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อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

 
 



ค าน า 
 

อาศัยอ านาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘  ข้อ 4  “การแก้ไข” หมายความว่า การแก้ไขข้อผิดพลาดในแผนพัฒนาหรือ
แผนการด าเนินงานให้ถูกต้อง โดยไม่ท าให้วัตถุประสงค์และสาระส าคัญเดิมเปลี่ยนแปลงไป  หมวด ๔  การ
แก้ไข การเพ่ิม เติมหรือการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา  ข้อ 21  การแก้ไขแผนพัฒนา เป็นอ านาจของผู้บริหาร
ท้องถิ่น  และตามระเบี ยบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕๖1 ข้อ 8  “เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นได้เห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่นที่แก้ไขแล้ว ให้ปิดประกาศ
ให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเห็นชอบ พร้ อมทั้งแจ้งสภา
ท้องถิ่น อ าเภอ และจังหวัดทราบด้วย” ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 3867 ลง
วันที่ 6 กรกฎาคม 2564 เรื่อง แนวทางการด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา  ได้ตรวจสอบแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 –  
2570) พบว่ามีข้อมูลรายการโครงการ และข้อมูลบัญชีครุภัณฑ์ที่ต้องมีการแก้ไข  เนื่องจากมีการพิมพ์ชื่อและ
เป้าหมายโครงการผิด  แก้ไขงบประมาณเนื่องจากราคากลางเพิ่มขึ้น  ในส่วน ของบัญชีครุภัณฑ์ต้องมีการ
ปรับเปลี่ยนแผนงานให้สอดคล้องกับรูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ- รายจ่ายงบประมาณในปัจจุบัน  
ดังนั้นจึงจ าเป็นต้องมีการแก้ไขแผน พัฒนาท้องถิ่นให้ถูกต้อง เพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่าย
ประจ าป ีงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมและงบประมาณจากเงินสะสม เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ. 2548 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 
2561   
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หลักการและเหตุผล 
ประกอบแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 1/2565 

องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา   
 

ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา  ได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕66-๒๕70)  
ประกาศใช้เมื่อวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2564 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 นั้น 

 

ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา  ได้ตรวจสอบแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 
2570 ) พบว่ามีข้อมูลรายการโครงการและบัญชีครุภัณฑ์ที่ต้องมีการแก้ไข เนื่องจากมีการพิมพ์ชื่อและ
เป้าหมายโครงการผิด  แก้ไขงบประมาณเนื่องจากราคากลางเพิ่มขึ้น  ในส่วนของบัญชีครุภัณฑ์ ต้องมีการ
ปรับเปลี่ยนแผนงานให้สอดคล้องกับรูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ- รายจ่ายงบประมาณในปัจจุบัน 
ดังนั้นในส่วนของโครงการและบัญชีครุภัณฑ์จึงต้องมีการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2566 – 2570) ให้
ถูกต้อง โดยไม่ท าให้วัตถุประสงค์และสาระส าคัญเดิมเปลี่ยนแปลงไป ซ่ึง ถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ .ศ. 2548 และแก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561  ข้อ 4 “การแก้ไข” หมายความว่า การแก้ไขข้อผิดพลาดในแผนพัฒนา
หรือแผนการด าเนินงานให้ถูกต้อง โดยไม่ท าให้วัตถุประสงค์และสาระส าคัญเดิมเปลี่ยนแปลงไป  หมวด ๔  การ
แก้ไข การเพ่ิมเติมหรือการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา   ข้อ 21  การแก้ไขแผนพัฒนาเป็นอ านาจของผู้บริหาร
ท้องถิ่น  “เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นได้เห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่นที่แก้ไขแล้ว ให้ปิดประกาศให้ประชาชนทราบโด ย
เปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเห็นชอบ พร้อมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น อ าเภอ และจังหวัด
ทราบด้วย” และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 3867 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2564 เรื่อง 
แนวทางการด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
 



ส่วนที่  ๓ 
การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ 

 
บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
 รายละเอียดโครงการพัฒนาที่แก้ไขตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  แก้ไข  ครั้งที่  1/๒๕๖5  ดังนี้ 

ล าดับที ่ รายละเอียดแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  

(เดิม) 

รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) แก้ไข  ครั้งท่ี  1/๒๕๖5  

(แก้ไขใหม่) 

เหตุผลในการแก้ไข ยุทธศาสตร ์ หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

