แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)
เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓

องคการบริหารสวนตําบลพลับพลา
อําเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

คํานํา
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ. ๒๕๔๘ และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ กําหนดใหทองถิ่นดําเนินการจัดทําแผนพัฒนา
ทองถิ่น เพื่อเปนแนวทางการพัฒนาของทองถิ่น และเพื่อประโยชนของประชาชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น
อาจเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถิ่น ตามขอ ๒๒ ขอ ๒๒/๒ องคการบริหารสวนตําบลพลับพลา
มี ค วามจํ า เป น ที่ จ ะต อ งดํ า เนิน การจั ด ทํ า แผนพั ฒ นาท อ งถิ่ น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่ ม เติ ม ครั้ ง ที่
๑/๒๕๖๓ เพื่อใหมีความเหมาะสม สอดคลองกับปญหา สภาพพื้นที่ในการดําเนินการและความเดือดรอนของ
ประชาชน เพื่อใหสามารถแกปญหา ความจําเปนเรงดวน ทันตอสถานการณในปจจุบันและใชเปนกรอบใน
การดําเนินการตามงบประมาณรายจายตอไป
องคการบริหารสวนตําบลพลับพลา

สารบัญ
หนา
หลักการและเหตุผล

๑

สวนที่ 3 การนําแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปไปสูการปฏิบัติ

๒

แบบ ผ ๐1 บัญชีสรุปโครงการการพัฒนา

8

แบบ ผ ๐2 รายละเอียดโครงการพัฒนา

9

แบบ ผ 02/1 รายละเอียดโครงการพัฒนา(โครงการที่เกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น)

๑๔

แบบ ผ ๐3 บัญชีครุภัณฑ

15

ภาคผนวก
ก. สําเนาคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการฯ ๓ คณะ
ข. สําเนารายงานการประชุมสภาฯ

บันทึกหลักการและเหตุผล
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/๒๕๖3
******************************************
หลักการและเหตุผล
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ. ๒๕๔๘ และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ขอ ๒๒ เพื่อประโยชนของประชาชน การเพิ่ม
แผนพัฒนาทองถิ่น ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
(๑) คณะกรรมการสนั บสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทอ งถิ่นจัดทํารา งแผนพัฒนาทอ งถิ่น ที่
เพิ่มเติมพรอมเหตุผลและความจําเปนเสนอคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น
(๒) คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นและประชาคมทองถิ่นพิจารณารางแผนพัฒนาทองถิ่นที่
เพิ่มเติม สําหรับองคการบริหารสวนตําบลใหสงรางแผนพัฒนาทองถิ่นที่เพิ่มเติมใหสภาองคการบริหารสวน
ตําบลพิจารณาตามมาตรา ๔๖ แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ดวย
เมื่อแผนพัฒนาทองถิ่นที่เพิ่มเติมไดรับความเห็นชอบแลว ใหสงแผนพัฒนาทองถิ่นดังกลาวให
ผูบริหารทองถิ่นประกาศใช พรอมทั้งปดประกาศใหประชาชนทราบโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวันนับแต
วันที่ผูบริหารทองถิ่นประกาศใช
ขอ ๒๒/๒ การเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถิ่นเกี่ยวกับโครงการพระราชดําริ
งานพระราชพิธี รัฐพิธี นโยบายรัฐบาล และนโยบายกระทรวงมหาดไทย ใหเปนอํานาจของผูบริหาร สําหรับ
องคการบริหารสวนตําบลใหสงรางแผนพัฒนาทองถิ่นที่เพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงใหสภาองคการบริหารสวน
ตําบลพิจารณาตามมาตรา ๔๖ แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ดวย
และเมื่อแผนพัฒนาทองถิ่นที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงไดรับความเห็นชอบแลว ใหปดประกาศใหประชาชน
ทราบโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับความเห็นชอบการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา
ทองถิ่นดังกลาว
องคการบริหารสวนตําบลพลับพลา มีความจําเปนที่จะตองดําเนินการเพิ่มเติมแผนพัฒนา
ทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เพื่อใหมีความเหมาะสม สอดคลองกับสภาพ
ปญหา สภาพพื้นที่ในการดําเนินงานและความเดือดรอนของประชาชนอยางแทจริง โดยทําการเพิ่มเติม
โครงการในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ในสวนที่ ๓ การนําแผนพัฒนาทองถิ่นไปสูการปฏิบัติ
และในสวนของบัญชีครุภัณฑรายละเอียด ดังตอไปนี้

