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ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา 
เรื่อง 

ประกาศใช้แผนการดําเนินงานองค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๘ 
……………………………………… 

 
  ด้วยองค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา  ได้ดําเนินการจัดทําแผนการดําเนินงานประจําปี
งบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๘  เพ่ือให้การดําเนินการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบล  เป็นไปตามยุทธศาสตร์การ
พัฒนาท่ีได้วางไว้แล้วและให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด  ๕  ข้อ  ๒๖  ซ่ึงกําหนดให้องค์การบริหารส่วนตําบลจัดทําแผนดําเนินการ
โดยคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถ่ินรวบรวมแผนงาน  โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน  หน่วยราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอ่ืน ๆ ท่ีดําเนินการในพ้ืนท่ีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน  แล้วจัดทําร่างแผนดําเนินงานเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ินพิจารณาร่างแผนการ
ดําเนินงานแล้วเสนอผู้บริหารท้องถ่ินประกาศเป็นแผนการดําเนินงาน  แล้วนั้น 
 

  องค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา  จึงขอประกาศใช้แผนการดําเนินงานองค์การบริหารส่วน
ตําบลพลับพลา  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 
 

   ประกาศ  ณ  วันท่ี   ๒๙   เดือน   ตุลาคม   พ.ศ.  ๒๕๕๗ 
 
 
 
        (นายสมบูรณ์  แขดอน) 

                                         นายกองค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา 

 
 
 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนท่ี  1  บทนํา 
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บทนํา 
 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
พ.ศ.  2548  กําหนดให้องค์การบริหารส่วนตําบล  จัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  แผนพัฒนาสามปีและแผนการ
ดําเนินงานประจําปี  เพ่ือเป็นการกําหนดทิศทางในการพัฒนาท้องถ่ินให้สอดคล้องซ่ึงกันระหว่างแผนทุกแผน  และ
งบประมาณรายจ่ายประจําปี 
 

  เพ่ือให้การดําเนินการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบล  เป็นไปตามยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ีได้วาง
ไว้แล้วและให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
พ.ศ.  2548  หมวด  5  ซ่ึงกําหนดให้องค์การบริหารส่วนตําบลจัดทําแผนการดําเนินงานประจําปี 
 

  วัตถุประสงค์ของแผนการดําเนินงานประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  2558 
 

  สําหรับแผนการดําเนินงาน  มีจุดมุ่งหมายเพ่ือแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและ
กิจกรรมท่ีดําเนินการจริงท้ังหมด  ในพ้ืนท่ีองค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา  ประจําปีงบประมาณ   
พ.ศ  2558   แผนการดําเนินงานเป็นเอกสารท่ีระบุแผนงาน / โครงการ / กิจกรรม   ท้ังหมดท่ีจะดําเนินใน
ปีงบประมาณ  พ.ศ.  2558  ทําให้แนวทางดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลามีความชัดเจนในการ
ปฏิบัติมากข้ึน  มีการประสานและบูรณาการการทํางานกับหน่วยงานและการจําแนกรายละเอียดต่าง ๆ  ของ
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม   ในแผนการดําเนินงานจะทําให้การติดตามประเมินผลเม่ือสิ้นปีมีความสะดวกยิ่งข้ึน   
 

  ข้ันตอนการจัดทําแผนการดําเนินงาน 
   

  ข้ันตอนท่ี  1  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถ่ินรวบรวมแผนงานโครงการ
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  หน่วยราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอ่ืน ๆ  ท่ี
ดําเนินการในพ้ืนท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  แล้วจัดทําร่างแผนการดําเนินงานเสนอคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถ่ิน 
 

  ข้ันตอนท่ี  2  คณะกรรมการการพัฒนาท้องถ่ินพิจารณาร่างแผนการดําเนินงาน  แล้วเสนอ
ผู้บริหารท้องถ่ินประกาศเป็นแผนการดําเนินงาน  ท้ังนี้ให้ปิดประกาศแผนการดําเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันท่ี
ประกาศ  เพ่ือให้ประชาชนในท้องถ่ินทราบโดยท่ัวกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน 
  ประโยชน์ของแผนปฏิบัติการ 
 

1. แสดงถึงความชัดเจนในการนําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ 
2. แสดงความสอดคล้องกับงบประมาณรายจ่ายประจําปี 
3. เพ่ือความสะดวกในการปฏิบัติงานตามโครงการต่าง ๆ  
4. ง่ายต่อการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

ในปีนั้น 
   

 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนท่ี  2  บัญชีโครงการ/กิจกรรม 
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บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ 
แผนการดําเนนิงาน  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  2558 

องค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา 
 

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา 
จํานวนโครงการ 

ที่ดําเนินการ 
คิดเป็นร้อยละของ 
โครงการทั้งหมด 

จํานวน 
งบประมาณ  

(บาท) 

คิดเป็นร้อยละของ 
งบประมาณทั้งหมด 

หน่วยดําเนินการ 

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 

     

       แนวทางการพัฒนา  1  :  ก่อสร้าง ปรับปรุง บํารุงรักษาถนน
สะพาน ทางน้ํา  ท่อระบายน้ํา 

38 31.67 4,141,290 14.57 กองช่าง 

       แนวทางการพัฒนา  2  :  การสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ
และการก่อสร้างอื่น ๆ  

21 17.50 1,490,700 5.24 กองช่าง 

       แนวทางการพัฒนา  3  :  การสร้างและบํารุงรักษาทางบก  
และทางน้ําที่เชื่อมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

- - - - - 

       แนวทางการพัฒนา  4  :  การก่อสร้าง/ปรับปรุง/บํารุงรักษา
เส้นทางขนส่งสินค้าทางการเกษตร 

- - - - - 

 
รวม 

 
59 49.17 5,631,990 19.81 - 

 

