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องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา 
อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

 
 
 
 
 



ค าน า 
 
 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ.  ๒๕๔๘ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่  3)  พ.ศ.  ๒๕61  และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0810 .3/ว 7467  ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2563 เรื่อง แนวทางการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570 ) ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด าเนินการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)  ให้มคีวามสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่ม
จังหวัด แผนพัฒนาภาค แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ยุทธศาสตร์ชาติ  20  ปี และเปูาหมายการ
พัฒนาที่ยั่งยืน โดยในการจัดท าประชาคมท้องถิ่นให้ด าเนินการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  จึงต้อง
ด าเนินการจัดท า แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2566 – 2570)  เพ่ือที่จะน าแผนพัฒนาท้องถิ่น ไปสู่การปฏิบัติ
และสามารถใช้ในการประสานแผนการพัฒนาท้องถิ่นได้อ ย่างมีประสิทธิภาพและ ก่อประโย ชน์สูงสุดแก่
ประชาชน   
 

  องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา  ได้ด าเนินการ จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖6 –
๒๕70)  เพ่ือใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวเป็นแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นให้ บรรลุเปูาประสงค์ในการพัฒนา
และเป็นแนวทางในการจัดท าแผนงานงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และ
งบประมาณจากแหล่งเงินสะสมในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 
 
 
       องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



สารบัญ 
 

                    หน้า 
ส่วนที่  ๑  สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน  ประกอบด้วย       

๑.  ด้านกายภาพ           ๑ 
๒.  ด้านการเมือง/การปกครอง         ๖ 
๓.  ประชากร           8 
๔.  สภาพทางสังคม          9 
๕.  ระบบบริการพ้ืนฐาน        ๑0 
๖.  ระบบเศรษฐกิจ        ๑3 
7.  ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม       ๑4 
8.  ทรัพยากรธรรมชาติ        ๑4 
9.  วัสดุ ครุภัณฑ์        15 

 
ส่วนที่  2  ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ประกอบด้วย      

 ๑.  ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหาภาค     17 
๒.  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     ๓8 
๓.  การวิเคราะห์เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น      ๔1 

 
ส่วนที่  3  การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ       

 ๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน      47 
๒.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น   
 -   แบบ ผ. ๐1        48 
 -   แบบ ผ. 01/1        51 
 -   แบบ ผ. ๐2        52 
 -   แบบ ผ. ๐๒/1                 85 
 -   แบบ ผ. 02/2               115 
 -   แบบ ผ. ๐๓               ๑22 

 
ส่วนที่  4  การติดตามและประเมินผล 

๑.  การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์            130 
๒.  การติดตามและประเมินผลโครงการ            ๑31 
๓.  สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม            133 
๔.  ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต          ๑33 

 
ภาคผนวก 
  ก.  ส าเนาค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ  3  คณะ 
  ข.  ส าเนารายงานการประชุมสภาฯ 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

ส่วนที่  ๑ 
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 

 
 

     ๑. ด้านกายภาพ 
     ๒. ด้านการเมือง/การปกครอง 
     ๓.  ด้านประชากร 

     ๔.  สภาพทางสังคม 
๕.  ระบบบริการพ้ืนฐาน 
๖.  ระบบเศรษฐกิจ 
๗.  ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
๘.  ทรัพยากรธรรมชาต ิ
๙.  วัสดุ ครุภัณฑ์   

 



ส่วนที ่ส่วนที ่  ๑๑  
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 

 

(๑)  ด้านกายภาพ 
 ๑)  ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือต าบล 

ต าบลพลับพลาตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของอ าเภอโชคชัย  ห่างจากที่ว่าการอ าเภอโชคชัย  ประมาณ   
๓  กิโลเมตร  และห่างจากจังหวัดนครราชสีมา  ประมาณ ๓๓  กิโลเมตร  องค์การบริหารส่ว นต าบลพลับพลา มีพื้นที่
ประมาณ  68  ตารางกิโลเมตร  หรือ  ประมาณ  42,500  ไร่  มีอาณาเขตติดต่อกับต าบลใกล้เคียงดังนี้ 

ทิศเหนือ  ติดต่อกับต าบลท่าอ่าง   อ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 
ทิศใต ้  ติดต่อกับต าบลท่าลาดขาว   อ าเภอโชคชัย   จังหวัดนครราชสีมา 

  ทิศตะวันออก ติดต่อกับต าบลโชคชัย อ าเภอโชคชัย   จังหวัดนครราชสีมา 
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับต าบลโคกไทย อ าเภอปักธงชัย   จังหวัดนครราชสีมา 
 

  ต าบลพลับพลา  ประกอบด้วยหมู่บ้านทั้งหมด  ๑๘  หมู่บ้าน  ดังนี ้
   หมู่ที่ ๑  บ้านพลับพลา      

  หมู่ที่ ๒  บ้านไทย     
  หมู่ที่ ๓  บ้านพลับพลา    

หมู่ที่ ๔  บ้านโค้งยาง    
  หมู่ที่ ๕  บ้านหนองยายเหล่     
  หมู่ที่ ๖  บ้านกอก       

หมู่ที่ ๗  บ้านประดากุด    
หมู่ที่ ๘  บ้านเกาะ     

  หมู่ที่ ๙  บ้านปรางค ์
หมู่ที่ ๑๐  บ้านบ ุ
หมู่ที่ ๑๑  บ้านปรางค ์   
หมู่ที่ ๑๒  บ้านกุดสวาย  
หมู่ที่ ๑๓  บ้านท่าตะเคียน 
หมู่ที่ ๑๔  บ้านคลองยาง 
หมู่ที่ ๑๕  บ้านคลองกลาง  
หมู่ที่ ๑๖  บ้านโนนแดง  
หมู่ที่ ๑๗  บ้านบ ุ
หมู่ที่ ๑๘  บ้านบุยอ 

 

ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา   
              ตั้งอยู่ที่  หมู่  ๒  ต าบลพลับพลา  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

-  โทรศัพท์  ๐๔๔ – ๔๙๒-๐๐๔  
-  โทรสาร   ๐๔๔ – ๔๙๑-๗๘๘ 
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แผนที่องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา 
อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

 

 
 



-๓- 
 

๒)  ลักษณะภูมิประเทศ  
สภาพพื้นที่ทั่วไปขององค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลาเป็นพื้นที่ราบและพื้นที่ดอน  พื้นที่ส่วนใหญ ่

เป็นพื้นที่การเกษตร  ท าไร่ท านาเลี้ยงสัตว์  และอุตสาหกรรม  มีแหล่งน้ า ห้วย หนอง คลอง บึง และสระน้ า  กระจาย
ตามพื้นที่ของต าบลพลับพลา 

๓)  ลักษณะภูมิอากาศ 
ลักษณะอากาศมีลักษณะร้อนชื่น อากาศเปลี่ยนแปลงไปตามฤดู  มี ๓ ฤดู ดังนี้  
ฤดูร้อน เร่ิมตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ไปจนถึงกลางเดือนพฤษภาคม   อากาศร้อนและแห้งแล้ง  

แต่บางครั้งอาจมีอากาศเย็น บ้างครั้งเกิดพายุฝนฟูาคะนองและลมกระโชกแรงหรืออาจเกิดพายุฤดูร้อน  ขึ้นได้ จะมี
อุณหภูมิระหว่าง ๓๕ – ๓๙.๙ องศาเซลเซียส  ร้อนจัด  มีอุณหภูมิประมาณ  ๔๐  องศาเซลเซียสขึ้นไป 

ฤดูฝน เร่ิมตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคม ฝนตกมากในช่วงเดือน มิถุนายน – ตุลาคม  แต่อาจเกิด“ฝน
ทิ้งช่วง” ซึ่งอาจเป็นเวลานานบางครั้งนานนับเดือน  

ฤดูหนาว เร่ิมตั้งแต่กลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ ในช่วงกลางเดือนตุลาคมนานราว ๑-
๒ สัปดาห์ เป็นช่วงเปลี่ยนฤดูจากฤดูฝนเป็นฤดูหนาว อากาศแปรปรวนไม่แน่นอน อาจเร่ิมมีอากาศเย็นหรืออาจยังมีฝน
ฟูาคะนอง  

๔)  ลักษณะของดิน 
  ลักษณะดินโดยทั่วไปเป็นดินร่วนปนทราย  ดินเหนียว และดินดาน  ในพื้นที่ต าบลพลับพลา 

การใช้ที่ดินในเขตต าบลพลับพลา 
 

ล าดับที ่ ประเภทการใช้ที่ดิน พื้นที่ (ตร.กม.) ร้อยละ 

๑ ที่พักอาศัย ๑๒.๓๐ ๒๖.๑๗ 
๒ เกษตรกรรม ๙.๗๘ ๒๐.๘๑ 
๓ ธุรกิจการค้า/พาณิชยกรรม ๘.๙๖ ๑๙.๐๗ 
๔ สถานศึกษา ๑.๘๐ ๓.๘๔ 
๕ ศาสนสถาน ๑.๓๗ ๒.๙๑ 
๖ สถานที่ราชการ ๑.๙๑ ๔.๐๗ 
๗ ถนนและที่สาธารณะ ๕.๓๕ ๑๑.๓๙ 
๘ อุตสาหกรรม ๒.๓๐ ๔.๘๘ 
๙ แหล่งน้ า ๓.๑๒ ๖.๖๓ 

๑๐ อื่น ๆ ๐.๑๑ ๐.๒๓ 
 รวม ๔๗ ๑๐๐ 

 
   

 



-๔- 
 

 ทะเบียนที่ดินสาธารณประโยชน์ต าบลพลับพลา

ล าดับ
ที่ 

ชื่อที่สาธารณประโยชน ์

ตั้งอยู่ 

เนื้อที ่
หลักฐาน นสล. 

เลขที่ 
สภาพการใช้
ประโยชน ์

พิจารณาแล้วเห็นว่า 

หมายเหต ุ
หมู่ที่ ต าบล 

สงวนไว้ใช้
ประโยชน์ร่วมกัน

ตลอดไป 

เหมาะสมที่จะให้ใช้
ประโยชน์ในราชการ 

เหมาะสมที่จะใช้ประโยชน์
อย่างอื่น(ระบุ) 

๑ จังหวัดนครราชสีมา ๔ พลับพลา ๑๗-๐-๗๐ ๒๔๕๔/๒๕๑๐ อบต. / /  บึงทะมก 
๒ กระทรวงมหาดไทย ๑๒ พลับพลา ๓๙-๑-๙๒ ๗๗๕๒ บึง /   บึงกุดสวาย 
๓ กระทรวงมหาดไทย ๙ พลับพลา ๖-๐-๑๑-๖/๑๐ ๘๐๙๔ ราชการใช้    ร.ร.บ้านปรางค์น้อย 
๔ กระทรวงมหาดไทย ๑๒ พลับพลา ๔-๑-๗๗ ๒๒๔๘๓ ว่างเปล่า    ปุาช้า 
๕ กระทรวงมหาดไทย ๒ พลับพลา ๒๓-๑-๙๔ ๒๒๔๘๔ บึง /   บึงทุ่งน้อย 
๖ กระทรวงมหาดไทย ๑ พลับพลา ๗-๓-๒๓ ๒๒๘๕๗ วัดปุาช้า    ปุาช้า 
๗ กระทรวงมหาดไทย ๗ พลับพลา ๐-๓-๗๘ ๒๓๐๑๑ ว่างเปล่า    ปุาช้า 
๘ กระทรวงมหาดไทย ๖ พลับพลา ๓๑-๐-๙๒ ๒๓๐๒๔ ว่างเปล่า    ปุาช้า 
๙ กระทรวงมหาดไทย ๑๐,๑,๑๗ พลับพลา ๕๕-๑-๔๘ ๒๓๐๖๕ บึง /   บึงทุ่งทอง 

๑๐ กระทรวงการคลัง ๔  พลับพลา ๔-๓-๐๗ นม ๑๓๖๒ ราชการใช้    ร.ร.ชุมชนพลับพลา 
๑๑ กระทรวงการคลัง ๑๓ พลับพลา ๗-๓-๓๕ นม ๑๔๐๘ ราชการใช้    ร.ร. บ้านท่าตะเคียน 
๑๒ กระทรวงการคลัง ๖ พลับพลา ๔-๑-๕๐ นม ๑๔๘๕ ราชการใช้    ร.ร. บ้านกอก 
๑๓ กระทรวงการคลัง ๖ พลับพลา ๓-๐-๖๒ นม ๑๕๖๙ ราชการใช้    ร.ร. บ้านกอก 
๑๔ กระทรวงการคลัง ๑๕ พลับพลา ๑๓-๒-๕๙ นม ๑๕๗๐ ราชการใช้    ร.ร. บ้านคลองกลาง 
๑๕ กระทรวงการคลัง ๑๓ พลับพลา ๒๔-๐-๘๘ นม ๑๕๗๔ ราชการใช้    ร.ร. บ้านท่าตะเคียน 
๑๖ กระทรวงการคลัง ๒ พลับพลา ๑-๐-๙๙ นม ๒๐๗๒ ราชการใช้ /   สถานีอนามัยพลับพลา 
๑๗ กระทรวงมหาดไทย ๑๕ พลับพลา ๒-๑-๑๒ นม ๓๔๗๖ สระน้ า /   สระน้ า 
๑๘ กระทรวงมหาดไทย ๑๓ พลับพลา ๑๑-๓-๒๑ นม ๓๔๗๗ ว่างเปล่า /   ปุาช้า 
๑๙ กระทรวงมหาดไทย ๑๓ พลับพลา ๓๒-๒-๗๔ นม ๓๔๗๘ สระน้ า /   หนองสระธาร 
๒๐ กระทรวงมหาดไทย ๑๕ พลับพลา ๑๑-๐-๗๔ นม ๓๔๘๒ สระน้ า /   หนองโพธิ์ 
๒๑ กระทรวงมหาดไทย ๑๕ พลับพลา ๑-๓-๐๙ นม ๓๕๑๗ ว่างเปล่า /   หนองไผ่ 
๒๒ กระทรวงมหาดไทย ๑๓ พลับพลา ๔-๐-๓๒ นม ๓๕๑๘ ว่างเปล่า /   หนองหญ้าขาว 
๒๓ กระทรวงมหาดไทย ๑๓ พลับพลา ๑๒-๑-๙๘ นม ๓๕๑๙ ว่างเปล่า /   หนองโทน 
๒๔ กระทรวงมหาดไทย ๑๔ พลับพลา ๑๐-๒-๓๑ นม ๓๕๒๐ ว่างเปล่า    ปุาช้า 
๒๕ กระทรวงมหาดไทย ๑๓ พลับพลา ๑-๒-๙๖ นม ๓๕๕๗ ว่างเปล่า    หนองกระทุ่ม 



-๕- 
 

ทะเบียนที่ดินสาธารณประโยชน์ต าบลพลับพลา 
 

 
 
 
 
 
 

ล าดับที่ ชื่อที่สาธารณประโยชน ์

ตั้งอยู่ 

เนื้อที ่
หลักฐาน นสล. 

เลขที่ 
สภาพการใช้
ประโยชน ์

พิจารณาแล้วเห็นว่า 

หมายเหต ุ
หมู่ที่ ต าบล 

สงวนไว้ใช้
ประโยชน์ร่วมกัน

ตลอดไป 

เหมาะสมที่จะให้ใช้
ประโยชน์ในราชการ 

เหมาะสมที่จะใช้ประโยชน์
อย่างอื่น(ระบุ) 

๒๖ กระทรวงการคลัง ๙ พลับพลา ๐-๒-๓๖ นม ๓๕๖๐     เด่ินขามปูอม 
๒๗ กระทรวงการคลัง ๑๐ พลับพลา ๕๒-๓-๗๑ นม ๓๕๙๖     หนองหิน 
๒๘ กระทรวงการคลัง ๑๕ พลับพลา ๒๔-๓-๗๑ นม ๓๗๑๒ วางเปล่า    ปุาลวกคลองกลาง 
๒๙ กระทรวงการคลัง ๑๕ พลับพลา ๑๑-๑-๒๐ นม ๓๗๓๑ ว่างเปล่า /   หนองปรือ 
๓๐ กระทรวงการคลัง ๙ พลับพลา ๒-๒-๘๖ นม ๔๐๑๕ ว่างเปล่า /   หนองงูเหลือม 
๓๑ สระน้ าสาธารณประโยชน์ ๘ พลับพลา ๒-๐-๐๐ ยังไม่ออก นสล. สระน้ า /   สระน้ า 
๓๒ พื้นที่สาธารณประโยชน์ ๖ พลับพลา - ยังไม่ออก นสล.     พื้นที่

สาธารณประโยชน์ 



 
-๖- 

 
(๒)  ด้านการเมือง/การปกครอง 

๑)  เขตการปกครอง 
องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา  แบ่งเขตการปกครองทั้งหมด  ๑๘  หมู่บ้าน  ดังนี้ 

  หมู่ที่ ๑ บ้านพลับพลา ผู้ปกครอง นายส ารวย   วัชรค าประเสริฐ ผู้ใหญ่บ้าน 
 หมู่ที่ ๒ บ้านไทย  ผู้ปกครอง นายคะนอง ผันกระโทก ผู้ใหญ่บ้าน 
 หมู่ที่ ๓ บ้านพลับพลา ผู้ปกครอง นายมานะ ใคร่กระโทก ก านัน 

หมู่ที่ ๔ บ้านโค้งยาง ผู้ปกครอง นายประเสริฐ ปรายกระโทก ผู้ใหญ่บ้าน 
 หมู่ที่ ๕ บ้านหนองยายเหล่  ผู้ปกครอง นายด ี  เขียงกระโทก ผู้ใหญ่บ้าน 
 หมู่ที่ ๖ บ้านกอก  ผู้ปกครอง นายสมคิด กอกกระโทก ผู้ใหญ่บ้าน 
 หมู่ที่ ๗ บ้านประดากุด ผู้ปกครอง นางบุญเลี้ยง นามจังหรีด ผู้ใหญ่บ้าน 

หมู่ที่ ๘ บ้านเกาะ ผู้ปกครอง   นายสมพงษ์  นรินทร  ผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ที่ ๙ บ้านปรางค ์ ผู้ปกครอง นายสมปอง กอกกระโทก ผู้ใหญ่บ้าน 

 หมู่ที่ ๑๐ บ้านบ ุ  ผู้ปกครอง นายสังเวียน   หง่อยกระโทก ผู้ใหญ่บ้าน 
 หมู่ที่ ๑๑ บ้านปรางค ์ ผู้ปกครอง นายสายยัณ ครากกระโทก ผู้ใหญ่บ้าน 
 หมู่ที่ ๑๒ บ้านกุดสวาย ผู้ปกครอง   นายลาภ  เจียกกระโทก ผู้ใหญ่บ้าน 
 หมู่ที่ ๑๓ บ้านท่าตะเคียน  ผู้ปกครอง นายวินัย  พิชยรัตนชัย ผู้ใหญ่บ้าน 

 หมู่ที่ ๑๔ บ้านคลองยาง ผู้ปกครอง นายสุนทร ก ากระโทก ผู้ใหญ่บ้าน 
 หมู่ที่ ๑๕ บ้านคลองกลาง ผู้ปกครอง นายสุพิชัย  มวยกระโทก ผู้ใหญ่บ้าน 

หมู่ที่ ๑๖ บ้านโนนแดง ผู้ปกครอง นายเสริม จอมกระโทก ผู้ใหญ่บ้าน 
          หมู่ที่ ๑๗ บ้านบ ุ  ผู้ปกครอง นางเพร็ชรา สุขฤทัยกมล       ผู้ใหญ่บ้าน 
 หมู่ที่ ๑๘ บ้านบุยอ ผู้ปกครอง นายสมใจ ม่วมกระโทก ผู้ใหญ่บ้าน 
 

 2)  การเลือกตั้ง 
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  แยกเป็น 
-  จ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งอายุ  15  ปี  ชาย  3,420  คน  หญิง  3,782  คน  รวม  7,202  คน  
-  จ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งอายุ  18  ปี  ชาย  3,271  คน  หญิง  3,663  คน  รวม  6,934  คน 
-  จ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งอายุ  20  ปี  ชาย  3,185  คน  หญิง  3,569  คน  รวม  6,754  คน 
 

(ข้อมูล  ณ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564) 
 

- ผู้มาใช้สิทธิเ์ลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลาและสมาชิกสภาองค์การ 
บริหารส่วนต าบลพลับพลา ครั้งล่าสุด เม่ือปี พ.ศ. ๒๕๕๕  จ านวน ๕,๕๒๑ คน  คิดเป็น  ๘๖.๑๘  % 
  ๑.  เลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา 
    -  บัตรดี    จ านวน          ๕,๒๖๔   บัตร 
    -  บัตรเสีย        จ านวน            ๒๒๒   บัตร  

-  บัตรไม่ประสงค์ลงคะแนน จ านวน             ๓๕   บัตร 
๒.  เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา 

   -  บัตรดี    จ านวน          ๕,๓๘๑   บัตร 
    -  บัตรเสีย        จ านวน            ๑๐๘   บัตร  
    -   บัตรไม่ประสงค์ลงคะแนน จ านวน             ๓๒   บัตร 



-๗- 
 

ปี หมู่ที่ ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 

๒๕๕๕ หมู่ที่  ๑ 
หมู่ที่  ๒ 
หมู่ที่  ๓ 
หมู่ที่  ๔ 
หมู่ที่  ๕ 
หมู่ที่  ๖ 
หมู่ที่  ๗ 
หมู่ที่  ๘ 
หมู่ที่  ๙ 

หมู่ที่  ๑๐ 
หมู่ที่  ๑๑ 
หมู่ที่  ๑๒ 
หมู่ที่  ๑๓ 
หมู่ที่  ๑๔ 
หมู่ที่  ๑๕ 
หมู่ที่  ๑๖ 
หมู่ที่  ๑๗ 
หมู่ที่  ๑๘ 

๒๓๙ 
๓๐๗ 
๓๑๒ 
๒๒๕ 
๓๙๖ 
๖๓๕ 
๒๒๒ 
๓๗๑ 
๔๓๙ 
๓๒๕ 
๓๑๙ 
๕๒๘ 
๕๓๘ 
๓๒๘ 
๓๖๓ 
๓๕๗ 
๑๘๗ 
๓๑๕ 

รวมทั้งหมด ๖,๔๐๖ 
 

ปัจจุบันนายกและสมาชิก อบต.พลับพลา ปฏิบัติหน้าที่ตามค าสั่ง คสช.  และปัจจุบันยังไม่มีการเลือกตั้ง ข้อมูล
การเลือกตั้ง  ณ  ปี พ.ศ.  2555 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๘- 
 
(๓)  ด้านประชากร 

๓)  ข้อมูลเก่ียวกับจ านวนประชากร  จ านวน  ๑๘  หมู่บ้าน 
หมู่ที ่ ชื่อหมู่บ้าน จ านวนครัวเรือน 

(หน่วยเป็นครัวเรือน) 
จ านวนประชากร 
(หน่วยเป็นคน) 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 
ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 

1 พลับพลา 89 91 91 91 91 124 154 121 155 120 155 120 153 123 154 
2 ไทย 124 124 126 127 128 190 202 187 200 188 202 181 200 179 200 
3 พลับพลา 114 116 116 117 117 174 198 171 195 166 188 164 181 160 181 
4 โค้งยาง 86 86 86 86 87 126 166 123 165 124 161 124 160 125 160 
5 หนองยายเหล ่ 243 252 260 266 269 275 274 285 280 288 284 295 299 296 300 
6 กอก 243 252 258 271 273 422 419 421 424 427 428 425 430 428 432 
7 ประดากุด 73 73 75 76 76 158 158 161 152 160 150 157 145 157 145 
8 เกาะ 126 126 129 132 132 197 232 196 230 194 228 189 224 188 223 
9 ปรางค์ 227 232 245 250 251 260 312 245 301 248 300 247 302 244 299 

10 บ ุ 119 120 123 126 126 196 200 204 203 200 207 187 208 185 209 
11 ปรางค์ 126 128 130 134 139 179 211 181 215 178 217 177 215 179 213 
12 กุดสวาย 201 204 210 217 220 329 356 325 353 327 348 332 345 334 345 
13 ท่าตะเคียน 220 223 227 229 232 352 366 354 374 353 375 355 374 352 377 
14 คลองยาง 178 190 197 205 206 234 215 231 212 232 213 230 219 230 218 
15 คลองกลาง 157 163 165 171 172 242 230 238 234 236 235 232 230 230 230 
16 โนนแดง 149 152 159 162 164 259 285 261 284 255 284 262 289 264 287 
17 บ ุ 80 80 80 80 80 104 108 107 106 106 110 106 112 105 112 
18 บุยอ 177 189 207 222 228 241 250 250 259 259 266 265 272 266 278 

รวม 2,732 2,801 2,884 2,962 2,988 4,062 4,336 4,061 4,342 4,061 4,351 4,048 4,358 4,045 4,363 
รวมประชากรทั้งหมด 8,398 8,403 8,412 8,406 8,408 

การคาดการณ์ในอนาคต  จ านวนครัวเรือนมีการเพิ่มจ านวนขึ้นทุกปี  และจ านวนประชากรก็มีการอัตราการเพิ่มข้ึนมีบางปีลดลงเล็กน้อย เนื่องจากมีประชากรเพิ่มข้ึน มีการเติบโตสร้าง
ครอบครัว สร้างบ้านเรือนเพิ่มข้ึนทุกป ี   (ข้อมูล ปี 2560 - 2563 ณ เดือน ธันวาคม 2560  ส่วนข้อมูลปี  2564  ณ 1 ถึง 7 มิถุนายน 2564  จากส านักงานทะเบียนราษฎรอ าเภอโชคชัย)



-๙- 
 

๒)  ช่วงอายุและจ านวนประชากร             

จ านวนประชากร 
หญิง 

  
ชาย 

  รวม หมายเหตุ 
จ านวนประชากรเยาวชน 702 คน 765 คน 1,467 อายุต่ ากว่า  ๑๘  ปี 
จ านวนประชากร 2,619 คน 2,518 คน 5,137 อายุ  ๑๘ - ๖๐  ปี 
จ านวนประชากรผู้สูงอาย ุ 1,043 คน 760 คน 1,803 อายุ  ๖1 - 100  ปี 
จ านวนประชากรผู้สูงอาย ุ 2 คน 0 คน 2 อายุมากกว่า 100 ป ี

รวม ๔,๓66 คน  ๔,๐43 คน  _๘,409  
 

(ข้อมูล  ณ  เดือนพฤษภาคม  2564  จากส านักงานทะเบียนราษฎรอ าเภอโชคชัย) 
 

(๔)  สภาพทางสังคม 
๑)  การศึกษา 

ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา มีโรงเรียนระดับประถมศึกษาจ านวน 7  โรงเรียน  
โรงเรียนรัฐบาล 
๑.   โรงเรียนชุมชนพลับพลา   
๒. โรงเรียนบ้านปรางค์    
๓.   โรงเรียนวัดกุดสวาย   
๔.   โรงเรียนบ้านกอกวิทยา   
๕. โรงเรียนบ้านคลองกลาง   
๖. โรงเรียนบ้านท่าตะเคียน    

  โรงเรียนเอกชน 
๑. โรงเรียนสายมิตรโชคชัย ๓    
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา 
๑ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโค้งยาง  หมู่ที่  ๔ 
๒ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าตะเคียน  หมู่ที่  ๑๓ 

๒)  สาธารณสุข 
ต าบลพลับพลา  มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล   ๒  แห่ง  ได้แก่ 
๑.  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล พลับพลา ตั้งอยู่ที่บ้านไทย หมู่ที่  ๒ โดยมีบุคลากรดังนี ้

๑.๑  นายชูศักดิ์  ปัดฐา  ผู้อ านวยการ รพ.สต.  
๑.๒  นางยุพา  ปัดฐา  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
๑.๓  นางจุไลรัตน์  เชาว์วันกลาง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
๑.๔  นายไพรศาล  มิ่งขวัญ  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
๑.๕  นางสาวระวีวรรณ แผลกระโทก พนักงานธุรการ 
๑.๖  นางเจียม  วันทา  พนักงานช่วยการพยาบาล 
๑.๗  นางบรรจง  แผลกระโทก พนักงานบริการ 
๑.๘  นายสุทธิศักดิ์   เผื่อนกระโทก พนักงานบริการ 

๒.  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล คลองกลาง  ตั้งอยู่ที่บ้านคลองกลาง  หมู่ที่  ๑๕  โดยม ี
บุคลากรดังนี ้

๒.๑  นางปราณี    ประสงค์ดี ผู้อ านวยการรพ.สต. 
๒.๒  นางฉวีวรรณ  มาตย์วิเศษ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ  
๒.๓  นางสาวกัญญาณี จิตติมณี  เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติการ  

 



-๑๐- 
 

๒.๔  นางอ านวย  อินอ่อนกุล พนักงานธุรการ 
๒.๕  นางสาวณัฐนรินทร ์ ทิพย์สันเทียะ พนักงานช่วยการพยาบาล 
๒.๖  นางสาวเครือ เกาะทะเล พนักงานบริการ 
๒.๗  นายพงษ์พันธ์ แผลกระโทก พนักงานเกษตรพื้นฐาน 

๓)  อาชญากรรม 
องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลาไม่ค่อยมีเหตุอาชญากรรมเกิดขึ้น  แต่มีเหตุการณ์ลักขโมยทรัพย์สิน

ประชาชนบ้าง  จากการส ารวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า  ส่วนมากครัวเรือนมีการปูองกันอุบัติภัยอย่างถูกวิธ ี มีความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา มสีายตรวจในพื้นที่ จ านวน ๒  แห่ง ที่คอย
สอดส่องดูแลเร่ืองความปลอดภัยต่างๆ ของประชาชน  คือ 
  -  สายตรวจบ้านไทย  หมู่ที่  ๒ 

-  สายตรวจบ้านคลองกลาง  หมู่ที่  ๑๕   
  -   อาสาสมัครปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยฝุายพลเรือน (อปพร.) จ านวน  94  คน ข้อมูล 
ณ เดือน มิถุนายน 2564) 

๔)  ยาเสพติด 
ผู้ติดยาเสพติดในเขตต าบลพลับพลา จ านวน  -  คน  แยกเป็น 

  -  ผู้ได้รับการบ าบัด (ศูนย์สุขภาพชุมชนพลับพลา)  จ านวน   -   คน 
  -  ผู้ได้รับการบ าบัด (ศูนย์สุขภาพชุมชนคลองกลาง)  จ านวน   -   คน 

๕)  การสังคมสังเคราะห์ 
ผู้สูงอาย ุ ในเขตต าบลพลับพลา  ชาย  จ านวน  757  คน  หญิง  จ านวน  1,091  คน รวม

ทั้งหมด   1,848  คน    
ผู้พิการ   ในต าบลพลับพลา  ชาย  จ านวน  161  คน  หญิง  จ านวน  158  คน  รวมทั้งหมด  

จ านวน  319  คน   
ผู้ป่วยเอดส์  ได้รับเบี้ยยังชีพ  ชาย  จ านวน  1 คน  หญิง  จ านวน  4  คน  รวมทั้งหมด  ๕  คน   

(ข้อมูล  ณ  เดือนมิถุนายน  ๒๕๖4  กองสวัสดิการสังคม) 
(๕)  ระบบบริการพ้ืนฐาน  

๑)  การคมนาคมขนส่ง   
 มีจ านวนสายทางในพื้นที่รับผิดชอบต าบลพลับพลา ที่มีการลงทะเบียนสายทางไว้มีจ านวน  84  

สายทาง ดังนี ้
ล าดับ

ที ่
ชื่อถนน รหัสสายทาง ประเภทการถ่าย

โอน 
จ านวน

เลน 
ระยะทางของถนน

ทั้งหมด (กม.) 
หมาย
เหต ุ

1 ถนนสายจากบ้านคลองยางถึงมีโชค นม.ถ59-005 ถนนของ อปท. 2 2.12  
2 สายกลางบ้านกอกถึงถนนทางหลวง

หมายเลข 24 
นม.ถ59-004 ถนนของ อปท. 2 2.05  

3 สายบ้านโนนแดงเชื่อมต าบลโคกไทย นม.ถ59-006 ถนนของ อปท. 2 3.27  
4 สายหลักบ้านปรางค์ ม.9 ถึงบ้านกุด

สวาย 
นม.ถ59-003 ถนนของ อปท. 2 4.28  

5 สายบ้านไทย ไปบึงรอบทุ่งน้อย นม.ถ59-019 ถนนของ อปท. 1 1.02  
6 สายรองบ้านปรางค์ ม.9 ถึงบ้านหนอง

ยายเหล่ ม.5 
นม.ถ59-018 ถนนของ อปท. 2 1.54  

7 สายรอบบึงทุ่งตาทอง นม.ถ59-017 ถนนของ อปท. 1 0.68  
8 สายรองบ้านปรางค์ ม.9 นม.ถ59-023 ถนนของ อปท. 1 0.33  
9 สายบ้านหนองยายเหล่ไปโรงพยาบาล

โชคชัย 
นม.ถ59-013 ถนนของ อปท. 2 0.98  
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ล าดับ
ที ่

ชื่อถนน รหัสสายทาง ประเภทการถ่าย
โอน 

จ านวน
เลน 

ระยะทางของถนน
ทั้งหมด (กม.) 

หมาย
เหต ุ

10 สายรองบ้านปรางค์ ม.11 นม.ถ59-020 ถนนของ อปท. 1 0.3  
11 ซอยคุ้มบ้านม่วง ม.7 นม.ถ59-051 ถนนของ อปท. 2 0.2  
12 ถนนการเกษตรสายคลองท านบกกไทร นม.ถ59-058 ถนนของ อปท. 1 1.94  
13 ถนนการเกษตรสายบุพิกา  ม.15 นม.ถ59-061 ถนนของ อปท. 2 1.73  
14 ซอยท้ายหมู่บ้านประดากุด ม.7 นม.ถ59-053 ถนนของ อปท. 1 0.22  
15 สายข้าง อบต. ถึงสนามกีฬา ม.2 นม.ถ59-021 ถนนของ อปท. 1 0.5  
16 สายไปสะพานท่าช้าง ม.8 นม.ถ59-022 ถนนของ อปท. 1 0.45  
17 สายหลักกลางบ้านท่าตะเคียน นม.ถ59-025 ถนนของ อปท. 2 1.52  
18 สายรองจากศาลา SML ถึง บ้านท่า

ตะเคียน 
นม.ถ59-026 ถนนของ อปท. 2 0.97  

19 ถนนการเกษตรบ้านคลองยาง ม.14 นม.ถ59-063 ถนนของ อปท. 2 1.6  
20 สายหน้าศาลา SML บ้านบุ เชื่อมบ้าน

คลองกลาง 
นม.ถ59-032 ถนนของ อปท. 2 0.98  

21 ซอยร่วมใจ 2 นม.ถ59-035 ถนนของ อปท. 2 0.53  
22 ถนนการเกษตรสายทุ่งทรวง นม.ถ59-056 ถนนของ อปท. 1 1.87  
23 ถนนการเกษตรสายหนองปรือไปบ่อ

ขยะ 
นม.ถ59-059 ถนนของ อปท. 2 3.23  

24 ถนนการเกษตรสายโรงสี ม.15 นม.ถ59-062 ถนนของ อปท. 2 1.78  
25 สายคุ้มหนองหญ้าขาวถึงบ้านยายบ่าย นม.ถ59-024 ถนนของ อปท. 2 1.79  
26 ซอยร่วมใจ 1 นม.ถ59-034 ถนนของ อปท. 1 0.35  
27 สายคุ้มคลองกลางใหญ่คลองกลางเล็ก นม.ถ59-028 ถนนของ อปท. 1 0.39  
28 สายกลางหมู่บ้านคลองยาง ม.14 นม.ถ59-031 ถนนของ อปท. 2 1.19  
29 ซอยในบ้าน บ้านปรางค์ ม.11 นม.ถ59-040 ถนนของ อปท. 2 0.68  
30 สายหลังโรงงานเดนกิ นม.ถ59-033 ถนนของ อปท. 2 0.32  
31 ถนนการเกษตรจากบ้านโนนแดงไปบ้าน

ท่าตะเคียน 
นม.ถ59-060 ถนนของ อปท. 2 1.53  

32 สายดอนซาดเชื่อมต าบลโคก นม.ถ59-008 ถนนของ อปท. 2 2.52  
33 สายหน้าหน้าวัดท่าตะเคียน นม.ถ59-027 ถนนของ อปท. 2 1.38  
34 สายข้างโรงเรียนถึงหลังวัดคลองกลาง นม.ถ59-029 ถนนของ อปท. 2 0.4  
35 สายคุ้มหนองโพธ์ิ นม.ถ59-030 ถนนของ อปท. 2 0.47  
36 สายรอบบ้านบุ ม.17 นม.ถ59-036 ถนนของ อปท. 1 0.42  
37 ซอยไปหนองซุ่มแสง ม.5 นม.ถ59-042 ถนนของ อปท. 2 0.31  
38 ซอยกองหิน ม.2 นม.ถ59-039 ถนนของ อปท. 1 0.31  
39 สายจากศาลากลางบ้านเชื่อมต าบลโคก

ไทย 
นม.ถ59-048 ถนนของ อปท. 2 0.89  

40 ซอยเกาะกลางทุ่ง ม.5 นม.ถ59-043 ถนนของ อปท. 1 0.24  
41 สายบ้านทุ่ง ม.6 นม.ถ59-047 ถนนของ อปท. 1 0.2  
42 ซอยต้นมะขามเฒ่า ม.8 นม.ถ59-037 ถนนของ อปท. 1 0.19  
43 ซอยจากหน้าโรงสีถึงสระน้ าหลังวัด

พลับพลา ม.17 
นม.ถ59-038 ถนนของ อปท. 1 0.26  

44 ซอยในบ้าน ม.9  ออกไปบึงทุ่งน้อย นม.ถ59-044 ถนนของ อปท. 1 0.29  
45 ซอยหน้าศาลตาปุู บ้านประดากุด ม .7 นม.ถ59-052 ถนนของ อปท. 2 0.16  
46 ซอยในบ้านคุ้มโนนปอแดง ม.9 เชื่อม 

ม.5 
นม.ถ59-041 ถนนของ อปท. 1 0.37  

47 ซอยปูนแดง นม.ถ59-050 ถนนของ อปท. 1 0.1  
48 สายบ้านกุดสวายสุด ม.12 นม.ถ59-046 ถนนของ อปท. 2 0.41  
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ล าดับ
ที ่

ชื่อถนน รหัสสายทาง ประเภทการถ่าย
โอน 

จ านวน
เลน 

ระยะทางของถนน
ทั้งหมด (กม.) 

หมาย
เหต ุ

49 สายบึงกุดสวาย ม.12 นม.ถ59-045 ถนนของ อปท. 2 0.85  
50 ถนนการเกษตรสายคลองหินโคลน นม.ถ59-055 ถนนของ อปท. 1 1.29  
51 สายหน้าสนามกีฬาบ้านกอก ม.6 นม.ถ59-049 ถนนของ อปท. 2 0.3  
52 ถนนการเกษตรสายเลียบคลองล าส าลาย นม.ถ59-054 ถนนของ อปท. 1 4.39  
53 ถนนการเกษตรสายท่าช้างไปคลองล าส า

ลาย 
นม.ถ59-057 ถนนของ อปท. 1 1.53  

54 สายหลักจากบ้านหนองยายเหล่ถึงถนนทาง
หลวงหมายเลข 24 

นม.ถ59-002 ถนนของ อปท. 2 2.45  

55 สายบ้านคลองกลางเชื่อมบ้านคลองยางถึง
บ้านเสาเดียว 

นม.ถ59-012 ถนนของ อปท. 2 4.7  

56 สายหน้าโรงงานเย็บผ้าเชื่อมบ้านคลอง
กลาง 

นม.ถ59-011 ถนนของ อปท. 2 3.62  

57 สายรองบ้านปรางค์ ม.11 เชื่อมบ้านโค้ง
ยาง 

นม.ถ59-010 ถนนของ อปท. 2 0.72  

58 สายบ่อขยะถึงบ้านโนนแดง นม.ถ59-007 ถนนของ อปท. 2 4.31  
59 สายจากบ้านโค้งยาง เชื่อมบ้านหนองยาย

เหล่ 
นม.ถ59-014 ถนนของ อปท. 2 0.85  

60 สายบ้านบุ ม.10 คุ้มโคกน้อย นม.ถ59-016 ถนนของ อปท. 2 0.62  
61 สายจากหน้าวัดพลับพลาถึงหน้าวัดปุาช้า นม.ถ59-015 ถนนของ อปท. 2 0.58  
62 สายหลักจากบ้านปรางค์ ม.9  ถึงบ้าน

ประดากุด 
นม.ถ59-001 ถนนของ อปท. 2 7.88  

63 สายบ้านปรางค์ ม.11 เชื่อมต าบลท่าลาด
ขาว 

นม.ถ59-009 ถนนของ อปท. 2 1.47  

64 ถนนการเกษตรบ้านประดากุด ม.7 นม.ถ59-064 ถนนของ อปท. 1 1.66  
65 ซอยตอกน้อย นม.ถ59-075 ถนนของ อปท. 1 0.35  
66 ถนนสายคุ้มหนองไผ่ นม.ถ59-070 ถนนของ อปท. 1 0.23  
67 ถนนการเกษตรสระหนองสาทานไปบ้าน

โนนแดง ม.16 
นม.ถ59-065 ถนนของ อปท. 1 1.25  

68 ถนนการเกษตรอ้อมไร่  ม.14 นม.ถ59-073 ถนนของ อปท. 1 3.81  
69 ซอยโคกน้อย ม.12 นม.ถ59-078 ถนนของ อปท. 2 0.3  
70 ทางหลวงชนบทสาย นม.224 - ถนนของ อปท. 2 5.49  
71 ถนนสายไปบ่อขยะ อบต.โชคชัย นม.ถ59-069 ถนนของ อปท. 2 1.27  
72 สายเหมืองนาย นม.ถ59-081 ถนนของ อปท. 1 2.17  
73 ถนนสายรองบ้านท่าตะเคียน ม.13 นม.ถ59-067 ถนนของ อปท. 2 0.44  
74 ถนนการเกษตรสายหลังปุาช้า ม.15 นม.ถ59-068 ถนนของ อปท. 2 1.84  
75 สายปุาช้า ม.6 นม.ถ59-079 ถนนของ อปท. 1 1.98  
76 ซอยมาบึงทุ่งทอง นม.ถ59-076 ถนนของ อปท. 1 0.13  
77 ถนนการเกษตร ม.13 เชื่อม  ม.16 นม.ถ59-066 ถนนของ อปท. 2 1.55  
78 ถนนการเกษตรสาย ม.13 เชื่อม ม.14 นม.ถ59-072 ถนนของ อปท. 1 3.72  
79 ซอยศาลตาปุู ม.17 นม.ถ59-077 ถนนของ อปท. 1 0.16  
80 ถนนสายกลางไร่ ม.14 นม.ถ59-071 ถนนของ อปท. 2 0.24  
81 ถนนสายหนองงูเหลือม ม.9 นม.ถ59-074 ถนนของ อปท. 2 1.45  
82 สายหนองมน นม.ถ59-080 ถนนของ อปท. 2 2.18  
83 ทางหลวงแผ่นดินสาย 24 - ถนนของ อปท. 4 5  
84 สายโปร่งตาคลอง ม.10 นม.ถ59-082 ถนนของ อปท. 2 1.74  
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 ๒)  การไฟฟูา 

การขยายเขตไฟฟูา ปัจจุบันมีไฟฟูาใช้ คิดเป็น ประมาณร้อยละ  98  ปัญหาคือไฟฟูาส่องสว่างทาง
หรือที่สาธารณะยังไม่สามารถด าเนินการครอบคลุมพื้นที่ได้ทั้งหมด  เนื่องจากพื้นที่ มีการใช้ไฟฟูาสาธารณะเกินที่ทาง
ไฟฟูาก าหนด   แต่องค์การบริหารส่วนต าบล พลับพลาได้ ตั้งงบประมาณ ในการขยายเขตไฟฟูาเพื่อแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนในส่วนของบ้านเรือนที่ยังไม่มีไฟฟูาใช้  

๓)  การประปา 
การขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค ปัจจุบันประชาชนมีน้ าประปาใช้ประมาณร้อยละ  ๙๕  หลังคา

เรือน และมีการใช้น้ าประปาหมู่บ้านอีกส่วนหนึ่ง และองค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลาได้น าโครงการขยายเขต
ประปาส่วนภูมิภาคเข้าบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่ อแก้ไขปัญหาบ้านเรือนที่ยังไม่มีน้ าประปาใช้เพิ่มขึ้นตามความ
เดือดร้อนของประชาชน 

๔)  โทรศัพท ์
หมายเลขโทรศัพท์ ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา  ๐๔๔- ๔๙๒-๐๐๔   

โทรสาร  ๐๔๔- ๔๙๑-๗๘๘ 
๕)  ระบบโลจิสติกส์ (Logistics) หรือการขนส่ง 

องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา  ไม่มีที่ท าการไปรษณีย์และสถานีขนส่งตั้งอยู่ในพื้นที ่
 (๖) ระบบเศรษฐกิจ 

๑) การเกษตร 
ประชากรในต าบลพลับพลาร้อยละ  ๘๕   ประกอบอาชีพในการเกษตรกรรม   ได้แก่   ท าไร่  
ท านา  เนื่องจากสภาพพื้นที่เป็นที่ราบลุ่มจึงมีการท านาเป็นอาชีพหลักปีละ  ๑-๒ คร้ัง  โดยอาศัยน้ าจาก

ธรรมชาติ  ได้แก่  น้ าฝนและล าน้ าที่ไหล่ผ่าน  ในพื้นที่ดอนนั้นจะท าไร่มันส าปะหลัง  ไร่อ้อย  ไร่ข้าวโพด เป็นต้น 
๒)  การประมง  (ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลาไม่มีการประมง)  
๓)  การปศุสัตว์  ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา มีการท าปศุสัตว ์ คือ  เลี้ยง  เป็ด  จ านวน  ๒  

ราย  ฟาร์มจระเข้  จ านวน  ๑  ราย 
๔)  การบริการ 
 -   โรงแรม  บ้านเช่า ๖ แห่ง -  ร้านค้า  69 แห่ง 
๕)  การท่องเที่ยว  (ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลาไม่มีธุรกิจเกี่ยวกับการท่องเที่ยว ) 
๖)  อุตสาหกรรม 

-  โรงงานอุตสาหกรรม ๒ แห่ง -  โรงสีข้าว  ๕ แห่ง 
 ๗)  การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 
  -  อู่ซ่อมรถยนต์  6 แห่ง  

-  ร้านซ่อมรถจักรยานยนต์   ๒ แห่ง   
-  กิจการสะสมวัตถุหรือสิ่งของช ารุด ใช้แล้วหรือเหลือใช้    ๖ แห่ง 
กลุ่มอาชีพ  มี   6  กลุ่ม  ดังนี ้
๑. กลุ่มปูนแดง บ้านกอก  หมู่ที่  6 
๒. กลุ่มสานไซ  บ้านกุดสวาย  หมู่ที่  12 
๓. กลุ่มศิลปะประดิษฐ์  หมู่  ๑๗  สมาชิกกลุ่ม มีหมู่ที่  ๑, ๖, ๘, ๑๐,๑๗ 
๔. กลุ่มส่งเสริมอาชีพ บ้านบุยอ หมู่ที่ ๑๘ 
๕. กลุ่มเลี้ยงไก่ไข่บ้านบุยอ  หมู่  ๑๘ 
๖. กลุ่มเพาะเห็ดนางฟูา  หมู่  ๑๘ 

 ๘)  แรงงาน  ประชากรต าบลพลับพลา มีการใช้แรงงานทั้งภาคเกษตรกรรม และอุตสาหกรรม 
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(7)  ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 

๑)  การนับถือศาสนา 
ประชาชนในต าบลพลับพลา  จะนับถือศาสนาพุทธ โดยมีศาสนสถาน  ๙ แห่ง  คือ 

 ๑.1  ส านักสงฆ์วิเวกการาม   ตั้งอยู่ที่บ้านพลับพลา หมู่ที่  ๑   
1.2  วัดพลับพลา     ตั้งอยู่ที่บ้านพลับพลา หมู่ที่  ๓   
1.3  วัดบ้านกอก     ตั้งอยู่ที่บ้านกอก  หมู่ที่  ๖ 
1.4 วัดประชาวาส  ตั้งอยู่ที่บ้านประดากุด หมู่ที่  ๗   
1.4  วัดปรางค์น้อย  ตั้งอยู่ที่บ้านปรางค์  หมู่ที่  ๙ 
1.5  วัดกุดสวาย   ตั้งอยู่ที่บ้านกุดสวาย หมู่ที่  ๑๒ 
1.6  ส านักสงฆ์บุตาล  ตั้งอยู่ที่บ้านท่าตะเคียน หมู่ที่  ๑๓ 
1.7  วัดคลองยาง   ตั้งอยู่ที่บ้านคลองยาง หมู่ที่  ๑๔ 
1.8  วัดคลองกลาง  ตั้งอยู่ที่บ้านคลองกลาง หมู่ที่  ๑๕ 
๒)  ประเพณีและงานประจ าป ี
 องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา  ได้มีการจัดกิจกรรมที่เป็นประเพณีและงานประจ าปี ได้แก่   
  -  ประเพณีวันขึ้นปีใหม ่   ประมาณเดือน มกราคม 

-  ประเพณีวันสงกรานต์    ประมาณเดือน เมษายน 
-  ประเพณีลอยกระทง   ประมาณเดือน พฤศจิกายน 
-  ประเพณีวันเข้าพรรษา  ออกพรรษา ประมาณเดือน    ตุลาคม  พฤศจิกายน 
-  งานประเพณีแข่งเรือ  ๕  ฝีพาย  ประมาณเดือน    พฤศจิกายน 
-  งานสมโภชน์ฉลองอนุสาวรีย์ท้าวสุรนาร ี ประมาณเดือน กุมภาพันธ์  มีนาคม 
-  งานแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด  ประมาณเดือน กุมภาพันธ์  มีนาคม 

๓)  ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 
  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ประชาชนในเขตต าบลพลับพลาได้อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ได้แก่  วิธีการท า
เครื่องจักสาน คือ การสานไซ  การทอเสื่อจากต้นกก  การท าปูนแดง   
  ภาษาถิ่น  ส่วนมากร้อยละ ๙๐ % พูดภาษาโคราช 
 4)  OTOP สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก 
  สินค้าพื้นเมืองของต าบลพลับพลา   มีการผลิตปูนแดง  และการสานไซ ซึ่งเป็นสินค้าพื้นเมืองและ
เป็นภูมิปัญญาของชาวบ้านต าบลพลับพลา 
 

(8)  ทรัพยากรธรรมชาติ 
๑)  น้ า  ที่ใช่ในการอุปโภค-บริโภค  เป็นน้ าที่ได้จากน้ าฝน  น้ าประปาส่วนภูมิภาค และน้ าดิบจากแหล่งน้ า

ธรรมชาติ  
แหล่งน้ าธรรมชาติ  ล าน้ า,  ล าห้วย  7  สาย  ได้แก่   

๑.  ล าส าลาย   หมู่ที่  ๖, ๗, ๘, ๑๐     ๒.  ล าคลองเหมือง  หมู่ที่  ๔, ๑๐, ๑๑, ๑๗ 
๓.  ล าคลองยาง  หมู่ที่  ๑๔       ๔.  ล าคลองกลาง  หมู่ที่  ๑๕, ๑๘ 
๕.  ล าเหมืองนาย  หมู่ที่  ๑๐, ๑๒     ๖.  ล าคลองตานาย  หมู่ที่  ๑๒ 
7.  ล าคลองตามูล  หมู่ที่ 16 
 

