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องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา 
อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

 



ค าน า 
 

อาศัยอ านาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘  ข้อ 4  “การแก้ไข” หมายความว่า การแก้ไขข้อผิดพลาดในแผนพัฒนาหรือ
แผนการด าเนินงานให้ถูกต้อง โดยไม่ท าให้วัตถุประสงค์และสาระส าคัญเดิมเปลี่ยนแปลงไป  หมวด ๔  การ
แก้ไข การเพ่ิม เติมหรือการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา  ข้อ 21  การแก้ไขแผนพัฒนา เป็นอ านาจของผู้บริหาร
ท้องถิ่น  และตามระเบี ยบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕๖1 ข้อ 8  “เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นได้เห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่นที่แก้ไขแล้ว ให้ปิดประกาศ
ให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเห็นชอบ พร้ อมทั้งแจ้งสภา
ท้องถิ่น อ าเภอ และจังหวัดทราบด้วย” 

 

ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา   ได้ตรวจสอบแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 –  
2565)  พบว่ามีโครงการที่ต้องด าเนินการย้ายปีงบประมาณ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของประชาชน 
ความจ าเป็นเร่งด่วน และเป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมและ
งบประมาณจากเงินสะสม เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561   
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หลักการและเหตุผล 
ประกอบแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) แก้ไข  ครั้งที่ 3/2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา   
 

ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา  ได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕61-๒๕65)          
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ.๒๕๔๘ และ
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561) ซึ่งได้มีการประกาศใช้แผนพัฒนา ท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)  
เมื่อวันที่  14  มิถุนายน  2562  ไปแล้วนั้น 

 

ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา  ได้ตรวจสอบแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 –  
2565) พบว่ามีโครงการทีจ่ะต้องด าเนินการแก้ไขย้ายปีงบประมาณ เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของ 
ประชาชน ความจ าเป็นเร่งด่วน และเป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2565 รายละเอียด
ดังนี้ 
  1.  โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะพร้อมโคมไฟฟ้าจากบ้านนายถนอม เงินพลับพลา     
ถึงบ้านนางประทวนทิพย์ หมู่ที่ ๔  ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หน้าที่ 53 ล าดับที่  5    
มีความประสงค์จะขอย้ายงบประมาณ จากเดิมตั้งงบประมาณไว้ใน ปีงบประมาณ 2564  ขอแก้ไข ย้ายมาเป็น
ปีงบประมาณ  2565    
  2.   โครงการย้ายเสาไฟฟ้าซอยบ้านนางสัมฤทธิ์  บ้านเกาะ  หมู่ที่  ๘ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2561 – 2565 )  หน้าที่  55  ล าดับที่  13  มีความประสงค์จะขอย้ายงบประมาณ  จากเดิม ต้ัง
งบประมาณไว้ใน ปีงบประมาณ 2564  ขอแก้ไข ย้ายมาเป็นปีงบประมาณ  2565    
  3.  โครงการขยายเขตไฟฟ้าพร้อมโคมไฟฟ้า ซอยบ้านนายส าเริง หมู่ 13 ตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  หน้าที่  56  ล าดับที่  19  มีความประสงค์จะขอย้ายงบประมาณ  จากเดิม
ตั้งงบประมาณไว้ใน ปีงบประมาณ 2564  ขอแก้ไข  ย้ายปีงบประมาณจากปี 2564 มาเป็นปีงบประมาณ  
2565   
  4.  โครงการขยายเขตไฟฟ้าพร้อมโคมไฟฟ้าสาธารณะ จากป้อมยามถึงไร่นายบุญส่ง เปรี้ยว
กระโทก หมู่ที่ ๑๕  ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  หน้าที่  58  ล าดับที่  25  มีความ
ประสงค์จะขอย้ายงบประมาณ  จากเดิมตั้งงบประมาณไว้ใน ปีงบประมาณ 2563 และปีงบประมาณ 2564  
ขอแก้ไข  ย้ายปีงบประมาณจากปี  2564  มาเป็นปีงบประมาณ  2565   

5. โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกขนส่งสินค้าทางการเกษตร ซอยบ้านนางแม้น ค่ากระโทก   
บ้านโนนแดง หมู่ที่ ๑๖  ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หน้าที่ 82 ล าดับที่ 93  มีความ
ประสงค์จะขอย้ายงบประมาณ  จากเดิมตั้งงบประมาณไว้ใน ปีงบประมาณ 2563 และปีงบประมาณ  2564  
ขอแก้ไขเป็น ย้ายปีงบประมาณจากปี 2564 มาเป็นปีงบประมาณ  2565   
  6.  โครงการขยายผิวถนน คสล .รอบหมู่บ้าน บ้านบุ หมู่ที่ 17 ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 
2561 – 2565)  หน้าที่  83  ล าดับที่  97  มีความประสงค์จะขอย้ายงบประมาณ  จากเดิมตั้งงบประมาณ
ไว้ใน ปีงบประมาณ 2564  ขอแก้ไข ย้ายปีงบประมาณจากปี 2564 มาเป็นปีงบประมาณ  2565   
 