สวนที่ ๓
การนําแผนพัฒนาทองถิ่นไปสูการปฏิบัติ
บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น
รายละเอียดโครงการพัฒนาที่เพิ่มเติมตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/๒๕๖3 ดังนี้
๑. ยุทธศาสตรโครงสรางพื้นฐาน
๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน
ลําดับที่

รายละเอียดแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) (เพิ่มเติม)

๑

โครงการขยายเขตไฟฟาและติดตั้งโคมไฟฟาสาธารณะ ซอยบานนายเคน
หมูที่ ๑ เชื่อมบานบุ หมูที่ ๑๐
เปาหมาย/ผลผลิตโครงการ
ยาว ๔๕๐ เมตร
งบประมาณ ป 64 – 65 จํานวน ๒๑๐,๐๐๐ บาท
เพิ่มเติมในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ในปงบประมาณ
๒๕๖๔ – ๒๕๖๕ หนา 9 ขอ ๑
โครงการติดตั้งไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย (ไฟฟาโซลาเซลล)
เปาหมาย/ผลผลิตโครงการ
จํานวน ๕๐ จุด
งบประมาณ ป 64 จํานวน 50๐,๐๐๐ บาท
เพิ่มเติมในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ในปงบประมาณ
๒๕๖๔ หนา 14 ขอ 1

2

เหตุผลความจําเปนในการเพิ่มเติมแผน

ยุทธศาสตร

- เพื่อแกไขปญหาความจําเปนและความเดือน ยุทธศาสตรโครงสรางพื้นฐาน
รอนของประชาชน
- เพื่อนําไปจัดทํางบประมาณรายจายป
๒๕๖๔ - 2565

- เพื่อแกไขปญหาบริเวณจุดเสีย่ งที่ไฟฟาแสง ยุทธศาสตรโครงสรางพื้นฐาน
สวางไมเพียงพอ
- เพื่อรองรับการสนับสนุนงบประมาณจาก
หนวยงานอื่น (อบจ.)

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก
แผนงานเคหะและชุมชน กองชาง
แผนงาน

แผนงานเคหะและชุมชน กองชาง

-๓๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ลําดับที่

รายละเอียดแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) (เพิ่มเติม)

๑

โครงการกอสรางถนน คสล. สายบานทุง หมูที่ 6 (ชวงซอยบานนาง
ประคอง รักษาสุวรรณ)
เปาหมาย/ผลผลิตโครงการ
กวาง 3 เมตร ยาว 61 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.
หรือพื้นที่ คสล. ไมนอยกวา 183 ตรม.
งบประมาณ ป 64 จํานวน 110,000 บาท
เพิ่มเติมในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ในปงบประมาณ
๒๕๖๔ หนา 10 ขอ ๑
โครงการซอมแซมถนนสายบานทาตะเคียน หมูที่ 13 เชื่อมบานคลอง
กลาง หมูที่ 15
เปาหมาย/ผลผลิตโครงการ
ซอมแซมถนน จํานวน 4 ชวง ยาวรวม 5,500 เมตร หรือมีพื้นที่
ซอมแซมถนนไมนอยกวา 38,000 ตารางเมตร
งบประมาณ ป 64 – 65 จํานวน 18,000,000 บาท
เพิ่มเติมในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ในปงบประมาณ
๒๕๖๔ - 2565 หนา 14 ขอ 1
โครงการซอมแซม ปรับปรุงทอระบายน้ํา บานคลองยาง หมูที่ ๑๔
เปาหมาย/ผลผลิตโครงการ
ทําการขุดรื้อทอ คสล. เดิมที่ชํารุดแลวทําการวางทอ คสล. ใหม
จํานวน ๒ จุด
งบประมาณ ป 64 จํานวน 320,000 บาท
เพิ่มเติมในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ในปงบประมาณ
๒๕๖๔ หนา 10 ขอ 2

2

3

เหตุผลความจําเปนในการเพิ่มเติมแผน

ยุทธศาสตร

แผนงาน

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองชาง

- เพื่อแกไขปญหาความจําเปนและความเดือน ยุทธศาสตรโครงสรางพื้นฐาน
รอนของประชาชน
- เพื่อนําไปจัดทํางบประมาณรายจายป
๒๕๖๔

แผนงานอุสาหกรรมและ
การโยธา

- เพื่อแกไขปญหาความจําเปนและความเดือน ยุทธศาสตรโครงสรางพื้นฐาน
รอนของประชาชน
- เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก
สวนกลาง

แผนงานอุสาหกรรมและ
การโยธา

กองชาง

- เพื่อแกไขปญหาความจําเปนและความเดือน ยุทธศาสตรโครงสรางพื้นฐาน
รอนของประชาชน
- เพื่อนําไปจัดทํางบประมาณรายจายป
๒๕๖๔