แหล่งน้ าที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบต.พลับพลา จ านวน 7  แห่ง  ได้แก่   
๑.  บึงทุ่งน้อย   หมู่ที่  ๒  ๒.  บึงทะมก  หมู่ที่ 4 
3.  บึงทุ่งทอง    หมู่ที่  1, 10, 17  4.  บึงกุดสวาย  หมู่ที่  ๑๒    
5.  หนองสระธาร   หมู่ที่  ๑๓ 6.  สระหนองโพธิ์  หมู่ที่  ๑๔  
7.  หนองหมู หมู่ที่  ๑๖ 
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๒)  ป่าไม้  ลักษณะของพื้นที่ปุาไม้ของต าบลพลับพลา ส่วนใหญ่จะมีอยู่ตามพื้นที่ปุาสาธารณะประโยชน์ ของ

หมู่บ้าน  จะเป็นต้นไม้จ าพวกยืนต้น เช่น ต้นพลวง  ต้นเต็ง ต้นรัง ต้นมะค่า และอื่นๆ ผสมกันไป แต่มีปริมาณลด
น้อยลงมาก และส่วนมากจะอยู่ในพื้นที่ หมู่ที่ ๑๓  ๑๔  ๑๕  ๑๖  และ ๑๘  มีการรณรงค์และจัดโครงการปลูกปุาเป็น
ประจ าทุกปีเพื่อเพิ่มจ านวนพื้นที่ปุาในชุมชน 

๓)  ภูเขา  องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา ไม่มีพื้นที่ภูเขา 
๔)  ทรัพยากรธรรมชาติ ที่ส าคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   ทรัพยากรธรรมชาติที่อยู่ในพื้นที่ต าบล

พลับพลา ที่เป็นแหล่งน้ าต้องได้รับการพัฒนาเพราะมีสภาพตื้นเขิน ส่ วนด้านปุาไม้ก็ลดน้อยลงเนื่องจากการท า
เกษตรกรรม จึงมีการด าเนินการปลูกปุาทดแทนในพื้นที่สาธารณะประโยชน์ รวมถึงการปักแนวเขตพื้นที่สาธารณะ
ประโยชน์ของต าบลพลับพลา 
 

(9)  วัสดุ ครุภัณฑ์  องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา  มีเครื่องมือวัสดุ ครุภัณฑ์ มีดังนี ้
  ครุภัณฑ์ประเภทของใช้ส านักงาน  
   ๑.  โต๊ะท างาน       จ านวน    ๓8  ตัว 
   ๒.  โต๊ะพับ     จ านวน    ๓๘  ตัว 
   ๓.  โต๊ะคอมพิวเตอร์    จ านวน      ๗  ตัว 
   ๔.  เก้าอีท้ างานและผู้มาติดต่อ   จ านวน  ๒91  ตัว 
   ๕.  เก้าอี้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก    จ านวน    ๔๘  ตัว 
   ๖.  เครื่องพิมพ์ดีด     จ านวน      ๒  เครื่อง  
   ๗.  ตู้เก็บเอกสารต่าง ๆ     จ านวน    90  หลัง 
   ๘.  กล้องดิจิตอล     จ านวน      ๓  เครื่อง 
   ๙.  เครื่องอัดส าเนา    จ านวน      ๑  เครื่อง 
   ๑๐.  เครื่องโทรสาร    จ านวน      ๒  เครื่อง 
   ๑๑.  เครื่องคอมพิวเตอร์และคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค จ านวน    ๑8  เครื่อง 
   ๑๓.  เครื่องปรับอากาศ    จ านวน    20  เครื่อง 
  ครุภัณฑ์ประเภทงานบ้านงานครัว 
   ๑.  ตู้เย็น     จ านวน      ๒   หลัง 
   ๒.  เครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย   จ านวน      ๒   เครื่อง 
   ๓.  เครื่องตัดหญ้าแบบรถเข็น   จ านวน      ๑   เครื่อง 
  ครุภัณฑ์ประเภททางการเกษตร 
   เครื่องพ่นหมอกควัน    จ านวน      ๓   เครื่อง 
  ครุภัณฑ์ประเภทโยธา 
  ๑.  กล้องระดับอัตโนมัต ิ จ านวน    ๑  ตัว      ๕.  เครื่องเลื่อยยนต์  จ านวน   ๑  เครื่อง 
  ๒.  ไม้สต๊าป  จ านวน    ๑   ชุด      ๖.  เครื่องตบดิน      จ านวน   ๑   เครื่อง 
  ๓.  กล้องถ่ายรูปและกล้องวีดีโอ จ านวน  ๘ ตัว     ๗.  ล้อวัดระยะ       จ านวน   ๑   ตัว 
  ๔.  รอก   จ านวน    ๓   ตัว 
  ครุภัณฑ์ประเภทคมนาคม 
   ๑.  แผงกั้นจราจร     จ านวน      ๖   แผง 
   ๒.  ไฟกระพริบโซล่าเซล    จ านวน      ๒   ดวง 

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร ่
   เครื่องกระจายข่าวแบบไร้สาย   จ านวน     ๒   ชุด 
  ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 
   ๑.  รถกระบะบรรทุก  ขนาด  ๔  ล้อ   จ านวน     ๒  คัน 
   ๒.  รถบรรทุกขยะ  ๖  ล้อ     จ านวน     ๑  คัน 
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   ๔.  รถจักรยานยนต ์    จ านวน     ๒  คัน 
   ๕.  รถบรรทุกน้ าดับเพลิงเอนกประสงค์พร้อมติดตั้งเครนกระเช้า  จ านวน  ๑  คัน



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 

ส่วนที่  ๒ 
ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
 

๑.  ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหาภาค 
๒.  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
๓.  การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 

 



ส่วนที่ ส่วนที่ 22  
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
 

(๑)  ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
 ๑) แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) 

โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๖๕ ก าหนดให้รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็น 
เปูาหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดท าแผนต่างๆให้สอดคล้องและ
บูรณาการกันเพื่อให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เปูาหมายดังกล่าว โดยใ ห้เป็นไปตามที่ก าหนดในกฎหมายว่าด้วยการ
จัดท ายุทธศาสตร์ชาติ และต่อมาได้มีการตราพระราชบัญญัติการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 
๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ โดยก าหนดให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อรับผิดชอบในการจัดท าร่างยุทธศาสตร์
ชาติ ก าหนดวิธีการการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติ ในการติดตาม การตรวจสอบ และการ
ประเมินผล รวมทั้งก าหนดมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนทุกภาคส่วนด าเนินการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ชาติ 

เพื่อให้เป็นไปตามที่ก าหนดในพระราชบัญญัติการจัดท า ยุทธศาสตร์ ชาติ พ .ศ. ๒๕๖๐คณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์ชาติได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านต่างๆ รวม ๖ คณะอันประกอบด้วย คณะกรรมการ
จัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านการพั ฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ คณะกรรมการจัดท า
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการ
เติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อรับผิดชอบในการด าเนินการจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเงื่อนไขที่ก าหนด ตลอดจนได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและหน่วยงานของรัฐที่เก่ียวข้องอย่าง
กว้างขวางเพื่อประกอบการพิจารณาจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติตามที่กฎหมายก าหนดแล้ว 

ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑- ๒๕๘๐ ) เป็นยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรกของประเทศไทยตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งจะต้องน าไปสู่การปฏิบัติเพื่อให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความ
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยก ารพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ” ภายในช่วงเวลา
ดังกล่าว เพื่อความสุขของคนไทยทุกคน 
 

 วิสัยทัศน์  “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” 
  ความมัน่คง  หมายถึง  ความมั่นคง หมายถึง การมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลง
ทั้งภายในประเทศ และภายนอกประเทศในทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล และ  มี
ความมั่นคงในทุกมิติทั้งมิติทางการทหาร เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแว ดล้อม และการเมือง  เช่น ประเทศ  มีความมั่นคงในเอก
ราชและอธิปไตย มีการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น  ประมุข สถาบันชาติศาสนา 
พระมหากษัตริย์มีความเข้มแข็งเป็นศูนย์กลางและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ ของประชาชน มีระบบการเมืองที่มั่นคงเป็นกลไก
ที่น าไปสู่การบริหารประเทศที่ต่อเนื่องและโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล สังคมมีความปรองดองและความสามัคคีสามารถ
ผนึกก าลังเพื่อพัฒนาประเทศ ชุมชน  มีความเข้มแข็ง ครอบครัวมีความอบอุ่น ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต มีงานและ
รายได้ที่มั่นคงพอเพียง  กับการด ารงชีวิต มีการออมส าหรับวัยเก ษียณ ความมั่นคงของอาหาร พลังงาน และน้ า มีที่อยู่
อาศัย และความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน 
  ความมั่งค่ัง  หมายถึง  ความมั่งคั่ง หมายถึง ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง
และมีความยั่งยืน  จนเข้าสู่กลุ่มประเทศรายได้สูง ความเหลื่อมล้ าของการพัฒนาลดลง ปร ะชากรมีความอยู่ดีมีสุขได้รับ  
ผลประโยชน์จากการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกันมากข้ึน และมีการพัฒนาอย่างทั่วถึงทุกภาคส่วน  มีคุณภาพชีวิตตาม
มาตรฐานขององค์การสหประชาชาติไม่มีประชาชนที่อยู่ในภาวะความยากจน  เศรษฐกิจในประเทศมีความเข้มแข็ง 
ขณะเดียวกันต้องมีความสามารถในการแข่งขันกับประเทศต่าง ๆ ทั้งในตลาดโลกและตลาดภายในประเทศเพื่อให้สามารถ 
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สร้างรายได้ทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ ตลอดจนมีการสร้างฐานเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคตเพื่อให้สอดรับกับ
บริบทการพัฒนา  ที่เปลี่ยนแปลงไป และประเทศไทยมีบทบาทที่ส าคัญในเวทีโลก และมีความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ     
และการค้าอย่างแน่ นแฟูนกับประเทศในภูมิภาคเอเชีย เป็นจุดส าคัญของการเชื่อมโยงในภูมิภาค ทั้งการ  คมนาคมขนส่ง      
การผลิต การค้า การลงทุน และการท าธุรกิจ เพื่อให้เป็นพลังในการพัฒนา นอกจากนี้  ยังมีความสมบูรณ์ในทุนที่จะ
สามารถสร้างการพัฒนาต่อเนื่องไปได้ได้แก่ ทุนมนุษย์ทุนทางปัญญา ทุนทางการเงิน ทุนที่เป็นเครื่องมือเคร่ืองจักร ทุนทาง
สังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  ความย่ังยืน  หมายถึง  การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ รายได้และคุณภาพชีวิตของ  ประชาชน
ให้เพิ่มข้ึนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่อยู่บนหลักการใช้การรักษา  และการฟื้นฟูฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติจนเกินพอดีไม่สร้างมลภาวะ ต่อสิ่งแวดล้อมจนเกินความสามารถ
ในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศ การผลิตและการบริโภค  เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้ อม และสอดคล้องกับเปูาหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืน ทรัพยากรธรรมชาติมี  ความอุดมสมบูรณ์มากข้ึนและสิ่งแวดล้อมมีคุณภาพดีขึ้น คนมีความรับผิดชอบ
ต่อสังคม มีความ เอ้ืออาทร เสียสละเพื่อผลประโยชน์ส่วนรวม รัฐบาลมีนโยบายที่มุ่งประโยชน์ส่วนรวมอย่างยั่งยืน  และให้
ความส าคัญกับกา รมีส่วนร่วมของประชาชน และทุกภาคส่วนในสังคมยึดถือและปฏิบัติตาม  หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงเพื่อการพัฒนาอย่างสมดุล มีเสถียรภาพ และยั่งยืน 
   

  วิสัยทัศน์ประเทศไทย ๒๕๘๐ “ประเทศไทยมีความมั่นคง  มั่งคั่ง  ยั่งยืน  เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วย
การพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”  
   มั่นคง ๑.  มีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกประเทศ และมี
ความมั่นคงในทุกมิติ ทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการเมือง 
   ๒.  ประเทศมีความมั่งคงในเอกราชและอธิปไตย 
   ๓.  สังคมมีความปรองดองและความสามัคคี ประชาชนมีความมั่งคงในชีวิต มีงานและรายได้ที่
มั่งคง มีที่อยู่อาศัยและความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน 
   ๔.  มีความมั่นคงของอาหาร พลังงาน และน้ า 
  มั่งคั่ง 1.  ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องยกระดับเข้าสู่กลุ่มประเทศรายได้สูง 
ความเหลื่อมล้ าของการพัฒนาลดลง ประชากรได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนาอย่าเท่าเทียมกัน 
   ๒.  เศรษฐกิจมีความสามารถในการแข่งขันสูง สร้างเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคต และเป็น
จุดส าคัญของการเชื่อมโยงในภูมิภาคทั้งการคมนาคมขนส่ง การผลิต การค้า การลงทุน 
   ๓.  มีความสมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถสร้างการพัฒนาต่อเนื่องอาทิ ทุนมนุษย์ ทุนทางปัญญา 
ทุนทางการเงินและทุนอื่นๆ 
  ยั่งยืน ๑.  การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญด้านรายได้ และคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่าง
ต่อเนื่อง โดยไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติเกินพอดี ไม่สร้างมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม 
   ๒.  มีการผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและสอดคล้องกับกฎระเบียบของ
ประชาคมโลก 
   ๓.  คนมีความรับผิดชอบต่อสังคม มุ่งประโยชน์ส่วนรวมอย่างยั่งยืนทุกภาคส่วนในสังคมยึดถือ
และปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

   โดยมีเปูาหมายการพัฒนาประเทศคือ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนา   
อย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน ” โดยยกระดับศักยภาพของประเทศใน  หลากหลายมิติ 
พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดีเก่ง และมีคุณภาพ สร้างโอกาส  และความเสมอภาคทางสังคม สร้างการ
เติบโตบ นคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีภาครัฐของ  ประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม      
โดยการประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ   ประกอบด้วย   ๑) ความอยู่ดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย            
๒) ขีดความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาเศรษฐกิจ และการกระจายรายได้  ๓) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของ
ประเทศ    ๔) ความเท่าเทียมและความเสมอภาคของสังคม   ๕) ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพสิ่งแวดล้อม      
และความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ  ๖) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเข้าถึงการให้บริการของภาครัฐ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ 

ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง 
๑. ยุทธศาสตร์ชาตดิ้านความมั่นคง ๑)  การรักษาความสงบภายในประเทศ  ดังนี้ 

๑.๑  การพัฒนาและเสริมสร้างคนในทุกภาคส่วนให้มีความเข้มแข็ง มีความพร้อม  ตระหนักในเรื่องความ
มั่นคง และมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา 
๑.๒  การพัฒนาและเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติ 
๑.๓  การพัฒนาและเสริมสร้างการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมี  พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่
มีเสถียรภาพและมีธรรมาภิบาล เห็นแก่ประโยชน์ของประเทศชาติ มากกว่าประโยชน์ส่วนตน 
๑.๔  การพัฒนาและเสริมสร้างกลไกที่สามารถปูองกันและขจัดสาเหตุของประเด็น  ปัญหาความมั่นคงที่
ส าคัญ 
๒)  การปูองกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง  ดังนี้ 
๒.๑  การแก้ไขปัญหาความมั่นคงในปัจจุบัน 
๒.๒  การติดตาม เฝูาระวัง ปูองกัน และแก้ไขปัญหาที่อาจอุบัติขึ้นใหม่ 
๒.๓  การสร้างความปลอดภัยและความสันติสุขอย่างถาวรในพื้นที่จังหวัด ชายแดนภาคใต้ 
๒.๔  การรักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ทางทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดล้อมทั้งทางบกและทาง
ทะเล 
๓)  การพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบต่อความมั่นคง ของชาติ 
๓.๑  การพัฒนาระบบงานข่าวกรองแห่งชาติแบบบูรณาการอย่างมีประสิทธิภาพ 
๓.๒  การพัฒนาและผนึกพลังอ านาจแห่งชาติกองทัพและหน่วยงานความมั่นคง  รวมทั้งภาครัฐและภาค
ประชาชน ให้พร้อมปูองกันและรักษาอธิปไตยของประเทศ และเผชิญกับภัย  คุกคามได้ทุกมิติทุกรูปแบบ
และทุกระดับ 
๓.๓  การพัฒนาระบบเตรียมพร้อมแห่งชาติและการบริหารจัดการภัยคุกคาม ให้มีประสิทธิภาพ 
๔)  การบูรณาการความร่วมมือด้านความมั่นคงกับอาเซียนและนานาชาติรวมถึงองค์กร ภาครัฐและที่มิใช่
ภาครัฐ ดังนี้ 
๔.๑  การเสริมสร้างและรักษาดุลยภาพสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศ 
๔.๒  การเสริมสร้างและธ ารงไว้ซ่ึงสันติภาพและความมั่นคงของภูมิภาค 
๔.๓  การร่วมมือทางการพัฒนากับประเทศเพื่อนบ้าน ภูมิภาค โลก รวมถึงองค์กร  ภาครัฐและที่มิใช่
ภาครัฐ 
๕)  การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม 
๕.๑  การพัฒนากลไกให้พร้อม ส าหรับการติดตาม เฝูาระวัง แจ้งเตือน ปูอ งกัน และแก้ไขปัญหาความ
มั่นคงแบบองค์รวมอย่างเป็นรูปธรรม 
๕.๒  การบริหารจัดการความมั่นคงให้เอื้ออ านวยต่อการพัฒนาประเทศในมิติอื่น ๆ 
๕.๓  การพัฒนากลไกและองค์กรขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง 

๒ . ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน 

๑)  การเกษตรสร้างมูลค่า  ดังนี้ 
๑.๑  เกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น 
๑.๒  เกษตรปลอดภัย 
๑.๓  เกษตรชีวภาพ 
๑.๔  เกษตรแปรรูป 
๑.๕  เกษตรอัจฉริยะ  
๒)  อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต  ดังนี้ 
๒.๑  อุตสาหกรรมชีวภาพ 
๒.๒  อุตสาหกรรมและบริการการแพทย์ครบวงจร 
๒.๓  อุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์ 
๒.๔  อุตสาหกรรมและบริการขนส่งและโลจิสติกส์ 
๒.๕  อุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศ 
๓)  สร้างความหลากหลายด้านการท่องเท่ียว  ดังนี้ 
๓.๑  ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม  
๓.๒  ท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ 
๓.๓  ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม และแพทย์แผนไทย 
๓.๔  ท่องเที่ยวส าราญทางน้ า 
๓.๕  ท่องเที่ยวเช่ือมโยงภูมิภาค 
๔)  โครงสร้างพื้นฐาน เช่ือมไทย เช่ือมโลก  ดังนี้ 
๔.๑  เช่ือมโยงโครงข่ายคมนาคมไร้รอยต่อ 



-20- 
 

ยุทธศาสตร ์ กรอบแนวทางที่ส าคัญ 
 ๔.๒  สร้างและพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ 

๔.๓  เพิ่มพื้นที่และเมืองเศรษฐกิจ 
๔.๔  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสมัยใหม่ 
๔.๕  รักษาและเสริมสร้างเสถียรภาพทางเศรษฐกิจมหภาค 
๕)  พัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานผู้ประกอบการยุคใหม่  ดังนี้ 
๕.๑  สร้างผู้ประกอบการอัจฉริยะ  
๕.๒  สร้างโอกาสเข้าถึงบริการทางการเงิน 
๕.๓  สร้างโอกาสเข้าถึงตลาด 
๕.๔  สร้างโอกาสเข้าถึงข้อมูล 
๕.๕  ปรับบทบาทและโอกาสการเข้าถึงบริการภาครัฐ 

๓.  ยุทธศาสตร์ชาติการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

๑)  การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม ดังนี้ 
๑.๑  การปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมผ่านการเลี้ยงดูในครอบครัว 
๑.๒  การบูรณาการเรื่องความซ่ือสัตย์วินัย คุณธรรม จริยธรรม ในการจัดการ  เรียนการสอนใน
สถานศึกษา 
๑.๓  การสร้างความเข้มแข็งในสถาบันทางศาสนา 
๑.๔  การปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน 
๑.๕  การสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมที่พึงประสงค์จากภาคธุรกิจ 
๑.๖  การใช้สื่อและสื่อสารมวลชนในการปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมของคน ในสังคม 
๑.๗  การส่งเสริมให้คนไทยมีจิตสาธารณะและมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม 
๒)  การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต  ดังนี้ 
๒.๑  ช่วงการต้ังครรภ์/ปฐมวัย 
๒.๒  ช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น 
๒.๓  ช่วงวัยแรงงาน 
๒.๔  ช่วงวัยผู้สูงอาย 
๓)  ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ ดังนี้ 
๓.๑  การปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ให้เอื้อต่อการพัฒนาทักษะส าหรับศตวรรษที่ ๒๑ 
๓.๒  การเปลี่ยนโฉมบทบาท ‘คร’ู ให้เป็นครูยุคใหม่ 
๓.๓  การเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภท 
๓.๔  การพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
๓.๕  การสร้างความตื่นตัวให้คนไทยตระหนักถึงบทบาท ความรับผิดชอบ และ  การวางต าแหน่งของ
ประเทศไทยในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์และประชาคมโลก 
๓.๖  การวางพื้นฐานระบบรองรับการเรียนรู้โดยใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์ม  
๓.๗  การสร้างระบบการศึกษาเพื่อเป็นเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติ 
๔)  การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย ดังนี้ 
๔.๑  การพัฒนาและส่งเสริมพหุปัญญาผ่านครอบครัว ระบบสถานศึกษา สภาพแวดล้อม รวมทั้งสื่อ 
๔.๒  การสร้างเ ส้นทางอาชีพ  สภาพแวดล้อมการ ท างาน  และระบบสนับสนุน  ที่เหมาะสม ส าหรับผู้มี
ความสามารถพิเศษผ่านกลไกต่าง ๆ 
๔.๓  การดึงดูดกลุ่มผู้เชี่ยวชาญต่างชาติและคนไทยที่มีความสามารถ  ในต่างประเทศให้มาสร้างและ
พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้กับประเทศ 
๕)  การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี  ดังนี้ 
๕.๑  การสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาวะ 
๕.๒  การปูองกันและควบคุมปัจจัยเส่ียงที่คุกคามสุขภาวะ 
๕.๓  การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะที่ดี 
๕.๔  การพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่ทันสมัยสนับสนุนการสร้างสุขภาวะที่ดี 
๕.๕  การส่งเสริมให้ชุมชนเป็นฐานในการสร้างสุขภาวะที่ดีในทุกพื้นที่ 
๖)  การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ดังนี้ 
๖.๑  การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย 
๖.๒  การส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น ครอบครัว
และชุมชนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์
๖.๓  การปลูกฝังและพัฒนาทักษะนอกห้องเรียน 
๖.๔  การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
๗)  การเสริมสร้างศักยภาพการกีฬาในการสร้างคุณค่าทางสังคมและพัฒนาประเทศ ดังนี ้
๗.๑  การส่งเสริมการออกก าลังกาย และกีฬาขั้นพื้นฐานให้กลายเป็นวิถีชีวิต 
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 ๗.๒  การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมออกก าลังกาย กีฬา และนันทนาการ 

๗.๓  การส่งเสริมการกีฬาเพื่อพัฒนาสู่ระดับอาชีพ 
๗.๔  การพัฒนาบุคลากรด้านการกีฬาและนันทนาการเพื่อรองรับการเติบโตของ อุตสาหกรรมกีฬา 

๔ .  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้าง
โอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

๑)  การลดความเหลื่อมล้ า สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ  ดังนี ้
๑.๑  ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจฐานราก 
๑.๒  ปฏิรูประบบภาษีและการคุ้มครองผู้บริโภค 
๑.๓  กระจายการถือครองที่ดินและการเข้าถึงทรัพยากร 
๑.๔  เพิ่มผลิตภาพและคุ้มครองแรงงานไทย ให้เป็นแรงงานฝีมือที่มีคุณภาพ และความริเริ่มสรา้งสรรค์มี
ความปลอดภัยในการท างาน 
๑.๕  สร้างหลักประกันทางสังคมที่ครอบคลุมและเหมาะสมกับคนทุกช่วงวัย ทุกเพศภาวะและทุกกลุ่ม 
๑.๖  ลงทุนทางสังคมแบบมุ่งเปูาเพื่อช่วยเหลือกลุ่มคนยากจนและกลุ่ม ผู้ด้อยโอกาสโดยตรง 
๑.๗  สร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงบริการสาธารณสุข และการศึกษา โดยเฉพาะส าหรับผู้มีรายได้
น้อยและกลุ่มผู้ด้อยโอกาส 
๑.๘  สร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างทั่วถึง 
๒)  การกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี  ดังนี ้
๒.๑  พัฒนาศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีในภูมิภาค  
๒.๒  ก าหนดแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของแต่ละกลุ่มจังหวัดในมิติต่าง ๆ 
๒.๓ จัดระบบเมืองที่เอื้อต่อการสร้างชีวิตและสังคมที่มีคุณภาพและปลอดภัย ให้สามารถตอบสนองต่อ
สังคมสูงวัยและแนวโน้มของการขยายตัวของเมืองในอนาคต 
๒.๔  ปรับโครงสร้างและแก้ไขกฎหมายระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน เพื่อวาง ระบบและกลไกการ
บริหารงานในระดับภาค กลุ่มจังหวัด 
๒.๕  สนับสนุนการพัฒนาพื้นที่บนฐานข้อมูลความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
๒.๖  การพัฒนาก าลังแรงงานในพื้นที่  
๓)  การเสริมสร้างพลังทางสังคม  ดังนี้ 
๓.๑  สร้างสังคมเข้มแข็งที่แบ่งปัน ไม่ทอดทิ้งกัน และมีคุณธรรม 
๓.๒  การรองรับสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ 
๓.๓  สนับสนุนความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ ภาคประชา สังคมและภาค
ประชาชน 
๓.๔  ส่งเสริมความเสมอภาคทางเพศและบทบาทของสตรีในการสร้างสรรค์สังคม 
๓.๕  สนับสนุนการพัฒนาบนฐานทุนทางสังคมและวัฒนธรรม 
๓.๖  สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสร้างสรรค์เพื่อรองรับ สังคมยุคดิจิทัล 
๔)  การเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพึ่งตนเองและการ จัดการตนเอง  ดังนี ้
๔.๑  ส่งเสริมการปรับพฤติกรรมในระดับครัวเรือน ให้มีขีดความสามารถใน การจัดการวางแผนชีวิต 
สุขภาพ ครอบครัว การเงินและอาชีพ 
๔.๒  เสริมสร้างศักยภาพของชุมชนในการพึ่งตนเองและการพึ่งพากันเอง 
๔.๓  สร้างการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ เพื่อสร้างประชาธิปไตยชุมชน 
๔.๔  สร้างภูมิคุ้มกันทางปัญญาให้กับชุมชน 

๕.  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการ
เติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

๑)  สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว  ดังนี ้
1.1 เพิ่มมูลค่าของเศรษฐกิจฐานชีวภาพให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ด้านการ สร้างความสามารถในการ
แข่งขัน 
1.2 อนุรักษ์และฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพในและนอกถิ่นก าเนิด 
1.3 อนุรักษ์และฟื้นฟูแมน่้ าล าคลองและแหล่งน้ าธรรมชาติทั่วประเทศ 
1.4 รักษาและเพิ่มพื้นที่สีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
1.5 ส่งเสริมการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน 
2.  สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล 
2.1 เพิ่มมูลค่าของเศรษฐกิจฐานชีวภาพทางทะเล 
2.2 ปรับปรุง ฟื้นฟูและสร้างใหม่ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทั้งระบบ 
2.3 ฟื้นฟูชายหาดที่เป็นแหลง่ท่องเที่ยว ชายฝั่งทะเลได้รับการปูองกันและแก้ไข ทั้งระบบ และมีนโยบาย
การจัดการชายฝั่งแบบบูรณาการอย่างเป็นองค์รวม 
2.4 พัฒนาและเพิ่มสัดส่วนกิจกรรมทางทะเลที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
3. สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ 
3.1 ลดการปล่อยกา๊ซเรือนกระจก 
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 3.2 มีการปรับตัวเพื่อลดความสูญเสียและเสียหายจากภัยธรรมชาต ิและผลกระทบที่เกี่ยวข้องกับการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
3.3 มุ่งเปูาสู่การลงทุนที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศในการพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐาน ของภาครัฐและ
ภาคเอกชน 
3.4 พัฒนาและสร้างระบบรับมือปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัตซ้ิ าที่เกิด จากการเปลี่ยนแปลง
ภูมิอากาศ 
4. พัฒนาพื้นที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุ่งเน้นความเป็น เมืองที่เติบโตอย่าง
ต่อเนื่อง 
4.1 จัดท าแผนผังภูมินิเวศเพื่อการพัฒนาเมือง ชนบท พื้นที่เกษตรกรรม และอุตสาหกรรม รวมถึงพื้นที่
อนุรักษ์ตามศักยภาพและความเหมาะสมทางภูมินิเวศอย่างเป็น เอกภาพ 
4.2 พัฒนาพื้นที่เมือง ชนบท เกษตรกรรม และ อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ที่ม ีการบริหารจัดการตามแผนผัง
ภูมินิเวศอย่างยั่งยืน 
4.3 จัดการมลพิษที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และสารเคมีในภาคเกษตร ทั้งระบบ ให้เป็นไปตาม
มาตรฐานสากลและค่ามาตรฐานสากล 
๔.๔  สงวนรักษา อนุรักษ์ ฟื้นฟูและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติมรดก ทางสถาปัตยกรรมและ
ศิลปวัฒนธรรม อัตลักษณ์และวิถีชีวิตพื้นถิ่นบนฐานธรรมชาติและฐาน วัฒนธรรมอย่างยั่งยืน 
๔.๕  พัฒนาเครือข่ายองค์กรพัฒนาเมืองและชุมชน รวมทั้งกลุ่มอาสาสมัคร ด้วยกลไกการมีส่วนร่วมของ
ทุกภาคส่วนในท้องถิ่น 
๔.๖  เสริมสร้างระบบสาธารณสุขและอนามัยสิ่งแวดล้อม และยกระดับ ความสามารถในการปูองกันโรค
อุบัติใหม่และอุบัติซ้ า 
๕)  พัฒนาความมั่นคง น้ า พลังงาน และเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  ดังนี ้
๕.๑  พัฒนาการจัดการน้ าเชิงลุ่มน้ าทั้งระบบเพื่อเพิ่มความมั่นคงด้านน้ าของประเทศ 
๕.๒  เพิ่มผลิตภาพของน้ าทั้งระบบในการใช้น้ าย่างประหยัด รู้คุณค่า และสร้าง มูลค่าเพิ่มจากการใช้น้ า
ให้ทัดเทียมกับระดับสากล 
๕.๓  พัฒนาความมั่นคงพลังงานของประเทศ และส่งเสริมการใช้พลังงาน ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
๕.๔  เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานโดยลดความเข้มข้นของการใช้พลังงาน 
๕.๕  พัฒนาความมั่นคงด้านการเกษตรและอาหารของประเทศและชุมชน ในมิติปริมาณ คุณภาพ ราคา
และการเข้าถึงอาหาร 
๖)  ยกระดับกระบวนทัศน์เพื่อก าหนดอนาคตประเทศ  ดังนี ้
๖.๑  ส่งเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทย 
๖.๒  พัฒนาเครื่องมือ กลไกและระบบยุติธรรม และระบบประชาธิปไตย สิ่งแวดล้อม 
๖.๓  จัดโครงสร้างเชิงสถาบันเพื่อจัดการประเด็นรว่ม ด้านการบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมที่ส าคัญ 
๖.๔  พัฒนาและด าเนินโครงการที่ยกระดับกระบวนทัศน์เพื่อก าหนดอนาคต ประเทศ ด้านทรัพยากร 
ธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม บนหลักของการมีส่วนร่วม และธรรมาภิบาล 

๖.  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุล
และพัฒน าระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐ 

๑)  ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ และให้บริการอย่าง สะดวกรวดเร็ว 
โปร่งใส  ดังนี้ 
๑.๑  การให้บริการสาธารณะของภาครัฐได้มาตรฐานสากลและเป็นระดับ แนวหน้าของภูมิภาค 
๑.๒  ภาครัฐมีความเชื่อมโยงในการให้บริการสาธารณะต่าง ๆ ผ่านการ น าเทคโนโลยีดิจิทัลมา
ประยุกต์ใช ้
๒)    ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเปูาหมายและเช่ือมโยง การพัฒนาในทุก
ระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพื้นที ่
๒.๑  ให้ยุทธศาสตร์ชาติเป็นกลไกขับเคลือ่นการพัฒนาประเทศ 
๒.๒  ระบบการเงินการคลังประเทศสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาต ิ
๒.๓  ระบบติดตามประเมินผลที่สะท้อนการบรรลุเปูาหมายยุทธศาสตร์ชาต ิในทุกระดับ 
๓)  ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ ส่งเสริมให้ประชาชนและทุกภาคส่วน มีส่วนร่วมในการ
พัฒนาประเทศ  ดังนี้ 
๓.๑  ภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสม 
๓.๒  ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ 
๓.๓  ส่งเสริมการกระจายอ านาจและสนับสนุนบทบาทชุมชนท้องถิ่นให้องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นเป็น
หน่วยงานที่มีสมรรถนะสูง ตั้งอยู่บนหลักธรรมาภิบาล 
๔)  ภาครัฐมีความทันสมัย  ดังนี้ 
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 ๔.๑  องค์กรภาครัฐมีความยืดหยุ่นเหมาะสมกับบริบทการพัฒนาประเทศ 

๔.๒  พัฒนาและปรับระบบวิธีการปฏิบัติราชการให้ทันสมัย 
๕)  บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจติส านึก มีความสามารถสูง มุ่งมั่น 
และเป็นมืออาชีพ  ดังนี ้
๕.๑  ภาครัฐมีการบริหารก าลังคนที่มีความคล่องตัว ยึดระบบคุณธรรม 
๕.๒  บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการท างานเพื่อประชาชน มีคุณธรรม และมีการพัฒนาตามเส้นทาง
ความก้าวหน้าในอาชีพ 
๖)  ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ  ดังนี ้
๖.๑  ประชาชนและภาคีต่าง ๆ ในสังคมร่วมมือกันในการปูองกันการทุจริต และประพฤติมิชอบ 
๖.๒  บุคลากรภาครัฐยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรมและความซ่ือสัตย์สุจริต 
๖.๓  การปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบมีประสิทธิภาพมีความเด็ดขาด เป็นธรรม และตรวจสอบ
ได 
๖.๔  การบริหารจัดการการปูองกันและปราบปรามการทุจริตอย่างเป็นระบบ แบบบูรณาการ 
๗)  กฎหมายมีความสอดคล้องเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ และมีเท่าทีจ่ าเป็น ดังนี้   
๗.๑  ภาครัฐจัดให้มีกฎหมายที่สอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทต่าง  ๆที่เปลี่ยนแปลง 
๗.๒  มีกฎหมายเท่าทีจ่ าเป็น 
๗.๓  การบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 
๘)  กระบวนการยุติธรรมเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อประชาชนโดยเสมอภาค  ดังนี ้
๘.๑  บุคลากรและหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมเคารพและยึดมั่นในหลัก ประชาธิปไตย เคารพ
ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ที่พึงได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียม 
๘.๒  ทุกหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม มีบทบาทเชิงรุกร่วมกันในทุกขั้นตอน ของการค้นหาความจริง 
๘.๓  หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมทั้งทางแพ่ง อาญา และปกครอง มีเปูาหมายและยุทธศาสตร์
ร่วมกัน 
๘.๔  ส่งเสริมระบบยุติธรรมทางเลือก ระบบยุติธรรมชุมชน และการมีส่วนร่วม ของประชาชนใน
กระบวนการยุติธรรม 
๘.๕  พัฒนามาตรการอื่นแทนโทษทางอาญา 

๒)  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 
 ยึดหลักการ 

1.  “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”  
2.  “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา”   
3.  “วิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ๒๐ ปี” 
4.  “เปูาหมายอนาคตประเทศไทยปี ๒๕๗๙” 
5.  “หลักการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ลดความเหลื่อมล้ าและขับเคลื่อนการเจริญเติบโต จากการ 

เพิ่มผลิตภาพการผลิตบนฐานของการใช้ภูมิปัญญาและนวัตกรรม” 
6.  หลักการน าไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน ๕ ปีที่ต่อยอดไปสู่ ผลสัมฤทธิ์ที่เป็น 

เปูาหมายระยะยาว”  
 2.1  ประเด็นการพัฒนาหลักที่ส าคัญในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 มีทั้งหมด 
20 ประเด็น ดังนี้ 
  1.  การพัฒนานวัตกรรมและการน ามาใช้ขับเคลื่อนการพัฒนาในทุกมิติ เพื่อยกระดับศักยภาพของ
ประเทศ 
  2.  การส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และนวัตกรรม 
  3.  การเตรียมพร้อมด้านก าลังคนและการเสริมสร้างศักยภาพของประชากรในทุกช่วยวัย มุ่งเน้นการ
ยกระดับคุณภาพทุนมนุษย์ของประเทศ 
  4.  การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลี่อมล้ า 
  5.  การปรับโครงสร้างการผลิตและการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจในแต่ละช่วงของห่วงโซ่มูลค่า 
  6.  การปรับระบบการผลิตการเกษตรให้สอดคล้องกับพันธกรณีในด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศและศักยภาพของพื้นที่ 
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  7.  การเพิ่มศักยภาพฐานการผลิตและบริการเดิมที่มีศักยภาพในปัจจุบันให้ต่อยอดไปสู่ฐานการผลิต
และบริการที่ใช้เทคโนโลยีที่เข้มข้นและมีนวัตกรรมมากข้ึน ควบคู่กับการวางรากฐานเพื่อสร้างและพัฒนาภาคการผลิตและ
บริการส าหรับอนาคต 
  8.  การส่งเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจกระแสใหม่ 
  9.  การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจบริการและการท่องเที่ยวที่มีศักยภาพให้เติบโตแล
ชะสนับสนุนภาคการผลิต 
  10.  การสร้างความเชื่อมโยงระหว่างภาคการผลิต 
  11.  การพัฒนาวิสาหกิจขนาดย่อย ขนาดเล็กและขนาดกลาง วิสาหกิจชุมชน และวิสาหกิจเพื่อสังคม 
  12.  การสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและยกระดับคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
  13.  การฟื้นฟูพื้นฐานความมั่นคงที่เป็นปัจจัยส าคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศ  
  14.  การบริหารจัดการในภาครัฐ การปูองกันการทุจริตประพฤติมิชอบและการสร้างธรรมาภิบาลใน
สังคมไทย 
  15.  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ของประเทศเพื่อขยายขีดความสามารถและ
พัฒนาคุณภาพการให้บริการเพื่อรองรับการขยายตัวของเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจหลัก และส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของทุกกลุ่มในสังคม 
  16.  การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ 
  17.  การสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศให้เข้มข้นและส่งผลต่อการพัฒนาอย่างเต็มที่ 
  18.  การส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศ 
  19.  การปรับปรุงภาคการเงินของไทยให้มีประสิทธิภาพมากข้ึนและให้สามารถแข่งขันได้ 
  20.  การปฏิรูปด้านการคลังและงบประมาณ 
 2.2  วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  
 วัตถุประสงค ์
  1.  มีจริยธรรม ความรู้ความสามารถ และพัฒนาตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต 
  2.  มีความมั่นคง ทางเศรษฐกิจและสังคม 
  3.  เศรษฐกิจ เข็มแข็ง แข่งขันได้ และมีความยั่งยืน 
  4.  รักษาและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
  5.  การบริหารราชการแผ่นดินมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ทันสมัย และท างานเชิงบูรณาการ 
  6.  กระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาค 
  7.  ผลักดันให้มีความเชื่อมโยงกับประเทศต่างๆ 
 เป้าหมาย 
  1.  คนไทยมีคุณลักษณะ ที่มีวินัย มีทัศนคติที่ดีต่อสังคม 
  2.  ความเหลื่อมล้ า ทางด้านรายได้ และความยากจนลดลง 
  3.  ระบบเศรษฐกิจ มีความเข้มแข็ง และแข่งขันได้ 
  4.  เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  5.  มีความมั่นคง ในเอกราชและอธิปไตย สามัคคีและเพิ่มความเชื่อมั่นของประเทศ 
  6.  มีระบบบริหารจัดการภาครัฐ ที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได้ และมีส่วนร่วมจาก
ประชาชน 
 2.3  ยุทธศาสตร์ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 มีทั้งหมด  10  ยุทธศาสตร ์

๑.  ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
 แนวทางการพัฒนา 
  ๑.๑  ปรับเปลี่ยนค่านิยมคนไทยให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย จิตสาธารณะ และพฤติกรรม  ที่พึง
ประสงค์ 
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  ๑.๒  พัฒนาศักยภาพคนให้มีทักษะความรู้และความสามารถในการด ารงชีวิตอย่างมีคุณค่า 
  ๑.๓  ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
  ๑.๔  ลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพและให้ทุกภาคส่วนค านึงถึงผลกระทบต่อสุขภาพ 

1.5  เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบสุขภาพภาครัฐและปรับระบบการเงินการคลัง ด้าน 
สุขภาพ 
  ๑.๖  พัฒนาระบบการดูแลและสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับสังคมสูงวัย 
  1.7  ผลักดันให้สถาบันทางสังคมมีส่วนร่วมพัฒนาประเทศอย่างเข้มแข็ง 

๒.  ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล่ าในสังคม 
 แนวทางการพัฒนา 
  ๒.๑  เพิ่มโอกาสให้กับกลุ่มเปูาหมายประชากรร้อยละ ๔๐ ที่มีรายได้ต่ าสุดให้สามารถเข้าถึง  บริการที่มี
คุณภาพของรัฐ และมีอาชีพ 
  2.2  กระจายการให้บริการภาครัฐทั้งด้านการศึกษา สาธารณสุข และสวัสดิการที่มีคุณภาพให้  
ครอบคลุมและทั่วถึง 
  ๒.๓  เสริมสร้างศักยภาพชุมชน การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน และการสร้างความเข้มแข็งการเงิน  ฐาน
รากตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้ มีสิทธิในการจัดการ  ทุน ที่ดินและ
ทรัพยากรภายในชุมชม  

3.  ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
 แนวทางการพัฒนา 
  ๓.๑  การบริหารจัดการเศรษฐกิจส่วนรวม 
  ๓.๒  การเสริมสร้างและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการ 

4.  ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 แนวทางการพัฒนา 
  ๔.๑  การรักษาฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติสร้างสมดุลของการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่าง  ยั่งยืนและ
เป็นธรรม 
  ๔.๒  เพิ่มประสิท ธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากร น้ า เพื่อให้เกิดความมั่นคง สมดุล และยั่งยืน
  ๔.๓  แก้ไขปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อม 
  ๔.๔  ส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  ๔.๕  สนับสนุนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และเพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัว  ต่อการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
  ๔.๖  บริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติ 
  ๔.๗  พัฒนาระบบการบริหารจัดการและกลไกแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้านทรัพยากรธรรมชาติ  และ
สิ่งแวดล้อม 
  ๔.๘  การพัฒนาความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ 

5.  ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งค่ัง และยั่งยืน 
 แนวทางการพัฒนา 
  ๕.๑  การรักษาความมั่นคงภายใน เพื่อให้เกิดความสงบในสังคมและธ า รงไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ
  ๕.๒  การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการปูองกันประเทศ เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับมือ ภัยคุกคาม
ทั้งการทหารและภัยคุกคามอื่นๆ 
  ๕.๓  การส่งเสริมความร่วมมือกับต่างประเทศด้านความมั่นคง เพื่อบูรณาการความร่วมมือกับ  มิตร
ประเทศเพื่อผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ สังคม และการปูองกันภัยคุกคามข้ามชาติ 
  ๕.๔  การรักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ ของชาติทางทะเลเพื่อคงไว้ซึ่งอ า นาจอธิปไตยและ  สิทธิ
อธิปไตยในเขตทางทะเล 
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  ๕.๕  การบริหารจัดการความมั่นคงเพื่อการพัฒนา เพื่อให้เกิดความสอดคล้องกันระหว่าง  แผนงานที่
เก่ียวข้องกับความมั่นคงกับแผนงานการพัฒนาอื่นๆ ภายใต้การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
   

6.  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ  และธรรมาภิบาลใน
สังคมไทย 
 แนวทางการพัฒนา 
  ๖.๑  ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงาน บทบาท ภารกิจ และคุณภาพบุคลากรภาครัฐ ให้มีความ  โปร่งใส 
ทันสมัย คล่องตัว มีขนาดที่เหมาะสม เกิดความคุ้มค่า 
  ๖.๒  ปรับปรุงกระบวนการงบประมาณ และสร้างกลไกในการติดตามตรวจสอบการเงินการคลัง ภาครัฐ
  ๖.๓  เพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับการให้บริการสาธารณะให้ได้มาตรฐานสากล 
  ๖.๔  เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  ๖.๕  ปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
  ๖.๖  ปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมให้มีความทันสมัย เป็นธรรม และสอดคล้องกับ  
ข้อบังคับสากลหรือข้อตกลงระหว่างประเทศ 

7.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ 
 แนวทางพัฒนา 
  ๗.๑  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านขนส่ง 

๗.๒  การสนับสนุนการพัฒนาระบบขนส่ง 
  ๗.๓  การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ 
  ๗.๔  การพัฒนาด้านพลังงาน 
  ๗.๕  การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล 
  ๗.๖  การพัฒนาระบบน้ าประปา 

8.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
 แนวทางการพัฒนา 
  ๘.๑  เร่งส่งเสริมการลงทุนวิจัยและพัฒนาและผลักดันสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และ  เชิงสังคม 
  ๘.๒  พัฒนาผู้ประกอบการให้เป็นผู้ประกอบการทางเทคโนโลยี 
  8.3  พัฒนาสภาวะแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 

9.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ 
 แนวทางการพัฒนา 
  ๙.๑  การพัฒนาภาคเพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กระจายตัวอย่างทั่วถึง 
  ๙.๒  การพัฒนาเมือง 
  ๙.๓  การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจ 

10.  ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา 
แนวทางการพัฒนา 

  ๑๐.๑  ขยายความร่วมมือทางการค้า และการลงทุนกับมิตรประเทศ และแสวงหาตลาดใหม่  ส าหรับ
สินค้าและบริการของไทย 
  ๑๐ .๒  พัฒนาความเชื่อมโยงด้านการคมนาคม ขนส่ง โลจิสติกส์ และโทรคมนาคมในกรอบความ  
ร่วมมืออนุภูมิภาคภายใต้แผนงาน GMS, ACMECS, IMT-GT, BIMSTEC และ JDS และภูมิภาคอาเซียน  เพื่ออ านวยความ
สะดวกและลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์ 
  ๑๐.๓  พัฒนาและส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจ การบริการ และการลงทุนที่โดด  เด่น
ในภูมิภาค 
  ๑๐.๔  ส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศ (Outward investment) ของผู้ประกอบการไทย 
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๑๐.๕  เปิดประตูการค้าและพัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านในลักษณะหุ้นส่วนทาง 
ยุทธศาสตร์ทั้งในระดับอนุภูมิภาค และภูมิภาคที่มีความเสมอภาคกัน 
  ๑๐.๖  สร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับประเทศในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และนานาประเทศ 
  ๑๐.๗  เข้าร่วมเป็นภาคีความร่วมมือระหว่างประเทศโดยมีบทบาทที่สร้างสรรค์ 
  ๑๐.๘  ส่งเสริมความร่วมมือกับภูมิ ภาคและนานาชาติในการสร้างความมั่นคง 
  10.9  บูรณาการภารกิจด้านความร่วมมือระหว่างประเทศและด้านการต่างประเทศ 
  10.10  ส่งเสริมให้เกิดการปรับตัวภายในประเทศที่ส าคัญ 
 

๓)  แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
3.1  แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

เปูาหมายเชิงยุทธศาสตร ์: พัฒนาอีสานสู่มิติใหม่ให้เป็น “ศูนย์กลางเศรษฐกิจของอนุภูมิภาค  

ลุ่มแม่น้ าโขง”  

     ยุทธศาสตร์แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
  1.  ยุทธศาสตร์บริหารจัดการน้ าให้เพียงพอต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน  

2.  ยุทธศาสตร์แก้ปัญหาความยากจนและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยเพื่อลดความเหลื่อมล้ าทาง 
สังคม  

3.  ยุทธศาสตร์สร้างความเข้มแข็งของฐานเศรษฐกิจภายในควบคู่กับ การแก้ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม  

4.  ยุทธศาสตร์พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ  
  5.  ยุทธศาสตร์ ใช้โอกาสจากการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่งที่เชื่อมโยงพื้นที่เศรษฐกิจหลักภาค
กลางและพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) เพื่อพัฒนาเมือง และพื้นที่เศรษฐกิจใหม่ๆ ของภาค  

6.  ยุทธศาสตร์พัฒนาความร่วมมือและใช้ประโยชน์จากข้อตกลงกับประเทศ เพื่อนบ้านในการสร้าง 
ความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจตามแนวชายแดนและแนวระเบียงเศรษฐกิจ  

โครงการที่ส าคัญ 
1.  โครงการบริหารจัดการน้ าอย่างบูรณาการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 
2.  โครงการแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ าดี 
3.  โครงการพัฒนาการผลิตข้าวหอมมะละทุ่งกุลาร้องให้สู่มาตรฐานเกษตร อินทรีย์ 
4.  โครงการยกระดับการท่องเที่ยวเชิงประเพณีวัฒนธรรม 
5.  โครงการพัฒนาท่าอากาศยาน ขอนแก่น สกลนคร และนครพนม 

 

   ๓.๒  แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 
 แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร)์ 
ต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ (Strategics Position)   
 ๑.  เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย 
 ๒.  เป็นแหล่งผลิตผลิตภัณฑ์ไหมระดับประเทศ 
 ๓.  เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความหลากหลายทั้งการท่องเที่ยวอารยธรรมขอม เชิงนิเวศน์ การกีฬาที่มีชื่อเสียง 
 ๔.  เป็นประตูสู่อีสาน และเชื่อมโยงการค้าชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้าน 
เป้าหมายการพัฒนา ศูนย์กลางของเกษตรอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ไหม ท่องเที่ยวอารยธรรมขอม และสังคมเป็นสุข 
วิสัยทัศน์  (Vision) 
 ศูนย์กลางการเกษตรอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ไหม ท่องเที่ยวอารยธรรมขอม และสังคมเป็นสุข 
พันธกิจ  (Mission) 
 ๑.  ส่งเสริมการผลิตและแปรรูปข้าวหอมมะลิ 
 ๒.  ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตมันส าปะหลัง เพื่ออุตสาหกรรมอาหารและพลังงานทดแทน 
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 ๓.  ส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อ กระบือ และแพะ และแปรรูปเชิงคุณภาพ 
 ๔.  ส่งเสริมการเรียนรู้สู่การปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

