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ประกาศองคการบริหารสวนตําบลพลับพลา 
เรื่อง 

ประกาศใชแผนการดําเนินงานองคการบริหารสวนตําบลพลับพลา  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2557 
……………………………………… 

 
  ดวยองคการบริหารสวนตําบลพลับพลา  ไดดําเนินการจัดทําแผนการดําเนินงานประจําป
งบประมาณ  พ.ศ.  2557  เพื่อใหการดําเนินการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล  เปนไปตามยุทธศาสตรการ
พัฒนาที่ไดวางไวแลวและใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 หมวด  5  ขอ  26  ซึ่งกําหนดใหองคการบริหารสวนตําบลจัดทําแผนดําเนินการ
โดยคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินรวบรวมแผนงาน  โครงการพัฒนาขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน  หนวยราชการสวนกลาง  สวนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหนวยงานอื่น ๆ ที่ดําเนินการในพื้นที่ขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน  แลวจัดทํารางแผนดําเนินงานเสนอคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินพิจารณารางแผนการ
ดําเนินงานแลวเสนอผูบริหารทองถ่ินประกาศเปนแผนการดําเนินงาน  แลวน้ัน 
 

  องคการบริหารสวนตําบลพลับพลา  จึงขอประกาศใชแผนการดําเนินงานองคการบริหารสวน
ตําบลพลับพลา  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2557 
 

   ประกาศ  ณ  วันที่  29  เดือน   ตุลาคม   พ.ศ.  2556 
 
 
 
        (นายสมบูรณ  แขดอน) 

                                         นายกองคการบริหารสวนตําบลพลับพลา 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สวนที่  1  บทนํา 
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บทนํา 
 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
พ.ศ.  2548  กําหนดใหองคการบริหารสวนตําบล  จัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา  แผนพัฒนาสามปและแผนการ
ดําเนินงานประจําป  เพื่อเปนการกําหนดทิศทางในการพัฒนาทองถ่ินใหสอดคลองซึ่งกันระหวางแผนทุกแผน  และ
งบประมาณรายจายประจําป 
 

  เพื่อใหการดําเนินการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล  เปนไปตามยุทธศาสตรการพัฒนาที่ไดวาง
ไวแลวและใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
พ.ศ.  2548  หมวด  5  ซึ่งกําหนดใหองคการบริหารสวนตําบลจัดทําแผนการดําเนินงานประจําป 
 

  วัตถุประสงคของแผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2557 
 

  สําหรับแผนการดําเนินงาน  มีจุดมุงหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและ
กิจกรรมที่ดําเนินการจริงทั้งหมด  ในพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลพลับพลา  ประจําปงบประมาณ   
พ.ศ  2557   แผนการดําเนินงานเปนเอกสารที่ระบุแผนงาน / โครงการ / กิจกรรม   ทั้งหมดที่จะดําเนินใน
ปงบประมาณ  พ.ศ.  2557  ทําใหแนวทางดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลพลับพลามีความชัดเจนในการ
ปฏิบัติมากข้ึน  มีการประสานและบูรณาการการทํางานกับหนวยงานและการจําแนกรายละเอียดตาง ๆ  ของ
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม   ในแผนการดําเนินงานจะทําใหการติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปมีความสะดวกย่ิงข้ึน   
 

  ขั้นตอนการจัดทําแผนการดําเนินงาน 
   

  ขั้นตอนท่ี  1  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินรวบรวมแผนงานโครงการ
พัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  หนวยราชการสวนกลาง  สวนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจและหนวยงานอื่น ๆ  ที่
ดําเนินการในพื้นที่ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  แลวจัดทํารางแผนการดําเนินงานเสนอคณะกรรมการพัฒนา
ทองถ่ิน 
 

  ขั้นตอนท่ี  2  คณะกรรมการการพัฒนาทองถ่ินพิจารณารางแผนการดําเนินงาน  แลวเสนอ
ผูบริหารทองถ่ินประกาศเปนแผนการดําเนินงาน  ทั้งน้ีใหปดประกาศแผนการดําเนินงานภายในสิบหาวันนับแตวันที่
ประกาศ  เพื่อใหประชาชนในทองถ่ินทราบโดยทั่วกันและตองปดประกาศไวอยางนอยสามสิบวัน 
  ประโยชนของแผนปฏิบัติการ 
 

1. แสดงถึงความชัดเจนในการนําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาไปสูการปฏิบัติ 
2. แสดงความสอดคลองกับงบประมาณรายจายประจําป 
3. เพื่อความสะดวกในการปฏิบัติงานตามโครงการตาง ๆ  
4. งายตอการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

ในปน้ัน 
   
 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

สวนที่  2  บัญชีโครงการ/กิจกรรม 
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บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ 
แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2557 

องคการบริหารสวนตําบลพลับพลา 
 

ยุทธศาสตร/แนวทางการพัฒนา 
จํานวนโครงการ 

ท่ีดําเนินการ 
คิดเปนรอยละของ 
โครงการท้ังหมด 

จํานวน 
งบประมาณ  

(บาท) 

คิดเปนรอยละของ 
งบประมาณท้ังหมด 

หนวยดําเนินการ 

1.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
 

     

       แนวทางการพัฒนา  1  :  กอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษาถนน
สะพาน ทางนํ้า  ทอระบายนํ้า 

26 29.21 2,810,690 11.21 กองชาง 

       แนวทางการพัฒนา  2  :  การสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ
และการกอสรางอื่น ๆ  

2 2.24 150,000 0.59 กองชาง 

       แนวทางการพัฒนา  3  :  การสรางและบํารุงรักษาทางบก  
และทางนํ้าที่เช่ือมระหวางองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

- - - - - 

 
รวม 

 

28 31.46 2,960,690 19.65  
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บัญชสีรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ 
แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2557 

องคการบริหารสวนตําบลพลับพลา 
 

ยุทธศาสตร/แนวทางการพัฒนา 
จํานวนโครงการ 

ท่ีดําเนินการ 
คิดเปนรอยละของ 
โครงการท้ังหมด 

จํานวน 
งบประมาณ  

(บาท) 

คิดเปนรอยละของ 
งบประมาณท้ังหมด 

หนวยดําเนินการ 

2.  ยุทธศาสตรเสริมสรางความสามารถทางเศรษฐกิจและบรรเทา
ปญหาความยากจน 

     

       แนวทางการพัฒนา  1  :  เสริมสรางเศรษฐกิจพอเพียงตาม  
พระราชดําริและภูมิปญญาทองถ่ิน 

- - - - - 

       แนวทางการพัฒนา  2  :  สงเสริมอาชีพ/พัฒนาสินคาชุมชน/
ลานคาชุมชน 

- - - - - 
 

       แนวทางการพัฒนา  3  :  สงเสริมความเขมแข็งดาน 
เกษตรกรรม  

1 1.12 100,000 0.39 กองชาง 
 

รวม 1 1.12 100,000 0.39  
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บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ 
แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2557 

องคการบริหารสวนตําบลพลับพลา 
 

ยุทธศาสตร/แนวทางการพัฒนา 
จํานวนโครงการ 

ท่ีดําเนินการ 
คิดเปนรอยละของ 
โครงการท้ังหมด 

จํานวน 
งบประมาณ  

(บาท) 

คิดเปนรอยละของ 
งบประมาณท้ังหมด 

หนวยดําเนินการ 

3.  ยุทธศาสตรสรางสังคมใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยูรวมกันอยางมี
ความสุข 

     

       แนวทางการพัฒนา  1  :  สงเสริมสนับสนุนดานการศึกษา  ศาสนา
วัฒนธรรม  และประเพณี 

6 6.74 2,528,000 10.08 สวนการศึกษาฯ 

       แนวทางการพัฒนา  2  :  การสังคมสงเคราะหและการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต  เด็ก  สตรี  คนชรา  ผูดอยโอกาส  และติดเชื้อ   HIV     

10 11.23 1,069,600 4.26 สํานักงานปลัด, 
สวนการศึกษาฯ 

       แนวทางการพัฒนา  3  :   การสนับสนุนสงเสริมดานการกีฬา  และ
นันทนาการ 

8 8.98 753,000 3.00 สวนการศึกษาฯ, 
กองชาง 

       แนวทางการพัฒนา  4  :  การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย/ลด
อุบัติเหตุจราจรทางบก/ทางนํ้า 

2 2.24 275,000 1.09 สํานักงานปลัด 

      แนวทางการพัฒนา  5  :   การสาธารณสุข   ควบคุมโรคติดตอ/โรค
ระบาด 

5 5.61 310,000 1.23 สํานักงานปลัด 

      แนวทางการพัฒนา  6  :   การปองกันและแกไขการแพรระบาดปญหา
ยาเสพติด 

2 2.24 35,000 0.13 สํานักงานปลัด 

รวม 33 37.07 4,970,600 19.83 
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บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ 
แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2557 

องคการบริหารสวนตําบลพลับพลา 
 

ยุทธศาสตร/แนวทางการพัฒนา 
จํานวนโครงการ 

ท่ีดําเนินการ 
คิดเปนรอยละของ 
โครงการท้ังหมด 

จํานวน 
งบประมาณ  

(บาท) 

