
 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
เพิ่มเตมิ  คร้ังที่  3/๒๕๖๔ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

องคการบริหารสวนตําบลพลับพลา 
อําเภอโชคชยั  จังหวัดนครราชสีมา 

 

 
 
 



คํานํา 
 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น    
พ.ศ. ๒๕๔๘ และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑  กําหนดใหทองถ่ินดําเนินการจัดทําแผนพัฒนา
ทองถ่ิน  เพ่ือเปนแนวทางการพัฒนาของทองถิ่น และเพ่ือประโยชนของประชาชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น
อาจเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถิ่น ตามขอ ๒๒ ขอ ๒๒/๒  องคการบริหารสวนตําบลพลับพลา  
มีความจําเปนที่จะตองดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.  ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่           
3/๒๕๖๔  เพ่ือใหมีความเหมาะสม สอดคลองกับปญหา สภาพพ้ืนที่ในการดําเนินการและความเดือดรอนของ
ประชาชน เพื่อใหสามารถแกปญหา  ความจําเปนเรงดวน  ทันตอสถานการณในปจจุบันและใชเปนกรอบใน
การจัดทํางบประมาณรายจายประจําป งบประมาณรายจายเพ่ิมเติมและงบประมาณจากเงินสะสม ตอไป 
 
       องคการบริหารสวนตําบลพลับพลา 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สารบัญ 
 

                    หนา 
 

หลักการและเหตุผล          ๑ 
 

สวนที่  3  การนําแผนพัฒนาทองถ่ินไปสูการปฏิบัต ิ       ๒ 
 

แบบ ผ ๐1  บัญชีสรุปโครงการการพัฒนา               11 
 

แบบ ผ ๐2  รายละเอียดโครงการพัฒนา               12 
 

แบบ ผ 02/1 รายละเอียดโครงการพัฒนา(โครงการที่เกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน)    ๑7 
 

แบบ ผ ๐3  บัญชีครุภัณฑ                 20 
          
ภาคผนวก 
 

สําเนารายงานการประชุมสภาฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บันทึกหลักการและเหตุผล 
แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.  ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  เพิ่มเติม  คร้ังที่  3/๒๕๖4 

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

 
หลักการและเหตุผล 

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

 (๑)  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นจัดทํารางแผนพัฒนาทองถิ่นที่
เพ่ิมเติมพรอมเหตุผลและความจําเปนเสนอคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน  

(๒)  คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินและประชาคมทองถิ่นพิจารณารางแผนพัฒนาทองถ่ินที่ 
เพ่ิมเติม  สําหรับองคการบริหารสวนตําบลใหสงรางแผนพัฒนาทองถิ่นที่เพิ่มเติมใหสภาองคการบริหารสวน
ตําบลพิจารณาตามมาตรา ๔๖ แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ดวย 

เมื่อแผนพัฒนาทองถ่ินที่เพ่ิมเติมไดรับความเห็นชอบแลว  ใหสงแผนพัฒนาทองถ่ินดังกลาวให 
ผูบริหารทองถ่ินประกาศใช  พรอมทั้งปดประกาศใหประชาชนทราบโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวันนับแต
วันที่ผูบริหารทองถ่ินประกาศใช 

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

 

  องคการบริหารสวนตําบลพลับพลา  มีความจําเปนที่จะตองดําเนินการเพ่ิมเติมแผนพัฒนา
ทองถิ่น  (พ.ศ.  ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)  เพ่ิมเติม ครั้งที่  3/๒๕๖4  ตามระเบียบขอ 22  เพื่อใหมีความเหมาะสม 
สอดคลองกับสภาพปญหา สภาพพ้ืนท่ีในการดําเนินงานและความเดือดรอนของประชาชนอยางแทจริง โดยทํา
การเพ่ิมเตมิโครงการในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ในสวนที่  ๓  การนําแผนพัฒนาทองถ่ิน
ไปสูการปฏิบัต ิหัวขอบัญชีโครงการพัฒนาทองถ่ินและในสวนของบัญชีครุภัณฑรายละเอียด ดังตอไปนี้ 



 
สวนที่  ๓ 

การนําแผนพัฒนาทองถิ่นไปสูการปฏิบัติ 
 

บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น 
 รายละเอียดโครงการพัฒนาที่เพ่ิมเติมตามแผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5)  เพ่ิมเติม  ครั้งท่ี  3/๒๕๖4  ดังนี ้
๑. ยุทธศาสตรโครงสรางพ้ืนฐาน 
๑.๑  แผนงานเคหะและชุมชน 

ลําดับที ่ รายละเอียดแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) (เพิ่มเติม) เหตุผลความจําเปนในการเพิ่มเติมแผน ยุทธศาสตร แผนงาน 
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก 
๑ โครงการขยายเขตไฟฟาพรอมโคมไฟสองสวางสายริมบึงทุงตาทอง   

บานพลับพลา  หมูท่ี  1 
เปาหมาย/ผลผลิตโครงการ 
ยาว    140    เมตร    
งบประมาณ  ป   65  จํานวน   80,000  บาท  

- เพ่ือแกไขปญหาความจําเปนและความ
เดือดรอนของประชาชน 
- เพ่ือนําไปรองรับการจัดทํางบประมาณ
รายจายป 2565 

ยุทธศาสตรโครงสรางพ้ืนฐาน แผนงานเคหะและชุมชน กองชาง 

2 โครงการขยายประปาสวนภูมิภาคจากซอยบานนางพัด  ครึบกระโทก ถึง
บานนางดํา  เจียกกระโทก  บานเกาะ  หมูที่  8 
เปาหมาย/ผลผลิตโครงการ 
ยาว  120  เมตร   
งบประมาณ  ป 65  จํานวน  45,000  บาท  

- เพ่ือแกไขปญหาความจําเปนและความ
เดือดรอนของประชาชน 
- เพ่ือนําไปจัดทํางบประมาณรายจายป 
2565 

ยุทธศาสตรโครงสรางพ้ืนฐาน แผนงานเคหะและชุมชน กองชาง 

3 โครงการขยายเขตประปาสวนภูมภิาคจากสี่แยกบานนายปญญาถึงสวนนาง
สายยัณห  บานคลองยาง หมู ๑๔ 
เปาหมาย/ผลผลิตโครงการ 
ยาว  250  เมตร   
งบประมาณ  ป 65  จํานวน  100,000  บาท  

- เพ่ือแกไขปญหาความจําเปนและความ
เดือดรอนของประชาชน 
- เพ่ือนําไปจัดทํางบประมาณรายจายป 
2565  

ยุทธศาสตรโครงสรางพ้ืนฐาน แผนงานเคหะและชุมชน กองชาง 

 
 
 
 
 
 

 



-๓- 
 
๑.๒  แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 
 

ลําดับที ่ รายละเอียดแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) (เพิ่มเติม) เหตุผลความจําเปนในการเพิ่มเติมแผน ยุทธศาสตร แผนงาน 
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก 
1 โครงการวางทอระบายน้ํา คสล. ซอยที่ทําการผูใหญบานไปบาน 

นางวราภรณ  จั้นอรัญ  บานพลบัพลา  หมูท่ี  1 
เปาหมาย/ผลผลิตโครงการ 
วางทอ คสล. ขนาด 0.40  เมตร  พรอมบอพักน้ํา  ยาวรวม  95  เมตร 
งบประมาณ  ป 65  จํานวน  250,000  บาท  
 

- เพ่ือแกไขปญหาความจําเปนและความ
เดือดรอนของประชาชน 
- เพ่ือนําไปจัดทํางบประมาณรายจายป 
2565 

