการแขงขันและการหลุดพนกับ
ดักรายไดปานกลางสูรายไดสูง (๒) การพัฒนาศักยภาพคน
ตามชวงภัยและการปฏิรูประบบเพ่ือสรางสังคมสูงวยัอยา
งมคุณภาพ (๓) การลดความเหลื่อมล้ําทางสังคม (๔) การ
รองรับการเชื่อมโยงภูมภิาคและความเปนเมือง (๕) การ
สรางความเจรญิเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอยางเปน
มิตรกับสิ่งแวดลอม  (๖) การบริหารราชการแผนดินที่มี
ประสิทธภิาพ 

  

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

โครงการมีลักษณะหรือสอดคลองกับการเปลีย่นแปลง
โครงสรางเศรษฐกิจไปสู  Value-Based  Economy หรือ
เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนดวย นวัตกรรม  ทํานอย  ไดมาก 
เชน (๑) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศดวย
ภาคอุตสาหกรรม (๒) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศ
ดวยภาคอุตสาหกรรม ไปสูการขับเคลื่อนดวยเทคโนโลยี 
ความคิดสรางสรรคและนวตักรรม  (๓) เปลี่ยนจากการเนน
ภาคการการผลิตสินคา ไปสูการเนนภาคบริการมากขึ้น 
รวมถึงโครงการทีเ่ติมเต็มดวยวิทยาการ ความคดิ
สรางสรรค นวัตกรรม วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และการ
วิจัยและพัฒนาแลวตอยอดความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบ 
เชน ดานการเกษตร เทคโนโลยีขีวภาพ สาธารณสุข 
วัฒนธรรม ฯลฯ 

(๕)  

๕.๗  โครงการสอดคลองกับ
ยุทธศาสตรจังหวัด 

โครงการพัฒนาทองถ่ินมีความสอดคลองกับหวงระยะเวลา
ของแผนพัฒนาจังหวัดที่ไดกําหนดข้ึน เพื่อขับเคลื่อนการ
พัฒนาทองถิ่นเสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด 
ซึ่งไมสามารถแยกสวนใดสวนหนึ่งออกจากกันได 
นอกจากนี้โครงการพัฒนาทองถ่ินตองเปนโครงการ
เช่ือมตอหรือเดินทางไปดวยกันกับยุทธศาสตรจังหวัดที่ได
กําหนดข้ึนที่เปนปจจุบัน 

(๕)  

๕.๘  โครงการแกไขปญหา
ค ว า ม ย า ก จ น ห รื อ ก า ร
เสริมสรางใหประเทศชาติ
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต
หลักประชารัฐ 

เปนโครงการที่ดําเนินการภายใตพ้ืนฐานความพอเพียงท่ี
ประชาชนดําเนินการเองหรือรวมดําเนินการ เปนโครงการ
ตอยอดและขยายไดเปนโครงการที่ประชาชนตองการ
เพ่ือใหเกิดความยั่งยืน ซึ่งมลัีกษณะที่จะใหทองถ่ินมีความ
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยนื เปนทองถ่ินที่พัฒนาแลว ดวยการ
พัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง 

(๕)  

๕.๙  งบประมาณมีความ
สอดคลองกับเปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะตองคํานึงถึงหลักสําคัญ ๕ 
ประการในการจัดทําโครงการไดแก (๑) ความประหยัด 
(Economy) (๒) ความมีประสิทธภิาพ  (Efficiency)   
(๓)  ความมีประสิทธิผล  (Effectiveness) (๔) ความ
ยุติธรรม (Equity) (๕) ความโปรงใส  (Transparency) 

(๕)  

๕.๑๐  มีการประมาณการ
ราคาถูกตองตามหลักวิธีการ
งบประมาณ 

การประมาณการราคาเพ่ือการพฒันาตองใหสอดคลองกับ
โครงการถูกตองตามหลักวิชาการทางชาง หลักของราคา
กลาง ราคากลางทองถ่ินมีความโปรงใสในการกําหนดราคา
และตรวจสอบไดในเชิงประจักษ 

(๕)  
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได 
๕.๑๑  มีการกําหนดตัวชี้วดั 
(KPI) และสอดคลองกับ
วัตถุประสงคและผลที่คาดวา
จะไดรับ 