คิดเปนรอยละของ 
งบประมาณท้ังหมด 

หนวยดําเนินการ 

4.  ยุทธศาสตรการอนุรักษและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมใหเกิดความสมดุลอยางยั่งยืน 

     

       แนวทางการพัฒนา  1  :  การกําจัดขยะมูลฝอย 
 

2 2.24 230,000 0.91 สํานักงานปลัด 

       แนวทางการพัฒนา  2  :  การจัดการ  การบํารุงรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดลอม 

2 2.24 100,000 0.39 สํานักงานปลัด 

รวม 4 4.48 330,000 1.31  
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บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ 
แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2557 

องคการบริหารสวนตําบลพลับพลา 
 

ยุทธศาสตร/แนวทางการพัฒนา 
จํานวนโครงการ 

ท่ีดําเนินการ 
คิดเปนรอยละของ 
โครงการท้ังหมด 

จํานวน 
งบประมาณ  

(บาท) 

คิดเปนรอยละของ 
งบประมาณท้ังหมด 

หนวยดําเนินการ 

5.  ยุทธศาสตรการบริหารราชการตามหลักการบริหารบานเมืองท่ี
ดี 

     

       แนวทางการพัฒนา  1  :  สงเสริมศักยภาพของทองถ่ินใน
บริหารจัดการ 

10 11.23 13,986,710 55.81  - สํานักงานปลัด 
 - กองคลัง 
 - กองชาง 
- สวนการศึกษาฯ 

       แนวทางการพัฒนา  2  :  การพัฒนาเทคโนโลยีและบุคลากร
ใหมีความเหมาะสมสอดคลอง 

7 7.86 2,408,000 9.60  - สํานักงานปลัด 
 - กองคลัง 
 - กองชาง 
- สวนการศึกษาฯ 

       แนวทางการพัฒนา  3  :  สงเสริมประชาธิปไตยและการมีสวน
รวมของภาคประชาชน 

3 3.37 255,000 1.01 สํานักงานปลัด 

รวม 20 22.47 16,649,710 66.43  

 
 

 
 



- 7 - 
 

บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ 
แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2557 

องคการบริหารสวนตําบลพลับพลา 
 

ยุทธศาสตร/แนวทางการพัฒนา 
จํานวนโครงการ 

ท่ีดําเนินการ 
คิดเปนรอยละของ 
โครงการท้ังหมด 

จํานวน 
งบประมาณ  

(บาท) 

คิดเปนรอยละของ 
งบประมาณท้ังหมด 

หนวยดําเนินการ 

6.  ยุทธศาสตรตามแผนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง
ทองถ่ินและแนวนโยบายของรัฐบาลและยุทธศาสตรของจังหวัด  
อําเภอ 

     

       แนวทางการพัฒนา  1  :  สงเสริมและสนับสนุนแนวนโยบาย
ของรัฐบาลและยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด  อําเภอ 

2 2.24 19,000 0.07 สํานักงานปลัด 

รวม 2 2.24 19,000 0.07  
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2557 

องคการบริหารสวนตําบลพลับพลา 
 

1.  ยุทธศาสตรดานโครงสรางพื้นฐาน 
1.1 แนวทางการพัฒนา  :  กอสราง  ปรับปรุง  บํารุงรักษาถนน  สะพาน  ทางนํ้า  ทอระบายนํ้า   

ลําดับ 
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/ 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานท่ี 
ดําเนินการ 

หนวย 
ดําเนินการ 

พ.ศ. 2556 พ.ศ.2557 
ต.ค. 
พ.ย. 
ธ.ค. 
ม.ค. 
ก.พ. 
มี.ค. 
เม.ย. 
พ.ค. 
มิ.ย. 
ก.ค. 
ส.ค. 
ก.ย. 

1 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายริมบึงทุงตาทองบาน
พลับพลา หมูที่ 1 

ขนาดผิวจราจรกวาง  3  เมตร  ยาว  
43  เมตร  หนา  0.15  เมตร  หรือมี
พื้นที่กอสรางไมนอยกวา  129  ตาราง
เมตร        

65,790 ม.1  กองชาง             

2 โครงการกอรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายภายในองคการบริหารสวน
ตําบลพลับพลา บานไทย หมูที่ 2 

ขนาดผิวจราจรกวาง  6  เมตร  ยาว  
53  เมตร  หนา  0.10  เมตร  หรือมี
พื้นที่กอสรางไมนอยกวา  318  ตาราง
เมตร   

100,000 ม.2 กองชาง             

3 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายขางสนามกีฬาองคการ
บริหารสวนตําบลพลับพลา บานไทย 
หมูที่ 2 

ขนาดผิวจราจรกวาง  3  เมตร  ยาว  
43  เมตร  หนา  0.15  เมตร  หรือมี
พื้นที่กอสรางไมนอยกวา  129  ตาราง
เมตร   

90,000 ม.2 กองชาง             
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2557 

องคการบริหารสวนตําบลพลับพลา 
 

1.  ยุทธศาสตรดานโครงสรางพื้นฐาน 
1.1  แนวทางการพัฒนา  : กอสราง  ปรับปรุง  บํารุงรักษาถนน  สะพาน  ทางนํ้า  ทอระบายนํ้า   

ลําดับ 
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/ 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานท่ี 
ดําเนินการ 

หนวย 
ดําเนินการ 

พ.ศ. 2556 พ.ศ.2557 
ต.ค. 
พ.ย. 
ธ.ค. 
ม.ค. 
ก.พ. 
มี.ค. 
เม.ย. 
พ.ค. 
มิ.ย. 
ก.ค. 
ส.ค. 
ก.ย. 

4 โครงการกอสรางถนน 
คอนกรีตเสริมเหล็ก สายกลางบาน
พลับพลา หมูที่ 3 

ขนาดผิวจราจรกวาง  5  เมตร  ยาว  
50  เมตร  หนา  0.10  เมตร  หรือมี
พื้นที่กอสรางไมนอยกวา  250  
ตารางเมตร   

100,000 ม.3 กองชาง             

5 โครงการกอสรางถนนหินคลุก สาย
ทํานบทาชางบานพลับพลา หมูที่ 3 

ขนาดกวาง  2.50  เมตร  ยาว  400  
เมตร  หนา  0.20  เมตร  ปริมาตร
หินคลุก 200 ลุกบาศกเมตร   

70,000 ม.3 กองชาง             

6 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายกลางบานโคงยาง หมูที่ 4 

ขนาดผิวจราจรกวาง  5  เมตร  ยาว  
50  เมตร  หนา  0.10  เมตร  หรือมี
พื้นที่กอสรางไมนอยกวา  250  
ตารางเมตร   

100,000 ม.4 กองชาง             

7 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายรานซอมมอเตอรไซด 
บานหนองยางเหล หมูที่ 5 

ขนาดผิวจราจรกวาง  5  เมตร  ยาว  
40  เมตร  หนา  0.15  เมตร  หรือมี
พื้นที่กอสรางไมนอยกวา  200  
ตารางเมตร   

100,000 ม.5 กองชาง             
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2557 

องคการบริหารสวนตําบลพลับพลา 
 

1.  ยุทธศาสตรดานโครงสรางพื้นฐาน 
1.1 แนวทางการพัฒนา  : กอสราง  ปรับปรุง  บํารุงรักษาถนน  สะพาน  ทางนํ้า  ทอระบายนํ้า   

ลําดับ 
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/ 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานท่ี 
ดําเนินการ 

หนวย 
ดําเนินการ 

พ.ศ. 2556 พ.ศ.2557 
ต.ค. 
พ.ย. 
ธ.ค. 
ม.ค. 
ก.พ. 
มี.ค. 
เม.ย. 
พ.ค. 
มิ.ย. 
ก.ค. 
ส.ค. 
ก.ย. 

8 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายทางเขาบานกอก หมูที่ 6 

ขนาดผิวจราจรกวาง  5  เมตร  ยาว  
40  เมตร  หนา  0.15  เมตร  หรือมี
พื้นที่กอสรางไมนอยกวา  200  
ตารางเมตร   

100,000 ม. 6 กองชาง             

9 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายภายในหมูบานประดากุด 
หมูที่ 7  

สายที่ ๑ ขนาดผิวจราจรกวาง ๓  
เมตร  ยาว  ๒๐  เมตร  หนา  ๐.๑๕  
เมตร หรือมีพื้นที่กอสรางไมนอยกวา  
๖๐  ตารางเมตร  สายที่ ๒ ขนาดผิว
จราจรกวาง  ๒.๕๐  เมตร  ยาว  ๕๕  
เมตร  หนา  ๐.๑๕  เมตร  หรือมี
พื้นที่กอสรางไมนอยกวา ๑๓๘ ตรม.  