1 โครงการขยายเขตประปาส่วนภูมิภาคช่วงบ้านนาย โบตัน ถึงบ้าน
นายแปว สับกระโทก บ้านโค้งยาง หมู่ที่ 4 
เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ 
ยาว  295  เมตร 
งบประมาณ ปี  2566  ตั้งไว้ 150,000 บาท  
แผนงานเคหะและชุมชน 
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) หน้าท่ี 85 
ล าดับที่ 1   

โครงการขยายเขตประปาส่วนภูมิภาคช่วงบ้านนายประมวล ถึง
บ้านนายแปว สับกระโทก บ้านโค้งยาง หมู่ที่ 4 
เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ 
ยาว  295  เมตร 
งบประมาณ ปี  2566  ตั้งไว้ 150,000 บาท  
แผนงานเคหะและชุมชน 
 (แก้ไขช่ือจากนายโบตัน เป็น นายประมวล) 

- เพื่อน าไปจัดท างบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี 2566 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

กองช่าง 

2 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายต้นจิกคลองตามูลถึงบ้าน 
นางสวิง ชาติผักแว่น บ้านโนนแดง หมู่ที ่16 
เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ 
กว้าง 2.50 เมตรยาว 900 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร 
งบประมาณ ปี  2568  ตั้งไว้ 160,000 บาท  
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) หน้าท่ี 
109 ล าดับที่ 74   

โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายต้นจิกคลองตามูลถึงบ้านนาง
สวิง ชาติผักแว่น บ้านโนนแดง หมู่ที ่16 
เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ 
กว้าง 2.50 เมตรยาว 900 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร 
งบประมาณ ปี  2566  ตั้งไว้ 160,000 บาท  
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
(แก้ไขย้ายปีงบประมาณ จากปี 2568 เป็นปี 2566)   

- เพื่อน าไปจัดท างบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี 2566 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

กองช่าง 
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ล าดับที ่ รายละเอียดแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  

(เดิม) 

รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) แก้ไข  ครั้งท่ี  1/๒๕๖5  

(แก้ไขใหม่) 

เหตุผลในการแก้ไข ยุทธศาสตร ์ หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

3 โครงการซ่อมสร้างถนน ACจากถนนทางหลวงหมายเลข 24 ถึง
บ้านกอก หมู่ที่ 6 (นม.ถ. 59-049) 
เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ 
กว้าง 5.00 เมตรยาว 1,438 เมตร 
งบประมาณ ปี  2568 - 2569  ตั้งไว้ 3,650,000 บาท  
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) หน้าท่ี 
115 ล าดับที่ 3   

โครงการซ่อมสร้างถนน ACจากถนนทางหลวงหมายเลข 24 ถึง
บ้านกอก หมู่ที่ 6 (นม.ถ. 59-049) 
เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ 
กว้าง 5.00 เมตรยาว 1,438 เมตร 
งบประมาณ ปี  2567 - 2568  ตั้งไว้ 3,650,000 บาท  
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
(แก้ไขย้ายปีงบประมาณ เป็นปี 2567 - 2568)   

- เพื่อน าไปจัดท างบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี งบประมาณ
รายจ่ายเพิ่มเติมหรือ
งบประมาณรายจ่ายจากเงิน
สะสม 
- เพื่อขอรับการสนับสนุน
งบประมาณจากส่วนกลางหรือ
กรมส่งเสริมฯ 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

กองช่าง 

4 โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางสายหลักจากบ้านปรางค์ ม. 9 ถึง
บ้านประดากุด ม. 7  (นม.ถ. 59-001) 
เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ 
ซ่อมแซมถนน จ านวน 11 ช่วง ยาวรวม 7,700 เมตร หรือมี
พื้นที่ซ่อมแซมถนนไม่น้อยกว่า 34,200 ตารางเมตร  
งบประมาณ ปี  2566 - 2567  ตั้งไว้ 16,000,000 บาท  
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) หน้าท่ี 
116 ล าดับที่ 7   

โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางสายหลักจากบ้านปรางค์ ม. 9 ถึง
บ้านประดากุด ม. 7  (นม.ถ. 59-001) 
เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ 
ซ่อมสร้างถนน จ านวน 11 ช่วง ยาวรวม 7,700 เมตร หรือมี
พื้นที่ซ่อมสร้างถนนไม่น้อยกว่า 34,200 ตารางเมตร 
งบประมาณ ปี  2566 - 2567  ตั้งไว้ 16,000,000 บาท  
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
(แก้ไขค าพิมพ์ผิดจากซ่อมแซมเป็นซ่อมสร้าง)   