ยุทธศาสตรโครงสรางพ้ืนฐาน แผนงานอุสาหกรรมและ
การโยธา 

กองชาง 

2 โครงการซอมแซมถนนคอนกรตีเสริมเหล็กพรอมเทคาน สายทํานบทาชาง  
บานพลับพลา หมูที่  3   
เปาหมาย/ผลผลิตโครงการ 
กวางเฉลี่ย  3.20  เมตร  ยาว  100  เมตร  หนาเฉลี่ย  0.10  เมตร  
งบประมาณ  ป 65  จํานวน  200,000  บาท  
 

- เพ่ือแกไขปญหาความจําเปนและความ
เดือดรอนของประชาชน 
- เพ่ือนําไปจัดทํางบประมาณรายจายป 
2565 

ยุทธศาสตรโครงสรางพ้ืนฐาน แผนงานอุสาหกรรมและ
การโยธา 

กองชาง 

3 โครงการวางทอระบายน้ําจากบานนางพยุง  เดชพร ถึงหนาโรงสีนายมานะ  
โครกระโทก  บานโคงยาง หมูที่ 4 
เปาหมาย/ผลผลิตโครงการ 
วางทอ คสล. ขนาด 0.40 เมตร พรอมบอพักน้ํา ยาว 290 เมตร 
งบประมาณ  ป 65  จํานวน  450,000  บาท  
 

- เพ่ือแกไขปญหาความจําเปนและความ
เดือดรอนของประชาชน 
- เพ่ือนําไปจัดทํางบประมาณรายจายป 
2565 

ยุทธศาสตรโครงสรางพ้ืนฐาน แผนงานอุสาหกรรมและ
การโยธา 

กองชาง 

4 โครงการซอมแซมถนน สายหลักจากบานหนองยายเหล หมูที ่5 ถึงถนน
ทางหลวงหมายเลข 24  นม.ถ. 59-002 
เปาหมาย/ผลผลิตโครงการ 
กวาง  5  เมตร  ยาว  535  เมตร   
งบประมาณ  ป 65  จํานวน  1,600,000  บาท 
 

- เพ่ือแกไขปญหาความจําเปนและความ
เดือดรอนของประชาชน 
- เพ่ือรองรับการจัดทํางบประมาณรายจาย ป 
2565 หรือขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
จากสวนกลาง 

ยุทธศาสตรโครงสรางพ้ืนฐาน แผนงานอุสาหกรรมและ
การโยธา 

กองชาง 

 

 
 



-4- 
 

๑.๒  แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 
 

ลําดับที ่ รายละเอียดแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) (เพิ่มเติม) เหตุผลความจําเปนในการเพิ่มเติมแผน ยุทธศาสตร แผนงาน 
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก 
5 โครงการกอสรางถนน คสล.สายบานกอก หมูที่ 6 เช่ือมตําบลโคกไทย 

เปาหมาย/ผลผลิตโครงการ 
กวาง  6  เมตร  ยาว  28  เมตร  หนา  0.15  เมตร   
งบประมาณ  ป 65  จํานวน  110,000  บาท  

- เพ่ือแกไขปญหาความจําเปนและความ
เดือดรอนของประชาชน 
- เพ่ือนําไปจัดทํางบประมาณรายจายป 2565 

ยุทธศาสตรโครงสราง
พ้ืนฐาน 

แผนงานอุสาหกรรมและ
การโยธา 

กองชาง 

6 โครงการซอมแซมผิวถนน คสล.พรอมขยายไหลถนน สายบานกอก หมูท่ี 6 
ไปบานประดากุด หมูที่ 7 
เปาหมาย/ผลผลิตโครงการ 
1.  ซอมแซมผิวถนนกวาง  3.50  เมตร ยาว  300  เมตร หนา 0.15 เมตร 
2.  ขยายไหลถนนขางละ 1 เมตร ยาว 190 เมตร   
งบประมาณ  ป 65  จํานวน  1,300,000  บาท  

- เพ่ือแกไขปญหาความจําเปนและความ
เดือดรอนของประชาชน 
- เพ่ือนําไปรองรับจัดทํางบประมาณรายจาย ป 
2565 หรือขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก
สวนกลาง 

ยุทธศาสตรโครงสราง
พ้ืนฐาน 

แผนงานอุสาหกรรมและ
การโยธา 

กองชาง 

7 โครงการซอมแซมปรับปรุงผิวถนน คสล. สายหลักบานประดากุด  หมูที่  7 
เปาหมาย/ผลผลิตโครงการ 
กวาง  3.80  เมตร  ยาว  200  เมตร  หนาเฉลี่ย  0.04  เมตร   
งบประมาณ   ป  65  จํานวน  300,000  บาท  

- เพ่ือแกไขปญหาความจําเปนและความ
เดือดรอนของประชาชน 
- เพ่ือนําไปจัดทํางบประมาณรายจายป 2565 

ยุทธศาสตรโครงสราง
พ้ืนฐาน 

แผนงานอุสาหกรรมและ
การโยธา 

กองชาง 

8 โครงการขยายไหลถนนสายหลักบานประดากดุ  หมูท่ี  7 
เปาหมาย/ผลผลิตโครงการ 
ชวงท่ี  1  กวางเฉลี่ย  1  เมตร  สูงเฉลี่ย  1.40  เมตร  ยาว  195  เมตร 
ชวงท่ี  2  กวางเฉลี่ย  1  เมตร  สูงเฉลี่ย  1.50  เมตร  ยาว  160  เมตร 
งบประมาณ  ป  65  จํานวน  150,000  บาท 

- เพ่ือแกไขปญหาความจําเปนและความ
เดือดรอนของประชาชน 
- เพ่ือนําไปจัดทํางบประมาณรายจายป 2565 

ยุทธศาสตรโครงสราง
พ้ืนฐาน 

แผนงานอุสาหกรรมและ
การโยธา 

กองชาง 

9 โครงการขยายไหลทางเสริมดินและลงหินคลุก ซอยหนาบานนางสาํรวย  
แนมผักแวน ถึงบานนางสม ทองกระโทก  บานเกาะ  หมูที่  ๘ 
เปาหมาย/ผลผลิตโครงการ 
กวาง  1  เมตร  ยาว  22  เมตร   
งบประมาณ  ป 65  จํานวน  12,000  บาท  

- เพ่ือแกไขปญหาความจําเปนและความ
เดือดรอนของประชาชน 
- เพ่ือนําไปจัดทํางบประมาณรายจายป 2565 

ยุทธศาสตรโครงสราง
พ้ืนฐาน 

แผนงานอุสาหกรรมและ
การโยธา 

กองชาง 
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๑.๒  แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 
 

ลําดับที ่ รายละเอียดแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) (เพิ่มเติม) เหตุผลความจําเปนในการเพิ่มเติมแผน ยุทธศาสตร แผนงาน 
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก 
10 โครงการซอมแซมถนนหินคลุก สายดอบตาห่ํา  บานเกาะ  หมูที่  8 

เปาหมาย/ผลผลิตโครงการ 
กวาง  2.50  เมตร  ยาว  1,000  เมตร   
งบประมาณ  ป 65  จํานวน  130,000  บาท  

- เพ่ือแกไขปญหาความจําเปนและความ
เดอืดรอนของประชาชน 
- เพ่ือนําไปจัดทํางบประมาณรายจายป 
2565 

ยุทธศาสตรโครงสรางพ้ืนฐาน แผนงานอุสาหกรรมและ
การโยธา 

กองชาง 

11 โครงการปรับปรุงซอมแซมรางระบายน้ําจากบานนายเฉลิมถึงสะพาน 
ทาชาง  บานเกาะ  หมูที่  8 
เปาหมาย/ผลผลิตโครงการ 
ทําการปรับปรุงฝารางระบายน้าํที่ชํารุด  จํานวน  30  จุด  พรอมลอก
ตะกอนดิน  ยาว  190  เมตร 
งบประมาณ  ป  65  จํานวน  50,000  บาท 

