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

องคการบริหารสวนตําบลพลับพลา
อําเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

คํานํา
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ. ๒๕๔๘ และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ขอ ๒๒/๑ เพื่อประโยชนของประชาชน องคกร
ปกครองสวนทองถิ่นสามารถเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถิ่นได องคการบริหารสวนตําบลพลับพลา มีความ
จําเปนที่จะตองดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓
เพื่อใหมีความเหมาะสม สอดคลองกับปญหา สภาพพื้นที่ในการดําเนินการและความเดือดรอนของประชาชน
เพื่อใหสามารถแกปญหา ความจําเปนเรงดวน ตามแนวนโยบายของรัฐ ทันตอสถานการณในปจจุบันและใช
เปนกรอบในการดําเนินการตามงบประมาณรายจายตอไป

องคการบริหารสวนตําบลพลับพลา

สารบัญ
หนา
บันทึกหลักการและเหตุผล

๑

สวนที่ 3 การนําแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปไปสูการปฏิบัติ

2

แบบ ผ ๐1 บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

7

แบบ ผ ๐2 รายละเอียดโครงการพัฒนา

8

แบบ ผ 02/1 รายละเอียดโครงการพัฒนา(โครงการที่เกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น) 10
แบบ ผ ๐3 บัญชีครุภัณฑ
ภาคผนวก
ก. สําเนาคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการฯ ๓ คณะ
ข. สําเนารายงานการประชุมสภาฯ

13

บันทึกหลักการและเหตุผล
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓
******************************************
หลักการและเหตุผล
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ. ๒๕๔๘ และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑
ขอ ๒๒/๑ เพื่อประโยชนของประชาชน การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถิ่น ใหเปนอํานาจ
ของคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น สําหรับองคการบริหารสวนตําบลใหสงรางแผนพัฒนาทองถิ่นที่เปลี่ยนแปลง
ใหสภาองคการบริหารสวนตําบลพิจารณาตามมาตรา ๔๖ แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ดวย
เมื่อแผนพัฒนาทองถิ่นตามวรรคหนึ่งไดรับความเห็นชอบแลว ใหสงแผนพัฒนาทองถิ่น
ดังกลาวใหผูบริหารทองถิ่นประกาศใช พรอมทั้งปดประกาศใหประชาชนทราบโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบ
วันนับแตผูบริหารทองถิ่นประกาศใช
ขอ ๒๒/๒ การเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถิ่นเกี่ยวกับโครงการพระราชดําริ
งานพระราชพิธี รัฐพิธี นโยบายรัฐบาล และนโยบายกระทรวงมหาดไทย ใหเปนอํานาจของผูบริหาร สําหรับ
องคการบริหารสวนตําบลใหสงรางแผนพัฒนาทองถิ่นที่เพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงใหสภาองคการบริหารสวน
ตําบลพิจารณาตามมาตรา ๔๖ แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ดวย
และเมื่อแผนพัฒนาทองถิ่นที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงไดรับความเห็นชอบแลว ใหปดประกาศใหประชาชน
ทราบโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับความเห็นชอบการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา
ทองถิ่นดังกลาว
องคการบริหารสวนตําบลพลับพลา มีความจําเปนที่จะตองดําเนินการ จัดทําแผนพัฒนา
ทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เพื่อตอบสนองแนวนโยบายของรัฐบาล ที่มี
ความจําเปน เรงดวน แกปญหาความเดือดรอนของประชาชน การจัดสรรงบประมาณมีความเหมาะสมตาม
สถานะทางการคลังขององคการบริหารสวนตําบล และสอดคลองกับสภาพพื้นที่ดําเนินงานจริง โดยทําการ
เปลี่ย นแปลงในสว น ๓ การนํา แผนพัฒนาทอ งถิ่น ไปสู การปฏิบั ติ สว นของบัญ ชี โ ครงการพัฒ นาท องถิ่ น
รายละเอียด ดังตอไปนี้

สวนที่ 3
การนําแผนพัฒนาทองถิ่นไปสูการปฏิบัติ
รายละเอียดโครงการพัฒนา
รายละเอียดโครงการพัฒนาที่เปลี่ยนแปลง ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖3 ดังนี้
๑. ยุทธศาสตรโครงสรางพื้นฐาน
๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ลําดับ
รายละเอียดแผนพัฒนาทองถิ่น
ที่
(พ.ศ. 2561 – 2565) (ปจจุบนั )
๑