- เพื่อน าไปจัดท างบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี งบประมาณ
รายจ่ายเพิ่มเติมหรือ
งบประมาณรายจ่ายจากเงิน
สะสม 
- เพื่อขอรับการสนับสนุน
งบประมาณจากส่วนกลางหรือ
กรมส่งเสริมฯ 
 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

กองช่าง 

5 โครงการซ่อมแซมถนนสายบ้านท่าตะเคียน  หมู่ที่  13  เชื่อมบ้าน
คลองกลาง  หมู่ที่  15 (เชื่อมบ้านหนองใหญ่ หมู่ที่ 10 ต.โคกไทย  
อ.ปักธงชัย) 
เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ 
ซ่อมแซมถนน  จ านวน  4  ช่วง ยาวรวม 5,500 เมตร หรือมี
พื้นที่ซ่อมแซมถนนไม่น้อยกว่า  38,000  ตารางเมตร 
งบประมาณ ปี  2568 - 2569  ตั้งไว้ 18,000,000 บาท  
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) หน้าท่ี 
118 ล าดับที่ 11  

โครงการซ่อมสร้างถนนสายบ้านท่าตะเคียน  หมู่ที่  13  เชื่อม
บ้านคลองกลาง  หมู่ที่  15 (เชื่อมบ้านหนองใหญ่ หมู่ที่ 10  
ต.โคกไทย อ.ปักธงชัย) 
เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ 
ซ่อมสร้างถนน  จ านวน  4  ช่วง ยาวรวม 5,500 เมตร หรือมี
พื้นที่ซ่อมสร้างถนนไม่น้อยกว่า  38,000  ตารางเมตร 
งบประมาณ ปี  2567 - 2568  ตั้งไว้ 18,000,000 บาท  
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
(แก้ไขจากซ่อมแซมเป็นซ่อมสร้างและย้ายปีงบประมาณ เป็น 
ปี 2567 - 2568)   

- เพื่อน าไปจัดท างบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี งบประมาณ
รายจ่ายเพิ่มเติมหรือ
งบประมาณรายจ่ายจากเงิน
สะสม 
- เพื่อขอรับการสนับสนุน
งบประมาณจากส่วนกลางหรือ
กรมส่งเสริมฯ 
 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

กองช่าง 

 



-4- 
 

ล าดับที ่ รายละเอียดแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  

(เดิม) 

รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) แก้ไข  ครั้งท่ี  1/๒๕๖5  

(แก้ไขใหม่) 

เหตุผลในการแก้ไข ยุทธศาสตร ์ หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

6 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ่อขยะ ถึงบ้านโนนแดง หมู่ที่ 16  
(นม.ถ 59-007) 
เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ 
ช่วงที่ ๑ กว้าง ๖ เมตร ยาว ๒,๘๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร 
ช่วงที่ ๒ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๙๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร 
งบประมาณ ปี  2568 - 2569  ตั้งไว้ ๑4,5๐๐,๐๐๐ บาท  
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) หน้าท่ี 
119 ล าดับที่ 16   

โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ่อขยะ ถึงบ้านโนนแดง หมู่ที่ 16  
(นม.ถ 59-007) 
เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ 
ช่วงที่ ๑ กว้าง ๖ เมตร ยาว ๒,๘๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร 
ช่วงที่ ๒ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๙๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร
งบประมาณ ปี  2567 - 2568  ตั้งไว้ 14,500,000 บาท  
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
(แก้ไขย้ายปีงบประมาณ เป็นปี 2567 - 2568)   

- เพื่อน าไปจัดท างบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี งบประมาณ
รายจ่ายเพิ่มเติมหรือ
งบประมาณรายจ่ายจากเงิน
สะสม 
- เพื่อขอรับการสนับสนุน
งบประมาณจากส่วนกลางหรือ
กรมส่งเสริมฯ 
 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

กองช่าง 
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ส่วนของบัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2566 – 2570)  แก้ไข  ครั้งที่  1/2565 

บัญชีครุภัณฑ ์ของแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2566 – 2570)  แก้ไข  ครั้งที่  1/2565  รายละเอียด ดังนี้ 
ล าดับที่ รายละเอียดแผนพัฒนาท้องถิ่น  

(พ.ศ. 2566 – 2570)  
(เดิม) 

รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น   
(พ.ศ. 2566 – 2570) แก้ไข ครั้งที่ 1/2565 

(แก้ไขใหม่) 

เหตุผลความจ าเป็นใน
การแก้ไข 

ประเภท แผนงาน หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
1 จัดซื้อเลื่อยไฟฟ้า 