เพ่ือให้มีความถูกต้อง สอดคล้องกับโครงการแผนงานโดยไม่ท าให้วัตถุประสงค์และ  
สาระส าคัญเดิมเปลี่ยนแปลงไป  จึงจ าเป็นต้องแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ให้ถูกต้องโดย
ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ .ศ. 
2548 ข้อ 4 “การแก้ไข ” หมายความว่า การแก้ไขข้อผิดพลาดในแผนพัฒนาหรือแผนการด าเนินงานให้
ถูกต้อง โดยไม่ท าให้วัตถุประสงค์และสาระส าคัญเดิมเปลี่ยนแปลงไป  หมวด ๔ การแก้ไข การเพ่ิมเติมหรือ 
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การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา   ข้อ 21  การแก้ไขแผนพัฒนาเป็นอ านาจของผู้บริ หารท้องถิ่น  และตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕๖1    
ข้อ 8  “เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นได้เห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่นที่แก้ไขแล้ว ให้ปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดย 
เปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเห็นชอบ พร้อมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น อ าเภอ และจังหวัด
ทราบด้วย” 



ส่วนที่  ๓ 
การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
 รายละเอียดโครงการพัฒนาที่แก้ไขตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  แก้ไข  ครั้งที่  3/๒๕๖4  ดังนี้ 

ล าดับที ่ รายละเอียดแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  

(เดิม) 

รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) แก้ไข  ครั้งท่ี  3/๒๕๖4   

(แก้ไขใหม่) 

เหตุผลในการแก้ไข ยุทธศาสตร ์ หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

1 โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะพร้อมโคมไฟฟ้าจากบ้านนายถนอม 
เงินพลับพลา  ถึงบ้านนางประทวนทิพย์ หมู่ที่ ๔  
 เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ 
ยาว  50  เมตร 
งบประมาณ ปี ๒๕๖4 ตั้งไว้ 50,000 บาท  
แผนงานเคหะและชุมชน 
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) หน้าท่ี 53 
ล าดับที่ 5   

โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะพร้อมโคมไฟฟ้าจากบ้าน
นายถนอม เงินพลับพลา  ถึงบ้านนางประทวนทิพย์ หมู่ที่ ๔  
เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ 
ยาว  50  เมตร 
งบประมาณ ปี ๒๕๖5 ตั้งไว้ 50,000 บาท  
แผนงานเคหะและชุมชน 
 (ย้ายปีงบประมาณจากปี 2564 เป็นปีงบประมาณ 
2565)   

เพื่อน าไปจัดท า
งบประมาณรายจ่ายปี 
๒๕๖5 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 

กองช่าง 

2 โครงการย้ายเสาไฟฟ้าซอยบ้านนางสัมฤทธ์ิ  บ้านเกาะ  หมู่ที่  ๘ 
เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ 
จ านวน  1  ต้น 
งบประมาณ ปี ๒๕๖4 ตั้งไว้ 15,000 บาท  
แผนงานเคหะและชุมชน 
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) หน้าท่ี 55 
ล าดับที่ 13   

โครงการย้ายเสาไฟฟ้าซอยบ้านนางสัมฤทธ์ิ  บ้านเกาะ  หมู่
ที่  ๘ 
เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ 
จ านวน  1  ต้น 
งบประมาณ ปี ๒๕๖5 ตั้งไว้ 15,000 บาท  
แผนงานเคหะและชุมชน 
 (ย้ายปีงบประมาณจากปี 2564 เป็นปีงบประมาณ 
2565)   

เพื่อน าไปจัดท า
งบประมาณรายจ่ายปี 
๒๕๖5 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 

กองช่าง 

3 โครงการขยายเขตไฟฟ้าพร้อมโคมไฟฟ้า ซอยบ้านนายส าเริง หมู่ 13 
เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ 
ยาว  30  เมตร 
งบประมาณ ปี 2564 ตั้งไว้ 30,000 บาท  
แผนงานเคหะและชุมชน 
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) หน้าท่ี 56  
ล าดับที่  19   

โครงการขยายเขตไฟฟ้าพร้อมโคมไฟฟ้า ซอยบ้านนายส าเริง 
หมู่ 13 
เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ 
ยาว  30  เมตร 
งบประมาณ ปี 2565 ตั้งไว้ 30,000 บาท  
แผนงานเคหะและชุมชน 
(ย้ายปีงบประมาณจากปี 2564 เป็นปีงบประมาณ 2565) 