โครงการซอมแซมถนนลาดยางสายหลักจากบานปรางค ม. ๙
ถึงบานประดากุด ม. ๗
เปาหมาย/ผลผลิตโครงการ
ชวงที่ 1 กวางเฉลี่ย 4 เมตร ยาว 800 เมตร
ชวงที่ 2 กวางเฉลี่ย 5 เมตร ยาว 1,200 เมตร
งบประมาณ ป ๖5 จํานวน 4,500,000 บาท
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ใน
ปงบประมาณ ๒๕๖1 - 2565 หนา 124 ขอ 5

2

โครงการกอสรางถนน คสล. สายหลักกลางบานทาตะเคียน หมู
13
เปาหมาย/ผลผลิตโครงการ
- ชวงที่ 1 กวาง 5 ม. ยาว 280 ม. หนา 0.15 ม.
- ชวงที่ 2 กวาง 4 ม. ยาว 150 ม. หนา 0.15 ม.
- ชวงที่ 3 กวาง 5 ม. ยาว 370 ม. หนา 0.15 ม.
งบประมาณ ป ๖3 - 65 จํานวน 2,500,000 บาท
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ใน
ปงบประมาณ ๒๕๖1 - 2565 หนา 125 ขอ 8

รายละเอียดในแผนพัฒนาทองถิ่น
(พ.ศ. 2561 – 2565)
(เปลี่ยนแปลงใหม)
โครงการซอมแซมถนนลาดยางสายหลักจากบานปรางค ม.
๙ ถึงบานประดากุด ม. ๗
เปาหมาย/ผลผลิตโครงการ
ซอมแซมถนน จํานวน ๑๑ ชวง ยาวรวม 7,700 เมตร หรือ
มีพื้นที่ซอมแซมถนนไมนอยกวา 34,200 ตารางเมตร
งบประมาณ ป 64 – 65 จํานวน 16,000,000 บาท
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ในป
๒๕๖๔ - 2565 เปลี่ยนแปลงครั้งที่ ๑/๒๕๖๓
(เปลี่ยนแปลงปริมาณงานและงบประมาณ)
โครงการกอสรางถนน คสล. สายหลักกลางบานทาตะเคียน
หมู 13
เปาหมาย/ผลผลิตโครงการ
- ชวงที่ 1 กวาง 5 ม. ยาว 280 ม. หนา 0.15 ม.
- ชวงที่ 2 กวาง 4 เมตร ยาว 280 เมตร หนา 0.15 เมตร
- ชวงที่ 3 กวาง 5 ม. ยาว 370 ม. หนา 0.15 ม.
งบประมาณ ป 63 – 65 จํานวน 3,000,000 บาท
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ในป
๒๕๖3 - 2565 เปลี่ยนแปลงครั้งที่ ๑/๒๕๖๓
(เปลี่ยนแปลง งบประมาณและปริมาณงานเฉพาะชวงที่ ๒)

เหตุผลความจําเปน
ในการเปลี่ยนแปลง

ยุทธศาสตร

แผนงาน

- เพื่อใหสอดคลองกับ
สภาพความเปนจริง
ของพื้นที่
- เพื่อแกไขปญหา
ความจําเปนและความ
เดือนรอนของ
ประชาชน
- เพื่อขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณ
จากสวนกลาง
- เพื่อใหสอดคลองกับ
สภาพความเปนจริง
ของพื้นที่
- เพื่อแกไขปญหา
ความจําเปนและความ
เดือนรอนของ
ประชาชน
- เพื่อขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณ
จากสวนกลาง

ยุทธศาสตร
โครงสราง
พื้นฐาน

แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา

ยุทธศาสตร
โครงสราง
พื้นฐาน

แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองชาง

กองชาง

-3ลําดับ
ที่

รายละเอียดแผนพัฒนาทองถิ่น
(พ.ศ. 2561 – 2565) (ปจจุบนั )