99,600 ม. 7 กองชาง             

10 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ทับถนนคอนกรีตเดิมที่ชํารุด
สายบานนายเขียว พรมทะเล บาน
เกาะ หมูที่ 8 

ขนาดผิวจราจรกวาง  3  เมตร  ยาว  
15  เมตร  หนา  0.10  เมตร  หรือมี
พื้นที่กอสรางไมนอยกวา  45  ตาราง
เมตร   

15,000 ม.8 กองชาง             
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2557 

องคการบริหารสวนตําบลพลับพลา 
 

1.  ยุทธศาสตรดานโครงสรางพื้นฐาน 
1.1 แนวทางการพัฒนา  : กอสราง  ปรับปรุง  บํารุงรักษาถนน  สะพาน  ทางนํ้า  ทอระบายนํ้า   

ลําดับ 
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/ 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานท่ี 
ดําเนินการ 

หนวย 
ดําเนินการ 

พ.ศ. 2556 พ.ศ.2557 
ต.ค. 
พ.ย. 
ธ.ค. 
ม.ค. 
ก.พ. 
มี.ค. 
เม.ย. 
พ.ค. 
มิ.ย. 
ก.ค. 
ส.ค. 
ก.ย. 

11 โครงการกอสรางรางระบายนํ้า ติด
กับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บาน
เกาะ หมูที่ 8 

ขนาดความกวาง  0.40  เมตร  ยาว  
30  เมตร สูง 0.65 เมตร พรอมวาง
ทอขนาด 0.30 เมตร จํานวน 3 ทอน 

65,000 ม.8 กองชาง             

12 โครงการซอมแซมถนนหินคลุก สาย
นานายฉลวย แกรงกระโทก บาน
เกาะ หมูที่ 8 

ขนาดกวาง  2.50  เมตร  ยาว  550 
เมตร  หนา  0.20  เมตร  ปริมาณ
หินคลุก  ๒๗๕ลูกบาศกเมตร 

96,000 ม.8 กองชาง             

13 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายอูนายเลิศตอจากถนนเดิม 
บานปรางค หมูที่ 9 

ขนาดผิวจราจรกวาง  4  เมตร  ยาว  
50  เมตร  หนา  0.15  เมตร  หรือมี
พื้นที่กอสรางไมนอยกวา  200  
ตารางเมตร   

100,000 ม.9 กองชาง             

14 โครงการซอมแซมถนนหินคลุก สาย
กลางทุงดอนละกอบานปรางค หมูที่ 
9 

ขนาดกวาง  2.50  เมตร  ยาว  400 
เมตร  หนา  0.15  เมตร  ปริมาณ
หินคลุก  200 ลูกบาศกเมตร 

70,000 ม.9 กองชาง             
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2557 

องคการบริหารสวนตําบลพลับพลา 
 

1.  ยุทธศาสตรดานโครงสรางพื้นฐาน 
1.1 แนวทางการพัฒนา  :  กอสราง  ปรับปรุง  บํารุงรักษาถนน  สะพาน  ทางนํ้า  ทอระบายนํ้า      

ลําดับ 
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/ 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานท่ี 
ดําเนินการ 

หนวย 
ดําเนินการ 

พ.ศ. 2556 พ.ศ.2557 
ต.ค. 
พ.ย. 
ธ.ค. 
ม.ค. 
ก.พ. 
มี.ค. 
เม.ย. 
พ.ค. 
มิ.ย. 
ก.ค. 
ส.ค. 
ก.ย. 

15 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายบานนายใหม 
บานบุ หมูที่ 10 

ขนาดผิวจราจรกวาง  3  เมตร  ยาว  
30  เมตร  หนา  0.15  เมตร  หรือมี
พื้นที่กอสรางไมนอยกวา  90  ตาราง
เมตร   

46,000 ม.10   กองชาง             

16 โครงการซอมแซมถนนหินคลุก 
สายหลัก บานบุ หมูที่ 10 เช่ือม
บานกุดสวาย หมูที่ 12 ไปสวน
ผักหวาน 

ขนาดกวาง  5 เมตร  ยาว  170 
เมตร  หนา  0.15  เมตร  ปริมาณ
หินคลุก  128 ลูกบาศกเมตร 

44,800 ม.10 เช่ือม ม.12 กองชาง       
 

      

17 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายทางไปทาลาดขาว 
บานปรางค หมูที่ 11 

ขนาดผิวจราจรกวาง  4  เมตร  ยาว  
50  เมตร  หนา  0.15  เมตร  หรือมี
พื้นที่กอสรางไมนอยกวา  200  
ตารางเมตร   

100,000 ม.11 กองชาง             
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2557 

องคการบริหารสวนตําบลพลับพลา 
 

1.  ยุทธศาสตรดานโครงสรางพื้นฐาน 
1.1  แนวทางการพัฒนา  :  กอสราง  ปรับปรุง  บํารุงรักษาถนน  สะพาน  ทางนํ้า  ทอระบายนํ้า      

ลําดับ 
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/ 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานท่ี 
ดําเนินการ 

หนวย 
ดําเนินการ 

พ.ศ. 2556 พ.ศ.2557 
ต.ค. 
พ.ย. 
ธ.ค. 
ม.ค. 
ก.พ. 
มี.ค. 
เม.ย. 
พ.ค. 
มิ.ย. 
ก.ค. 
ส.ค. 
ก.ย. 

18 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายรอบบึกกุดสวาย 
หมูที่ 12 

ขนาดผิวจราจรกวาง  3  เมตร  ยาว  
65  เมตร  หนา  0.15  เมตร  หรือมี
พื้นที่กอสรางไมนอยกวา  195  
ตารางเมตร   

100,000 ม.12   กองชาง         
 

    

19 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายคุมหนองหญาขาว 
บานทาตะเคียน หมูที่ 13 

ขนาดผิวจราจรกวาง  4  เมตร  ยาว  
50  เมตร  หนา  0.15  เมตร  หรือมี
พื้นที่กอสรางไมนอยกวา  200  
ตารางเมตร   

100,000 ม.13 กองชาง       
 

      

20 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายกลางไรมันตอจาก
ถนนเดิม บานคลองยาง หมูที่ 14 

ขนาดผิวจราจรกวาง  5  เมตร  ยาว  
40  เมตร  หนา  0.15  เมตร  หรือมี
พื้นที่กอสรางไมนอยกวา  200  
ตารางเมตร   

100,000 ม.14 กองชาง             
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2557 

องคการบริหารสวนตําบลพลับพลา 
 

1.  ยุทธศาสตรดานโครงสรางพื้นฐาน 
1.1  แนวทางการพัฒนา  :  กอสราง  ปรับปรุง  บํารุงรักษาถนน  สะพาน  ทางนํ้า  ทอระบายนํ้า      

ลําดับ 
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/ 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานท่ี 
ดําเนินการ 

หนวย 
ดําเนินการ 

พ.ศ. 2556 พ.ศ.2557 
ต.ค. 
พ.ย. 
ธ.ค. 
ม.ค. 
ก.พ. 
มี.ค. 
เม.ย. 
พ.ค. 
มิ.ย. 
ก.ค. 
ส.ค. 
ก.ย. 

21 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายบานนายแปลก 
เพ็ญกระโทก บานคลองกลาง หมูที่ 
15 

ขนาดผิวจราจรกวาง  4  เมตร  ยาว  
50  เมตร  หนา  0.15  เมตร  หรือมี
พื้นที่กอสรางไมนอยกวา  200  
ตารางเมตร   

100,000 ม.15 กองชาง             

22 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายบานโนนแดง หมูที่ 
16 เช่ือมตําบลโคกไทย 

ขนาดผิวจราจรกวาง  4  เมตร  ยาว  
50  เมตร  หนา  0.15  เมตร  หรือมี
พื้นที่กอสรางไมนอยกวา  200  
ตารางเมตร   

100,000 ม.16 กองชาง         
 

    

23 โครงการซอมแซมถนนหินคลุก 
สายบอขยะบานโนนแดง หมูที่ 16 

ขนาดกวาง  5 เมตร  ยาว  380 
เมตร  หนา  0.15  เมตร  ปริมาณ
หินคลุก  285 ลูกบาศกเมตร 

99,750 ม.16   กองชาง        
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2557 

องคการบริหารสวนตําบลพลับพลา 
 

1.  ยุทธศาสตรดานโครงสรางพื้นฐาน 
1.1  แนวทางการพัฒนา  :  กอสราง  ปรับปรุง  บํารุงรักษาถนน  สะพาน  ทางนํ้า  ทอระบายนํ้า      

ลําดับ 
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/ 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานท่ี 
ดําเนินการ 

หนวย 
ดําเนินการ 

พ.ศ. 2556 พ.ศ.2557 
ต.ค. 
พ.ย. 
ธ.ค. 
ม.ค. 
ก.พ. 
มี.ค. 
เม.ย. 
พ.ค. 
มิ.ย. 
ก.ค. 
ส.ค. 
ก.ย. 