- เพ่ือแกไขปญหาความจําเปนและความ
เดือดรอนของประชาชน 
- เพ่ือนําไปจัดทํางบประมาณรายจายป 
2565 

ยุทธศาสตรโครงสรางพ้ืนฐาน แผนงานอุสาหกรรมและ
การโยธา 

กองชาง 

12 โครงการกอสรางถนน คสล. สายอูชางเลิศไปโรงพยาบาลโชคชัย บาน
ปรางค หมูที่ 9 
เปาหมาย/ผลผลิตโครงการ 
ชวงท่ี 1 กวาง  4  เมตร  ยาว  245  เมตร  หนา  0.15  เมตร   
ชวงท่ี 2 กวาง 3.50 เมตร ยาว 30 เมตร หนา 0.15 เมตร 
งบประมาณ  ป 65  จํานวน  650,000  บาท  

- เพ่ือแกไขปญหาความจําเปนและความ
เดือดรอนของประชาชน 
- เพ่ือนําไปรองรับจัดทํางบประมาณรายจายป 
2565 

ยุทธศาสตรโครงสรางพ้ืนฐาน แผนงานอุสาหกรรมและ
การโยธา 

กองชาง 

13 โครงการซอมแซม/ปรับปรุงถนนหินคลุก สายฤาษตีาไฟ จากบานปรางค 
หมูที่ 9 ต.พลับพลา เช่ือมบานบิง หมูท่ี 8 ต.โชคชัย 
เปาหมาย/ผลผลิตโครงการ 
กวาง  3  เมตร  ยาว  330  เมตร  หนาเฉลี่ย  0.15  เมตร 
งบประมาณ  ป 65  จํานวน  500,000  บาท 

- เพ่ือแกไขปญหาความจําเปนและความ
เดือดรอนของประชาชน 
- เพ่ือรองรับการจัดทํางบประมาณรายจายป 
2565 หรือขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
จากสวนกลาง 

ยุทธศาสตรโครงสรางพ้ืนฐาน แผนงานอุสาหกรรมและ
การโยธา 

กองชาง 

14 โครงการกอสรางถนน คสล. สายรอบสระบึงทุงตาทอง  บานบุ  หมูที่  10 
เปาหมาย/ผลผลิตโครงการ 
กวาง  4  เมตร  ยาว  75  เมตร  หนา  0.15  เมตร   
งบประมาณ  ป 65  จํานวน  170,000  บาท  

- เพ่ือแกไขปญหาความจําเปนและความ
เดือดรอนของประชาชน 
- เพ่ือนําไปจัดทํางบประมาณรายจายป 
2565 

ยุทธศาสตรโครงสรางพ้ืนฐาน แผนงานอุสาหกรรมและ
การโยธา 

กองชาง 
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๑.๒  แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 

ลําดับที ่ รายละเอียดแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) (เพิ่มเติม) เหตุผลความจําเปนในการเพิ่มเติมแผน ยุทธศาสตร แผนงาน 
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก 
15 โครงการซอมแซมปรับปรุงถนนลาดยางตอจากบานนายสัมฤทธ์ิ ถึงสะพาน

ลําสําลาย บานปรางค หมูท่ี 11 
เปาหมาย/ผลผลิตโครงการ 
กวาง  4  เมตร  ยาว  305  เมตร  พรอมวางทอ คสล.ขนาด 0.40 เมตร  
จํานวน  7  ทอน 
งบประมาณ  ป 65  จํานวน  700,000  บาท  

- เพ่ือแกไขปญหาความจําเปนและความ
เดือดรอนของประชาชน 
- เพ่ือรองรับการจัดทํางบประมาณรายจายป 
2565 หรือขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
จากสวนกลาง 

ยุทธศาสตรโครงสรางพ้ืนฐาน แผนงานอุสาหกรรมและ
การโยธา 

กองชาง 

16 โครงการซอมสรางผิวถนน AC สายรองจากศาลา SML ถึงบานทาตะเคียน 
หมูที่ 13  นม.ถ. 59-026     
เปาหมาย/ผลผลิตโครงการ  
กวาง  4.90  เมตร  ยาว  950  เมตร  หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร   
งบประมาณ  ป 65  จํานวน  2,500,000  บาท 

- เพ่ือแกไขปญหาความจําเปนและความ
เดือดรอนของประชาชน 
- เพ่ือรองรับการจัดทํางบประมาณรายจายป 
2565 หรือขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
จากสวนกลาง 

ยุทธศาสตรโครงสรางพ้ืนฐาน แผนงานอุสาหกรรมและ
การโยธา 

กองชาง 

17 โครงการกอสรางถนน คสล. ซอยบานนายโย  เก่ืองกระโทก บานคลองยาง 
หมูที่  14 
เปาหมาย/ผลผลิตโครงการ 
กวาง  4  เมตร  ยาว  400  เมตร  หนา  0.15  เมตร  พรอมวางทอ 
คสล.ขนาด 0.60 เมตร จํานวน  8  ทอน 
งบประมาณ  ป 65  จํานวน  950,000  บาท 

- เพ่ือแกไขปญหาความจําเปนและความ
เดือดรอนของประชาชน 
- เพ่ือนําไปรองรับการจัดทํางบประมาณ
รายจายป 2565  

ยุทธศาสตรโครงสรางพ้ืนฐาน แผนงานอุสาหกรรมและ
การโยธา 

กองชาง 

18 โครงการกอสรางถนนดินพรอมลงหินคลุกสายจากโรงสีถึงไรนายทม   
เดชพร  บานคลองกลาง  หมูที่  15 
เปาหมาย/ผลผลิตโครงการ 
กวาง  4  เมตร  ยาว  500  เมตร   
งบประมาณ  ป 65  จํานวน  120,000  บาท 

- เพ่ือแกไขปญหาความจําเปนและความ
เดือดรอนของประชาชน 
- เพ่ือนําไปรองรับการจัดทํางบประมาณ
รายจายป 2565 

ยุทธศาสตรโครงสรางพ้ืนฐาน แผนงานอุสาหกรรมและ
การโยธา 

กองชาง 

19 โครงการซอมสรางถนน คสล. สายบานโนนแดง  หมูที่  16 เชื่อมบาน
หนองลางชาง  หมูที่ 7 ตําบลโคกไทย นม.ถ 59-006 
เปาหมาย/ผลผลิตโครงการ 
กวาง  4  เมตร  ยาว  935  เมตร  หนา  0.15  เมตร 
งบประมาณ  ป  65  จํานวน   2,500,000   บาท 

- เพ่ือแกไขปญหาความจําเปนและความ
เดือดรอนของประชาชน 
- เพ่ือนําไปรองรับการจัดทํางบประมาณ
รายจายป 2565 หรือขอรับการสนับสนุน
จากสวนกลาง 

ยุทธศาสตรโครงสรางพ้ืนฐาน แผนงานอุสาหกรรมและ
การโยธา 

กองชาง 
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๑.๒  แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 

ลําดับที ่ รายละเอียดแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) (เพิ่มเติม) เหตุผลความจําเปนในการเพิ่มเติมแผน ยุทธศาสตร แผนงาน 
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก 
20 โครงการกอสรางถนน คสล.สายบานโนนแดง หมูที่ 16 เช่ือมบานหนอง

ใหญ หมูที่ 10 ตําบลโคกไทย   
เปาหมาย/ผลผลิตโครงการ 
กวาง  4  เมตร  ยาว  47  เมตร  หนา  0.15  เมตร 
งบประมาณ  ป  65  จํานวน  115,000  บาท 