3

โครงการกอสรางถนนคสล.คุมหนองหญาขาวถึงบานยาย
บาย บานทาตะเคียน
หมูที่ ๑๓
เปาหมาย/ผลผลิตโครงการ
ชวงที่ ๑ จากคุมหนองหญาขาวถึงบานนายบรรลือ กกกระ
โทก กวาง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว
๖๐๐.๐๐ เมตร
ชวงที่ ๒ จากบานนายบันลือ กกกระโทก ถึงบานนางบาย
กวาง ๓.๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร
งบประมาณ ป ๖๑ - 62 จํานวน 2,500,000 บาท
ป 63 - 65 จํานวน 2,800,000 บาท
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ใน
ปงบประมาณ ๒๕๖1 - 2565 หนา 125 ขอ 9

4

โครงการซอมแซมถนน คสล. สายบานคลองยาง หมูที่ ๑๔
เชื่อมบานคลองกลาง หมูที่ ๑๕
เปาหมาย/ผลผลิตโครงการ
กวาง ๔.๙๐ เมตร ยาว ๔๑๕ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร
งบประมาณ ป ๖2 - 65 จํานวน ๑,๐๐๐,๐๐๐บาท
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ใน
ปงบประมาณ ๒๕๖2 - 2565 หนา 126 ขอ 10

รายละเอียดในแผนพัฒนาทองถิ่น
(พ.ศ. 2561 – 2565)
(เปลี่ยนแปลงใหม)
โครงการกอสรางถนนคสล.คุมหนองหญาขาวถึงบานยาย
บาย บานทาตะเคียน หมูที่ ๑๓
เปาหมาย/ผลผลิตโครงการ
ชวงที่ ๑ จากคุมหนองหญาขาวถึงบานนายบรรลือ กก
กระโทก กวาง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว
๖๐๐.๐๐ เมตร
ชวงที่ ๒ จากบานนายบันลือ กกกระโทก ถึงบานนางบาย
กวาง ๓.๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว 6๐๐ เมตร
ชวงที่ 3 กวาง ๓.00 เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว 2๐๐
เมตร
งบประมาณ ป 63 – 65 จํานวน 3,200,000 บาท
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ใน
ป ๒๕๖3 - 2565 เปลี่ยนแปลงครั้งที่ ๑/๒๕๖๓
(เปลี่ยนแปลงปริมาณงานชวงที่ ๒ และเพิ่ม
ชวงที่ ๓)
โครงการซอมแซมถนน คสล. สายบานคลองยาง หมูที่ ๑๔
เชื่อมบานคลองกลาง หมูที่ ๑๕
เปาหมาย/ผลผลิตโครงการ
กวาง ๔.๙๐ เมตร ยาว 565 เมตร หนา ๐.๐๕
เมตร
งบประมาณ ป 63 – 64 จํานวน 1,300,000 บาท
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ใน
ป ๒๕๖3 - 2564 เปลี่ยนแปลงครั้งที่ ๑/๒๕๖๓
(เปลี่ยนแปลงปริมาณงานและงบประมาณ)

เหตุผลความจําเปนใน
การเปลี่ยนแปลง

ยุทธศาสตร

แผนงาน

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

- เพื่อใหสอดคลองกับ
ยุทธศาสตร
สภาพความเปนจริงของ โครงสราง
พื้นที่
พืน้ ฐาน
- เพื่อแกไขปญหาความ
จําเปนและความเดือน
รอนของประชาชน
- เพื่อขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณ
จากสวนกลาง

แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา

กองชาง

- เพื่อใหสอดคลองกับ
ยุทธศาสตร
สภาพความเปนจริงของ โครงสราง
พื้นที่
พืน้ ฐาน
- เพื่อแกไขปญหาความ
จําเปนและความเดือน
รอนของประชาชน
- เพื่อขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณ
จากสวนกลาง

แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา

กองชาง

-4ลําดับ
ที่
5

รายละเอียดแผนพัฒนาทองถิ่น
(พ.ศ. 2561 – 2565) (ปจจุบนั )