เพื่อน าไปจัดท า
งบประมาณรายจ่ายปี 
๒๕๖5 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 

กองช่าง 
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ล าดับที ่ รายละเอียดแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  

(เดิม) 

รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) แก้ไข  ครั้งท่ี  3/๒๕๖4   

(แก้ไขใหม่) 

เหตุผลในการแก้ไข ยุทธศาสตร ์ หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

4 โครงการขยายเขตไฟฟ้าพร้อมโคมไฟฟ้าสาธารณะ จาก
ป้อมยามถึงไร่นายบุญส่ง เปรี้ยวกระโทก หมู่ที่ ๑๕ 
เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ 
ยาว  420  เมตร 
งบประมาณ ปี 2563- 2564 ตั้งไว ้300,000 บาท  
แผนงานเคหะและชุมชน 
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
หน้าท่ี 58  ล าดับที่  25  

โครงการขยายเขตไฟฟ้าพร้อมโคมไฟฟ้าสาธารณะ จากป้อมยามถึงไร่
นายบุญส่ง เปรี้ยวกระโทก หมู่ที่ ๑๕ 
เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ 
ยาว  420  เมตร 
งบประมาณ ปี  2563  และปีงบ  2565  ตั้งไว้  300,000  บาท  
แผนงานเคหะและชุมชน 
(ย้ายปีงบประมาณจากปี 2564 เป็นปีงบประมาณ 2565) 

เพื่อน าไปจัดท า
งบประมาณรายจ่ายปี 
๒๕๖5 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 

กองช่าง 

5 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกขนส่งสินค้าทางการเกษตร 
ซอยบ้านนางแม้น ค่ากระโทก  บ้านโนนแดง หมู่ที่ ๑๖ 
เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ 
กว้าง 3  เมตร ยาว 1,000 เมตร  หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 
งบประมาณ ปี ๒๕๖3–๒๕๖4 ตั้งไว ้300,000 บาท  
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
หน้าท่ี 82 ล าดับที่ 93   

โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกขนส่งสินค้าทางการเกษตร ซอยบ้านนาง
แม้น ค่ากระโทก  บ้านโนนแดง หมู่ที่ ๑๖ 
เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ 
กว้าง 3  เมตร  ยาว  1,000 เมตร  หนาเฉลี่ย  0.15  เมตร 
งบประมาณ ปี ๒๕๖3 และในปีงบประมาณ 2565  
ตั้งไว้  30๐,๐๐๐ บาท  
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 (ย้ายปีงบประมาณจากปี 2564 เป็นปีงบประมาณ 2565) 

เพื่อน าไปจัดท า
งบประมาณรายจ่ายปี 
๒๕๖5 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 

กองช่าง 

6 โครงการขยายผิวถนน คสล.รอบหมู่บ้าน บ้านบุ หมู่ที่ 17 
เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ 
กว้าง 1  เมตร ยาว 62 เมตร  หนา 0.15 เมตร 
งบประมาณ ปี  ๒๕๖4 ตั้งไว้  40,000 บาท  
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
หน้าท่ี 83 ล าดับที่ 97   

โครงการขยายผิวถนน คสล.รอบหมู่บ้าน บ้านบุ หมู่ที่ 17 
เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ 
กว้าง 1  เมตร ยาว 62 เมตร  หนา 0.15 เมตร 
งบประมาณ ปี  ๒๕๖5  ตั้งไว้  40,000 บาท  
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
(ย้ายปีงบประมาณจากปี 2564 เป็นปีงบประมาณ 2565) 

เพื่อน าไปจัดท า
งบประมาณรายจ่ายปี 
๒๕๖5 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 

กองช่าง 
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) แก้ไข ครั้งที่ 3/2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา 
 

ยุทธศาสตร ์
ปี  2561 ปี  2562 ปี  2563 ปี  2564 ปี  2565 รวม  5  ปี 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

            

 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน - - - - 1 300,000 - - 4 395,000 5 695,000 
 1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา - - - - 1 300,000 - - 2 340,000 3 640,000 

รวม - - - - 2 600,000 - - 6 735,000 7 1,335,000 
 

 
 
 

แบบ ผ. ๐1 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) แก้ไข  ครั้งท่ี  3/๒๕๖4 

องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ ๑  สร้างเสริมระบบโครงสรา้งพื้นฐานเช่ือมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคต และเพิ่มขีดความสามารถ การค้าการลงทุนและเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  ๖  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
    ๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

๑.๑  แผนงานเคหะและชุมชน 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะพร้อมโคม
ไฟฟ้าจากบ้านนายถนอม 
เงินพลับพลา ถึงบ้านนาง
ประทวนทิพย์ หมู่ที่ ๔ 
 