- เพ่ือแกไขปญหาความจําเปนและความ
เดือดรอนของประชาชน 
- เพ่ือนําไปจัดทํางบประมาณรายจายป 
2565  

ยุทธศาสตรโครงสรางพ้ืนฐาน แผนงานอุสาหกรรมและ
การโยธา 

กองชาง 

21 โครงการวางทอระบายน้ําหนาประตูวัดลงสระ บานบุ หมูท่ี 17 
เปาหมาย/ผลผลิตโครงการ 
วางทอ คสล.  ขนาด  0.40  เมตร พรอมบอพักน้ํา  ยาว  76  เมตร  
และวางทอระบายน้ํา  PVC  ขนาด  0.30  เมตร  จํานวน  2  ทอน 
งบประมาณ  ป  65  จํานวน   200,000   บาท  

- เพ่ือแกไขปญหาความจําเปนและความ
เดือดรอนของประชาชน 
- เพ่ือนําไปจัดทํางบประมาณรายจายป 
2565  

ยุทธศาสตรโครงสรางพ้ืนฐาน แผนงานอุสาหกรรมและ
การโยธา 

กองชาง 

22 โครงการกอสรางถนน คสล.สายสีแ่ยกบานนายสมคิด ขันทอง ไปคลอง 
ตามูล บานบยุอ หมูที่ ๑๘ 
เปาหมาย/ผลผลิตโครงการ 
กวาง   4   เมตร  ยาว  520  เมตร  หนา  0.15   เมตร   
งบประมาณ  ป  65  จํานวน  1,200,000  บาท  

- เพ่ือแกไขปญหาความจําเปนและความ
เดือดรอนของประชาชน 
- เพ่ือนําไปรองรับการจัดทํางบประมาณ
รายจายป 2565 หรือขอรับการสนับสนุน
จากสวนกลาง 

ยุทธศาสตรโครงสรางพ้ืนฐาน แผนงานอุสาหกรรมและ
การโยธา 

กองชาง 

 

2.  ยุทธศาสตรเสริมสรางความสามารถทางเศรษฐกิจ การทองเที่ยว การเกษตร เพื่อบรรเทาปญหาความยากจน 
2.3  แผนงานการเกษตร 

 

ลําดับที ่ รายละเอียดแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) (เพิ่มเติม) เหตุผลความจําเปนในการเพิ่มเติมแผน ยุทธศาสตร แผนงาน 
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก 
1 โครงการขุดลอกคลองลําสําลาย หมูที่ 3, 4, 8, 10, 12 ต.พลับพลา  

(เชื่อมบานทาลาดขาว หมูที่ 3 ต.ทาลาดขาว) 
เปาหมาย/ผลผลิตโครงการ 
ทําการขุดลอกคลองกวางเฉลี่ย 18 เมตร ลึก 5 เมตร ยาวรวม  9,000 
เมตร 
งบประมาณ  ป  65  จํานวน  4,900,000 บาท  
 

- เพ่ือแกไขปญหาความจําเปนและความ
เดือดรอนของประชาชน 
- เพ่ือนําไปรองรับการจัดทํางบประมาณ
รายจายป 2565 หรือขอรับการสนับสนุน
จากสวนกลาง 

ยุทธศาสตรเสริมสราง
ความสามารถทางเศรษฐกิจ 
การทองเที่ยว การเกษตร เพ่ือ
บรรเทาปญหาความยากจน 

แผนงานการเกษตร กองชาง 
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สวนของบัญชีครุภัณฑ 
แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5)  เพิ่มเติม  ครั้งที่  3/๒๕๖4 

บัญชีครุภัณฑ ของแผนพัฒนาทองถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 3/๒๕๖4  รายละเอียดดังนี้ 

ลําดับที ่ รายละเอียดแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) (เพิ่มเติม) เหตุผลความจําเปนในการเพิ่มเติมแผน แผนงาน หมวด 
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก 
1 จัดซื้อเกาอี้ผูบริหาร 

เปาหมาย/ผลผลิตของครภุณัฑ 
จํานวน  1  ตัว 
งบประมาณ  ป  ๒๕๖5  จํานวน  6,000 บาท 
 

- เพ่ือนําไปจัดทํางบประมาณรายจายป 
๒๕๖5 

แผนงานบริหารงานทั่วไป (คาครุภัณฑ ที่ดิน
และสิ่งกอสราง)   
คาครุภัณฑ  
- ครุภัณฑสํานักงาน 

สํานักปลดั 

2 จัดซื้อเกาอีน้วมสํานักงาน 
เปาหมาย/ผลผลิตของครภุณัฑ 
จํานวน  3  ตัว 
งบประมาณ  ป  ๒๕๖5  จํานวน  9,000 บาท 
 

- เพ่ือนําไปจัดทํางบประมาณรายจายป 
๒๕๖5 

แผนงานบริหารงานทั่วไป (คาครุภัณฑ ที่ดิน
และสิ่งกอสราง)   
คาครุภัณฑ  
- ครุภัณฑสํานักงาน 

สํานักปลดั 

3 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก สําหรับงานประมวลผล 
เปาหมาย/ผลผลิตของครภุณัฑ 
จํานวน  1  เครื่อง 
(ตามมาตรฐานครุภัณฑที่กระทรวง ICT กําหนด) 
งบประมาณ  ป  ๒๕๖5  จํานวน  22,000 บาท 
 

- เพ่ือนําไปจัดทํางบประมาณรายจายป 
๒๕๖5 

แผนงานบริหารงานทั่วไป (คาครุภัณฑ ที่ดิน
และสิ่งกอสราง)   
คาครุภัณฑ  
- ครุภัณฑ
คอมพิวเตอร 

สํานักปลดั 

4 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร All in One สําหรับงานสํานักงาน 
เปาหมาย/ผลผลิตของครภุณัฑ 
จํานวน  2  เครื่อง 
(ตามมาตรฐานครุภัณฑที่กระทรวง ICT กําหนด) 
งบประมาณ  ป  ๒๕๖5  จํานวน  34,000 บาท 
 

- เพ่ือนําไปจัดทํางบประมาณรายจายป 
๒๕๖5 

แผนงานบริหารงานทั่วไป (คาครุภณัฑ ที่ดิน
และสิ่งกอสราง)   
คาครุภัณฑ  
- ครุภัณฑ
คอมพิวเตอร 

กองคลัง 

 
 
 
 



-9- 
 

ลําดับที ่ รายละเอียดแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) (เพิ่มเติม) เหตุผลความจําเปนในการเพิ่มเติมแผน แผนงาน หมวด 
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก 
5 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก สําหรับงานประมวลผล 

เปาหมาย/ผลผลิตของครภุณัฑ 
จํานวน  1  เครื่อง 
(ตามมาตรฐานครุภัณฑที่กระทรวง ICT กําหนด) 
งบประมาณ  ป  ๒๕๖5  จํานวน  22,000 บาท 
 

- เพ่ือนําไปจัดทํางบประมาณรายจายป 
๒๕๖5 

แผนงานบริหารงานทั่วไป (คาครุภัณฑ ที่ดิน
และสิ่งกอสราง)   
คาครุภัณฑ  
- ครุภัณฑ
คอมพิวเตอร 

กองคลัง 

6 จัดซื้อเครื่องพิมพ Multifunction เลเซอร หรือ LED ส ี
เปาหมาย/ผลผลิตของครภุณัฑ 
จํานวน  1  เครื่อง 
(ตามมาตรฐานครุภัณฑที่กระทรวง ICT กําหนด) 
งบประมาณ  ป  ๒๕๖5  จํานวน  15,000 บาท 
 