 

 

 

 



- 3 - 
 

บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ 
แผนการดําเนนิงาน  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  2558 

องค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา 
 

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา 
จํานวนโครงการ 

ที่ดําเนินการ 
คิดเป็นร้อยละของ 
โครงการทั้งหมด 

จํานวน 
งบประมาณ  

(บาท) 

คิดเป็นร้อยละของ 
งบประมาณทั้งหมด 

หน่วยดําเนินการ 

2.  ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความสามารถทางเศรษฐกิจและบรรเทา
ปัญหาความยากจน 

     

       แนวทางการพัฒนา  1  :  เสริมสร้างเศรษฐกิจพอเพียงตาม  
พระราชดําริและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

- - - - - 

       แนวทางการพัฒนา  2  :  ส่งเสริมอาชีพ/พัฒนาสินค้าชุมชน/
ลานค้าชุมชน 

1 0.83 50,000 0.18 สํานักงานปลัด 
 

       แนวทางการพัฒนา  3  :  ส่งเสริมความเข้มแข็งด้าน 
เกษตรกรรม/ปศุสัตว์  

2 1.67 20,000 0.07 สํานักงานปลัด 
 

รวม 3 2.50 70,000 0.25  
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บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ 
แผนการดําเนนิงาน  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  2558 

องค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา 
 

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา 
จํานวนโครงการ 

ที่ดําเนินการ 
คิดเป็นร้อยละของ 
โครงการทั้งหมด 

จํานวน 
งบประมาณ  

(บาท) 

คิดเป็นร้อยละของ 
งบประมาณทั้งหมด 

หน่วยดําเนินการ 

3.  ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกัน
อย่างมีความสุข 

     

       แนวทางการพัฒนา  1  :  ส่งเสริมสนับสนุนด้านการศึกษา  
ศาสนาวัฒนธรรม  และประเพณี 

6 5.00 2,528,000 8.89 ส่วนการศึกษาฯ 

       แนวทางการพัฒนา  2  :  การสังคมสงเคราะห์และการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต  เด็ก  สตรี  คนชรา  ผู้ด้อยโอกาส  และติด
เชื้อ   HIV     

13 10.83 1,461,600 5.14 สํานักงานปลัด, 
ส่วนการศึกษาฯ 

       แนวทางการพัฒนา  3  :   การสนับสนุนส่งเสริมด้านการ
กีฬา  และนันทนาการ 

3 2.50 155,000 0.55 ส่วนการศึกษาฯ 
 

       แนวทางการพัฒนา  4  :  การป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย/ลดอุบัติเหตุจราจรทางบก/ทางน้ํา 

3 2.50 285,000 1.00 สํานักงานปลัด 

      แนวทางการพัฒนา  5  :   การสาธารณสุข   ควบคุม
โรคติดต่อ/โรคระบาด 

4 3.33 130,000 0.46 สํานักงานปลัด 

      แนวทางการพัฒนา  6  :   การป้องกันและแก้ไขการแพร่
ระบาดปัญหายาเสพติด 

2 1.67 45,000 0.16 สํานักงานปลัด, 
ส่วนการศึกษาฯ 

รวม 31 25.83 4,604,600 16.20 
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บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ 
แผนการดําเนนิงาน  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  2558 

องค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา 
 

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา 
จํานวนโครงการ 

ที่ดําเนินการ 
คิดเป็นร้อยละของ 
โครงการทั้งหมด 

จํานวน 
งบประมาณ  

(บาท) 

คิดเป็นร้อยละของ 
งบประมาณทั้งหมด 

หน่วยดําเนินการ 

4.  ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุลอย่างยั่งยืน 

     

       แนวทางการพัฒนา  1  :  การกําจัดขยะมูลฝอย 
 

1 0.83 264,000 0.93 สํานักงานปลัด 

       แนวทางการพัฒนา  2  :  การจัดการ  การบํารุงรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดล้อม 

2 1.67 100,000 0.35 สํานักงานปลัด 

รวม 3 2.50 364,000 1.28  
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บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ 
แผนการดําเนนิงาน  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  2558 

องค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา 
 

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา 
จํานวนโครงการ 

ที่ดําเนินการ 
คิดเป็นร้อยละของ 
โครงการทั้งหมด 

จํานวน 
งบประมาณ  

(บาท) 

คิดเป็นร้อยละของ 
งบประมาณทั้งหมด 

หน่วยดําเนินการ 

5.  ยุทธศาสตร์การบริหารราชการตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่
ดี 

     

       แนวทางการพัฒนา  1  :  ส่งเสริมศักยภาพของท้องถิ่นใน
บริหารจัดการ 

11 9.17 16,642,410 58.55  - สํานักงานปลัด 
 - กองคลัง 
 - กองช่าง 
- ส่วนการศึกษาฯ 

       แนวทางการพัฒนา  2  :  การพัฒนาเทคโนโลยีและบุคลากร
ให้มีความเหมาะสมสอดคล้อง 

5 4.17 880,000 3.10  - สํานักงานปลัด 
 - กองคลัง 
 - กองช่าง 
- ส่วนการศึกษาฯ 

       แนวทางการพัฒนา  3  :  ส่งเสริมประชาธิปไตยและการมีส่วน
ร่วมของภาคประชาชน 

4 3.33 180,000 0.63 สํานักงานปลัด 

      แนวทางการพัฒนา   4  :  การส่งเสริมการมีส่วนร่วม การ
สร้าง/การประเมินความพึงพอใจของประชาชน  

1 0.83 20,000 0.07 สํานักงานปลัด 

รวม 21 17.50 17,722,410 62.35  
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บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ 
แผนการดําเนนิงาน  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  2558 