รายละเอียดในแผนพัฒนาทองถิ่น
(พ.ศ. 2561 – 2565)
(เปลี่ยนแปลงใหม)
โครงการซอมแซมถนนสายบานคลองกลาง เชื่อมบานคลอง โครงการซอมแซมถนนสายบานคลองกลาง เชื่อมบาน
ยางถึงบานเสาเดียวตําบลทาอาง
คลองยางถึงบานเสาเดียวตําบลทาอาง
เปาหมาย/ผลผลิตโครงการ
เปาหมาย/ผลผลิตโครงการ
กวาง 6 เมตร ยาว 1,450 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร กวาง 6 เมตร ยาว 2,000 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร
งบประมาณ ป 63 จํานวน 4,200,000 บาท
งบประมาณ ป 63 – 65 จํานวน 5,500,000 บาท
ป 64 จํานวน 4,200,000 บาท
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ใน
ป 65 จํานวน 4,200,000 บาท
ป ๒๕๖3 – 2565 เปลี่ยนแปลงครั้งที่ ๑/๒๕๖๓
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ใน (เปลี่ยนแปลงปริมาณงานและงบประมาณ)
ปงบประมาณ ๒๕๖3 - 2565 หนา 126 ขอ 11

๓. ยุทธศาสตรสรางสังคมใหมีคณ
ุ ภาพชีวิตที่ดีอยางทั่วถึงและอยูรวมกันอยางมีความสุข
๓.๔ แผนงานการศึกษา
ลําดับ
รายละเอียดแผนพัฒนาทองถิ่น
รายละเอียดในแผนพัฒนาทองถิ่น
ที่
(พ.ศ. 2561 – 2565) (ปจจุบนั )
(พ.ศ. 2561 – 2565)
(เปลี่ยนแปลงใหม)
๑ โครงการกอสรางสนามเด็กเลน ศพด.บานทาตะเคียน
โครงการกอสรางสนามเด็กเลนศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานทา
เปาหมาย/ผลผลิตโครงการ
ตะเคียน
จํานวน ๑ แหง
เปาหมาย/ผลผลิตโครงการ
งบประมาณ 5๐,๐๐๐ บาท
จํานวน ๑ แหง
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ใน งบประมาณ ป 63 จํานวน ๑๗๐,๐๐๐ บาท
ปงบประมาณ ๒๕๖5 หนา 94 ขอ 14
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒561 – 2565) ใน
ป ๒๕๖3 เปลี่ยนแปลงครั้งที่ ๑/๒๕๖๓
(เปลี่ยนแปลงงบประมาณ และปงบประมาณ)

เหตุผลความจําเปนใน
การเปลี่ยนแปลง

ยุทธศาสตร

- เพื่อใหสอดคลองกับ
ยุทธศาสตร
สภาพความเปนจริงของ โครงสราง
พื้นที่
พืน้ ฐาน
- เพื่อแกไขปญหาความ
จําเปนและความเดือน
รอนของประชาชน
- เพื่อขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณ
จากสวนกลาง

เหตุผลความจําเปนใน
การเปลี่ยนแปลง
- เพื่อนําไปจัดทํา
งบประมาณรายจายป
๒๕๖๓

ยุทธศาสตร

แผนงาน
แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา

แผนงาน

ยุทธศาสตร
แผนงาน
สรางสังคมให การศึกษา
มีคุณภาพชีวิต
ที่ดีอยางทั่วถึง
และอยูรวมกัน
อยางมี
ความสุข

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองชาง

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองการศึกษาฯ

-5ลําดับ
ที่
2

รายละเอียดแผนพัฒนาทองถิ่น
(พ.ศ. 2561 – 2565) (ปจจุบนั )

รายละเอียดในแผนพัฒนาทองถิ่น
(พ.ศ. 2561 – 2565)
(เปลี่ยนแปลงใหม)
โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันตามแนวทาง
โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันตามแนวทาง
พระราชดําริ
พระราชดําริ
เปาหมาย/ผลผลิตโครงการ
เปาหมาย/ผลผลิตโครงการ
จํานวน 6 โรงเรียน ตําบลพลับพลา (หมุนเวียนทุกโรงเรียน) จํานวน 6 โรงเรียน ตําบลพลับพลา (ทุกโรงเรียน)
งบประมาณ 2๐,๐๐๐ บาท
งบประมาณ ป 63 – 65 จํานวน 3๐,๐๐๐ บาท
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ใน ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒561 –
ปงบประมาณ ๒๕๖1 - 2565 หนา 95 ขอ 19
2565) ในป ๒๕๖3 - 2565 เปลี่ยนแปลงครั้งที่
๑/๒๕๖๓
(เปลี่ยนแปลงงบประมาณ)