- เพ่ือนําไปจัดทํางบประมาณรายจายป 
๒๕๖5 

แผนงานบริหารงานทั่วไป (คาครุภัณฑ ที่ดิน
และสิ่งกอสราง)   
คาครุภัณฑ  
- ครุภัณฑ
คอมพิวเตอร 

กองคลัง 

7 คาจัดซื้อเครื่องวัดอุณหภูม ิ
เปาหมาย/ผลผลิตของครภุณัฑ 
เครื่องวัดอุณหภูมดิิจิตอลแบบอินฟราเรด  จํานวน  2  เครื่อง 
งบประมาณ  ป  ๒๕๖5  จํานวน  4,780  บาท 
 

- เพ่ือนําไปจัดทํางบประมาณรายจายป 
๒๕๖5 

แผนงานการศึกษา (คาครุภัณฑ ที่ดิน
และสิ่งกอสราง)   
คาครุภัณฑ  
- ครุภัณฑ
วิทยาศาสตรหรือ
การแพทย 

กองการศึกษาฯ 

8 จัดซื้อเครื่องตดัหญาแบบขอแข็ง   
เปาหมาย/ผลผลิตของครภุณัฑ 
จํานวน  1  เครื่อง 
งบประมาณ  ป  ๒๕๖5  จํานวน  9,500 บาท 
 

- เพ่ือนําไปจัดทํางบประมาณรายจายป 
๒๕๖5 

แผนงานการศึกษา (คาครุภัณฑ ที่ดิน
และสิ่งกอสราง)   
คาครุภัณฑ  
- ครุภัณฑงานบาน
งานครัว 

กองการศึกษาฯ 

9 จัดซื้อเกาอี้ผูบริหาร 
เปาหมาย/ผลผลิตของครภุณัฑ 
จํานวน  1  ตัว 
งบประมาณ  ป  ๒๕๖5  จํานวน  6,000 บาท 
 

- เพ่ือนําไปจัดทํางบประมาณรายจายป 
๒๕๖5 

แผนงานเคหะและชุมชน (คาครุภณัฑ ที่ดิน
และสิ่งกอสราง)   
คาครุภัณฑ  
- ครุภัณฑสํานักงาน 

กองชาง 
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ลําดับที ่ รายละเอียดแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) (เพิ่มเติม) เหตุผลความจําเปนในการเพิ่มเติมแผน แผนงาน หมวด 
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก 
10 จัดซื้อเกาอี้นวมสํานักงาน 

เปาหมาย/ผลผลิตของครภุณัฑ 
จํานวน  1  ตัว 
งบประมาณ  ป  ๒๕๖5  จํานวน  3,000 บาท 
 

- เพ่ือนําไปจัดทํางบประมาณรายจายป 
๒๕๖5 

แผนงานเคหะและชุมชน (คาครุภณัฑ ที่ดิน
และสิ่งกอสราง)   
คาครุภัณฑ  
- ครุภัณฑสํานักงาน 

กองชาง 

11 จัดซื้อเครื่องสํารองไฟขนาด  800 VA 
เปาหมาย/ผลผลิตของครภุณัฑ 
จํานวน  1  เครื่อง 
งบประมาณ  ป  ๒๕๖5  จํานวน  3,200 บาท 
 

- เพ่ือนําไปจัดทํางบประมาณรายจายป 
๒๕๖5 

แผนงานเคหะและชุมชน (คาครุภณัฑ ที่ดิน
และสิ่งกอสราง)   
คาครุภัณฑ  
- ครุภัณฑ
คอมพิวเตอร 

กองชาง 
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 3/2564 
องคการบริหารสวนตําบลพลับพลา 

 

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

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1) ยุทธศาสตรการพฒันาดาน
โครงสรางพื้นฐาน 

            

 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน - - - - - - - - ๓ 225,000 ๓ ๒๒๕,๐๐๐ 

 1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา (ผ.02) 

- - - - - - - - ๑๖ 
4,557,000 

๑๖ ๔,๕๕๗,๐๐๐ 

 1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา (ผ.02/1) 

- - - - - - - - ๖ 8,600,000 ๖ ๘,๖๐๐,๐๐๐ 

รวม - - - - - - - - ๒๕ ๑๓,๓๘๒,๐๐๐ ๒๕ ๑๓,๓๘๒,๐๐๐ 

2)  ยุทธศาสตรเสริมสราง
ความสามารถทางเศรษฐกจิ 
การทองเที่ยว การเกษตร เพื่อ
บรรเทาปญหาความยากจน 

            

 2.3  แผนงานการเกษตร - - - - - - - - ๑ ๔,๙๐๐,๐๐๐ ๑ ๔,๙๐๐,๐๐๐ 

รวม - - - - - - - - ๑ ๔,๙๐๐,๐๐๐ ๑ ๔,๙๐๐,๐๐๐ 

รวมทั้งสิ้น - - - - - - - - ๒๖ ๑๘,๒๘๒,๐๐๐ ๒๖ ๑๘,๒๘๒,๐๐๐ 

 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ. ๐1 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 3/2564 

องคการบริหารสวนตําบลพลับพลา  อําเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 
 

ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  ๑  สรางเสรมิระบบโครงสรางพ้ืนฐานเชื่อมโยงตอโครงขายคมนาคมแหงอนาคต และเพ่ิมขีดความสามารถ การคาการลงทุนและเศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดท่ี  ๖  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
    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) 

๑ โครงการขยายเขตไฟฟา
พรอมโคมไฟสองสวางสาย
ริมบึงทุงตาทอง   
บานพลับพลา  หมูท่ี  1 
 

เพ่ือใหประชาชนมีความ
สะดวก ปลอดภัยและมี
ไฟฟาใชอยางทั่วถึง 

ยาว  140 เมตร 
 

- - - - 80,000 ประชาชนพึงพอใจ
ในการแกไขปญหา
ตามโครงการรอย
ละ ๖๐ ขึ้นไป 

- ทําใหประชาชน
ไดรับความสะดวก 
ปลอดภัย และมีไฟฟา
ใชอยางทั่วถึง 

กองชาง 
 

2 โครงการขยายประปาสวน
ภูมิภาคจากซอยบานนาง
พัด  ครึบกระโทก ถึงบาน
นางดํา  เจียกกระโทก  
บานเกาะ  หมูที่  8 

เพ่ือใหประชาชนมีน้ํา
อุปโภคบรโิภคท่ัวถึงและ
เพียงพอ 

ยาว  120  
เมตร   
 

- - - - 45,000   ประชาชนพึงพอใจ
ในการแกไขปญหา
ตามโครงการรอย
ละ ๖๐ ขึ้นไป 

ทําใหประชาชนมีน้ํา
อุปโภคบรโิภคท่ัวถึง
และเพียงพอ 

กองชาง 
 

3 โครงการขยายเขตประปา
สวนภูมิภาคจากสี่แยกบาน
นายปญญาถึงสวนนาง
สายยัณห  บานคลองยาง 
หมู ๑๔ 

เพ่ือใหประชาชนมีน้ํา
อุปโภคบรโิภคท่ัวถึงและ
เพียงพอ 

ยาว  250  
เมตร   
 

- - - - 100,000   ประชาชนพึงพอใจ
ในการแกไขปญหา
ตามโครงการรอย
ละ ๖๐ ขึ้นไป 

ทําใหประชาชนมีน้ํา
อุปโภคบรโิภคท่ัวถึง
และเพียงพอ 

กองชาง 
 

รวม    - - - - 225,000    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ. 02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2564 
องคการบริหารสวนตําบลพลับพลา  อําเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  ๑  สรางเสรมิระบบโครงสรางพ้ืนฐานเชื่อมโยงตอโครงขายคมนาคมแหงอนาคต และเพ่ิมขีดความสามารถ การคาการลงทุนและเศรษฐกิจ 
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) 