24 โครงการซอมแซมถนนหินคลุก 
บานบุ หมูที่ 17 

สายที่ 1 ขนาดกวาง  2.50 เมตร  
ยาว  300 เมตร  หนา  0.20  เมตร  
ปริมาณหินคลุก 150 ลูกบาศกเมตร 
สายที่ 2 ขนาดกวาง  2.50 เมตร  
ยาว  250 เมตร  หนา  0.20  เมตร  
ปริมาณหินคลุก  125 ลูกบาศกเมตร 
 

96,250 ม.17 กองชาง         
 

    

25 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายบานนายบุญสม 
เลื่อนกระโทก บานบุยอ หมูที่ 18 

ขนาดผิวจราจรกวาง  3  เมตร  ยาว  
65  เมตร  หนา  0.15  เมตร  หรือมี
พื้นที่กอสรางไมนอยกวา  195  
ตารางเมตร   

100,000 ม.18 กองชาง        
 

     

26 คาใชจายในการบํารุงรักษาหรือ
ซอมแซมถนนสายหลัก 

เปนคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมถนน
สายหลักในเขตรับผิดชอบของ อบต.
พลับพลา 

652,500 พื้นที่ อบต.
พลับพลา   

กองชาง        
 

     

 
 



- 16 - 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2557 

องคการบริหารสวนตําบลพลับพลา 
 

1.  ยุทธศาสตรดานโครงสรางพื้นฐาน 
1.2  แนวทางการพัฒนา  :  การสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  และการกอสรางอื่น ๆ  

ลําดับ 
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/ 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานท่ี 
ดําเนินการ 

หนวย 
ดําเนินการ 

พ.ศ. 2556 พ.ศ.2557 
ต.ค. 
พ.ย. 
ธ.ค. 
ม.ค. 
ก.พ. 
มี.ค. 
เม.ย. 
พ.ค. 
มิ.ย. 
ก.ค. 
ส.ค. 
ก.ย. 

1 คาบํารุงและซอมแซมระบบประปา
หมูบาน 

เปนคาซอมแซมบํารุงรักษาระบบ
ประปาหมูบานในเขต อบต.พลับพลา 

50,000 พื้นที่ อบต.
พลับพลา 

กองชาง             

2 คาใชจายในการบํารุงรักษาหรือ
ซอมแซมไฟฟาสาธารณะ 

เพื่อจายเปนคาขยายเขตประปาสวน
ภูมิภาค 

100,000 พื้นที่ อบต.
พลับพลา 

กองชาง          
 

   

 
1. ยุทธศาสตรดานโครงสรางพื้นฐาน 
1.3   แนวทางการพัฒนา  :  การสรางและบํารุงรักษาทางบกและทางนํ้าที่เช่ือมระหวางองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

ลําดับ 
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/ 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานท่ี 
ดําเนินการ 

หนวย 
ดําเนินการ 

พ.ศ. 2556 พ.ศ.2557 

ต.ค. 
พ.ย. 
ธ.ค. 
ม.ค. 
ก.พ. 
มี.ค. 
เม.ย. 
พ.ค. 
มิ.ย. 
ก.ค. 
ส.ค. 
ก.ย. 

- - 
 
 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - 



- 17 - 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2557 

องคการบริหารสวนตําบลพลับพลา 
 

2.  ยุทธศาสตรเสริมสรางความสามารถทางเศรษฐกิจและบรรเทาปญหาความยากจน 
2.1 แนวทางการพัฒนา  :  เสริมสรางเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดําริและภูมิปญญาทองถ่ิน 

ลําดับ 
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/ 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานท่ี 
ดําเนินการ 

หนวย 
ดําเนินการ 

พ.ศ. 2556 พ.ศ.2557 
ต.ค. 
พ.ย. 
ธ.ค. 
ม.ค. 
ก.พ. 
มี.ค. 
เม.ย. 
พ.ค. 
มิ.ย. 
ก.ค. 
ส.ค. 
ก.ย. 

- - 
 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - 

 
2.  ยุทธศาสตรเสริมสรางความสามารถทางเศรษฐกิจและบรรเทาปญหาความยากจน 
2.2  แนวทางการพัฒนา  :  สงเสริมอาชีพ/พัฒนาสินคาชุมชน/ลานคาชุมชน 
 

ลําดั
บ 
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/ 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานท่ี 
ดําเนินการ 

หนวย 
ดําเนินการ 

พ.ศ. 2556 พ.ศ.2557 

ต.ค. 
พ.ย. 
ธ.ค. 
ม.ค. 
ก.พ. 
มี.ค. 
เม.ย. 
พ.ค. 
มิ.ย. 
ก.ค. 
ส.ค. 
ก.ย. 

- - 
 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - 

 



- 18 - 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2557 

องคการบริหารสวนตําบลพลับพลา 
 

2.  ยุทธศาสตรเสริมสรางความสามารถทางเศรษฐกิจและบรรเทาปญหาความยากจน 
2.3  แนวทางการพัฒนา  :  สงเสริมความเขมแข็งดานการเกษตรกรรม 

ลําดับ 
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/ 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานท่ี 
ดําเนินการ 

หนวย 
ดําเนินการ 

พ.ศ. 2556 พ.ศ.2557 
ต.ค. 
พ.ย. 
ธ.ค. 
ม.ค. 
ก.พ. 
มี.ค. 
เม.ย. 
พ.ค. 
มิ.ย. 
ก.ค. 
ส.ค. 
ก.ย. 

1 โครงการขุดลอกคลองเหมือง ชวง
บานปรางค หมูที่ 9 

ขนาดกวาง  2  เมตร  ยาว  900  
เมตร  ลึก  1.50  เมตร  ปริมาตรดิน
ชุด 2,700 ลูกบาศกเมตร    

100,000  ม.9 กองชาง        
 

     

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



- 19 - 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2557 

องคการบริหารสวนตําบลพลับพลา 
 

3.  ยุทธศาสตรสรางสังคมใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยูรวมกันอยางมีความสุข 
3.1  แนวทางการพัฒนา  :  สงเสริมสนับสนุนดานการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม  และประเพณี 

ลําดับ 
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/ 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานท่ี 
ดําเนินการ 

หนวย 
ดําเนินการ 

พ.ศ. 2556 พ.ศ.2557 
ต.ค. 
พ.ย. 
ธ.ค. 
ม.ค. 
ก.พ. 
มี.ค. 
เม.ย. 
พ.ค. 
มิ.ย. 
ก.ค. 
ส.ค. 
ก.ย. 

1 อาหารเสริม(นม)สําหรับเด็กนักเรียน
ในเขตรับผิดชอบของ อบต.
พลับพลา 

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดซื้อ
อาหารเสริม (นม) สําหรับเด็กอนุบาล
และเด็กนักเรียนช้ันประถม ป. 1-6 

728,000 โรงเรียนใน
ตําบลพลับพลา 
6  โรงเรียน 

สวนการศึกษา
ฯ 

 
 

       
 
 

    

2 อาหารกลางวันสําหรับเด็กนักเรียน - เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการ
อาหารกลางวันสําหรับเด็กอนุบาล
และเด็กนักเรียนช้ันประถม ป. 1-6 

1,600,000 โรงเรียนใน
ตําบลพลับพลา 
6  โรงเรียน 

สวนการศึกษา
ฯ 

            

3 คาใชจายในการจัดกิจกรรมวัน 
สงกรานต 

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดงาน
สืบสานประเพณีวันสงกรานต 

60,000 อบต.พลับพลา สวนการศึกษา
ฯ 

      
 

      

4 งานประเพณีแขงเรือ - จัดงานแขงเรือประเพณีตําบล
พลับพลา 

100,000 บึงทุงนอย ม.2 สวนการศึกษา
ฯ 

  
 

 
 

         

5 คาใชจายโครงการจัดงานสมโภชน
ฉลองอนุสาวรียทาวสุรนารีอําเภอ
โชคชัย 

- เพื่อสนับสนุนการจัดงานตาม
โครงการจัดงานสมโภชนฉลอง
อนุสาวรียทาวสุรนารี อําเภอโชคชัย 

20,000 อําเภอโชคชัย สวนการศึกษา
ฯ 

      
 

      

 



- 20 - 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2557 

องคการบริหารสวนตําบลพลับพลา 
 

3.  ยุทธศาสตรสรางสังคมใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยูรวมกันอยางมีความสุข 
3.1  แนวทางการพัฒนา  :  สงเสริมสนับสนุนดานการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม  และประเพณี 

ลําดับ 
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/ 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานท่ี 
ดําเนินการ 

หนวย 
ดําเนินการ 

พ.ศ. 2556 พ.ศ.2557 
ต.ค. 
พ.ย. 
ธ.ค. 
ม.ค. 
ก.พ. 
มี.ค. 
เม.ย. 
พ.ค. 
มิ.ย. 
ก.ค. 
ส.ค. 
ก.ย. 

6 คาใชจายเกี่ยวกับงานพิธีที่เปนวัน
สําคัญทางราชการ   

- เปนคาใชจายในการจัดงานตาง ๆ  
ซึ่งเปนวันสําคัญของทางราชการ เชน 
วันปยมหาราช วันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา 

20,000 ที่ทําการอําเภอ
โชคชัย/เทศบาล

ตําบลโชคชัย 

สวนการศึกษา
ฯ 

   
 
 

         

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



-21- 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2557 

องคการบริหารสวนตําบลพลับพลา 
 

3.  ยุทธศาสตรสรางสังคมใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยูรวมกันอยางมีความสุข 
3.2  แนวทางการพัฒนา  :  การสังคมสงเคราะหและการพัฒนาคุณภาพชีวิต  เด็ก  สตรี  คนชรา  ผูดอยโอกาส  และผูติดเช้ือ HIV และเพิ่มศักยภาพศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

ลําดับ 
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/ 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานท่ี 
ดําเนินการ 

หนวย 
ดําเนินการ 

พ.ศ. 2556 พ.ศ.2557 
ต.ค. 
พ.ย. 
ธ.ค. 
ม.ค. 
ก.พ. 
มี.ค. 
เม.ย. 
พ.ค. 
มิ.ย. 
ก.ค. 
ส.ค. 
ก.ย. 