แผนงานอุสาหกรรมและ
การโยธา

กองชาง

-4ลําดับที่

รายละเอียดแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) (เพิ่มเติม)

4

โครงการกอสรางหอถังน้ําประปา คุมหนองเฝา บานโนนแดง หมูที่ ๑๖
เปาหมาย/ผลผลิตโครงการ
กอสรางหอถังโครงเหล็กพรอมติดตั้งระบบสูบน้ําประปา ขนาดความจุ 4
ลูกบาศกเมตร จํานวน ๑ แหง
งบประมาณ ป 64 จํานวน 3๕๐,๐๐๐ บาท
เพิ่มเติมในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ในปงบประมาณ
๒๕๖๔ หนา 10 ขอ 3

เหตุผลความจําเปนในการเพิ่มเติมแผน

ยุทธศาสตร

- เพื่อแกไขปญหาความจําเปนและความเดือน ยุทธศาสตรโครงสรางพื้นฐาน
รอนของประชาชน
- เพื่อนําไปจัดทํางบประมาณรายจายป
๒๕๖๔

แผนงาน
แผนงานอุสาหกรรมและ
การโยธา

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองชาง

๓. ยุทธศาสตรสรางสังคมใหมีคณ
ุ ภาพชีวิตที่ดีอยางทั่วถึงและอยูรวมกันอยางมีความสุข
๓.๒ แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ลําดับที่

รายละเอียดแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) (เพิ่มเติม)

เหตุผลความจําเปนในการเพิ่มเติมแผน

ยุทธศาสตร

แผนงาน

๑

โครงการฝกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจําองคการบริหาร
สวนตําบลพลับพลา
เปาหมาย/ผลผลิตโครงการ
จํานวน ๕๐ คน
งบประมาณ ป 63 - 65 จํานวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท
เพิ่มเติมในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ในปงบประมาณ
๒๕๖๓ – 2565 หนา 11 ขอ ๑

- เพื่อเปนไปตามหนังสือสั่งการกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่น
- เพื่อนําไปจัดทํางบประมาณรายจายป ๒๕๖๓ 2565
- เพื่อดําเนินการฝกทบทวน อบรมชุดปฏิบัติการจิต
อาสาภัยพิบตั ิประจําองคการบริหารสวนตําบลพลับพลา

ยุทธศาสตรสรางสังคมใหมี
คุณภาพชีวิตที่ดีอยางทั่วถึง
และอยูรวมกันอยางมี
ความสุข

เหตุผลความจําเปนในการเพิ่มเติมแผน

ยุทธศาสตร

แผนงาน

ยุทธศาสตรสรางสังคมใหมี
คุณภาพชีวิตที่ดีอยางทั่วถึง
และอยูรวมกันอยางมี
ความสุข

แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก
สํานักงานปลัด

๓.๓ แผนงานการศึกษา
ลําดับที่

รายละเอียดแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) (เพิ่มเติม)

๑

โครงการพัฒนาผูประกอบวิชาชีพครูที่สังกัดศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
เปาหมาย/ผลผลิตโครงการ
บุคลากร จํานวน ๔ คน
งบประมาณ ป 63 – 65 จํานวน ๕,๐๐๐ บาท
เพิ่มเติมในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ในปงบประมาณ
๒๕๖๓ – ๒๕๖๕ หนา 12 ขอ 1

- เพื่อเปนไปตามหนังสือสั่งการ
- เพื่อนําไปจัดทํางบประมาณรายจายป ๒๕๖๓ –
๒๕๖๕

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองการศึกษาฯ

-5๓.๔ แผนงานการศึกษา
ลําดับที่

รายละเอียดแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) (เพิ่มเติม)

๑

โครงการกอสรางโครงหลังคาบริเวณสนามเด็กเลนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
บานทาตะเคียน
เปาหมาย/ผลผลิตโครงการ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานทาตะเคียน จํานวน ๑ แหง
งบประมาณ ป 6๔ จํานวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท
เพิ่มเติมในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ในปงบประมาณ
๒๕๖๔ หนา 13 ขอ 1

เหตุผลความจําเปนในการเพิ่มเติมแผน
- เพื่อใชจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
- เพื่อนําไปจัดทํางบประมาณรายจายป ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร
ยุทธศาสตรสรางสังคมใหมี
คุณภาพชีวิตที่ดีอยางทั่วถึง
และอยูรวมกันอยางมี
ความสุข