๑ โครงการวางทอระบาย
น้ํา คสล. ซอยที่ทําการ
ผูใหญบานไปบาน 
นางวราภรณ  จั้นอรัญ  
บานพลับพลา  หมูท่ี  1 

- เพ่ือระบายน้ํา
ไดสะดวก 
- น้ําไมทวมขัง
ถนน 

 วางทอ คสล. ขนาด 
0.40  เมตร  พรอมบอ
พักน้ํา  ยาวรวม  95  
เมตร 
 

- - - - 250,000 
 

ประชาชนพึงพอใจใน
การแกไขปญหาตาม
โครงการรอยละ ๖๐ 
ขึ้นไป 

- ทําใหการ
ระบายน้ําสะดวก 
- ทําใหฝนตกน้ํา
ไมทวมขังถนน 

กองชาง 
 

2 โครงการซอมแซมถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
พรอมเทคาน สายทํานบ
ทาชาง บานพลับพลา 
หมูที่  3   

เพ่ือให
ประชาชนไดใช
สัญจรไปมาได
สะดวก 

กวางเฉลี่ย  3.20 เมตร  
ยาว  100  เมตร   
หนาเฉลี่ย  0.10  เมตร   

- - - - 200,000 ประชาชนพึงพอใจใน
การสญัจรสะดวกรอย
ละ ๖๐ ขึ้นไป 

ทําใหประชาชน
สัญจรสะดวก 
 

กองชาง 
 

3 โครงการวางทอระบาย
น้ําจากบานนางพยุง  
เดชพร ถึงหนาโรงสีนาย
มานะ โครกระโทก  บาน
โคงยาง หมูที่ 4 

- เพ่ือระบายน้ํา
ไดสะดวก 
- น้ําไมทวมขัง
ถนน 

วางทอ คสล. ขนาด 
0.40 เมตร พรอมบอ
พักน้ํา ยาว 290 เมตร 
 

- - - - 450,000 ประชาชนพึงพอใจใน
การแกไขปญหาตาม
โครงการรอยละ ๖๐ 
ขึ้นไป 

- ทําใหการ
ระบายน้ําสะดวก 
- ทําใหฝนตกน้ํา
ไมทวมขังถนน 

กองชาง 
 

4 โครงการกอสรางถนน 
คสล.สายบานกอก หมูที่ 
6 เช่ือมตําบลโคกไทย 
 

เพ่ือให
ประชาชนไดใช
สัญจรไปมาได
สะดวก 

กวาง  6  เมตร   
ยาว  28  เมตร   
หนา  0.15  เมตร   
 

- - - - 110,000   
 

ประชาชนพึงพอใจใน
การสญัจรสะดวกรอย
ละ ๖๐ ขึ้นไป 

ทําใหประชาชน
สัญจรสะดวก 
 

กองชาง 
 

 
 
 

 

แบบ ผ. 02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2564 

องคการบริหารสวนตําบลพลับพลา  อําเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  ๑  สรางเสรมิระบบโครงสรางพ้ืนฐานเชื่อมโยงตอโครงขายคมนาคมแหงอนาคต และเพ่ิมขีดความสามารถ การคาการลงทุนและเศรษฐกิจ 
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) 

5 โครงการซอมแซมปรับปรุง
ผิวถนน คสล. สายหลักบาน
ประดากดุ  หมูท่ี  7 

เพ่ือให
ประชาชนได
ใชสัญจรไปมา
ไดสะดวก 

กวาง  3.80  เมตร  
ยาว  200  เมตร   
หนาเฉลี่ย  0.04  เมตร   
 

- - - - 300,000   ประชาชนพึงพอใจ
ในการสัญจร
สะดวกรอยละ ๖๐ 
ขึ้นไป 

- ทําให
ประชาชน
สัญจรสะดวก 
 

กองชาง 
 

6 โครงการขยายไหลถนนสาย
หลักบานประดากดุ หมูที่  7 
 

เพ่ือให
ประชาชนได
ใชสัญจรไปมา
ไดสะดวก 

ชวงท่ี  1  กวางเฉลี่ย  1  
เมตร  สูงเฉลี่ย  1.40  
เมตร  ยาว  195  เมตร 
ชวงท่ี  2  กวางเฉลี่ย  1  
เมตร  สูงเฉลี่ย  1.50  
เมตร  ยาว  160  เมตร 

- - - - 150,000   ประชาชนพึงพอใจ
ในการสัญจร
สะดวกรอยละ ๖๐ 
ขึ้นไป 

ทําให
ประชาชน
สัญจรสะดวก 
 

กองชาง 
 

7 โครงการขยายไหลทางเสริม
ดินและลงหินคลุก ซอยหนา
บานนางสํารวย แนมผักแวน 
ถึงบาน  นางสม ทองกระ
โทก  บานเกาะ หมูท่ี  ๘ 

เพ่ือให
ประชาชนได
ใชสัญจรไปมา
ไดสะดวก 

กวาง  1  เมตร   
ยาว  22  เมตร   
 

- - - - 12,000   ประชาชนพึงพอใจ
ในการสัญจร
สะดวกรอยละ ๖๐ 
ขึ้นไป 

ทําให
ประชาชน
สัญจรสะดวก 
 

กองชาง 
 

8 โครงการซอมแซมถนนหิน
คลุก สายดอบตาห่ํา  บาน
เกาะ  หมูท่ี  8 
 

เพ่ือให
ประชาชนได
ใชสัญจรไปมา
ไดสะดวก 

กวาง  2.50  เมตร  
ยาว  1,000  เมตร   
 

- - - - 130,000   ประชาชนพึงพอใจ
ในการสัญจร
สะดวกรอยละ ๖๐ 
ขึ้นไป 

ทําให
ประชาชน
สัญจรสะดวก 
 

กองชาง 
 

 
 
 
 

แบบ ผ. 02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2564 
องคการบริหารสวนตําบลพลับพลา  อําเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  ๑  สรางเสรมิระบบโครงสรางพ้ืนฐานเชื่อมโยงตอโครงขายคมนาคมแหงอนาคต และเพ่ิมขีดความสามารถ การคาการลงทุนและเศรษฐกิจ 
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) 

9 โครงการปรับปรุง
ซอมแซมรางระบายน้าํ
จากบานนายเฉลิมถึง
สะพานทาชาง  บาน
เกาะ  หมูท่ี  8 

เพ่ือระบายน้ําได
สะดวก น้ําไม
ทวมขังถนน 
 

ทําการปรับปรุงฝาราง
ระบายน้ําที่ชํารดุ  
จํานวน  30  จุด  
พรอมลอกตะกอนดิน  
ยาว  190  เมตร 

- - - - 50,000   ประชาชนพึงพอใจ
ในการแกไขปญหา
ตามโครงการรอย
ละ ๖๐ ขึ้นไป 

- ทําใหการ
ระบายน้ํา
สะดวก 
- ฝนตกน้ําไม
ทวมขังถนน 

กองชาง 
 

10 โครงการกอสรางถนน 
คสล. สายอูชางเลิศไป
โรงพยาบาลโชคชัย บาน
ปรางค หมูที่ 9 
 

เพ่ือให
ประชาชนไดใช
สัญจรไปมาได
สะดวก 

ชวงท่ี 1 กวาง  4  เมตร  
ยาว  245  เมตร  หนา  
0.15  เมตร   
ชวงท่ี 2 กวาง 3.50 
เมตร ยาว 30 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