๔. ยุทธศาสตรการอนุรกั ษและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหเกิดความสมดุลอยางยั่งยืน
๔.๒ แผนงานสาธารณสุข
ลําดับ
รายละเอียดแผนพัฒนาทองถิ่น
รายละเอียดในแผนพัฒนาทองถิ่น
ที่
(พ.ศ. 2561 – 2565) (ปจจุบนั )
(พ.ศ. 2561 – 2565)
(เปลี่ยนแปลงใหม)
๑ จางเหมาเก็บขยะมูลฝอย
จางเหมาเก็บขยะมูลฝอย
เปาหมาย/ผลผลิตโครงการ
เปาหมาย/ผลผลิตโครงการ
จํานวน ๑๘ หมูบาน
จํานวน ๑๘ หมูบาน
งบประมาณ ๒๗๐,๐๐๐ บาท
งบประมาณ ป 64 – 65 จํานวน ๓๐๖,๐๐๐ บาท
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ใน ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ ใน
ปงบประมาณ ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ หนา 110 ขอ 1
ป 2564 – 2565 เปลี่ยนแปลงครั้งที่ ๑/๒๕๖๓
(เปลี่ยนแปลงงบประมาณ ป ๖๔ – ๖๕)

เหตุผลความจําเปนใน
การเปลี่ยนแปลง
- เพื่อใหการอุดหนุน
งบประมาณตามโครงการ
ครบทุกโรงเรียน
- เพื่อนําไปจัดทํา
งบประมาณรายจายป
๒๕๖3 – ๒๕๖๕

เหตุผลความจําเปนใน
การเปลี่ยนแปลง
- เพื่อใหสอดคลอง
เหมาะสมกับภารกิจในการ
กําจัดขยะมูลฝอย
- เพื่อนําไปจัดทํา
งบประมาณรายจายป
๒๕๖๔ – ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร

แผนงาน

ยุทธศาสตรสราง แผนงาน
สังคมใหมีคณ
ุ ภาพ การศึกษา
ชีวิตที่ดีอยางทั่วถึง
และอยูรวมกัน
อยางมีความสุข

ยุทธศาสตร

แผนงาน

ยุทธศาสตรการ
แผนงาน
อนุรักษและพัฒนา สาธารณสุข
ทรัพยากรธรรมชา
ติและสิ่งแวดลอม
ใหเกิดความสมดุล
อยางยั่งยืน

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองการศึกษาฯ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก
สํานักงานปลัด

-6๖. ยุทธศาสตรการสงเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย ความมั่นคง และสนับสนุนแนวนโยบายของรัฐบาล จังหวัด อําเภอ
๖.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป
ลําดับ
รายละเอียดแผนพัฒนาทองถิ่น
รายละเอียดในแผนพัฒนาทองถิ่น
เหตุผลความจําเปนใน
ที่
(พ.ศ. 2561 – 2565) (ปจจุบนั )
(พ.ศ. 2561 – 2565)
การเปลี่ยนแปลง
(เปลี่ยนแปลงใหม)
๑ คาใชจายในการเลือกตั้ง
คาใชจายในการเลือกตั้ง
- เพื่อรองรับการ
เปาหมาย/ผลผลิตโครงการ
เปาหมาย/ผลผลิตโครงการ
เลือกตั้งสมาชิกและ
จํานวน ๑๘ หมูบาน
จํานวน ๑๘ หมูบาน
ผูบริหารทองถิ่น
งบประมาณ ป 2564 จํานวน 20๐,๐๐๐ บาท งบประมาณ ป 64 จํานวน 900,๐๐๐ บาท - เพื่อนําไปจัดทํา
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ –
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ –
งบประมาณรายจายป
๒๕๖๕) ในปงบประมาณ ๒๕๖๔ หนา 121 ๒๕๖๕) ในป ๒๕๖๔ เปลี่ยนแปลงครั้งที่ ๑/
๒๕๖๔
ขอ 1
๒๕๖๓
(เปลี่ยนแปลงงบประมาณ ป ๖๔)