๕.  ส่งเสริมศักยภาพการผลิตและตลาดผลิตภัณฑ์ไหม 
 ๖.  ส่งเสริมการท่องเที่ยวให้ได้รับความนิยม และบริหารจัดการให้มีศักยภาพ 
 ๗.  ส่งเสริมและพัฒนาการค้าการลงทุน และค้าขายชายแดน 
 8.  ส่งเสริมการพัฒนาด้านสังคม 
ประเด็นการพัฒนา  (Strategics Lssues)  รวม  3  ประเด็น  คือ 
ประเด็นการพัฒนาที่  ๑  การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันเกษตรอุตสาหกรรมและแปรรูป 
วัตถุประสงค ์
 เพื่อเป็นศูนย์กลางด้านเกษตรปลอดภัย และอุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าเกษตร 
แนวทางการพัฒนา 

1.1  พัฒนาและบริหารจัดการน้ าเพื่อการเกษตร  
1.2  ส่งเสริมและพัฒนาระบบโลจิสติกส์และการกระจายสินค้าในภูมิภาค  
1.3  ส่งเสริมการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรมให้เหมาะสม  
1.4  ยกระดับสินค้าเกษตรเข้าสู่ระบบมาตรฐาน  
1.5  ส่งเสริมการเกษตรผสมผสานตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  
1.6  ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมและพลังงานทดแทน  
1.7  ส่งเสริมการแปรรูปผลผลิตเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม 
1.8  สนับสนุนให้มีการรวมกลุ่มการผลิตและจ าหน่าย 
1.9  ยกระดับความสามารถในการแข่งขันด้านการตลาดสินค้าเกษตร  
1.10  ส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงสัตว์คุณภาพสูง 

ประเด็นการพัฒนา  2  การพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และผลิตภัณฑ์ไหม  
วัตถุประสงค์  

1.  เพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ มีความสะดวก และปลอดภัย  
2.  เพื่อให้กลุ่มผู้ผลิตและผู้ประกอบการไหมมีรายได้จากการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ไหมเพิ่มข้ึน 

แนวทางการพัฒนา  
2.1  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ านวยความสะดวก  
2.2  พัฒนาสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยว  
2.3  พัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว  
2.4  สร้างความเชื่อมั่นและความปลอดภัยให้นักท่องเที่ยว  
2.5  พัฒนาและฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยว 
2.6  ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬา  
2.7  ส่งเสริมการท่องเที่ยวตามรอยช้าง  
2.8  ส่งเสริมพัฒนา การค้า การลงทุน การค้าชายแดน  
2.9  ส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีชุมชน  
2.10  ส่งเสริมนวัตกรรมการท่องเที่ยว ประชาสัมพันธ์ และการตลาด  
2.11  เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตไหมให้มีคุณภาพ  
2.12  ส่งเสริมการตลาดและการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ไหม  
2.13  พัฒนาผลิตภัณฑ์ไหมให้มีคุณภาพและมาตรฐาน 

ประเด็นการพัฒนา  3  ยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิต  
วัตถุประสงค์  

1.  เพื่อให้เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการทางด้านร่างกายและสติปัญญาดีขึ้น  
2.  เพื่อให้ผู้สูงอายุสามารถพึ่งพาตนเองได้ แข็งแรง มีความสุข 
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แนวทางการพัฒนา  
3.1  ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นตัวเด็กปฐมวัยเป็นส าคัญ  
3.2  พัฒนา สนับสนุน กิจกรรมการลงทุนพัฒนาด้านสังคม เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต  
3.3  ส่งเสริมอาชีพ ทักษะชีวิต และส่งเสริมสร้างศักยภาพการพึ่งพาตนเอง  
3.4  ส่งเสริมและพัฒนาตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
3.5 ส่งเสริม และสร้างความร่วมมือในการพัฒนาครอบครัวสู่ชุมชนเข้มแข็ง  

 

  ๓.๓  แผนพัฒนาจังหวัด ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2561 - 2565) ฉบับทบทวน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 ต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ 

1.  เป็นศูนย์กลางการคมนาคม การทองเที่ยว การเกษตรอุตสาหกรรม และพลังงานสะอาด ในภูมิภาค  
2. เป็นศูนย์กลางการศึกษา ศาสนา กีฬา ศิลปวัฒนธรรม และสาธารณสุขที่มีคุณภาพ  ตามมาตรฐานสากล 

ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  
3. เป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
4. เป็นศูนย์กลางในการปูองกันภัยคุกคาม และเสริมสร้างความมั่นคง เพื่อปกปูอง สถาบันหลักของชาติ  
5. เป็นตั้งของส่วนราชการที่มีการบริหารจัดการภาครัฐแบบบูรณาการอยางยั่งยืน 

 

วิสัยทัศน์   จังหวัดนครราชสีมา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 
 
 
 
 
 
 
 

 ตัวชี้วัดความส าเร็จตามเปาูหมายการพัฒนาของจังหวัดนครราชสีมา  
1) มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (Gross Provincial Product: GPP) เพิ่มขึ้นไมน้อยกว่าร้อยละ 4  
2) ประชาชนมีรายได้ต่อหัวต่อปี (GPP per capita) เพิ่มขึ้นไมน้อยกว่าร้อยละ 4  
3) รายไดจากการทองเทีย่วในจังหวัดเพิ่มขึ้น ร้อยละ ๕  
4) ร้อยละของประชากร ที่อยู่ใต้เส้นความยากจนลดลง (%)  
5) คาดัชนีความสุขของประชากรในจังหวัดเพิ่มขึ้น  
6) ร้อนละความพึงพอใจของประชาชนต่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 

 ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด (ประเด็นยุทธศาสตร)์ รวม 5 ประเด็น ดังนี ้
ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา (ประเด็นยุทธศาสตร)์ 

1) สร้างเสริมระบบโครงสรา้งพื้นฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคต และเพิ่มขีดความสามารถ การค้าการ
ลงทุนและเศรษฐกิจ 
2) ยกระดับการทองเที่ยว ที่หลากหลายเชื่อมต่อภาคและภูมิภาค 
3) พัฒนานวัตกรรมการผลิต การแปรรูปสินคาเกษตรปลอดภัยและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 
4) เสริมสร้างความมั่นคงในการพัฒนาคน และชุมชนอย่างมีคุณภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
5) ยกระดับบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดสมดุลและยั่งยืน 
6) ยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐรองรับการพัฒนาเมืองและสังคมคุณภาพสูง (SMART City/ MICE City/ Art City / 
Safe City) 
 
 
 
 
 

“ศูนย์กลางโครงข่ายคมนาคมและการทองเที่ยวของภูมิภาค นวัตกรรมการเกษตร
และอุตสาหกรรม สังคมคุณภาพสูง” 



-30- 
 

 ประเด็นการพัฒนาที่ 1 : สร้างเสริมระบบโครงสรา้งพื้นฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคต และเพิ่มขีดความสามารถ การค้าการลงทุนและเศรษฐกิจ 
วัตถุประสงค ์ เป้าหมายและตัวชี้วัดของประเด็นการพัฒนา แนวทางการพัฒนา แผนงาน  โครงการ  

1. เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขันด้านการค้า การลงทุนและ
เศรษฐกิจ 

1. ร้อยละรายไดเฉลี่ยของประชากรในจังหวัดเพ่ิมขึ้น (%) 1. เสริมสร้างและพัฒนาระบบโครงสร้าง
พื้นฐานด้านกายภาพและด้านดิจิทัล 
ยกระดับ ขีดความสามารถการค้า การ
ลงทุนและเศรษฐกิจท่ีเกี่ยวเน่ือง 

1. ส่งเสริมและพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานและระบบโลจิสติกสเพื่อ
รองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ 

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการคมนาคม
ขนส่ง และการบริหารจัดการ 
กิจกรรมหลักท่ี 1 ก่อสร้าง ซอมแซม 
ปรับปรุง พัฒนา ยกระดับ 
เส้นทางคมนาคมขนส่ง และการบริหาร
จัดการ (โลจิสติกส) 

2. เพื่อขยายอัตราการเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจและกระจายรายไดให้
จังหวัด 

2. ร้อยละของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเพ่ิมขึ้น (%) 2. จัดต้ังเขตเศรษฐกิจพิเศษนครราชสีมา 
เพิ่มศักยภาพ ยกระดับและกระจายรายได
ให้จังหวัด รวมท้ังจัดต้ังท่าเรือบก
นครราชสีมา (KORAT Dry Port) และศูนย์
กระจายสินคา (ICD) 

2. ส่งเสริมและพัฒนาเขตเศรษฐกิจ
พิเศษนครราชสีมา การจัดตั้งท่าเรือ
บกนครราชสีมา (KORAT Dry Port) 
และศูนย์กระจายสินคา (ICD) 

กิจกรรมหลักท่ี 2 พัฒนาเขตเศรษฐกิจ
พิเศษนครราชสีมาท่าเรือบกนครราชสีมา 
(KORAT Dry Port) และศูนย์กระจาย
สินคา (ICD) 

3. เพื่อเพิ่มศักยภาพการคมนาคม
การขนส่ง 
กระจายสินคา และพัฒนาการเชื่อต่อ
กับการ เดินทางต่อเนื่องหลาย
รูปแบบ 

3. อัตราค่าขนส่งและกระจายสินค้า 
ลดลง (%) 

3. พัฒนาระบบโครงข่ายคมนาคมรอง
เชื่อมโยงกับโครงข่ายคมนาคมหลักต่อเชื่อม
กับภาคและ ภูมิภาค เช่น EEC , GMS เป็น
ต้น 

3. ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา การ
เรียนรูด้านการคมนาคมสร้างโอกาส
และพัฒนาฝีมือ ก าลังคน  

กิจกรรมหลักท่ี 3 พัฒนาการศึกษา การ
เรียนรูด้านการคมนาคมสร้างโอกาสและ
พัฒนา  
ฝมือให้กับผู้อยู่ในวัยแรงงานและ
ผูป้ระกอบการ 

4. เพื่อพัฒนาระบบโครงข่าย
คมนาคมรองเชื่อมโยงกับโครงข่าย
คมนาคมหลักต่อเชื่อมกับภาค และ
ภูมิภาค 

4. เวลาท่ีประหยัดไดจากการเดินทางบนระบบทาง (หน่วย : 
นาที) 

4. ส่งเสริมและพัฒนาความสัมพันธ์และ
ความร่วมมือด้านการค้า การลงทุน 
เศรษฐกิจ และ ความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศเมืองพี่เมืองน้อง 

4. ส่งเสริมและพัฒนาความสัมพันธ์
และความร่วมมือด้านการค้า การ
ลงทุน เศรษฐกิจ และ ความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศเมืองพี่เมืองน้อง 

กิจกรรมหลักท่ี 4 ส่งเสริมและพัฒนา
ความสัมพันธ์และความร่วมมือด้าน
การค้าการลงทุน เศรษฐกิจ และ
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเมืองพี่
เมืองน้อง 

 5. คะแนนคุณภาพของโครงสร้างพื้นฐานทางถนนของ
ประเทศไทย โดย World Economic Forum (หน่วย : 
คะแนน (1-7) 

   

 6. ร้อยละความส าเร็จของความร่วมมือและแลกเปลี่ยน 
อย่างน้อย 1 ด้าน ไดแก ด้านการศึกษา ด้านการค้าการ
ลงทุน หรือด้านการทองเท่ียวและศิลปวัฒนธรรม 
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 ประเด็นการพัฒนาที่ 2 : ยกระดับการทองเที่ยว ที่หลากหลายเชื่อมต่อภาคและภูมิภาค 

วัตถุประสงค ์ เป้าหมายและตัวชี้วัดของประเด็นการพัฒนา แนวทางการพัฒนา แผนงาน  โครงการ  
1. เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ ในการแข่งขัน
ด้านการทองเท่ียว 

1. จ านวนนักท่องเท่ียวเพ่ิมขึ้น ร้อยละ 5 1. พัฒนาแหล่งท่องเท่ียวในเขตอุทยานธรณี
โคราช (Khorat Geopark ใหไดมาตรฐาน
เชื่อมโยง กับ Geopark ของภาคและของ
ภูมิภาคอาเซียน 

1. เสริมสร้างและพัฒนาสิ่งอ านวยความ
สะดวกแหล่งท่องเท่ียวท่ีหลากหลาย 

โครงการพัฒนาศักยภาพการทอง
เท่ียวและกีฬา 
กิจกรรมหลักท่ี 1 การพัฒนาแหล่ง
ท่องเท่ียว สนามกีฬา รวมท้ังกิจกรรม
การทองเท่ียวและกีฬา 

2. เพื่อขยายอัตราการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจ 

2. รายไดจากการทองเท่ียวเพ่ิมขึ้น  
ร้อยละ ๕ 

2. สร้างเสริมโครงสร้างพื้นฐาน ภาวะแวดล้อม 
ดิจิทัล ท่ีสนับสนุนการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียว
ใหม่ ท่ีมาจากความโดดเด่นในแต่ละพื้นท่ี ท้ัง
แหล่งท่องเท่ียวประวัติศาสตร์  ทองเท่ียวเชิง
นิเวศ ชุมชน เกษตร อุตสาหกรรม ศิลปะ กีฬา 
(Sport City) อาหาร สร้างความเอกลักษณ์ท่ี
โดดเดนของจังหวัด 

2. เสริมสร้างและพัฒนาสินคา และบริการ
เกี่ยวกับแหล่งท่องเท่ียวให้มีมูลค่าเพ่ิม 

กิจกรรมหลักท่ี 2 การพัฒนาระบบ
บริหารจัดการการทองเท่ียว กีฬา 
และเครือข่าย 

 3. อุทยานธรณีโคราชไดรับการประกาศเป็น
อุทยานธรณีโลกของยูเนสโก 

3. พัฒนาศักยภาพเพ่ิมขีดความสามารถ
บุคลากรด้านการทองเท่ียว ท้ังหน่วยงานภาครัฐ 
ผูป้ระกอบการ ภาคเอกชน และชุมชนท่ี
เกี่ยวข้อง 

3. ส่งเสริมและพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการด้านการทองเท่ียวและกีฬาสู 
มาตรฐานสากล 

กิจกรรมหลักท่ี 3 การส่งเสริมและ
พัฒนาสินค้าและบริการ ด้านการท
องเท่ียว กีฬา และเครือข่าย 

  4. สร้างเสริมระบบข้อมูลข่าวสาร การ
ประชาสัมพันธ์ และการตลาดด้านการทองเท่ียว 

4. ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์แหล่ง
ท่องเท่ียว 

กิจกรรมหลัก 4 การพัฒนาการตลาด
และประชาสัมพันธ์การทองเท่ียว 
กีฬา และเครือข่าย 

  5. เสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือ
ท่องเท่ียวฉันท์เมืองพีเ่มืองน้องกับประเทศใน
ภูมิภาค 

 กิจกรรมหลักท่ี 5 บริหารจัดการ
อุทยานธรณีโคราชสูอุทยานธรณีโลก
ยูเนสโก 

  6. ยกระดับการจัดงานทองเท่ียวของจังหวัดบน
ความหลากหลายและครบวงจร 
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 ประเด็นการพัฒนาที่ 3 : พัฒนานวัตกรรมการผลิต การแปรรูปสินคาเกษตรปลอดภัยและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 

วัตถุประสงค ์ เป้าหมายและตัวชี้วัดของประเด็นการพัฒนา แนวทางการพัฒนา แผนงาน  โครงการ  
1. เพื่อมุง่สู่การเติบโตทางเศรษฐกิจเชิง
คุณภาพ อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และการ
พัฒนาท่ียั่งยืน 

1. อัตราการเปลี่ยนแปลงของรายไดเฉลี่ยของ
ครัวเรือนในจังหวัดนครราชสีมาเพ่ิมขึ้นไม 
น้อยกว่า 10% ภายในระยะเวลา 5 ป                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

1. พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานท่ีสนับสนุน
ระบบการผลิต การแปรรูปสินคาเกษตร
ปลอดภัย เพื่อการบริโภคและส่งออก 

1. ส่งเสริมและยกระดับ
เศรษฐกิจเชิงคุณภาพและการ
พัฒนาท่ียั่งยืน 

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเกษตร และ
อุตสาหกรรมปลอดภัย Food Valley 
กิจกรรมหลักท่ี 1 ส่งเสริมการรวมกลุ่ม
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศจังหวัดนครราชสีมา 

2. เพื่อต่อยอดผลิตทางการเกษตรและของ
เสียไปสูผลิตภัณฑ์ชีวภาพ และผลิตภัณฑ์
แปรรูปมูลค่าสูง 

2. ความมั่นคงทางเกษตรและอาหารของ
จังหวัดนครราชสีมาติดอันดับ 1 ใน 10 ของ
ประเทศ ภายในระยะเวลา 5 ป 

2. ผลักดันและส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรม
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ลดผลกระทบสูภายนอก 
ภายใต้ความร่วมมือของกลุ่มผู้ประกอบการ  
หน่วยงาน และชุมชน 

๒. พัฒนานวัตกรรมเกษตร การ
แปรรูปสินคาเกษตรปลอดภัย 
และอุตสาหกรรมสู การพัฒนาท่ี
ยั่งยืน (Food Valley) 

กิจกรรมหลักท่ี 2 การพัฒนานวัตกรรมและ
เชื่อมโยงเครือข่ายการผลิตผ้าไหมและ 
ผลิตภัณฑ์จากไหมสูสากล 

3. เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
ภาคเกษตรและอุตสาหกรรมเชิงพื้นท่ีสู
ประตูระเบียง เศรษฐกิจภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ (NeEC) 

3. ยกระดับคุณภาพชีวิตท่ีดีในด้านเกษตร 
อาหารปลอดภัย และผลิตภัณฑ์แปรรูป  
ไมน้อยกว่า 1,000  คนต่อปี 

3. พัฒนาส่งเสริมการผลิตสินคาเกษตรมูลค่าสูง 
สร้างนวัตกรรม แบรนดจากพื้นท่ี เช่น ข้าวหอม
มะลิทุมสัมฤทธ์ิ (GI) เลี้ยงโคเนื้อคุณภาพสูง 
(โคราช วากิว) ไมผล พืชเศรษฐกิจทางเลือก 
ศูนย์กลางเกษตรอุตสาหกรรมไหมครบวงจร สิ
นคาเกษตรอินทรีย์ 

 กิจกรรมหลักท่ี 3 การบริหารจัดการน้ า 
สิ่งก่อสร้างแหล่งกักเก็บน้ า รวมท้ังระบบผันน้ า/ 
ส่งน้ าทางและสะพานข้ามล าน้ าและสิ่งก่อสร้าง
อื่น ๆ ท่ีเกี่ยวเน่ืองกับการอุปโภค บริโภค และ
การเกษตร 

4. เพื่อยกระดับเครือข่ายพันธมิตร
ต่างประเทศ BCG ของจังหวัดนครราชสีมา 
(BCG Korat Global Network) 

4. จ านวนครัวเรือนไดรับการส่งเสริมอาชีพใน
พื้นท่ีเพิ่มขึ้น ไมน้อยกว่า 1,000 ครัวเรือนต่อปี 

4. ผลักดันระบบบริหารจัดการน้ าให้เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด สามารถ
ตอบสนอง ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพ
ชีวิตอย่างยั่งยืน 

 กิจกรรมหลักท่ี 4 การส่งเสริมพัฒนาคุณภาพ 
เพิ่มผลผลิตมูลค่าสินคาเกษตรและสินคา จาก
สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์เพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน 

5. เพื่อส่งเสริมและยกระดับวิสาหกิจเพื่อ
สังคม (Social Enterprise) ด้านการเกษตร 
อาหาร และอุตสาหกรรม 

5. เครือข่ายพันธมิตร ต่างประเทศ BCG ของ
จังหวัดนครราชสีมา ไดแก ประเทศจีน ลาว  
พม่า เขมร และเวียดนาม เพื่อส่งออกสินคา
เกษตรและผลิตภัณฑ์แปรรูปท้องถิ่น 

5. ส่งเสริมการตลาดสินค้าเกษตรและการ
ยกระดับวิสาหกิจเพื่อสังคม ให้เกษตรและ
ชุมชน พึ่งตนเองไดอย่างยั่งยืน 

 กิจกรรมหลักท่ี 5 การพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ของรัฐ เกษตรกร ประชาชนผู้อยู่ในวัยแรงงาน 
ผูป้ระกอบการ และเกษตรกรรุ่นใหม่สูภาค
เกษตรตามกิจกรรมหลักท่ี 5 การพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรของรัฐ เกษตรกร ประชาชนผู้
อยู่ในวัยแรงงาน ผูป้ระกอบการ และเกษตรกร 
รุ่นใหม่สูภาคเกษตรตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
ภูมิปัญญาชาวบ้าน หลักวิชาการ เทคโนโลยี 
นวัตกรรม ในยุคดิจิทัล 

 6. มูลค่าเพิ่มของเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม 
เปูาหมายไมน้อยกว่าร้อยละ 5 

  กิจกรรมหลักท่ี 6 การแปรรูปผลผลิต
การเกษตรและสร้างมูลค่าเพ่ิม ด้วยเทคโนโลยี 
และนวัตกรรมเพื่อยกระดับสินคาเกษตรสสูากล 
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วัตถุประสงค ์ เป้าหมายและตัวชี้วัดของประเด็นการพัฒนา แนวทางการพัฒนา แผนงาน โครงการ 
    กิจกรรมหลักท่ี 7 การต่อยอดผลผลิตทาง

การเกษตร พลังงาน และของเสียสูผลิตภัณฑ์ 
ชีวภาพและผลิตภัณฑ์แปรรูปเพ่ือเข้าสู่ BCG 
Economy 

    กิจกรรมหลักท่ี 8 การยกระดับมาตรฐานสินค้า
เกษตรสูมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ และ อาหาร
ปลอดภัย 

    กิจกรรมหลักท่ี 9 การพัฒนาวิสาหกิจเพื่อสังคม
ด้านเกษตรอาหาร และอื่นๆ 

 

 ประเด็นการพัฒนาที่ 4 : เสริมสร้างความมั่นคงในการพัฒนาคน และชุมชนอย่างมีคุณภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
วัตถุประสงค์ เป้าหมายและตัวชี้วัดของประเด็นการพัฒนา แนวทางการพัฒนา แผนงาน โครงการ 

1. เพื่อลดความยากจนและ
ความเหลื่อมล้ า 

1. ร้อยละของประชากร ท่ีอยู่ใต้เสนความยากจน 
(%) 

1. ยกระดับคุณภาพการศึกษาท่ีตอบโจทย์การพัฒนา
ก าลังคนของพื้นท่ีโคราชและของประเทศ การออกแบบ
และการวิจัยในการศึกษาท่ีมีนวัตกรรมและเทคโนโลยี 

1. ส่งเสริมและพัฒนาระบบ
การสาธารณสุข 

โครงการเสริมสร้างความมั่นคงในการพัฒนาคน 
และชุมชนอย่างมีคุณภาพตามหลัก ปรัชญา 
เศรษฐกิจพอเพียง 

2. เพื่อพัฒนาโครงข่ายความ 
คุ้มคลองทางสังคม 

2. สัมประสิทธิ์การกระจายรายได(Gini 
Coefficient) 

2. สร้างเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต( Lifelong Learning ) 
พัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวเน่ือง ผูป้ระกอบการเอกชน ชุมชน
และผูสู้งอายุ ซ่ึงสร้างสังคมสูงวัยท่ีเข้มแข็งและมคุีณค่า 

2. ส่งเสริมและพัฒนาระบบ
การศึกษา 

กิจกรรมหลักท่ี 1 ส่งเสริมและพัฒนาการดูแล
สุขภาพ การรักษาผู้ปุวย ทุกชวงวัย ด้วย องค์
ความรู และเทคโนโลยี 

3. เพื่อสร้างภูมคุ้ิมกันให้กับ
สังคม 

3. ร้อยละผู้อยูใ่นระบบประกันสังคมต่อก าลัง 
แรงงาน (%) 

3. พัฒนาและส่งเสริมการเรียนรูสูการปฏิบัติตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การมีส่วนร่วม ของครอบครัว 
ชุมชนและภาคีเครือข่ายรวมท้ังภาคประชาสังคม ในการ
ดูแลสุขภาพ สาธารณะกิจชุมชน 

3. ส่งเสริมและพัฒนาด้าน
ศาสนา วัฒนธรรม และ
ประเพณี 

กิจกรรมหลักท่ี 2 ส่งเสริมและพัฒนาการ 
ศึกษาทุกชวงวัย ด้วยองค์ความรู เทคโนโลยี 
หรือนวัตกรรม 

4. เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงโอกาส
ทางเศรษฐกิจและสังคม 

4. ระดับความส าเร็จของหน่วยงานท่ีจัดกิจกรรม
ส่งเสริมด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม (ครั้ง) 

4. เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ คุณภาพชีวิต ทุกชวงวัย 
ผู้ท่ีด้อยโอกาส ลดความเหลื่อมล้ าทาง สังคม ยกระดับ
สังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
มุ่งสูส่ังคมคุณภาพสูง 

4. ส่งเสริมและพัฒนาบริการ
ภาครัฐด้านอื่นๆ 

กิจกรรมหลักท่ี 3 ส่งเสริมและพัฒนาด้าน
ศาสนา วัฒนธรรม และประเพณี 

5. เพื่อเสริมสร้างความมั่นคง 
เพื่อปกปูองสถาบันหลักของชาติ 

5. อัตราส่วนแพทย์ต่อประชากร (แพทย์/คน) (ป
2560แพทย์1,126 คน ประชากร 
2,639,266คน) 

5. เสริมสร้างความมั่นคงทุกมิติ ปกปูองสถาบันหลักของ
ชาติ ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปองกันและลด
อุบัติเหตุในการคมนาคม รวมถึงเตรียมความพรอมรับมือ
กับภัยพิบัติ 

5. ส่งเสริมและพัฒนา หมูบ้าน
ล้าหลัง ครัวเรือนท่ีไมผ่าน
เกณฑ์ จปฐ. 

กิจกรรมหลักท่ี 4 ส่งเสริมและพัฒนาการ
ให้บริการของภาครัฐ ด้วยองค์ความรู 
เทคโนโลยี หรือนวัตกรรม 
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วัตถุประสงค์ เป้าหมายและตัวชี้วัดของประเด็นการพัฒนา แนวทางการพัฒนา แผนงาน โครงการ 
6. เพื่อเป็นศูนย์บริหาร
จัดการเครือข่ายการ
ปูองกัน และแก้ไขปัญหา 
ด้านความมั่นคงทุกมิติ 

6 .ประชาชนนักศึกษาและบุคลากรด้านดิจิทัลได
รับความรูและประโยชนจากเทคโนโลยีดิจิทัล 
(คน) 

6. เพิ่มขีดความสามารถและสร้างความเข้มแข็ง
เครือข่ายประชาชนในการปูองกันและแกไข  
ปัญหายาเสพติด ปองกันปราบปรามทุจริตและ
ปัญหาอาชญากรรม 

6. สร้างความรูความเข้าใจถึงความส าคัญของ
สถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ให้
ประชาชนไดรับรูรับทราบ 

กิจกรรมหลักท่ี 5 การส่งเสริมหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงสูการพัฒนาท่ียั่งยืน 

7. เพื่อเสริมสร้างความ
ปรองดอง และความสมาน
ฉันทในชาติ 

7. จ านวนปกีารศึกษาเฉลี่ยประชากรไทยอายุ 15 
- 59 ป (ป) 

 7. ส่งเสริม พัฒนาอาชีพ ตามแนวทางโครงการ
อันเน่ืองมาจากพระราชด าริ และการ เรียนรู
หลักการทรงงาน 

กิจกรรมหลักท่ี 6 การสร้างความรูความ 
เข้าใจ การประชาสัมพันธ์/การเผยแผ่/การ 
เทิดทูนและธ ารงไวซ่ึงสถาบันหลักของชาติ 
ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 

 8. คาเฉลี่ยคะแนน O-net ม.3 (คะแนน)  8. สร้างระบบเครือข่ายในภาครัฐ และภาค
ประชาชน 

กิจกรรมหลักท่ี 7 การพัฒนาอาชีพ ตาม
แนวทางโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ 
และการเรียนรูหลักการทรงงาน 

 9. จ านวนต าบลท่ีเข้าร่วมกิจกรรมเสริมสร้าง
ความรูความเข้าใจถึงความส าคัญของสถาบันหลัก 
ของชาติ (ต าบล) 

 9. ส่งเสริมการสร้างความปรองดองสมานฉันท์
ของประชาชน หรือนักเรียน นักศึกษา ในจังหวัด  

กิจกรรมหลักท่ี 8 การสร้างระบบเครือข่ายใน
ภาครัฐ และภาคประชาชน 

 10. จ านวนต าบลท่ีเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม
เครือข่ายการปูองกันและแกไขปัญหาทุกมิติ 
(ต าบล)  

 10. ส่งเสริมในการให้ความรู และการมีส่วนร่วม
ของทุกภาคส่วน 

กิจกรรมหลักท่ี 9 การจัด ระบบการปูองกัน
ปราบปรามผูก้ระท าความผิด และการสร้าง 
เครือข่ายด้านการรักษาความปลอดภัย และ
การช่วยเหลือประชาชน 

 11. สร้างการรับรูท่ีถูกต้อง (ต าบล)  11. จัดระบบการปูองกันปราบปรามผูก้ระท า
ความผิด 

กิจกรรมหลักท่ี 10 เสริมสร้างความมั่นคง
และความปลอดภัยภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
ของประชาชน 

 12. สร้างการมีส่วนร่วม (ต าบล)  12. สร้างระบบเครือข่ายการท างานเฝูาระวัง  
   13. ส่งเสริมการเตรียมความพรอมเพื่อปูองกัน

และลดผลกระทบจากสาธารณภัย 
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 ประเด็นการพัฒนาที่ 5 : ยกระดับบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดสมดุลและยั่งยืน 

วัตถุประสงค์ เป้าหมายและตัวชี้วัดของประเด็นการพัฒนา แนวทางการพัฒนา แผนงาน โครงการ 
1. เพื่ออนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

1. อัตราการเปลี่ยนแปลงของพื้นท่ีปุาไมในจังหวัด 
(จ านวน 1,920,525 ไร) 

1. ยกระดับประสิทธิภาพในการบูรณาการ
บริหารจัดการอนุรักษ์และพื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ สัตว์ปุาและ
สิ่งแวดลอ้ม 

1. ส่งเสริมการอนุรักษ ์ฟื้นฟู การปูองกัน
และการใชป้ระโยชนของ
ทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากร ปุาไม และ
สัตวป์า 

โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
กิจกรรมหลักท่ี 1 การอนุรักษ ฟื้นฟู 
ทรัพยากร ธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ทรัพยากร
ปุาไม และสัตว์ปุา 

2. เพือ่ใช้พลังงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

2. ปริมาณขยะในจังหวัด (ตัน) 2. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะ
ครบวงจร สร้างมูลค่าท่ียั่งยืน( BCG) และ
ลดของเสีย อันตราย สร้างโคราชเมือง
สะอาดและปลอดภัย 

2. ส่งเสริมใหม้ีการบริหารจัดการน้ าในเขต
และนอกเขตชลประทาน 

กิจกรรมหลักท่ี 2 การบริหารจัดการน้ าใน
เขตและนอกเขตชลประทาน 

 3. การจัดการน้ าเสีย (แหง) 3. ผลักดันในการใชพ้ลังงานทดแทนและ
การอนุรักษพ์ลังงาน สร้างการมีส่วนร่วม
ของเอกชนและ ชุมชนเพื่อการมีพลังงานท่ี
ยั่งยืน 

3. เพิ่มความสามารถในการบริหารจัดการ
ขยะ และรณรงค์ให้ทุกภาคส่วนร่วมส านึก
รับผิดชอบต่อ สังคมเกี่ยวกับการลดปริมาณ
ขยะ 

กิจกรรมหลักท่ี 3 การบริหารจัดการขยะ 

 4. พื้นท่ีบริหารจัดการน้ าเพ่ิมขึ้น (ไร) 4. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน โรงงาน 
หน่วยงานรัฐในการจัดการน้ าเสีย และ
พัฒนาฟ้ืนฟู ล าน้ า คู คลองสาธารณะ 

4. ส่งเสริมการรณรงค์ประหยัดพลังงาน
และส่งเสริมการใชพ้ลังงานสะอาด 

กิจกรรมหลักท่ี 4 การรณรงค์ประหยัด
พลังงาน และส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาด 

 5. สัดส่วนปริมาณการใช้น้ ามันเชื้อเพลิงเพื่อยานพาหนะ
ต่อประชากร (ลิตร/คน) 

5. พัฒนาการเรียนรูทุกชวงวัยในการรักษา
ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม สร้างความสมดุล
และยั่งยืน 

5. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมการจัดการน้ าเสีย 
และส่งเสริมพัฒนาฟ้ืนฟู ล าน้ า คู คลอง
สาธารณะ 

กิจกรรมหลักท่ี 5 การมีส่วนร่วมในการ
จัดการน้ าเสีย และส่งเสริมพัฒนา ฟื้นฟู ล า
น้ า คูคลอง สาธารณะ 

 6. สัดส่วนปริมาณการใช้ไฟฟูาภาคครัวเรือนต่อ
ประชากร (ล้านกิโลวัตต์/คน/ป) 

 6. ส่งเสริมการให้ความรู สร้างจิตส านึก
ประชาชน ไดตระหนักถึงคุณค่า และ 
ประโยชนอนุรักษ ฟื้นฟู 
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 

กิจกรรมหลักท่ี 6 พัฒนาการเรียนรูในการ
รักษาธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม สร้างความ
สมดุลและยั่งยืน 

 7. สัดส่วนปริมาณการใช้ไฟฟูาในภาคท่ีไม่ใช่ครัวเรือน
ต่อ GPP (กิโลวัตต์-ชั่วโมง/ล้านบาท) 

   

 8. สัดส่วนปริมาณการใช้น้ ามันเชื้อเพลิงใน
ภาคอุตสาหกรรมต่อ GPP ภาคอุตสาหกรรม (ลิตร/ ล้าน
บาท) 
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 ประเด็นการพัฒนาที่ 6 : ยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐรองรับการพัฒนาเมืองและสังคมคุณภาพสูง (SMART City/ MICE City/ Art City / Safe City) 

วัตถุประสงค์ เป้าหมายและตัวชี้วัดของประเด็นการพัฒนา แนวทางการพัฒนา แผนงาน โครงการ 
1. เพื่อพัฒนาและยกระดับ
ก าลังคนคุณภาพสูง บุคลากร
ของจังหวัดท้ังภาครัฐ 
ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม 
และสถาบันการศึกษา 

1. รอยละความพึงพอใจตอประสิทธิภาพการพัฒนาองค
กร 
1.1 ประชาชน 
1.2 บุคลากรภายในองคกร 

1. พัฒนาและยกระดับก าลังคนคุณภาพสูง 
บุคลากรของจังหวัดท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน 
ภาคประชาสังคม และสถาบันการศึกษา 
รองรับการเติบโตเศรษฐกิจในอนาคต 

พัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐโครง 
สรางเมืองคุณภาพสูง และก าลังคนทุก
ภาคสวนดวย องคความรู เทคโนโลยี และ
นวัตกรรม 

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐการพัฒนาโครงสรางเมือง 
คุณภาพสูง และก าลังคนทุกภาคสวน 

2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐ 4.0 

2. รอยละของครัวเรือนท่ีเขาถึงน้ าประปา (%) 2. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ4.0 รองรับการพัฒนาเมืองที่เติบโต 

 กิจกรรมหลักท่ี 1 พัฒนาและเพิ่มศักยภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐก าลังคนท้ัง
บุคลากร ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชา
สังคมและสถาบันการศึกษา 

3. พื่อพัฒนาและยกระดับโคราช
เปนเมืองคุณภาพสูง ท่ีมีความ
หลากหลาย 

3. รอยละของครัวเรือนท่ีเขาถึงไฟฟา (%) 3. พัฒนาและยกระดับโคราชเปนเมือง
คุณภาพสูง ท่ีมีความหลากหลาย ไดแก 
เมืองอัจฉริยะ (SMART City) เมืองแหงไมซ
(MICE City) เมืองแหงศิลปะ (Art City) 
เมืองแหงความปลอดภัย ( Safe City ) 

 กิจกรรมหลักท่ี 2 ยกระดับโครงสรางองค
กรทุกภาคสวนมงูสู เมืองคุณภาพสูง ท่ีมี
ความ หลากหลายเมืองอัจฉริยะ (SMART 
City) เมืองแหงไมซ (MICE City) เมืองแห
งศิลปะ (Art City) เมืองแหงความปลอดภัย 
(Safe City) 

4. เพื่อเสริมสรางศูนยการ
บริการประชาสัมพันธ การ
บริการสาธารณะ 

4. รอยละของประชากรท่ีเขาถึงอินเตอรเน็ต (%) 4. เสริมสรางศูนยการบริการประชา
สัมพันธ การบริการสาธารณะ แบบ One 
Stop service ผานระบบ E-Korat 

 กิจกรรมหลักท่ี 3 สงเสริมและสนับสนุน
การปฏิบัติงาน การตรวจติดตาม และการ 
ประเมินผลตามนโยบายรัฐบาล 

 5. รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการในการใหบริการ
ภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน 

   

 6. รอยละความส าเร็จของการเบิกจายงบประมาณ (%)    
 7. ระดับความส าเร็จการเปนเมืองแหงไมซ (MICE City)    
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๔)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา 
 ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา 
1.  ยุทธศาสตร์โครงการตามแนวทาง
พระราชด าริ 

1.  ส่งเสริม สนับสนุนการบริหารจัดการน้ าเพื่อแก้ไขและปูองกันปัญหาอุทกภัย
อย่างเป็นระบบตามแนวทางพระราชด าริ เช่น การบริหารจัดการ “น้ า” เตรียม
รับมือ “สู้ภัยแล้ง” 
2.  ส่งเสริมการพัฒนาชุมชนและสังคมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต 1.  ยกระดับคุณภาพการศึกษา ผลิตคนที่มีคุณภาพ และมีสติปัญญารอบรู้ เท่า
ทันการเปลี่ยนแปลง 
2.  ลดความเหลื่อมล้ า สร้างคนให้มีคุณภาพ เช่น การพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับ
ผู้สูงอายุ เด็ก สตรี และผู้ด้อยโอกาสให้ดีข้ึน 
3.  พัฒนาคนให้มีสุขภาวะที่ดี ทั้งร่างกาย จิตใจ เช่น สาธารณสุขสร้างสุขภาพ
ประชาชน “3อ.2ส.” (อาหาร ออกก าลังกาย อารมณ์ ไม่สูบบุหร่ี และไม่ดื่มสุรา) 
สนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์ 
4.  ส่งเสริมงานปูองกันแก้ไขปัญหายาเสพติด 
5.  ท านุบ ารุงศาสนาวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถ่ิน 

3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ 1.  ส่งเสริม สนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันด้านเศรษฐกิจ 
เกษตรกรรม อุตสาหกรรม ท่องเที่ยวและบริการยกระดับมาตรฐานการผลิต 
และการพัฒนาศั กยภาพด้านการเกษตร เพิ่มปริมาณคุณภาพการผลิต ส่งเสริม
เกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์ ลดต้นทุนการผลิต เพิ่มช่องทางการตลาด 
ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรและเครือข่ายเกษตรกร เร่งรัดสร้างอาชีพเพื่อสร้าง
เศรษฐกิจชุมชน 
2.  ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ และพืชเศรษฐกิจสร้างรายได้ 
3.  บริหารจัดการน้ า พัฒนาแหล่งน้ า ธนาคารน้ าใต้ดิน สร้างโครงข่ายน้ า เพื่อ
การเกษตร น้ าสะอาดเพื่อการอุปโภคบริโภค 

4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง 1.  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน วางผังเมืองและสิ่งอ านวยความสะดวกให้
ครอบคลุมทั่วถึง 
2.  บ ารุงรักษา ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ได้รับการจัดสรรที่ดี
มีคุณภาพ 
3.  ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย รักษาความสงบเรียบร้อยและส่งเสริม
ศีลธรรมอันดีของประชาชน 
4.  ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ในการพัฒนา
แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 
5.  สนับสนุน  ส่งเสริมการ กีฬา บ ารุงสถานที่ส าหรับกีฬาการท่องเที่ยวและ
สุขภาพ จัดให้มีสวนสาธารณะ และสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 

5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ 

1.  ยึดหลักธรรมาภิบาล มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน 
2.  พัฒนาความร่วมมือระหว่างส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
3.  สนับสนุน ส่งเสริมการบูรณาการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่ออนาคต 
4.  ส่งเสริมการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย ท างานอย่างซื่อสัตย์สุจริต 
ยกระดับความโปร่งใสในการบริหารงาน 
5.  น าเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการพัฒนาท้องถิ่น 
6.  ปรับปรุงโครงสร้างให้กระชับไม่ซับซ้อน 
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(๒)  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
๑)  วิสัยทัศน์ 

 
 
 
 ๒)  ยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์ที่  ๑  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์ที่  ๒  ด้านการสร้างความสามารถทางเศรษฐกิจ  การท่องเที่ยว  การเกษตร  เพื่อบรรเทาปัญหาความยากจน 
ยุทธศาสตร์ที่  ๓  ด้านการสร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างทั่วถึงและอยู่ร่วมกันอย่างมคีวามสุข 
ยุทธศาสตร์ที่  ๔  ด้านการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุลอย่างยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่  ๕  ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
 ๓)  เป้าประสงค์ 

๑.  การได้รับบริการด้านโครงสร้างพื้นฐานให้มีความสะดวกปลอดภัยได้มาตรฐานและทั่วถึง 
๒.  ประชาชนมีความรู้มีรายได้เพียงพอสามารถพึงพาตนเองได้ 
๓.  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี  ได้รับสวัสดิการอย่างทั่วถึง รักษาวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นอยู่ 

ร่วมกันอย่างมีความสุข 
๔.   อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ลดมลภาวะรักษาสิ่งแวดล้อม บ้านเรือนและชุมชนน่าอยู่ 
๕.  การบริหารจัดการภาครัฐที่ดีแบบบูรณาการและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 

๔)  ตัวชี้วัด 
  ๑.  ประชาชนพึงพอใจในการแก้ไขปัญหาด้านโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ถนน ไฟฟูา ประปา  และการ 
บริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆ ร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป 
  ๒.  ประชาชนพึงพอใจในการด าเนินงานส่งเสริมอาชีพ/พัฒนาสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชน/ด าเนินการ 
เศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชด าริร้อยละ  ๖๐ ขึ้นไป 
  ๓.  ประชาชนพึงพอใจในการแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรและปศุสัตว์ร้อยละ  ๖๐ ขึ้นไป 
  ๔.  ประชาชนได้รับการแก้ไขปัญหา ด้านการศึกษา ด้านการสวัสดิการสังคม ด้านความปลอดภัยในชีวิต 
และทรัพย์สิน ด้านสาธารณสุข ด้านยาเสพติด ตลอดจนการสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของท้องถ่ิน และมีความ
พึงพอใจร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป 
  ๕.  องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลสามารถแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอย และมีการพัฒนาอนุรักษ ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพิ่มมากขึ้น  
  ๖.  องค์การบริหารส่วนต าบลพลับเพลา มีผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการประเมินประสิทธิภาพ 
การปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร้อยละ 8๐ ขึ้น 
  ๗.  ประชาชนพึงพอใจในผลการปฏิบัติงานในด้านบริการประชาชนร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป 
  ๕)  ค่าเป้าหมาย 

๑.  เพื่อก่อสร้างและซ่อมบ ารุงโครงสร้างพื้นฐานในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลให้มีความสะดวก  
ความปลอดภัย ในด้านการคมนาคมขนส่งที่ได้มาตรฐาน  และรองรับสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านอื่น ๆ ให้ประสบความส าเร็จ   
  ๒.  เพื่อสนับสนุนเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนทางเศรษฐกิจระดับบุคคล  ครอบครัว  และ 
ท้องถิ่น  ส่งเสริมสนับสนุนด้านการท่องเที่ยวเชิงเกษตร สนับสนุนเสริมสร้างความเข้มแข็งภาคการเกษตรอย่างยั่งยืน 
  ๓.  เพื่อเสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างทั่วถึง ลดความเหลีย่มล้ า สร้างความเป็นธรรม  
อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นและประชาชนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 

๔.  เพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุลอย่างยั่งยืน 
 
 

“ชุมชนน่าอยู่มีความเข้มแข็ง สิ่งแวดล้อมดี  คนมีคุณภาพและการบริหารจัดการ 
แบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน” 
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  ๕.  เพื่อสนับสนุนประชาชนทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาและตรวจสอบการท างานของ 
ภาครัฐตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี 
 ๖)  กลยุทธ์ 

ยุทธศาสตร์ที่  ๑  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
๑.  การก่อสร้าง/ ปรับปรุง/ บ ารุงรักษา/ ต่อเติม/ ซ่อมแซม/เส้นทางคมนาคมขนส่งทางบก  

ทางน้ า เส้นทางขนส่งพืชผลทางการเกษตร รางระบายน้ า ท่อระบายน้ า สะพาน ฯลฯ ในท้องถิ่นอย่างทั่วถึง 
  ๒.  การขยายเขต/ ก่อสร้าง/ ปรับปรุง/ บ ารุงรักษา/ ซ่อมแซม ไฟฟูาสาธารณะ ไฟฟูาพลังงาน 
แสงอาทิตย์ ติดตั้งโคมไฟฟูาสาธารณะ 

๓.  การขยายเขต/ ก่อสร้าง/ ปรับปรุง/ บ ารุงรักษา/ ซ่อมแซม  ประปาส่วนภูมิภาคและ 
ประปาหมู่บ้าน 
  ๔.  การก่อสร้าง/ จัดหา/ ปรับปรุง/ บ ารุงรักษา/ ซ่อมแซม การบริการสาธารณะโครงสร้าง 
พื้นฐานอื่นๆ 
 ยุทธศาสตร์ที่  ๒  ด้านการสร้างความสามารถทางเศรษฐกิจ  การท่องเที่ยว  การเกษตร  เพ่ือบรรเทาปัญหา
ความยากจน 
  ๑.  เสริมสร้างเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวทางพระราชด าร ิ และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  ๒.  ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร/ ส่งเสริมอาชีพ/ พัฒนาสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชน 
  ๓.  ส่งเสริมสนับสนุนด้านการเกษตร ปศุสัตว ์การบริหารจัดการน้ าเพื่อการเกษตรและการอุปโภค  
 ยุทธศาสตร์ที่  ๓  ด้านการสร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างทั่วถึงและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
  1.  ส่งเสริมสนับสนุนด้านการศึกษา   
  2.  สนับสนุนด้านสวัสดิการสังคม  การสังคมสงเคราะห์  การพัฒนาคุณภาพชีวิต  เด็ก  สตรี   
ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  ผู้ด้อยโอกาส  และผู้ติดเชื้อ  HIV  เพิ่มศักยภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และส่งเสริมพัฒนาบทบาทของผู้น า
ชุมชน   
  ๓.  การสนับสนุนส่งเสริมด้านศาสนา  วัฒนธรรม ประเพณี  การกีฬาและนันทนาการ 
  4.  การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย รักษาความสงบเรียบร้อย 
  5.  การสาธารณสุขด้านสุขภาพอนามัยของประชาชน  การควบคุมปูองกันโรคติดต่อ/โรคระบาด 
และโรคไม่ติดต่อ  

6.  การปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยการ บูรณาการจากทุกภาคส่วน 
 ยุทธศาสตร์ที่  ๔  ด้านการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุลอย่าง
ยั่งยืน 
  ๑.  การก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลอย่างเป็นระบบ 
  ๒.  การจัดการ  การบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ  แหล่งน้ า  และสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน       
 ยุทธศาสตร์ที่  ๕  ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
  ๑.  ยึดหลักธรรมาภิบาล มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน 
  2.  สนับสนุน ส่งเสริมการบูรณาการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  3.  ส่งเสริมศักยภาพของท้องถิ่น มีการพัฒนาเทคโนโลยีและบุคลากรให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
  4.  ส่งเสริมการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย มีความโปร่งใสในการบริหารงาน 
  5.  ส่งเสริมและพัฒนาความร่วมมือทั้งภาครัฐและเอกชนมีการบูรณาการจากทกุภาคส่วน 
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๗)  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Posiioning)  ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น   

เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา คือ “เป็นต าบลเข้มแข็ง สิ่งแวดล้อมดี คนมี
คุณภาพ  การบริหารจัดการแบบบูรณาการ” 
 ๘)  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
 

       ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
ยุทธศาสตร์ที่  ๑  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์ที่  ๒  ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถทางเศรษฐกิจ  การท่องเที่ยว  การเกษตร  เพื่อบรรเทาปัญหา 
                     ความยากจน 
ยุทธศาสตร์ที่  ๓  ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างทั่วถึงและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
ยุทธศาสตร์ที่  ๔  ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุลอย่าง 
  ยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่  ๕  ยุทธศาสตรด์้านการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
  

สรุปความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม ดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร ์อบต.
พลับพลา 

(พ.ศ. ๒๕๖6 - ๒๕70) 

ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี  
(พ.ศ. ๒๕๖1 - ๒๕80) 

ยุทธศาสตร์
แผนพัฒนา

เศรษฐกิจฯฉบับที ่๑๒ 

ยุทธศาสตร์
กลุ่มจังหวัด 

ยุทธศาสตร์จังหวัด
(แผนพัฒนา

จังหวัด) 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาของ อปท. 

ในเขตจังหวัด 
(อบจ.นม.) 

๑. ด้านการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

๒. ด้านการสร้างความ
สมารถในการแข่งขัน  

๗. การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานและ
ระบบ 
โลจิสติกส ์
9. การพัฒนาภาค
เมือง และพื้นท่ี
เศรษฐกิจ 

2. การพัฒนา
อุตสาหกรรม
การท่องเที่ยว 
และผลิตภัณฑ์
ไหม  

๑. สร้างเสริมระบบ
โครงสรา้งพื้นฐาน
เชื่อมโยงต่อ
โครงข่ายคมนาคม
แห่งอนาคต และ
เพิ่มขีด
ความสามารถ 
การค้าการลงทุน
และเศรษฐกิจ 

4. ด้านการพัฒนา
เมือง 

๒. ด้านการสร้าง
ความสามารถทาง
เศรษฐกิจ การท่องเที่ยว 
การเกษตร เพื่อบรรเทา
ปัญหาความยากจน 

๒. ด้านการสร้างความ
สมารถในการแข่งขัน 
5. ด้านการสร้างการ
เติบโตบนคุณภาพชีวิตที่
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

๓. การสร้างความ
เข้มแข็งทางเศรษฐกิจ
และแข่งขันได้อย่าง
ยั่งยืน 
4. การเติบโตที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม
เพื่อการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน 

๑. การพัฒนา
ขีดความ 
สามารถใน
การแข่งขัน
เกษตร
อุตสาหกรรม
และแปรรูป 

๓. พัฒนานวัตกรรม
การผลิต การแปรรูป
สินคาเกษตร
ปลอดภัยและ
อุตสาหกรรมเชิง
นิเวศ 
5. ยกระดับบริหาร
จัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมให้
เกิดสมดุลและยั่งยืน 

๑. ด้านโครงการ
ตามแนวทาง
พระราชด าร ิ
๓. ด้านการพัฒนา
เศรษฐกิจ 
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ยุทธศาสตร ์อบต.
พลับพลา 

(พ.ศ. ๒๕๖6 - ๒๕70) 

ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี  
(พ.ศ. ๒๕๖1 - ๒๕80) 

ยุทธศาสตร์
แผนพัฒนา

เศรษฐกิจฯฉบับที ่๑๒ 

ยุทธศาสตร์
กลุ่มจังหวัด 

ยุทธศาสตร์จังหวัด
(แผนพัฒนา

จังหวัด) 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาของ อปท. 