- - - - 650,000   ประชาชนพึงพอใจ
ในการสัญจร
สะดวกรอยละ ๖๐ 
ขึ้นไป 

ทําให
ประชาชน
สัญจรสะดวก 
 

กองชาง 
 

11 โครงการกอสรางถนน 
คสล. สายรอบสระบึงทุง
ตาทอง  บานบุ  หมูที่  
10 

เพ่ือให
ประชาชนไดใช
สัญจรไปมาได
สะดวก 

กวาง  4  เมตร   
ยาว  75  เมตร   
หนา  0.15  เมตร   
 

- - - - 170,000   ประชาชนพึงพอใจ
ในการสัญจร
สะดวกรอยละ ๖๐ 
ขึ้นไป 

ทําให
ประชาชน
สัญจรสะดวก 
 

กองชาง 
 

12 โครงการซอมแซม
ปรับปรุงถนนลาดยางตอ
จากบานนายสมัฤทธ์ิ ถึง
สะพานลาํสําลาย บาน
ปรางค หมูที่ 11 

เพ่ือให
ประชาชนไดใช
สัญจรไปมาได
สะดวก 

กวาง  4  เมตร   
ยาว  305  เมตร  
พรอมวางทอ คสล.
ขนาด 0.40 เมตร  
จํานวน  7  ทอน 

- - - - 700,000   ประชาชนพึงพอใจ
ในการสัญจร
สะดวกรอยละ ๖๐ 
ขึ้นไป 

ทําให
ประชาชน
สัญจรสะดวก 
 

กองชาง 
 

 
 
 
 

แบบ ผ. 02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2564 

องคการบริหารสวนตําบลพลับพลา  อําเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  ๑  สรางเสรมิระบบโครงสรางพ้ืนฐานเชื่อมโยงตอโครงขายคมนาคมแหงอนาคต และเพ่ิมขีดความสามารถ การคาการลงทุนและเศรษฐกิจ 
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) 

13 โครงการกอสรางถนน 
คสล. ซอยบานนายโย  
เก่ืองกระโทก บานคลอง
ยาง หมูที่  14 
 

เพ่ือใหประชาชนได
ใชสัญจรไปมาได
สะดวก 

กวาง  4  เมตร   
ยาว  400  เมตร  หนา  
0.15  เมตร  พรอมวาง
ทอ คสล.ขนาด 0.60 
เมตร จาํนวน  8  ทอน 

- - - - 950,000   ประชาชนพึง
พอใจในการ
สัญจรสะดวก
รอยละ ๖๐ ขึ้น
ไป 

ทําใหประชาชน
สัญจรสะดวก 
 

กองชาง 
 

14 โครงการกอสรางถนนดิน
พรอมลงหินคลุกสายจาก
โรงสีถึงไรนายทม   
เดชพร  บานคลองกลาง  
หมูที่  15 

เพ่ือใหประชาชนได
ใชสัญจรไปมาและ
ขนสงสินคา
การเกษตรไดสะดวก 

กวาง  4  เมตร   
ยาว  500  เมตร   
 

- - - - 120,000   ประชาชนพึง
พอใจในการ
สัญจรสะดวก
รอยละ ๖๐ ขึ้น
ไป 

ทําใหประชาชน
สัญจรและขนสง
สินคาการเกษตร
ไดสะดวก 

กองชาง 
 

15 โครงการกอสรางถนน 
คสล.สายบานโนนแดง 
หมูที่ 16 เช่ือมบาน
หนองใหญ หมูท่ี 10 
ตําบลโคกไทย   

เพ่ือใหประชาชนได
ใชสัญจรไปมาได
สะดวก 

กวาง  4 เมตร  
ยาว  47  เมตร 
หนา  0.15  เมตร 

- - - - 115,000   ประชาชนพึง
พอใจในการ
สัญจรสะดวก
รอยละ ๖๐ ขึ้น
ไป 

ทําใหประชาชน
สัญจรสะดวก 
 

กองชาง 
 

16 โครงการวางทอระบาย
น้ําหนาประตูวัดลงสระ 
บานบุ หมูที่ 17 
 

- เพ่ือระบายน้ําได
สะดวก 
- น้ําไมทวมขังถนน 

วางทอ คสล.  ขนาด  
0.40  เมตร พรอมบอ
พักน้ํา  ยาว  76  เมตร  
และวางทอระบายน้ํา  
PVC  ขนาด  0.30  
เมตร  จํานวน  2  ทอน 

- - - - 200,000    ประชาชนพึง
พอใจในการ
แกไขปญหาตาม
โครงการรอยละ 
๖๐ ขึ้นไป 

- ทําใหการ
ระบายน้ําสะดวก 
- ทําใหฝนตกน้ํา
ไมทวมขังถนน 

กองชาง 
 

รวม    - - - - 4,557,000    
 

แบบ ผ. 02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 3/2564 
องคการบริหารสวนตําบลพลับพลา  อําเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  ๑  สรางเสรมิระบบโครงสรางพ้ืนฐานเชื่อมโยงตอโครงขายคมนาคมแหงอนาคต และเพ่ิมขีดความสามารถ การคาการลงทุนและเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดท่ี  ๖  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 
    ๑.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

๑.๒  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลท่ีคาดวา 

จะไดรับ 
หนวยงาน
รับผิดชอ
บหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

๑ โครงการซอมแซมถนน สาย
หลักจากบานหนองยายเหล 
หมูที่ 5 ถึงถนนทางหลวง
หมายเลข 24  นม.ถ. 59-
002 

เพ่ือให
ประชาชนไดใช
สัญจรไปมาได
สะดวก 

กวาง  5  เมตร   
ยาว  535  เมตร   
 

- - - - 
 

1,600,000   ประชาชนพึงพอใจ
ในการสัญจร
สะดวกรอยละ ๖๐ 
ขึ้นไป 

- ทําให
ประชาชน
สัญจรสะดวก 
 

กองชาง 
 

2 โครงการซอมแซมผิวถนน 
คสล.พรอมขยายไหลถนน 
สายบานกอก หมูที่ 6 ไป
บานประดากุด หมูที่ 7 
 

เพ่ือให
ประชาชนไดใช
สัญจรไปมาได
สะดวก 

1.  ซอมแซมผิวถนน
กวาง  3.50  เมตร  
ยาว  300  เมตร  
หนา 0.15 เมตร 
2.  ขยายไหลถนนขาง
ละ 1 เมตร ยาว 190 
เมตร   

- - - - 1,300,000   ประชาชนพึงพอใจ
ในการสัญจร
สะดวกรอยละ ๖๐ 
ขึ้นไป 

- ทําให
ประชาชน
สัญจรสะดวก 
 

กองชาง 
 

3 โครงการซอมแซม/ปรับปรุง
ถนนหินคลุก สายฤาษตีาไฟ 
จากบานปรางค หมูท่ี 9  
ต.พลับพลา เช่ือมบานบิง 
หมูที่ 8 ต.โชคชัย 

เพ่ือให
ประชาชนไดใช
สัญจรไปมาได
สะดวก 

กวาง  3  เมตร   
ยาว  330  เมตร  
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 

- - - - 500,000   ประชาชนพึงพอใจ
ในการสัญจร
สะดวกรอยละ ๖๐ 
ขึ้นไป 

- ทําให
ประชาชน
สัญจรสะดวก 
 

กองชาง 
 

4 โครงการซอมสรางผิวถนน 
AC สายรองจากศาลา SML 
ถึงบานทาตะเคียน หมูท่ี 
13  นม.ถ. 59-026 

เพ่ือให
ประชาชนไดใช
สัญจรไปมาได
สะดวก 

กวาง  4.90  เมตร   
ยาว  950  เมตร   
หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร  
 

- - - - 2,500,000   ประชาชนพึงพอใจ
ในการสัญจร
สะดวกรอยละ ๖๐ 
ขึ้นไป 

- ทําให
ประชาชน
สัญจรสะดวก 

กองชาง 
 

แบบ ผ. 02/1 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 3/2564 
องคการบริหารสวนตําบลพลับพลา  อําเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  ๑  สรางเสรมิระบบโครงสรางพ้ืนฐานเชื่อมโยงตอโครงขายคมนาคมแหงอนาคต และเพ่ิมขีดความสามารถ การคาการลงทุนและเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดท่ี  ๖  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 
    ๑.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