องค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา 
 

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา 
จํานวนโครงการ 

ที่ดําเนินการ 
คิดเป็นร้อยละของ 
โครงการทั้งหมด 

จํานวน 
งบประมาณ  

(บาท) 

คิดเป็นร้อยละของ 
งบประมาณทั้งหมด 

หน่วยดําเนินการ 

6.  ยุทธศาสตร์ตามแผนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครอง
ท้องถิ่นและแนวนโยบายของรัฐบาลและยุทธศาสตร์ของจังหวัด  
อําเภอ 

     

       แนวทางการพัฒนา  1  :  ส่งเสริมและสนับสนุนแนวนโยบาย
ของรัฐบาลและยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด  อําเภอ 

3 2.50 29,000 0.10 สํานักงานปลัด 

รวม 3 2.50 29,000 0.10  
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดําเนนิงาน  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2558 

องค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา 
 

1.  ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
1.1 แนวทางการพัฒนา  :  ก่อสร้าง  ปรับปรุง  บํารุงรักษาถนน  สะพาน  ทางน้ํา  ท่อระบายน้ํา   

พ.ศ. 2557 พ.ศ.2558 ลําดับ 
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/ 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานที่ 
ดําเนินการ 

หน่วย 
ดําเนินการ 

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 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายรอบบึงทุ่งตาทองต่อจากที่
เดิม บ้านพลับพลา หมู่ที่ 1 

ขนาดผิวจราจรกว้าง  3  เมตร  ยาว  
44  เมตร  หนา  0.10  เมตร  หรือมี
พื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า  132  ตาราง
เมตร        

45,000 ม.1  กองช่าง             

2 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายบ้านนายโปย บุญประสิทธิ์ 
บ้านพลับพลา หมู่ที่ 1 

ขนาดผิวจราจรกว้าง  3  เมตร  ยาว  
75  เมตร  หนา  0.10  เมตร  หรือมี
พื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า  225  ตาราง
เมตร   

80,000 ม.1 กองช่าง             

3 โครงการก่อสร้างฝารางระบายน้ํา 
จํานวน 2 จุด ลอกคลองระบายน้ํา
ข้าง อบต.พลับพลา พร้อมขุดตอไม้ 
จํานวน 7 ตอ บ้านไทย หมู่ที่ 2 

ฝากว้าง  1  เมตร  ยาว  1.40  เมตร  
หนา  0.20  เมตร  จํานวน 50 ฝา 
ลอกคลองกว้าง 3 เมตร ยาว 150 
เมตร ลึก 1.50 เมตร ปริมาตรดินขุด 
675 ลบม.   

100,000 ม.2 กองช่าง             
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดําเนนิงาน  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2558 

องค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา 
 

1.  ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
1.1  แนวทางการพัฒนา  : ก่อสร้าง  ปรับปรุง  บํารุงรักษาถนน  สะพาน  ทางน้ํา  ท่อระบายน้ํา   

พ.ศ. 2557 พ.ศ.2558 
ลําดับ 

ที่ 
โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของโครงการ/ 
กิจกรรม 

งบประมาณ 
สถานที่ 

ดําเนินการ 
หน่วย 

ดําเนินการ 

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 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายหลักทดแทนถนนลาดยาง
เดิมที่ชํารุดหน้าบ้านนายอุ่น ขุมกระ
โทก บ้านไทย หมู่ที่ 2 

ขนาดผิวจราจรกว้าง  5  เมตร  ยาว  
100  เมตร  หนา  0.15  เมตร  หรือ
มีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า  500  
ตารางเมตร   

250,000 ม.2 กองช่าง             

5 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กทดแทนถนนลาดยางเดิมที่
ชํารุด บ้านพลับพลา หมู่ที่ 3 

ขนาดกว้าง  2.50  เมตร  ยาว  400  
เมตร  หนา  0.20  เมตร  ปริมาตร
หินคลุก 200 ลุกบาศก์เมตร   

100,000 ม.3 กองช่าง             

6 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายหน้าร้านเย็บผ้าบ้าน
พลับพลา หมู่ที่ 3 

ขนาดผิวจราจรกว้าง  5  เมตร  ยาว  
30  เมตร  หนา  0.15  เมตร  หรือมี
พื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า  150  
ตารางเมตร   

80,000 ม.3 กองช่าง             

7 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายหน้าบ้านนายสุเทพ จง
กระโทก บ้านโค้งยาง หมู่ที่ 4 

ขนาดผิวจราจรกว้าง  3  เมตร  ยาว  
30  เมตร  หนา  0.10  เมตร  หรือมี
พื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า  90  ตาราง
เมตร   

30,000 ม.4 กองช่าง             
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดําเนนิงาน  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2558 

องค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา 
 

1.  ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
1.1 แนวทางการพัฒนา  : ก่อสร้าง  ปรับปรุง  บํารุงรักษาถนน  สะพาน  ทางน้ํา  ท่อระบายน้ํา   

พ.ศ. 2557 พ.ศ.2558 
ลําดับ 

ที่ 
โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของโครงการ/ 
กิจกรรม 

งบประมาณ 
สถานที่ 

ดําเนินการ 
หน่วย 

ดําเนินการ 

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 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายหน้าบ้านนางอยู่ โนใหม่ 
บ้านโค้งยาง หมู่ที่ 4 

ขนาดผิวจราจรกว้าง  3  เมตร  ยาว  
40  เมตร  หนา  0.10  เมตร  หรือมี
พื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า  120  
ตารางเมตร   

42,000 ม. 4 กองช่าง             

9 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา
คอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าบ้าน
นายถนอม เงินพลับพลา บ้านโค้ง
ยาง หมู่ที่ 4  

ขนาดกว้าง 0.50  เมตร  ยาว  90  
เมตร  สูง  0.65  เมตร  

160,000 ม. 4 กองช่าง             

10 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายบ้านนายอัศวิน ศรีวโรทัย 
บ้านโค้งยาง หมู่ที่ 4 