แผนงาน
แผนงานการศึกษา

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองการศึกษาฯ

-6สวนของบัญชีครุภัณฑ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/๒๕๖3

บัญชีครุภัณฑ ของแผนพัฒนาทองถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/๒๕๖3 รายละเอียดดังนี้
ลําดับที่

รายละเอียดแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) (เพิ่มเติม)

1

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ
เปาหมาย/ผลผลิตของครุภณ
ั ฑ
เครื่องปรับอากาศ ขนาด 18,000 บีทียู แบบติดผนัง (ระบบ Inverter)
งบประมาณ ป ๒๕๖๔ จํานวน 29,700 บาท
เพิ่มเติมในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ในปงบประมาณ ๒๕๖๔
หนา 15
จัดซื้อเกาอี้ผูบริหาร
เปาหมาย/ผลผลิตของครุภณ
ั ฑ
เกาอี้ผูบริหาร จํานวน ๑ ตัว (ราคาตามทองตลาดไมมีในราคามาตรฐานครุภัณฑ)
งบประมาณ ป ๒๕๖๔ จํานวน 6,000 บาท
เพิ่มเติมในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ในปงบประมาณ ๒๕๖๔
หนา 15
จัดซื้อโตะพับอเนกประสงคหนาโฟเมกา
เปาหมาย/ผลผลิตของครุภณ
ั ฑ
ขนาด 60 x 180 x 75 เซนติเมตร จํานวน 15 ตัว
งบประมาณ ป ๒๕๖๔ จํานวน 19,500 บาท
เพิ่มเติมในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ในปงบประมาณ ๒๕๖๔
หนา 15
จัดซื้อรถบรรทุกขยะ
เปาหมาย/ผลผลิตของครุภณ
ั ฑ
รถบรรทุกขยะ จํานวน ๑ คัน ขนาด ๖ ตัน ๖ ลอ ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํา
กวา ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกําลังเครื่องยนตสูงสุดไมต่ํากวา ๑๗๐ กิโลวัตต แบบอัดทาย
(ตามมาตรฐานครุภัณฑที่กําหนด)
งบประมาณ ป ๒๕๖5 จํานวน ๒,๔๐๐,๐๐๐ บาท
เพิ่มเติมในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ในปงบประมาณ ๒๕๖๕
หนา 15

2

3

4

เหตุผลความจําเปนในการเพิ่มเติมแผน

แผนงาน

หมวด

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก
สํานักงานปลัด

- เพื่อนําไปจัดทํางบประมาณรายจายป
๒๕๖๔

แผนงานบริหารงานทั่วไป

(คาครุภัณฑ ที่ดิน
และสิ่งกอสราง) คา
ครุภัณฑ
- ครุภัณฑสํานักงาน

- เพื่อนําไปจัดทํางบประมาณรายจายป
๒๕๖๔

แผนงานบริหารงานทั่วไป

(คาครุภัณฑ ที่ดิน
สํานักงานปลัด
และสิ่งกอสราง) คา
ครุภัณฑ
- ครุภัณฑสํานักงาน

- เพื่อนําไปจัดทํางบประมาณรายจายป
๒๕๖๔

แผนงานบริหารงานทั่วไป

(คาครุภัณฑ ที่ดิน
สํานักงานปลัด
และสิ่งกอสราง) คา
ครุภัณฑ
- ครุภัณฑสํานักงาน

- เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก
สวนกลางป ๒๕๖๕

แผนงานบริหารงานทั่วไป

(คาครุภัณฑ ที่ดิน
สํานักงานปลัด
และสิ่งกอสราง) คา
ครุภัณฑ
- ครุภัณฑ
ยานพาหนะและ
ขนสง

-7ลําดับที่

รายละเอียดแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) (เพิ่มเติม)