มีการกําหนดดัชนีชี้วัดผลงาน  (Key  Performance 
Indicator : KPI) ที่สามารถวัดได (measurable) ใชบอก
ประสิทธผิล (effectiveness) ใชบอกประสิทธภิาพ 
(efficiency) ได เชน การกําหนดความพึงพอใจ การ
กําหนดรอยละ การกําหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงค
ที่เกิดท่ีสิ่งท่ีไดรับ (การคาดการณ  คาดวาจะไดรับ) 

(๕)  

๕.๑๒  ผลที่คาดวาจะไดรับ 
สอดคลองกับวัตถุประสงค 

ผลที่ไดรับเปนสิ่งที่เกิดข้ึนไดจริงจากการดําเนินการตาม
โครงการพัฒนาซึ่งสอดคลองกับวตัถุประสงคที่ตั้งไว การ
ไดผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะตองเทากบัวัตถุประสงคหรือ
มากกวาวัตถุประสงค ซึ่งการเขียนวัตถุประสงคควร
คํานึงถึง (๑) มีความเปนไปไดและมีความเฉพาะเจาะจง ใน
การดําเนินงานตามโครงการ (๒) วัดและประเมินผลระดับ
ของความสําเรจ็ได (๓) ระบสุิ่งท่ีตองการดําเนินงานอยาง
ชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากทีส่ดุและสามารถปฏิบัติได 
(๔) เปนเหตเุปนผล สอดคลองกับความเปนจริง (๕) สงผล
ตอการบงบอกเวลาได 

(๕)  

 รวมคะแนน ๑๐๐  

 

เคร่ืองมือที่ใชในการติดตามและประเมินผล 
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน  เปนการตรวจสอบในระหวางการดําเนินโครงการ 

พัฒนาและกิจกรรมที่ดําเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นประจําปงบประมาณนั้น วาสามารถ
เปนไปตามเปาหมายที่ตั้งไวไดหรือไม  เพื่อใหบุคลากรที่เก่ียวของสามารถระดมความคิดในการปรับเปลี่ยนวิธีการ
ดําเนินงานที่จะสามารถนําไปสูการบรรลุแผนที่กําหนดไวได  เครื่องมือที่ใชในการติดตามผลการดําเนินงาน  ไดแก  แบบ
ติดตามผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลพลับพลา  ซึ่งประกอบไปดวย การติดตามการดําเนินงานของ
โครงการ/กิจกรรมและการเปลี่ยนแปลงโครงการ/กิจกรรม  การติดตามการใชจายงบประมาณ  การติดตามโครงการ/
กิจกรรมที่ไดรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  ตลอดจนปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานการประเมินผลแผนยุทธศาสตรการ
พัฒนา  เปนการตรวจสอบผลที่เกิดขึ้นจริงเม่ือดําเนินโครงการ/กิจกรรมแลวเสร็จ  เปรียบเทียบกับวัตถุประสงคที่กําหนด
ไว  โดยเครื่องมือที่ใชในการประเมินผล ไดแก   

แบบที่  ๑  การกํากับการจัดทําตามยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
แบบที่  ๒  แบบติดตามผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
แบบที่  ๓  แบบประเมนิผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตร 
แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนตอผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบล 
การติดตามและประเมินผลดวยระบบ e-plan  (www.dla.go.th) 

 

4.3  สรุปผลการพัฒนาทองถิ่น 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แกไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑  ขอ ๒๙ (๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาทองถิ่นตอผูบริหารทองถิ่นเพื่อใหผูบริหารทองถิ่นเสนอตอสภาทองถ่ิน และคณะกรรมการทองถิ่น พรอมทั้ง
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินใหประชาชนในทองถิ่นทราบในที่เปดเผยภายในสิบหาวันนับแต
วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาว และตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวันโดยอยางนอยปละ
หนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป  และขอ  ๓๐ (๕) ผูบริหารทองถ่ินเสนอผลการติดตามและประเมินผลตอสภา
ทองถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น พรอมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น ให
ประชาชนในทองถ่ินทราบในที่เปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันที่ผูบริหารทองถิ่น 
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เสนอผลการติดตามและประเมินดังกลาว และตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวันโดยอยางนอยปละ
หนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป 