เป้าหมาย/ผลผลิตของครุภัณฑ ์
เลื่อยไฟฟ้า ขนาด 16 นิ้ว 1,600 วัตต์ จ านวน 1 เครื่อง
งบประมาณ ปี 2566  ตั้งไว้  5,000 บาท 
แผนงานบริหารงานท่ัวไป  
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  
หน้า  124  ล าดับที่ 1 

จัดซื้อเลื่อยไฟฟ้า 
เป้าหมาย/ผลผลิตของครุภัณฑ ์
เลื่อยไฟฟ้า ขนาด 16 นิ้ว 1,600 วัตต์ จ านวน 1 เครื่อง
งบประมาณ ปี 2566  ตั้งไว้  5,000 บาท 
แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
(แก้ไขแผนงาน)   
 

- เพื่อน าไปจัดท า
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี งบประมาณ
รายจ่ายเพิ่มเติม 

ครุภัณฑ์
ก่อสร้าง 

แผนงานการ
รักษาความสงบ
ภายใน 
 

ส านักปลัด 

2 จัดซื้ออินเวอร์เตอร์แปลงไฟ 
เป้าหมาย/ผลผลิตของครุภัณฑ ์
อินเวอร์เตอร์แปลงไฟ 24 V 3,000W 24V to 220V  
จ านวน  1  เครื่อง 
งบประมาณ ปี 2566  ตั้งไว้  3,000 บาท 
แผนงานบริหารงานท่ัวไป  
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  
หน้า  125  ล าดับที่ 1 

จัดซื้ออินเวอร์เตอร์แปลงไฟ 
เป้าหมาย/ผลผลิตของครุภัณฑ ์
อินเวอร์เตอร์แปลงไฟ 24 V 3,000W 24V to 220V  
จ านวน  1  เครื่อง 
งบประมาณ ปี 2566  ตั้งไว้  5,000 บาท 
แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
(แก้ไขแผนงานและงบประมาณ)   
 

- เพื่อน าไปจัดท า
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี งบประมาณ
รายจ่ายเพิ่มเติม 

ครุภัณฑอ์ื่น แผนงานการ
รักษาความสงบ
ภายใน 
 

ส านักปลัด 

3 จัดซื้อรถบรรทุกขยะ 
เป้าหมาย/ผลผลิตของครุภัณฑ ์
รถบรรทุกขยะ  จ านวน  ๑  คัน  ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตร
กระบอกสูบไม่ต่ ากว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือก าลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่
ต่ ากว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย (ตามมาตรฐานครุภัณฑ์ที่
ก าหนด) 
งบประมาณ ปี 2566  ตั้งไว้  2,400,000 บาท 
แผนงานบริหารงานท่ัวไป  
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  
หน้า  123  ล าดับที่ 1 

จัดซื้อรถบรรทุกขยะ 
เป้าหมาย/ผลผลิตของครุภัณฑ ์
รถบรรทุกขยะ  จ านวน  ๑  คัน  ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ 
ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือก าลัง
เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย (ตาม
มาตรฐานครุภัณฑ์ที่ก าหนด) 
งบประมาณ ปี 2566  ตั้งไว้  2,500,000 บาท  
แผนงานเคหะและชุมชน 
(แก้ไขแผนงานและงบประมาณ)   
 

- เพื่อน าไปจัดท า
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี งบประมาณ
รายจ่ายเพิ่มเติมหรือ
งบประมาณรายจ่าย
จากเงินสะสม 
- เพื่อขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณ
จากส่วนกลางหรือ
กรมส่งเสริมฯ 

ครุภัณฑ์
ยานพาหนะ
และขนส่ง 

แผนงานเคหะ
และชุมชน 
 

ส านักปลัด 
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ส่วนของบัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2566 – 2570)  แก้ไข  ครั้งที่  1/2565 

 

บัญชีครุภัณฑ์ ของแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2566 – 2570)  แก้ไข  ครั้งที่  1/2565  รายละเอียด ดังนี้ 
ล าดับที่ รายละเอียดแผนพัฒนาท้องถิ่น  

(พ.ศ. 2566 – 2570)  
(เดิม) 

รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น   
(พ.ศ. 2566 – 2570) แก้ไข ครั้งที่ 1/2565 

(แก้ไขใหม่) 

เหตุผลความจ าเป็นใน
การแก้ไข 

ประเภท แผนงาน หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
4 จัดซื้อรถบรรทุกขยะ  