ในเขตจังหวัด 
(อบจ.นม.) 

๓. ด้านการสร้างสังคม
ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี
อย่างทั่วถึงและอยู่
ร่วมกันอย่างมีความสุข 

๓. การพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย ์
๔. ด้านการสร้างโอกาส
ความเสมอภาคและเท่า
เทียมกันทางสังคม 

๑. การเสริมสร้างและ
พัฒนาศักยภาพทุน
มนุษย ์
๒. การสร้างความเป็น
ธรรมลดความเหลื่อม
ล้ าในสังคม 

๓. การ
ยกระดับ
คุณภาพชีวิต 

4. เสริมสร้างความ
มั่นคงในการพัฒนา
คน และชุมชนอย่าง
มีคุณภาพตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 

๒. ด้านการพัฒนา
คุณภาพชีวิต 
4. ด้านการพัฒนา
เมือง 
5. ด้านการพัฒนา
ระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ 

๔. ด้านการอนุรักษ์และ
พัฒนาทรัพยากร 
ธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อมให้เกิดความ
สมดุลอย่างยั่งยืน 

๕. ด้านการสร้างการ
เติบโตบนคุณภาพชีวิตที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

๔. การเติบโตที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม
เพื่อการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน 

๑. การพัฒนา
ขีดความ 
สามารถใน
การแข่งขัน
เกษตร
อุตสาหกรรม
และแปรรูป 

5. ยกระดับบริหาร
จัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมให้เกิด
สมดุลและยัง่ยืน 

3. ด้านการพัฒนา
เศรษฐกิจ 
4. ด้านการพัฒนา
เมือง 

๕. ด้านการพัฒนา
ประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ 

๖. ด้านการปรับสมดุล
และพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ 

๖. การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการใน
ภาครัฐและธรรมาภิ
บาลในสังคมไทย 

- 
 

6. ยกระดับการ
บริหารจัดการ
ภาครัฐรองรับการ
พัฒนาเมืองและ
สังคมคุณภาพสูง 
(SMART City/ 
MICE City/ Art 
City / Safe City) 

5. ด้านการพัฒนา
ระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ 

 

แผนงานการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา  จ านวน  ๑๑  แผนงาน  ดังนี้ 
๑.  แผนงานงบกลาง    7.  แผนงานเคหะและชุมชน 
2.  แผนงานบริหารงานทั่วไป   8.  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
3.  แผนงานการรักษาความสงบภายใน  9.  แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 
4.  แผนงานการศึกษา    10.  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
5.  แผนงานสาธารณสุข    ๑1.  แผนงานการเกษตร 
6.  แผนงานสังคมสงเคราะห ์    
 
 

(๓)  การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
 ๓.๑  การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลได้ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand 
(Demand Analysis)/Global Demand และTrend ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อย
ต้องประกอบด้วย การวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม   การศึกษา ด้านผังเมือง ด้านเทคโนโลยี  ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ดังนี้ 
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 ดาน ปัญหา/สถานการณ์
สภาพแวดล้อมที่

เกี่ยวข้อง  

ขอบข่าย/ปริมาณของ
ปัญหา/ 

ความต้องการ  

พื้นที่เปาหมาย/ 
กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวังและ  
แนวโนมอนาคต 

๑. โครงการสร้างพื้นฐาน 
 
 
 

๑. ถนนภายในต าบล
ช ารุดเสียหายเป็นหลุม
เป็นบ่อ 
 

- ต้องการถนนท่ีได้มาตรฐาน 
สภาพดี   
- งบประมาณไม่เพียงพอ 

ทางและที่สาธารณะ
ในเขตต าบล
พลับพลา 
พื้นท่ีเขตองค์การ
บริหารส่วนต าบล
พลับพลา 

มีถนนท่ีได้มาตรฐานประชาชน
สัญจรไปมาสะดวก 
 
 

 
 
 

๒. ราง/ท่อระบายน้ า 
 
 
 

- ราง/ท่อระบายน้ าไม่
สามารถระบายน้ าได้ทันใน
ฤดูฝนเกิดปัญหาน้ าท่วมขัง
บริเวณพื้นท่ีลุ่ม 
- ก่อสร้าง/ปรับปรุงราง/ท่อ
ระบายน้ าท่ีสามารถแก้ไข
ปัญหาการระบายน้ าได้ 

พื้นท่ีเขตองค์การ
บริหารส่วนต าบล
พลับพลา 

มีราง/ท่อระบายน้ าสามารถ
ระบายน้ าได้สะดวก ไม่อุดตัน 
ไม่ส่งกลิ่นเหม็นก่อความร าคาญ 
และสร้างการมีส่วนร่วมในการ
ช่วยกันดูแลระบบระบายน้ าของ
คนในชุมชน 
 

 3.  ไฟฟูา - ไฟฟูาส่องสว่างและไฟฟูา
สาธารณะยังไม่สามารถ
ด าเนินการครอบคลุมพื้นท่ีได้
ท้ังหมด 

พื้นท่ีเขตองค์การ
บริหารส่วนต าบล
พลับพลา 
 

ติดตั้งไฟฟูาแสงสว่างให้
ครอบคลุม มีไฟฟูาใช้และได้รับ
ความสะดวกในการสัญจรไปมา
และลดปัญหาความไม่ปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน 

 4.  แหล่งน้ าและ
น้ าประปาในการ 
อุปโภค-บริโภค 

- แหล่งน้ าและน้ าประปา
ส าหรับอุปโภค-บริโภคยังไม่
ครอบคลุมทุกพื้นท่ี 

พื้นท่ีเขตองค์การ
บริหารส่วนต าบล
พลับพลา 

ประชาชนมีแหล่งน้ าและมีการ
ขยายเขตประปา มีน้ าประปาใช้
อย่างพอเพียงมีคุณภาพ 

๒. เสริมสร้าง
ความสามารถทาง
เศรษฐกิจ  การท่องเท่ียว  
การเกษตร  เพื่อบรรเทา
ปัญหาความยากจน 
 

๑. ด้านการส่งเสริม
อาชีพ/เศรษฐกิจ  
 

- ขาดงบประมาณในการ
สนับสนุนส่งเสริมกลุ่มอาชีพ
ต่างๆ ไม่เพียงพอต้นทุนการ
ผลิตสูง ไม่มีตลาดรองรับ
สินค้า 

กลุ่มอาชีพต่างๆ ใน
พื้นท่ี อบต.
พลับพลา 
 

- ส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มอาชีพ
ให้สามารถอยู่รอดและยั่งยืน 
- ส่งเสริมการรวมกลุ่มในการ
ประกอบอาชีพท่ีมีความเข้มแข็ง 
- พัฒนาผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม
อาชีพให้ มีความเข้มแข็ง ให้
ความรู้ การบริหารจัดการ การ
จัดหาตลาดรองรับผลิตภัณฑ์ 

 ๒. ด้านการเกษตร/ 
ปศุสัตว์ 
 

- ขาดแคลนน้ าในการท า
การเกษตร ราคาผลผลิต
ตกต่ า ต้นทุนสูง 

ประชาชนท่ีมีอาชีพ
ท าการเกษตรและ 
ปศุสัตว์ในพื้นท่ี 
อบต.พลับพลา 

ปรับปรุงบ ารุงรักษา/จัดหา
แหล่งน้ าให้เพียงพอในการท า
การเกษตรและปศุสัตว์ พืชผล
ทางการเกษตรราคาสูง 
ต้นทุนในการผลิตต่ า 

๓. สร้างสังคมให้มี
คุณภาพชีวิตท่ีดีอย่าง
ท่ัวถึงและอยู่ร่วมกันอย่าง
มีความสุข 
 

๑. การศึกษาของคนใน
ชุมขน 
 
 
 
 
 
 
 

- พัฒนาบุคลากรด้าน
การศึกษา และสื่ออุปกรณ์
การเรียนการสอนให้มีความ
ทันสมัยรวมท้ังพัฒนา
หลักสูตรที่ได้มาตรฐาน
สามารถจัดการเรียนการสอน
ให้เด็กมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนทันเทียมกับสถานศึกษา
อื่น 

เด็กนักเรียนในเขต 
อบต. 
 
 
 
 

-  มีส่ือการเรียนการสอนท่ี
พอเพียง  เด็กนักเรียนได้รับ
การศึกษาท่ีสูงขึ้น  มี
งบประมาณในการศึกษาเล่า
เรียน มีการจัดการศึกษาและ
แหล่งเรียนรู้นอกระบบให้
ครอบคลุมเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้
ของชุมชน 
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ดาน ปัญหา/สถานการณ์
สภาพแวดล้อมที่

เกี่ยวข้อง  

ขอบข่าย/ปริมาณของ
ปัญหา/ 

ความต้องการ  

พื้นที่เปาหมาย/ 
กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวังและ  
แนวโนมอนาคต 

 2. ศิลปะ วัฒนธรรม  
จารีต ประเพณีและภูมิ
ปัญหาท้องถิ่น 

- ขาดการส่งเสริม ฟื้นฟู 
อนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม 
จารีต ประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น ถูกลืมเลือน
เสื่อมถอยท าให้ไม่มีท่ียึด
เหน่ียวจิตใจ 

ประชาชนใน
ต าบลพลับพลา 
 

-  ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
ศาสนา และอนุรักษ์ประเพณีและ
วัฒนธรรมท้องถิ่นให้แก่เยาวชนรุ่น
หลัง เสริมสร้างความเข้าใจและ
ยอมรับการอยู่ร่วมกันของ
ประชาชน ท่ีมีความหลากหลาย 
และช่วยกันสืบสานให้คงอยู่
ตลอดไป 

 3. เด็ก เยาวชน 
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และ
ผู้ด้อยโอกาส 
 

- มีบางครอบครัว ผู้สูงอายุ
อยู่ตามล าพัง และรับภาระใน
การดูแลเด็ก 
- เยาวชนและวัยรุ่นติดเกมส์ 
บุหรี่ เหล้า สารเสพติด และ
ท้องก่อนวัยอันสมควร  
- ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสไม่ได้
รับการดูแล หรือได้รับความ
ช่วยเหลือในการด ารงชีวิตท่ี
เพียงพอ 
- ด าเนินการด้านสังคม
สงเคราะห์และการพัฒนา
คุณภาพชีวิต เด็ก สตรี 
ผู้สูงอายุ ผู้พิการผู้ด้อยโอกาส 
ผู้ติดเชื้อ HIV และเพิ่ม
ศักยภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

ผู้สูงอายุ เด็ก 
เยาวชนและ
วัยรุ่นผู้พิการ
ผู้ด้อยโอกาสใน
เขต อบต. 
 

- ผู้สูงอายุและเด็กได้รับการดูแลท่ี
ดี 
- เยาวชนและวัยรุ่นมีอนาคตท่ีดี 
- ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสได้รับ
การดูแลช่วยเหลือในการด ารงชีวิต
อย่างทั่วถึง และได้รับโอกาสใน
การร่วมกิจกรรมต่างๆ เพ่ือให้ได้
ผ่อนคลาย 
 

 4. กีฬาและ
นันทนาการ 
 
 
 

- ประชาชนไม่ต่ืนตัวในการ
ออกก าลังกาย และสถานท่ี
ออกก าลังกายไม่ครอบคลุม
ทุกพื้นท่ี 
- ขาดอุปกรณ์กีฬาและเครื่อง
ออกก าลังกาย 

พื้นท่ีท้ัง 18 
หมู่บ้านในต าบล
พลับพลา 

- การสนับสนุนส่งเสริมด้านการ
กีฬาและนันทนาการ 
- มีอุปกรณ์กีฬาและเครื่องออก
ก าลังกายเพียงพอในการออกก าลัง
กาย 
 

 5. การบรรเทาสาธารณ
ภัย 

- ประสบปัญหาการเกิด
อัคคีภัย วาตภัย น้ าท่วมใน
พื้นท่ี และภัยแล้ง  

พื้นท่ีต าบล
พลับพลา 

- การปูองกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย/ลดอุบัติเหตุจราจรทางบก 
- ขจัดปัญหาอัคคีภัย และภัย
ธรรมชาติ ปัญหาภัยแล้งอย่าง
ทันท่วงที 

 6. ด้านสาธารณสุข 
สุขภาพ และการแพร่
ระบาดของเชื้อโรค 

- ประชาชนขาดความรู้ความ
เข้าใจในการรักษาสุขภาพ 
- ขาดความรู้ความเข้าใจใน
การปูองกันและควบคุมโรค
ท าให้เกิดการระบาดของ
โรคติดต่อต่างๆ 
- ประชาชนในพื้นท่ีปุวยเป็น
โรคเรื้อรังแนวโน้มท่ีเพิ่มขึ้น   

ประชาชนใน
พื้นท่ีต าบล
พลับพลา 

- การเกิดโคระบาดลดลง
โดยเฉพาะโรคอุบัติใหม่  
ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจและ
ให้ความส าคัญในการควบคุมการ
แพร่ระบาดของโรคมากขึ้น 
-  จัดกิจกรรมให้ประชาชน
ตระหนักถึงความส าคัญในการ
ดูแลสุขภาพ ลดปัญหาด้านสุขภาพ
ท่ีจะเกิดโรคเรื้อรังให้น้อยลง 
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ดาน ขอบขายและ 
ปริมาณของปัญหา/

ความต้องการ 

สาเหตุของปญหา พื้นท่ีเป
าหมาย/ 

กลุ่มเปูาหมาย 

ความคาดหวังและ 
แนวโนมอนาคต 

 7. ยาเสพติด - การแพร่ระบาดของยาเสพติด ท้ังผู้
เสพและผู้จ าหน่ายเป็นปัญหาใหญ่ใน
กลุ่มวัยรุ่นในปัจจุบัน 
- ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือในการ
แก้ไขปัญหายาเสพติด 

ในเขตพื้นท่ี
ต าบล
พลับพลา 
 

- ต้องการให้พ้ืนท่ีในเขต อบต.เป็น
พื้นท่ีสีเขียวปลอดยาเสพติด 
- เพิ่มมาตรการดูแลและสร้าง
ภูมิคุ้มกันทางสังคมให้แก่เด็กและ
เยาวชนให้รู้เท่าทันและรูปแบบการ
แพร่ระบาดของยาเสพติดท่ีมีความ
หลากหลายมากขึ้น ท าให้ยากต่อการ
ดูแลและควบคุมและการปูองกัน
ปราบปราม 
- ส่งเสริมและจัดกิจกรรมให้เด็ก
ห่างไกลยาเสพติด 
- การปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติดโดยการบูรณาการจากทุกภาคส่วน 

 8. ความเข้มแข็ง
ของชุมชนและ
สังคม 

- ประชาชนขาดการมีส่วนร่วม 
- ชุมชนขาดความเข้มแข็ง ขาดการ
พึ่งพาตนเองต้องรอความช่วยเหลือ
จากภาครัฐ 

ประชาชนใน
พื้นท่ีต าบล
พลับพลา 

- ส่งเสริมสร้างความเข้มแข็ง ความ
เข้าใจในชุมชน ให้ประชาชนตระหนัก
ถึงการมีส่วนร่วมในการด าเนินการ
ด้านต่างๆ  ท าให้ชุมชนเข็มแข็ง
สามารถพึ่งพาตนเองได้ สร้างความ
สมานฉันท์ให้เกิดขึ้นในชุมชนและ
สังคม 

๔.  การอนุรักษ์
และพัฒนา
ทรัพยากร 
ธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อมให้เกิด
ความสมดุลอย่าง
ยั่งยืน 
 

1. ขยะมูลฝอยและ
มลภาวะ 
 
 
 
 

- ปริมาณขยะเพิ่มมากขึ้น ประชาชนไม่
คัดแยกขยะ 
- เกิดมลภาวะต่างๆ เช่น น้้าเสีย 
ควันพิษ และกลิ่นเหม็น 
 
- พื้นท่ีสาธารณะถูกบุกรุก แหล่งน้ า
ไม่ได้รับการดูแลรักษา ปุาไม้ถูกท าลาย 
 

ในเขตพื้นท่ี
ต าบล
พลับพลา 
 
 
 
 

- ปริมาณขยะถูกก าจัดให้หมดด้วย
วิธีการท่ีถูกต้องและประชาชนคัดแยก
ขยะก่อนท้ิง รวมถึงการส่งเสริมให้มี
การลดปริมาณการใช้ถุงพลาสติก เพ่ือ
รักษาสภาพแวดล้อม 
- ประชาชนให้ความส าคัญกับการดูแล
รักษาสิ่งแวดล้อมและไม่บุกรุกที่
สาธารณะ 
- การด าเนินการจัดท าบ่อดักไขมันให้
ครอบคลุมท่ัวพ้ืนท่ี 

 2. แหล่งน้ าในพื้นท่ี
ต าบลพลับพลา 

- แหล่งน้ าในพื้นท่ีตื่นเขินกักเก็บน้ า
ไม่ได้ 

พื้นท่ีต าบล
พลับพลา 

- การจัดการแหล่งน้ า การบ ารุงรักษา
ทรัพยากรธรรม 
ชาติ  แหล่งน้ า  และสิ่งแวดล้อมให้
ยั่งยืน   

๕. การพัฒนา
ประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐ 

- การบริหารงาน
ของ อบต. 
- การมีส่วนร่วม
จากทุกภาคส่วน 
 
 
 

- ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจใน
การบริหารงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
- ขาดการร่วมมือจากประชาชนและ
ภาคส่วนต่างๆ 
- งบประมาณไม่เพียงพอในการ
ส่งเสริมศักยภาพของท้องถิ่นด้านต่างๆ 
- ขาดการพัฒนาเทคโนโลยีและ
บุคลากรให้มีความรู้เหมาะ 
สมกับการปฏิบัติงานตามต าแหน่ง
หน้าท่ีอย่างต่อเนื่อง 

- อบต. 
พลับพลา 
- ส่วนราชการ
ในเขต อบต. 
อ าเภอ 
จังหวัด 
 
 
 
 
 

- มีงบประมาณท่ีเพียงพอในการ
บริหารจัดการด้านต่างๆ เหมาะสม
สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน 
- ส่งเสริมศักยภาพของท้องถิ่นในทุกๆ  
ด้าน  ตามหลักการบริหารจัดการที่ดี   
ท้ังด้านเทคโนโลยีและทรัพยากรบุคคล 
- ได้รับการจัดสรรงบประมาณจาก
ส่วนกลางเพิ่มมากขึ้น  และมี
งบประมาณท่ีเพียงพอในการสนับสนุน
ส่วนราชการ 
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๓.๒  การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
      ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) ขององค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา ได้ท าการ
ประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เก่ียวข้อง  โดยการใช้เทคนิค  SWOT Analysis เพื่อพิจารณาถึงปัจจัยภายใน 
ได้แก่ จดุแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) และปัจจัยภายนอกได้แก่ โอกาส (Opportunity) และอุปสรรค (Threat) ซึ่ง
เป็นการประเมินสภาพของหน่วยงานและพื้นที่ต าบลพลับพลาในปัจจุบัน เพื่อใช้เป็นประโยชน์ในการก าหนดในการด าเนินงาน
ในอนาคต และจากการวิเคราะห์ศักยภาพการพัฒนา สรุปผลได้ดังนี้  

 

ปัจจัยภายใน 
จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 

1 มีโรงเรียนประถมศึกษาของรัฐ  ๖  แห่ง,  เอกชน  
๑  แห่ง  สามารถรองรับการศึกษาของ 
เด็กนักเรียนได้อย่างเพียงพอ 

1 งบประมาณในการด าเนินการพัฒนาและบริหาร
จัดการมีอยู่อย่างจ ากัด 

2 มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล  ๒  แห่ง  
สามารถรองรับการดูแลรักษาสุขภาพประชาชนใน
ต าบลเบื้อต้น 

2 ขาดแคลนบุคลากรบางต าแหน่งในการปฏิบัติงาน 
 

3 มีโรงพยาบาลโชคชัยแห่งใหม่ในพื้นที่  1  แห่ง 3 การจัดเก็บข้อมูลด้านต่างๆ ของ อบต.ไม่เป็น
ระบบ 

4 มีโรงงานอุตสาหกรรม รองรบัแรงงานและลดการ
ว่างานในเขตพื้นที่ 

4 ประชาชนขาดความเชื่อมั่นในสถานศึกษาในพื้นที ่

5 มีการด าเนินงานบริการสาธารณะ  และแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 

5 ทรัพยากรธรรมชาติไม่ได้รับการดูแล 

6 ผู้น ามีความเข้มแข็งมีศักยภาพในการพัฒนา   
7 ประชาชนมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาของ

ท้องถิ่น 
 
 

 

8 บุคลากรให้ความร่วมมือในการด าเนินงานเป็น
อย่างดีมีการท างานอย่างเป็นระบบ 

  

9 มีวัสดุอุปกรณ์ เคร่ืองมือที่มีคุณภาพในการ
ปฏิบัติงาน 

  

 
ปัจจัยภายนอก 

โอกาส (Opportunity) อุปสรรค (Weakness) 
1 ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงาน

ภาครัฐในการพัฒนาต าบล 
1 กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เก่ียวข้องกับการ

ปฏิบัติงาน มีการปรับปรุงแก้ไขเปลี่ยนแปลงอยู่
ตลอดเวลาท าให้ มีข้อจ ากัดไม่เอ้ือและส่งผลต่อ
การบริหารงานในภาพรวม 

2 มีเส้นทางคมนาคมทางหลวงเชื่อมพื้นที่ในต าบล 2 ต าบลพลับพลามพีื้นที่ขนาดใหญ่ เป็นอุปสรรคต่อ
การพัฒนา 

3 มีพื้นที่ท าการเกษตรที่สามารถพัฒนาเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงเกษตรธรรมชาติได้ 

3 ปัญหาด้านสังคม และจ านวนขยะมีเพิ่มมากข้ึน 
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  จากการวิเคราะห์จุดแข็งพบว่ามีค่อนข้างมาก ถือเป็นข้อได้เปรียบของ อบต .ที่จะพัฒนาต าบลให้มีความ
เจริญก้าวหน้าต่อไป เช่น ในพื้นที่มีสถาบันต่างๆรองรับการพัฒนา เช่น ด้านการศึกษา ด้านสาธารณสุข ด้านเศรษฐกิจ มีผู้น า
ชุมชนที่มีความเข้มแข็งและประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น บุคลากรมีความตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่ในการ 
ให้บริการประชาช น แต่ อบต .ก็มีจุดอ่อนในการพัฒนาโดยเฉพาะด้านงบประมาณที่มีจ ากัด ขาดแคลนบุคลากรในการ
ปฏิบัติงานในต าแหน่งที่ส าคัญ รวมถึงการจัดเก็บข้อมูลต่างๆ ยังไม่เป็นระบบเท่าที่ควรด้านโอกาสและอุปสรรค จากการ
วิเคราะห์พบว่ามีเท่ากัน ซึ่ง อบต.มีโอกาสในการพัฒนาต าบลโดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานภาครัฐ  มีพื้นที่
ที่จะสามารถพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรธรรมชาติได้ ถึงแม้จะมีอุปสรรคในเร่ืองของพื้นที่ขนาดใหญ่ ปัญหาด้านสังคม 
จ านวนขยะมีเพิ่มมากข้ึน รวมถึงกฎหมาย ระเบียบซึ่งเป็นข้อจ ากัดในการปฏิบัติ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
 
 

ส่วนที่  ๓ 
การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัต ิ

 
 

๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 
๒.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

 
 
 
 

 
 



ส่วนที ่ส่วนที ่  33  
การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ 

 
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 

ที ่ ยุทธศาสตร ์ ด้าน แผนงาน หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

หน่วยงาน
สนับสนุน 

๑ ด้านการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 

2. ด้านบริการชุมชนและ
สังคม 
3. ด้านการเศรษฐกิจ 
 

2.4. แผนงานเคหะและ
ชุมชน 
3.1 แผนงาน
อุตสาหกรรมการโยธา 

- กองช่าง 
- ส านักปลัด 
- กองการศึกษาฯ 
 

อบต.
พลับพลา 

๒ ด้านการสร้าง
ความสามารถทาง
เศรษฐกิจ การท่องเที่ยว 
การเกษตร เพื่อบรรเทา
ปัญหาความยากจน 

2. ด้านบริการชุมชนและ
สังคม 
 
 
3. ด้านการเศรษฐกิจ 

2.3 แผนงานสังคม
สงเคราะห ์
๒.5 แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 
3.2 แผนงานการเกษตร 

- กองสวัสดิการ
สังคม 
- กองช่าง 
 

อบต.
พลับพลา 

๓ ด้านการสร้างสังคมให้มี
คุณภาพชีวิตที่ดีอย่าง
ทั่วถึงและอยู่ร่วมกันอย่าง
มีความสุข 

๑. ด้านบริหารทั่วไป 
 
 
 
๒. ด้านบริการชุมชนและ
สังคม 
 
 
 
 
 
4. ด้านการด าเนินงานอ่ืน 

1.2 แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน 
2.1 แผนงานการศึกษา 
๒.2 แผนงานสาธารณสุข 
2.3 แผนงานสังคม
สงเคราะห ์
2.5 แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 
2.6 แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 
4.1 แผนงานงบกลาง 

- ส านักปลัด 
- กองการศึกษาฯ 
- กองสวัสดิการ
สังคม 
 

อบต.
พลับพลา 

๔ ด้านการอนุรักษ์และ
พัฒนาทรัพยากร 
ธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อมให้เกิดความ
สมดุลอย่างยั่งยืน 

๑. ด้านบริหารทั่วไป 
๓. ด้านการเศรษฐกิจ 

๑.1 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 
3.2 แผนงานการเกษตร 

- ส านักปลัด 
- กองช่าง  

อบต.
พลับพลา 
 
 
อบต.
พลับพลา 

๕ ด้านการพัฒนา
ประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ 

๑. ด้านบริหารทั่วไป 
 

๑.1 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 
 
 

- ส านักปลัด 
- กองคลัง 

อบต.
พลับพลา 

รวม 5   ๔   ๑1   ๕  ๑  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.๐๑ 
 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ. 2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา  
 

  แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2566 - 2570) 
  องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 
  

ยุทธศาสตร ์
ป ี ๒๕๖6 ป ี ๒๕๖7 ป ี ๒๕๖8 ป ี ๒๕๖9 ป ี ๒๕70 รวม  5  ป ี

  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) 

  ๑)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

                        
    ๑.๑  แผนงานเคหะและชุมชน ๑ ๘๐,๐๐๐ ๑ ๖๐๐,๐๐๐ ๑ ๓๐,๐๐๐ ๑ ๒๑๐,๐๐๐ ๓ ๑,๘๐๐,๐๐๐ ๗ ๒,๗๒๐,๐๐๐ 
    ๑.๒  แผนงานอุตสาหกรรมและการ

โยธา (ผ.02) ๘ ๒,๕๓๐,๐๐๐ ๙ ๑๒,๖๔๐,๐๐๐ ๑๓ ๑๔,๔๓๐,๐๐๐ ๑๑ ๕,๑๓๐,๐๐๐ ๑๑ ๕,๑๓๐,๐๐๐ ๕๒ ๓๙,๘๖๐,๐๐๐ 
   ๑.๒  แผนงานอุตสาหกรรมและการ

โยธา (ผ.02/2) ๖ ๒๙,๑๐๐,๐๐๐ ๖ ๓๐,๒๐๐,๐๐๐ ๖ ๔๓,๖๕๐,๐๐๐ ๑๑ ๖๖,๖๕๐,๐๐๐ ๗ ๒๐,๕๐๐,๐๐๐ ๓๖ ๑๙๐,๑๐๐,๐๐๐ 
  รวม ๑๕ ๓๑,๗๑๐,๐๐๐ ๑๖ ๔๓,๔๔๐,๐๐๐ ๒๐ ๕๘,๑๑๐,๐๐๐ ๒๓ ๗๑,๙๙๐,๐๐๐ ๒๑ ๒๗,๔๓๐,๐๐๐ ๙๕ ๒๓๒,๖๘๐,๐๐๐ 
  ๒)  ยุทธศาสตร์การสร้าง

ความสามารถทางเศรษฐกิจ  การ
ท่องเที่ยว  การเกษตรเพื่อบรรเทา
ปัญหาความยากจน 

                        
    ๒.๑  แผนงานสังคมสงเคราะห์ ๑ ๕๐,๐๐๐ ๑ ๕๐,๐๐๐ ๑ ๕๐,๐๐๐ ๑ ๕๐,๐๐๐ ๑ ๕๐,๐๐๐ ๕ ๒๕๐,๐๐๐ 
    ๒.๒  แผนงานสร้างความเข้มแข็ง

ของชุมชน ๑ ๕๐,๐๐๐ ๑ ๕๐,๐๐๐ ๑ ๕๐,๐๐๐ ๑ ๕๐,๐๐๐ ๑ ๕๐,๐๐๐ ๕ ๒๕๐,๐๐๐ 
    ๒.๓  แผนงานการเกษตร ๐ ๐ ๑ ๑๐๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๑ ๑๐๐,๐๐๐ 
    ๒.๓  แผนงานการเกษตร (ผ.

02/2) ๐ ๐ ๒ ๒๑,๔๐๐,๐๐๐ ๒ ๒๑,๔๐๐,๐๐๐ ๒ ๒๑,๔๐๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๖ ๖๔,๒๐๐,๐๐๐ 
  รวม ๒ ๑๐๐,๐๐๐ ๕ ๒๑,๖๐๐,๐๐๐ ๔ ๒๑,๕๐๐,๐๐๐ ๔ ๒๑,๕๐๐,๐๐๐ ๒ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๗ ๖๔,๘๐๐,๐๐๐ 
  ๓)  ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้มี

คุณภาพชีวิตที่ดีอย่างทั่วถึงและอยู่
ร่วมกันอย่างมีความสุข                         

     ๓.1  แผนงานรักษาความสงบ
ภายใน ๔ ๒๙๕,๐๐๐ ๔ ๒๙๕,๐๐๐ ๔ ๒๙๕,๐๐๐ ๔ ๒๙๕,๐๐๐ ๔ ๒๙๕,๐๐๐ ๒๐ ๑,๔๗๕,๐๐๐ 

     ๓.2  แผนงานการศึกษา ๗ ๓,๒๙๐,๐๐๐ ๗ ๓,๒๙๐,๐๐๐ ๗ ๓,๒๙๐,๐๐๐ ๗ ๓,๒๙๐,๐๐๐ ๗ ๓,๒๙๐,๐๐๐ ๓๕ ๑๖,๔๕๐,๐๐๐ 
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
 

  แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2566 - 2570) 
  องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 
  ยุทธศาสตร ์ ป ี ๒๕๖6 ป ี ๒๕๖7 ป ี ๒๕๖8 ป ี ๒๕๖9 ป ี ๒๕70 รวม  5  ป ี
    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) 

  ๓)  ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างสงัคม
ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างทั่วถึงและ
อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 

                        
     ๓.3  แผนงานสาธารณสุข ๗ ๖๐๗,๑๔๐ ๗ ๖๐๗,๑๔๐ ๗ ๖๐๗,๑๔๐ ๗ ๖๐๗,๑๔๐ ๗ ๖๐๗,๑๔๐ ๓๕ ๓,๐๓๕,๗๐๐ 
     ๓.4  แผนงานสังคมสงเคราะห์ ๕ ๓๒๐,๐๐๐ ๕ ๓๒๐,๐๐๐ ๕ ๓๒๐,๐๐๐ ๕ ๓๒๐,๐๐๐ ๕ ๓๒๐,๐๐๐ ๒๕ ๑,๖๐๐,๐๐๐ 
     ๓.5  แผนงานสร้างความเข้มแข็ง

ของชุมชน ๓ ๒๑๐,๐๐๐ ๓ ๒๑๐,๐๐๐ ๓ ๒๑๐,๐๐๐ ๓ ๒๑๐,๐๐๐ ๓ ๒๑๐,๐๐๐ ๑๕ ๑,๐๕๐,๐๐๐ 
     ๓.6  แผนงานการศาสนา

วัฒนธรรมและนันทนาการ ๓ ๓๒๐,๐๐๐ ๓ ๓๒๐,๐๐๐ ๓ ๓๒๐,๐๐๐ ๓ ๓๒๐,๐๐๐ ๓ ๓๒๐,๐๐๐ ๑๕ ๑,๖๐๐,๐๐๐ 
     ๓.7  แผนงานงบกลาง ๔ ๑๙,๘๔๐,๐๐๐ ๔ ๒๑,๓๑๖,๐๐๐ ๔ ๒๒,๗๔๔,๐๐๐ ๔ ๒๔,๑๗๒,๐๐๐ ๔ ๒๕,๖๐๐,๐๐๐ ๒๐ ๑๑๓,๖๗๒,๐๐๐ 
  รวม ๓๓ ๒๔,๘๘๒,๑๔๐ ๓๓ ๒๖,๓๕๘,๑๔๐ ๓๓ ๒๗,๗๘๖,๑๔๐ ๓๓ ๒๙,๒๑๔,๑๔๐ ๓๓ ๓๐,๖๔๒,๑๔๐ ๑๖๕ ๑๓๘,๘๘๒,๗๐๐ 
  ๔)  ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์และ

พัฒนาทรัพยากรธรรมชาต ิ และ
สิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุลอย่าง 
ยั่งยืน 

                        
       ๔.๑  แผนงานบริหารงานท่ัวไป ๑ ๕๐,๐๐๐ ๑ ๕๐,๐๐๐ ๑ ๕๐,๐๐๐ ๑ ๕๐,๐๐๐ ๑ ๕๐,๐๐๐ ๕ ๒๕๐,๐๐๐ 
       ๔.๒  แผนงานเคหะและชุมชน ๑ ๔๐,๐๐๐ ๑ ๔๐,๐๐๐ ๑ ๔๐,๐๐๐ ๒ ๒๔๐,๐๐๐ ๑ ๔๐,๐๐๐ ๖ ๔๐๐,๐๐๐ 
       ๔.๓  แผนงานการเกษตร ๒ ๕๐,๐๐๐ ๒ ๕๐,๐๐๐ ๒ ๕๐,๐๐๐ ๒ ๕๐,๐๐๐ ๒ ๕๐,๐๐๐ ๑๐ ๒๕๐,๐๐๐ 
       ๔.4  แผนงานการเกษตร ๒ ๓๐,๐๐๐ ๒ ๓๐,๐๐๐ ๒ ๓๐,๐๐๐ ๒ ๓๐,๐๐๐ ๒ ๓๐,๐๐๐ ๑๐ ๑๕๐,๐๐๐ 
  รวม ๖ ๑๗๐,๐๐๐ ๖ ๑๗๐,๐๐๐ ๖ ๑๗๐,๐๐๐ ๗ ๓๗๐,๐๐๐ ๖ ๑๗๐,๐๐๐ ๓๑ ๑,๐๕๐,๐๐๐ 
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   บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
  องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 
  ยุทธศาสตร ์ ป ี ๒๕๖6 ป ี ๒๕๖7 ป ี ๒๕๖8 ป ี ๒๕๖9 ป ี ๒๕70 รวม  5  ป ี
    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) 

  ๕)  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ                         

       ๕.๑  แผนงานบริหารงานท่ัวไป ๑๑ ๙๑๒,๐๐๐ ๑๑ ๙๑๒,๐๐๐ ๑๑ ๑,๔๑๒,๐๐๐ ๑๑ ๑,๔๑๒,๐๐๐ ๑๑ ๙๑๒,๐๐๐ ๕๕ ๕,๕๖๐,๐๐๐ 
       ๕.2  แผนงานสร้างความเข้มแข็ง

ของชุมชน ๒ ๕๐,๐๐๐ ๒ ๕๐,๐๐๐ ๒ ๕๐,๐๐๐ ๒ ๕๐,๐๐๐ ๒ ๕๐,๐๐๐ ๑๐ ๒๕๐,๐๐๐ 
  รวม ๑๓ ๙๖๒,๐๐๐ ๑๓ ๙๖๒,๐๐๐ ๑๓ ๑,๔๖๒,๐๐๐ ๑๓ ๑,๔๖๒,๐๐๐ ๑๓ ๙๖๒,๐๐๐ ๖๕ ๕,๘๑๐,๐๐๐ 
  รวมทั้งสิ้น  ๖๙ ๕๗,๘๒๔,๑๔๐ ๗๓ ๙๒,๕๓๐,๑๔๐ ๗๖ ๑๐๙,๐๒๘,๑๔๐ ๘๐ ๑๒๔,๕๓๖,๑๔๐ ๗๕ ๕๙,๓๐๔,๑๔๐ ๓๗๓ ๔๔๓,๒๒๒,๗๐๐ 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

แบบ ผ.๐1/1 
 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้าน 
 (พ.ศ.  ๒๕66 – ๒๕70)  

องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้าน 
 

  (พ.ศ. 2566 - 2570) 
องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

ยุทธศาสตร ์
ป ี ๒๕๖6 ป ี ๒๕๖7 ป ี ๒๕๖8 ป ี ๒๕๖9 ป ี ๒๕70 รวม  5  ป ี

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) 

๑)  ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

                        
  ๑.๑  แผนงานเคหะและ
ชุมชน              (ผ.02/1) ๗ ๑,๙๗๐,๐๐๐ ๗ ๑,๘๕๐,๐๐๐ ๙ ๙๕๒,๐๐๐ ๑ ๘๐๐,๐๐๐ ๒ ๑,๓๐๐,๐๐๐ ๒๖ ๖,๘๗๒,๐๐๐ 
  ๑.๒  แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา (ผ.02/1) 

๓๑ ๑๒,๓๖๕,๐๐๐ ๓๕ ๑๔,๖๑๐,๐๐๐ ๑๙ ๑๐,๖๓๐,๐๐๐ ๑๕ ๙,๒๔๐,๐๐๐ ๘ ๙,๒๓๐,๐๐๐ ๑๐๘ ๕๖,๐๗๕,๐๐๐ 
รวม ๓๘ ๑๔,๓๓๕,๐๐๐ ๔๒ ๑๖,๔๖๐,๐๐๐ ๒๘ ๑๑,๕๘๒,๐๐๐ ๑๖ ๑๐,๐๔๐,๐๐๐ ๑๐ ๑๐,๕๓๐,๐๐๐ ๑๓๔ ๖๒,๙๔๗,๐๐๐ 

2)  ยุทธศาสตร์ด้านการ
สร้างความ สามารถทาง
เศรษฐกิจ  การท่องเที่ยว  
การเกษตร  เพื่อบรรเทา
ปัญหาความยากจน                         
  ๒.๓  แผนงานการเกษตร  
(ผ.02/1) ๑ ๖๐๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๓ ๒๖๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๔ ๘๖๐,๐๐๐ 

รวม ๑ ๖๐๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๓ ๒๖๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๔ ๘๖๐,๐๐๐ 
รวมทั้งสิ้น ๓๙ ๑๔,๙๓๕,๐๐๐ ๔๒ ๑๖,๔๖๐,๐๐๐ ๓๑ ๑๑,๘๔๒,๐๐๐ ๑๖ ๑๐,๐๔๐,๐๐๐ ๑๐ ๑๐,๕๓๐,๐๐๐ ๑๓๘ ๖๓,๘๐๗,๐๐๐ 

                          



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

แบบ ผ.๐๒ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  ๒๕66 – ๒๕70)  

องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 
องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  ๑  สร้างเสริมระบบโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคต และเพิ่มขีดความสามารถ การค้าการลงทุนและเศรษฐกิจ  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดท่ี  4  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง 
    ๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  

๑.๑  แผนงานเคหะและชุมชน 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการขยายเขตไฟฟูา/ 
ติดตั้งโคมไฟฟูาสาธารณะ  
สายรอบบึงทุ่งน้อย  บ้าน
ไทย  หมู่ท่ี  ๒ 

เพื่อใหป้ระชาชน
ปลอดภัยในการสัญจร
เวลากลางคืน 

ยาว 520 เมตร - - - 210,000 - ประชาชนพงึพอใจใน
การด าเนินโครงการ
ร้อยละ 7๐ ขึ้นไป 

ท าให้ประชาชน
ปลอดภัยในการสัญจร
เวลากลางคืน 

กองช่าง 

2 โครงการขยายเขตไฟฟูา
และติดตั้งโคมไฟฟูา
สาธารณะ พร้อมหม้อแปลง
สายดอนซาด บ้านกอก หมู่
ท่ี 6 

เพื่อใหป้ระชาชน
ปลอดภัยในการสัญจร
เวลากลางคืนและมี
ไฟฟูาใช้อย่างทั่วถึง 

ยาว 550 เมตร  
พร้อมติดตั้งหม้อแปลง 

- 600,000 - - - ประชาชนพงึพอใจใน
การด าเนินโครงการ
ร้อยละ 7๐ ขึ้นไป 

ท าให้ประชาชน
ปลอดภัยในการสัญจร
เวลากลางคืนและมี
ไฟฟูาใช้อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

3 โครงการติดตั้งโคมไฟฟูา
สาธารณะจากบ้านนาย
จันทร์  ครึบกระโทก ถึงวัด
ปรางค์น้อย หมู่ท่ี 9 

เพื่อใหป้ระชาชน
ปลอดภัยในการสัญจร
เวลากลางคืนและมี
ไฟฟูาใช้อย่างทั่วถึง 

ยาว 100 เมตร 80,๐๐๐ - - - - ประชาชนพงึพอใจใน
การด าเนินโครงการ
ร้อยละ 7๐ ขึ้นไป 

ท าให้ประชาชน
ปลอดภัยในการสัญจร
เวลากลางคืนและมี
ไฟฟูาใช้อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 
 

4 โครงการขยายเขตไฟฟูา
พร้อมโคมไฟฟูา ซอยบ้าน
นายส าเริง หมู่ท่ี 13 

เพื่อใหป้ระชาชน
ปลอดภัยในการสัญจร
เวลากลางคืนและมี
ไฟฟูาใช้อย่างทั่วถึง 

ยาว 30 เมตร - - 30,000 - - ประชาชนพงึพอใจใน
การด าเนินโครงการ
ร้อยละ 7๐ ขึ้นไป 

ท าให้ประชาชน
ปลอดภัยในการสัญจร
เวลากลางคืนและมี
ไฟฟูาใช้อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

 
 
 
 

 

แบบ ผ. 02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  ๑  สร้างเสริมระบบโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคต และเพิ่มขีดความสามารถ การค้าการลงทุนและเศรษฐกิจ  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดท่ี  4  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง 
    ๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  

๑.๑  แผนงานเคหะและชุมชน 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

5 โครงการขยายเขตไฟฟูาพร้อม
โคมไฟฟูาสาธารณะ จากปูอม
ยามถึงไร่นายบุญส่งเปรี้ยวกระ
โทก หมู่ท่ี 15 

เพื่อใหป้ระชาชน
ปลอดภัยในการสัญจร
เวลากลางคืนและมี
ไฟฟูาใช้อย่างทั่วถึง 

ยาว 420 เมตร - - - - 300,000 ประชาชนพงึพอใจ
ในการด าเนิน
โครงการร้อยละ  
7๐ ขึ้นไป 

ท าให้ประชาชน
ปลอดภัยในการสัญจร
เวลากลางคืนและมี
ไฟฟูาใช้อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 
 

6 โครงการขยายเขตการบริการ
ประปาส่วนภูมิภาค (คุ้มหนองขี้
แต้)บ้านโนนแดง หมู่ท่ี  ๑๖ 

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ าอุปโภคบริโภค
อย่างทั่วถึงและ
เพียงพอ 

ระยะทาง 
๑,๐๐๐ เมตร 
 

- - - - ๖๐๐,๐๐๐ ประชาชนพงึพอใจ
ในการด าเนิน
โครงการร้อยละ  
7๐ ขึ้นไป 

ท าให้ประชาชนมีน้ า
อุปโภคบริโภคอย่าง
ท่ัวถึงและเพียงพอ 

กองช่าง 
 

7 โครงการขยายเขตไฟฟูาโคม
ไฟฟูาสาธารณะ พร้อมหม้อ
แปลงไฟฟูา บ้านนายเมธี   
หมู่ท่ี  ๑๖ 

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟูาใช้อย่างทั่วถึง 

ยาว  ๙๕๐ เมตร 
พร้อมติดตั้ง 
หม้อแปลงไฟฟูา 

- - - - ๙๐๐,๐๐๐ ประชาชนพงึพอใจ
ในการด าเนิน
โครงการร้อยละ  
7๐ ขึ้นไป 

ท าให้ประชาชนมี
ไฟฟูาใช้อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 
 

รวม    80,000 600,000 30,000 210,000 1,800,000    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ. 02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 
องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  ๑  เสริมระบบโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคต และเพิ่มขีดความสามารถ  การค้าการลงทุนและเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดท่ี  4  ด้านการพัฒนาเมือง 
    ๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
     ๑.๒  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการก่อสร้างถนนดิน
พร้อมลงหินคลุกและวางท่อ
ระบายน้ าสายทุ่งเขื่อน  
หมู่ท่ี ๓ 
 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวก 

กว้าง ๓ เมตร  
ยาว 350 เมตร   
หนาเฉลี่ย  ๐.๕๐  เมตร 
พร้อมวางท่อระบายน้ า 
0.30 เมตร 20 ท่อน 

- - 45๐,๐๐๐ - - ประชาชนพงึพอใจใน
การด าเนินโครงการ
ร้อยละ 7๐ ขึ้นไป 

ท าให้ประชาชน
สัญจรสะดวก 
 

กองช่าง 
 

2 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
ซอยบ้าน ดาบต ารวจสิงห์ 
บ้านกอก หมู่ ๖ 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวก 

กว้าง 4 เมตร  
ยาว 290 เมตร  
หนา 0.15 เมตร 

- ๗๕๐,๐๐๐ ๗๕๐,๐๐๐ - - ประชาชนพงึพอใจใน
การด าเนินโครงการ
ร้อยละ 7๐ ขึ้นไป 

ท าให้ประชาชน
สัญจรสะดวก 

กองช่าง 
 

3 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
ซอยบ้านหนองโสมง บ้าน
กอก หมู่ ๖ 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวก 

กว้าง 5 เมตร  
ยาว 420 เมตร  
หนา 0.15 เมตร 

- - ๑,๓๐๐,๐๐๐ ๑,๓๐๐,๐๐๐ ๑,๓๐๐,๐๐๐ ประชาชนพงึพอใจใน
การด าเนินโครงการ
ร้อยละ 7๐ ขึ้นไป 

ท าให้ประชาชน
สัญจรสะดวก 

กองช่าง 
 

4 โครงการก่อสร้างถนนดิน
พร้อมลงหินคลุกสายนานาย
ผลถึงโรงงานคาร์กิล  บ้าน
กอก หมู่ท่ี ๖ 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวก 

กว้าง 5 เมตร  
ยาว 1,000 เมตร  
หนาเฉลี่ย 0.50 เมตร 

- - ๘๐๐,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐ - ประชาชนพึงพอใจใน
การสัญจรสะดวกร้อย
ละ 7๐ ขึ้นไป 

ท าให้ประชาชน
สัญจรสะดวก 
 

กองช่าง 
 

5 โครงการปรับเปลี่ยนบาน
ประตูปิด - เปิด เหมืองลาว 
บ้านประดากุด หมู่ ๗ 
 

เพื่อการกักเก็บน้ าไว้
ใช้อุปโภค-บริโภค
และการเกษตร 

๑  แห่ง - - - 4๕๐,๐๐๐ - ประชาชนพึงพอใจใน
การแก้ไขปัญหาแหล่ง
น้ าร้อยละ 7๐ ขึ้นไป 

ท าให้มีน้ าใช้เพ่ือ
อุปโภค-บริโภค
และการเกษตร 

กองช่าง 
 

 
 
 

แบบ ผ. 02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  ๑  เสริมระบบโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคต และเพิ่มขีดความสามารถ  การค้าการลงทุนและเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดท่ี  4  ด้านการพัฒนาเมือง 
    ๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
     ๑.๒  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

6 โครงการขยายไหลถนนสาย
หลักบ้านประดากุด หมู่ท่ี 7 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวก 

ช่วงท่ี  1  กว้างเฉลี่ย 1  
เมตร  สูงเฉลี่ย 1.40 เมตร 
ยาว 195  เมตร 
ช่วงท่ี  2 กว้างเฉลี่ย 1  
เมตร  สูงเฉลี่ย 1.50 เมตร   
ยาว  160  เมตร 

- - - 150,000   - ประชาชนพึงพอใจ
ในการด าเนิน
โครงการร้อยละ  
7๐ ขึ้นไป 

ท าให้
ประชาชน
สัญจรสะดวก 
 

กองช่าง 
 

7 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
สายอู่ช่างเลิศไปโรงพยาบาล
โชคชัย บ้านปรางค์ หมู่ท่ี 9 
 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวก 

กว้าง  4  เมตร   
ยาว  100 เมตร   
หนา  0.15  เมตร   

250,000 - - - - ประชาชนพึงพอใจ
ในการด าเนิน
โครงการร้อยละ  
7๐ ขึ้นไป 

ท าให้
ประชาชน
สัญจรสะดวก 
 

กองช่าง 
 

8 โครงการก่อสร้างซุ้มประตู
และปูายบอกทางเข้าบ้าน
ปรางค์ หมู่ ๙ 

เพื่อเป็นปูายบอก
ทางเข้าสู่หมู่บ้าน 

๑  แห่ง - - - ๒๕๐,๐๐๐ - ประชาชนพึงพอใจ
ในการด าเนิน
โครงการร้อยละ  
7๐ ขึ้นไป 

ท าให้มีปูาย
บอกทางเข้า
หมู่บ้าน 

กองช่าง 

9 โครงการก่อสร้างถนนดิน
พร้อมลงหินคลุก และวางท่อ
สายบ้านโคก ทุ่งหนองสระ 
หมู่ ๑๐ 
 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไปมาและ
ขนส่งสินค้าเกษตร
ได้สะดวก 

กว้าง 4 ม. ยาว 1,500 
เมตร  หนาเฉลี่ย 0.50 
เมตร และวางท่อระบายน้ า 
ขนาด 0.40   จ านวน  30 
ท่อน 

- - - ๑,๒๐๐,๐๐๐ ๑,๒๐๐,๐๐๐ ประชาชนพึงพอใจ
ในการด าเนิน
โครงการร้อยละ  
7๐ ขึ้นไป 

ท าให้
ประชาชน
สัญจรและ
ขนส่งสินค้า
เกษตรได้
สะดวก 

กองช่าง 
 

 

แบบ ผ. 02 



-56- 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  ๑  เสริมระบบโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคต และเพิ่มขีดความสามารถ  การค้าการลงทุนและเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดท่ี  4  ด้านการพัฒนาเมือง 
    ๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
     ๑.๒  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

10 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.จากบ้านนายเกิด ถึง
บ้านนางประยูร  หมู่  ๑๑ 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวก 

กว้าง  ๓.๐๐ เมตร  
ยาว ๗๐.๐๐ เมตร 
หนา  0.15  เมตร 

- - ๑4๐,๐๐๐ - - ประชาชนพงึพอใจใน
การด าเนินโครงการ
ร้อยละ 7๐ ขึ้นไป 

ท าให้ประชาชน
สัญจรสะดวก 
 

กองช่าง 
 

11 โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยาง  ซอยอบอุ่น  
หมู่ท่ี ๑๔ 
 