5

จัดซื้อเครื่องพิมพชนิดเลเซอร/ชนิด LED ขาวดํา
เปาหมาย/ผลผลิตของครุภณ
ั ฑ
เครื่องพิมพชนิดเลเซอร/ชนิด LED ขาวดํา จํานวน 6 ชุด
งบประมาณ ป ๒๕๖๔ จํานวน 3๐,๐๐๐ บาท
ป ๒๕๖๕ จํานวน 3๐,๐๐๐ บาท
เพิ่มเติมในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ในปงบประมาณ ๒๕๖๔ –
๒๕๖๕ หนา 16
จัดซื้อโทรทัศน แอล อี ดี (LED TV) ขนาดไมนอยกวา ๔๐ นิ้ว
เปาหมาย/ผลผลิตของครุภณ
ั ฑ
โทรทัศน แอล อี ดี (LED TV) ขนาดไมนอยกวา ๔๐ นิ้ว
จํานวน ๒ เครื่อง
งบประมาณ ป ๒๕๖๔ จํานวน ๒๓,๔๐๐ บาท
เพิ่มเติมในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ในปงบประมาณ ๒๕๖๔
หนา 16
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ
เปาหมาย/ผลผลิตของครุภณ
ั ฑ
เครื่องปรับอากาศ ขนาด 15,000 บีทียู แบบแยกสวน แบบตั้งพืน้ หรือแบบ
แขวน (ราคารวมคาติดตั้ง)
งบประมาณ ป ๒๕๖๔ จํานวน 25,900 บาท
เพิ่มเติมในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ในปงบประมาณ ๒๕๖๔
หนา 16
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ
เปาหมาย/ผลผลิตของครุภณ
ั ฑ
เครื่องปรับอากาศ ขนาด 32,000 บีทียู แบบแยกสวน แบบตั้งพืน้ หรือแบบ
แขวน (ราคารวมคาติดตั้ง)
งบประมาณ ป ๒๕๖๔ จํานวน 42,300 บาท
เพิ่มเติมในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ในปงบประมาณ ๒๕๖๔
หนา 16

6

7

8

เหตุผลความจําเปนในการเพิ่มเติมแผน

แผนงาน

หมวด

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก
สํานักงานปลัด

- เพื่อนําไปจัดทํางบประมาณรายจายป
๒๕๖๔ – ๒๕๖๕

แผนงานบริหารงานทั่วไป

(คาครุภัณฑ ที่ดิน
และสิ่งกอสราง) คา
ครุภัณฑ
- ครุภัณฑ
คอมพิวเตอร

- เพื่อใชประกอบสื่อการเรียนการสอน
- เพื่อนําไปจัดทํางบประมาณรายจายป
๒๕๖๔

แผนงานการศึกษา

(คาครุภณ
ั ฑ ที่ดิน
กองการศึกษาฯ
และสิ่งกอสราง) คา
ครุภัณฑ
- ครุภัณฑไฟฟาและ
วิทยุ

- เพื่อนําไปจัดทํางบประมาณรายจายป
๒๕๖๔

แผนงานบริหารงานทั่วไป

(คาครุภัณฑ ที่ดิน
กองคลัง
และสิ่งกอสราง) คา
ครุภัณฑ
- ครุภัณฑสํานักงาน

- เพื่อนําไปจัดทํางบประมาณรายจายป
๒๕๖๔

แผนงานบริหารงานทั่วไป

(คาครุภัณฑ ที่ดิน
กองคลัง
และสิ่งกอสราง) คา
ครุภัณฑ
- ครุภัณฑสํานักงาน

แบบ ผ.๐๑
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แบบ ผ.๐๒
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓
องคการบริหารสวนตําบลพลับพลา อําเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

-9รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561–2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2563
องคการบริหารสวนตําบลพลับพลา อําเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๑ การพัฒนาและเพิม่ ศักยภาพการแขงขันเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๖ ยุทธศาสตรดา นการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
เปาหมาย
งบประมาณ
(ผลผลิตของ
2561
2562
2563
2564
2565
โครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๑ โครงการขยายเขตไฟฟา
เพื่อใหราษฎรมีความ
ยาว ๔๕๐ เมตร
210,000 210,000
และติดตั้งโคมไฟฟา
สะดวก และปลอดภัยใน
สาธารณะ ซอยบานนาย การสัญจรเวลาค่ําคืน
เคน หมูที่ ๑ เชื่อมบานบุ และมีไฟฟาใชอยาง
หมูที่ ๑๐
ทั่วถึง
รวม
210,000 210,000