เป้าหมาย/ผลผลิตของครุภัณฑ ์
จัดซื้อรถบรรทุกขยะ จ านวน 1 คัน ขนาด 1 ตัน ปริมาณ
กระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 2,400 ซีซี หรือก าลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่
ต่ ากว่า 110 กิโลวัตต์ แบบเปิดข้างเทท้าย   (ตามมาตรฐาน
ครุภัณฑ์ที่ก าหนด) 
งบประมาณ ปี 2566  ตั้งไว้  950,000 บาท 
แผนงานบริหารงานท่ัวไป  
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  
หน้า  123  ล าดับที่ 2 

จัดซื้อรถบรรทุกขยะ  
เป้าหมาย/ผลผลิตของครุภัณฑ ์
จัดซื้อรถบรรทุกขยะ จ านวน 1 คัน ขนาด 1 ตัน ปริมาณ
กระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 2,400 ซีซี หรือก าลังเครื่องยนต์
สูงสุดไม่ต่ ากว่า 110 กิโลวัตต์ แบบเปิดข้างเทท้าย   (ตาม
มาตรฐานครุภัณฑ์ที่ก าหนด) 
งบประมาณ ปี 2566  ตั้งไว้  1,000,000 บาท 
แผนงานเคหะและชุมชน 
(แก้ไขแผนงานและงบประมาณ)   
 

- เพื่อน าไปจัดท า
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี งบประมาณ
รายจ่ายเพิ่มเติมหรือ
งบประมาณรายจ่าย
จากเงินสะสม 
- เพื่อขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณ
จากส่วนกลางหรือ
กรมส่งเสริมฯ 

ครุภัณฑ์
ยานพาหนะ
และขนส่ง 

แผนงานเคหะ
และชุมชน 
 

ส านักปลัด 

5 จัดซื้อชุดเครื่องออกก าลังกาย บ้านพลับพลา หมู่ที่ 1 
เป้าหมาย/ผลผลิตของครุภัณฑ ์
ชุดเครื่องออกก าลังกายพร้อมติดตั้ง จ านวน 10 ชุด 
งบประมาณ ปี 2566  ตั้งไว้  200,000 บาท 
แผนงานการศึกษา  
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  
หน้า  127  ล าดับที่ 1 

จัดซื้อชุดเครื่องออกก าลังกาย บ้านพลับพลา หมู่ที่ 1 
เป้าหมาย/ผลผลิตของครุภัณฑ ์
ชุดเครื่องออกก าลังกายพร้อมติดตั้ง จ านวน 10 ชุด 
งบประมาณ ปี 2566  ตั้งไว้  200,000 บาท 
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
(แก้ไขแผนงาน)   
 

- เพื่อน าไปจัดท า
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี งบประมาณ
รายจ่ายเพิ่มเติม 

ครุภัณฑ์กีฬา แผนงานการ
ศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 
 

กอง
การศึกษาฯ 
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ส่วนของบัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2566 – 2570)  แก้ไข  ครั้งที่  1/2565 

 

บัญชีครุภัณฑ์ ของแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2566 – 2570)  แก้ไข  ครั้งที่  1/2565  รายละเอียด ดังนี้ 
ล าดับที่ รายละเอียดแผนพัฒนาท้องถิ่น  

(พ.ศ. 2566 – 2570)  
(เดิม) 

รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น   
(พ.ศ. 2566 – 2570) แก้ไข ครั้งที่ 1/2565 

(แก้ไขใหม่) 

เหตุผลความจ าเป็นใน
การแก้ไข 

ประเภท แผนงาน หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
6 จัดซื้อชุดเครื่องออกก าลังกาย บ้านไทย หมู่ที่ 2 

เป้าหมาย/ผลผลิตของครุภัณฑ ์
ชุดเครื่องออกก าลังกายพร้อมติดตั้ง จ านวน 10 ชุด 
งบประมาณ ปี 2568  ตั้งไว้  200,000 บาท 
แผนงานการศึกษา  
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  
หน้า  127  ล าดับที่ 2 

จัดซื้อชุดเครื่องออกก าลังกาย บ้านไทย หมู่ที่ 2 
เป้าหมาย/ผลผลิตของครุภัณฑ ์
ชุดเครื่องออกก าลังกายพร้อมติดตั้ง จ านวน 10 ชุด 
งบประมาณ ปี 2568  ตั้งไว้  200,000 บาท 
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
(แก้ไขแผนงาน)   
 

- เพื่อน าไปจัดท า
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี งบประมาณ
รายจ่ายเพิ่มเติม 