 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวก 

กว้าง ๔.๐๐ เมตร  
ยาว ๓๕๐ เมตร 

- - - - 95๐,๐๐๐ ประชาชนพงึพอใจใน
การด าเนินโครงการ
ร้อยละ 7๐ ขึ้นไป 

ท าให้ประชาชน
สัญจรสะดวก 
 

กองช่าง 
 

12 โครงการก่อสร้างถนนหิน
คลุกสายเลียบคลองฝั่ง
ซ้ายและฝั่งขวา หมู่ท่ี ๑๕ 
 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไปมาและ
ขนส่งสินค้าเกษตร
ได้สะดวก 

กว้าง ๓.๕๐ เมตร  
ยาว 1,500 เมตร 

- - - - 250,000 ประชาชนพงึพอใจใน
การด าเนินโครงการ
ร้อยละ 7๐ ขึ้นไป 

ท าให้ประชาชน
สัญจรและขนส่ง
สินค้าเกษตรได้
สะดวก 

กองช่าง 
 

13 โครงการวางท่อระบายน้ า
ล้น คลองตามูล บ้านโนน
แดง หมู่ท่ี ๑๖ 

เพื่อการบริหาร
จัดการน้ าใน
การเกษตร 

วางท่อระบายน้ าล้น  
จ านวน ๑ แห่ง 
 

- - - - 35๐,๐๐๐ ประชาชนพงึพอใจใน
การด าเนินโครงการ
ร้อยละ 7๐ ขึ้นไป 

ท าให้มีการ
บริหารจัดการน้ า
เพื่อการเกษตร 

กองช่าง 

14 โครงการขยายผิวถนน 
คสล. รอบหมู่บ้าน บ้านบุ 
หมู่ท่ี ๑๗ 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวก 

กว้าง ๑.๐๐ เมตร 
ยาว ๖๒.๐๐ เมตร  
หนา ๐.๑๕ เมตร 

- - 5๐,๐๐๐ - - ประชาชนพึงพอใจใน
การด าเนินโครงการ
ร้อยละ 7๐ ขึ้นไป 

ท าให้ประชาชน
สัญจรสะดวก 

กองช่าง 
 

 
 
 
 
 

แบบ ผ. 02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  ๑  เสริมระบบโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคต และเพิ่มขีดความสามารถ  การค้าการลงทุนและเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดท่ี  4  ด้านการพัฒนาเมือง 
    ๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
     ๑.๒  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

15 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.สายสี่แยกบ้านนาย
สมคิด ขันทอง ไปคลอง
ตามูล บ้านบุยอ หมู่ท่ี 
๑๘ 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวก 

กว้าง   4   เมตร   
ยาว  370  เมตร   
หนา  0.15   เมตร   

950,000   950,000   - - - ประชาชนพึงพอใจ
ในการด าเนิน
โครงการร้อยละ  
7๐ ขึ้นไป 

ท าให้ประชาชน
สัญจรสะดวก 

กองช่าง 
 

16 โครงการซ่อมสร้างถนน 
คสล. คุ้ม 3 ซอยสุข
ประเสริฐพัฒนา บ้านบุ
ยอ  หมู่ท่ี 18 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวก 

กว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 400 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

- 960,000 960,000 - - ประชาชนพึงพอใจ
ในการด าเนิน
โครงการร้อยละ  
7๐ ขึ้นไป 

ท าให้ประชาชน
สัญจรสะดวก 

กองช่าง 
 

17 โครงการบ ารุงรักษาหรือ
ซ่อมแซมไฟฟูาสาธารณะ 
และไฟฟูาโซล่าเซลล์ 

เพื่อบ ารุงรักษาหรือ
ซ่อมแซมไฟฟูา
สาธารณะเพื่อความ
ปลอดภัยของ
ประชาชน   

ในเขตรับผิดชอบของ 
อบต.พลับพลา 

๒๐๐,๐๐๐  
  
 

๒๐๐,๐๐๐  ๒๐๐,๐๐๐  ๒๐๐,๐๐๐  ๒๐๐,๐๐๐  ประชาชนพึงพอใจ
ในการแก้ไขปัญหา
ตามโครงการร้อย
ละ 7๐ ขึ้นไป 

ท าให้มีการ
บ ารุงรักษา
ซ่อมแซมไฟฟูาเพ่ือ
ความปลอดภัยของ
ประชาชน   

กองช่าง 
 

18 ตรวจสอบน้ าประปา
หมู่บ้านและน้ าบาดาล 

เพื่อให้ราษฎรมีน้ า
อุปโภคบริโภคท่ีได้
มาตรฐาน 

ในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบ
ของ อบต.พลับพลา 

๓๐,๐๐๐  
  
 

๓๐,๐๐๐  ๓๐,๐๐๐  ๓๐,๐๐๐  ๓๐,๐๐๐ ประชาชนพึงพอใจ
ในการแก้ไขปัญหา
ตามโครงการร้อย
ละ 7๐ ขึ้นไป 

ท าให้ราษฎรมีน้ า
อุปโภคบริโภคท่ีได้
มาตรฐาน 

กองช่าง 
 

 
 
 
 

 

แบบ ผ. 02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  ๑  เสริมระบบโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคต และเพิ่มขีดความสามารถ  การค้าการลงทุนและเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดท่ี  4  ด้านการพัฒนาเมือง 
    ๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
     ๑.๒  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

19 โครงการบ ารุงรักษาและ
ซ่อมแซมถนนและระบบ
ระบายน้ าในเขตรับผิดชอบ
ของ อบต.พลับพลา 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวก ฝนตกน้ าไม่
ท่วมขังถนน 

ยาวรวม ๒,๕๐๐ 
เมตร 

๖๐๐,๐๐๐  
 

 

6๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐  
 

๖๐๐,๐๐๐  
 

๖๐๐,๐๐๐  
 

ประชาชนพึงพอใจใน
การสัญจรสะดวกร้อย
ละ 7๐ ขึ้นไป 

ท าให้ประชาชน
สัญจรสะดวกฝน
ตกน้ าไม่ท่วมขัง
ถนน 

กองช่าง 
 

20 เงินชดเชยค่างานก่อสร้าง
ตามสัญญาแบบปรับราคา
ได้ (ค่า K) 

เพื่อจ่ายเป็นเงิน
ชดเชยค่างาน
ก่อสร้างตามสัญญา
แบบปรับราคาได้ 

ชดเชยหรือปรับลด
ราคาค่าก่อสร้าง
ตามดัชนีราคาวัสดุ
ก่อสร้าง 

5๐,๐๐๐ 5๐,๐๐๐ 5๐,๐๐๐ 5๐,๐๐๐ 5๐,๐๐๐ หน่วยงานได้
ปฏิบัติงานให้เป็นไป
ตามระเบียบและ
หนังสือสั่งการท่ี
เกี่ยวข้อง 

มีความเป็นธรรม
ต่อหน่วยงาน
ภาครัฐและ
คู่สัญญาของ
ภาครัฐ 

กองช่าง 
 

21 โครงการก่อสร้างอาคาร
อเนกประสงค์ 

เพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถ
ศักยภาพของ
องค์กรในการ
ให้บริการประชาชน 

อาคารคอนกรีต
เสริมเหล็ก 1 หลัง 

- 
 

9,๐๐๐,๐๐๐ 
 

9,๐๐๐,๐๐๐ 
 

- - ความพึงพอใจของ
ประชาชนในการมา
ติดต่อราชการร้อยละ 
8๐ ขึ้นไป 

ท าให้ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
ติดต่อราชการ
ต่างๆ 

กองช่าง 
 

22 โครงการก่อสร้างโรงจอดรถ เพื่อบริการ
ประชาชนในการมา
ติดต่อราชการ 

จ านวน ๑ แห่ง - 
 

- 
 

- - ๑๐๐,๐๐๐ 
 

ประชาชนพึงพอใจใน
การมาติดต่อราชการ
ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 7๐ 

ท าให้มีท่ีจอดรถ
ส าหรับบริการ
ประชาชนท่ีมา
ติดต่อราชการ 

กองช่าง 
 
 

 
 
 
 
 

แบบ ผ. 02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 
องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  ๑  เสริมระบบโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคต และเพิ่มขีดความสามารถ  การค้าการลงทุนและเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดท่ี  4  ด้านการพัฒนาเมือง 
    ๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
     ๑.๒  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

23 โครงการปรับปรุง/
ซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

เพื่อให้เด็กมี
สภาพแวดล้อมท่ี
ปลอดภัย 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
จ านวน ๒ ศูนย์ 

10๐,๐๐๐ 
 

10๐,๐๐๐ 
 

10๐,๐๐๐ 
 

10๐,๐๐๐ 
 

10๐,๐๐๐ 
 

ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กมีอาคาร 
สถานท่ี และ
สิ่งแวดล้อมท่ีได้
มาตรฐาน 

ท าให้เด็กเล็ก
ได้รับการ
พัฒนาตามวัย
และเต็ม
ศักยภาพ 

กอง
การศึกษาฯ 

24 โครงการปรับปรุงหม้อ
แปลงระบบ 3 เฟส ขนาด 
50 เควีเอ ระบบ 3 เฟส 4 
สาย พร้อมอุปกรณ์การ
ติดตั้ง ค่าธรรมเนียมการใช้
ไฟฟูา พร้อมค่าแรงการ
ติดตั้ง 

เพื่อให้ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านท่า
ตะเคียนมีไฟฟูา
ใช้ได้เพียงพอในการ
จัดการเรียนการ
สอน 

ติดตั้งหม้อแปลง
ระบบ 3 เฟส ขนาด 
50 เควีเอ ระบบ 3 
เฟส 4 สาย พร้อม
อุปกรณ์การติดตั้ง 
ค่าธรรมเนียมการใช้
ไฟฟูา พร้อมค่าแรง
การติดตั้ง ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
ท่าตะเคียน 

350,000 - - - - ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านท่า
ตะเคียนมีไฟฟูา
ท่ีได้มาตรฐาน
เพียงพอในการ
จัดการเรียน
การสอนร้อยละ 
100 

ท าให้ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านท่า
ตะเคียนมีไฟฟูา
ใช้ได้เพียงพอ
ในการจัดการ
เรียนการสอน 

กอง
การศึกษาฯ 

รวม    2,530,000 12,640,000 14,430,000 5,130,000 5,130,000    

แบบ ผ. 02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  ๓ พัฒนานวัตกรรมการผลิต การแปรรูปสินคาเกษตรปลอดภัยและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดท่ี  3  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ 
   ๒.  ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความสามารถทางเศรษฐกิจ การท่องเท่ียว การเกษตร เพื่อบรรเทาปัญหาความยากจน  
      ๒.๑  แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

๑ อุดหนุนกลุ่มอาชีพ
และกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชน 

เพื่อสนับสนุนให้มีการ
บริหารจัดการการส่งเสริม
อาชีพของชุมชนอย่างมี
ระบบและสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชนภาค
การผลิต 

อุดหนุนงบประมาณให้แก่
กลุ่มอาชีพกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนท่ีมีความพร้อมในการ
สร้างความเข้มแข็งในอาชีพ 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

กลุ่มอาชีพกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนร้อย
ละ 8๐ ได้รับทุนใน
การประกอบอาชีพ 

ท าให้ภาคการ
ผลิตสินค้าและ
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
เกิดความเข้มแข็ง
และยั่งยืนใน
อาชีพ 

กองสวัสดิการ
สังคม 

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

แบบ ผ. 02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  ๓ พัฒนานวัตกรรมการผลิต การแปรรูปสินคาเกษตรปลอดภัยและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดท่ี  3  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ 
   ๒.  ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความสามารถทางเศรษฐกิจ การท่องเท่ียว การเกษตร เพื่อบรรเทาปัญหาความยากจน  

๒.๒  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

๑ ฝึกอบรมส่งเสริม
และพัฒนาอาชีพ
ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

เพื่อให้ประชาชน
มีทักษะในการ
ประกอบอาชีพ มี
งานท า มีรายได้ 

จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาอาชีพ อาทิ  
- จัดอบรมทักษะอาชีพแก่ประชาชน 
- จัดอบรมอาชีพระยะสั้นแก่
ประชาชน 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

ประชาชนได้พัฒนา
ความรู้ด้านอาชีพมี
ทักษะในการ
ประกอบอาชีพ 

ท าให้ประชาชนมี
ทักษะในการ
ประกอบอาชีพ
และมีรายได้
เพิ่มขึ้น 

กองสวัสดิการ
สังคม 

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

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  5   ยกระดับบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดสมดุลและยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดท่ี  3  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ 
   ๒.  ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความสามารถทางเศรษฐกิจ การท่องเท่ียว การเกษตร เพื่อบรรเทาปัญหาความยากจน  
      ๒.๓  แผนงานการเกษตร 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงา
น

รับผิดชอ
บหลัก 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการขุดลอกคลอง
เหมืองหน้าวัดปุาช้า  
หมู่ท่ี  ๑ 
 

1. เพื่อแก้ไขปัญหา
คลองน้ าต้ืนเขินน้ า
ไหลสะดวก 
2. เพื่อให้เกษตรกร
มีน้ าใช้ในการเกษตร 

กว้างเฉลี่ย ๓ เมตร 
ลึกเฉลี่ย ๑.๕๐ เมตร 
ยาว ๓๒๐ เมตร 

- ๑๐๐,๐๐๐ - - - ประชาชนพึงพอใจใน
การแก้ไขปัญหาแหล่ง
น้ าเพ่ือการเกษตรร้อย
ละ  7๐  ขึ้นไป 

1. ท าให้น้ าไหล
สะดวก 
2. ท าให้
เกษตรกรมีน้ าใช้
เพื่อการเกษตร 

กองช่าง 
 

รวม    - ๑๐๐,๐๐๐ - - -    
 
 
 

แบบ ผ. 02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  4  เสริมสร้างความมั่นคงในการพัฒนาคน และชุมชนอย่างมีคุณภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดท่ี  ๔  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง 
    ๓.  ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีอย่างทั่วถึงและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข  
      ๓.1  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

๑ โครงการด าเนินงาน
กิจการ อปพร.  

1. เพื่อพัฒนาเจ้าหน้าท่ี 
อปพร. ให้มีทักษะ
ความรู้ในการช่วยเหลือ
ปูองกันและบรรเทาสา
ธารณภัยได้อย่าง
ถูกต้อง 
2. เพื่อให้ช่วยเหลือ
ประชาชนเมื่อเกิด     
สาธารณภัย  

ฝึกอบรมทบทวน
หลักสูตรต่างๆ 
อปพร. ท่ีเข้ารับการ
ฝึกอบรมตามหลักสูตร
ท่ีก าหนด 

๑5๐,๐๐๐ 
 
 

๑๕๐,๐๐๐ 
  

๑๕๐,๐๐๐ 
 

๑๕๐,๐๐๐ 
 

๑๕๐,๐๐๐ ความพึงพอใจหรือ
ความรู้ความเข้าใจ
ของผู้เข้ารับการ
อบรมร้อยละ 8๐ 
ขึ้นไป 

1. ท าให้ อปพร.มีทักษะ
ความรู้ในการช่วยเหลือ
ปูองกันและบรรเทาสา
ธารณภัยได้อย่างถูกต้อง 
2. ท าให้สามารถ
ช่วยเหลือประชาชนเมื่อ
เกิดสาธารณภัย 

ส านักปลัด 

๒ โครงการจัดการปัญหา
ไฟปุาและหมอกควัน 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความรู้และแก้ไขไฟปุา
และหมอกควัน 

ประชาชนใน ๑๘ 
หมู่บ้าน จ านวน ๖๐ 
คน  

๑๕,๐๐๐ 
 
 

๑๕,๐๐๐ 
 

๑๕,๐๐๐ 
 

๑๕,๐๐๐ 
 

๑๕,๐๐๐ 
 

ประชาชนพอใจใน
การแก้ไขปัญหาไฟ
ปุาและหมอกควัน
ร้อยละ 8๐ ขึ้นไป 

ท าให้ประชาชนมีความรู้
ในการดับไฟปุาและ
อันตรายท่ีเกิดจากไฟปุา 

ส านักปลัด 

3 โครงการปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยทาง
ถนนในช่วงเทศกาล
ส าคัญ 

เพื่อเตรียมความพร้อม
ในการปูองกันเหตุท่ีจะ
เกิดสาธารณภัยในช่วง
เทศกาลส าคัญ  

ประชาชนในพื้นท่ีต าบล
พลับพลา 

30,๐๐๐ 
 
 

30,๐๐๐ 
 
 

30,๐๐๐ 
 
 

30,๐๐๐ 
 
 

30,๐๐๐ 
 
 

ความพึงพอใจในการ
ตั้งจุดบริการ
ประชาชนร้อยละ  
8๐ ขึ้นไป 

ท าให้มีการเตรียมความ
พร้อมในการปูองกันเหตุท่ี
จะเกิดสาธารณภัยในช่วง
เทศกาลส าคัญ 

ส านักปลัด 

 
 
 
 
 
 

แบบ ผ. 02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ 4  เสริมสร้างความมั่นคงในการพัฒนาคน และชุมชนอย่างมีคุณภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  ๔  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง 
    ๓.  ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างทั่วถึงและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
      ๓.1  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

4 โครงการฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติประจ าองค์การ
บริหารส่วนต าบล
พลับพลา 

1. เพื่อจัดต้ังชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติปฏิบัติหน้าท่ี
ช่วยเหลือเจ้าพนักงาน
ปูองกันและบรรเทา  
สาธารณภัย 
2. เพื่อส่งเสริมชุด
ปฏิบัติจิตอาสาภัยพิบัติ 
ให้มีความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับสาธารณภัย
รูปแบบต่างๆ 
3. เพื่อด าเนินการฝึก
ทบทวน อบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติ 

จิตอาสาภัยพิบัติ
องค์การบริหารส่วน
ต าบลพลับพลา จ านวน 
๓๐ คน 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ประชาชนร้อยละ 
๑๐๐ ได้รับความ
ช่วยเหลือจากภัย
พิบัติ 

1. ท าให้มีจัดต้ังชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติปฏิบัติหน้าท่ี
ช่วยเหลือเจ้าพนักงาน
ปูองกันและบรรเทา   
สาธารณภัย 
2. ท าให้มีการส่งเสริมชุด
ปฏิบัติจิตอาสาภัยพิบัติ ให้
มีความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับสาธารณภัย
รูปแบบต่างๆ 
3. ท าให้มีการด าเนินการ
ฝึกทบทวน อบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติ 

ส านักปลัด  

รวม    295,000 295,000 295,000 295,000 295,000    
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ. 02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  4  เสริมสร้างความมั่นคงในการพัฒนาคน และชุมชนอย่างมีคุณภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดท่ี  ๒  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
    ๓.  ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีอย่างทั่วถึงและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข  
      ๓.2  แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการฝึกศึกษา
เรียนรู้ในสวนสัตว์ 

เพื่อพัฒนาสติปัญญาให้
เด็กเล็กได้รับการเรียนรู้
จากประสบการณ์ตรง 

จัดกิจกรรม/โครงการ  
ปีละ ๑ ครั้ง  

๑๐,๐๐๐ 
 
  

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ จ านวนเด็กเล็กเข้า
ร่วมกิจกรรมไม่น้อย
กว่าร้อยละ 7๐ 

ท าให้เด็กได้รับการ
พัฒนาด้านสติปัญญา 

กอง
การศึกษาฯ 

2 อาหารเสริม (นม) เพื่อแก้ปัญหาการขาด
สารอาหาร และภาวะ 
ทุพโภชนาการในเด็ก 

1. ส าหรับเด็กนักเรียน 
ในสังกัด สพฐ. ท่ีอยู่ใน
ความรับผิดชอบของ 
อบต.พลับพลา จ านวน 
๖  โรงเรียน 
2. ส าหรับเด็กปฐมวัยใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่
สังกัด อบต.พลับพลา 
จ านวน 2 ศูนย์ 

94๐,๐๐๐ 
 
 

94๐,๐๐๐ 
 
 

94๐,๐๐๐ 
 
 

94๐,๐๐๐ 
 
 

94๐,๐๐๐ 
 
 

เด็กทุกคนในจ านวน 
๖ โรงเรียนได้รับ
อาหารเสริมนม 

ท าให้แก้ปัญหาการ
ขาดสารอาหาร และ
ภาวะทุพโภชนาการ
ในเด็ก 

กอง
การศึกษาฯ 

3 โครงการอุดหนุน
อาหารกลางวัน
นักเรียน 

เพื่อให้เด็กนักเรียนทุก
คนได้รับประทานอาหาร
กลางวันอย่างทั่วถึง 

๖  โรงเรียนในต าบล
พลับพลา 

๑,70๐,๐๐๐ 
 

 

๑,70๐,๐๐๐ 
 

 

๑,70๐,๐๐๐ 
 

 

๑,70๐,๐๐๐ 
 

 

๑,70๐,๐๐๐ 
 

 

เด็กทุกคนในจ านวน 
๖ โรงเรียนได้รับ
อาหารกลางวัน 

ท าให้เด็กนักเรียนทุก
คนได้รับประทาน
อาหารกลางวันทุกคน 

กอง
การศึกษาฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ. 02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  4  เสริมสร้างความมั่นคงในการพัฒนาคน และชุมชนอย่างมีคุณภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดท่ี  ๒  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
    ๓.  ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีอย่างทั่วถึงและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข  
      ๓.2  แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

4 สนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา 

1. เพื่อแก้ปัญหาการ
ขาดสารอาหาร และ
ภาวะทุพโภชนาการ
ในเด็ก 
2. เพื่อจัดหาสื่อการ
เรียนการสอน
ส าหรับการ
พัฒนาการเรียนการ
สอนตามหลักสูตร
ปฐมวัย 
3. เพื่อเป็นค่า
หนังสือค่าอุปกรณ์
การเรียนค่า
เครื่องแบบนักเรียน
ค่าพัฒนากิจกรรม
ผู้เรียน 

1. อาหารกลางวัน 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
จ านวน 2 ศูนย์ 
2. ค่าจัด การเรียน
การสอนรายหัวศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
จ านวน 2 ศูนย์ 
3. ค่าใช้จ่ายในการ
จัดการศึกษาส าหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 เด็ก 3 ขวบ จ านวน 
๒ ศูนย์ 
  

550,000 550,000 550,000 550,000 550,000 1. จ านวนเด็กเล็ก
ในศูนย์พัฒนา ๒ 
ศูนย์ได้รับอาหาร
กลางวันทุกคน 
2. ศพด.มีส่ือการ
เรียนการสอน
เพียงพอต่อการ
พัฒนาการทั้ง ๔ 
ด้าน 
3. มีหนังสือ 
อุปกรณ์การเรียน 
เครื่องแบบ 
ค่ากิจกรรมอย่าง
เพียงพอส าหรับเด็ก
ทุกคน 

1. ท าให้แก้ไขปัญหา
การขาดสารอาหาร 
และภาวะทุพ
โภชนาการในเด็ก 
2. ท าให้มีการจัดหา
สื่อการเรียนการสอน
ส าหรับการ
พัฒนาการเรียนการ
สอนตามหลักสูตร
ปฐมวัย 
3. ท าให้มีค่าหนังสือ
ค่าอุปกรณ์การเรียน
ค่าเครื่องแบบ
นักเรียนค่าพัฒนา
กิจกรรมผู้เรียน 
 

กอง
การศึกษาฯ 

 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ. 02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  4  เสริมสร้างความมั่นคงในการพัฒนาคน และชุมชนอย่างมีคุณภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดท่ี  ๒  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
    ๓.  ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีอย่างทั่วถึงและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข  
      ๓.2  แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

5 อุดหนุนโครงการ
เกษตรเพื่ออาหาร
กลางวันตามแนวทาง
พระราชด าริ 

เพื่อพัฒนาคน
สร้างทุนทาง
ปัญญาอย่างยั่งยืน 

ส าหรับเด็กนักเรียน  
โรงเรียนในสังกัด สพฐ. 
ท่ีอยู่ในความ
รับผิดชอบของ อบต.
พลับพลา จ านวน 6 
โรงเรียน  

30,๐๐๐ 
 

30,๐๐๐ 
 

30,๐๐๐ 
 

30,๐๐๐ 
 

30,๐๐๐ 
 

โรงเรียนในสังกัด 
สพฐ. ท่ีอยู่ในความ
รับผิดชอบของ อบต.
พลับพลา จ านวน 6 
โรงเรียน ได้รับการ
สนับสนุน 

ท าให้พัฒนาคน
สร้างทุนทางปัญญา
อย่างยั่งยืน 

กอง
การศึกษาฯ 

6 อุดหนุนโครงการจัด
งานวันเด็ก โรงเรียน 
สพฐ. ในเขต
รับผิดชอบ อบต.
พลับพลา 

เพื่อจัดกิจกรรม
งานวันเด็กให้แก่
เด็กนักเรียนใน
โรงเรียน สพฐ. ใน
เขตรับผิดชอบ 
อบต.พลับพลา 

เด็กนักเรียนในโรงเรียน 
สพฐ. ในเขตรับผิดชอบ 
อบต.พลับพลา จ านวน 
6 โรงเรียน 

๓๐,๐๐๐ 
 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

โรงเรียนในสังกัด 
สพฐ.ในเขตรับผิดชอบ
ของ อบต.พลับพลา 
ได้รับอุดหนุนทุก
โรงเรียน 

ท าให้มีการจัด
กิจกรรมงานวันเด็ก
ให้แก่เด็กนักเรียน
ในโรงเรียน สพฐ. 
ในเขตรับผิดชอบ 
อบต.พลับพลา 

กอง
การศึกษาฯ 

7 อุดหนุนโรงเรียน 
สพฐ.โครงการปูองกัน
และแก้ไขปัญหายา
เสพติด 

เพื่อปูองกัน     
ยาเสพติดใน
สถานศึกษา 

โรงเรียน สพฐ.  
จ านวน ๖  โรงเรียน 

๓๐,๐๐๐ 
 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

จ านวนกลุ่มเสี่ยงใน
นักเรียนในการใช้สาร
เสพติดลดลงร้อยละ 
80 

ท าให้ปัญหายาเสพ
ติดในสถานศึกษา
ลดน้อยลง 

กอง
การศึกษาฯ 

รวม    3,290,000 3,290,000 3,290,000 3,290,000 3,290,000    

แบบ ผ. 02 



-67- 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  4  เสริมสร้างความมั่นคงในการพัฒนาคน และชุมชนอย่างมีคุณภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดท่ี  ๒  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
    ๓.  ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีอย่างทั่วถึงและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข  
      ๓.3  แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการฝึกอบรมอาสาสมัคร 
ปศุสัตว์  ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรคคน
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระ
ปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟูาฯ 
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี    

เพื่อด าเนินการโครงการ
ฝึกอบรมอาสาสมัคร 
ปศุสัตว์ให้มีความรู้ 

จัดอบรม
อาสาสมัครปศุ
สัตว์ ปีละ ๑ 
ครั้ง 
 

๑๐,๐๐๐  
  

๑๐,๐๐๐ 
 

๑๐,๐๐๐ 
 

๑๐,๐๐๐ 
 

๑๐,๐๐๐ 
 

จ านวน
อาสาสมัคร 
ปศุสัตว์ท่ีได้เข้า
รับการอบรม ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 
80 

อาสาสมัครปศุสัตว์
ได้รับการฝึกอบรม 

ส านักปลัด 

2 โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนปูองกันโรคพิษ
สุนัขบ้า ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรคคน
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระ
ปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟูาฯ 
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี    

1. เพื่อส ารวจข้อมูล
และขึ้นทะเบียนสุนัข
และแมว 
2. เพื่อปูองกันและลด
ความเสี่ยงจากโรคพิษ
สุนัขบ้าท้ังในคนและ
สัตว์  

- จ านวน ๑๘ 
หมู่บ้าน 
- วัคซีนพร้อม
วัสดุอุปกรณ์ 

๖๐,๐๐๐ 
 
  

๖๐,๐๐๐ 
 

๖๐,๐๐๐ 
 

๖๐,๐๐๐ 
 

๖๐,๐๐๐ 
 

ความพึงพอใจ
ของประชาชนใน
การปูองกันโรค
พิษสุนัขบ้าไม่
น้อยกว่าร้อยละ 
๘๐ 

1. ท าให้มีการส ารวจ
ข้อมูลและขึ้นทะเบียน
สุนัขและแมว 
2. ท าให้ปูองกันและลด
ความเสี่ยงจากโรคพิษ
สุนัขบ้าท้ังในคนและ
สัตว์ 

ส านักปลัด 

3 โครงการผ่าตัดท าหมันสุนัขและแมว  
ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย
จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟูาฯ กรมพระ
ศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี    

1. เพื่อควบคุมปริมาณ
ประชากรสุนัขและแมว
ไม่ให้เพิ่มจ านวนมาก
ขึ้น 
2 เพื่อลดค่าใช้จ่ายใน
การเลี้ยงสุนัขและแมว
ของประชาชน 

จ านวนสุนัข
และแมวไม่เกิน 
30 ตัว ท้ัง 18 
หมู่บ้าน ของ
ต าบลพลับพลา 

3๐,๐๐๐ 
 
 

3๐,๐๐๐ 
 

3๐,๐๐๐ 
 

3๐,๐๐๐ 
 

3๐,๐๐๐ 
 

ประชากรสุนัข
และแมวจรจัด
ไดร้ับการควบคุม
ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 80 ของ
เปูาหมาย 

1. ท าให้ควบคุม
ปริมาณประชากรสุนัข
และแมวไม่ให้เพิ่ม
จ านวนมากขึ้น 
2. ท างานลดค่าใช้จ่าย
ในการเลี้ยงสุนัขและ
แมวของประชาชน 

ส านักปลัด 

แบบ ผ. 02 



-68- 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  4  เสริมสร้างความมั่นคงในการพัฒนาคน และชุมชนอย่างมีคุณภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดท่ี  ๒  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
    ๓.  ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีอย่างทั่วถึงและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข  
     ๓.3  แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

4 เงินอุดหนุนส าหรับการ
ด าเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข 

เพื่อสนับสนุนให้ชุมชน/
หมู่บ้าน แห่งละ 
๒๐,๐๐๐  บาท ในการ
ด าเนินโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 

จ านวนโครงการท่ี
หมู่บ้านขอรับการ
สนับสนุนส าหรับการ
ด าเนินงานตาม
แนวทางโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข  

๓๖๐,๐๐๐ 
 
 

๓๖๐,๐๐๐ 
 

๓๖๐,๐๐๐ 
 

๓๖๐,๐๐๐ 
 

๓๖๐,๐๐๐ ผลการด าเนินการ
ประชาชนมีความ
พอใจร้อยละ 8๐ ขึ้น
ไป 

ท าให้ชุมชน/หมู่บ้าน
ได้รับการสนับสนุนใน
การด าเนินโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 

ส านักปลัด 

5 โครงการพ่นหมอกควัน
ก าจัดตัวแก่ยุงลาย
ปูองกันไข้เลือดออก 
 

๑. เพื่อลดอัตราการปุวย
และเสียชีวิต 
๒. เพื่อเฝูาระวังควบคุม
ปูองกันระงับการแพร่
ระบาดของโรค 
๓. เพื่อก าจัดตัวแก่ยุ่ง
ลาย 
๔. เพื่อตระหนักถึง
อันตรายฯของโรค
ไข้เลือดออก 

จ านวน ๑๘ หมู่บ้าน  
๖ โรงเรียน 
๙ วัด โรงแรม, โรงงาน 
ในเขตพื้นท่ีต าบล
พลับพลา 

82,0๐๐   82,0๐๐   82,0๐๐   82,0๐๐   82,0๐๐   ประชาชนพึงพอใจ
ในการด าเนิน
โครงการร้อยละ 8๐ 
ขึ้นไป 

๑. ท าให้ลดอัตราการ
ปุวยและเสียชีวิต 
๒. ท าให้มีการเฝูาระวัง
ควบคุมปูองกันระงับ
การแพร่ระบาดของโรค 
๓. ท าให้มีการก าจัดตัว
แก่ยุ่งลาย 
๔. ท าให้ตระหนักถึง
อันตรายฯของโรค
ไข้เลือดออก 

ส านักปลัด 

 
 
 
 
 
 

แบบ ผ. 02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  4  เสริมสร้างความมั่นคงในการพัฒนาคน และชุมชนอย่างมีคุณภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดท่ี  ๒  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
    ๓.  ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีอย่างทั่วถึงและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข  
      ๓.3  แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

6 โครงการตรวจสุขภาพ
พระภิกษุ สามเณร ประจ าปี  

ให้พระภิกษุ สามเณร ได้รับ
การตรวจคัดกรองโรค และ
ให้ความส าคัญด้านสุขภาพ 

พระภิกษุ 
สามเณร 
จ านวน ๔๐ รูป 

5,8๐๐   5,8๐๐   5,8๐๐   5,8๐๐   5,8๐๐   จ านวนพระภิกษุ 
สามเณรร่วม
โครงการไม่น้อย
กว่าร้อยละ 8๐ 

ท าให้พระภิกษุ สามเณร
ได้รับการบ าบัดรักษาฟ้ืนฟู 
เข้าถึงระบบการบริการ
ด้านสุขภาพ 

ส านักปลัด 

7 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้
และเสริมทักษะการเอาชีวิต
รอดในน้ าให้กับเด็กและ
เยาวชนท่ัวไป องค์การ
บริหารส่วนต าบลพลับพลา 

เพื่อให้เด็กเยาชนประชาชน 
มีทักษะการเอาชีวิตรอดใน
น้ าและช่วยเหลือผู้อื่นจาก
การจมน้ าเบื่อต้น 

จ านวน ๑๐๐ 
คน 

59,34๐   59,34๐   59,34๐   59,34๐   59,34๐   จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการไม่น้อย
กว่าร้อยละ 8๐ 

ท าให้เด็กเยาชนประชาชน
ได้ความรู้และสามารถเอา
ตัวรอดและช่วยเหลือผู้อื่น
จากการจมน้ า 

ส านักปลัด 

รวม    607,410 607,410 607,410 607,410 607,410    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ. 02 



-70- 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  4  เสริมสร้างความมั่นคงในการพัฒนาคน และชุมชนอย่างมีคุณภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดท่ี  ๒  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
    ๓.  ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีอย่างทั่วถึงและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
      ๓.4  แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

๑ โครงการส่งเสริม
และพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผู้สูงอายุต าบล
พลับพลา 

เพื่อส่งเสริมพัฒนา
คุณภาพชีวิตของ
ผู้สูงอายุ 

จัดโครงการ/กิจกรรม 
ปีละ ๑ ครั้ง 

๑๒๐,๐๐๐ 
 
 

๑๒๐,๐๐๐ 
 

๑๒๐,๐๐๐ 
 

๑๒๐,๐๐๐ 
 

๑๒๐,๐๐๐ 
 

ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการไม่
น้อยกว่าร้อยละ 8๐ 

ท าให้ผู้สูงอายุได้รับ
การส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตท่ี
ดีขึ้น 

กอง
สวัสดิการ
สังคม 

๒ โครงการสงเคราะห์
และช่วยเหลือ
ครอบครัวยากจน
และผู้ด้อยโอกาส 

เพื่อสงเคราะห์และ
ช่วยเหลือครอบครัว
ยากจนและผู้ด้อยโอกาส
ในต าบล 

๑. สนับสนุนเงินสงเคราะห์
ครอบครัวยากจนและ
ผู้ด้อยโอกาสในต าบล 
๒. สนับสนุนเครื่องอุปโภค
บริโภคแก่ครอบครัวยากจนและ
ผู้ด้อยโอกาสในต าบล 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

ครอบครัวยากจน
และผู้ด้วยโอกาสร้อย
ละ ๘๐ ได้รับการ
ช่วยเหลือและมี
คุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น 

ท าให้ครอบครัว
ยากจนและ
ผู้ด้อยโอกาสใน
ต าบลพลับพลาได้รับ
การช่วยเหลือและมี
คุณภาพชีวิตท่ีดี 

กอง
สวัสดิการ
สังคม 

3 โครงการจัด
สวัสดิการแก่คน
พิการ ผู้สูงอายุ 
และผู้ด้อยโอกาส 

๑. เพื่อให้คนพิการใน
ต าบลไดรับอุปกรณ์ใน
การด ารงชีวิต 
๒. เพื่อให้คนพิการ 
ผู้สูงอายุและ
ผู้ด้อยโอกาส มี
สภาพแวดล้อมและที่อยู่
อาศัยท่ีเหมาะสม 

๑. จัดหาอุปกรณ์ในการ
ด ารงชีวิตให้คนพิการ 
๒. ปรับปรุงสภาพแวดล้อมและ
ท่ีอยู่อาศัยให้แก่คนพิการ 
ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

คนพิการผู้สูงอายุ 
และผู้ด้วยโอกาส
ได้รับสวัสดิการมี
คุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น
ร้อยละ 80 

๑. ท าให้คนพิการใน
ต าบลไดรับอุปกรณ์
ในการด ารงชีวิต 
๒. ท าให้คนพิการ 
ผู้สูงอายุและ
ผู้ด้อยโอกาส มี
สภาพแวดล้อมและที่
อยู่อาศัยท่ีเหมาะสม 

กอง
สวัสดิการ
สังคม 

 
 
 
 
 

แบบ ผ. 02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  4  เสริมสร้างความมั่นคงในการพัฒนาคน และชุมชนอย่างมีคุณภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดท่ี  ๒  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
    ๓.  ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีอย่างทั่วถึงและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
      ๓.4  แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

4 โครงการเยี่ยม
เยือนฟ้ืนฟูก าลังใจ
ให้ผู้พิการ 
ผู้สูงอายุ ผู้ปุวย
เอดส์และกลุ่ม
เสี่ยง 

เพื่อเยี่ยมเยือนฟ้ืนฟู
ก าลังใจให้ผู้พิการ
ผู้สูงอายุ ผู้ปุวยเอดส์ 
กลุ่มเสี่ยงและ
ครอบครัวโดย
อาสาสมัครด้วยการ
สอบถามปัญหาความ
ต้องการ 

ออกเยี่ยมเยือนผู้พิการ ผู้สูงอายุ 
ผู้ปุวยเอดส์และกลุ่มเสี่ยง ใน
ต าบลเพื่อเสริมสร้างก าลังใจ
และมอบเวชภัณฑ์ เครื่อง
อุปโภคบริโภคท่ีจ าเป็นแกผู้
พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ปุวยเอดส์ 
กลุ่มเสี่ยงและครอบครัว 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

ผู้พิการ ผู้สูงอายุ 
ผู้ปุวยเอดส์และ
กลุ่มเสี่ยง ร้อยละ 
๘๐ มีขวัญและ
ก าลังใจในการ
ด าเนินชีวิต 

ท าให้ผู้พิการ ผู้สูงอายุ 
ผู้ปุวยเอดส์และกลุ่มเสี่ยง 
มีขวัญก าลังใจที่จะต่อสู้
และด ารงชีวิตได้อย่างปกติ
สุข 

กอง
สวัสดิการ
สังคม 

5 โครงการ
สนับสนุนการ
จัดต้ังกองทุน
สวัสดิการชุมชน 

เพื่อส่งเสริมสนับสนุน
ประชาชนจัดต้ังกองทุน
สวัสดิการชุมขน 

จัดอบรมให้ความรู้ในการจัดต้ัง
กองทุนสวัสดิการชุมชน 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ มีการจัดต้ัง
กองทุนสวัสดิการ
ชุมชน 

ท าให้มีการจัดต้ังกองทุน
สวัสดิการชุมขน 

กอง
สวัสดิการ
สังคม 

รวม    320,000 320,000 320,000 320,000 320,000    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ. 02 



-72- 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566–2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  4  เสริมสร้างความมั่นคงในการพัฒนาคน และชุมชนอย่างมีคุณภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดท่ี  ๒  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
    ๓.  ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีอย่างทั่วถึงและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข  
      ๓.5  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการพัฒนาสตรี
และเสริมสร้าง 
ความเข้มแข็งของ
ครอบครัว 

เพื่อส่งเสริมการ
ขับเคลื่อนการ
ด าเนินงานด้านการ
พัฒนาสตรีและ
สถาบันครอบครัว 

อบรมให้ความรู้ต่างๆ อาทิ 
- การสร้างภาวะผู้น า 
- การพัฒนาศักยภาพและ
ศึกษาดูงานของกลุ่มสตรี 

๑๐๐,๐๐๐ 
 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
8๐ 

ท าให้สตรีได้รับการพัฒนา
ศักยภาพ ความรู้ ทักษะ มี
การด าเนินงานด้านการ
พัฒนาสตรีและสถาบัน
ครอบครัว 

กอง
สวัสดิการ
สังคม 

2 โครงการส่งเสริม
สนับสนุนกิจกรรม
ของกลุ่ม/องค์กร
ผู้สูงอายุ 

เพื่อให้เกิดการร่วม
คิดร่วมท าใน
กิจกรรมท่ีเกิด
ประโยชน์แก่
ผู้สูงอายุ 

ส่งเสริมและเสริมสร้าง
คุณภาพชีวิตกลุ่มองค์กร
ผู้สูงอายุ เพื่อจัดกิจกรรมตาม
ความสนใจ อาทิ  กิจกรรม
แข่งขันกีฬาและนันทนาการ
ผู้สูงอายุ,กิจกรรมส่งเสริม
อาชีพ,กิจกรรมภูมิปัญญา, 
กิจกรรมปฏิบัติธรรม,
กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

จ านวนผู้สูงอายุท่ี
เข้าร่วมกิจกรรม
อย่างต่อเนื่องร้อย
ละ 8๐ ขึ้นไป 

ท าให้กลุ่มองค์กรผู้สูงอายุ
มีกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง 

กอง
สวัสดิการ
สังคม 

3 อุดหนุนอ าเภอโชคชัย
ตามโครงการปูองกัน
และแก้ไขปัญหายา
เสพติด 

เพื่อปูองกันแก้ไข
ปัญหายาเสพติดใน
เขตต าบลพลับพลา 

ด าเนินกิจกรรมปีละ ๑ ครั้ง ๖๐,๐๐๐ 
 
 

๖๐,๐๐๐ 
 

๖๐,๐๐๐ 
 

๖๐,๐๐๐ 
 

๖๐,๐๐๐ 
 

จ านวนผู้เข้ารับ
การบ าบัดลดลง
อย่างต่อเนื่องทุกปี 

ท าให้ปัญหายาเสพติด
ลดลง   

ส านักปลัด 

รวม    210,000 210,000 210,000 210,000 210,000    
 
 
 
 

แบบ ผ. 02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  4  เสริมสร้างความมั่นคงในการพัฒนาคน และชุมชนอย่างมีคุณภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดท่ี  ๒  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
    ๓.  ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีอย่างทั่วถึงและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข  
      ๓.6  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

๑ โครงการงานแข่งเรือ
ประเพณี 

เพื่อสืบสานประเพณี
ไทยให้คงสืบต่อไป 

จัดกิจกรรมปีละ ๑ ครั้ง ๑5๐,๐๐๐ 
 
 

๑5๐,๐๐๐ 
 
 

๑5๐,๐๐๐ 
 
 

๑5๐,๐๐๐ 
 
 

๑5๐,๐๐๐ 
 
 

ประชาชนมีความ
พึงพอใจในการจัด
กิจกรรมร้อยละ  
8๐ ขึ้นไป 

ท าให้ประเพณีไทยคงสืบ
ต่อไป  

กอง
การศึกษาฯ 

๒ โครงการงานฉลอง
อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี 
อ าเภอโชคชัย 
 

1. เพื่อเป็นการปลูกฝัง
คุณธรรม จริยธรรม
ให้กับประชาชนในการ
สร้างคุณงามความดี
ให้กับประเทศชาติ 
2. เพื่อให้ประชาชนได้
ระลึกถึงคุณงามความดี
ของท่านท้าวสุรนารี 

จัดกิจกรรมปีละ ๑ ครั้ง ๒๐,๐๐๐ 
 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

ประชาชนมีความ
พึงพอใจในการจัด
กิจกรรมร้อยละ  
8๐ ขึ้นไป 

1. ท าให้เป็นการปลูกฝัง
คุณธรรม จริยธรรมให้กับ
ประชาชนในการสร้างคุณ
งามความดีให้กับ
ประเทศชาติ 
2. ท าให้ประชาชนได้
ระลึกถึงคุณงามความดี
ของท่านท้าวสุรนารี 

กอง
การศึกษาฯ 

๓ โครงการแข่งขันกีฬา
ต้านยาเสพติด 

เพื่อส่งเสริมประชาชน
ได้ใช้เวลาว่างเพื่อเล่น
กีฬาห่างไกลยาเสพติด 

จัดกิจกรรมปีละ ๑ ครั้ง ๑๕๐,๐๐๐ 
 
 

๑๕๐,๐๐๐ 
 

๑๕๐,๐๐๐ 
 

๑๕๐,๐๐๐ 
 

๑๕๐,๐๐๐ 
 

ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ร้อยละ 8๐ ขึ้นไป 

ส่งเสริมให้ประชาชนได้ใช้
เวลาว่างเพื่อเล่นกีฬา
ห่างไกลยาเสพติด 

กอง
การศึกษาฯ 

รวม    320,000 320,000 320,000 320,000 320,000    
 

 
 
 
 
 
 

แบบ ผ. 02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  4  เสริมสร้างความมั่นคงในการพัฒนาคน และชุมชนอย่างมีคุณภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดท่ี  ๒  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
    ๓.  ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีอย่างทั่วถึงและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
      ๓.7  แผนงานงบกลาง 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

๑ เบี้ยยังชีพผู้ปุวยเอดส์ 
(เงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ
ผู้ปุวยเอดส)์ 

เพื่อส่งเสริม
สนับสนุนเบี้ยยังชีพ
ผู้ปุวยเอดส์ 

ผู้ปุวยเอดส์ท่ีแพทย์ได้รับ
รองและท าการวินิจฉัย
แล้ว และมีความเป็นอยู่
ยากจนหรือถูกทอดท้ิง
ขาดผู้อุปการะดูแล ไม่
สามารถประกอบอาชีพ
เลี้ยงตนเองได้ ได้รับเบ้ีย
ยังชีพ 

60,๐๐๐ 
 
 
 

๖๐,๐๐๐ 
 

๖๐,๐๐๐ 
 

๖๐,๐๐๐ 
 

๖๐,๐๐๐ 
 

จ านวนผู้ได้รับ
เบี้ยยังชีพผู้ปุวย
เอดส์ท่ี
ลงทะเบียนร้อย
ละ 100 

ผู้ปุวยเอดส์ได้รับ
เบี้ยยังชีพอย่าง
ท่ัวถึง 

กอง
สวัสดิการ
สังคม 

๒ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 
(โครงการสร้าง
หลักประกันรายได้แก่
ผู้สูงอายุ) 

เพื่อสร้าง
หลักประกันรายได้
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 

ผู้สูงอายุท่ีลงทะเบียน
ได้รับเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ
ในอัตราแบบขั้นบันได
ตามช่วงอายุ 

16,092,000 17,136,000 18,180,000 19,224,000 20,268,000 จ านวนผู้สูงอายุ
ท่ีลงทะเบียนรับ
เงินเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุร้อยละ 
100 

ท าให้ผู้สูงอายุท่ี
ลงทะเบียนได้รับ
เบี้ยยังชีพอย่าง
ท่ัวถึง 

กอง
สวัสดิการ
สังคม 

๓ เบี้ยยังชีพคนพิการ 
(โครงการสนับสนุน
เสริมสร้างสวัสดิการทาง
สังคมให้แก่ผู้พิการหรือผู้
ทุพพลภาพ) 

เพื่อเสริมสร้าง
สวัสดิการทางสังคม
เบี้ยความพิการ
ให้แก่ผู้พิการหรือ
ทุพพลภาพ 

จ านวนคนพิการที่ได้รับ
เบี้ยความพิการ 

3,588,000 4,020,000 4,404,000 4,788,000 5,172,000 จ านวนผู้พิการท่ี
ลงทะเบียนรับ
เงินเบี้ยความ
พิการร้อยละ 
100 

ท าให้ผู้พิการท่ี
ลงทะเบียนได้รับ
เบี้ยความพิการ
อย่างทั่วถึง 

กอง
สวัสดิการ
สังคม 

 
 
 
 
 

แบบ ผ. 02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  4  เสริมสร้างความมั่นคงในการพัฒนาคน และชุมชนอย่างมีคุณภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดท่ี  ๒  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
    ๓.  ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีอย่างทั่วถึงและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข  
      ๓.7  แผนงานงบกลาง 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

๔ โครงการสนับสนุน
กองทุนสวัสดิการชุมชน 

เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้
ประชาชนรู้จักการออม โดยยึด
หลัก ประชาชนออม ๑ ส่วน 
อปท.สมทบ ๑ ส่วนรัฐบาล ๑ 
ส่วน 

สมาชิกกองทุน
สวัสดิการชุมชน 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ประชาชน
ได้รับ
สวัสดิการไม่
น้อยกว่าร้อย
ละ 80 

ท าให้
ประชาชนมี
ระบบ
สวัสดิการชุม
ขนท่ีดูแลกัน
อย่างทั่วถึง 

กอง
สวัสดิการ
สังคม 

รวม    19,840,000 21,316,000 22,744,000 24,172,000 25,600,000    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ. 02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  5 ยกระดับบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดสมดุลและยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดท่ี  4  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง 
    ๔.  ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุลอย่างยั่งยืน 
      ๔.๑  แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

๑ ปักแนวเขตท่ีสาธารณะ เพื่อปูองกันการบุกรุกท่ี
สาธารณะ/ออกรังวัดฯ 

ต าบลพลับพลา ๕๐,๐๐๐ 
 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

จ านวนพื้นท่ีสาธารณะ
ในต าบลพลับพลาได้รับ
การปักแนวเขต 

ท าให้ท่ีสาธารณะ
ไม่ถูกบุกรุก/ออก
รังวัดท่ีสาธารณะ 

ส านักปลัด 
 

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

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  5 ยกระดับบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดสมดุลและยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดท่ี  4  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง 
    ๔.  ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุลอย่างยั่งยืน 
      ๔.๒  แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการบริหารจัดการ
คัดแยกขยะมูลฝอยใน
ชุมชน 

๑.เพื่อรณรงค์ให้
ประชาชนตระหนักถึง
ความส าคัญของ
ปัญหาขยะมูลฝอย 
๒.เพื่อลดปริมาณขยะ
มูลฝอยในชุมขน 

หมู่บ้านในเขตพื้นท่ี 
อบต.พลับพลา 

จ านวน ๑๘ หมู่บ้าน 

๔๐,๐๐๐ 
 
 
 

๔๐,๐๐๐ 
 

๔๐,๐๐๐ 
 

๔๐,๐๐๐ 
 

๔๐,๐๐๐ 
 

๑.ประชาชนมีความเข้าใจ
และตระหนักถึง
ความส าคัญของปัญหา
ขยะ 
๒.ปริมาณขยะมูลฝอยใน
การน าไปก าจัดลดลงไม่ต่ า
กว่าร้อยละ 6๐ 

๑.ท าให้ประชาชน
เข้าใจและตระหนัก
ถึงความส าคัญของ
ปัญหาขยะมูลฝอย 
๒.ท าให้ปริมาณขยะ
มูลฝอยท่ีน าไปก าจัด
ลดลง 

ส านักปลัด 

 
 
 
 

แบบ ผ. 02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  5 ยกระดับบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดสมดุลและยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดท่ี  4  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง 
    ๔.  ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุลอย่างยั่งยืน 
      ๔.๒  แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

2 โครงการพัฒนาแหล่ง
น้ า/ปรับปรุงภูมิทัศน์
รอบบึงทุ่งน้อย บ้าน
ไทย หมู่ท่ี ๒ 

เพื่อพัฒนาปรับปรุง
ภูมิทัศน์ให้สวยงาม 

จ านวน ๑ แห่ง - - - 200,000 - 
 

ประชาชนพึงพอใจในการ
ด าเนินการตามโครงการ
ร้อยละ 7๐ ขึ้นไป 

ท าให้มีการพัฒนา
ปรับปรุงภูมิทัศน์ให้
สวยงาม 

กองช่าง 

รวม    ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ 240,000 ๔๐,๐๐๐    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ. 02 



 
-78- 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 
องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  5 ยกระดับบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดสมดุลและยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดท่ี  4  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง 
    ๔.  ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุลอย่างยั่งยืน 
      ๔.๓  แผนงานการเกษตร 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการอันเน่ืองมาจาก
พระราชด าริ (โครงการ
ปลูกปุาชุมชน) 

เพื่ออนุรักษ์และรักษาสมดุล
ทรัพยากรธรรมชาติ 

ด าเนิน
โครงการปีละ 

๑ ครั้ง 

3๐,๐๐๐ 
 
 

3๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

ประชาชนมีความ
พึงพอใจในการ
ด าเนินโครงการไม่
ต่ ากว่าร้อยละ 8๐ 

ท าให้ทรัพยากร 
ธรรมชาติ เกิดความ
สมดุล 

ส านักปลัด 

2 โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี (อพ.สธ.) 