ขนาดผิวจราจรกว้าง  5  เมตร  ยาว  
50  เมตร  หนา  0.10  เมตร  หรือมี
พื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า  250  
ตารางเมตร   

99,000 ม.4 กองช่าง             
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดําเนนิงาน  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2558 

องค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา 
 

1.  ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
1.1 แนวทางการพัฒนา  : ก่อสร้าง  ปรับปรุง  บํารุงรักษาถนน  สะพาน  ทางน้ํา  ท่อระบายน้ํา   

พ.ศ. 2557 พ.ศ.2558 
ลําดับ 

ที่ 
โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของโครงการ/ 
กิจกรรม 

งบประมาณ 
สถานที่ 

ดําเนินการ 
หน่วย 

ดําเนินการ 

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 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอยบ้านนายเสน่ห์ ครึนกระ
โทก บ้านหนองยายเหล่ หมู่ที่ 5 

ขนาดผิวจราจรกว้าง  3  เมตร  ยาว  
96  เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมี
พื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 288 ตรม. 

100,000 ม.5 กองช่าง             

12 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายทางไปโรงเรียนสายมิตร
โชคชัย 3 บ้านหนองยายเหล่ หมู่ที่5 

ขนาดผิวจราจรกว้าง  6  เมตร  ยาว  
56 เมตร  หนา  0.15  เมตร  มีพื้นที่
ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 336 ตรม. 

170,000 ม.5 กองช่าง             

13 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายทางเข้าบ้านกอกต่อจาก
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม บ้าน
กอก หมู่ที่ 6 

ขนาดผิวจราจรกว้าง  5  เมตร  ยาว  
40  เมตร  หนา  0.15  เมตร  หรือมี
พื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า  200  
ตารางเมตร   

100,000 ม.6 กองช่าง             

14 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา 
คสล.ต่อจากเดิม บ้านนายเขียว 
พรมทะเล บ้านเกาะ หมู่ที่ 8 

ขนาดกว้าง  0.40  เมตร  ยาว  23 
เมตร สูง 0.65  เมตร   

34,500 ม.8 กองช่าง             
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดําเนนิงาน  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2558 

องค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา 
 

1.  ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
1.1 แนวทางการพัฒนา  :  ก่อสร้าง  ปรับปรุง  บํารุงรักษาถนน  สะพาน  ทางน้ํา  ท่อระบายน้ํา      

พ.ศ. 2557 พ.ศ.2558 
ลําดับ 

ที่ 
โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของโครงการ/ 
กิจกรรม 

งบประมาณ 
สถานที่ 

ดําเนินการ 
หน่วย 

ดําเนินการ 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 โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก 
สายกลางทุ่งบริเวณทํานบนาตาห่ํา 
บ้านเกาะ หมู่ที่ 8 

ขนาดกว้าง  2.50  เมตร  ยาว  580  
เมตร  หนา  0.20  เมตร  ปริมาตร
หินคลุกไม่น้อยกว่า  290  ลบม. 
พร้อมปรับเกลี่ยตกแต่งตลอดสาย   

100,000 ม.8   กองช่าง             

16 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายอู่นายเลิศต่อจาก
ถนนเดิม บ้านปรางค์ หมู่ที่ 9  

ขนาดผิวจราจรกว้าง  5 เมตร  ยาว  
40 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 200 ตรม. 

100,000 ม.9 กองช่าง       
 

      

17 โครงการวางท่อระบายน้ําถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก เขตรอยต่อ
ระหว่างตําบลพลับพลากับเทศบาล
ตําบลโชคชัย จํานวน 2 ข้าง บ้าน
ปรางค์ หมู่ที่ 9 

ขนาดความยาว  120  เมตร วามท่อ
ขนาด 0.30 เมตร จํานวน 120 ท่อน 
บ่อพักน้ําสําเร็จรูปขนาด  
0.45x0.55x0.60 เมตร ฝาบ่อขนาด 
0.45x0.55x0.15 เมตร    

100,000 ม.9 กองช่าง             
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดําเนนิงาน  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2558 

องค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา 
 

1.  ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
1.1  แนวทางการพัฒนา  :  ก่อสร้าง  ปรับปรุง  บํารุงรักษาถนน  สะพาน  ทางน้ํา  ท่อระบายน้ํา      

พ.ศ. 2557 พ.ศ.2558 
ลําดับ 

ที่ 
โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของโครงการ/ 
กิจกรรม 

งบประมาณ 
สถานที่ 

ดําเนินการ 
หน่วย 

ดําเนินการ 

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 โครงการขุดลอกหน้าฝายกั้นน้ํา
ทํานบหลัง 3 บ้านบุ หมู่ที่ 10 

ขนาดกว้าง 25  เมตร  ยาว  40  
เมตร  ลึก 2  เมตร  ปริมาตรดินขุด
ลอกไม่น้อยกว่า 2,000 ลบม.พร้อม
ขนย้ายดินขุด   

80,000 ม.10   กองช่าง         
 

    

19 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา
คอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางไปทุ่ง
นา บ้านปรางค์ หมู่ที่ 11 

ขนาดกว้าง  0.50  เมตร  ยาว  110  
เมตร  สูง  0.65  เมตร   

200,000 ม.11 กองช่าง       
 

      

20 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายบ้านปรางค์ หมู่ที่ 
11 

ขนาดผิวจราจรกว้าง  7  เมตร  ยาว  
28  เมตร  หนา  0.15  เมตร  หรือมี
พื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า  196 ตรม. 