แบบ ผ. 02

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

ประชาชนพึงพอใจ
ในการแกไขปญหา
ตามโครงการรอย
ละ ๖๐ ขึ้นไป

- ทําใหราษฎรไดรับ
ความสะดวก
ปลอดภัย และมีไฟฟา
ใชอยางทั่วถึง

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองชาง

-10รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561–2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2563
องคการบริหารสวนตําบลพลับพลา อําเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๑ การพัฒนาและเพิม่ ศักยภาพการแขงขันเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๖ ยุทธศาสตรดา นการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
เปาหมาย
งบประมาณ
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๑ โครงการกอสรางถนน
เพื่อถนนได
กวาง 3 เมตร ยาว
110,000
คสล. สายบานทุง หมูที่ มาตรฐาน
61 เมตร หนา 0.15
6 (ชวงซอยบานนาง
ราษฎรไดใช
เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.
ประคอง รักษาสุวรรณ) สัญจรไปมาได หรือพื้นที่ คสล. ไมนอย
สะดวก
กวา 183 ตรม.
2 โครงการซอมแซม
เพื่อระบายน้ําได ทําการขุดรื้อทอ คสล.
320,000
ปรับปรุงทอระบายน้ํา
สะดวก น้ําไมกัด เดิมที่ชํารุดแลวทําการ
บานคลองยาง หมูที่
เซาะถนน
วางทอ คสล. ใหม
๑๔
จํานวน ๒ จุด
3 โครงการกอสรางหอถัง เพื่อให
กอสรางหอถังโครงเหล็ก
350,000
น้ําประปา คุมหนองเฝา ประชาชนมีน้ํา พรอมติดตั้งระบบสูบ
บานโนนแดง หมูที่ ๑๖ อุปโภค–บริโภค น้ําประปา ขนาดความ
อยางเพียงพอ
จุ 4 ลูกบาศกเมตร
จํานวน ๑ แหง
รวม
780,000

แบบ ผ. 02

2565
(บาท)
-

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

ประชาชนพึงพอใจ - ทําให
ในการสัญจร
ประชาชน
สะดวกรอยละ ๖๐ สัญจรสะดวก
ขึ้นไป
ประชาชนพึงพอใจ
ในการสัญจร
สะดวกรอยละ ๖๐
ขึ้นไป
ประชาชนพึงพอใจ
ในการสัญจร
สะดวกรอยละ ๖๐
ขึ้นไป

ทําใหระบาย
น้ําไดสะดวก
น้ําไมกัดเซาะ
ถนน
- ทําให
ประชาชนมี
น้ําอุปโภคบริโภคอยาง
เพียงพอ

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองชาง

กองชาง

กองชาง

-11รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561–2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2563
องคการบริหารสวนตําบลพลับพลา อําเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๔ การเสริมสรางความมั่นคงทุกมิติ เพื่อปกปองสถาบันหลักของชาติ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๙ ยุทธศาสตรดา นการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
๓. ยุทธศาสตรสรางสังคมใหมีคณ
ุ ภาพชีวิตที่ดีอยางทั่วถึงและอยูรวมกันอยางมีความสุข
๓.๒ แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
เปาหมาย
งบประมาณ
(ผลผลิตของ
2561
2562
2563
2564
2565
โครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๑ โครงการฝกอบรมชุด - เพื่อจัดตั้งชุด
จิตอาสาภัยพิบัติ
๑๐๐,๐๐๐
๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐
ปฏิบัติการจิตอาสา ปฏิบัติการจิตอาสาภัย องคการบริหารสวน
ภัยพิบัติประจํา
พิบัติปฏิบัติหนาที่
ตําบลพลับพลา
องคการบริหารสวน ชวยเหลือเจาพนักงาน จํานวน ๓๐ คน
ตําบลพลับพลา
ปองกันและบรรเทาสา
ธารณภัย
- เพื่อสงเสริมชุด
ปฏิบัติจิตอาสาภัย
พิบัติ ใหมีความรู
ความเขาใจเกี่ยวกับ
ธารณภัยรูปแบบตางๆ
- เพื่อดําเนินการฝก
ทบทวน อบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติ
รวม
๑๐๐,๐๐๐
๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐

แบบ ผ. 02

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

ประชาชนรอย
ละ ๑๐๐ ไดรบั
ความชวยเหลือ
จากภัยพิบัติ

จิตอาสาภัยพิบัติ
ประจําองคการ
บริหารสวนตําบล
พลับพลาที่เขารับการ
ฝกอบรมสามารถ
ปฏิบัติหนาที่
ชวยเหลือเจาพนักงาน
ปองกันและบรรเทา
สาธารณภัยอยางมี
ประสิทธิภาพ

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
สํานักงาน
ปลัด อบต.
พลับพลา

-12รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561–2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2563
องคการบริหารสวนตําบลพลับพลา อําเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๒ การลดความเหลื่อมล้ํา เพื่อยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๒ ยุทธศาสตรดา นการพัฒนาการศึกษา
๓. ยุทธศาสตรสรางสังคมใหมีคณ
ุ ภาพชีวิตที่ดีอยางทั่วถึงและอยูรวมกันอยางมีความสุข
๓.๓ แผนงานการศึกษา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
เปาหมาย
งบประมาณ
(ผลผลิตของ
2561
2562
2563
โครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๑ พัฒนาผูประกอบ
เพื่อพัฒนาครู/ผูชวยครู บุคลากร จํานวน
๕,๐๐๐
วิชาชีพครูที่สังกัดศูนย ผูดูแลเด็ก/ผูด ูแลเด็ก ให
๔ คน
พัฒนาเด็กเล็ก
มีศักยภาพในการทํางาน
การเรียนการสอน
รวม
5,000