ครุภัณฑ์กีฬา แผนงานการ
ศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 
 

กอง
การศึกษาฯ 

7 จัดซื้อชุดเครื่องออกก าลังกาย บ้านกุดสวาย หมู่ที่ 12 
เป้าหมาย/ผลผลิตของครุภัณฑ ์
ชุดเครื่องออกก าลังกายพร้อมติดตั้ง จ านวน 10 ชุด 
งบประมาณ ปี 2569  ตั้งไว้  200,000 บาท 
แผนงานการศึกษา  
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  
หน้า  127  ล าดับที่ 3 

จัดซื้อชุดเครื่องออกก าลังกาย บ้านกุดสวาย หมู่ที่ 12 
เป้าหมาย/ผลผลิตของครุภัณฑ ์
ชุดเครื่องออกก าลังกายพร้อมติดตั้ง จ านวน 10 ชุด 
งบประมาณ ปี 2569  ตั้งไว้  200,000 บาท 
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
(แก้ไขแผนงาน)   
 

- เพื่อน าไปจัดท า
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี งบประมาณ
รายจ่ายเพิ่มเติม 

ครุภัณฑ์กีฬา แผนงานการ
ศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 
 

กอง
การศึกษาฯ 

8 จัดซื้อชุดเครื่องออกก าลังกาย บ้านโนนแดง หมู่ที่ 16 
เป้าหมาย/ผลผลิตของครุภัณฑ ์
ชุดเครื่องออกก าลังกายพร้อมติดตั้ง จ านวน 10 ชุด 
งบประมาณ ปี 2570  ตั้งไว้  200,000 บาท 
แผนงานการศึกษา  
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  
หน้า  127  ล าดับที่ 4 

จัดซื้อชุดเครื่องออกก าลังกาย บ้านโนนแดง หมู่ที่ 16 
เป้าหมาย/ผลผลิตของครุภัณฑ ์
ชุดเครื่องออกก าลังกายพร้อมติดตั้ง จ านวน 10 ชุด 
งบประมาณ ปี 2570  ตั้งไว้  200,000 บาท 
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
(แก้ไขแผนงาน)   
 

- เพื่อน าไปจัดท า
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี งบประมาณ
รายจ่ายเพิ่มเติม 

ครุภัณฑ์กีฬา แผนงานการ
ศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 
 

กอง
การศึกษาฯ 

 
 



 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.๐๑ 
 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 - ๒๕70) แก้ไข ครั้งท่ี 1/๒๕๖5 
องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

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

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ  
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ  
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ  
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ  
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ  
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ  
(บาท) 

๑)  ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน                         
  ๑.๒  แผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา 
(ผ.02/2) 

๑ 16,000,000 ๔ 52,150,000 ๓ 36,150,000 - - - - ๘ 104,300,000 

รวม ๑ 16,000,000 ๔ 52,150,000 ๓ 36,150,000 - - - - ๘ 104,300,000 
รวมท้ังสิ้น  ๑ 16,000,000 ๔ 52,150,000 ๓ 36,150,000 - - - - ๘ 104,300,000 

 
             
             

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.๐1/1 
 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้าน 
 (พ.ศ.  ๒๕66 – ๒๕70) แก้ไข ครั้งที่ 1/2565 

องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้าน 

(พ.ศ. 2566 – 2570) แก้ไข ครั้งท่ี 1/2565 
องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

 

ยุทธศาสตร ์
ปี  2566 ปี  2567 ปี  2568 ปี  2569 ปี  2570 รวม  5  ปี 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

            

  1.1  แผนงานเคหะและขุมชน 1 150,000 - - - - - - - - 1 150,000 
  1.2  แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา (ผ. 02/1) 

1 160,000 - - - - - - - - 1 160,000 

รวม 2 310,000 - - - - - - - - 2 310,000 
รวมท้ังสิ้น 2 310,000 - - - - - - - - 2 310,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ. ๐1/1 
 



 

 
 

 
 
 
 

แบบ ผ.๐๒/๑ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้าน  (พ.ศ.  ๒๕๖6 – ๒๕70) แก้ไข ครั้งที่ 1/2565 

องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้าน (พ.ศ. 2566 – 2570) แก้ไข ครั้งท่ี 1/2565 
องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ ๑  เสริมระบบโครงสร้างพื้นฐานเช่ือมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคต และเพิ่มขีดความสามารถ การค้าการลงทุนและเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  4  ด้านการพัฒนาเมือง 
    ๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
     ๑.๒  แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