เพื่อให้ราษฎรมีความ
สะดวก และ
ปลอดภัยในการ
สัญจรเวลาค่ าคืนและ
มีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง 

ยาว ๕๐ เมตร 
 

- - - - ๕๐,๐๐๐ ประชาชนพึงพอใจ
ในการแก้ไขปัญหา
ตามโครงการร้อย
ละ ๖๐ ขึ้นไป 

- ท าให้ราษฎรได้รับ
ความสะดวก 
ปลอดภัย และมีไฟฟ้า
ใช้อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 
 

2 โครงการย้ายเสาไฟฟ้า
ซอยบ้านนางสัมฤทธ์ิ  
บ้านเกาะ  หมู่ที่  ๘ 
 

เพื่อย้ายเสาไฟฟ้าให้มี
ความสะดวกและ
ปลอดภัย 

จ านวน ๑ ต้น - - - - ๑๕,๐๐๐ ประชาชนพึงพอใจ
ในการแก้ไขปัญหา
ตามโครงการร้อย
ละ ๖๐ ขึ้นไป 

ท าให้การย้ายเสา
ไฟฟ้าเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย 

กองช่าง 
 

3 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
พร้อมโคมไฟฟ้า ซอยบ้าน
นายส าเริง หมู่ 13 
 

เพื่อให้ราษฎรมีความ
สะดวก และ
ปลอดภัยในการ
สัญจรเวลาค่ าคืนและ
มีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง 

ยาว  30  เมตร - - - - 30,000 ประชาชนพึงพอใจ
ในการแก้ไขปัญหา
ตามโครงการร้อย
ละ ๖๐ ขึ้นไป 

- ท าให้ราษฎรได้รับ
ความสะดวก 
ปลอดภัย และมีไฟฟ้า
ใช้อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 
 

 
 

แบบ ผ. ๐๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) แก้ไข  ครั้งท่ี  3/๒๕๖4 

องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ ๑  สร้างเสริมระบบโครงสรา้งพื้นฐานเช่ือมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคต และเพิ่มขีดความสามารถ การค้าการลงทุนและเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  ๖  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
    ๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

๑.๑  แผนงานเคหะและชุมชน 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4 โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าพร้อมโคมไฟฟ้า
สาธารณะ จากป้อม
ยามถึงไร่นายบุญส่ง 
เปรี้ยวกระโทก หมู่ที่ 
๑๕ 

เพื่อให้ราษฎรมีความ
สะดวก และ
ปลอดภัยในการ
สัญจรเวลาค่ าคืนและ
มีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง 

ยาว  420  เมตร 
 

- 
 

- 
 

300,000 - 
 

300,000 ประชาชนพึงพอใจ
ในการแก้ไขปัญหา
ตามโครงการร้อย
ละ ๖๐ ขึ้นไป 

- ท าให้ราษฎรได้รับ
ความสะดวก ปลอดภัย 
และมีไฟฟ้าใช้อย่าง
ท่ัวถึง 

กองช่าง 
 

รวม    - - 300,000 - 395,000    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ. ๐๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) แก้ไข  ครั้งท่ี  3/๒๕๖4 

องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ ๑  สร้างเสริมระบบโครงสรา้งพื้นฐานเช่ือมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคต และเพิ่มขีดความสามารถ การค้าการลงทุนและเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  ๖  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
    ๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

๑.๒  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการก่อสร้างถนนหิน
คลุกขนส่งสินค้าทางการ
เกษตร ซอยบ้านนางแม้น 
ค่ากระโทก  บ้านโนนแดง 
หมู่ที่ ๑๖ 

เพื่อถนนได้
มาตรฐาน
ราษฎรได้ใช้
สัญจรไปมาได้
สะดวก 

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

- - ๓๐๐,๐๐๐ - 
 

๓๐๐,๐๐๐ ประชาชนพึงพอใจ
ในการสัญจร
สะดวกร้อยละ ๖๐ 
ขึ้นไป 

- ท าให้ประชาชน
สัญจรสะดวก 
- ขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร 

กองช่าง 
 

2 โครงการขยายผิวถนน 
คสล.รอบหมู่บ้าน บ้านบุ 
หมู่ที่ 17 
 

เพื่อให้ราษฎรได้
ใช้สัญจรไปมาได้
สะดวก 

กว้าง 1 เมตร  
ยาว 62 เมตร  
หนา 0.15 เมตร 

- - - - 40,000 ประชาชนพึงพอใจ
ในการสัญจร
สะดวกร้อยละ ๖๐ 
ขึ้นไป 

- ท าให้ประชาชน
สัญจรสะดวก 
 

กองช่าง 
 

รวม    - - 300,000 - 340,000    

แบบ ผ. ๐๒ 
 



 