100,000 ม.11 กองช่าง             

21 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านกุดสวาย หมู่ที่ 12 
จํานวน 2 สาย 

สายที่ 1 ขนาดผิวกว้าง 3 เมตร ยาว 35 
เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่
ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 105 ตรม. สาย 2 
ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 95 เมตร หนา 
0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อย
กว่า 81 ตรม. 

65,000 ม.12 กองช่าง             
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดําเนนิงาน  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2558 

องค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา 
 

1.  ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
1.1  แนวทางการพัฒนา  :  ก่อสร้าง  ปรับปรุง  บํารุงรักษาถนน  สะพาน  ทางน้ํา  ท่อระบายน้ํา      

พ.ศ. 2557 พ.ศ.2558 
ลําดับ 

ที่ 
โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของโครงการ/ 
กิจกรรม 

งบประมาณ 
สถานที่ 

ดําเนินการ 
หน่วย 

ดําเนินการ 

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

22 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายรอบบึงกุดสวายต่อ
จากสายเดิม บ้านกุดสวาย หมู่ที่ 
12 

ขนาดผิวจราจรกว้าง  3  เมตร  ยาว  
95  เมตร  หนา  0.15  เมตร  หรือมี
พื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า  285  
ตารางเมตร   

100,000 ม.12 กองช่าง         
 

    

23 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายไปวัดบุตาล บ้านท่า
ตะเคียน หมู่ที่ 13 

ขนาดกว้าง 4 เมตร  ยาว 145 เมตร  
หนา  0.10  เมตร  คิดเป็นพื้นที่
ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 580 ตรม. 

200,000 ม.13   กองช่าง        
 

     

24 โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก 
สายบ้านผู้ใหญ่สมบูรณ์ เดชพร ไป
เชื่อมวัดบุตาล บ้านท่าตะเคียน หมู่
ที่ 13 

ขนาดกว้าง  4 เมตร  ยาว 320 เมตร  
หนา  0.15  เมตร  ปริมาณหินคลุก 
192 ลูกบาศก์เมตร 

100,000 ม.13 กองช่าง         
 

    

25 โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก 
สายคุ้มโนนศรีสุข บ้านท่าตะเคียน 
หมู่ที่ 13 

ขนาดกว้าง  3 เมตร  ยาว 320 เมตร  
หนา  0.20  เมตร  ปริมาณหินคลุก 
192 ลูกบาศก์เมตร 

100,000 ม.13 กองช่าง         
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดําเนนิงาน  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2558 

องค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา 
 

1.  ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
1.1  แนวทางการพัฒนา  :  ก่อสร้าง  ปรับปรุง  บํารุงรักษาถนน  สะพาน  ทางน้ํา  ท่อระบายน้ํา      

พ.ศ. 2557 พ.ศ.2558 
ลําดับ 

ที่ 
โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของโครงการ/ 
กิจกรรม 

งบประมาณ 
สถานที่ 

ดําเนินการ 
หน่วย 

ดําเนินการ 

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

26 โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก
ภายในหมู่บ้านท่าตะเคียน หมู่ที่ 13 
ซอยบ้าน นายถวิล ขามกระโทก  

ขนาดกว้าง  3  เมตร  ยาว  240  
เมตร  หนา  0.20  เมตร  ปริมาตร
หินคลุก 144 ลบม. พร้อมปรับเกลี่ย
ตลอดสาย   

50,000 ม.13 กองช่าง        
 

     

27 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา
คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคลองยาง 
หมู่ที่ 14 

ขนาดกว้าง  0.40  เมตร  ยาว  140  
เมตร  ลึก  0.55  วางท่อ pvc ขนาด 
3 นิ้ว   

210,000 ม.14 กองช่าง        
 

     

28 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายบ้านผู้ใหญ่เคียง 
พวงกระโทก บ้านคลองยาง หมู่ที่ 
15 

ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 
35 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมี
พื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 140 ตรม. 
พร้อมก่อสร้างหูช้าง 2 ข้าง 

53,400 ม.15 กองช่าง        
 

     

29 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายหน้าบ้าน อบต.
สนับ กํากระโทก บ้านคลองกลาง 
หมู่ที่ 15 

ขนาดผิวจราจรกว้าง 3 เมตร ยาว 
55 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมี
พื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 165 ตรม.
และลูกรังไหล่ทาง 7 ลบม. 

60,000 ม.15 กองช่าง        
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดําเนนิงาน  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2558 

องค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา 
 

1.  ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
1.1  แนวทางการพัฒนา  :  ก่อสร้าง  ปรับปรุง  บํารุงรักษาถนน  สะพาน  ทางน้ํา  ท่อระบายน้ํา      

พ.ศ. 2557 พ.ศ.2558 
ลําดับ 

ที่ 
โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของโครงการ/ 
กิจกรรม 

งบประมาณ 
สถานที่ 

ดําเนินการ 
หน่วย 

ดําเนินการ 

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

30 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายหน้าศาลา SML 
บ้านคลองกลาง หมู่ที่ 15 

ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 20 
เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่
ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 100 ตรม. 