๑.๒  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลท่ีคาดวา 

จะไดรับ 
หนวยงาน
รับผิดชอ
บหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

5 โครงการซอมสรางถนน 
คสล. สายบานโนนแดง  หมู
ที่ 16 เช่ือมบานหนองลาง
ชาง  หมูที่ 7 ตําบลโคกไทย 
นม.ถ 59-006 

เพ่ือให
ประชาชนไดใช
สัญจรไปมาได
สะดวก 

กวาง  4  เมตร   
ยาว  935  เมตร   
หนา  0.15  เมตร 
 

- - - - 2,500,000 ประชาชนพึงพอใจ
ในการสัญจร
สะดวกรอยละ ๖๐ 
ขึ้นไป 

- ทําให
ประชาชน
สัญจรสะดวก 

กองชาง 
 

6 โครงการกอสรางถนน คสล.
สายสี่แยกบานนายสมคดิ 
ขันทอง ไปคลองตามูล บาน
บุยอ หมูที่ ๑๘ 

เพ่ือให
ประชาชนไดใช
สัญจรไปมาได
สะดวก 

กวาง   4   เมตร   
ยาว  520  เมตร   
หนา  0.15   เมตร   
 

- - - - 1,200,000   ประชาชนพึงพอใจ
ในการสัญจร
สะดวกรอยละ ๖๐ 
ขึ้นไป 

- ทําให
ประชาชน
สัญจรสะดวก 

กองชาง 
 

รวม    - - - - 8,600,000    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ. 02/1 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 3/2564 
องคการบริหารสวนตําบลพลับพลา  อําเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  5  ยกระดับบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหเกิดสมดลุและยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดท่ี  1  ยุทธศาสตรการสานตอแนวทางพระราชดําร ิ
    2.  ยุทธศาสตรเสรมิสรางความสามารถทางเศรษฐกิจ การทองเที่ยว การเกษตร เพื่อบรรเทาปญหาความยากจน 

2.3  แผนงานการเกษตร 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอ
บหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

๑ โครงการขุดลอกคลองลําสํา
ลาย หมูที่ 3, 4, 8, 10, 
12 ต.พลับพลา  (เช่ือม
บานทาลาดขาว หมูท่ี 3  
ต.ทาลาดขาว) 
 

เพ่ือพัฒนาภาค
เกษตรกรรม
ปรับปรุงและพัฒนา
แหลงน้ําเพ่ือ
การเกษตรปองกัน
ปญหาภัยแลงและ
น้ําทวม 

ทําการขุดลอกคลอง
กวางเฉลี่ย 18 
เมตร ลึก 5 เมตร 
ยาวรวม  9,000 
เมตร 

- - - - 4,900,000 ประชาชนพึง
พอใจในการ
ดําเนินการ
ตามโครงการ
รอยละ 60 
ขึ้นไป 

ทําใหสามารถ
พัฒนาภาค
เกษตรกรรม
ปรับปรุงและ
พัฒนาแหลงนํ้า
เพ่ือการเกษตร
ปองกันปญหาภัย
แลงและน้ําทวม 

กองชาง 
 

รวม    - - - - 4,900,000    

 
 
 
 

แบบ ผ. 02/1 
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บัญชีครภุัณฑ 
แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  เพิ่มเติม  ครั้งที่  3/๒๕๖4 
องคการบริหารสวนตําบลพลับพลา  อําเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

 

ที ่
 
 

แผนงาน 
 
 

หมวด 
 
 

ประเภท 
 
 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของครภุัณฑ) 

 

งบประมาณและที่ผานมา  
หนวยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

1. 
 

แผนงาน
บริหารงาน
ทั่วไป 
 
 

(คาครุภณัฑ ที่ดินและ
สิ่งกอสราง)     
คาครุภัณฑ 
- ครุภัณฑสํานักงาน 

1. จัดซื้อเกาอ้ี
ผูบริหาร 

จํานวน  1  ตัว - - - - 6,000 สํานักปลดั 

2. จัดซื้อเกาอ้ีนวม
สํานักงาน 

จํานวน  3  ตัว - - - - 9,000 สํานักปลดั 

(คาครุภณัฑ ที่ดินและ
สิ่งกอสราง)     
คาครุภัณฑ 
- ครุภัณฑคอมพิวเตอร 

1.  จัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอรโนตบุก 
สําหรับงาน
ประมวลผล 

จํานวน  1  เครื่อง 
(ตามมาตรฐานครุภัณฑที่
กระทรวง ICT กําหนด) 

- - - - 22,000 สํานักปลัด 

2.  จัดซื้อ 
เครื่องคอมพิวเตอร 
All in One สําหรับ
งานสํานักงาน 

จํานวน  2  เครื่อง 
(ตามมาตรฐานครุภัณฑที่
กระทรวง ICT กําหนด) 

- - - - 34,000 กองคลัง 

3.  จัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอรโนตบุก 
สําหรับงาน
ประมวลผล 

จํานวน  1  เครื่อง 
(ตามมาตรฐานครุภัณฑที่
กระทรวง ICT กําหนด) 
 

- - - - 22,000 กองคลัง 

   4. จัดซื้อเครื่องพิมพ 
Multifunction 
เลเซอร หรือ LED ส ี

จํานวน  1  เครื่อง 
(ตามมาตรฐานครุภัณฑที่
กระทรวง ICT กําหนด) 

- - - - 15,000 กองคลัง 

 
 
 

แบบ ผ. ๐๓ 
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บัญชีครภุัณฑ 
แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  เพิ่มเติม  ครั้งที่  3/๒๕๖4 
องคการบริหารสวนตําบลพลับพลา  อําเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

 

ที ่
 
 

แผนงาน 
 
 

หมวด 
 
 

ประเภท 
 
 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของครภุัณฑ) 

 

งบประมาณและที่ผานมา  
หนวยงาน 

รับผดิชอบหลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

2. 
 

แผนงาน
การศึกษา 
 
 

(คาครุภณัฑ ที่ดินและ
สิ่งกอสราง)   
คาครุภัณฑ  
- ครุภัณฑวิทยาศาสตร
หรือการแพทย 

1. จัดซื้อเครื่องวัด
อุณหภูม ิ

เครื่องวัดอุณหภูมดิิจิตอล
แบบอินฟราเรด  
จํานวน 2 เครื่อง 

- - - - 4,780 กองการศึกษาฯ 

- ครุภัณฑงานบานงาน
ครัว 

1. จัดซื้อเครื่องตัด
หญาแบบขอแข็ง 

จํานวน  1  เครื่อง - - - - 9,500 กองการศึกษาฯ 

3. แผนงานเคหะ
และชุมชน 

(คาครุภณัฑ ที่ดินและ
สิ่งกอสราง)     
คาครุภัณฑ 
- ครุภัณฑสํานักงาน 

1. จัดซื้อเกาอ้ี
ผูบริหาร 

จํานวน  1  ตัว - - - - 6,000 กองชาง 

2. จัดซื้อเกาอ้ีนวม
สํานักงาน 

จํานวน  1  ตัว - - - - 3,000 กองชาง 

- ครุภัณฑคอมพิวเตอร 
 

1. จัดซื้อเครื่อง
สํารองไฟขนาด  
800 VA 

จํานวน  1  เครื่อง 
 

- - - - 3,200 กองชาง 

รวมทั้งหมด 11  รายการ - - - - 134,480  

 
 

แบบ ผ. ๐๓ 



 