1. เพื่ออนุรักษ์พันธุ์พืชไม่ให้สูญ
หาย 
2. เพื่อเกิดความรักความ
สามัคคีในท้องถิ่น 
3. เพื่อเกิดการสร้างรายได้
ให้กับชุมชน 

ด าเนิน
โครงการปีละ 
๑ ครั้ง 

๒๐,๐๐๐ 
 
 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ ประชาชนมีความ
พึงพอใจในการ
ด าเนินโครงการไม่
ต่ ากว่าร้อยละ 8๐ 

1. ท าให้สามารถ
อนุรักษ์พันธุ์พืชไม่ให้
สูญหาย 
2. ท าให้คนในท้องถิ่น
มีความสามัคคี 
3. ท าให้เกิดการสร้าง
รายได้กับชุมชน 

ส านักปลัด 

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

แบบ ผ. 02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 
องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  5 ยกระดับบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดสมดุลและยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดท่ี  3  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ 
    ๔.  ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุลอย่างยั่งยืน 
      ๔.4  แผนงานการเกษตร 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการคลองสวยน้ าใส  
คนไทยมีความสุข 

1. เพื่อเกิดการปรับปรุงสภาพ
แม่น้ า ล าคลอง แหล่งน้ า
สาธารณะ 
2. เพื่อเกิดการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการอนุรักษ์แหล่ง
น้ า 
3. เพื่อให้มีแหล่งน้ าใช้เพื่อ
การเกษตร 

จัดโครงการปีละ ๑ 
ครั้ง 

๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

ประชาชนพึงพอใจ
ในการแก้ไขปัญหา
แหล่งน้ าเพื่อ
การเกษตรและ
อุปโภคร้อยละ 8๐ 
ขึ้นไป 

1. ท าให้สภาพแหล่ง
น้ าธรรมชาติสะอาด 
2. ท าให้เกิดความรัก 
ความสามัคคีในชุมชน 
3. ท าให้มีแหล่งน้ าใช้
เพื่อการเกษตร 

ส านักปลัด 

2 โครงการธนาคารน้ าใต้ดิน 
(Groundwater Bank) 
ตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงด้วยศาสตร์
พระราชา 

1. เพื่อแก้ไขปัญหาน้ าท่วม,น้ า
แล้ง 
2. เพื่อแก้ไขน้ าสกปรกไม่
สะอาด 
3. เพื่อให้สามารถสูบน้ าจาก
ธนาคารน้ าใต้ดินมาใช้ได้
ตลอดเวลา 

ขนาดกว้าง  1 x 1  
เมตร   
ลึก  1.2 – 1.5 เมตร 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ประชาชนพึงพอใจ
ในการด าเนิน
โครงการร้อยละ 
70 

1. ช่วยแก้ไขปัญหา
น้ าท่วม, น้ าแล้ง 
2. ท าให้แก้ไขน้ า
สกปรกไม่สะอาด 
3. ท าให้สามารถสูบ
น้ าจากธนาคารน้ าใต้
ดินมาใช้ได้ตลอดเวลา 

ส านักปลัด 

รวม    30,000 30,000 30,000 30,000 30,000    
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ. 02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  6  ยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐรองรับการพัฒนาเมืองและสังคมคุณภาพสูง (SMART City/ MICE City/ Art City / Safe City) 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดท่ี  5  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
    ๕.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ       

๕.๑  แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการฝึกอบรม
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานของ
คณะผู้บริหาร/
สมาชิกสภา/พนักงาน
ส่วนต าบล/ลูกจ้าง/
พนักงานจ้าง 

๑. เพื่อส่งเสริมสนับสนุน
ให้บุคลากรได้ศึกษาหา
ความรู้ประสบการณ์ใน
การมาพัฒนาองค์กร 
๒. เพื่อเป็นการสร้าง
ความสัมพันธ์ ปรับ
ทัศนคติระหว่างเจ้าหน้าท่ี
ฝุายการเมืองและประจ า 

ผู้บริหาร/สมาชิก
สภา/พนักงาน
ส่วนต าบล/

ลูกจ้าง/พนักงาน
จ้าง ทุกคน 

๓0๐,๐๐๐ 
 
 

๓0๐,๐๐๐ 
 
 

๓0๐,๐๐๐ 
 
 

๓0๐,๐๐๐ 
 
 

๓0๐,๐๐๐ 
 
 

ความพึงพอใจ
และความรู้ความ
เข้าใจของผู้เข้า
รับการศึกษาดู
งานไม่ต่ ากว่า
ร้อยละ 80 

๑. ท าให้ส่งเสริม
สนับสนุนให้
บุคลากรได้ศึกษาหา
ความรู้
ประสบการณ์ใน
การมาพัฒนา
องค์กร 
๒. ท าให้เป็นการ
สร้างความสัมพันธ์ 
ปรับทัศนคติ
ระหว่างเจ้าหน้าท่ี
ฝุายการเมืองและ
ประจ า 

ส านักปลัด 

2 โครงการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร 

เพื่อเป็นค่าบ ารุงรักษาและ
จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์ ค่าบริการ
ระบบการเชื่อมต่อ
อินเตอร์เน็ต ค่าจัดท า
ดูแลเว็ปไซด์ 

ด าเนินการตาม
โครงการปีละ ๑ 

ครั้ง 

๓๐,๐๐๐  
 
  

๓๐,๐๐๐  
 

๓๐,๐๐๐  
 

๓๐,๐๐๐  
 

๓๐,๐๐๐  
 

การบริหารงานท่ี
มีประสิทธิภาพ
ไม่ต่ ากว่าร้อยละ  
8๐ 

ท าให้มีระบบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสารท่ีมี
ประสิทธิภาพ 

ส านักปลัด 

 
 
 
 

แบบ ผ. 02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  6  ยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐรองรับการพัฒนาเมืองและสังคมคุณภาพสูง (SMART City/ MICE City/ Art City / Safe City) 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดท่ี  5  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
        ๕.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ      
      ๕.๑  แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

3 โครงการพัฒนาการ
บริหารงานท่ีมี
ประสิทธิภาพ 

เพื่อเป็นค่าด าเนินการ
กิจกรรมต่างๆ เช่น การ
จัดท าตู้รับเรื่องราวร้อง
ทุกข์ ร้องเรียน ปูาย/บอร์ด
ประชาสัมพันธ์ 

ด าเนินการตาม
โครงการปีละ ๑ ครั้ง 

๑๐,๐๐๐  
 
 

๑๐,๐๐๐  ๑๐,๐๐๐  ๑๐,๐๐๐  ๑๐,๐๐๐  ประสิทธิภาพในการ
บริหารงาน 

ท าให้การบริหารจัดการ
มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 

ส านักปลัด 

4 โครงการประชาคม
เพื่อจัดท า/ทบทวน/
เพิ่มเติม แผนพัฒนา
ท้องถิ่น  
 

เพื่อให้ประชาชนเห็น
ความส าคัญและมีส่วนร่วม
ในการพัฒนาท้องถิ่น 

ด าเนินโครงการทุกปีท่ี
มีการจัดท า/ทบทวน/
เพิ่มเติม แผนพัฒนา
ท้องถิ่น 
 

๒๐,๐๐๐ 
 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

ผู้เข้าร่วมโครงการไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 

ท าให้ประชาชนเห็น
ความส าคัญและมีส่วน
ร่วมในการพัฒนา
ท้องถิ่น 

ส านักปลัด 
 

5 ค่าจ้างท่ีปรึกษา
โครงการประเมินผล
การปฏิบัติราชการ
ด้านคุณภาพการ
ให้บริการ 

เพื่อติดตามและประเมิน
ความพึงพอใจของ
ประชาชนต่อการปฏิบัติ
ราชการด้านคุณภาพการ
ให้บริการ 

๑๘  หมู่บ้าน ๓๐,๐๐๐ 
 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

ร้อยละของความพึง
พอใจของประชาชน
ต่อการปฏิบัติ
ราชการด้านคุณภาพ
การให้บริการร้อยละ 
๘๐ ขึ้นไป 

ท าให้รู้ถึงความพึงพอใจ
ของประชาชนต่อการ
ปฏิบัติราชการด้าน
คุณภาพการให้บริการ
แก่ประชาชนของ
หน่วยงาน 

ส านักปลัด 

6 โครงการ จัดท าหรือ
ปรับปรุงแผนท่ีภาษี 

เพื่อพัฒนาระบบการ
จัดเก็บรายได้ 

ด าเนินการจัดท าหรือ
ปรับปรุงแผนท่ีภาษีให้
ส าเร็จ 

10๐,๐๐๐  
 
 

10๐,๐๐๐  
 
 

10๐,๐๐๐  
 
 

10๐,๐๐๐  
 
 

10๐,๐๐๐  
 
 

จัดท าหรือปรับปรุง
แผนท่ีภาษีได้ส าเร็จ 

ท าให้ระบบการจัดเก็บ
ภาษีของหน่วยงาน
ได้รับการพัฒนา 

กองคลัง 

 
 
 
 

แบบ ผ. 02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 
องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  6  ยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐรองรับการพัฒนาเมืองและสังคมคุณภาพสูง (SMART City/ MICE City/ Art City / Safe City) 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดท่ี  5  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
    ๕.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ       
      ๕.๑  แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

7 โครงการพัฒนา
ประสิทธิภาพการจัดเก็บ
ภาษีและออกให้บริการรับ
ช าระภาษีท่ีดินและสิ่ง
ปลูกสร้าง 

1. เพื่อส ารวจและออก
บริการจัดเก็บภาษีนอก
สถานท่ี 
2. เพื่อประชาสัมพันธ์
สร้างความเข้าใจระเบียบ
กฎหมายขั้นตอนการช าระ
ภาษี 
3. เพื่อเร่งรัดการจัดเก็บ
ภาษีอ านวยความสะดวก
แก่ประชาชน 

ออกบริการ
จัดเก็บภาษีนอก
สถานท่ีให้
ครอบคลุมทุก
หมู่บ้าน จ านวน 
18 หมู่บ้าน ใน
เขต อบต.
พลับพลา 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จัดเก็บภาษีได้ไม่ต่ า
กว่าร้อยละ 70 

1. ท าให้มีการส ารวจและออก
บริการจัดเก็บภาษีนอก
สถานท่ี 
2. ท าให้ประชาชนเข้าใจ
ระเบียบกฎหมายขั้นตอนการ
ช าระภาษี 
3. ท าให้มีการเร่งรัดการ
จัดเก็บภาษีและอ านวยความ
สะดวกแก่ประชาชน 

กองคลัง 

8 โครงการเฉลิมพระเกียรติ เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในงานรัฐ
พิธีและพระราชพิธีต่างๆ 

๑๘  หมู่บ้าน ๕๐,๐๐๐ 
 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

จ านวนการมีส่วนร่วม
ของประชาชนไม่น้อย
กว่าร้อยละ 8๐ 

ท าให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมต่างๆมากขึ้น 

ส านักปลัด 

9 โครงการ งานพระราชพิธี  
รัฐพิธีการที่เป็นวันส าคัญ
ทางราชการ เช่น วันปิย
มหาราช วันเฉลิมพระชน
พรรษา  และอื่นๆ 

เพื่อส่งเสริมสนับสนุนใน
การจัดงานวันส าคัญทาง
ราชการและงานรัฐพิธี
ต่างๆ 

ด าเนินการตาม
หนังสือสั่งการ 

๕๐,๐๐๐ 
 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

การด าเนินการเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย 

ท าให้ประชาชนและเจ้าหน้าท่ี
หน่วยงานรัฐมีส่วนร่วมในการ
ด าเนินการและเห็นถึง
ความส าคัญของวันส าคัญทาง
ราชการและงานรัฐพิธี 

ส านักปลัด 

 
 
 
 

แบบ ผ. 02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  6  ยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐรองรับการพัฒนาเมืองและสังคมคุณภาพสูง (SMART City/ MICE City/ Art City / Safe City) 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดท่ี  5  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
    ๕.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ       
      ๕.๑  แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

10 โครงการค่าใช้จ่ายในการ
เลือกตั้ง 

1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ
ในการเลือกตั้งผู้บริหาร 
สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือ
การเลือกตั้งซ่อมผู้บริหาร
ท้องถิ่นหรือสมาชิกสภา
ท้องถิ่น 
2. เพื่อเป็นค่าฝึกอบรม
ต่างๆในการด าเนินการ
เลือกตั้งท้องถิ่น 

เลือกตั้งผู้บริหาร 
สมาชิกสภา
ท้องถิ่นหรือการ
เลือกตั้งซ่อม
ท้องถิ่นของต าบล
พลับพลา 

300,000 300,000 800,000 800,000 300,000 การ
ด าเนินการ
เลือกตั้ง
เป็นไปด้วย
ความ
เรียบร้อย 

1. ท าให้มีค่าใช้จ่ายต่างๆ
ในการเลือกตั้งผู้บริหาร 
สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือ
การเลือกตั้งซ่อมผู้บริหาร
ท้องถิ่นหรือสมาชิกสภา
ท้องถิ่นเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย 
2. ท าให้มีการฝึกอบรม
ต่างๆในการด าเนินการ
เลือกตั้งท้องถิ่น 

ส านักปลัด 

11 อุดหนุน อปท.ตาม
โครงการ  ศูนย์ปฏิบัติการ
ร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
ระดับอ าเภอ อ าเภอโชค
ชัย จังหวัดนครราชสีมา 

เพื่อสนับสนุนโครงการ
ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นระดับอ าเภอ 
อ าเภอโชคชัย จังหวัด
นครราชสีมา 

ด าเนินการปีละ ๑ 
ครั้ง 

๑๒,๐๐๐ 
 
 

๑๒,๐๐๐ 
 

๑๒,๐๐๐ 
 

๑๒,๐๐๐ 
 

๑๒,๐๐๐ 
 
 

การ
ด าเนินงาน
เป็นไปด้วย
ความ
เรียบร้อย 

โครงการ ศูนย์ปฏิบัติการ
ร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นระดับ
อ าเภอ อ าเภอโชคชัย 
จังหวัดนครราชสีมาลุล่วง
ไปด้วยดี 

ส านักปลัด 

รวม    912,000 912,000 1,412,000 1,412,000 912,000    
 
 
 
 
 

แบบ ผ. 02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  6  ยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐรองรับการพัฒนาเมืองและสังคมคุณภาพสูง (SMART City/ MICE City/ Art City / Safe City) 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดท่ี  5  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
    ๕.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ       
      ๕.2  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 กิจกรรมและโครงการ
ปกปูองสถาบันส าคัญของ
ชาติ 

เพื่อจัดกิจกรรมปกปูอง
สถาบันส าคัญของชาติอัน
เป็นการพิทักษ์รักษาไว้ซ่ึง 
ชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตริย์ 

ปีละ ๑ ครั้ง 
 

๓๐,๐๐๐  
 
 

๓๐,๐๐๐  
 

๓๐,๐๐๐  
 

๓๐,๐๐๐  
 

๓๐,๐๐๐  
 

จ านวนการมีส่วน
ร่วมของประชาชนไม่
น้อยกว่าร้อยละ 8๐ 

ท าให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการปกปูอง
สถาบันส าคัญของชาติ 

ส านักปลัด 

2 จัดต้ังศูนย์ปรองดอง
สมานฉันท์ระดับท้องถิ่น 

เพื่อด าเนินการจัดต้ังศูนย์
ปรองดองสมานฉันท์และ
จัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้าง
ความรักความสามัคคีใน
หมู่บ้าน 

ด าเนินกิจกรรมปี
ละ ๑ ครั้ง 

๒๐,๐๐๐ 
 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

จ านวนการมีส่วน
ร่วมของประชาชนไม่
น้อยกว่าร้อยละ 8๐ 

ท าให้ประชาชนเกิด
ความปรองดอง
สมานฉันท์และมีความ
สามัคคีเพิ่มมากขึ้น 

ส านักปลัด 

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

แบบ ผ. 02 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

แบบ ผ.๐๒/๑ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้าน  (พ.ศ.  ๒๕๖6 – ๒๕70)  

องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้าน (พ.ศ. 2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  ๑  สร้างเสริมระบบโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคต และเพิ่มขีดความสามารถ การค้าการล งทุนและเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดท่ี  4  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง 
    ๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  

๑.๑  แผนงานเคหะและชุมชน 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ที่มาของ
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการขยายเขตประปาส่วน
ภูมิภาคช่วงบ้านนาย โบตัน 
ถึงบ้านนายแปว สับกระโทก 
บ้านโค้งยาง หมู่ท่ี 4 

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ าอุปโภคบริโภค
อย่างทั่วถึงและ
เพียงพอ 

ยาว  295  เมตร 150,000 - - - - ประชาชนพงึ
พอใจในการ
ด าเนินโครงการ
ร้อยละ 7๐ ขึ้น
ไป 

ท าให้ประชาชนมีน้ า
อุปโภคบริโภคอย่าง
ท่ัวถึงและเพียงพอ 

ประชาคม 
หมู่ท่ี 4 

กองช่าง 
อบต.
พลับพลา 

2 โครงการขยายเขตไฟฟูา
สาธารณะพร้อมติดตั้งโคมไฟ
ส่องสว่าง จากแยกบ้านหนอง
ยายเหล่ หมู่ท่ี 5 ไปโรงแรมเค
อินน์ 

เพื่อใหป้ระชาชน
ปลอดภัยในการ
สัญจรเวลากลางคืน
และมีไฟฟูาใช้อย่าง
ท่ัวถึง 

ยาว 1,340 เมตร 600,000 - - - - ประชาชนพงึ
พอใจในการ
ด าเนินโครงการ
ร้อยละ 7๐ ขึ้น
ไป 

ท าให้ประชาชน
ปลอดภัยในการ
สัญจรเวลากลางคืน
และมีไฟฟูาใช้อย่าง
ท่ัวถึง 

ประชาคม 
หมู่ท่ี 5 

กองช่าง 
อบต.
พลับพลา 

3 โครงการขยายเขตไฟฟูา
สาธารณะพร้อมโคมไฟส่อง
สว่าง จากบ้านนางเภา ถึง
บ้านนางแปว บ้านหนองยาย
เหล่ หมู่ท่ี 5 

เพื่อใหป้ระชาชน
ปลอดภัยในการ
สัญจรเวลากลางคืน
และมีไฟฟูาใช้อย่าง
ท่ัวถึง 

ยาว 60 เมตร - - 35,000 - - ประชาชนพงึ
พอใจในการ
ด าเนินโครงการ
ร้อยละ 7๐ ขึ้น
ไป 

ท าให้ประชาชน
ปลอดภัยในการ
สัญจรเวลากลางคืน
และมีไฟฟูาใช้อย่าง
ท่ัวถึง 

ประชาคม 
หมู่ท่ี 5 

กองช่าง 
อบต.
พลับพลา 

4 โครงการขยายเขตไฟฟูาพร้อม
ติดตั้งโคมไฟส่องสว่างสาย
โรงงานเย็บผ้า บ้านหนองยาย
เหล่ หมู่ท่ี 5 

เพื่อให้ประชาชน
ปลอดภัยในการ
สัญจรเวลากลางคืน
และมีไฟฟูาใช้อย่าง
ท่ัวถึง 

ยาว  500 เมตร - - - - 500,000 ประชาชนพงึ
พอใจในการ
ด าเนินโครงการ
ร้อยละ 7๐ ขึ้น
ไป 

ท าให้ประชาชน
ปลอดภัยในการ
สัญจรเวลากลางคืน
และมีไฟฟูาใช้อย่าง
ท่ัวถึง 

ประชาคม 
หมู่ท่ี 5 

กองช่าง 
อบต.
พลับพลา 

 
 
 

แบบ ผ. 02/1 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้าน (พ.ศ. 2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  ๑  สร้างเสริมระบบโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคต และเพิ่มขีดความสามารถ การค้าการลงทุนและเศรษฐกิจ  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดท่ี  4  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง 
    ๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

๑.๑  แผนงานเคหะและชุมชน 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ที่มาของ
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

5 โครงการขยายเขตประปา
ตามถนนสายดอนซาด บ้าน
กอก หมู่ท่ี 6 ไปบ้านกุด
สวาย หมู่ท่ี 12 

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ าอุปโภคบริโภค
อย่างทั่วถึงและ
เพียงพอ 

ยาว  900  เมตร 900,000 900,000 - - - ประชาชนพงึ
พอใจในการ
ด าเนินโครงการ
ร้อยละ 7๐ ขึ้น
ไป 

ท าให้ประชาชนมีน้ า
อุปโภคบริโภคอย่าง
ท่ัวถึงและเพียงพอ 

ประชาคม 
หมู่ท่ี 6 

กองช่าง 
อบต.
พลับพลา 

6 โครงการติดตั้งโคมไฟส่อง
สว่างสาธารณะ ซอยบ้าน
นายแก้ว ถึงบ้าน น.ส. 
เลื่อน บ้านประดากุด หมู่ท่ี 
7 

เพื่อใหป้ระชาชน
ปลอดภัยในการ
สัญจรเวลากลางคืน 

ยาว  50  เมตร  
 

- - 35,000 - - ประชาชนพงึ
พอใจในการ
ด าเนินโครงการ
ร้อยละ 7๐ ขึ้น
ไป 

ท าให้ประชาชน
ปลอดภัยในการ
สัญจรเวลากลางคืน 

ประชาคม 
หมู่ท่ี 7 

กองช่าง 
อบต.
พลับพลา 

7 โครงการขยายเขตไฟฟูา
สาธารณะพร้อมโคมไฟส่อง
สว่างช่วงบ้านนายวินัย บ้าน
ประดากุด หมู่ท่ี 7 

เพื่อใหป้ระชาชน
ปลอดภัยในการ
สัญจรเวลากลางคืน
และมีไฟฟูาใช้อย่าง
ท่ัวถึง 

ยาว  80  เมตร - - 38,000 - - ประชาชนพงึ
พอใจในการ
ด าเนินโครงการ
ร้อยละ 7๐ ขึ้น
ไป 

ท าให้ประชาชน
ปลอดภัยในการ
สัญจรเวลากลางคืน
และมีไฟฟูาใช้อย่าง
ท่ัวถึง 

ประชาคม 
หมู่ท่ี 7 

กองช่าง 
อบต.
พลับพลา 

8 โครงการขยายเขตประปา
ส่วนภูมิภาคจากบ้านนาย
เทียบ สุขบงกช ถึงบ้านนาง
คูณ ไม้กระโทก บ้านปรางค์ 
หมู่ท่ี 9 

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ าอุปโภคบริโภค
อย่างทั่วถึงและ
เพียงพอ 

ยาว 300 ม. - 150,000 - - - ประชาชนพงึ
พอใจในการ
ด าเนินโครงการ
ร้อยละ 7๐ ขึ้น
ไป 

ท าให้ประชาชนมีน้ า
อุปโภคบริโภคอย่าง
ท่ัวถึงและเพียงพอ 

ประชาคม 
หมู่ท่ี 9 

กองช่าง 
อบต.
พลับพลา 

 
 
 

แบบ ผ. 02/1 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้าน (พ.ศ. 2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  ๑  สร้างเสริมระบบโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคต และเพิ่มขีดความสามารถ การค้าการลงทุนและเศรษฐกิจ  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดท่ี  4  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง 
    ๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

๑.๑  แผนงานเคหะและชุมชน 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ที่มาของ
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

9 โครงการขยายเขตไฟฟูาและโคม
ไฟสาธารณะจากบ้านนายเทียบ 
สุขบงกช ถึงบ้านนางคูณ ไม้กระ
โทก บ้านปรางค์ หมู่ท่ี 9 

เพื่อใหป้ระชาชน
ปลอดภัยในการ
สัญจรเวลา
กลางคืนและมี
ไฟฟูาใช้อย่าง
ท่ัวถึง 

ยาว 250 เมตร - - 140,000 - - ประชาชนพึง
พอใจในการ
ด าเนินโครงการ
ร้อยละ 7๐ ขึ้นไป 

ท าให้ประชาชน
ปลอดภัยในการ
สัญจรเวลา
กลางคืนและมี
ไฟฟูาใช้อย่าง
ท่ัวถึง 

ประชาคม 
หมู่ท่ี 9 

กองช่าง 
อบต.
พลับพลา 

10 โครงการขยายเขตไฟฟูา
สาธารณะและโคมไฟส่องสว่าง 
บริเวณสายรอบบึงทุ่งตาทอง 
บ้านบุ หมู่ท่ี 10 

เพื่อใหป้ระชาชน
ปลอดภัยในการ
สัญจรเวลา
กลางคืน 

ยาว 160 เมตร - 120,000 - - - ประชาชนพงึ
พอใจในการ
ด าเนินโครงการ
ร้อยละ 7๐ ขึ้นไป 

ท าให้ประชาชน
ปลอดภัยในการ
สัญจรเวลา
กลางคืน 

ประชาคม 
หมู่ท่ี 10 

กองช่าง 
อบต.
พลับพลา 

11 โครงการขยายเขตประปาส่วน
ภูมิภาคซอยบ้านนายส าเริง  
บ้านบุ  หมู่ท่ี 10 

เพื่อให้ประชาชน
มีน้ าอุปโภค
บริโภคอย่างทั่วถึง
และเพียงพอ 

ยาว 290 เมตร - - 180,000 - - ประชาชนพงึ
พอใจในการ
ด าเนินโครงการ
ร้อยละ 7๐ ขึ้นไป 

ท าให้ประชาชนมี
น้ าอุปโภคบริโภค
อย่างทั่วถึงและ
เพียงพอ 

ประชาคม 
หมู่ท่ี 10 

กองช่าง 
อบต.
พลับพลา 

12 โครงการติดตั้งโคมไฟส่องสว่าง
สาธารณะช่วงบ้านนายสัมฤทธ์ิ 
ถึงสะพานตาห่ าช่วงบ้าน น.ส.
รัตนาพร และช่วงบ้านนางปุุน 
บ้านปรางค์ หมู่ท่ี 11 

เพื่อใหป้ระชาชน
ปลอดภัยในการ
สัญจรเวลา
กลางคืน 

ยาว  150  เมตร 100,000 - - - - ประชาชนพงึ
พอใจในการ
ด าเนินโครงการ
ร้อยละ 7๐ ขึ้นไป 

ท าให้ประชาชน
ปลอดภัยในการ
สัญจรเวลา
กลางคืน   

ประชาคม 
หมู่ท่ี 11 

กองช่าง 
อบต.
พลับพลา 

 
 
 
 

แบบ ผ. 02/1 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้าน (พ.ศ. 2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  ๑  สร้างเสริมระบบโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคต และเพิ่มขีดความสามารถ การค้าการลงทุนและเศรษฐกิจ  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดท่ี  4  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง 
    ๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

๑.๑  แผนงานเคหะและชุมชน 
 
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ที่มาของ
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

13  โครงการขยายเขตประปาส่วน
ภูมิภาคสายกลางหมู่บ้าน 
บ้านกุดสวาย หมู่ท่ี 12 
 

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ าอุปโภคบริโภค
อย่างทั่วถึงและ
เพียงพอ 

ช่วงท่ี 1 ยาว 
750 เมตร 
ช่วงท่ี 2 ยาว 
100 เมตร 

- - - 800,000 800,000 ประชาชนพงึ
พอใจในการ
ด าเนินโครงการ
ร้อยละ 7๐ ขึ้น
ไป 

ท าให้ประชาชนมีน้ า
อุปโภคบริโภคอย่าง
ท่ัวถึงและเพียงพอ 

ประชาคม 
หมู่ท่ี 12 

กองช่าง 
อบต.
พลับพลา 

14 โครงการขยายเขตไฟฟูา
สาธารณะสายบ้านนาย
อ านวย  หลงพลับพลา บ้าน
ท่าตะเคียน หมู่ท่ี 13 

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟูาใช้อย่างทั่วถึง 

ยาว 205 เมตร 100,000 - - - - ประชาชนพงึ
พอใจในการ
ด าเนินโครงการ
ร้อยละ 7๐ ขึ้น
ไป 

ท าให้ประชาชนมี
ไฟฟูาใช้อย่างทั่วถึง 

ประชาคม 
หมู่ท่ี 13 

กองช่าง 
อบต.
พลับพลา 

15 โครงการติดตั้งไฟโคมไฟฟูา
ส่องสว่างซอยบ้าน  
น.ส.นุชรินทร์ ทิพย์พันดุง 
บ้านท่าตะเคียน หมู่ท่ี 13 

เพื่อใหป้ระชาชน
ปลอดภัยในการ
สัญจรเวลากลางคืน 

เสา 9 จุด - 100,000 - - - ประชาชนพงึ
พอใจในการ
ด าเนินโครงการ
ร้อยละ 7๐ ขึ้น
ไป 

ท าให้ประชาชน
ปลอดภัยในการ
สัญจรเวลากลางคืน 

ประชาคม 
หมู่ท่ี 13 

กองช่าง 
อบต.
พลับพลา 

16 โครงการขยายเขตไฟฟูา
สาธารณะจากซอยบ้านนาง
สมคิด  จิตติมณี  ไปถึงบ้าน
นางอ าไพ  เปรมกระโทก  
บ้านคลองยาง หมู่ท่ี 14 

เพื่อใหป้ระชาชน
ปลอดภัยในการ
สัญจรเวลากลางคืน
และมีไฟฟูาใช้อย่าง
ท่ัวถึง 

ยาว 130 เมตร 70,000 - - - - ประชาชนพงึ
พอใจในการ
ด าเนินโครงการ
ร้อยละ 7๐ ขึ้น
ไป 

ท าให้ประชาชน
ปลอดภัยในการ
สัญจรเวลากลางคืน
และมีไฟฟูาใช้อย่าง
ท่ัวถึง 

ประชาคม 
หมู่ท่ี 14 

กองช่าง 
อบต.
พลับพลา 

 
 
 

แบบ ผ. 02/1 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้าน (พ.ศ. 2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  ๑  สร้างเสริมระบบโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคต และเพิ่มขีดความสามารถ การค้าการลงทุนและเศรษฐกิจ  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดท่ี  4  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง 
    ๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  

๑.๑  แผนงานเคหะและชุมชน 
 
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ ที่มาของ
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

17 โครงการขยายเขตไฟฟูา
จากหน้าบ้านนางจ ารัส  
เสือทะเล  ไปถึงบ้านนาง
นาถ  คร่อมกระโทก  บ้าน
คลองยาง  หมู่ท่ี  14 

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟูาใช้อย่างทั่วถึง 

ยาว 83 เมตร 50,000 - - - - ประชาชนพงึ
พอใจในการ
ด าเนินโครงการ
ร้อยละ 7๐ ขึ้น
ไป 

ท าให้ประชาชนมี
ไฟฟูาใช้อย่างทั่วถึง 

ประชาคม 
หมู่ท่ี 14 

กองช่าง 
อบต.
พลับพลา 

18 โครงการขยายเขตไฟฟูา
พร้อมติดตั้งโคมไฟฟูา
สาธารณะถนนสายหลัก 
บ้านคลองยาง หมู่ท่ี 14 

เพื่อใหป้ระชาชน
ปลอดภัยในการสัญจร
เวลากลางคืนและมี
ไฟฟูาใช้อย่างทั่วถึง 

ยาว 85 เมตร - 350,000 - - - ประชาชนพงึ
พอใจในการ
ด าเนินโครงการ
ร้อยละ 7๐ ขึ้น
ไป 

ท าให้ประชาชน
ปลอดภัยในการสัญจร
เวลากลางคืนและมี
ไฟฟูาใช้อย่างทั่วถึง 

ประชาคม 
หมู่ท่ี 14 

กองช่าง 
อบต.
พลับพลา 

19 โครงการขยายเขตไฟฟูา
สาธารณะพร้อมติดตั้งโคม
ไฟส่องสว่าง บ้านนายพาด  
บ้านคลองกลาง  
หมู่ท่ี 15 

เพื่อใหป้ระชาชน
ปลอดภัยในการสัญจร
เวลากลางคืนและมี
ไฟฟูาใช้อย่างทั่วถึง 

ยาว  325  เมตร 
 

- 170,000 - - - ประชาชนพงึ
พอใจในการ
ด าเนินโครงการ
ร้อยละ 7๐ ขึ้น
ไป 

ท าให้ประชาชน
ปลอดภัยในการสัญจร
เวลากลางคืนและมี
ไฟฟูาใช้อย่างทั่วถึง 

ประชาคม 
หมู่ท่ี 15 

กองช่าง 
อบต.
พลับพลา 

20 โครงการขยายเขตไฟฟูา
สาธารณะพร้อมติดตั้งโคม
ไฟส่องสว่าง บ้านนายเคียง  
บ้านคลองกลาง หมู่ท่ี 15 

เพื่อใหป้ระชาชน
ปลอดภัยในการสัญจร
เวลากลางคืนและมี
ไฟฟูาใช้อย่างทั่วถึง 

ยาว  70  เมตร 
 

- - 35,000 - - ประชาชนพงึ
พอใจในการ
ด าเนินโครงการ
ร้อยละ 7๐ ขึ้น
ไป 

ท าให้ประชาชน
ปลอดภัยในการสัญจร
เวลากลางคืนและมี
ไฟฟูาใช้อย่างทั่วถึง 

ประชาคม 
หมู่ท่ี 15 

กองช่าง 
อบต.
พลับพลา 

 
 
 

แบบ ผ. 02/1 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้าน (พ.ศ. 2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  ๑  สร้างเสริมระบบโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคต และเพิ่มขีดความสามารถ การค้าการลงทุนและเศรษฐกิจ  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดท่ี  4  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง 
    ๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

๑.๑  แผนงานเคหะและชุมชน 
 
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ที่มาของ
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

21 โครงการขยายเขตไฟฟูา
สาธารณะพร้อมติดตั้งโคมไฟ
ส่องสว่าง บ้านนายนวน  บ้าน
คลองกลาง หมู่ท่ี 15 

เพื่อใหป้ระชาชน
ปลอดภัยในการ
สัญจรเวลากลางคืน
และมีไฟฟูาใช้อย่าง
ท่ัวถึง 

ยาว  47  เมตร - - 19,000 - - ประชาชนพงึ
พอใจในการ
ด าเนินโครงการ
ร้อยละ 7๐ ขึ้น
ไป 

ท าให้ประชาชน
ปลอดภัยในการ
สัญจรเวลากลางคืน
และมีไฟฟูาใช้อย่าง
ท่ัวถึง 

ประชาคม 
หมู่ท่ี 15 

กองช่าง 
อบต.
พลับพลา 

22 โครงการขยายเขตไฟฟูา
สาธารณะพร้อมติดตั้งโคม
ไฟส่องสว่างซอยบ้านนาง
ทุเรียน บ้านโนนแดง หมู่
ท่ี 16 

เพื่อใหป้ระชาชน
ปลอดภัยในการ
สัญจรเวลากลางคืน
และมีไฟฟูาใช้อย่าง
ท่ัวถึง 

ยาว 510 เมตร - - 350,000 - - ประชาชนพงึ
พอใจในการ
ด าเนินโครงการ
ร้อยละ 7๐ ขึ้น
ไป 

ท าให้ประชาชน
ปลอดภัยในการ
สัญจรเวลากลางคืน
และมีไฟฟูาใช้อย่าง
ท่ัวถึง 

ประชาคม 
หมู่ท่ี 16 

กองช่าง 
อบต.
พลับพลา 

23 โครงการขยายเขตไฟฟูาพร้อม
โคมไฟส่องสว่าง บ้านบุ หมู่ท่ี 
17 

เพื่อใหป้ระชาชน
ปลอดภัยในการ
สัญจรเวลากลางคืน
และมีไฟฟูาใช้อย่าง
ท่ัวถึง 

ยาว  200  เมตร - - 120,000 - - ประชาชนพงึ
พอใจในการ
ด าเนินโครงการ
ร้อยละ 7๐ ขึ้น
ไป 

ท าให้ประชาชน
ปลอดภัยในการ
สัญจรเวลากลางคืน
และมีไฟฟูาใช้อย่าง
ท่ัวถึง 

ประชาคม 
หมู่ท่ี 17 

กองช่าง 
อบต.
พลับพลา 

 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ. 02/1 



-91- 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้าน (พ.ศ. 2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  ๑  สร้างเสริมระบบโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคต และเพิ่มขีดความสามารถ การค้าการลงทุนและเศรษฐกิจ  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดท่ี  4  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง 
    ๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  

๑.๑  แผนงานเคหะและชุมชน 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ที่มาของ
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

24 โครงการขยายเขตประปาแยก
บ้านนายสมคิด ขันธ์ทอง ถึง
บ้านนางส ารวย แก่นกระโทก 
บ้านบุยอ หมู่ท่ี 18 

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ าอุปโภคบริโภค
อย่างทั่วถึงและ
เพียงพอ 

ยาว 155 
เมตร 

- 60,000 - - - ประชาชนพงึ
พอใจในการ
ด าเนิน
โครงการร้อย
ละ 7๐ ขึ้น
ไป 

ท าให้ประชาชน
มีน้ าอุปโภค
บริโภคอย่าง
ท่ัวถึงและ
เพียงพอ 

ประชาคม 
หมู่ท่ี 18 

กองช่าง 
อบต.
พลับพลา 

รวม    1,970,000 1,850,000 952,000 800,000 1,300,000     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ. 02/1 



 
-92- 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้าน (พ.ศ. 2566 – 2570) 
องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา  

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  ๑  เสริมระบบโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคต และเพิ่มขีดความสามารถ  การค้าการลงทุนและเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดท่ี  4  ด้านการพัฒนาเมือง 
    ๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
     ๑.๒  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ที่มาของ
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

๑ โครงการก่อสร้างวางท่อ
ระบายน้ าจากบ้าน 
นายสุรินทร์ ถึงบ้านนายพิศ 
บ้านพลับพลา หมู่ท่ี 1 

เพื่อระบายน้ า
ได้สะดวก ฝน
ตกน้ าไม่ท่วมขัง
ถนน 
 

วางท่อ คสล.ขนาด 
0.40 เมตร 
พร้อมบ่อพักน้ า ยาว 
75  เมตร 

190,000 - - - - ประชาชนพงึ
พอใจในการ
ด าเนินโครงการ
ร้อยละ 7๐ ขึ้นไป 

ท าให้การ
ระบายน้ า
สะดวก ฝนตก
น้ าไม่ท่วมขัง
ถนน 

ประชาคม 
หมู่ท่ี 1 

กองช่าง 
อบต.
พลับพลา 

๒ โครงการซ่อมแซมถนนสาย
วัดพลับพลาถึงบ้านนายเคน 
บ้านพลับพลา หมู่ท่ี 1 

เพื่อให้
ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวก 

กว้าง 5 เมตร  
ยาว 560 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.04 เมตร 

- 140,000 - - - ประชาชนพงึ
พอใจในการ
ด าเนินโครงการ
ร้อยละ 7๐ ขึ้นไป 

ท าให้ประชาชน
สัญจรสะดวก 

ประชาคม 
หมู่ท่ี 1 

กองช่าง 
อบต.
พลับพลา 

๓ โครงการวางท่อระบายน้ า
ช่วงบา้นนางด า หงุ่ยกระ
โทก ไปบ้านนายบุณยกร 
บ้านไทย หมู่ท่ี 2 

เพื่อระบายน้ า
ได้สะดวก ฝน
ตกน้ าไม่ท่วมขัง
ถนน 
 

วางท่อ คสล.ขนาด 
0.30 เมตร 
พร้อมบ่อพักน้ า  
ยาว 120 เมตร 

300,000 - - - - ประชาชนพงึ
พอใจในการ
ด าเนินโครงการ
ร้อยละ 7๐ ขึ้นไป 

ท าให้การ
ระบายน้ า
สะดวก ฝนตก
น้ าไม่ท่วมขัง
ถนน 

ประชาคม 
หมู่ท่ี 2 

กองช่าง 
อบต.
พลับพลา 

๔ โครงการวางท่อระบายน้ า
ช่วงบ้านนางละม่อม ไปบึง
ทุ่งน้อย บ้านไทย หมู่ท่ี 2 

เพื่อระบายน้ า
ได้สะดวก ฝน
ตกน้ าไม่ท่วมขัง
ถนน 
 

วางท่อ คสล.ขนาด 
0.60 เมตร ยาว 10 
เมตร และขนาด 0.30 
เมตร พร้อมบ่อพักน้ า 
ยาว 105 เมตร 

500,000 - - - - ประชาชนพงึ
พอใจในการ
ด าเนินโครงการ
ร้อยละ 7๐ ขึ้นไป 

ท าให้การ
ระบายน้ า
สะดวก ฝนตก
น้ าไม่ท่วมขัง
ถนน 

ประชาคม 
หมู่ท่ี 2 

กองช่าง 
อบต.
พลับพลา 

 
 
 

แบบ ผ. 02/1 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้าน (พ.ศ. 2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา  
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  ๑  เสริมระบบโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคต และเพิ่มขีดความสามารถ  การค้าการลงทุนและเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดท่ี  4  ด้านการพัฒนาเมือง 
    ๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
     ๑.๒  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ที่มาของ
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

5 โครงการวางท่อระบายน้ า
ช่วงหมู่ท่ี 2 เชื่อม หมู่ท่ี 9 
ลงบึงทุ่งน้อย บ้านไทย หมู่
ท่ี 2 

เพื่อระบายน้ าได้
สะดวก ฝนตกน้ า
ไม่ท่วมขังถนน 
 

วางท่อ คสล.ขนาด 
0.60 เมตร 
พร้อมบ่อพักน้ า  
ยาว 140 เมตร 

- 420,000 - - - ประชาชนพงึ
พอใจในการ
ด าเนินโครงการ
ร้อยละ 7๐ ขึ้นไป 

ท าให้การ
ระบายน้ า
สะดวก ฝนตก
น้ าไม่ท่วมขัง
ถนน 

ประชาคม 
หมู่ท่ี 2 

กองช่าง 
อบต.
พลับพลา 

6 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสายบึง
ทุ่งน้อย หมู่ท่ี 2 เชื่อม   หมู่
ท่ี 1 

เพื่อให้ประชาชน
ได้ใช้สัญจรไปมา
ได้สะดวก 

กว้าง 4 เมตร  
ยาว 177 เมตร  
หนา 0.15 เมตร 

- 450,000 - - - ประชาชนพงึ
พอใจในการ
ด าเนินโครงการ
ร้อยละ 7๐ ขึ้นไป 

ท าให้ประชาชน
สัญจรสะดวก 

ประชาคม 
หมู่ท่ี 2 

กองช่าง 
อบต.
พลับพลา 

7 โครงการซ่อมแซมถนน 
คสล.สายบ้านนายคะนอง 
ผันกระโทก บ้านไทย  
หมู่ท่ี 2 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวก 

กว้าง 2.90 เมตร 
ยาว 205 เมตร  
หนาเฉลี่ย 0.04 
เมตร 

 - - 280,000 - - ประชาชนพงึ
พอใจในการ
ด าเนินโครงการ
ร้อยละ 7๐ ขึ้นไป 

ท าให้ประชาชน
สัญจรสะดวก 

ประชาคม 
หมู่ท่ี 2 

กองช่าง 
อบต.
พลับพลา 

8 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ท่อระบายน้ าจากบ้านนาง
ประทีปถึงสี่แยกโรงเรียน
ชุมชนพลับพลา บ้าน
พลับพลา หมู่ท่ี 3 

เพื่อระบายน้ าได้
สะดวก ฝนตกน้ า
ไม่ท่วมขังถนน 
 

รื้อถอนรางระบายน้ า
เดิมแล้ววางท่อ คสล.
ขนาด 0.40 เมตร 
พร้อมบ่อพักน้ า  
ยาว 66 เมตร 

260,000 - - - - ประชาชนพึง
พอใจในการ
ด าเนินโครงการ
ร้อยละ 7๐ ขึ้นไป 

ท าให้การ
ระบายน้ า
สะดวก ฝนตก
น้ าไม่ท่วมขัง
ถนน 

ประชาคม 
หมู่ท่ี 3 

กองช่าง 
อบต.
พลับพลา 

 
 
 
 
 

แบบ ผ. 02/1 



-94- 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้าน (พ.ศ. 2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  ๑  เสริมระบบโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคต และเพิ่มขีดความสามารถ  การค้าการลงทุนและเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดท่ี  4  ด้านการพัฒนาเมือง 
    ๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
     ๑.๒  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ที่มาของ
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

9 โครงการก่อสร้างลานกีฬา 
พร้อมติดตั้งเครื่องออก
ก าลังกาย บ้านพลับพลา 
หมู่ท่ี 3 

เพื่อให้มีสถานท่ี
ออกก าลังกายให้
ประชาชนออก
ก าลังกายเพื่อ
สุขภาพ 

จ านวน 1 แห่ง   
 

300,000 - - - - ประชาชนพงึ
พอใจในการ
ด าเนินโครงการ
ร้อยละ 7๐ ขึ้นไป 

ท าให้มีสถานท่ี
ออกก าลังกาย
ให้ประชาชน
ออกก าลังกาย
เพื่อสุขภาพ 

ประชาคม 
หมู่ท่ี 3 

กองช่าง 
อบต.
พลับพลา 

10 โครงการซ่อมแซมถนน
สายจากหน้าวัดพลับ
พลาถึงบ้านนางนวย บ้าน
พลับพลา หมู่ท่ี 3 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวก 

กว้าง 5.00 เมตร 
ยาว 100 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร 

- 240,000 - - - ประชาชนพงึ
พอใจในการ
ด าเนินโครงการ
ร้อยละ 7๐ ขึ้นไป 

ท าให้ประชาชน
สัญจรสะดวก 

ประชาคม 
หมู่ท่ี 3 

กองช่าง 
อบต.
พลับพลา 

11 โครงการซ่อมแซมถนน
หินคลุกช่วงนานายเจริญ
ถึงฝายน้ าล้นล าส าลาย 
บ้านพลับพลา หมู่ท่ี 3 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวก 

กว้างเฉลี่ย 2.50 เมตร 
ยาว 1,165 เมตร  
หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร 

- 220,000 - - - ประชาชนพงึ
พอใจในการ
ด าเนินโครงการ
ร้อยละ 7๐ ขึ้นไป 

ท าให้ประชาชน
สัญจรสะดวก 

ประชาคม 
หมู่ท่ี 3 

กองช่าง 
อบต.
พลับพลา 

12 โครงการเสริมถนน คสล. 
ช่วงบ้านนายเยี่ยม เปรี้ยง
กระโทก ถึงบ้านนางผุสดี 
ด ารงไทย บ้านโค้งยาง 
หมู่ท่ี 4 

เพื่อปูองกันน้ า
ท่วมถนนและ
ประชาชนสัญจร
ไปมาได้สะดวก 

กว้าง 2.60 เมตร  
ยาว 77 เมตร  
หนา 0.15 เมตร 

140,000 - - - - ประชาชนพงึ
พอใจในการ
ด าเนินโครงการ
ร้อยละ 7๐ ขึ้นไป 

ท าให้น้ าไม่ท่วม
ถนนและ
ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวก 

ประชาคม 
หมู่ท่ี 4 

กองช่าง 
อบต.
พลับพลา 

 
 
 
 
 

แบบ ผ. 02/1 



-95- 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้าน (พ.ศ. 2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  ๑  เสริมระบบโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคต และเพิ่มขีดความสามารถ การค้าการลงทุนและเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดท่ี  4  ด้านการพัฒนาเมือง 
    ๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
     ๑.๒  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ที่มาของ
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

13 โครงการขยายเขตถนน คสล.
หลังศูนย์เกษตรต าบล
พลับพลา ถึงสระน้ าสาธารณะ
บึงทมก บ้านโค้งยาง หมู่ท่ี 4 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวก 

กว้าง 1.50  เมตร
ยาว 273 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

- 250,000 - - - ประชาชนพงึ
พอใจในการ
ด าเนินโครงการ
ร้อยละ 7๐ ขึ้นไป 

ท าให้ประชาชน
สัญจรสะดวก 

ประชาคม 
หมู่ท่ี 4 

กองช่าง 
อบต.
พลับพลา 

14 โครงการปรับปรุงถมดินสนาม
กีฬาพร้อมท าลานกีฬา และ
จัดหาเครื่องออกก าลังกาย
พร้อมติดตั้ง บ้านโค้งยาง หมู่
ท่ี 4 

เพื่อให้สนามกีฬา
ได้มาตรฐาน 
และมีสถานท่ีออก
ก าลังกาย 

จ านวน 1 แห่ง - 600,000 - - - ประชาชนพงึ
พอใจในการ
ด าเนินโครงการ
ร้อยละ 7๐ ขึ้นไป 

ท าให้สนาม
กีฬาได้
มาตรฐาน 
และมีสถานท่ี
ออกก าลังกาย 

ประชาคม 
หมู่ท่ี 4 

กองช่าง 
อบต.
พลับพลา 

15 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
เปลี่ยนฝาท่อระบายน้ าข้าง
โรงเรียนชุมชนพลับพลา บ้าน
โค้งยาง หมู่ท่ี 4 

เพื่อซ่อมแซมฝา
ท่อระบายน้ า
กลับมาใช้งานได้
ตามปกติ 
 

กว้าง 1 เมตร  
ยาว 80 เมตร 

- - 300,000 - - ประชาชนพงึ
พอใจในการ
ด าเนินโครงการ
ร้อยละ 7๐ ขึ้นไป 

ท าให้ฝาท่อ
ระบายน้ า
กลับมาใช้งาน
ได้ตามปกติ 
 

ประชาคม 
หมู่ท่ี 4 

กองช่าง 
อบต.
พลับพลา 

16 โครงการเปลี่ยนท่อระบายน้ า
คลองย่านางเป็นบล็อกคอน
เวิร์ส ข้างเหมืองชลประทาน 
บ้านโค้งยาง หมู่ท่ี 4 

เพื่อระบายน้ าได้
สะดวก  

ขนาด 1.20X1.20 
เมตร ยาว 14 
เมตร  

- - - 300,000 - ประชาชนพงึ
พอใจในการ
ด าเนินโครงการ
ร้อยละ 7๐ ขึ้นไป 

ท าให้การ
ระบายน้ า
สะดวก  

ประชาคม 
หมู่ท่ี 4 

กองช่าง 
อบต.
พลับพลา 

 
 