4.3.1  การวัดผลในเชิงปริมาณ (Quantity)  
จํานวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาทองถิ่น 

ยุทธศาสตร ปที่ 1  2561 ปที่ 2  2562 ปที่ 3  2563 ปที่ 4  2564 ปที่ 5  2565 รวม 
จํานวน
โครงการ 

งบประ 
มาณ 

จํานวน
โครงการ 

งบประ 
มาณ 

จํานวน
โครงการ 

งบประ 
มาณ 

จํานวน
โครงการ 

งบประ 
มาณ 

จํานวน
โครงการ 

งบประ 
มาณ 

จํานวน
โครงการ 

งบประ 
มาณ 

1.  ยุทธศาสตร
การพัฒนาดาน
โครงสรางพ้ืนฐาน 
 

            

2.  ยุทธศาสตร
เสริมสราง
ความสามารถทาง
เศรษฐกิจ การ
ทองเที่ยว 
การเกษตร เพ่ือ
บรรเทาปญหา
ความยากจน 

            

3.  ยุทธศาสตร
สรางสังคมใหมี
คุณภาพชีวิตที่ดี
อยางทั่วถึงและอยู
รวมกันอยางมี
ความสุข 

            

4. ยุทธศาสตรการ
อนุรักษและพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชา
ตแิละสิ่งแวดลอม
ใหเกิดความสมดุล
อยางยั่งยนื 

            

5. ยุทธศาสตรการ
บริหารราชการ
ตามหลักการ
บริหารบานเมืองที่
ดี 

            

6. ยุทธศาสตรการ
สงเสริมการ
ปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย 
ความมั่นคง และ
สนับสนุน
แนวนโยบายของ
รัฐบาล จังหวัด 
อําเภอ 

            

รวม             
 

ผลการดําเนนิงานตามแผนพัฒนาทองถ่ิน 

ยุทธศาสตร 

จํานวนโครงการ
ท้ังหมดในแผนพัฒนา 
รวมเปล่ียนแปลงและ

เพิ่มเตมิ 

จํานวนโครงการ 
ท่ีบรรจุในขอบัญญัตแิละที่
อนุมัติงบประมาณ + เงิน

สะสม 

จํานวนโครงการ 
ท่ีทําเสร็จ 

(คิดเปนรอยละของ
จํานวนโครงการตาม

ขอบัญญัติ+ เงินสะสม) 

จํานวนโครงการที่ไมได
บรรจุในขอบัญญัตแิละ

ไมไดดําเนินการ 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 
1.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน         

2.  ยุทธศาสตรเสริมสรางความสามารถทางเศรษฐกิจ การทองเที่ยว 
การเกษตร เพ่ือบรรเทาปญหาความยากจน 

        

3.  ยุทธศาสตรสรางสังคมใหมีคุณภาพชีวิตที่ดอียางทั่วถึงและอยู
รวมกันอยางมีความสุข 
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ยุทธศาสตร 

จํานวนโครงการ
ท้ังหมดในแผนพัฒนา
รวมเปล่ียนแปลงและ

เพิ่มเตมิ 

จํานวนโครงการ 
ท่ีบรรจุในขอบัญญัตแิละที่
อนุมัติงบประมาณ + เงิน

สะสม 

จํานวนโครงการ 
ท่ีทําเสร็จ 

(คิดเปนรอยละของ
จํานวนโครงการตาม

ขอบัญญัติ+ เงินสะสม) 

จํานวนโครงการที่ไมได
บรรจุในขอบัญญัตแิละ

ไมไดดําเนินการ 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

4. ยุทธศาสตรการอนุรักษและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมใหเกิดความสมดุลอยางยั่งยนื 

        

5. ยุทธศาสตรการบริหารราชการตามหลักการบริหารบานเมืองที่ดี         
6. ยุทธศาสตรการสงเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย ความ
มั่นคง และสนับสนุนแนวนโยบายของรฐับาล จังหวัด อําเภอ 

        

รวม 
        

 