ยุทธศาสตร

แผนงาน

ยุทธศาสตรการสงเสริม แผนงานบริหารงาน
การปกครองระบอบ
ทั่วไป
ประชาธิปไตย ความ
มั่นคง และสนับสนุน
แนวนโยบายของรัฐบาล
จังหวัด อําเภอ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก
สํานักงานปลัด

สวนของบัญชีครุภัณฑ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/๒๕๖3

บัญชีครุภัณฑ ของแผนพัฒนาทองถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/๒๕๖3 รายละเอียดดังนี้
ลําดับ
ที่
๑

รายละเอียดแผนพัฒนาทองถิ่น
(พ.ศ. 2561 – 2565) (ปจจุบนั )

รายละเอียดในแผนพัฒนาทองถิ่น
เหตุผลความจําเปนในการ
(พ.ศ. 2561 – 2565)
เปลี่ยนแปลง
(เปลี่ยนแปลงใหม)
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ
- เพื่อนําไปจัดทํางบประมาณ
เปาหมาย/ผลผลิตของครุภณ
ั ฑ
เปาหมาย/ผลผลิตโครงการ
รายจายป ๒๕๖๔
เครื่องปรับอากาศ ขนาด 18,000 บีทียู แบบ เครื่องปรับอากาศ ขนาด 18,000 บีทียู แบบ
แยกสวน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบ
ติดผนัง (ระบบ Inverter)
ฟอกอากาศราคารวมติดตั้ง)
งบประมาณ ป 64 จํานวน 29,7๐๐ บาท
งบประมาณ ป ๒๕๖๔ จํานวน 28,600 บาท ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ –
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ –
๒๕๖๕) ในป ๒๕๖๔ เปลี่ยนแปลงครั้งที่ ๑/
๒๕๖๕) ในปงบประมาณ ๒๕๖๔ หนา 138 ๒๕๖๓
ขอ 3
(เปลี่ยนแปลงแบบของเครื่องปรับอากาศและ
งบประมาณ)

ประเภท
ครุภัณฑสาํ นักงาน

แผนงาน
แผนงานเคหะและ
ชุมชน

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองชาง

แบบ ผ.๐๑
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

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

-8รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561–2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2563
องคการบริหารสวนตําบลพลับพลา อําเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๒ การลดความเหลื่อมล้ํา เพื่อยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๔ ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสังคม
๓. ยุทธศาสตรสรางสังคมใหมีคณ
ุ ภาพชีวิตที่ดีอยางทั่วถึงและอยูรวมกันอยางมีความสุข
๓.๔ แผนงานการศึกษา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
เปาหมาย
งบประมาณ
(ผลผลิตของ
2561
2562
2563
โครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 โครงการกอสราง
เพื่อให มีสภาพแวด จํานวน ๑
170,000
สนามเด็กเลนศูนย
ลอมที่ปลอดภัย
แหง
พัฒนาเด็กเล็กบานทา เหมาะสําหรับเด็กเลน
ตะเคียน
เพื่อพัฒนารางกาย
2

รวม

โครงการเกษตรเพื่อ
อาหารกลางวันตาม
แนวทางพระราชดําริ

เพื่อพัฒนาคนสราง
ทุนทางปญญาอยาง
ยั่งยืน

๖ โรงเรียนใน
ตําบล
พลับพลา
-

-

แบบ ผ. 02

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

3๐,๐๐๐

3๐,๐๐๐

3๐,๐๐๐

200,000

30,000

30,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
มีสภาพแวดลอม ทําใหมีสภาพแวดลอม กอง
ที่ปลอดภัย
ที่ปลอดภัยเหมาะ
การศึกษาฯ
เหมาะสําหรับ
สําหรับเด็กเลนเพื่อ
เด็กเลนเพื่อ
พัฒนารางกาย
พัฒนารางกาย
โรงเรียนทุก
ทําใหนักเรียนมี
กอง
โรงเรียนไดรับ
อาหารกลางวัน
การศึกษาฯ
การสนับสนุน
รับประทานตาม
แนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง

-9รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561–2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2563
องคการบริหารสวนตําบลพลับพลา อําเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