1 เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส - เพื่อจายเปนคาเบี้ยยังชีพ 
ผูปวยเอดส 

36,000 - รายจายงบกลาง             

2 คาใชจายโครงการอาหารกลางวัน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดองคการ
บริหารสวนตําบลพลับพลา 

- เพื่อเปนคาใชจายในการจัดซื้อ
อาหารกลางวันสําหรับเด็กอนุบาล 
2 ศูนย 

313,600 ศูนยพัฒนา
เด็กเล็กบาน
โคงยาง,ทา
ตะเคียน 

สวนการศึกษาฯ             

3 ประเภทอาหารเสริม (นม)สําหรับ
เด็กอนุบาล สังกัดศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กองคการบริหารสวนตําบล
พลับพลา  จํานวน 2 ศูนย 

- เพื่อเปนคาใชจายในการจัดซื้อ
อาหารเสริม (นม)  สําหรับเด็ก
อนุบาล 2 ศูนย 

120,000 ศูนยพัฒนา
เด็กเล็กบาน
โคงยาง,ทา
ตะเคียน 

สวนการศึกษาฯ             

4 คาใชจายโครงการสรางเสริม
ประสบการณเรียนรูนอก
สถานศึกษา 

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการนํา
เด็กปฐมวัย  สังกัดองคการบริหาร
สวนตําบลพลับพลา  ทัศนศึกษา
เรียนรูนอกสถานศึกษา  

20,000 สวนสัตว
นครราชสีมา   

สวนการศึกษาฯ        
 

     

 



- 22 - 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2557 

องคการบริหารสวนตําบลพลับพลา 
 

3.  ยุทธศาสตรสรางสังคมใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยูรวมกันอยางมีความสุข 
3.2  แนวทางการพัฒนา  :  การสังคมสงเคราะหและการพัฒนาคุณภาพชีวิต  เด็ก  สตรี  คนชรา  ผูดอยโอกาส  และผูติดเช้ือ HIVและเพิ่มศักยภาพศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  

ลําดับ 
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/ 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานท่ี 
ดําเนินการ 

หนวย 
ดําเนินการ 

พ.ศ. 2556 พ.ศ.2557 
ต.ค. 
พ.ย. 
ธ.ค. 
ม.ค. 
ก.พ. 
มี.ค. 
เม.ย. 
พ.ค. 
มิ.ย. 
ก.ค. 
ส.ค. 
ก.ย. 

5 คาใชจายโครงการอบรมการดูแล
เด็กปฐมวัย   

- คาใชจายในการจัดฝกอบรมการ
ดูแลเด็กปฐมวัยใหแกผูปกครอง
นักเรียน ในสังกัดองคการบริหาร
สวนตําบลพลับพลา 

20,000 - สวนการศึกษาฯ 

    

      

  

6 คาใชจายในการปรับปรุง/ซอมแซม
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 2 ศูนย   

- ปรับปรุง/ซอมแซมศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก  จํานวน  2  ศูนย 

100,000 ศูนยพัฒนา
เด็กเล็กศูนย 

โคงยาง/ 
ทาตะเคียน 

สวนการศึกษาฯ 

       

 
     

7 คาใชจายในการจัดงานวันเด็ก
แหงชาติ ประจําป 2557   

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัด
งานวันเด็กแหงชาติ   

60,000 อบต.
พลับพลา 

สวนการศึกษาฯ     
 

 
 

       

8 ฝกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของกลุมแมบานอสม.
ตําบลพลับพลา 

- จัดฝกอบรมกลุมแมบาน อสม. 
เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ของกลุมแมบาน อสม.ตําบล
พลับพลา 

150,000   - สํานักงานปลัด      
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2557 

องคการบริหารสวนตําบลพลับพลา 
 

3.  ยุทธศาสตรสรางสังคมใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยูรวมกันอยางมีความสุข 
3.2  แนวทางการพัฒนา  :  การสังคมสงเคราะหและการพัฒนาคุณภาพชีวิต  เด็ก  สตรี  คนชรา  ผูดอยโอกาส  และผูติดเช้ือ HIVและเพิ่มศักยภาพศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  

ลําดับ 
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/ 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานท่ี 
ดําเนินการ 

หนวย 
ดําเนินการ 

พ.ศ. 2556 พ.ศ.2557 
ต.ค. 
พ.ย. 
ธ.ค. 
ม.ค. 
ก.พ. 
มี.ค. 
เม.ย. 
พ.ค. 
มิ.ย. 
ก.ค. 
ส.ค. 
ก.ย. 

9 การพัฒนาสตรีและเสริมสรางความ
เขมแข็งของครอบครัว 

- จายเปนคาใชจายในการ
ดําเนินการโครงการพัฒนาสตรีและ
สรางความเขมแข็งของครอบครัว  
ไดแก  การสงเสริมภาวะผูนําแก
สตรีในชุมชน  และพัฒนาสตรีใน
ดานตาง  ๆ  การสงเสริมพัฒนา
ความรูใหแกบุคลากร/พนักงาน
ทองถ่ิน  การใหความรูเพื่อการ
พัฒนาครอบครัวและแกประชาชน
ในพื้นที่ ฯลฯ 

100,000 ต.พลับพลา 
ม.1-18 

สํานักงานปลัด             

10 คาใชจายในโครงการสงเสริมสุขภาพ
ผูสูงอายุ 

- เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการ
สงเสริมสุขภาพผูสูงอายุ 

150,000 - สํานักงานปลัด             

 
 
 



- 24 - 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2557 

องคการบริหารสวนตําบลพลับพลา 
 

3.  ยุทธศาสตรสรางสังคมใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยูรวมกันอยางมีความสุข 
3.3  แนวทางการพัฒนา  :  การสนับสนุนสงเสริมดานการกฬีาและนันทนาการ 

ลําดับ 
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/ 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานท่ี 
ดําเนินการ 

หนวย 
ดําเนินการ 

พ.ศ. 2556 พ.ศ.2557 
ต.ค. 
พ.ย. 
ธ.ค. 
ม.ค. 
ก.พ. 
มี.ค. 
เม.ย. 
พ.ค. 
มิ.ย. 
ก.ค. 
ส.ค. 
ก.ย. 

1 คาใชจายโครงการแขงขันกีฬาตาน
ยาเสพติด 

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการ
แขงขันกีฬาตานยาเสพติด  

100,000 สนามกีฬาอบต.
พลับพลา 

สวนการศึกษาฯ       
 

      

2 คาใชจายในการจัดซื้ออุปกรณกีฬา
หมูบาน/ชุมชน 

-  เพื่อจายเปนคาใชจายในการ
จัดซื้ออุปกรณกีฬาหมูบาน/ชุมชน 
เพื่อแจกจายใหหมูบานจํานวน 
18 หมูบาน 

99,000 - สวนการศึกษาฯ    
 

         

3 โครงการกอสรางลานกีฬาตานยา
เสพติด บานพลับพลา หมูที่ 1 

ขนาดกวาง 15 เมตร ยาว 20 
เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมี
พื้นที่กอสรางไมนอยกวา 300 
ตารางเมตร 
 

100,000 ม.1  กองชาง      
 

       

4 โครงการกอสรางลานกีฬาตานยา
เสพติด บานประดากุด หมูที่ 7 

ขนาดกวาง  15 เมตร  ยาว 20  
เมตร  หนา 0.10 เมตร มีพื้นที่
กอสรางไมนอยกวา 300 ตาราง
เมตร 

100,000 ม.7 กองชาง             
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2557 

องคการบริหารสวนตําบลพลับพลา 
 

3.  ยุทธศาสตรสรางสังคมใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยูรวมกันอยางมีความสุข 
3.3  แนวทางการพัฒนา  :  การสนับสนุนสงเสริมดานการกีฬาและนันทนาการ 

ลําดับ 
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/ 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานท่ี 
ดําเนินการ 

หนวย 
ดําเนินการ 

พ.ศ. 2556 พ.ศ.2557 
ต.ค. 
พ.ย. 
ธ.ค. 
ม.ค. 
ก.พ. 
มี.ค. 
เม.ย. 
พ.ค. 
มิ.ย. 
ก.ค. 
ส.ค. 
ก.ย. 