2564
(บาท)
๕,๐๐๐

2565
(บาท)
๕,๐๐๐

5,000

5,000

แบบ ผ. 02

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

ครู/ผูชวยครูผูดูแล
เด็ก/ผูดูแลเด็ก
ไดรับการอบรม
ความรูเพิ่มเติม

ทําใหครู/ผูชวยครู
ผูดูแลเด็ก/ผูด ูแลเด็ก
มีศักยภาพรองรับการ
ปฏิบัติงาน

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กอง
การศึกษาฯ

-13รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561–2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2563
องคการบริหารสวนตําบลพลับพลา อําเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๒ การลดความเหลื่อมล้ํา เพื่อยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๒ ยุทธศาสตรดา นการพัฒนาการศึกษา
๓. ยุทธศาสตรสรางสังคมใหมีคณ
ุ ภาพชีวิตที่ดีอยางทั่วถึงและอยูรวมกันอยางมีความสุข
๓.4 แผนงานการศึกษา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
เปาหมาย
งบประมาณ
(ผลผลิตของ
2561
2562
2563
2564
โครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๑ โครงการกอสรางโครง เพื่อใชจัดกิจกรรมการ
ศูนยเด็กเล็กบาน
100,๐๐๐
หลังคาบริเวณสนาม เรียนการสอน
ทาตะเคียน จํานวน
เด็กเลนศูนยพัฒนา
๑ แหง
เด็กเล็กบานทา
ตะเคียน
รวม
100,000

2565
(บาท)
-

-

แบบ ผ. 02

ตัวชี้วัด
(KPI)
โครงหลังคาได
มาตรฐาน

ผลที่คาดวา
จะไดรับ
เด็กไดพัฒนาตามวัย

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กอง
การศึกษาฯ

แบบ ผ.๐๒/๑
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓
สําหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
องคการบริหารสวนตําบลพลับพลา อําเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

-14-

แบบ ผ. 02/1

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561–2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2563
องคการบริหารสวนตําบลพลับพลา อําเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๑ การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการแขงขันเศรษฐกิจ
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๖ ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
๑.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
เปาหมาย
งบประมาณ
(ผลผลิตของโครงการ) 2561
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๑ โครงการติดตั้งไฟฟา เพื่อใหราษฎรมีความ จํานวน ๕๐ จุด
500,000
พลังงานแสงอาทิตย สะดวก และปลอดภัย
(ไฟฟาโซลาเซลล)
ในการสัญจรเวลาค่ํา
คืนลดจุดเสีย่ งบริเวณ
ที่มีแสงสวางไฟฟาไม
เพียงพอ
รวม
ที่
๑

รวม

๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
โครงการ
วัตถุประสงค
โครงการซอมแซมถนน
สายบานทาตะเคียน หมู
ที่ 13 เชื่อมบานคลอง
กลาง หมูที่ 15

เพื่อถนนได
มาตรฐานราษฎร
ไดใชสัญจรไปมา
ไดสะดวก

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ซอมแซมถนน
จํานวน 4 ชวง ยาว
รวม 5,500 เมตร
หรือมีพื้นที่ซอมแซม
ถนนไมนอยกวา
38,000 ตารางเมตร

2561
(บาท)
-

-

2562
(บาท)
-

-

500,000

งบประมาณ
2563
2564
(บาท)
(บาท)
18,000,000

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

ประชาชนพึง
พอใจในการ
แกไขปญหา
ตามโครงการ
รอยละ ๖๐
ขึ้นไป

- ทําใหราษฎร
ไดรับความ
สะดวก
ปลอดภัย ลดจุด
เสี่ยงบริเวณที่มี
แสงสวางไฟฟา
ไมเพียงพอ

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองชาง

-

2565
(บาท)
18,000,000 ประชาชนพึง
พอใจในการ
สัญจรสะดวก
รอยละ ๖๐
ขึ้นไป

18,000,000 18,000,000

- ทําให
ประชาชนสัญจร
สะดวก

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองชาง

แบบ ผ.๐๓
บัญชีครุภัณฑ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓
องคการบริหารสวนตําบลพลับพลา อําเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

-15-

แบบ ผ. ๐๓

บัญชีครุภัณฑ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/๒๕๖3
องคการบริหารสวนตําบลพลับพลา อําเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา
ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