 
 
 

แบบ ผ. 02/1 



-96- 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้าน (พ.ศ. 2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  ๑  เสริมระบบโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคต และเพิ่มขีดความสามารถ  การค้าการลงทุนและเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดท่ี  4  ด้านการพัฒนาเมือง 
    ๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
     ๑.๒  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ที่มาของ
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

17 โครงการวางท่อระบายน้ าจาก
สี่แยกบ้านนางเลื่อนถึงทุ่งนา
หนองตาอินทร์ บ้านหนอง
ยายเหล่ หมู่ท่ี 5 

เพื่อระบายน้ าได้
สะดวก  

วางท่อ คสล.ขนาด 
0.40 เมตร 
พร้อมบ่อพักน้ า  
ยาว 310 เมตร 

800,000 800,000 - - - ประชาชนพงึ
พอใจในการ
ด าเนินโครงการ
ร้อยละ 7๐ ขึ้นไป 

ท าให้การ
ระบายน้ า
สะดวก  

ประชาคม 
หมู่ท่ี 5 

กองช่าง 
อบต.
พลับพลา 

18 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้าน
นางสมพร ก ากระโทก ถึงบ้าน
นายเฉียบ คล้ายกระโทก บ้าน
หนองยาเหล่ หมู่ท่ี 5 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวก 

กว้าง 3.00 เมตร 
ยาว 42 เมตร  
หนา 0.15 เมตร 

- 80,000 - - - ประชาชนพึง
พอใจในการ
ด าเนินโครงการ
ร้อยละ 7๐ ขึ้นไป 

ท าให้ประชาชน
สัญจรสะดวก 

ประชาคม 
หมู่ท่ี 5 

กองช่าง 
อบต.
พลับพลา 

19 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้าน
นางประคอง มุ่งกระโทก บ้าน
หนองยายเหล่ หมู่ท่ี 5 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวก 

กว้าง 3.00 เมตร 
ยาว 53 เมตร  
หนา 0.15 เมตร 

- 100,000 - - - ประชาชนพงึ
พอใจในการ
ด าเนินโครงการ
ร้อยละ 7๐ ขึ้นไป 

ท าให้ประชาชน
สัญจรสะดวก 

ประชาคม 
หมู่ท่ี 5 

กองช่าง 
อบต.
พลับพลา 

20 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้าน
นางเภา ถึงบ้านนางแปว บ้าน
หนองยายเหล่ หมู่ท่ี 5 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวก 

กว้างเฉลี่ย 3 เมตร 
ยาว 110 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

- - 200,000 - - ประชาชนพงึ
พอใจในการ
ด าเนินโครงการ
ร้อยละ 7๐ ขึ้นไป 

ท าให้ประชาชน
สัญจรสะดวก 

ประชาคม 
หมู่ท่ี 5 

กองช่าง 
อบต.
พลับพลา 

 
 
 
 
 
 

แบบ ผ. 02/1 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้าน (พ.ศ. 2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  ๑  เสริมระบบโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคต และเพิ่มขีดความสามารถ  การค้าการลงทุนและเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดท่ี  4  ด้านการพัฒนาเมือง 
    ๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
     ๑.๒  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

ที่มาของ
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

21 โครงการเสริมถนน คสล.
ซอยโรงพิมพ์ถึงบ้านนาง
เฉลิม บ้านหนองยายเหล่ 
หมู่ท่ี 5 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวก 

กว้าง 2.50 เมตร 
ยาว 90 เมตร  
หนา 0.15 เมตร 

- - - 150,000 - ประชาชนพงึพอใจ
ในการด าเนิน
โครงการร้อยละ 7
๐ ขึ้นไป 

ท าให้
ประชาชน
สัญจรสะดวก 

ประชาคม 
หมู่ท่ี 5 

กองช่าง 
อบต.
พลับพลา 

22 โครงการก่อสร้างถนนหิน
คลุกสายหนองแสง บ้าน
หนองยายเหล่ หมู่ท่ี 5 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวก 

กว้างเฉลี่ย 2.50 
เมตร ยาว 280 เมตร
หนาเฉลี่ย 0.10 
เมตร 

- - - 500,000 500,000 ประชาชนพงึพอใจ
ในการด าเนิน
โครงการร้อยละ 7
๐ ขึ้นไป 

ท าให้
ประชาชน
สัญจรสะดวก 

ประชาคม 
หมู่ท่ี 5 

กองช่าง 
อบต.
พลับพลา 

23 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
ซอยบ้านนายน้อย เหง่ากระ
โทก บ้านหนองยายเหล่ หมู่
ท่ี 5 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวก 

กว้าง 2.50 เมตร 
ยาว 1,227 เมตร  
หนา 0.15 เมตร 

- - - - 1,900,000 ประชาชนพงึพอใจ
ในการด าเนิน
โครงการร้อยละ 7
๐ ขึ้นไป 

ท าให้
ประชาชน
สัญจรสะดวก 

ประชาคม 
หมู่ท่ี 5 

กองช่าง 
อบต.
พลับพลา 

24 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
บ้านนางขุ่ม ฝากระโทก ถึง
บ้านนายฉะอ้อน ขิมกระ
โทก บ้านกอก หมู่ท่ี 6 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวก 

กว้าง 2.50 เมตร 
ยาว 160 เมตร หนา 
0.15 เมตร 

250,000 - - - - ประชาชนพงึพอใจ
ในการด าเนิน
โครงการร้อยละ 7
๐ ขึ้นไป 

ท าให้
ประชาชน
สัญจรสะดวก 

ประชาคม 
หมู่ท่ี 6 

กองช่าง 
อบต.
พลับพลา 

 
 
 
 
 
 

แบบ ผ. 02/1 



-98- 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้าน (พ.ศ. 2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  ๑  เสริมระบบโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคต และเพิ่มขีดความสามารถ  การค้าการลงทุนและเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดท่ี  4  ด้านการพัฒนาเมือง 
    ๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
     ๑.๒  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

ที่มาของ
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

25 โครงการวางท่อระบายน้ าจาก
บ้านนางปฺุกถึงคลองกลาง 
บ้านประดากุด หมู่ท่ี 7 

เพื่อระบายน้ า
ได้สะดวก  

วางท่อ คสล.ขนาด 
0.40 เมตร 
พร้อมบ่อพักน้ า  
ยาว 250 เมตร 

700,000 700,000 - - - ประชาชนพงึพอใจ
ในการด าเนิน
โครงการร้อยละ 7
๐ ขึ้นไป 

ท าให้การ
ระบายน้ า
สะดวก  

ประชาคม 
หมู่ท่ี 7 

กองช่าง 
อบต.
พลับพลา 

26 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก
สายเลียบคลองเหมืองจากนา
นายสมจิตรถึงนานายสมโภชน์ 
บ้านประดากุด หมู่ท่ี 7 

เพื่อให้
ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวก 

กว้างเฉลี่ย 3.00 
เมตร  
ยาว 2,000 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.15 
เมตร 

600,000 600,000 - - - ประชาชนพงึพอใจ
ในการด าเนิน
โครงการร้อยละ 7
๐ ขึ้นไป 

ท าให้
ประชาชน
สัญจรสะดวก 

ประชาคม 
หมู่ท่ี 7 

กองช่าง 
อบต.
พลับพลา 

27 โครงการซ่อมแซมผิวถนน AC 
ช่วงบ้านนางสมนึก เปรียงกระ
โทก ถึงบ้านนายวิเชียร จิตติ
มณี บ้านเกาะ หมู่ท่ี 8 

เพื่อให้
ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวก 

กว้าง 2.60 เมตร  
ยาว 235 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.04 เมตร 

290,000 - - - - ประชาชนพงึพอใจ
ในการด าเนิน
โครงการร้อยละ 7
๐ ขึ้นไป 

ท าให้
ประชาชน
สัญจรสะดวก 

ประชาคม 
หมู่ท่ี 8 

กองช่าง 
อบต.
พลับพลา 

28 โครงการซ่อมแซมผิวถนน AC 
ซอยบ้านนายน้อย  
ศรีมล ถึงบ้านนายแท่น   คุ้ม
กระโทก บ้านเกาะ  
หมู่ท่ี 8  

เพื่อให้
ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวก 

กว้าง 2.50 เมตร  
ยาว 83 เมตร  
หนาเฉลี่ย 0.04 
เมตร 

- 110,000 - - - ประชาชนพึงพอใจ
ในการด าเนิน
โครงการร้อยละ 7
๐ ขึ้นไป 

ท าให้
ประชาชน
สัญจรสะดวก 

ประชาคม 
หมู่ท่ี 8 

กองช่าง 
อบต.
พลับพลา 

 
 
 
 
 

แบบ ผ. 02/1 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้าน (พ.ศ. 2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  ๑  เสริมระบบโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคต และเพิ่มขีดความสามารถ  การค้าการลงทุนและเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดท่ี  4  ด้านการพัฒนาเมือง 
    ๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
     ๑.๒  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

ที่มาของ
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

29 โครงการซ่อมแซมผิวถนน AC 
ซอยบ้านนางสัมฤทธิ์ ถึงบ้าน
นางส ารวย บ้านเกาะ หมู่ท่ี 8 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวก 

กว้าง 3 เมตร  
ยาว 121 เมตร  
หนาเฉลี่ย 0.04 
เมตร 

- 180,000 - - - ประชาชนพึงพอใจใน
การด าเนินโครงการ
ร้อยละ 7๐ ขึ้นไป 

ท าให้
ประชาชน
สัญจรสะดวก 

ประชาคม 
หมู่ท่ี 8 

กองช่าง 
อบต.
พลับพลา 

30 โครงการซ่อมแซมถนนหิน
คลุกสายท านบกกไทร บ้าน
เกาะ หมู่ท่ี 8 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวก 

กว้าง 2 เมตร  
ยาว 1,900 เมตร  
หนาเฉลี่ย 0.10 
เมตร 

- - 280,000 - - ประชาชนพงึพอใจใน
การด าเนินโครงการ
ร้อยละ 7๐ ขึ้นไป 

ท าให้
ประชาชน
สัญจรสะดวก 

ประชาคม 
หมู่ท่ี 8 

กองช่าง 
อบต.
พลับพลา 

31 โครงการเสริมไหล่ทางพร้อม
ลงหินคลุกสายนานายวันชัย 
เนมผักแว่น บ้านเกาะ  
หมู่ท่ี 8 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวก 

กว้าง 2.50 เมตร  
ยาว 200 เมตร  
หนาเฉลี่ย 0.10 
เมตร 

- - 100,000 - - ประชาชนพงึพอใจใน
การด าเนินโครงการ
ร้อยละ 7๐ ขึ้นไป 

ท าให้
ประชาชน
สัญจรสะดวก 

ประชาคม 
หมู่ท่ี 8 

กองช่าง 
อบต.
พลับพลา 

32 โครงการซ่อมแซมผิวถนน AC 
ซอยศาลาประชาคม ถึงบ้าน
นางเลี้ยว หงอนกระโทก บ้าน
เกาะ หมู่ท่ี 8 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวก 

กว้าง 3 เมตร  
ยาว 78 เมตร  
หนาเฉลี่ย 0.04 
เมตร 

- - - 120,000 - ประชาชนพงึพอใจใน
การด าเนินโครงการ
ร้อยละ 7๐ ขึ้นไป 

ท าให้
ประชาชน
สัญจรสะดวก 

ประชาคม 
หมู่ท่ี 8 

กองช่าง 
อบต.
พลับพลา 

33 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสายดอน
เพ็ชร บ้านปรางค์ หมู่ท่ี 9 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวก 

กว้าง 2.60 เมตร  
ยาว 820 เมตร  
หนา 0.15 เมตร 

1,350,000 1,350,000 1,350,000 - - ประชาชนพงึพอใจใน
การด าเนินโครงการ
ร้อยละ 7๐ ขึ้นไป 

ท าให้
ประชาชน
สัญจรสะดวก 

ประชาคม 
หมู่ท่ี 9 

กองช่าง 
อบต.
พลับพลา 

 
 
 
 

แบบ ผ. 02/1 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้าน (พ.ศ. 2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  ๑  เสริมระบบโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคต และเพิ่มขีดความสามารถ  การค้าการลงทุนและเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดท่ี  4  ด้านการพัฒนาเมือง 
    ๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
     ๑.๒  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

ที่มาของ
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

34 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กซอย
บ้านนางฉัตรชนก โสดกระ
โทก บ้านปรางค์ หมู่ท่ี 9 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวก 

กว้าง 2.80 เมตร  
ยาว 35 เมตร  
หนา 0.15 เมตร 

60,000 - - - - ประชาชนพึงพอใจใน
การด าเนินโครงการ
ร้อยละ 7๐ ขึ้นไป 

ท าให้
ประชาชน
สัญจรสะดวก 

ประชาคม 
หมู่ท่ี 9 

กองช่าง 
อบต.
พลับพลา 

35 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กซอย
บ้านนายสกล  โพนกระโทก 
บ้านปรางค์ หมู่ท่ี 9 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวก 

กว้าง 3 เมตร  
ยาว 35 เมตร  
หนา 0.15 เมตร 

- 70,000 - - - ประชาชนพึงพอใจใน
การด าเนินโครงการ
ร้อยละ 7๐ ขึ้นไป 

ท าให้
ประชาชน
สัญจรสะดวก 

ประชาคม 
หมู่ท่ี 9 

กองช่าง 
อบต.
พลับพลา 

36 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กซอยข้าง
บ้านนางน้อย ศิริวิหาร  
บ้านปรางค์ หมู่ท่ี 9 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวก 

กว้าง 2.50 เมตร  
ยาว 90 เมตร  
หนา 0.15 เมตร 

- 140,000 - - - ประชาชนพงึพอใจใน
การด าเนินโครงการ
ร้อยละ 7๐ ขึ้นไป 

ท าให้
ประชาชน
สัญจรสะดวก 

ประชาคม 
หมู่ท่ี 9 

กองช่าง 
อบต.
พลับพลา 

37 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
บ้านนายนิกุล คู่กระโทก 
บ้านปรางค์ หมู่ท่ี 9 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวก 

กว้าง 2..50 เมตร  
ยาว 25 เมตร  
หนา 0.15 เมตร 

- 40,000 - - - ประชาชนพงึพอใจใน
การด าเนินโครงการ
ร้อยละ 7๐ ขึ้นไป 

ท าให้
ประชาชน
สัญจรสะดวก 

ประชาคม 
หมู่ท่ี 9 

กองช่าง 
อบต.
พลับพลา 

38 โครงการก่อสร้างถนนหิน
คลุกสายหนองโคน บ้าน
ปรางค์ หมู่ท่ี 9 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวก 

กว้าง 3.00 เมตร  
ยาว 185 เมตร  
หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร 

40,000 - - - - ประชาชนพงึพอใจใน
การด าเนินโครงการ
ร้อยละ 7๐ ขึ้นไป 

ท าให้
ประชาชน
สัญจรสะดวก 

ประชาคม 
หมู่ท่ี 9 

กองช่าง 
อบต.
พลับพลา 

 
 
 
 

แบบ ผ. 02/1 



-101- 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้าน (พ.ศ. 2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  ๑  เสริมระบบโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคต และเพิ่มขีดความสามารถ  การค้าการลงทุนและเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดท่ี  4  ด้านการพัฒนาเมือง 
    ๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
     ๑.๒  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

ที่มาของ
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

39 โครงการวางท่อระบายน้ าจาก
บ้านนางบุญ เกษมศรี ลงท่อ
ระบายน้ าข้างบ้านนางเทียบ สุ
บงกช บ้านปรางค์ หมู่ท่ี 9 

เพื่อระบายน้ าได้
สะดวก  

วางท่อ คสล.ขนาด 
0.40 เมตร 
พร้อมบ่อพักน้ า  
ยาว 58 เมตร 

- - 160,000 - - ประชาชนพงึพอใจใน
การด าเนินโครงการ
ร้อยละ 7๐ ขึ้นไป 

ท าให้การ
ระบายน้ า
สะดวก  

ประชาคม 
หมู่ท่ี 9 

กองช่าง 
อบต.
พลับพลา 

40 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก
สายหนองงูเหลือม บ้านปรางค์ 
หมู่ท่ี 9 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวก 

กว้าง 3.00 เมตร 
ยาว 735 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.15 
เมตร 

- - 200,000 - - ประชาชนพงึพอใจใน
การด าเนินโครงการ
ร้อยละ 7๐ ขึ้นไป 

ท าให้
ประชาชน
สัญจรสะดวก 

ประชาคม 
หมู่ท่ี 9 

กองช่าง 
อบต.
พลับพลา 

41 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กซอยบ้านนายส ารอง 
หง ากระโทก บ้านบุ หมู่ท่ี 10 

เพื่อใหป้ระชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวก 

กว้าง 2.50 เมตร 
ยาว 73 เมตร  
หนา 0.15 เมตร 

120,000 - - - - ประชาชนพงึพอใจใน
การด าเนินโครงการ
ร้อยละ 7๐ ขึ้นไป 

ท าให้
ประชาชน
สัญจรสะดวก 

ประชาคม 
หมู่ท่ี 10 

กองช่าง 
อบต.
พลับพลา 

42 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กซอยบ้านนายถวิล  
ชุมกระโทก บ้านบุ หมู่ท่ี 10 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวก 

กว้าง 2.50 เมตร 
ยาว 54 เมตร  
หนา 0.15 เมตร 

100,000 - - - - ประชาชนพงึพอใจใน
การด าเนินโครงการ
ร้อยละ 7๐ ขึ้นไป 

ท าให้
ประชาชน
สัญจรสะดวก 

ประชาคม 
หมู่ท่ี 10 

กองช่าง 
อบต.
พลับพลา 

43 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กซอยบ้านนายอนันต์  
เติบโต บ้านบุ หมู่ท่ี 10 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวก 

กว้าง 2.70 เมตร 
ยาว 17 เมตร  
หนา 0.15 เมตร 

30,000 - - - - ประชาชนพงึพอใจใน
การด าเนินโครงการ
ร้อยละ 7๐ ขึ้นไป 

ท าให้
ประชาชน
สัญจรสะดวก 

ประชาคม 
หมู่ท่ี 10 

กองช่าง 
อบต.
พลับพลา 

 
 
 
 
 
 

แบบ ผ. 02/1 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้าน (พ.ศ. 2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  ๑  เสริมระบบโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคต และเพิ่มขีดความสามารถ  การค้าการลงทุนและเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดท่ี  4  ด้านการพัฒนาเมือง 
    ๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
     ๑.๒  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ที่มาของ
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

44 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้าน 
น.ส. เฉลิมขวัญ กลุ่ยกระโทก 
บ้านบุ หมู่ท่ี 10 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวก 

กว้าง 3.00 เมตร   
ยาว 33 เมตร  
หนา 0.15 เมตร 

65,000 - - - - ประชาชนพงึ
พอใจในการ
ด าเนินโครงการ
ร้อยละ 7๐ ขึ้นไป 

ท าให้ประชาชน
สัญจรสะดวก 

ประชาคม 
หมู่ท่ี 10 

กองช่าง 
อบต.
พลับพลา 

45 โครงการวางท่อระบายน้ าจาก
บ้านนายเขียว ช่องผักแว่น ถึง
บ้านนายนิติวัฒน์ หง่อยกระ
โทก บ้านบุ หมู่ท่ี 10 

เพื่อระบายน้ าได้
สะดวกฝนตกน้ า
ไม่ท่วมขังถนน 

วางท่อ คสล.ขนาด 
0.40 เมตร 
พร้อมบ่อพักน้ า  
ยาว 150 เมตร 

- 400,000 - - - ประชาชนพงึ
พอใจในการ
ด าเนินโครงการ
ร้อยละ 7๐ ขึ้นไป 

ท าให้การระบาย
น้ าสะดวกฝนตก
น้ าไม่ท่วมขังถนน 

ประชาคม 
หมู่ท่ี 10 

กองช่าง 
อบต.
พลับพลา 

46 โครงการก่อสร้างถนนดิน
พร้อมลงหินคลุก และวางท่อ
สายบ้านโคก ทุ่งหนองสระ 
หมู่ ๑๐ 
 

เพือ่ให้ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวกและขนส่ง
สินค้าเกษตร 

กว้าง 4 ม. ยาว 1,500 
เมตร  หนาเฉลี่ย 0.50 
เมตร และวางท่อระบาย
น้ า ขนาด 0.40   
จ านวน  30 ท่อน 

- - - - ๑,๒๐๐,๐๐๐ ประชาชนพงึ
พอใจในการ
ด าเนินโครงการ
ร้อยละ 7๐ ขึ้นไป 

ท าให้ประชาชน
สัญจรสะดวกและ 
ขนส่งสินค้า
เกษตร 

ประชาคม 
หมู่ท่ี 10 

กองช่าง 
อบต.
พลับพลา 

47 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ช่วงบ้าน
นายรีวิวถึงเหมืองน้ า บ้าน
ปรางค์ หมู่ท่ี 11 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวก 

กว้าง 2.50 เมตร 
ยาว 144 เมตร
หนา 0.15 เมตร 

250,000 - - - - ประชาชนพงึ
พอใจในการ
ด าเนินโครงการ
ร้อยละ 7๐ ขึ้นไป 

ท าให้ประชาชน
สัญจรสะดวก 

ประชาคม 
หมู่ท่ี 11 

กองช่าง 
อบต.
พลับพลา 

 
 
 
 
 
 

แบบ ผ. 02/1 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้าน (พ.ศ. 2566 – 2570) 
องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  ๑  เสริมระบบโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคต และเพิ่มขีดความสามารถ  การค้าการลงทุนและเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดท่ี  4  ด้านการพัฒนาเมือง 
    ๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
     ๑.๒  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

ที่มาของ
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

48 โครงการวางท่อระบาย
น้ าจากบ้านช่วงบ้าน
นางไข่ถึงบ้านนายบุณ
ยกร บ้านปรางค์ หมู่ท่ี 
11 

เพื่อระบายน้ าได้
สะดวกฝนตกน้ า
ไม่ท่วมขังถนน 

วางท่อระบายน้ า ขนาด 
0.40 เมตร พร้อมบ่อพักน้ า 
ยาว 138 เมตร 

- 350,000 - - - ประชาชนพงึพอใจ
ในการด าเนิน
โครงการร้อยละ 7
๐ ขึ้นไป 

ท าให้การ
ระบายน้ า
สะดวกฝนตก
น้ าไม่ท่วมขัง
ถนน 

ประชาคม 
หมู่ท่ี 11 

กองช่าง 
อบต.
พลับพลา 

49 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. ซอยบ้านนางล้อม 
บ้านปรางค์ หมู่ท่ี 11 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวก 

กว้างเฉลี่ย  2 เมตร   
ยาว  21  เมตร  
หนา  0.15  เมตร 

- 30,000 - - - ประชาชนพงึพอใจ
ในการด าเนิน
โครงการร้อยละ 7
๐ ขึ้นไป 

ท าให้
ประชาชน
สัญจรสะดวก 

ประชาคม 
หมู่ท่ี 11 

กองช่าง 
อบต.
พลับพลา 

50 โครงการเสริมถนน 
คสล.  สายบ้าน
นางกวัก  บ้านกุดสวาย 
หมู่ท่ี 12 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวก 

กว้าง 4  เมตร 
ยาว 170 เมตร  
หนา 0.15 เมตร 

420,000 420,000 - - - ประชาชนพงึพอใจ
ในการด าเนิน
โครงการร้อยละ 7
๐ ขึ้นไป 

ท าให้
ประชาชน
สัญจรสะดวก 

ประชาคม 
หมู่ท่ี 12 

กองช่าง 
อบต.
พลับพลา 

51 โครงการเสริมถนน 
คสล.  สายบ้านนาย
แหว ๋ บ้านกุดสวาย หมู่
ท่ี 12 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวก 

กว้าง 4 เมตร 
ยาว 100 เมตร  
หนา 0.15 เมตร 

250,000 - - - - ประชาชนพงึพอใจ
ในการด าเนิน
โครงการร้อยละ 7
๐ ขึ้นไป 

ท าให้
ประชาชน
สัญจรสะดวก 

ประชาคม 
หมู่ท่ี 12 

กองช่าง 
อบต.
พลับพลา 

 
 
 
 
 

แบบ ผ. 02/1 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้าน (พ.ศ. 2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  ๑  เสริมระบบโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคต และเพิ่มขีดความสามารถ  การค้าการลงทุนและเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดท่ี  4  ด้านการพัฒนาเมือง 
    ๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
     ๑.๒  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

ที่มาของ
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

52 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
รอบบึงกุดสวาย หมู่ท่ี 
12 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวก 

ช่วงท่ี 1 กว้าง 3.50 
เมตร ยาว 220 เมตร  
หนา 0.15 เมตร 
ช่วงท่ี 2 กว้าง  2.50 
เมตร ยาว 16 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

- 500,000 - - - ประชาชนพงึ
พอใจในการ
ด าเนินโครงการ
ร้อยละ  
7๐ ขึ้นไป 

ท าให้
ประชาชน
สัญจรสะดวก 

ประชาคม 
หมู่ท่ี 12 

กองช่าง 
อบต.
พลับพลา 

53 โครงการก่อสร้างท่อ
ระบายน้ าจากเดิมถึง
บ้านนางนิด บ้านกุด
สวาย หมู่ท่ี 12 

เพื่อใหร้ะบายน้ า
ได้สะดวกฝนตก
น้ าไม่ท่วมขังถนน 

วางท่อระบายน้ า ขนาด 
0.40 เมตร 
พร้อมบ่อพักน้ า ยาว 
160 เมตร 

- - 500,000 - - ประชาชนพงึ
พอใจในการ
ด าเนินโครงการ
ร้อยละ  
7๐ ขึ้นไป 

ท าให้การ
ระบายน้ า
สะดวกฝนตก
น้ าไม่ท่วมขัง
ถนน 

ประชาคม 
หมู่ท่ี 12 

กองช่าง 
อบต.
พลับพลา 

54 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
บ้านนางสมหวัง ขาย
กระโทก บ้านท่า
ตะเคียน หมู่ท่ี 13 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวก 

กว้าง 2.50 เมตร 
ยาว 335 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

520,000 520,000 - - - ประชาชนพงึ
พอใจในการ
ด าเนินโครงการ
ร้อยละ  
7๐ ขึ้นไป 

ท าให้
ประชาชน
สัญจรสะดวก 

ประชาคม 
หมู่ท่ี 13 

กองช่าง 
อบต.
พลับพลา 

 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ. 02/1 



-105- 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้าน (พ.ศ. 2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  ๑  เสริมระบบโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคต และเพิ่มขีดความสามารถ  การค้าการลงทุนและเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดท่ี  4  ด้านการพัฒนาเมือง 
    ๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
     ๑.๒  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

ที่มาของ
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

55 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
บ้านนายทัด อินทรา
สังข์ บ้านท่าตะเคียน 
หมู่ท่ี 13 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวก 

กว้าง 2.50 เมตร  
ยาว 225 เมตร  
หนา 0.15 เมตร 

- 350,000 - - - ประชาชนพงึพอใจ
ในการด าเนิน
โครงการร้อยละ  
7๐ ขึ้นไป 

ท าให้
ประชาชน
สัญจรสะดวก 

ประชาคม 
หมู่ท่ี 13 

กองช่าง 
อบต.
พลับพลา 

56 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
บ้านนายสลัด ครู่กระ
โทก บ้านท่าตะเคียน 
หมู่ท่ี 13 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวก 

กว้าง 2.50 เมตร 
ยาว 200 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

- - 350,000 - - ประชาชนพงึพอใจ
ในการด าเนิน
โครงการร้อยละ  
7๐ ขึ้นไป 

ท าให้
ประชาชน
สัญจรสะดวก 

ประชาคม 
หมู่ท่ี 13 

กองช่าง 
อบต.
พลับพลา 

57 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายสวนเกษตร บ้าน
คลองยาง หมู่ท่ี 14 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวก 

กว้าง 3.50 เมตร 
ยาว 358 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

800,000 800,000 - - - ประชาชนพงึพอใจ
ในการด าเนิน
โครงการร้อยละ 7
๐ ขึ้นไป 

ท าให้
ประชาชน
สัญจรสะดวก 

ประชาคม 
หมู่ท่ี 14 

กองช่าง 
อบต.
พลับพลา 

58 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบ้านนางสายหยุด 
ชื่นกระโทก บ้านคลอง
ยาง หมู่ท่ี 14 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวก 

กว้าง 2.50 เมตร  
ยาว 267 เมตร  
หนา 0.15 เมตร 

- 420,000 - - - ประชาชนพงึพอใจ
ในการด าเนิน
โครงการร้อยละ 7
๐ ขึ้นไป 

ท าให้
ประชาชน
สัญจรสะดวก 

ประชาคม 
หมู่ท่ี 14 

กองช่าง 
อบต.
พลับพลา 

 
 
 
 

แบบ ผ. 02/1 



-106- 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้าน (พ.ศ. 2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  ๑  เสริมระบบโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคต และเพิ่มขีดความสามารถ  การค้าการลงทุนและเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดท่ี  4  ด้านการพัฒนาเมือง 
    ๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
     ๑.๒  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

ที่มาของ
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

59 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กซอย
ประสาทโชค บ้านคลอง
ยาง หมู่ท่ี 14 

เพือ่ให้
ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวก 

กว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 600 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

- - 1,600,000 1,600,000 1,600,000 ประชาชนพงึพอใจ
ในการด าเนิน
โครงการร้อยละ 7
๐ ขึ้นไป 

ท าให้
ประชาชน
สัญจรสะดวก 

ประชาคม 
หมู่ท่ี 14 

กองช่าง 
อบต.
พลับพลา 

60 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กซอย
บ้านนางสมคิด มามีเกตุ 
บ้านคลองยาง หมู่ท่ี 14 

เพื่อให้
ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวก 

กว้าง 4 เมตร 
ยาว 395 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

- - 1,000,000 1,000,000 - ประชาชนพงึพอใจ
ในการด าเนิน
โครงการร้อยละ 7
๐ ขึ้นไป 

ท าให้
ประชาชน
สัญจรสะดวก 

ประชาคม 
หมู่ท่ี 14 

กองช่าง 
อบต.
พลับพลา 

61 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กซอย
บ้านนายสุนทร แฝงกระ
โทก ถึงปุาไผ่ บ้านคลอง
ยาง หมู่ท่ี 14 

เพื่อให้
ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวก 

กว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 388 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

- - - 980,000 980,000 ประชาชนพงึพอใจ
ในการด าเนิน
โครงการร้อยละ 7
๐ ขึ้นไป 

ท าให้
ประชาชน
สัญจรสะดวก 

ประชาคม 
หมู่ท่ี 14 

กองช่าง 
อบต.
พลับพลา 

62 โครงการก่อสร้างถนน
แอสฟัลติกหลังโรงเรียน 
บ้านคลองกลาง หมู่ท่ี 15 

เพื่อให้
ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวก 

กว้าง 5 เมตร  
ยาว 113 เมตร  
หนาเฉลี่ย 0.04 
เมตร 

320,000 - - - - ประชาชนพงึพอใจ
ในการด าเนิน
โครงการร้อยละ 7
๐ ขึ้นไป 

ท าให้
ประชาชน
สัญจรสะดวก 

ประชาคม 
หมู่ท่ี 15 

กองช่าง 
อบต.
พลับพลา 

 
 
 
 
 
 

แบบ ผ. 02/1 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้าน (พ.ศ. 2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  ๑  เสริมระบบโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคต และเพิ่มขีดความสามารถ  การค้าการลงทุนและเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดท่ี  4  ด้านการพัฒนาเมือง 
    ๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
     ๑.๒  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

ที่มาของ
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

63 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ าสายบ้านนาย
สังวาลย์  บ้านคลองกลาง 
หมู่ท่ี 15 

เพื่อระบายน้ า
ได้สะดวกฝนตก
น้ าไม่ท่วมขัง
ถนน 

วางท่อระบายน้ า ขนาด 
0.30 เมตร พร้อมบ่อพัก
น้ า ยาว 131 เมตร 

340,000 - - - - ประชาชนพงึ
พอใจในการ
ด าเนินโครงการ
ร้อยละ 7๐ ขึ้น
ไป 

ท าให้การ
ระบายน้ า
สะดวกฝนตก
น้ าไม่ท่วมขัง
ถนน 

ประชาคม 
หมู่ท่ี 15 

กองช่าง 
อบต.
พลับพลา 

64 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
คุ้มคลองกลางน้อย บ้าน
คลองกลาง หมู่ท่ี 15 

เพื่อให้
ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวก 

กว้าง 3.50 เมตร  
ยาว 100 เมตร  
หนา 0.15 เมตร 
 

- 250,000 - - - ประชาชนพงึ
พอใจในการ
ด าเนินโครงการ
ร้อยละ 7๐ ขึ้น
ไป 

ท าให้
ประชาชน
สัญจรสะดวก 

ประชาคม 
หมู่ท่ี 15 

กองช่าง 
อบต.
พลับพลา 

65 โครงการก่อสร้างถนนหิน
คลุกคุ้มบ้านนายกร่าง 
บ้านคลอง หมู่ท่ี 15 

เพื่อให้
ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวก 

กว้างเฉลี่ย 3 เมตร 
ยาว 375 เมตร  
หนาเฉลี่ย 0.10 
เมตร 

- 90,000 - - - ประชาชนพงึ
พอใจในการ
ด าเนินโครงการ
ร้อยละ 7๐ ขึ้น
ไป 

ท าให้
ประชาชน
สัญจรสะดวก 

ประชาคม 
หมู่ท่ี 15 

กองช่าง 
อบต.
พลับพลา 

66 โครงการก่อสร้างถนนดิน
พร้อมลงหินคลุกทางเข้า
โรงสีนายสังวาลย์ บ้าน
คลองกลาง หมู่ท่ี 15 

เพื่อให้
ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวก 

กว้างเฉลี่ย 3 เมตร 
ยาว 1,000 เมตร  
หนาเฉลี่ย 0.15 
เมตร 

- - 300,000 - - ประชาชนพงึ
พอใจในการ
ด าเนินโครงการ
ร้อยละ 7๐ ขึ้น
ไป 

ท าให้
ประชาชน
สัญจรสะดวก 

ประชาคม 
หมู่ท่ี 15 

กองช่าง 
อบต.
พลับพลา 

 
   
 

แบบ ผ. 02/1 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้าน (พ.ศ. 2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  ๑  เสริมระบบโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคต และเพิ่มขีดความสามารถ  การค้าการลงทุนและเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดท่ี  4  ด้านการพัฒนาเมือง 
    ๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
     ๑.๒  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

ที่มาของ
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

67 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ าสายบ้านนาง
ไพรวัลย์ บ้านคลองกลาง 
หมู่ท่ี 15 

เพื่อระบายน้ าได้
สะดวกฝนตกน้ า
ไม่ท่วมขังถนน 

วางท่อระบายน้ า 
ขนาด 0.30 เมตร
พร้อมบ่อพักน้ า 
ยาว 84 เมตร 

- - - 220,000 - ประชาชนพงึ
พอใจในการ
ด าเนินโครงการ
ร้อยละ 7๐ ขึ้น
ไป 

ท าให้การ
ระบายน้ า
สะดวกฝนตก
น้ าไม่ท่วมขัง
ถนน 

ประชาคม 
หมู่ท่ี 15 

กองช่าง 
อบต.
พลับพลา 

68 โครงการก่อสร้างถนนดิน
พร้อมลงหินคลุกสายบ้าน
หนองโพธ์ิ  หมู่ท่ี 15 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวก 

กว้าง 2.50 เมตร 
ยาว 1,000 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.15 
เมตร 

- - - 200,000 - ประชาชนพงึ
พอใจในการ
ด าเนินโครงการ
ร้อยละ 7๐ ขึ้น
ไป 

ท าให้
ประชาชน
สัญจรสะดวก 

ประชาคม 
หมู่ท่ี 15 

กองช่าง 
อบต.
พลับพลา 

69 โครงการก่อสร้างถนนดิน
พร้อมลงหินคลุกสายปุา
สะเดา บ้านคลองกลาง 
หมู่ท่ี 15 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวก 

กว้าง 2.50 เมตร 
ยาว 960 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.15 
เมตร 

- - - 190,000 - ประชาชนพงึ
พอใจในการ
ด าเนินโครงการ
ร้อยละ 7๐ ขึ้น
ไป 

ท าให้
ประชาชน
สัญจรสะดวก 

ประชาคม 
หมู่ท่ี 15 

กองช่าง 
อบต.
พลับพลา 

70 โครงการก่อสร้างซุ้มประตู
ทางเข้าหมู่บ้านคลอง
กลาง หมู่ท่ี 15 

เพื่อเป็นปูาย
บอกทางเข้า
หมู่บ้าน 

จ านวน 1 แห่ง - - - - 350,000 ประชาชนพงึ
พอใจในการ
ด าเนินโครงการ
ร้อยละ 7๐ ขึ้น
ไป 

ท าให้มี
ปูายบอก
ทางเข้า
หมู่บ้าน 

ประชาคม 
หมู่ท่ี 15 

กองช่าง 
อบต.
พลับพลา 

 
 
 

แบบ ผ. 02/1 



-109- 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้าน (พ.ศ. 2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  ๑  เสริมระบบโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคต และเพิ่มขีดความสามารถ  การค้าการลงทุนและเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดท่ี  4  ด้านการพัฒนาเมือง 
    ๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
     ๑.๒  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

ที่มาของ
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

71 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กซอย
บ้านนายสม เต็งผักแว่น 
บ้านโนนแดง หมู่ท่ี 16 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวก 

กว้าง 3.00 เมตร
ยาว 114 เมตร
หนา 0.15 เมตร 

210,000 - - - - ประชาชนพงึ
พอใจในการ
ด าเนินโครงการ
ร้อยละ 7๐ ขึ้น
ไป 

ท าให้
ประชาชน
สัญจรสะดวก 

ประชาคม 
หมู่ท่ี 16 

กองช่าง 
อบต.
พลับพลา 

72 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
บ้าน น.ส.ประนอม สอด
ผักแว่น บ้านโนนแดง หมู่ท่ี 
16 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวก 

กว้าง 3.00 เมตร 
ยาว 118 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

220,000 - - - - ประชาชนพึง
พอใจในการ
ด าเนินโครงการ
ร้อยละ 70 ขึ้น
ไป 

ท าให้
ประชาชน
สัญจรสะดวก 

ประชาคม 
หมู่ท่ี 16 

กองช่าง 
อบต.
พลับพลา 

73 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
บ้านนายชวน แพะกระโทก 
บ้านโนนแดง หมู่ท่ี 16 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวก 

กว้าง 3.00 เมตร 
ยาว 118 เมตร
หนา 0.15 เมตร 

- 220,000 - - - ประชาชนพงึ
พอใจในการ
ด าเนินโครงการ
ร้อยละ 7๐ ขึ้น
ไป 

ท าให้
ประชาชน
สัญจรสะดวก 

ประชาคม 
หมู่ท่ี 16 

กองช่าง 
อบต.
พลับพลา 

74 โครงการซ่อมสร้าง
ถนนลาดยางซอยบ้าน 
นางแจง ศรีรัตน์ลิ้ม  บ้าน
โนนแดง หมู่ท่ี 16 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวก 

กว้าง 3.50 เมตร 
ยาว 120 เมตร
หนาเฉลี่ย 0.04 
เมตร 

- 220,000 - - - ประชาชนพึง
พอใจในการ
ด าเนินโครงการ
ร้อยละ 7๐ ขึ้น
ไป 

ท าให้
ประชาชน
สัญจรสะดวก 

ประชาคม 
หมู่ท่ี 16 

กองช่าง 
อบต.
พลับพลา 

 
 
 

แบบ ผ. 02/1 



-110- 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้าน (พ.ศ. 2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  ๑  เสริมระบบโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคต และเพิ่มขีดความสามารถ  การค้าการลงทุนและเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดท่ี  4  ด้านการพัฒนาเมือง 
    ๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
     ๑.๒  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

ที่มาของ
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

75 โครงการก่อสร้าง
ถนนหินคลุกสายต้น
จิกคลองตามูลถึงบ้าน
นางสวิง ชาติผักแว่น 
บ้านโนนแดง หมู่ท่ี
16 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวก 

กว้าง 2.50 เมตร
ยาว 900 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.10 
เมตร 

- - 160,000 - - ประชาชนพงึ
พอใจในการ
ด าเนินโครงการ
ร้อยละ 7๐ ขึ้น
ไป 

ท าให้
ประชาชน
สัญจรสะดวก 

ประชาคม 
หมู่ท่ี 16 

กองช่าง 
อบต.
พลับพลา 

76 โครงการก่อสร้างถนนหิน
คลุกสายบ้านนางทุเรียน 
บ้านโนนแดง หมู่ท่ี 16 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวก 

กว้าง 2.50 เมตร 
ยาว 510 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.10 
เมตร 

  100,000 - - ประชาชนพงึ
พอใจในการ
ด าเนินโครงการ
ร้อยละ 7๐ ขึ้น
ไป 

ท าให้
ประชาชน
สัญจรสะดวก 

ประชาคม 
หมู่ท่ี 16 

กองช่าง 
อบต.
พลับพลา 

77 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. สายคุ้มศาลตาปุู 
บ้านโนนแดง หมู่ท่ี 16 
 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวก 

กว้าง 3.50 เมตร 
ยาว 165 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

- - - 360,000 - ประชาชนพงึ
พอใจในการ
ด าเนินโครงการ
ร้อยละ 7๐ ขึ้น
ไป 

ท าให้
ประชาชน
สัญจรสะดวก 

ประชาคม 
หมู่ท่ี 16 

กองช่าง 
อบต.
พลับพลา 

78 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.ซอยบ้านนางมานะ 
แผลกระโทก บ้านโนน
แดง หมู่ท่ี 16 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวก 

กว้าง 3.00 เมตร
ยาว 64 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

- - - 120,000 - ประชาชนพงึ
พอใจในการ
ด าเนินโครงการ
ร้อยละ 7๐ ขึ้น
ไป 

ท าให้
ประชาชน
สัญจรสะดวก 

ประชาคม 
หมู่ท่ี 16 

กองช่าง 
อบต.
พลับพลา 

 
 

แบบ ผ. 02/1 



-111- 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้าน (พ.ศ. 2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  ๑  เสริมระบบโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคต และเพิ่มขีดความสามารถ  การค้าการลงทุนและเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดท่ี  4  ด้านการพัฒนาเมือง 
    ๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
     ๑.๒  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ที่มาของ
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

79 โครงการวางท่อระบายน้ า 
(คลองไส้ไก่) พร้อมถมดิน 
บ้านบุ หมู่ท่ี 17 

เพื่อระบายน้ าได้
สะดวก 

วางท่อระบายน้ า ขนาด 
0.60 เมตรพร้อมบ่อ
พักน้ า  
ยาว 44 เมตร 

170,000 - - - - ประชาชนพงึ
พอใจในการ
ด าเนินโครงการ
ร้อยละ 7๐ ขึ้น
ไป 

ท าให้การ
ระบายน้ า
สะดวก 

ประชาค
ม หมู่ท่ี 
17 

กองช่าง 
อบต.
พลับพลา 

80 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กพร้อม
ถมดิน ข้างก าแพงวัดถึงสระ
น้ า บ้านบุ หมู่ท่ี 17 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวก 

กว้าง 2.50 เมตร ยาว 
123 เมตร  
หนา ๐.๑๕ เมตร 

220,000 - - - - ประชาชนพงึ
พอใจในการ
ด าเนินโครงการ
ร้อยละ 7๐ ขึ้น
ไป 

ท าให้ประชาชน
สัญจรสะดวก 

ประชาค
ม หมู่ท่ี 
17 

กองช่าง 
อบต.
พลับพลา 

81 โครงการก่อสร้างลานกีฬา
พร้อมติดตั้งเครื่องออกก าลัง
กาย  บ้านบุ หมู่ท่ี 17 

เพื่อให้มีสถานท่ี
ออกก าลังกายใน
หมู่บ้านให้
ประชาชนได้ออก
ก าลังกายเพื่อ
สุขภาพ 

จ านวน 1 แห่ง  300,000 - - - ประชาชนพงึ
พอใจในการ
ด าเนินโครงการ
ร้อยละ 7๐ ขึ้น
ไป 

ท าให้มีสถานท่ี
ออกก าลังกาย
และประชาชน
ได้ออกก าลัง
กายเพื่อสุขภาพ 

ประชาค
ม หมู่ท่ี 
17 

กองช่าง 
อบต.
พลับพลา 

82 โครงการก่อสร้างถนน 
ลาดยางสายสามแยกบ้าน
นางอ่อง  งิมสันเทียะ ถึง
สระน้ าสาธารณะประโยชน์ 
บ้านบุยอ หมู่ท่ี 18 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวก 

กว้าง 3.00 เมตร 
ยาว 410 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.05 
เมตร 

650,000 650,000 - - - ประชาชนพงึ
พอใจในการ
ด าเนินโครงการ
ร้อยละ 7๐ ขึ้น
ไป 

ท าให้ประชาชน
สัญจรสะดวก 

ประชาค
ม หมู่ท่ี 
18 

กองช่าง 
อบต.
พลับพลา 

 
 

แบบ ผ. 02/1 



-112- 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้าน (พ.ศ. 2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  ๑  เสริมระบบโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคต และเพิ่มขีดความสามารถ  การค้าการลงทุนและเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดท่ี  4  ด้านการพัฒนาเมือง 
    ๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
     ๑.๒  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

ที่มาของ
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

83 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ช่วงบ้านนายสมภพ 
สุวรรณค า ถึงบ้าน ร.ต.ต.พงษ์  
เงินพลับพลา บ้านบุยอ หมู่ท่ี 
18 

เพื่อให้
ประชาชน
สัญจรไปมา
ได้สะดวก 

กว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 787 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

1,900,000 1,900,000 1,900,000 - - ประชาชนพึง
พอใจในการ
ด าเนินโครงการ
ร้อยละ 7๐ ขึ้น
ไป 

ท าให้
ประชาชน
สัญจรสะดวก 

ประชาคม 
หมู่ท่ี 18 

กองช่าง 
อบต.
พลับพลา 

84 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ซอยบ้านนายสมใจ  
ม่วมกระโทก ถึงสี่แยกบ้านนาย
สมคิด ขันธ์ทอง บ้านบุยอ หมู่ท่ี 
18 

เพื่อให้
ประชาชน
สัญจรไปมา
ได้สะดวก 

กว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 290 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

- 700,000 700,000 - - ประชาชนพงึ
พอใจในการ
ด าเนินโครงการ
ร้อยละ 7๐ ขึ้น
ไป 

ท าให้
ประชาชน
สัญจรสะดวก 

ประชาคม 
หมู่ท่ี 18 

กองช่าง 
อบต.
พลับพลา 

85 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กซอยบ้านนายสวาท  
หืดสันเทียะไปถึงบ้านนายสมภพ  
สุวรรณค า บ้านบุยอ หมู่ท่ี 18 

เพื่อให้
ประชาชน
สัญจรไปมา
ได้สะดวก 

กว้าง 3.50 เมตร 
ยาว 154 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

- - 350,000 - - ประชาชนพงึ
พอใจในการ
ด าเนินโครงการ
ร้อยละ 7๐ ขึ้น
ไป 

ท าให้
ประชาชน
สัญจรสะดวก 

ประชาคม 
หมู่ท่ี 18 

กองช่าง 
อบต.
พลับพลา 

86 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ซอยบ้านนายสมนึก 
คลุ้มกระโทก บ้านบุยอ หมู่ท่ี 
18 

เพื่อให้
ประชาชน
สัญจรไปมา
ได้สะดวก 

กว้าง 3 เมตร 
ยาว 438 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

- - 800,000 800,000 - ประชาชนพึง
พอใจในการ
ด าเนินโครงการ
ร้อยละ 7๐ ขึ้น
ไป 

ท าให้
ประชาชน
สัญจรสะดวก 

ประชาคม 
หมู่ท่ี 18 

กองช่าง 
อบต.
พลับพลา 

 

แบบ ผ. 02/1 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้าน (พ.ศ. 2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  ๑  เสริมระบบโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคต และเพิ่มขีดความสามารถ  การค้าการลงทุนและเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดท่ี  4  ด้านการพัฒนาเมือง 
    ๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
     ๑.๒  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาด

ว่าจะได้รับ 
ที่มาของ
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

87 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สามแยกบ้านนาย
ประกอบ แฟบกระโทก 
บ้านบุยอ หมู่ท่ี 18 

เพื่อให้
ประชาชน
สัญจรไปมา
ได้สะดวก 

กว้าง 3 เมตร 
ยาว 936 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

- - - 1,800,000 1,800,000 ประชาชนพงึ
พอใจในการ
ด าเนินโครงการ
ร้อยละ 7๐ ขึ้น
ไป 

ท าให้
ประชาชน
สัญจร
สะดวก 

ประชาคม 
หมู่ท่ี 18 

กองช่าง 
อบต.
พลับพลา 

88 โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางซอยไร่
นายประเสริฐ ปัด
จังหรีด  บ้านบุยอ หมู่
ท่ี 18 

เพื่อให้
ประชาชน
สัญจรไปมา
ได้สะดวก 

กว้าง 3.60 เมตร 
ยาว 413 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

- - - 900,000 900,000 ประชาชนพงึ
พอใจในการ
ด าเนินโครงการ
ร้อยละ 7๐ ขึ้น
ไป 

ท าให้
ประชาชน
สัญจร
สะดวก 

ประชาคม 
หมู่ท่ี 18 

กองช่าง 
อบต.
พลับพลา 

รวม    12,365,000 14,610,000 10,630,000 9,240,000 9,230,000     
 
 
 
 
 

แบบ ผ. 02/1 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้าน (พ.ศ. 2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  5   ยกระดับบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดสมดุลและยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดท่ี  3  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ 
   ๒.  ยุทธศาสตรด์้านการสร้างความสามารถทางเศรษฐกิจ  การท่องเที่ยว  การเกษตร  เพื่อบรรเทาปัญหาความยากจน 
      ๒.๓  แผนงานการเกษตร 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ที่มาของ
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการขุดลอก
คลองเหมืองจาก
ท านบท่าช้างไปสุด
เขตบ้านพลับพลา  
หมู่ท่ี 3 

เพื่อแก้ไขปัญหา
คลองน้ าต้ืนเขินน้ า
ไหลสะดวกและเพื่อ
ใช้ในการเกษตร 

กว้างเฉลี่ย 2 ม. ยาว  
200 ม.  

- - 60,000 - - ประชาชนพึงพอใจใน
การแก้ไขปัญหาแหล่ง
น้ าเพ่ือการเกษตรร้อย
ละ  7๐  ขึ้นไป 

ท าให้แก้ไข
ปัญหาคลองน้ า
ตื้นเขินน้ าไหล
สะดวกและใช้
ในการเกษตร 

ประชาคม 
หมู่ท่ี 3 

กองช่าง 
อบต.
พลับพลา 

2 โครงการขุดลอกคูน้ า
ข้างสนามกีฬา บ้าน
โค้งยาง หมู่ท่ี 4  

เพื่อแก้ไขปัญหา
คลองน้ าต้ืนเขินน้ า
ไหลสะดวก 
 

กว้างเฉลี่ย 4 เมตร 
ยาว  318 เมตร 
 

- - 100,000 - - ประชาชนพึงพอใจใน
การแก้ไขปัญหาแหล่ง
น้ าเพ่ือการเกษตรร้อย
ละ  7๐  ขึ้นไป 

ท าให้น้ าไหล
สะดวก 

ประชาคม 
หมู่ท่ี 4 

กองช่าง 
อบต.
พลับพลา 

3 โครงการขุดลอกสระ
สาธารณะประโยชน์ 
บ้านเกาะ  หมู่ท่ี  8 

เพื่อแก้ไขปัญหา
สระน้ าต้ืนเขินให้
สามารถกักเก็บน้ า
ได้ 

พื้นท่ี 2,000 ตรม. 
ลึกเฉลี่ย 3.50 ม.  