5 โครงการกอสรางลานกีฬาตานยา
เสพติด บานเกาะ หมูที่ 8 

ขนาดกวาง  12 เมตร  ยาว 14  
เมตร  หนา 0.10 เมตร มีพื้นที่
กอสรางไมนอยกวา 168 ตาราง
เมตร 

54,000 ม.8 กองชาง          
 

   

6 โครงการกอสรางลานกีฬาตานยา
เสพติด บานทาตะเคียน หมูที่ 13 

ขนาดกวาง  15 เมตร  ยาว 20  
เมตร  หนา 0.10 เมตร มีพื้นที่
กอสรางไมนอยกวา 300 ตาราง
เมตร 

100,000 ม.13 กองชาง             

7 โครงการกอสรางลานกีฬาตานยา
เสพติด บานคลองยาง หมูที่ 14 

ขนาดกวาง  15 เมตร  ยาว 20  
เมตร  หนา 0.10 เมตร มีพื้นที่
กอสรางไมนอยกวา 300 ตาราง
เมตร 

100,000 ม.14   กองชาง             

8 โครงการกอสรางลานกีฬาตานยา
เสพติด บานคลองกลาง หมูที่ 15 

ขนาดกวาง  15 เมตร  ยาว 20  
เมตร  หนา 0.10 เมตร มีพื้นที่
กอสรางไมนอยกวา 300 ตรม. 

100,000 ม.15 กองชาง             
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2557 

องคการบริหารสวนตําบลพลับพลา 
 

3.  ยุทธศาสตรสรางสังคมใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยูรวมกันอยางมีความสุข 
3.4  แนวทางการพัฒนา  :  การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย/ลดอุบัติเหตุจราจรทางบก/ทางนํ้า 

ลําดับ 
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/ 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานท่ี 
ดําเนินการ 

หนวย 
ดําเนินการ 

พ.ศ. 2556 พ.ศ.2557 
ต.ค. 
พ.ย. 
ธ.ค. 
ม.ค. 
ก.พ. 
มี.ค. 

เม.ย. 
พ.ค. 
มิ.ย. 
ก.ค. 
ส.ค. 
ก.ย. 

1 คาใชจายในการดําเนินการ
ปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ในชวงเทศกาลสําคัญ   

- เปนคาใชจายในการจัดกิจกรรม
ปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ในชวงเทศกาลสําคัญ  เชน 
เทศกาลปใหม สงกรานต 

75,000 อบต.พลับพลา สํานักงานปลัด 

 

 

   

 

      

2 คาใชจายในการดําเนินการ
กิจการอาสาสมัครปองกันภัยฝาย
พลเรือน 

- เพื่อเปนคาใชจายในการ
ฝกอบรมอาสาสมัครปองกันภัย
ฝายพลเรือน ในพื้นที่ตําบล
พลับพลา 

200,000 อบต.พลับพลา สํานักงานปลัด            
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2557 

องคการบริหารสวนตําบลพลับพลา 
 

3.  ยุทธศาสตรสรางสังคมใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยูรวมกันอยางมีความสุข 
3.5  แนวทางการพัฒนา  :  การสาธารณสุข  ควบคุมโรคติดตอและโรคระบาด 

ลําดับ 
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/ 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานท่ี 
ดําเนินการ 

หนวย 
ดําเนินการ 

พ.ศ. 2556 พ.ศ.2557 
ต.ค. 
พ.ย. 
ธ.ค. 
ม.ค. 
ก.พ. 
มี.ค. 

เม.ย. 
พ.ค. 
มิ.ย. 
ก.ค. 
ส.ค. 
ก.ย. 

1 คาใชจายในการรณรงคปองกัน
โรคติดตอ   

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการ
รณรงคปองกันโรคติดตอ เชน 
โรคไขเลือดออก โรคไขหวัด 
2009 โรคฉ่ีหนู ฯลฯ 

10,000 ม.1-ม.18 
ตําบลพลับพลา 

สํานักงานปลัด             

2 คาใชจายในการจัดซื้อนํ้ายากําจัด
ยุงลาย  ทรายอะเบท   

- เพื่อปองกันการเจริญเติบโตของ
ยุงที่แพรพันธ 

50,000 ม.1-ม.18 
ตําบลพลับพลา 

สํานักงานปลัด             

3 คาใชจายในการจัดซื้อวัคซีน
ปองกันโรคพิษสุนัขบาพรอมสลิ่ง   

- เพื่อปองกันโรคพิษสุนัขบา
ระบาด 

30,000 ม.1-ม.18 
ตําบลพลับพลา 

สํานักงานปลัด             

4 คาใชจายในการจัดซื้อเวชภัณฑ
ตอนและทําหมันสุนัข/แมว 

- เพื่อปองกันและลดจํานวนสุนัข/
แมวจรจัด 

40,000 ม.1-ม.18 
ตําบลพลับพลา 

สํานักงานปลัด             

5 อุดหนุนสาธารณสุขมูลฐาน
หมูบาน 18 หมูบาน ตามโครงการ
พัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานใน
เขตองคการบริหารสวนตําบล
พลับพลา 

เพื่อจายใหสาธารณสุขมูลฐาน
หมูบาน  ในการดําเนินงานของ  
อสม. 

180,000 ม.1-ม.18 
ตําบลพลับพลา 

สํานักงานปลัด             
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2557 

องคการบริหารสวนตําบลพลับพลา 
 

3.  ยุทธศาสตรสรางสังคมใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยูรวมกันอยางมีความสุข 
3.6  แนวทางการพัฒนา  :  การปองกันและแกไขการแพรระบาดปญหายาเสพติด 

ลําดับ 
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม 
 
 

รายละเอียดของโครงการ/ 
กิจกรรม 

งบประมาณ 
สถานท่ี 

ดําเนินการ 
หนวย 

ดําเนินการ 

พ.ศ. 2556 พ.ศ.2557 
ต.ค. 
พ.ย. 
ธ.ค. 
ม.ค. 
ก.พ. 
มี.ค. 

เม.ย. 
พ.ค. 
มิ.ย. 
ก.ค. 
ส.ค. 
ก.ย. 

1 คาใชจายในการปองกันและแกไข
ปญหายาเสพติด   

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการ
รณรงค  ปองกันและแกไขปญหา
ยาเสพติดในเขตองคการบริหาร
สวนตําบลพลับพลา 

20,000 อบต.
พลับพลา 

สํานักงานปลัด 

 

 

  

        

2 คาใชจายในการจัดซื้อสารตรวจ
ปสสาวะหาสิ่งเสพติด   

- เพื่อรณรงคและปองกันยาเสพ
ติดในหมูนักเรียน  และเยาวชน  
ในเขตองคการบริหารสวนตําบล
พลับพลา 

15,000 อบต.
พลับพลา 

สํานักงานปลัด      
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2557 

องคการบริหารสวนตําบลพลับพลา 
 

4.  ยุทธศาสตรการอนุรักษและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดลอมใหเกิดความสมดุลอยางย่ังยืน 
4.1  แนวทางการพัฒนา  :  การกําจัดขยะมูลฝอย 

ลําดับ 
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/ 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานท่ี 
ดําเนินการ 

หนวย 
ดําเนินการ 

พ.ศ. 2556 พ.ศ.2557 
ต.ค. 
พ.ย. 
ธ.ค. 
ม.ค. 
ก.พ. 
มี.ค. 
เม.ย. 
พ.ค. 
มิ.ย. 
ก.ค. 
ส.ค. 
ก.ย. 

1 จางเหมาจัดเก็บขยะ - จางเหมาจัดเก็บขยะในเขตอบต.
พลับพลา 
 

200,000 ม.1-ม.18 สํานักงานปลัด             

2 คาจัดซื้อถังขยะ - เพื่อจายเปนคาจัดซื้อถังขยะ 
 
 

30,000 อบต.
พลับพลา 

สํานักงานปลัด     
 

 
 

       

 
 
 
 
 
 
 
 

 



- 30 - 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2557 

องคการบริหารสวนตําบลพลับพลา 
 

4.  ยุทธศาสตรการอนุรักษและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดลอมใหเกิดความสมดุลอยางย่ังยืน 
4.2  แนวทางการพัฒนา  :  การจัดการบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

ลําดับ 
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/ 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานท่ี 
ดําเนินการ 

หนวย 
ดําเนินการ 

พ.ศ. 2556 พ.ศ.2557 
ต.ค. 
พ.ย. 
ธ.ค. 
ม.ค. 
ก.พ. 
มี.ค. 
เม.ย. 
พ.ค. 
มิ.ย. 
ก.ค. 
ส.ค. 
ก.ย. 

1 คาใชจายโครงการอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ   
 

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการ
ดําเนินการโครงการอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําร ิเชน ปลูกหญาแฝก  
โครงการปลูกตนไม  ฯลฯ 

50,000 อบต.
พลับพลา 

สํานักงานปลัด          
 

   

2 คารังวัดที่สาธารณะ - เพื่อจายเปนคาธรรมเนียมรังวัดที่
สาธารณะ 

50,000 อบต.
พลับพลา 

สํานักงานปลัด       
 

      

 
 
 
 
 
 
 

 
 



- 31 - 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2557 

องคการบริหารสวนตําบลพลับพลา 
 

5.  ยุทธศาสตรการบริหารราชการตามหลักการบริหารบานเมืองที่ดี 
5.1  แนวทางการพัฒนา  :  สงเสริมศักยภาพของทองถ่ินในทุก ๆ ดาน ตามหลักการบริหารจัดการที่ดี 

ลําดับ 
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/ 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานท่ี 
ดําเนินการ 

หนวย 
ดําเนินการ 

พ.ศ. 2556 พ.ศ.2557 
ต.ค. 
พ.ย. 
ธ.ค. 
ม.ค. 
ก.พ. 
มี.ค. 
เม.ย. 
พ.ค. 
มิ.ย. 
ก.ค. 
ส.ค. 
ก.ย. 