แบบ ผ. 02

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๓ บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม ใหมีความสมบูรณอยางยั่งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง และยกระดับอุทยานธรณีโคราชสูอ ุทยานธรณีโลก
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๑๐ ยุทธศาสตรดานการอนุรกั ษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
๔. ยุทธศาสตรการอนุรกั ษและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมใหเกิดความสมดุลอยางยั่งยืน
๔.๒ แผนงานสาธารณสุข
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
เปาหมาย
งบประมาณ
ตัวชี้วัด
ผลที่คาดวา
(ผลผลิตของ
(KPI)
จะไดรับ
2561
2562
2563
2564
2565
โครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๑ จางเหมาเก็บขยะมูล เพื่อกําจัดขยะมูลฝอย
จํานวน ๑๘
๓๐๖,๐๐๐ ๓๐๖,๐๐๐ ความพึงพอใจของ
ทําใหขยะมูลฝอย
ฝอย
ภายในหมูบาน
หมูบาน
ประชาชนที่มีตอการ ภายในตําบล
กําจัดขยะมูลฝอย ไม พลับพลา ลดลง
นอยกวารอยละ ๖๐
รวม
306,000 306,000
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๔ การเสริมสรางความมั่นคงทุกมิติ เพื่อปกปองสถาบันหลักของชาติ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๘ ยุทธศาสตรดา นการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี
๖. ยุทธศาสตรการสงเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย ความมั่นคง และสนับสนุนแนวนโยบายของรัฐบาล จังหวัด อําเภอ
๖.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
เปาหมาย
งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของ
(KPI)
2561
2562
2563
2564
2565
โครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๑ คาใชจายในการเลือกตั้ง เพื่อเลือกตั้งนายก
๑๘ หมูบาน
๙๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ การดําเนินการ
อบต./สมาชิกสภา
เปนไปดวยความ
อบต.
เรียบรอย
รวม
900,000 200,000

ผลที่คาดวา
จะไดรับ
ทําใหการเลือกตั้ง
เปนไปดวยความ
เรียบรอย

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
สํานักงาน
ปลัด

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
สํานักงาน
ปลัด

แบบ ผ.๐๒/๑
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓
สําหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
องคการบริหารสวนตําบลพลับพลา อําเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา
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แบบ ผ. 02/1

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561–2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2563
องคการบริหารสวนตําบลพลับพลา อําเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๑ การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการแขงขันเศรษฐกิจ
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๖ ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
เปาหมาย
งบประมาณ
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 โครงการซอมแซม
เพื่อถนนได
ซอมแซมถนน จํานวน ๑๑
16,000,000
ถนนลาดยางสายหลัก มาตรฐาน
ชวง ยาวรวม 7,700 เมตร
จากบานปรางค ม. ๙ ราษฎรไดใช
หรือมีพื้นที่ซอมแซมถนนไม
ถึงบานประดากุด ม.
สัญจรไปมา
นอยกวา 34,200 ตาราง
๗
ไดสะดวก
เมตร
2

โครงการกอสรางถนน
คสล. สายหลัก
กลางบานทาตะเคียน
หมู 13

เพื่อถนนได
มาตรฐาน
ราษฎรไดใช
สัญจรไปมา
ไดสะดวก

- ชวงที่ 1 กวาง 5 ม. ยาว
280 ม. หนา 0.15 ม.
- ชวงที่ 2 กวาง 4 เมตร
ยาว 280 เมตร หนา
0.15 เมตร
- ชวงที่ 3 กวาง 5 ม. ยาว
370 ม. หนา 0.15 ม.

-

-

3,000,000

3,000,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

2565
(บาท)
16,000,000 ประชาชนพึง
พอใจในการ
แกไขปญหา
ตามโครงการ
รอยละ ๖๐
ขึ้นไป
3,000,000 ประชาชนพึง
พอใจในการ
แกไขปญหา
ตามโครงการ
รอยละ ๖๐
ขึ้นไป

ผลที่คาดวา
จะไดรับ
- ทําให
ประชาชน
สัญจรสะดวก
- ลดอุบัติเหตุ
- ทําให
ประชาชน
สัญจรสะดวก
- ลดอุบัติเหตุ