ที่มาของ
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการขยายเขตประปา
ส่วนภูมิภาคช่วงบ้านนาย
ประมวล ถึงบ้านนายแปว 
สับกระโทก บ้านโค้งยาง 
หมู่ที่ 4 
 

เพื่อให้
ประชาชนมีน้ า
อุปโภคบริโภค
อย่างทั่วถึงและ
เพียงพอ 

ยาว  295  เมตร 
 

150,000 - - - - ประชาชนพึง
พอใจในการ
ด าเนิน
โครงการร้อย
ละ 7๐ ขึ้นไป 

ท าให้
ประชาชนมี
น้ าอุปโภค
บริโภคอย่าง
ทั่วถึงและ
เพียงพอ 

ประชาคม 
หมู่ที่ 4 

กองช่าง 
อบต.
พลับพลา 

รวม    150,000 - - - -     

 
๑.๒  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาด
ว่าจะ
ได้รับ 

ที่มาของ
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการก่อสร้างถนนหิน
คลุกสายต้นจิกคลองตามูล
ถึงบ้านนางสวิง ชาติ
ผักแว่น บ้านโนนแดง หมู่
ที1่6 

เพื่อให้
ประชาชนสัญจร
ไปมาได้สะดวก 

กว้าง 2.50 
เมตรยาว 900 
เมตร หนาเฉลี่ย 
0.10 เมตร 

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

ท าให้
ประชาชน
สัญจร
สะดวก 

ประชาคม 
หมู่ที่ 16 

กองช่าง 
อบต.
พลับพลา 

รวม    160,000 - - - -     

 

แบบ ผ. 02/1 



 

 
 

 
 
 
 

แบบ ผ.๐๒/2 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.  ๒๕๖6 – ๒๕70) แก้ไข ครั้งที่ 1/2565 

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ที่ใช้ส าหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น  

องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  ๒๕๖6 – ๒๕70) แก้ไข  ครั้งท่ี  1/๒๕๖5 

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้ส าหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ ๑  เสริมระบบโครงสรา้งพื้นฐานเช่ือมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคต และเพิ่มขีดความสามารถ การค้าการลงทุนและเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  4  ด้านการพัฒนาเมือง 
    ๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

๑.๒  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการซ่อมสร้างถนน 
ACจากถนนทางหลวง
หมายเลข 24 ถึงบ้านกอก 
หมู่ที่ 6 (นม.ถ. 59-049) 
 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวก 

กว้าง 5.00 เมตรยาว 
1,438 เมตร 

- 3,650,000 3,650,000 - - ประชาชนพึง
พอใจในการ
ด าเนินโครงการ
ร้อยละ  
7๐ ขึ้นไป 

ท าให้
ประชาชน
สัญจร
สะดวก 

อบจ.นม./
ส่วนกลาง 

2 โครงการซ่อมสร้าง
ถนนลาดยางสายหลักจาก
บ้านปรางค์ ม. 9 ถึงบ้าน
ประดากุด ม. 7  (นม.ถ. 
59-001) 
 

เพื่อให้
ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก      

ซ่อมสร้างถนน 
จ านวน 11 ช่วง 
ยาวรวม 7,700 
เมตร หรือมีพื้นที่
ซ่อมสร้างถนนไม่
น้อยกว่า 34,200 
ตารางเมตร 

16,000,000 
 

16,000,000 - - 
 

- ประชาชนพึง
พอใจในการ
สัญจรสะดวก
ร้อยละ 7๐ ขึ้น
ไป 

ท าให้
ประชาชน
สัญจร
สะดวก 

อบจ.นม./
ส่วนกลาง 

3 โครงการซ่อมสร้างถนน
สายบ้านท่าตะเคียน  หมู่ที่  
13  เชื่อมบ้านคลองกลาง  
หมู่ที่  15 (เชื่อมบ้าน
หนองใหญ่ หมู่ที่ 10  
ต.โคกไทย อ.ปักธงชัย) 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวก 

ซ่อมสร้างถนน  
จ านวน  4  ช่วง ยาว
รวม 5,500 เมตร 
หรือมีพื้นท่ีซ่อมสร้าง
ถนนไม่น้อยกว่า  
38,000  ตาราง
เมตร 

- 18,000,000 18,000,000 - - ประชาชนพึง
พอใจในการ
สัญจรสะดวก
ร้อยละ 7๐ ขึ้น
ไป 

ท าให้
ประชาชน
สัญจร
สะดวก 
 

อบจ.นม./
ส่วนกลาง 

แบบ ผ. ๐๒/๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  ๒๕๖6 – ๒๕70) แก้ไข  ครั้งท่ี  1/๒๕๖5 