ยุทธศาสตรและจํานวนโครงการที่ปรากฏในแผน  และจาํนวนโครงการที่ไดปฏบิัต ิ

ยุทธศาสตร 

จํานวนโครงการ 

จํานวนโครงการทั้งหมดใน
แผนพัฒนา รวมเปล่ียนแปลง

และเพิ่มเตมิ 

จํานวนโครงการ 
ท่ีบรรจุในขอบัญญัตแิละที่
อนุมัติงบประมาณ+ เงิน

สะสม 

คดิเปนรอยละ 
ของโครงการท่ีปรากฏใน

แผนฯ 

1.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน    

2.  ยุทธศาสตรเสริมสรางความสามารถทางเศรษฐกิจ การทองเที่ยว การเกษตร 
เพื่อบรรเทาปญหาความยากจน    

3.  ยุทธศาสตรสรางสังคมใหมีคุณภาพชีวิตที่ดอียางทั่วถึงและอยูรวมกันอยางมี
ความสุข    

4. ยุทธศาสตรการอนุรักษและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหเกิด
ความสมดุลอยางยั่งยืน    

5. ยุทธศาสตรการบริหารราชการตามหลักการบริหารบานเมืองที่ดี 
   

6. ยุทธศาสตรการสงเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย ความมั่นคง และ
สนับสนุนแนวนโยบายของรัฐบาล จังหวัด อําเภอ 

   

รวม    
 

4.3.2  การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ (Quality) 
การจัดผลเชิงคุณภาพ  ใชการสํารวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม โดยไดม ี

การประเมินความพึงพอใจ  ซึ่งการประเมินความพึงพอใจทําใหทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการดําเนินงานของเทศบาลใน
ภาพรวม  โดยเครื่องมือที่ใชในการประเมินความพึงพอใจ  มีดังนี้ 

๑.  แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนตอผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบล 
๒.  แบบประเมินความพึงพอใจของผูรับบรกิารในงานบริการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
(ใหหนวยงานภายนอกดําเนินการ) 

 

๔.4  ขอเสนอแนะในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นในอนาคต 
 4.4.1  ผลกระทบนําไปสูอนาคต 

๑. ปญหาสาธารภัยตางๆ ที่เกิดข้ึนในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  อันไดแก  ภัยแลง  วาตะภัย  น้ํา 
ทวม  อัคคีภัย  ที่เกิดข้ึนและสงผลกระทบตอประชาชนในพื้นที่  เกิดความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพยสิน  แนวทางการ
แกไข คือพิจารณาวางแผนการดําเนินการปองกัน  กอนเกิดเหตุ  ระหวางเกิดเหตุ  หลังเกิดเหตุ บรรจุแผนงาน  โครงการ  
กิจกรรม การใหความชวยเหลือตางๆ  จัดตั้งศูนยชวยเหลือประชาชนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  เพื่อสามารถ
ดําเนินการไดทันทวงที   

 ๒.  ปญหาโรคระบาดที่เกิดจากคน  เกิดจากสัตว  ที่สงผลอันตราย หรือคราตอชีวิตประชาชน  และ
สัตวตางๆ ในตําบล  ซึ่งไดแก  โรคไขเลือดออก  โรคไขหวัดใหญ  โรคมือ เทา ปาก  ที่เกิดข้ึนกับเด็กๆ   โรคพิษสุนัขบา  
แนวทางการแกไขปญหา  คือ ฝกอบรม ประชาสัมพันธ  รณรงคการปองกัน  ลงพื้นที่ระงับการเกิดโรคระบาด  การทําลาย  
การรักษา   
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 ๓.  ปญหาประชาชนมีรายไดนอย  ผลผลิตมีราคาถูก ตนทุนการผลิตสูง  ประชาชนในตําบลยังมีคน
รายไดนอย มีหนี้สินเยอะ  คาครองชีพสูง  แนวทางการแกไขปญหา  ใหความรูเกี่ยวกับการประกอบอาชีพ  สาธิตการ
ประกอบอาชีพ  ชวยเหลือประชาชนซอมแซมบานคนจน  ผูมีรายไดนอย สงเสริมการรวมกลุมอาชีพตางๆ   
  ๔.  ปญหายาเสพติดในตําบล  ในพ้ืนที่ยังไมพบวามีปญหายาเสพติด มีแนวทางการปองกัน  โดยการลง
พื้นที่คนหา  การรณรงคปองกัน  การใหความรูกับประชาชนไดทราบถึงโทษของยาเสพติด  