36,000 ม.15 กองช่าง        
 

     

31 โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก 
สายทางเข้าบ้านนายกร่าง เขลา
กระโทก บ้านคลองกลาง หมู่ที่ 15 

ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 400 เมตร 
หนา 0.20 เมตร ปริมาตรหินคลุก 
240 ลบม. พร้อมเกลี่ยตกแต่ง 

83,740 ม.15 กองช่าง        
 

     

32 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก คุ้มหนองเฝ้าบ้านโนน
แดง หมู่ที่ 16 

ขนาดผิวจราจรกว้าง 3 เมตร ยาว 90 
เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่
ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 270 ตรม. 
พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 
เมตร 

100,000 ม.16 กองช่าง        
 

     

33 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สาย
จากสระน้ําประปาหมู่บ้านโนนแดง 
หมู่ที่ 16 เชื่อมสระน้ําประปา
หมู่บ้านท่าตะเคียน หมู่ที่ 13 

ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 290 เมตร 
หนา 0.15 เมตร ปริมาตรหินคลุก 
174 ลบม. พร้อมปรับเกลี่ยตกแต่ง
ทับแน่นตลอดสาย 

60,000 ม.16 กองช่าง        
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดําเนนิงาน  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2558 

องค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา 
 

1.  ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
1.1  แนวทางการพัฒนา  :  ก่อสร้าง  ปรับปรุง  บํารุงรักษาถนน  สะพาน  ทางน้ํา  ท่อระบายน้ํา      

พ.ศ. 2557 พ.ศ.2558 
ลําดับ 

ที่ 
โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของโครงการ/ 
กิจกรรม 

งบประมาณ 
สถานที่ 

ดําเนินการ 
หน่วย 

ดําเนินการ 

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

34 โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก 
บ้านบุ หมู่ที่ 17 จํานวน 2 สาย 

สายที่ 1 สายหนองหินโคนต่อจาก
เดิม ขนาดกว้าง 2.50 เมตร ยาว 
160 เมตร หนา 0.15 เมตร ปริมาตร
หินคลุก 60 ลบม. 
สายที่ 2 สายทํานบต้นไทรต่อจาก
เดิม กว้าง 2.50 เมตร ยาว 160 
เมตร หนา 0.15 เมตร ปริมาตรหิน
คลุก 60 ลบม. 

42,000 ม.17 กองช่าง        
 

     

35 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายรอบหมู่บ้านบุ หมู่ที่ 
17 

ขนาดผิวจราจรกว้าง 2 เมตร ยาว 
80 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 160 ตรม.  

80,000 ม.17 กองช่าง        
 

     

36 โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายบ้าน อบต.มัลลิกา 
กลางกระโทก บ้านบุยอ หมู่ที่ 18 

ขนาดผิวจราจรกว้าง 3 เมตร ยาว 
93 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมี
พื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 279 ตรม. 
พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ0.50 ม. 

100,000 ม.18 กองช่าง        
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดําเนนิงาน  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2558 

องค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา 
 

1.  ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
1.1  แนวทางการพัฒนา  :  ก่อสร้าง  ปรับปรุง  บํารุงรักษาถนน  สะพาน  ทางน้ํา  ท่อระบายน้ํา      

พ.ศ. 2557 พ.ศ.2558 
ลําดับ 

ที่ 
โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของโครงการ/ 
กิจกรรม 

งบประมาณ 
สถานที่ 

ดําเนินการ 
หน่วย 

ดําเนินการ 

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

37 โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายบ้านนายสมทรง 
เสาวภาคย์ บ้านบุบอ หมู่ที่ 18 

ขนาดผิวจราจรกว้าง 3 เมตร ยาว 
93 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมี
พื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 279 ตรม.
พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50ม. 

100,000 ม.18 กองช่าง        
 

     

38 ค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษาหรือ
ซ่อมแซมถนนสายหลัก 

เป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมถนน
สายหลักในเขตรับผิดชอบของ อบต.
พลับพลา 

530,650 พื้นที่ อบต.
พลับพลา   

กองช่าง        
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดําเนนิงาน  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2558 

องค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา 
 

1.  ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
1.2  แนวทางการพัฒนา  :  การสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  และการก่อสร้างอื่น ๆ  

พ.ศ. 2557 พ.ศ.2558 
ลําดับ 

ที่ 
โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของโครงการ/ 
กิจกรรม 

งบประมาณ 
สถานที่ 

ดําเนินการ 
หน่วย 

ดําเนินการ 

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 โครงการขยายเขตไฟฟ้าเสาไฟฟ้า
แรงต่ํา บ้านพลับพลา หมู่ที่ 1 

ภายในหมู่บ้าน พร้อมโคมไฟฟ้า  70,000 ม.1 กองช่าง             

2 โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ
ภายในหมู่บ้าน บ้านพลับพลา หมู่ที่ 
3 

ติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะภายใน
หมู่บ้าน 

20,000 ม.3 กองช่าง             

3 โครงการขยายเขตไฟฟ้า บ้านหนอง
ยายเหล่ หมู่ที่ 5 

กลุ่มบ้านนายอ่อน เขตกระโทก 
จํานวน 2 หลังคาเรือน  

35,100 ม.5 กองช่าง             

4 โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ
ประโยชน์ บ้านหนองยายเหล่ หมู่ที่ 
5 

ภายในหมู่บ้านหนองยายเหล่ หมู่ที่ 5 60,000 ม.5 กองช่าง             

5 โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ 
บ้านปรางค์ หมู่ที่ 9 

ติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะภายใน
หมู่บ้าน จํานวน 4 โคม 

20,000 ม.9 กองช่าง             

6 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ํา 
พร้อมติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะแสง
สว่าง บ้านปรางค์ หมู่ที่ 11 

จํานวน 2 จุด 20,000 ม.11 กองช่าง             
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดําเนนิงาน  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2558 

องค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา 
 

1.  ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
1.2  แนวทางการพัฒนา  :  การสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  และการก่อสร้างอื่น ๆ  

พ.ศ. 2557 พ.ศ.2558 
ลําดับ 

ที่ 
โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของโครงการ/ 
กิจกรรม 

งบประมาณ 
สถานที่ 

ดําเนินการ 
หน่วย 

ดําเนินการ 

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

7 โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ
แรงต่ําภายในหมู่บ้าน บ้านกุดสวาย 
หมู่ที่ 12 

ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะแรงต่ํา
ภายในหมู่บ้าน 

140,000 ม.12 กองช่าง             

8 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ํา 
พร้อมติดตั้งหลอดไฟฟ้าส่งสว่าง 
บ้านโนนแดง หมู่ที่ 16 