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้ส าหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ ๑  เสริมระบบโครงสรา้งพื้นฐานเช่ือมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคต และเพิ่มขีดความสามารถ การค้าการลงทุนและเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  4  ด้านการพัฒนาเมือง 
    ๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

๑.๒  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

4 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.สายบ่อขยะ ถึง
บ้านโนนแดง หมู่ที่ 16   
(นม.ถ 59-007) 
 

เพื่อให้
ประชาชนสัญจร
ไปมาได้สะดวก 

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

- ๑4,5๐๐,๐๐๐ ๑4,5๐๐,๐๐๐ - - ประชาชนพึง
พอใจในการ
สัญจรสะดวก
ร้อยละ ๖๐ ขึ้น
ไป 

ท าให้
ประชาชน
สัญจร 
สะดวก 

อบจ.นม./
ส่วนกลาง 

รวม    16,000,000 52,150,000 36,150,000 - -    

แบบ ผ. ๐๒/๒ 
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บัญชีครุภัณฑ ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  แก้ไข  ครั้งท่ี  1/๒๕๖5 

องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 
 

ที ่
 
 

แผนงาน 
 
 

หมวด 
 
 

ประเภท 
 
 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ)์ 

 

งบประมาณ  
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

1. แผนงานการ
รักษาความ
สงบภายใน 

(ค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและ
สิ่งก่อสร้าง) ค่าครุภัณฑ ์
- ครุภัณฑ์ก่อสร้าง 

1. จัดซื้อเลื่อยไฟฟ้า เลื่อยไฟฟ้า ขนาด 16 นิ้ว 
1,600 วัตต์ จ านวน 1 
เครื่อง 
 

5,000 - - - - ส านักปลัด 

- ครุภัณฑ์อื่น 1. จัดซื้อ
อินเวอร์เตอร์แปลง
ไฟ 

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

5,000 - - - - ส านักปลัด 

2. แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน 
 
 

(ค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและ
สิ่งก่อสร้าง) ค่าครุภัณฑ ์
- ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง 

1.  จัดซื้อรถบรรทุก
ขยะ 

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

2,500,000 - - - - ส านักปลัด 

2. จัดซื้อรถบรรทุก
ขยะ 

จัดซื้อรถบรรทุกขยะ จ านวน 
1 คัน ขนาด 1 ตัน ปริมาณ
กระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 2,400 
ซีซี หรือก าลังเครื่องยนต์สูงสุด
ไม่ต่ ากว่า 110 กิโลวัตต์ แบบ
เปิดข้างเทท้าย   (ตาม
มาตรฐานครุภัณฑ์ที่ก าหนด) 

1,000,000 - - - - ส านักปลัด 

แบบ ผ. ๐๓ 
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บัญชีครุภัณฑ ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  แก้ไข  ครั้งท่ี  1/๒๕๖5 

องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 
 

ที ่
 
 

แผนงาน 
 
 

หมวด 
 
 

ประเภท 
 
 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ)์ 

 

งบประมาณ  
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

3. แผนงานการ 
ศาสนา
วัฒนธรรม
และ
นันทนาการ 

(ค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและ
สิ่งก่อสร้าง) ค่าครุภัณฑ ์
- ครุภัณฑ์กีฬา 

1. จัดซื้อชุดเครื่อง
ออกก าลังกาย บ้าน
พลับพลา หมู่ที่ 1 
 

ชุดเครื่องออกก าลังกายพร้อม
ติดตั้ง จ านวน 10 ชุด 
 

200,000 - - - - กองการศึกษาฯ 

2. จัดซื้อชุดเครื่อง
ออกก าลังกาย บ้าน
ไทย หมู่ที่ 2 
 

ชุดเครื่องออกก าลังกายพร้อม
ติดตั้ง จ านวน 10 ชุด 
 

- - 200,000 - - กองการศึกษาฯ 

3. จัดซื้อชุดเครื่อง
ออกก าลังกาย บ้าน
กุดสวาย หมู่ท่ี 12 
 

ชุดเครื่องออกก าลังกายพร้อม
ติดตั้ง จ านวน 10 ชุด 
 

- - - 200,000 - กองการศึกษาฯ 

4. จัดซื้อชุดเครื่อง
ออกก าลังกาย บ้าน
โนนแดง หมู่ที่ 16 
 

ชุดเครื่องออกก าลังกายพร้อม
ติดตั้ง จ านวน 10 ชุด 
 

- - - - 200,000 กองการศึกษาฯ 

 

แบบ ผ. ๐๓ 