600,000 - - - - ประชาชนพึงพอใจใน
การแก้ไขปัญหาแหล่ง
น้ าเพ่ือการเกษตรร้อย
ละ  7๐  ขึ้นไป 

ท าให้สระ
สามารถกักเก็บ
น้ าได้ 

ประชาคม 
หมู่ท่ี 8 

กองช่าง 
อบต.
พลับพลา 

4 โครงการขุดลอก
เหมืองอินุน บ้านบุ 
หมู่ท่ี 10 

เพื่อแก้ไขปัญหา
คลองน้ าต้ืนเขินน้ า
ไหลสะดวก 
 

กว้าง 1.50 เมตร 
ยาว 1,000 เมตร  

- - 100,000 - - ประชาชนพึงพอใจใน
การแก้ไขปัญหาแหล่ง
น้ าเพ่ือการเกษตรร้อย
ละ  7๐  ขึ้นไป 

ท าให้น้ าไหล
สะดวก 

ประชาคม 
หมู่ท่ี 10 

กองช่าง 
อบต.
พลับพลา 

รวม    600,000 - 260,000 - -    
 

 

แบบ ผ. 02/1 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

แบบ ผ.๐๒/2 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.  ๒๕๖6 – ๒๕70) 

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ที่ใช้ส าหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น  

องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566–2570) 

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้ส าหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  ๑  เสริมระบบโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคต และเพิ่มขีดความสามารถ การค้าการลงทุนและเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดท่ี  4  ด้านการพัฒนาเมือง 
    ๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  

๑.๒  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
จะขอ

ประสาน 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 ก่อสร้างฝายน้ าล้นจากใต้
ท านบท่าช้าง ลงมาคลอง
เหมืองและล าส าลาย  
หมูท่ี่  ๓ 
 

เพื่อกักเก็บน้ าไว้
ใช้ในการเกษตร
ปูองกันปัญหาภัย
แล้งและน้ าท่วม 

กว้าง  ๑๒.๐๐ เมตร 
 

- - - - ๑,๐๐๐,๐๐๐ ประชาชนพึงพอใจ
ในการแก้ไขปัญหา
แหล่งน้ าเพ่ือ
การเกษตรร้อยละ 
7๐ ขึ้นไป 

ท าให้เกษตรกรมี
น้ าใช้เพ่ือการ 
เกษตร และ
ปูองกันปัญหาภัย
แล้งและน้ าท่วม 

อบจ.นม./
ส่วนกลาง 

2 โครงการซ่อมสร้างถนนคสล. 
สายหลักจากบ้านหนองยาย
เหล่ หมู่ท่ี 5 ถึงถนนทาง
หลวงหมายเลข 24  (นม.ถ. 
59-002) 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวก 

กว้าง  5  เมตร  
ยาว  535  เมตร 
หนา 0.15 เมตร  

1,800,000   1,800,000   - - 
 

- ประชาชนพึงพอใจ
ในการสัญจร
สะดวกร้อยละ 7๐ 
ขึ้นไป 

ท าให้ประชาชน
สัญจรสะดวก 
 

อบจ.นม./
ส่วนกลาง 

3 โครงการซ่อมสร้างถนน AC
จากถนนทางหลวงหมายเลข 
24 ถึงบ้านกอก หมู่ท่ี 6 
(นม.ถ. 59-049) 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวก 

กว้าง 5.00 เมตร
ยาว 1,438 เมตร 

- - 3,650,000 3,650,000 - ประชาชนพึงพอใจ
ในการด าเนิน
โครงการร้อยละ  
7๐ ขึ้นไป 

ท าให้ประชาชน
สัญจรสะดวก 

อบจ.นม./
ส่วนกลาง 

4 โครงการก่อสร้างสะพาน 
คสล. บ้านกอก หมู่ท่ี 6 
เชื่อมบ้านประดากุด หมู่ท่ี 7 
ต. พลับพลา 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวก 

กว้าง 6 เมตร  
ยาว 18 เมตร 
 

- - - - 2,000,000 ประชาชนพึงพอใจ
ในการสัญจร
สะดวกร้อยละ 7๐ 
ขึ้นไป 

ท าให้ประชาชน
สัญจรสะดวก 
 

อบจ.นม./
ส่วนกลาง 

 
 
 

แบบ ผ. 02/2 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2569 – 2570) 

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้ส าหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  ๑  เสริมระบบโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคต และเพิ่มขีดความสามารถ การค้าการลงทุนและเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดท่ี  4  ด้านการพัฒนาเมือง 
    ๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  

๑.๒  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงานที่

จะขอ
ประสาน 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

5 โครงการซ่อมสร้างผิว
ถนน คสล.พร้อมขยาย
ไหล่ถนน สายบ้านกอก 
หมู่ท่ี 6 ไปบ้านประดากุด 
หมู่ท่ี 7 
(นม.ถ. 59-001) 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวก 

1.  ซ่อมสร้างผิวถนน
กว้าง  4  เมตร  
ยาว  400  เมตร  
หนา 0.15 เมตร 
2.  ขยายไหล่ถนนข้างละ 
1 เมตร ยาว 350 เมตร   

- 5,000,000   5,000,000   - - ประชาชนพึง
พอใจในการ
สัญจรสะดวกร้อย
ละ 7๐ ขึ้นไป 

ท าให้
ประชาชน
สัญจรสะดวก 
 

อบจ.นม./
ส่วนกลาง 

6 โครงการก่อสร้างสะพาน 
คสล.นานายขุ่น บ้านเกาะ 
หมูท่ี่ ๘ 
 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวก 

กว้าง 5 เมตร ยาว 23 
เมตร 
 

- - - ๘,๐๐๐,๐๐๐ - ประชาชนพึง
พอใจในการ
สัญจรสะดวกร้อย
ละ 7๐ ขึ้นไป 

ท าให้
ประชาชน
สัญจรสะดวก 
 

อบจ.นม./
ส่วนกลาง 

7 โครงการซ่อมแซม
ถนนลาดยางสายหลักจาก
บ้านปรางค์  ม.  ๙  ถึง
บ้านประดากุด  ม.  ๗   
(นม.ถ. 59-001)     

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวก 

ซ่อมแซมถนน จ านวน  
๑๑  ช่วง ยาวรวม 
7,700 เมตร หรือมีพื้นท่ี
ซ่อมแซมถนนไม่น้อยกว่า 
34,200 ตารางเมตร 

16,000,000 16,000,000 - - - ประชาชนพึง
พอใจในการ
สัญจรสะดวกร้อย
ละ 7๐ ขึ้นไป 

ท าให้
ประชาชน
สัญจรสะดวก 

อบจ.นม./
ส่วนกลาง 

 
 
 
 
 
 

แบบ ผ. 02/2 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2569 – 2570) 

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้ส าหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  ๑  เสริมระบบโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคต และเพิ่มขีดความสามารถ การค้าการลงทุนและเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดท่ี  4  ด้านการพัฒนาเมือง 
    ๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  

๑.๒  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงานที่

จะขอ
ประสาน 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

8 โครงการซ่อมแซม/
ปรับปรุงถนนหินคลุก 
สายฤาษีตาไฟ จากบ้าน
ปรางค์ หมู่ท่ี 9 ต.
พลับพลา เชื่อมบ้านบิง 
หมู่ท่ี 8 ต.โชคชัย 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวก 

กว้าง  3  เมตร   
ยาว  1,900  เมตร  
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 

1,400,000 1,400,000 - - - 
 

ประชาชนพึง
พอใจในการ
สัญจรสะดวกร้อย
ละ  
7๐ ขึ้นไป 

ท าให้ประชาชน
สัญจรสะดวก 
 

อบจ.นม./
ส่วนกลาง 

9 โครงการก่อสร้างถนน
การเกษตรสายโปร่งตา
คลอง หมู่ท่ี 10   
(นม.ถ. 59-082) 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวก 

กว้าง 4 เมตร  
ยาว 1,700 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 

1,400,000 - - - - ประชาชนพึง
พอใจในการ
สัญจรสะดวกร้อย
ละ  
7๐ ขึ้นไป 

ท าให้ประชาชน
สัญจรสะดวก 

อบจ.นม./
ส่วนกลาง 

10 โครงการซ่อมสร้างผิว
ถนน AC สายรองจาก
ศาลา SML ถึงบ้านท่า
ตะเคียน หมู่ท่ี 13   
(นม.ถ. 59-026) 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวก 

กว้าง  4.90  เมตร   
ยาว  950  เมตร   
หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร   
 

- - 2,500,000   2,500,000   - ประชาชนพึง
พอใจในการ
สัญจรสะดวกร้อย
ละ  
7๐ ขึ้นไป 

ท าให้ประชาชน
สัญจรสะดวก 

อบจ.นม./
ส่วนกลาง 

 
 
 
 
 

แบบ ผ. 02/2 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) 
ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้ส าหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  ๑  เสริมระบบโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคต และเพิ่มขีดความสามารถ การค้าการลงทุนและเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดท่ี  4  ด้านการพัฒนาเมือง 
    ๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

๑.๒  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงานที่

จะขอ
ประสาน 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

11 โครงการซ่อมแซมถนนสาย
บ้านท่าตะเคียน  หมู่ท่ี  13  
เชื่อมบ้านคลองกลาง  หมู่ท่ี  
15 

เพื่อให้
ประชาชน
สัญจรไปมา
ได้สะดวก 

ซ่อมแซมถนน  จ านวน  4  ช่วง 
ยาวรวม 5,500 เมตร หรือมี
พื้นท่ีซ่อมแซมถนนไม่น้อยกว่า  
38,000  ตารางเมตร 

- - 18,000,000 18,000,000 - ประชาชนพึงพอใจ
ในการสัญจรสะดวก
ร้อยละ 7๐ ขึ้นไป 

ท าให้
ประชาชน
สัญจรสะดวก 
 

อบจ.นม./
ส่วนกลาง 

12 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
สายหลักกลางบ้านท่า
ตะเคียน หมู่ท่ี 13 (เชื่อม
บ้านไชยมงคลเหนือ หมู่ท่ี 
2 ต.ไชยมงคล อ.เมือง)  
(นม.ถ. 59-025) 

เพื่อให้
ประชาชน
สัญจรไปมา
ได้สะดวก 

- ช่วงท่ี 1 กว้าง 5 เมตร ยาว 
550 เมตร หนา 0.15 เมตร 
- ช่วงท่ี 2 กว้าง 4 เมตร ยาว 
300 เมตร  หนา 0.15 เมตร 
- ช่วงท่ี 3 กว้าง 5 เมตร ยาว 
540 เมตร หนา 0.15 เมตร 

- - - 4,000,000   4,000,000   ประชาชนพึงพอใจ
ในการแก้ไขปัญหา
ตามโครงการร้อย
ละ 7๐ ขึ้นไป 

ท าให้
ประชาชน
สัญจรสะดวก 
 

อบจ.นม./
ส่วนกลาง 

13 โครงการก่อสร้างถนนหิน
คลุกสายบ้านคลองยาง หมู่
ท่ี 14 ต.พลับพลา เชื่อม
บ้านหนองเสาเดียว หมู่ท่ี 7 
ต.ท่าอ่าง (นม.ถ. 59-063) 

เพื่อให้
ประชาชน
สัญจรไปมา
ได้สะดวก 

กว้าง 4 เมตร ยาว 3,000 
เมตร ลงดินถมหนาเฉลี่ย 0.50 
เมตร พร้อมลงหินคลุกหนาเฉลี่ย 
0.15 เมตร 

3,500,000 3,500,000 - - - ประชาชนพึงพอใจ
ในการแก้ไขปัญหา
ตามโครงการร้อย
ละ 7๐ ขึ้นไป 

ท าให้
ประชาชน
สัญจรสะดวก 
 

อบจ.นม./
ส่วนกลาง 

14 โครงการก่อสร้างถนน
การเกษตรสายบุพิกา หมู่ท่ี 
15  (นม.ถ. 59-061) 

เพื่อประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวก 

กว้าง 3.50 เมตร  
ยาว  2,200 เมตร  
หนาเฉลี่ย 1.20 เมตร 

๕,๐๐๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐,๐๐๐ - - - ประชาชนพึงพอใจ
ร้อยละ 7๐ ขึ้นไป 

ท าให้
ประชาชน
สัญจรสะดวก 

อบจ.นม./
ส่วนกลาง 

 
 

แบบ ผ. 02/2 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) 

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้ส าหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  ๑  เสริมระบบโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคต และเพิ่มขีดความสามารถ การค้าการลงทุนและเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดท่ี  4  ด้านการพัฒนาเมือง 
    ๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  

๑.๒  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงานที่

จะขอ
ประสาน 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

15 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
คุ้มโนนแดง หมู่ท่ี 16 ถึง
บ้านท่าตะเคียน หมู่ท่ี 13 
(นม.ถ. 59-066) 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวก 

กว้าง 5.00 เมตร  
ยาว 1,500 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

- - - 5,000,000 5,000,000 ประชาชนพึง
พอใจในการ
ด าเนินโครงการ
ร้อยละ ๖๐ ขึ้น
ไป 

ท าให้ประชาชน
สัญจรสะดวก 

อบจ.นม./
ส่วนกลาง 

16 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.สายบ่อขยะ ถึงบ้าน
โนนแดง หมู่ท่ี 16  
(นม.ถ 59-007) 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวก 

ช่วงท่ี ๑ กว้าง ๖ เมตร ยาว 
๒,๘๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ 
เมตร 
ช่วงท่ี ๒ กว้าง ๔ เมตร ยาว 
๙๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร 

- - ๑4,5๐๐,๐๐๐ ๑4,5๐๐,๐๐๐ - ประชาชนพึง
พอใจในการ
สัญจรสะดวกร้อย
ละ ๖๐ ขึ้นไป 

ท าให้ประชาชน
สัญจรสะดวก 

อบจ.นม./
ส่วนกลาง 

17 โครงการซ่อมสร้างถนน 
AC สายทางเข้าบ้านโนน
แดง หมู่ท่ี 16 
(นม.ถ. 59-041) 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวก 

กว้าง 5.00 เมตร ยาว 
1,000 เมตร หนาเฉลี่ย 
0.04 เมตร 

- - - 2,500,000 2,500,000 ประชาชนพึง
พอใจในการ
ด าเนินโครงการ
ร้อยละ ๖๐ ขึ้น
ไป 

ท าให้ประชาชน
สัญจรสะดวก 

อบจ.นม./
ส่วนกลาง 

18 โครงการก่อสร้างฝายน้ า
ล้นคลองตามูล บ้านโนน
แดง หมู่ท่ี 16 

เพื่อกักเก็บน้ าไว้ใช้
ในการเกษตร
ปูองกันปัญหาภัย
แล้งและน้ าท่วม 

จ านวน  1  แห่ง - - - 3,500,000 3,500,000 ประชาชนพึง
พอใจในการ
ด าเนินโครงการ
ร้อยละ ๖๐ ขึ้น
ไป 

ท าให้เกษตรกรมีน้ า
ใช้เพื่อการ 
เกษตร และปูองกัน
ปัญหาภัยแล้งและน้ า
ท่วม 

อบจ.นม./
ส่วนกลาง 

 

แบบ ผ. 02/2 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) 

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้ส าหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  ๑  เสริมระบบโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคต และเพิ่มขีดความสามารถ การค้าการลงทุนและเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดท่ี  4  ด้านการพัฒนาเมือง 
    ๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  

๑.๒  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงานที่

จะขอ
ประสาน 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

19 โครงการซ่อมสร้างถนน 
คสล. สายบ้านโนนแดง  
หมู่ท่ี 16 เชื่อมบ้านหนอง
ล้างช้าง  หมู่ท่ี 7 ต าบล
โคกไทย  
(นม.ถ 59-006) 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวก 

กว้าง  4  เมตร   
ยาว  935  เมตร   
หนา  0.15  เมตร 
 

- - 2,500,000 2,500,000 - ประชาชนพึง
พอใจในการ
สัญจรสะดวกร้อย
ละ 7๐ ขึ้นไป 

ท าให้ประชาชน
สัญจรสะดวก 

อบจ.นม./
ส่วนกลาง 

20 โครงการก่อสร้างฝายน้ า
ล้นคลองตามูล บ้านบุยอ 
หมู่ท่ี 18 

เพื่อกักเก็บน้ าไว้
ใช้ในการเกษตร
ปูองกันปัญหาภัย
แล้งและน้ าท่วม 

จ านวน  1  แห่ง - - - 2,500,000 2,500,000 ประชาชนพึง
พอใจในการ
ด าเนินโครงการ
ร้อยละ 7๐ ขึ้นไป 

ท าให้เกษตรกร
มีน้ าใช้เพ่ือการ 
เกษตร และ
ปูองกันปัญหา
ภัยแล้งและน้ า
ท่วม 

อบจ.นม./
ส่วนกลาง 

รวม    29,100,000 30,200,000 43,650,000 66,650,000 20,500,000    
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ. 02/2 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) 

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้ส าหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  5  ยกระดับบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดสมดุลและยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดท่ี  1  ยุทธศาสตร์โครงการตามแนวทางพระราชด าริ 
    2.  ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความสามารถทางเศรษฐกิจ การท่องเท่ียว การเกษตร เพื่อบ รรเทาปัญหาความยากจน 

2.3  แผนงานการเกษตร 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
จะขอ

ประสาน 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการขุดลอกล าส า
ลาย จากบ้านพลับพลา  
หมู่ท่ี 3 ถึงบ้านประดากุด    
หมู่ท่ี 7 

เพื่อพัฒนาภาค
เกษตรกรรม
ปรับปรุงและ
พัฒนาแหล่งน้ า
เพื่อการเกษตร
ปูองกันปัญหาภัย
แล้งและน้ าท่วม
หมู่ท่ี 3,4,6,7,8, 
10 และ 12 

ท าการขุดลอกคลอง
กว้างเฉลี่ย 18 เมตร 
ลึก 5 เมตร ยาวรวม  
9,500 เมตร 

- 11,500,000 11,500,000 11,500,000 - ประชาชนพึง
พอใจในการ
ด าเนินการตาม
โครงการร้อยละ 
60 ขึ้นไป 

ท าให้สามารถพัฒนา
ภาคเกษตรกรรม
ปรับปรุงและพัฒนา
แหล่งน้ าเพ่ือ
การเกษตรปูองกัน
ปัญหาภัยแล้งและน้ า
ท่วมหมู่ท่ี 
3,4,6,7,8, 10 และ 
12 

อบจ.นม./
ส่วนกลาง 

2 โครงการขุดลอกคลอก
กลาง จากบ้าน          
ท่าตะเคียน หมู่ท่ี 13 ถึง
บ้านคลองกลาง หมู่ท่ี 15 

ปรับปรุงและ
พัฒนาแหล่งน้ า
เพื่อการเกษตร
ปูองกันปัญหาภัย
แล้งและน้ าท่วม 

กว้างเฉลี่ย 15 เมตร 
ลึก 4 เมตร   
ยาว 4,000 เมตร 

- 9,900,000 9,900,000 9,900,000 - ประชาชนพึง
พอใจในการ
ด าเนินการตาม
โครงการร้อยละ 
60 ขึ้นไป 

ท าให้ปรับปรุงและ
พัฒนาแหล่งน้ าเพื่อ
การเกษตรปูองกัน
ปัญหาภัยแล้งและน้ า
ท่วม 

อบจ.นม./
ส่วนกลาง 

รวม    - 21,400,000 21,400,000 21,400,000 -    
 

 

 

 
 
 

แบบ ผ. 02/2 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

แบบ ผ.๐๓ 
 

บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  ๒๕๖6 – ๒๕70)  

องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 
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บัญชีครุภัณฑ ์
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 - ๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

           ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท เปูาหมาย งบประมาณ   
        (ผลผลิตของครุภัณฑ)์ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ หน่วยงาน 
          (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) รับผิดชอบหลัก 
๑ แผนงาน

บริหารงานท่ัวไป 
(ค่าครุภัณฑ ์
ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง)    
ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

1. จัดซื้อตู้เหล็ก
เก็บเอกสารชนิด ๒ 
บาน 

ชนิด ๒ บาน จ านวน  7  ตู ้ ๓๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ 20,000 - - ส านักปลัด 

    2. จัดซื้อตู้เอกสาร
บานเลื่อน  

ขนาด ๔ ฟุต จ านวน 5 ตู้ 6,000 12,000 6,000 6,000 - ส านักปลัด 

      ๓. จัดซื้อแท่น
บรรยาย        (โพ
เดียม) 

จ านวน  2  ตัว ๒๐,๐๐๐ - - - - ส านักปลัด 

      4. จัดซื้อ
เครื่องปรับอากาศ 

เครื่องปรับอากาศ   ขนาด    
๓6,๐๐๐  บีทียู  แบบแยก
ส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิด
แขวน (มีระบบฟอกอากาศ 
ราคารวมค่าติดตั้ง) (ราคาตาม
มาตรฐานครุภัณฑ์ที่ก าหนด) 
จ านวน 1 เครื่อง 

- 46,100 - - - ส านักปลัด 

      5. จัดซื้อเต้นท์
ผ้าใบ 

ขนาด 5 x 10 เมตร  จ านวน  
2  หลัง 

50,000 - - - - ส านักปลัด 
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บัญชีครุภัณฑ ์
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 - ๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

           ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท เปูาหมาย งบประมาณ   
        (ผลผลิตของครุภัณฑ)์ ๒๕๖๖ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๗๐ หน่วยงาน 
          (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) รับผิดชอบหลัก 

  

แผนงาน
บริหารงานท่ัวไป 

(ค่าครุภัณฑ์ 
ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง)    
ค่าครุภัณฑ์
ส านักงาน 

6. จัดซื้อ
เครื่องปรับอากาศ 

เครื่องปรับอากาศ  ขนาด 
24,๐๐๐  บีทียู  แบบติดผนัง 
(ระบบ Inverter) (ราคาตาม
มาตรฐานครุภัณฑ์ที่ก าหนด) 
จ านวน 2 เครื่อง 

- ๓๙,๘๐๐ ๓๙,๘๐๐ - - ส านักปลัด 

  

  ครุภัณฑ์
ยานพาหนะ
และขนส่ง 

1.  จัดซื้อ
รถบรรทุกขยะ 

รถบรรทุกขยะ  จ านวน  ๑  
คัน  ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ 
ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 
๖,๐๐๐ ซีซี หรือก าลัง
เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า 
๑๗๐ กิโลวัตต ์แบบอัดท้าย 
(ตามมาตรฐานครุภัณฑ์ที่
ก าหนด) 

๒,๔๐๐,๐๐๐ - - - - ส านักปลัด 

  

    2. จัดซื้อรถบรรทุก
ขยะ 

จัดซื้อรถบรรทุกขยะ จ านวน 
1 คัน ขนาด 1 ตัน ปริมาณ
กระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 2,400 
ซีซี หรือก าลังเครื่องยนต์
สูงสุดไม่ต่ ากว่า 110 
กิโลวัตต์ แบบเปิดข้างเทท้าย   
(ตามมาตรฐานครุภัณฑ์ที่
ก าหนด) 

๙๕๐,๐๐๐ - - - - ส านักปลัด 
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บัญชีครุภัณฑ ์
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 - ๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท เปูาหมาย งบประมาณ   
        (ผลผลิตของครุภัณฑ)์ ๒๕๖๖ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๗๐ หน่วยงาน 
          (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) รับผิดชอบหลัก 

      

3. จัดซื้อ
รถจักรยานยนต ์

รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 
ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา (ตาม
มาตรฐานครุภัณฑ์ที่ก าหนด) 

๕๐,๐๐๐ - - - - ส านักปลัด 

  

  ครุภัณฑ์
ก่อสร้าง 

1. จัดซื้อเลื่อย
ไฟฟูา 

เลื่อยไฟฟูา ขนาด 16 นิ้ว 
1,600 วัตต์ จ านวน 1 
เครื่อง 

๕,๐๐๐ - - - - ส านักปลัด 

  

  ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์
หรือ
อิเล็กทรอนิกส ์

1. จัดซื้อ
เครื่องพิมพ์ ชนิด 
เลเซอร์ หรือ LED 
ขาวด า  

เครื่องพิมพ์ ชนิด เลเซอร์ 
หรือ LED ขาวด า ชนิด 
Network แบบท่ี 1 (28 
หน้า/นาที) (ตามมาตรฐาน
ครุภัณฑ์ที่กระทรวง ICT 
ก าหนด) จ านวน 3 เครื่อง  

๘,๙๐๐ ๘,๙๐๐ ๘,๙๐๐ - - ส านักปลดั 

  

    2. จัดซื้อ
เครื่องพิมพ์ ชนิด 
เลเซอร์ หรือ LED 
ส ี 

เครื่องพิมพ์ ชนิด เลเซอร์ 
หรือ LED สี ชนิด Network 
แบบท่ี 2 (27 หน้า/นาที) 
(ตามมาตรฐานครุภัณฑ์ที่
กระทรวง ICT ก าหนด) 
จ านวน 1 เครื่อง  

๒๗,๐๐๐ - - - - ส านักปลัด 

  

    3. จัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์เพื่อ
งานประมวลผล 
แบบท่ี ๑ 

ขนาดจอไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว 
จ านวน 4 เครื่อง  (ตาม
มาตรฐานครุภัณฑ์ที่กระทรวง 
ICT ก าหนด)  

๖๖,๐๐๐ ๒๒,๐๐๐ - - - ส านักปลัด 
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บัญชีครุภัณฑ ์
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 - ๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

                      

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท เปูาหมาย งบประมาณ   
        (ผลผลิตของครุภัณฑ)์ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ หน่วยงาน 
          (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) รับผิดชอบหลัก 

  

    4. จัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊ก ส าหรับ
งานประมวลผล 

จ านวน  2  เครื่อง  (ตาม
มาตรฐานครุภัณฑ์ที่กระทรวง 
ICT ก าหนด)   

- ๒๒,๐๐๐ ๒๒,๐๐๐ - - ส านักปลัด 

  

    5. จัดซื้อเครื่อง
ส ารองไฟฟูา ขนาด 
๘๐๐VA 

ขนาด ๘๐๐VA  จ านวน 4 
เครื่อง  (ตามมาตรฐาน
ครุภัณฑ์ที่กระทรวง ICT 
ก าหนด)   

๙,๖๐๐ ๓,๒๐๐ - - - ส านักปลัด 

  

  ครุภัณฑ์อื่น 1. จัดซื้อ
อินเวอร์เตอร์แปลง
ไฟ  

อินเวอร์เตอร์แปลงไฟ 24 V 
3,000W 24V to 220V  
จ านวน  1  เครื่อง 

3,000 - - - - ส านักปลัด 

    

ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

1. จัดซื้อตู้เอกสาร
บานเลื่อน 

 ขนาด 4 ฟุต จ านวน 1 ตู้ 4,000 - - - - กองคลัง 

๒ แผนงาน
การศึกษา 

(ค่าครุภัณฑ์ 
ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง)    
ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

1. จัดซื้อตู้เอกสาร
บานเลื่อน 

ขนาด ๔ ฟุต จ านวน 2 ตู้  - 8,000    - - กองการศึกษาฯ 

    

2. จัดซื้อเก้าอ้ี
ผู้บริหาร 

จ านวน  1 ตัว - 6,000 - - - กองการศึกษาฯ 
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บัญชีครุภัณฑ ์
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 - ๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

                      

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท เปูาหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา   
        (ผลผลิตของครุภัณฑ)์ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ หน่วยงาน 
          (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) รับผิดชอบหลัก 
      3. จัดซื้อเก้าอ้ีนวม

ส านักงาน 
จ านวน  2  ตัว - 6,000 - - - กองการศึกษาฯ 

      4. จัดซื้อโต๊ะพับ
อเนกประสงค์
หน้าโฟเมก้าขาว 

ขนาด 60x180x75 ซม. 
จ านวน  4  ตัว 

- 8,000 - - - กองการศึกษาฯ 

    ครุภัณฑ์
ยานพาหนะ
และขนส่ง 

1. เรือไฟเบอร์
กลาสท้องแบน
หัวแหลม 

ขนาดเรือ ความยาว 5.0 
เมตร ความกว้าง 1.4 เมตร 
ท้องลึก 0.4 เมตร 
เครื่องยนต์อเนกประสงค์หาง
ยาว ขนาด 12 - 13 แรงม้า 

- - ๑๒๐,๐๐๐ - - กองการศึกษาฯ 

    ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์
หรือ
อิเล็กทรอนิกส ์

1. จัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊ก ส าหรับ
งานประมวลผล 

จ านวน  1  เครื่อง     (ตาม
มาตรฐานครุภัณฑ์ที่กระทรวง 
ICT ก าหนด)  

22,000 - - - - กองการศึกษาฯ 

      2. จัดซื้อ
เครื่องพิมพ์ 
Multifunction 
แบบฉีดหมึกพร้อม
ติดตั้งถังหมึกพิมพ์ 
(Ink Tank 
Printer) 

เครื่องพิมพ์ Multifunction 
แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถัง
หมึกพิมพ์ (Ink Tank 
Printer) จ านวน 1 เครื่อง  
(ตามมาตรฐานครุภัณฑ์ที่
กระทรวง ICT ก าหนด) 

7,500 - - - - กองการศึกษาฯ 
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บัญชีครุภัณฑ ์
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 - ๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

                      
ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท เปูาหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา   
        (ผลผลิตของครุภัณฑ)์ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ หน่วยงาน 
          (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) รับผิดชอบหลัก 
    ครุภัณฑ์กีฬา ๑. จัดซื้อชุดเครื่อง

ออกก าลังกาย 
บ้านพลับพลา หมู่
ที่ 1 

ชุดเครื่องออกก าลังกายพร้อม
ติดตั้ง จ านวน 10 ชุด 

200,000 - - - - กองการศึกษาฯ 

      2. จัดซื้อชุดเครื่อง
ออกก าลังกาย 
บ้านไทย หมู่ที่ 2 

ชุดเครื่องออกก าลังกายพร้อม
ติดตั้ง จ านวน 10 ชุด 

- - ๒๐๐,๐๐๐ - - กองการศึกษาฯ 

      3. จัดซื้อชุดเครื่อง
ออกก าลังกาย 
บ้านกุดสวาย หมู่ที่ 
12 

ชุดเครื่องออกก าลังกายพร้อม
ติดตั้ง จ านวน 10 ชุด 

- - - 200,000 - กองการศึกษาฯ 

      4. จัดซื้อชุดเครื่อง
ออกก าลังกาย 
บ้านโนนแดง หมู่ที่ 
16 

ชุดเครื่องออกก าลังกายพร้อม
ติดตั้ง จ านวน 10 ชุด 

- - - - 200,000 กองการศึกษาฯ 
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บัญชีครุภัณฑ ์

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 - ๒๕70) 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

           ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท เปูาหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา   
        (ผลผลิตของครุภัณฑ)์ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ หน่วยงาน 
          (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) รับผิดชอบหลัก 
๓ แผนงานสังคม

สงเคราะห ์
(ค่าครุภัณฑ์ 
ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง)    
ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์
หรือ
อิเล็กทรอนิกส ์

1. จัดซื้อ
เครื่องพิมพ์ 
Multifunction 
แบบฉีดหมึกพร้อม
ติดตั้งถังหมึกพิมพ์ 
(Ink Tank 
Printer) 

เครื่องพิมพ์ Multifunction 
แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถัง
หมึกพิมพ์ (Ink Tank 
Printer) จ านวน 1 เครื่อง  
(ตามมาตรฐานครุภัณฑ์ที่
กระทรวง ICT ก าหนด) 

๗,๕๐๐ - - - - กองสวัสดิการ
สังคม 

      ๒. จัดซื้อเครื่อง
ส ารองไฟฟูา ขนาด 
๘๐๐ VA 

ขนาด ๘๐๐ VA จ านวน ๑ 
ชุด (ตามมาตรฐานครุภัณฑ์ที่
กระทรวง ICT ก าหนด) 

๓,๒๐๐ - - - - กองสวัสดิการ
สังคม 

๔ แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา 

(ค่าครุภัณฑ์ 
ที่ดินและ

สิ่งก่อสร้าง)    
ครุภัณฑ์

คอมพิวเตอร์
หรือ

อิเล็กทรอนิกส ์

1. จัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์ 
ส าหรับงาน
ประมวลผล แบบท่ี  
2 

ขนาดจอไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว 
จ านวน 1 เครื่อง  (ตาม
มาตรฐานครุภัณฑ์ที่กระทรวง 
ICT ก าหนด)  

๓๐,๐๐๐ - - - - กองช่าง 

    2. เครื่องพิมพ์ 
Multifunction 
เลเซอร์ หรือ LED 
ส ี

จ านวน 1 เครื่อง  (ตาม
มาตรฐานครุภัณฑ์ที่กระทรวง 
ICT ก าหนด)  

๑๕,๐๐๐ - - - - กองช่าง 
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บัญชีครุภัณฑ ์

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 - ๒๕70) 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

           ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท เปูาหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา   
        (ผลผลิตของครุภัณฑ)์ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ หน่วยงาน 
          (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) รับผิดชอบหลัก 

      

3. จัดซื้อเครื่อง
ส ารองไฟฟูา ขนาด 
๘๐๐ VA 

ขนาด ๘๐๐ VA จ านวน ๑ 
ชุด (ตามมาตรฐานครุภัณฑ์ที่
กระทรวง ICT ก าหนด) 

๓,๒๐๐ - - - - กองช่าง 

        รวมท้ังสิ้น ๓,๙๑๗,๙๐๐ ๒๐๒,๐๐๐ 416,700 206,000 200,000   

            

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

ส่วนที่  ๔ 
การติดตามและประเมินผล 

 
 

๑.  การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร ์
๒.  การติดตามและประเมินผลโครงการ 
๓.  สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่น 
๔.  ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 

      
 

 



ส่วนที่ ส่วนที่ 44  
 

การติดตามและประเมินผล 
 

4.1  การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร ์
ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ. 

๒๕๔๒ ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีอ านาจและหน้าที่ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง  โดยในการ
จัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น จะต้องด าเนินการตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ .ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑  ทั้งนี้  องค์กร
ปกครองส่าวนท้องถิ่น  ต้องก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนา
ขององค์กรปกคร องส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  เพื่อน าไปสู่การ  บูรณาการร่วมกัน ให้เกิดความสอดคล้องกับแผนพัฒนา
จังหวัด สามารถเชื่อมโยงไปสู่แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด  แผนพัฒนาภาค  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ ๑๒  
แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี  และเปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน  ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)   
จะต้องมีการติดตามและติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จะต้องด าเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ ซึ่ง
เป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดยด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้
งบประมาณรายจ่าย  รายละเอียดแนวทางการพิจารณาตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด  ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ 
ลงวันที่ ๑๕  พฤษภาคม  ๒๕๖๒   
 แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผ นพัฒนาท้องถิ่น 
ประกอบด้วย 
  ๑.๑  ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ๒๐  คะแนน 
  ๑.๒  การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ  20  คะแนน 
  ๑.๓  ยุทธศาสตร์  ๖0  คะแนน  ประกอบด้วย 
   (๑)  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ๑๐  คะแนน 
   (๒)  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ๑๐  คะแนน 
   (๓)  ยุทธศาสตร์จังหวัด  ๑๐  คะแนน 
   (๔)  วิสัยทัศน์  ๕  คะแนน 
   (๕)  กลยุทธ์  ๕  คะแนน 
   (๖)  เปูาประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์  ๕  คะแนน 
   (๗)  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ ๕  คะแนน 
   (๘)  แผนงาน  ๕  คะแนน 
   (๙)  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม  ๕  คะแนน 

คะแนนรวม  ๑๐๐  คะแนน  เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อเกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการ 
พัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ  ๘๐  (๘๐  คะแนน) 

 

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร ์
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
๑.  ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   ๒๐ 
๒.  การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ   20 
๓.  ยุทธศาสตร์  ประกอบด้วย ๖0   
     ๓.๑  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   (๑๐) 
     ๓.๒  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด   (๑๐) 



-๑31- 
 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
     ๓.๓  ยุทธศาสตร์จังหวัด   (๑๐) 
     ๓.๔  วิสัยทัศน์ (๕) 
     ๓.๕  กลยุทธ์ (๕) 
     ๓.๖  เปูาประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์   (๕) 
     ๓.๗  จุดยืนทางยุทธศาสตร์   (๕) 
     ๓.๘  แผนงาน   (๕) 
     ๓.๙  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม   (๕) 

รวมคะแนน ๑๐๐ 
 

  การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์  เป็นกระบวนการของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 
มีองค์ประกอบ 3 ส่วน คือ การวางแผน (Planing ) การน าแผนไปสู่การปฏิบัติ (Implementation) และการติดตาม
ประเมินผล (Monitor and Evaluation) ฉะนั้นการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ สามารถด าเนินการได้ดังนี้ 
  ๑)  ติดตามและประเมินผลกระบวนการ (Process) จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยตรวจสอบกระบวนการ
ด าเนินการว่าเป็นไปตามวิธีการและขั้นตอนที่ก าหนดไว้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ. 2548 และเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561 เป็นกรอบในการปฏิบัติงานติดตามและ
ประเมินผล 
  ๒)  ติดตามประเมินผลความพึงพอใจของประชาชน ต่อการด าเนินงานตามนโยบายขององค์การบริหารส่วน
ต าบล เป็นการประเมินผลการด าเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนาโดยออกแบบส ารวจความพึงพอใจของประชาชน 
 

4.2  การติดตามและประเมินผลโครงการ 
แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนา 

ท้องถิ่นประกอบด้วย 
๒.๑  การสรุปสถานการณ์การพัฒนา  ๑๐  คะแนน 
๒.๒  การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ  ๑๐  คะแนน 
๒.๓  การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ  ๑๐  คะแนน 
๒.๔  แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา  ๑๐  คะแนน 
๒.๕  โครงการพัฒนา  ๖๐  คะแนน  ประกอบด้วย 
 (๑)  ความชัดเจนของชื่อโครงการ  ๕  คะแนน 
 (๒)  ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ  ๕  คะแนน 
 (๓)  เปุาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง  ๕   

คะแนน 
 (๔)  โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ  ๒๐  ปี  ๕  คะแนน 
 (๕)  เปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   

ฉบับที่  ๑๒  ๕  คะแนน 
 (๖)  โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐  ๕  คะแนน 
 (๗)  โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด  ๕  คะแนน 

(๘)  โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่งคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้หลัก
ประชารัฐ  ๕  คะแนน 

 (๙)  งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ)  ๕  คะแนน 
 (๑๐)  มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ  ๕  คะแนน 
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(๑๑)  มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ  ๕  คะแนน 
 (๑๒)  ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์  ๕  คะแนน 
 คะแนน  ๑๐๐  คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ  ๘๐  (๘๐  คะแนน) 
 

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคล้อง 
แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
๑.  การสรุปสถานการณ์การพัฒนา   ๑๐ 
๒.  การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ   ๑๐ 
๓.  การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ ๑๐   
๔.  แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา  ๑๐ 
๕.  โครงการพัฒนา ประกอบด้วย   ๖๐ 
     ๕.๑  ความชัดเจนของชื่อโครงการ   (๕) 
     ๕.๒  ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (๕) 
     ๕.๓  เปูาหมาย (ผลผลิตาของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การต้ังงบประมาณได้ถูกต้อง (๕) 
     ๕.๔  โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี  (๕) 
     ๕.๕  เปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (๕) 
     ๕.๖  โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐ (๕) 
     ๕.๗  โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด (๕) 
     ๕.๘  โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ (๕) 
     ๕.๙  งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (๕) 
     ๕.๑๐  มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ (๕) 
     ๕.๑๑  มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ (๕) 
     ๕.๑๒  ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ (๕) 

รวม ๑๐๐ 
 

การติดตามและประเมินผลโครงการ  เป็นการประเมินผลที่ช่วยให้ทราบถึงความก้าวหน้าในการ 
ด าเนินงานว่าแผนงานหรือโครงการที่ได้ด าเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไร น าไปสู่ความส าเร็จตามแผนงานที่ก าหนดไว้
หรือไม่ มีผลส าเร็จมากน้อยเพียงใดเมื่อเทียบกับเปูาหมาย  เพื่อให้แผนงานหรือโครงการเป็นไปตามวัตถุประสงค์และ
เปูาหมายที่ก าหนดไว้  และยังเป็นเครื่องมือชี้ วัดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการด าเนินโครงการ โดยมีประเด็นในการ
ติดตามประเมินผล คือ 
  ๑)  การติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน โดยมีตัวชี้วัดเชิงปริมาณ คุณภาพ ความพึงพอใจ และ
ขั้นตอนการด าเนินงานซึ่งผู้รับผิดชอบโครงการจะเป็นผู้ก ากับตัวชี้วัด 
  ๒)  การเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการด าเนินงานประจ าปีและเพิ่มเติม 
 

เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล 
เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามผลการด าเนินงาน  ได้แก่  แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์การ 

บริหารส่วนต าบลพลับพลา  ซึ่งประกอบไปด้วย การติดตามการด าเนินงานของโครงการ /กิจกรรมและการเ ปลี่ยนแปลง
โครงการ/กิจกรรม  การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ  การติดตามโครงการ/กิจกรรมที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  ตลอดจน
ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานการประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  เป็นการตรวจสอบผลที่เกิดขึ้นจริงเมื่อด าเนิน
โครงการ/กิจกรรมแล้วเสร็จ  โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผล ได้แก่   
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แบบที่  ๑  การก ากับการจัดท าตามยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แบบที่  ๒  แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แบบที่  ๓  แบบประเมินผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร ์
แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล 
การติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan  (www.dla.go.th) 

 

เกณฑ์มาตรฐานและตัวชี้วัด 
 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ได้มีเกณฑ์มาตรฐาน (Standard Criteria) และ ตัวชี้วัด 

(Indicators) เพื่อใช้เป็นกรอบในการประเมินให้เกิดความชัดเจนเป็นระบบมีมาตรฐานและ เป็นที่ยอมรับ  โดยใช้เกณฑ์
มาตรฐานและตัวชี้วัด ดังนี้ 
เกณฑ์มาตรฐาน 
(Standard Criteria) 

ตัวชี้วัด 
(Indicators) 

กรอบตัวแปร 
(Attributes) 

สัมฤทธิผลและการบรรลุวัตถุประสงค์
ของโครงการ 

ผลผลิต ผลลัพธ์ ผลต่างระหว่างจ านวนโครงการที่แล้ว
เสร็จกับจ านวนโครงการทั้งหมด 

การสนองตอบความต้องการของ
ประชาชน 

ระดับความพึงพอใจ สัดส่วนของประชาชนกลุ่มเปูาหมาย
ที่พึงพอใจและไม่พึงพอใจ ผลสะท้อน
กลับ 

 

๔.๓  สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
๔.4  ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
 1.  ผลกระทบน าไปสู่อนาคต 
      องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา  ได้จัดบริการสาธารณะเพ่ืออ านวยความสะดวกและตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนไม่ว่าจะเป็นด้านโครงสร้างพื้นฐาน การศึกษา เศรษฐกิจ สังคม ทั้งนี้มุ่งหวังให้ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน ในส่วนของการด าเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งเป็นการแปลงแผนไปสู่ 

แบบรายงาน 

แบบประเมินผลแผน 
(Input) 

แบบติดตามแผนฯ 
(Process) 

แบบประเมินผลแผน 
(Output) 

แบบที่ ๑ 
การประเมินการจัดท้า
แผนพัฒนาท้องถิ่นของ
องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น 

แบบที่ ๒ 
แบบติดตามและ

ประเมินผลการด้าเนินงาน
ขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น 

แบบที่ ๓ 
๑. แบบประเมินการ

ด้าเนินงานตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 

๒. แบบประเมินความ
พอใจต่อผลการด้าเนินงาน
ขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นในภาพรวม 

http://www.dla.go.th/
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การปฏิบัติ ผลผลิตของโครงการ /กิจกรรม (Output) ได้ก่อให้เกิดผลกระทบ (Impact)  ทั้ง ๓ ระดับ  คือ  ระยะสั้น ระยะ
กลาง และระยะยาว   โดยในอนาคตองค์การบริหารส่วนต้าบลพลับพลา ได้วางแผนด้าเนินการพัฒนาท้องถิ่นในด้านต่างๆ 
สามารถสรุปได้ ดังนี้ 

ด้าน แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
๑. โครงสร้างพื้นฐาน - จัดให้มีระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการที่เหมาะสม และเพียงพอในพื้นที่ 

สามารถพัฒนาพื้นที่ให้มีความเจริญ และรองรับการขยายตัวของเมือง 
- ขยายเขตประปาส่วนภูมิภาคให้ครอบคลุมทุกหลังคาเรือน 
- ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะให้ครอบคลุมทุกหลังคาเรือน พร้อมติดตั้งโคมไฟส่องสว่าง
ให้ครอบคลุมพื้นที่จุดเสี่ยง 

๒. การศึกษา - พัฒนาบุคลากรด้านการศึกษา สื่ออุปกรณ์และการเรียนการสอนให้มีความทันสมัย 
พัฒนาหลักสูตรที่ได้มาตรฐานบูรณาการกับหลักสูตรท้องถิ่น  สามารถจัดการเรียน การ
สอนให้เด็กมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่เป็นเลิศ 
- เสริมสร้างความเข้าใจและการอยู่ร่วมกันภายภายหลักบวร 

๓. สุขภาวะและคุณภาพชีวิต - การรณรงค์ป้องกันโรคติดต่อ เช่น โรคติดเชื้อไวรัสโคโลนา- 2019  โรคไข้เลือดออก  
และโรคติดต่ออ่ืนๆ 
- สร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้แก่เด็กและเยาวชนให้รู้เท่าทันถึงโทษและรูปแบบการแพร่
ระบาดของยาเสพติด เสริมสร้างชุมชนและโรงเรียนสีขาว 
- เตรียมความพร้อมส้าหรับผู้ที่เข้าสู่วัยผู้สูงอายุ และสนับสนุนการด้าเนินงานด้าน
ผู้สูงอายุ 

๔. กีฬาและนันทนาการ - สร้างลานกีฬาและติดตั้งเคร่ืองออกก้าลังกายภายในชุมชน 
- สร้างสถานที่ออกก้าลังกาย 

๕. การบรรเทาสาธารณภัย - เสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินแก่ประชาชน เช่น ติดตั้งกล้อง CCTV 
บริเวณจุดเสี่ยงเพื่อดูแลรักษาความปลอดภัย 
- เพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานของ จนท .งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สร้าง
เครือข่ายรักษาความปลอดภัยทั้งภาครัฐและประชาสังคมทั้งภายในและภายนอกพื้นที่ 
- วางแผนการด าเนินการปูองกันด้านสาธารณภัยต่างๆ เช่น ภัยแล้ง น้ าท่วม วาตะภัย 
อัคคีภัย   ทั้งก่อนเกิดเหตุ  ระหว่างเกิดเหตุ  หลังเกิดเหตุ บรรจุแผนงาน  โครงการ  
กิจกรรม การให้ความช่วยเหลือต่างๆ  จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  เพื่อสามารถด าเนินการได้ทันท่วงที   

๖. ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

- จัดระบบการก้าจัดขยะที่มีประสิทธิภาพ สร้างจิตส้านึกในการทิ้งขยะ และส่งเสริมให้
มีการคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง คือภายในครัวเรือน 
- พัฒนาแหล่งน้้าคูคลองตามธรรมชาติให้สะอาด สามารถระบายน้้าได้สะดวก 

๗. การบริหารงาน - ส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีบทบาทและมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 
- เพิ่มประสิทธิภ าพการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ให้ทั่วถึงเพิ่มช่องทางการ
ประชาสัมพันธ์ เช่น เสียงตามสาย เว็บไซต์ สื่อโซเซียล ฯลฯ 
- พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานอยู่เสมอ เพื่อพัฒนาองค์กร
และให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ 
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2.  ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 

  ๑.  ข้อสังเกต   จากการส ารวจข้อมูล การลงพื้นที่ในต าบล จะเห็นว่าประชาชนยังมีปัญหาที่จะต้อง
ด าเนินการแก้ไขอยู่มาก ดังนี้  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ยังเป็นปัญหาและมีความจ าเป็นที่จะต้องด าเนินการแก้ไขเป็นอันดับต้นๆ 
ไม่ว่าจะเป็น เส้นทางคมนาคมต่างๆ ไฟฟูา ประปา แหล่งน้ าเพื่ออุปโภค บริโภค   ด้านการศึกษา  สาธารณสุข  ความมั่งคง
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  การศาสนาศิลปวัฒนธรรม  ประเพณี  กี ฬา  สถานที่ผ่อนหย่อนใจ  สวัสดิการสังคม   
การเกษตร  เศรษฐกิจ  อุตสาหกรรม การพัฒนาอาชีพ  ด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม  ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล จากปัญหา
ด้านต่างๆ ประชาชนไม่สามารถแก้ไขปัญหาเองได้จึงต้องเสนอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแก้ไข ท าให้มีการเสนอโครงการ
เข้ามาเป็นจ านวนมาก  ซึ่งงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นมีจ ากัดไม่เพียงพอต่อการบริหารจัดการได้ทั้งหมด 
  ๒.  ข้อเสนอแนะ  จากข้อสังเกตดังกล่าว  มีข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาต่างๆ  ดังนี้  ปัญหาต่างๆ ที่ถูก
เสนอมายังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  นั้น ควรน ามาพิจารณาจัดล าดับความส าคัญโดยประชาคมท้องถิ่น  ซึ่งมีหลายภาค
ส่วน  ประกอบไปด้วย  คณะกรรมการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  สมาชิกสภาท้องถิ่น  ผู้น าหมู่บ้าน  ตัวแทนส่วน
ราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หน่วยงานที่เก่ียวข้อง  ประชาชนทั่วไป  รวมถึงเจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ช่วยกัน
ตรวจสอบดูแลรับทราบปัญหาในพื้นที่แล้วรายงานผู้บริหารเพื่อพิจารณาสั่งการด าเนินการแก้ไขปัญหา หรือพิจารณาบรรจุเข้า
แผนพัฒนาท่องถิ่นต่อไป  กรณีโครงการที่เกินศักยภาพก็ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเสนอขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงาน
อื่น 
  ๓.  ผลจากการพัฒนา   จากการพัฒนาที่ผ่านมาพบว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้แก้ไขปัญหาให้กับ
ประชาชนได้ในหลายเร่ือง  และครอบคลุมทุกด้าน  มีผลก ารประเมินอยู่ในเกณฑ์ที่ดี  ประชาชนมีความพึงพอใจ  แต่ก็ยังมี
ปัญหาที่จะต้องแก้ไข ไม่ว่าจะเป็นด้าน โครงสร้างพื้นฐาน ถนน ไฟฟูา ประปา ซึ่งยังคงเป็นปัญหาที่ประชาชนยังได้รับความ
เดือดร้อน  ด้าน สิ่งแวดล้อม  ปัญหาขยะที่มีปริมาณมากถึงแม้จะมีโครงการรณรงค์ให้มีการคัดแยกข ยะจากต้นทางแล้วก็ตาม  
ด้านเศรษฐกิจ และด้านอื่นๆ ซึ่งจะได้มีการวางแผนเพื่อแก้ไขปัญหาต่อไป 
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ข.  ส าเนารายงานการประชุมสภาฯ 

 