1 จัดหาครุภัณฑ อุปกรณเครื่องมือ
เสริมสรางศักยภาพในการ
บริหารจัดการ 

- จัดซื้อครุภัณฑ อุปกรณเครื่องมือ
เสริมสรางศักยภาพในการบริหาร
จัดการ 

277,100 อบต.
พลับพลา 

 - สํานักงานปลัด 
- กองคลัง 
- กองชาง 

 - สวนการศึกษาฯ 

            

2 จัดสรรคาใชจายสําหรับงบ
บุคลากรขององคการบริหารสวน
ตําบล 

เพื่อจายเปน 
- เงินเดือนนายก/รองนายก 
- เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/
รองนายก 
- เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 
- เงินคาตอบแทนเรขานุการ/ที่ปรึกษาฯ 
- เงินคาตอบแทน ส.อบต. 
- เงินเดือนพนักงานสวนตําบล 
- เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน 
- เงินประจําตําแหนง 
- เงินคาตอบแทน 
- คาจางลูกจางประจําและพนักงานจาง 
- เงินเพิ่มตางๆลูกจางและพนักงานจาง 

10,326,480 -   - สํานักงานปลัด 
- กองคลัง 
- กองชาง 
- สวนการศึกษาฯ 

  
 

          



- 32 - 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2557 

องคการบริหารสวนตําบลพลับพลา 
 

5.  ยุทธศาสตรการบริหารราชการตามหลักการบริหารบานเมืองที่ดี 
5.1  แนวทางการพัฒนา  :  สงเสริมศักยภาพของทองถ่ินในทุก ๆ ดาน ตามหลักการบริหารจัดการที่ดี 

ลําดับ 
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/ 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานท่ี 
ดําเนินการ 

หนวย 
ดําเนินการ 

พ.ศ. 2556 พ.ศ.2557 
ต.ค. 
พ.ย. 
ธ.ค. 
ม.ค. 
ก.พ. 
มี.ค. 
เม.ย. 
พ.ค. 
มิ.ย. 
ก.ค. 
ส.ค. 
ก.ย. 

3 จัดสรรคาใชจายสําหรับงบ
ดําเนินงานในสวนของ
คาตอบแทนตาง ๆ องคการ
บริหารสวนตําบล 

เพื่อจายเปนคา 
- คาเงินประโยชนตอบแทนอ่ืนเปนกรณี
พิเศษ 
- คาตอบแทนคณะกรรมการสอบ
คัดเลือก 
- คาตอบแทนคณะกรรมการจัดซ้ือ/จัด
จาง 
- คาตอบแทน อปพร. 
- คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา 
- คาเชาบาน 
- เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 
- เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล 

1,723,650 อบต.
พลับพลา 

 - สํานักงานปลัด 
- กองคลัง 
- กองชาง 

 - สวนการศึกษาฯ 

  
 

          

4 จัดสรรคาใชจายสําหรับงบ
ดําเนินงานในสวนของคา 
สาธารณูปโภคตาง ๆ องคการ
บริหารสวนตําบล 

เพื่อจายเปนคา 
- คาไฟฟา 
- คานํ้าประปา 
- คาโทรศัพท 
- คาบริการไปรษณีย 
- คาบริการส่ือสารและโทรคมนาคมฯลฯ 

356,000 อบต.
พลับพลา 

 - สํานักงานปลัด 
- กองคลัง 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2557 

องคการบริหารสวนตําบลพลับพลา 
 

5.  ยุทธศาสตรการบริหารราชการตามหลักการบริหารบานเมืองที่ดี 
5.1  แนวทางการพัฒนา  :  สงเสริมศักยภาพของทองถ่ินในทุก ๆ ดาน ตามหลักการบริหารจัดการที่ดี 

ลําดับ 
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/ 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานท่ี 
ดําเนินการ 

หนวย 
ดําเนินการ 

พ.ศ. 2556 พ.ศ.2557 
ต.ค. 
พ.ย. 
ธ.ค. 
ม.ค. 
ก.พ. 
มี.ค. 
เม.ย. 
พ.ค. 
มิ.ย. 
ก.ค. 
ส.ค. 
ก.ย. 

5 รายจายคาตอเติมหรือดัดแปลง
อาคารบานพัก 

เพื่อจายเปนคา 
- ตอเติมหองศูนยปฏิบัติการ อปพร. 
อบต.พลับพลา 
- ตอเติมกันสาดหนาหองประชุม 
- กอสรางหองนํ้าขางหองประชุม 

270,000 อบต.
พลับพลา 

 - สํานักงานปลัด 
 

            

6 รายจายคาบํารุงรักษาและ
ปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง 

เพื่อจายเปนคา 
- ปรับปรุงหองประชุม อบต.พลับพลา 
- ปรับปรุงหองนํ้าขางปอมตํารวจ 
- ปรับปรุงสํานักงาน 
- ปรับปรุงหองทํางานสวนการศึกษาฯ 

133,000 อบต.
พลับพลา 

 - สํานักงานปลัด 
 - สวนการศึกษาฯ 

   
 

         

7 เงินสํารองจาย - เปนจายเปนคาใชจายในการ
ปองกันและบรรเทาความเดือนรอน
ของประชาชนที่เกิดจาก 
สาธารณภัยตาง ๆ เชน วาตภัย 
อุทกภัย ภัยแลง ภัยหนาว ฯลฯ 
และเหตุฉุกเฉิน 

543,880 ม.1-ม.18 
 

อบต.พลับพลา      
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2557 

องคการบริหารสวนตําบลพลับพลา 
 

5.  ยุทธศาสตรการบริหารราชการตามหลักการบริหารบานเมืองที่ดี 
5.1  แนวทางการพัฒนา  :  สงเสริมศักยภาพของทองถ่ินในทุก ๆ ดาน ตามหลักการบริหารจัดการที่ดี 

ลําดับ 
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/ 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานท่ี 
ดําเนินการ 

หนวย 
ดําเนินการ 

พ.ศ. 2556 พ.ศ.2557 
ต.ค. 
พ.ย. 
ธ.ค. 
ม.ค. 
ก.พ. 
มี.ค. 
เม.ย. 
พ.ค. 
มิ.ย. 
ก.ค. 
ส.ค. 
ก.ย. 

8 รายจายตามขอผูกพัน - เงินสมทบกองทุนหลักประกัน
สุขภาพตําบลพลับพลา 

100,000 - อบต.พลับพลา      
 

       

9 รายจายเงินสมทบกองทุน
ประกันสังคม 

- เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุน
ประกันสังคมลูกจางช่ัวคราว 

96,000 - อบต.พลับพลา             

10 บําเหน็จ/บํานาญ - เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญ
ขาราชการสวนทองถ่ิน 

160,600 - อบต.พลับพลา             
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2557 

องคการบริหารสวนตําบลพลับพลา 
 

5.  ยุทธศาสตรการบริหารราชการตามหลักการบริหารบานเมืองที่ดี 
5.2  แนวทางการพัฒนา  :  การพัฒนาเทคโนโลยีและบุคลากรใหมีความเหมาะสมสอดคลอง 

ลําดับ 
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/ 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานท่ี 
ดําเนินการ 

หนวย 
ดําเนินการ 

พ.ศ. 2556 พ.ศ.2557 

ต.ค. 
พ.ย. 
ธ.ค. 
ม.ค. 
ก.พ. 
มี.ค. 
เม.ย. 
พ.ค. 
มิ.ย. 
ก.ค. 
ส.ค. 
ก.ย. 

1 จัดสรรคาใชจายสําหรับ
งบดําเนินการอื่น ๆ ของ
องคการบริหารสวนตําบล
พลับพลา 

จัดสรรงบประมาณสําหรับงบ 
ดําเนินการตาง ๆ ดังน้ี 
- คาจัดทําปายประชาสัมพันธ 
- คารับวารสารและส่ิงพิมพ 
- คาจางเหมาบริการ 
- คาเย็บเลมและเขาเลมหนังสือ 
- คาเชาเครื่องถายเอกสาร 
- คารับรองและพิธีการ 
- คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 
- คาพวงมาลัย ชอดอกไม ฯลฯ 
- คาวัสดุตาง ๆ เชน วัสดุสํานักงาน, 
วัสดุไฟฟาและวิทย,ุ วัสดุงานบานงาน
ครัว, วัสดุยานพาหนะและขนสง, วัสดุ
เชื้อเพลิงและหลอล่ืน, วัสดุโฆษณา
และเผยแพร, วัสดุคอมพิวเตอร, วัสดุ
กอสราง, วัสดุอ่ืน ๆ ฯลฯ 
- คาใชจายโครงการจัดทําแผนที่ภาษี 

1,368,000 -   - สํานักงานปลัด 
- กองคลัง 
- กองชาง 
- สวนการศึกษาฯ 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2557 

องคการบริหารสวนตําบลพลับพลา 
 

5.  ยุทธศาสตรการบริหารราชการตามหลักการบริหารบานเมืองที่ดี 
5.2  แนวทางการพัฒนา  :  การพัฒนาเทคโนโลยีและบุคลากรใหมีความเหมาะสมสอดคลอง 

ลําดับ 
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/ 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานท่ี 
ดําเนินการ 

หนวย 
ดําเนินการ 

พ.ศ. 2556 พ.ศ.2557 
ต.ค. 
พ.ย. 
ธ.ค. 
ม.ค. 
ก.พ. 
มี.ค. 
เม.ย. 
พ.ค. 
มิ.ย. 
ก.ค. 
ส.ค. 
ก.ย. 