๑ แผนงาน
(คาครุภณ
ั ฑ ที่ดินและ 1. จัดซื้อ
บริหารงานทั่วไป สิ่งกอสราง) คา
เครือ่ งปรับอากาศ
ครุภัณฑ
- ครุภัณฑสํานักงาน
2. จัดซื้อเกาอี้
ผูบริหาร
3. จัดซื้อโตะพับ
อเนกประสงค
หนาโฟเมกา
(คาครุภณ
ั ฑ ที่ดินและ 1. จัดซื้อ
สิ่งกอสราง) คา
รถบรรทุกขยะ
ครุภัณฑ
- ครุภัณฑยานพาหนะ
และขนสง

เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)
เครื่องปรับอากาศ ขนาด
18,000 บีทียู แบบติด
ผนัง (ระบบ Inverter)
(ราคาตามมาตรฐาน
ครุภัณฑที่กําหนด)
เกาอี้ผูบริหาร จํานวน ๑
ตัว (ราคาตามทองตลาดไม
มีในราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ)
ขนาด 60 x 180 x 75
เซนติเมตร จํานวน 15
ตัว
รถบรรทุกขยะ จํานวน
๑ คัน ขนาด ๖ ตัน ๖
ลอ ปริมาตรกระบอกสูบ
ไมต่ํากวา ๖,๐๐๐ ซีซี
หรือกําลังเครื่องยนตสูงสุด
ไมต่ํากวา ๑๗๐ กิโลวัตต
แบบอัดทาย (ตาม
มาตรฐานครุภณ
ั ฑที่
กําหนด)

๒๕๖๑
(บาท)
-

งบประมาณและที่ผานมา
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
(บาท)
(บาท)
(บาท)
29,700

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

๒๕๖๕
(บาท)
-

สํานักงานปลัด

-

-

-

5,000

-

สํานักงานปลัด

-

-

-

19,500

-

สํานักงานปลัด

-

-

-

-

๒,๔๐๐,๐๐๐ สํานักงานปลัด

-16-

แบบ ผ. ๐๓

บัญชีครุภัณฑ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/๒๕๖3
องคการบริหารสวนตําบลพลับพลา อําเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา
ที่

แผนงาน

แผนงาน
บริหารงาน
ทั่วไป

หมวด

ประเภท

(คาครุภณ
ั ฑ ที่ดินและ
สิ่งกอสราง) คา
ครุภัณฑ
- ครุภัณฑคอมพิวเตอร

1. จัดซื้อ
เครื่องพิมพชนิด
เลเซอร/ชนิด LED
ขาวดํา

(คาครุภณ
ั ฑ ที่ดินและ
สิ่งกอสราง) คา
ครุภัณฑ
- ครุภัณฑสํานักงาน

1. จัดซื้อ
เครื่องปรับอากาศ

2 จัดซื้อ
เครื่องปรับอากาศ

2 แผนงาน
การศึกษา

(คาครุภณ
ั ฑ ที่ดินและ
สิ่งกอสราง) คา
ครุภัณฑ
- ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ

1. จัดซื้อโทรทัศน
แอล อี ดี (LED TV)
ขนาดไมนอยกวา
๔๐ นิ้ว

เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)
เครื่องพิมพชนิดเลเซอร/
ชนิด LED ขาวดํา จํานวน
6 ชุด
(ตามมาตรฐานครุภัณฑที่
กระทรวง ICT กําหนด)
เครื่องปรับอากาศ ขนาด
15,000 บีทียู แบบแยก
สวน แบบตั้งพื้นหรือแบบ
แขวน (ราคารวมคาติดตั้ง)
(ราคาตามมาตรฐาน
ครุภัณฑที่กําหนด)
เครื่องปรับอากาศ ขนาด
32,000 บีทียู แบบแยก
สวน แบบตั้งพื้นหรือแบบ
แขวน (ราคารวมคา
ติดตั้ง)
(ราคาตามมาตรฐาน
ครุภัณฑที่กําหนด)
โทรทัศน แอล อี ดี (LED
TV) ขนาดไมนอยกวา
๔๐ นิ้ว จํานวน ๒
เครื่อง

๒๕๖๑
(บาท)
-

งบประมาณและที่ผานมา
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
(บาท)
(บาท)
(บาท)
3๐,๐๐๐

๒๕๖๕
(บาท)
3๐,๐๐๐

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก
สํานักงานปลัด

-

-

-

25,900

-

กองคลัง

-

-

-

42,300

-

กองคลัง

-

-

-

๒๓,๔๐๐

-

กองการศึกษาฯ

ภาคผนวก
ก. สําเนาคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการฯ ๓ คณะ
ข. สําเนารายงานการประชุมสภาฯ