จํานวน 1 จุด หน้าบ้านนางวันเพ็ญ 
หง่านกระโทก 

20,000 ม.16 กองช่าง             

9 โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ
สายภายในหมู่บ้าน บ้านโนนแดง 
หมู่ที่ 16 

จํานวน 4 จุด 30,000 ม.16 กองช่าง             

10 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ํา 
พร้อมติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ
ภายในหมู่บ้าน บ้านบุ หมู่ที่ 17 

ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ํา พร้อมติดตั้ง
โคมไฟฟ้าสาธารณะ 

160,000 ม.17 กองช่าง             

11 โครงการย้ายเสาไฟฟ้า ถนนสาย
รอบหมู่บ้าน บ้านบุ หมู่ที่ 17 

ย้ายเสาไฟฟ้า ถนนสายรอบหมู่บ้าน 20,000 ม.17 กองช่าง             

 



- 21 - 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดําเนนิงาน  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2558 

องค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา 
 

1.  ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
1.2  แนวทางการพัฒนา  :  การสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  และการก่อสร้างอื่น ๆ  

พ.ศ. 2557 พ.ศ.2558 
ลําดับ 

ที่ 
โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของโครงการ/ 
กิจกรรม 

งบประมาณ 
สถานที่ 

ดําเนินการ 
หน่วย 

ดําเนินการ 

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

12 โครงการขยายเขตไฟฟ้าบ้านบุยอ 
หมู่ที่ 18 กลุ่มบ้านนายสมนึก คลุ้ม
กระโทก 

จํานวน 1 หลังคาเรือน 45,600 ม.18 กองช่าง             

13 ค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษาหรือ
ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือ
ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะตามถนน 
ตรอก ซอย ตามหมู่บ้านในเขต อบต.
พลับพลา 18 หมู่บ้าน 

100,000 พื้นที่ อบต.
พลับพลา 18 

หมู่บ้าน 

กองช่าง          
 

   

14 โครงการขยายเขตประปาภูมิภาค 
ซอยบ้านนางประคอง มุ่งกระโทก 
บ้านหนองยายเหล่ หมู่ที่ 5 

ขยายเขตประปาภูมิภาคซอยบ้าน
นางประคอง มุ่งกระโทก บ้านหนอง
ยายเหล่ หมู่ที่ 5 

45,000 ม.5 กองช่าง             

15 โครงการขยายเขตประปาส่วน
ภูมิภาค บ้านกอก หมู่ที่ 6 

ขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค บ้าน
กอก หมู่ที่ 6 จํานวน 3 จุด 

220,000 ม.6 กองช่าง             

16 โครงการขยายเขตประปาส่วน
ภูมิภาค ภายในหมู่บ้าน บ้านประดา
กุด หมู่ที่ 7 

ขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค ภายใน
หมู่บ้าน บ้านประดากุด หมู่ที่ 7 

60,000 ม.7 กองช่าง             



- 22 - 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดําเนนิงาน  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2558 

องค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา 
 

1.  ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
1.2  แนวทางการพัฒนา  :  การสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  และการก่อสร้างอื่น ๆ  

พ.ศ. 2557 พ.ศ.2558 
ลําดับ 

ที่ 
โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของโครงการ/ 
กิจกรรม 

งบประมาณ 
สถานที่ 

ดําเนินการ 
หน่วย 

ดําเนินการ 

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 โครงการเปลี่ยนถังประปาหมู่บ้าน 
บ้านประดากุด หมู่ที่ 7 

ขนาดความจุ 10 ลบม. แทนถังเดิมที่
ชํารุดโดยใช้ฐานเดิม 

150,000 ม.7 กองช่าง             

18 โครงการขยายเขตระบบส่ง
น้ําประปา ภายในหมู่บ้าน ซอยบ้าน
กํานันป๊อก บ้านเกาะ หมู่ที่ 8 

ขยายเขตระบบส่งน้ําประปา ภายใน
หมู่บ้าน ซอยบ้านกํานันป๊อก บ้าน
เกาะ หมู่ที่ 8 

90,000 ม.8 กองช่าง             

19 โครงการขยายเขตประปา ซอยบ้าน 
อบต.นิติวัฒน์ แผละกระโทก บ้านบุ 
หมู่ที่ 10 

ขยายเขตประปา ซอยบ้าน อบต.
นิติวัฒน์ แผละกระโทก บ้านบุ หมู่ที่ 
10 

130,000 ม.10 กองช่าง             

20 โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน 
บ้านโนนแดง หมู่ที่ 16 

วางท่อ PVC ขนาด 2 นิ้ว ความยาว 
250 เมตร หน้าบ้านนางประนอม 
สอดผักแว่น 

25,000 ม.16 กองช่าง             

21 ค่าตรวจสอบน้ําประปาหมู่บ้านและ
น้ําบาดาล 

เพื่อจ่ายเป็นค่าตรวจสอบน้ําประปา
หมู่บ้านและน้ําบาดาลในเขต
รับผิดชอบของ อบต.พลับพลา 

30,000 พื้นที่ อบต.
พลับพลา 

กองช่าง             
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดําเนนิงาน  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2558 

องค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา 
 
1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
1.3   แนวทางการพัฒนา  :  การสร้างและบํารุงรักษาทางบกและทางน้ําที่เชื่อมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

พ.ศ. 2557 พ.ศ.2558 
ลําดับ 

ที่ 
โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของโครงการ/ 
กิจกรรม 

งบประมาณ 
สถานที่ 

ดําเนินการ 
หน่วย 

ดําเนินการ 

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. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
1.4  การก่อสร้าง/ปรับปรุง/บํารุงรักษาเส้นทางขนส่งสินค้าทางการเกษตร 