2 คาใชจายในการฝกอบรมและ
ทัศนศึกษาดูงาน 

- เพื่อจายเปนคาใชจายการ
ฝกอบรมและศึกษาดูงานของ
คณะผูบริหาร/สมาชิกสภา/
ประชาคมหมูบาน/พนักงานสวน
ตําบล/ลูกจางประจํา/พนักงาน
จาง 

350,000 -   - สํานักงานปลัด 

             

3 ฝกอบรมบุคลากรเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

- คาธรรมเนียมและ
คาลงทะเบียน ตาง ๆ ในการ
อบรมสัมมนาใหแกผูบริหาร คณะ
ผูบริหาร ส.อบต. พนักงาน 
ลูกจาง พนักงานจาง 

380,000 - - สํานักงานปลัด 
- กองคลัง 
- สวนการศึกษาฯ 

    
 

        

4 คาใชจายในการจัดอบรมและ
ประชุมประชาคมตาง ๆ ของ
หมูบานในเขตตําบลพลับพลา 

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัด
อบรม ประชุมประชาคมหมูบาน
ตาง ๆ เชน การจัดประชุม
ประชาคมเพื่อจัดทําแผนตาง ๆ 

20,000 อบต.พลับพลา - สํานักงานปลัด      
 

       



- 37 - 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2557 

องคการบริหารสวนตําบลพลับพลา 
 

5.  ยุทธศาสตรการบริหารราชการตามหลักการบริหารบานเมืองที่ดี 
5.2  แนวทางการพัฒนา  :  การพัฒนาเทคโนโลยีและบุคลากรใหมีความเหมาะสมสอดคลอง 

ลําดับ 
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/ 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานท่ี 
ดําเนินการ 

หนวย 
ดําเนินการ 

พ.ศ. 2556 พ.ศ.2557 
ต.ค. 
พ.ย. 
ธ.ค. 
ม.ค. 
ก.พ. 
มี.ค. 
เม.ย. 
พ.ค. 
มิ.ย. 
ก.ค. 
ส.ค. 
ก.ย. 

5 คาใชจายในการพัฒนาการ
บริหารงานที่มีประสิทธิภาพ   

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการ
ดําเนินกิจกรรมตาง  ๆ  เชน  
การจัดทําตูรับเรื่องราวรองทุกข   
รองเรียนประจําหมูบาน  จัดทํา
ปายประชาสัมพันธ/บอรด
ประชาสัมพันธตามความ
เหมาะสม 

10,000 อบต.
พลับพลา 

- สํานักงานปลัด             

6 คาใชจายโครงการฝกอบรม
ตัวแทนประชาคมหมูบานเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการจัดทํา
แผนพัฒนาตําบล   

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการ
ฝกอบรมตัวแทนประชาคม
หมูบานเพิ่มประสิทธิภาพในการ
จัดทําแผนพัฒนาตําบล 

100,000 - สํานักงานปลัด 

    

 

 
 

      

7 จัดสรรงบสําหรับบํารุงรักษา
และซอมแซมทรัพยสินของ
องคการบริหารสวนตําบล 

- บํารุงรักษาและซอมแซม
ทรัพยสินตาง ๆ และครุภัณฑที่
เสียหาย ไดแก คอมพิวเตอร โตะ
เกาอี้ รถจักรยานยนต เครื่องถาย
เอกสาร ฯลฯ 

180,000   อบต.
พลับพลา 

- สํานักงานปลัด 
- กองคลัง 
- กองชาง 
- สวนการศึกษาฯ 
 

   
 

         



- 38 - 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2557 

องคการบริหารสวนตําบลพลับพลา 
 

5.  ยุทธศาสตรการบริหารราชการตามหลักการบริหารบานเมืองที่ดี 
5.2  แนวทางการพัฒนา  :  การพัฒนาเทคโนโลยีและบุคลากรใหมีความเหมาะสมสอดคลอง 

ลําดับ 
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/ 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานท่ี 
ดําเนินการ 

หนวย 
ดําเนินการ 

พ.ศ. 2556 พ.ศ.2557 
ต.ค. 
พ.ย. 
ธ.ค. 
ม.ค. 
ก.พ. 
มี.ค. 
เม.ย. 
พ.ค. 
มิ.ย. 
ก.ค. 
ส.ค. 
ก.ย. 

8 คาใชจายในการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร 

เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและ
จัดหาเครื่องคอมพิวเตอรและ
อุปกรณคอมพิวเตอร คาบริการ
ระบบการเช่ือมตออินเตอรเน็ต 
คาบันทึกขอมูล คาจัดทําเว็ปไซต 
คาดูแลเว็ปไซต 

30,000 อบต.
พลับพลา 

- สํานักงานปลัด             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- 39 - 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2557 

องคการบริหารสวนตําบลพลับพลา 
 

5.  ยุทธศาสตรการบริหารราชการตามหลักการบริหารบานเมืองที่ดี 
5.3  แนวทางการพัฒนา  :  สงเสริมประชาธิปไตยและการมีสวนรวมของภาคประชาชน 

ลําดับ 
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/ 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานท่ี 
ดําเนินการ 

หนวย 
ดําเนินการ 

พ.ศ. 2556 พ.ศ.2557 
ต.ค. 
พ.ย. 
ธ.ค. 
ม.ค. 
ก.พ. 
มี.ค. 
เม.ย. 
พ.ค. 
มิ.ย. 
ก.ค. 
ส.ค. 
ก.ย. 

1. คาใชจายในการเลือกต้ัง - เพื่อจายเปนคาใชจายในการ
เลือกต้ังทั่วไปหรือเลือกต้ังซอม 
นายก อบต.และสมาชิกสภา
อบต. 

180,000 อบต.พลับพลา สํานักงานปลัด          
 

   

2 คาใชจายโครงการเฉลิม
พระเกียรติ 

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการ
จัดกิจกรรม จัดซื้อวัสดุ
อุปกรณ ครุภัณฑ ในการเชิญ
ชวนประชาสัมพันธ อํานวย
ความสะดวกใหกับประชาชน
เพื่อมารวมงานรัฐพิธี พระราช
พิธีตาง ๆ 

50,000 อบต.พลับพลา สํานักงานปลัด             

3 คาจางที่ปรึกษา  โครงการ
ประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการดานคุณภาพการ
ใหบริการ   

- เปนคาจางที่ปรึกษา  
โครงการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการดานคุณภาพ
การใหบริการ   

25,000 - - สํานักงานปลัด            
 

 

 



- 40 - 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2557 

องคการบริหารสวนตําบลพลับพลา 
 

6.  ยุทธศาสตรตามแผนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินและแนวนโยบายของรัฐบาลและยุทธศาสตรของจงัหวัด  อําเภอ 
6.1  แนวทางการพัฒนา  : สงเสริมและสนับสนุนแนวนโยบายของรัฐบาลและยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด  อําเภอ 

ลําดับ 
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/ 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานท่ี 
ดําเนินการ 

หนวย 
ดําเนินการ 

พ.ศ. 2556 พ.ศ.2557 
ต.ค. 
พ.ย. 
ธ.ค. 
ม.ค. 
ก.พ. 
มี.ค. 
เม.ย. 
พ.ค. 
มิ.ย. 
ก.ค. 
ส.ค. 
ก.ย. 

1 อุดหนุนโครงการศูนยรวม
ขอมูลองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินและศูนยขอมูล
ขาวสารการจัดซื้อหรือจัดจาง
ขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินระดับอําเภอ 

- เปนคาใชจายในการดําเนินการ
ตามโครงการศูนยรวมขอมูลองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินและศูนย
ขอมูลขาวสารการจัดซื้อหรือจัดจาง
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ระดับอําเภอ  ใหกับองคการบริหาร
สวนตําบลดานเกวียน 

9,000 อําเภอโชคชัย สํานักงานปลัด         
 

    

2 อุดหนุนสวนราชการโครงการ
จัดงานพิธี รัฐพิธีอําเภอโชค
ชัย 

- เพื่อสนับสนุนการจัดงานตาม
โครงการจัดงานรัฐพิธี ตาง ๆ ของ
อําเภอโชคชัย 

10,000 ที่ทําการอําเภอ
โชคชัย/เทศบาล

ตําบลโชคชัย 

สํานักงานปลัด    
 

         

 
 
 
 