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองชาง

กองชาง
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แบบ ผ. 02/1

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561–2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2563
องคการบริหารสวนตําบลพลับพลา อําเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๑ การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการแขงขันเศรษฐกิจ
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๖ ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
เปาหมาย
งบประมาณ
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
3 โครงการกอสราง
เพื่อถนนได
ชวงที่ ๑ จากคุมหนองหญาขาวถึง
3,200,000 3,200,000
ถนนคสล.คุม หนอง
มาตรฐาน
บานนายบรรลือ กกกระโทก กวาง
หญาขาวถึงบานยาย ราษฎรไดใช ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร
บาย บานทาตะเคียน สัญจรไปมาได ยาว ๖๐๐.๐๐ เมตร
หมูที่ ๑๓
สะดวก
ชวงที่ ๒ จากบานนายบันลือ กกกระ
โทก ถึงบานนางบาย กวาง ๓.๕
เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว 6๐๐
เมตร
ชวงที่ 3 กวาง ๓.00 เมตร หนา
๐.๑๕ เมตร ยาว 2๐๐ เมตร
4 โครงการซอมแซม
เพื่อถนนได
กวาง ๔.๙๐ เมตร ยาว 565
1,300,000 1,300,000
เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร
ถนน คสล. สายบาน มาตรฐาน
คลองยาง หมูที่ ๑๔ ราษฎรไดใช
สัญจรไปมาได
เชื่อมบานคลองกลาง
สะดวก
หมูที่ ๑๕

ตัวชี้วัด
(KPI)

2565
(บาท)
3,200,000 ประชาชนพึง
พอใจในการ
แกไขปญหา
ตามโครงการ
รอยละ ๖๐
ขึ้นไป

-

ประชาชนพึง
พอใจในการ
แกไขปญหา
ตามโครงการ
รอยละ ๖๐
ขึ้นไป

ผลที่คาดวา หนวยงาน
จะไดรับ
รับผิด
ชอบหลัก
- ทําให
กองชาง
ประชาชน
สัญจร
สะดวก
- ลด
อุบัติเหตุ

- ทําให
ประชาชน
สัญจร
สะดวก
- ลด
อุบัติเหตุ

กองชาง
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แบบ ผ. 02/1

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561–2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2563
องคการบริหารสวนตําบลพลับพลา อําเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๑ การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการแขงขันเศรษฐกิจ
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๖ ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
เปาหมาย
งบประมาณ
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
(บาท)
(บาท)
(บาท)
5 โครงการซอมแซม
เพื่อถนนได
กวาง 6 เมตร ยาว
5,500,000
ถนนสายบานคลอง
มาตรฐาน
2,000 เมตร หนาเฉลี่ย
กลาง เชื่อมบานคลอง ราษฎรไดใช 0.05 เมตร
ยางถึงบานเสาเดียว สัญจรไปมาได
ตําบลทาอาง
สะดวก
รวม

13,000,000

2564
(บาท)
5,500,000

2565
(บาท)
5,500,000

29,000,000

27,700,000

ตัวชี้วัด
(KPI)
ประชาชนพึง
พอใจในการ
แกไขปญหา
ตามโครงการ
รอยละ ๖๐
ขึ้นไป

ผลที่คาดวา หนวยงาน
จะไดรับ
รับผิด
ชอบหลัก
- ทําให
กองชาง
ประชาชน
สัญจร
สะดวก
- ลด
อุบัติเหตุ

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

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

๑

แผนงาน

แผนงานเคหะ
และชุมชน

หมวด

(คาครุภณ
ั ฑ ที่ดิน
และสิ่งกอสราง)
คาครุภณ
ั ฑ
- ครุภัณฑสํานักงาน

ประเภท

เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

1. จัดซื้อ
เครื่องปรับอากาศ ขนาด
เครื่องปรับอากาศ 18,000 บีทียู แบบติด
ผนัง (ระบบ Inverter)
(ราคาตามมาตรฐาน
ครุภัณฑที่กําหนด)

งบประมาณและที่ผานมา
๒๕๖๑
(บาท)

๒๕๖๒
(บาท)

๒๕๖๓
(บาท)

๒๕๖๔
(บาท)

๒๕๖๕
(บาท)

-

-

-

29,700

-

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองชาง

ภาคผนวก
ก. สําเนาคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการฯ ๓ คณะ
ข. สําเนารายงานการประชุมสภาฯ