 ๕.  ปญหาการสัญจรไปมาของประชาชนในตําบล  เนื่องจาก ในตําบลดานโครงสรางพื้นฐาน เสนทาง
การคมนาคมยังมีถนนที่ชํารุด เสียหาย และถนนบางแหงยังเปนหินคลุก และถนนดิน  ทําใหชวงฤดูฝนถนนลื่น เปนหลุม
เปนบอ เกิดปญหาในการสัญจรไปมาของประชาชนไมสะดวก เสี่ยงตอการเกิดอุบัติเหตุ การคมนาคมลาชา แนวทางการ
แกไข  จัดทําแผนงาน โครงการกอสรางถนนในเสนทางสําคัญ  พิจารณาเสนอสนับสนุนจากหนวยงานอื่น   

๔.4.2  ขอสังเกต ขอเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 
  ๑.  ขอสังเกต  จากการสํารวจขอมูล การลงพื้นที่ในตําบล จะเห็นวาประชาชนยังมีปญหาที่จะตอง
ดําเนินการแกไขอยูมาก ดังนี้  ดานโครงสรางพื้นฐาน ยังเปนปญหาและมีความจําเปนที่จะตองดําเนินการแกไขเปนอันดับ
ตนๆ ไมวาจะเปน เสนทางคมนาคมตางๆ ไฟฟา ประปา แหลงน้ําเพื่ออุปโภค บริโภค  ดานการศึกษา  สาธารณสุข  ความ
มั่งคงปลอดภัยในชีวิตและทรพัยสิน  การศาสนาศิลปวัฒนธรรม  ประเพณี  กีฬา  สถานที่ผอนหยอนใจ  สวัสดิการสังคม  
การเกษตร  เศรษฐกิจ  อุตสาหกรรม การพัฒนาอาชีพ  ดานทรัพยากรและสิ่งแวดลอม  ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล จาก
ปญหาดานตางๆ ประชาชนไมสามารถแกไขปญหาเองไดจึงตองเสนอใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินแกไข ทําใหมีการเสนอ
โครงการเขามาเปนจํานวนมาก  ซึ่งงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้นมีจํากัดไมเพียงพอตอการบริหารจัดการ
ไดทั้งหมด 
  ๒.  ขอเสนอแนะ  จากขอสังเกตดังกลาว  มีขอเสนอแนะในการแกไขปญหาตางๆ  ดังนี้  ปญหาตางๆ 
ที่ถูกเสนอมายังองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  นั้น ควรนํามาพิจารณาจัดลําดับความสําคัญโดยประชาคมทองถิ่น  ซึ่งมีหลาย
ภาคสวน  ประกอบไปดวย  คณะกรรมการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  สมาชิกสภาทองถิ่น  ผูนําหมูบาน  
ตัวแทนสวนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หนวยงานที่เกี่ยวของ  ประชาชนทั่วไป รวมกันพิจารณาจัดลําดับความสําคัญของ
โครงการ  และพิจารณาบรรจุเขาแผนพัฒนาทองถ่ินตอไป  กรณีโครงการที่เกินศักยภาพก็ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น
เสนอขอรับการสนับสนุนจากหนวยงานอื่น 
  ๓.  ผลจากการพัฒนา  จากการพัฒนาที่ผานมาพบวาองคกรปกครองสวนทองถ่ินไดแกไขปญหาใหกับ
ประชาชนไดในหลายเรื่อง  และครอบคลุมทุกดาน  มีผลการประเมินอยูในเกณฑที่ดี  ประชาชนมีความพึงพอใจ  แตก็ยังมี
ปญหาที่จะตองแกไข ไมวาจะเปนดานโครงสรางพื้นฐาน ถนน ไฟฟา ประปา ซึ่งยังคงเปนปญหาที่ประชาชนยังไดรับความ
เดือดรอน  ดานสิ่งแวดลอม ปญหาขยะที่มีปริมาณมากถึงแมจะมีโครงการรณรงคใหมีการคัดแยกขยะจากตนทางแลวก็
ตาม ดานเศรษฐกิจ และดานอ่ืนๆ  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาคผนวก 
 

ก.  สําเนาคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการฯ ๓ คณะ 

ข.  สําเนารายงานการประชุมสภาฯ 

 