พ.ศ. 2557 พ.ศ.2558 
ลําดับ 

ที่ 
โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของโครงการ/ 
กิจกรรม 

งบประมาณ 
สถานที่ 

ดําเนินการ 
หน่วย 

ดําเนินการ 

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 - 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดําเนนิงาน  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2558 

องค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา 
 
2.  ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความสามารถทางเศรษฐกิจและบรรเทาปัญหาความยากจน 
2.1 แนวทางการพัฒนา  :  เสริมสร้างเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดําริและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

พ.ศ. 2557 พ.ศ.2558 
ลําดับ 

ที่ 
โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของโครงการ/ 
กิจกรรม 

งบประมาณ 
สถานที่ 

ดําเนินการ 
หน่วย 

ดําเนินการ 

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.  ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความสามารถทางเศรษฐกิจและบรรเทาปัญหาความยากจน 
2.2  แนวทางการพัฒนา  :  ส่งเสริมอาชีพ/พัฒนาสินค้าชุมชน/ลานค้าชุมชน 
 

พ.ศ. 2557 พ.ศ.2558 
ลําดับ 

ที่ 
โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของโครงการ/ 
กิจกรรม 

งบประมาณ 
สถานที่ 

ดําเนินการ 
หน่วย 

ดําเนินการ 

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 ค่าใช้จ่ายการบํารุงส่งเสริมการ
ประกอบอาชีพของประชาชน 
 
 

เป็นค่าใช้จ่ายและส่งเสริมการ
ประกอบอาชีพของประชาชน เพื่อให้
ประชาชนมีรายได้เพียงพอต่อการ
ดํารงชีวิตและสามารถพึ่งพาตนเอง
ได้ 

50,000 ม. 1-18  
ต.พลับพลา 

สํานักงาน
ปลัด 

            



- 25 - 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดําเนนิงาน  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2558 

องค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา 
 

2.  ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความสามารถทางเศรษฐกิจและบรรเทาปัญหาความยากจน 
2.3  แนวทางการพัฒนา  :  ส่งเสริมความเข้มแข็งด้านการเกษตรกรรม 

พ.ศ. 2557 พ.ศ.2558 
ลําดับ 

ที่ 
โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของโครงการ/ 
กิจกรรม 

งบประมาณ 
สถานที่ 

ดําเนินการ 
หน่วย 

ดําเนินการ 

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 โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครเกษตร เป็นค่าใช้จ่ายการดําเนินการโครงการ
ฝึกอบรมอาสาสมัครเกษตร    

10,000  ม. 1-18 สํานักงานปลัด        
 

     

2 โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครปศุ
สัตว์ 

เป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการ
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครปศุสัตว์ 

10,000  ม. 1-18 สํานักงานปลัด        
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดําเนนิงาน  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2558 

องค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา 
 

3.  ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
3.1  แนวทางการพัฒนา  :  ส่งเสริมสนับสนุนด้านการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม  และประเพณี 

พ.ศ. 2557 พ.ศ.2558 
ลําดับ 

ที่ 
โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของโครงการ/ 
กิจกรรม 

งบประมาณ 
สถานที่ 

ดําเนินการ 
หน่วย 

ดําเนินการ 

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 

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อ
อาหารเสริม (นม) สําหรับเด็กอนุบาล
และเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 
1-6 ในเขต อบต. 6 โรงเรียน 

728,000 โรงเรียนใน
ตําบลพลับพลา 
6  โรงเรียน 

ส่วนการศึกษา
ฯ 

 
 

       
 
 

    

2 อาหารกลางวันสําหรับเด็กนักเรียน 
ในเขตรับผิดชอบ อบต.พลับพลา 

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ
อาหารกลางวันสําหรับเด็กอนุบาล
และเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 
1-6 

1,600,000 โรงเรียนใน
ตําบลพลับพลา 
6  โรงเรียน 

ส่วนการศึกษา
ฯ 

            

3 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับงานรัฐพิธีการที่
เป็นวันสําคัญทางราชการ เช่น วัน
ปิยมหาราช วันเฉลิมพระชนพรรษา
อื่น ๆ 

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
ต่างๆ ซึ่งเป็นวันสําคัญของทาง
ราชการ เช่น วันปิยมหาราช 

20,000 อําเภอโชคชัย ส่วนการศึกษา
ฯ 

      
 

      

4 งานประเพณีแข่งเรือ - จัดงานแข่งเรือประเพณีตําบล
พลับพลา 

100,000 บึงทุ่งน้อย ม.2 ส่วนการศึกษา
ฯ 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดําเนนิงาน  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2558 

องค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา 
 

3.  ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
3.1  แนวทางการพัฒนา  :  ส่งเสริมสนับสนุนด้านการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม  และประเพณี 

พ.ศ. 2557 พ.ศ.2558 
ลําดับ 

ที่ 
โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของโครงการ/ 
กิจกรรม 

งบประมาณ 
สถานที่ 

ดําเนินการ 
หน่วย 

ดําเนินการ 

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 ค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์
วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นตําบล
พลับพลา 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ
อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 

60,000 ตําบลพลับพลา ส่วนการศึกษา
ฯ             

6 ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานสมโภชน์
ฉลองอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารีอําเภอ
โชคชัย 

เพื่อสนับสนุนการจัดงานตาม
โครงการจัดงานสมโภชน์ฉลอง
อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี อําเภอโชคชัย 

20,000 อําเภอโชคชัย ส่วนการศึกษา
ฯ 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดําเนนิงาน  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2558 

องค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา 
 

3.  ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
3.2  แนวทางการพัฒนา  :  การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิต  เด็ก  สตรี  คนชรา  ผู้ด้อยโอกาส  และผู้ติดเชื้อ HIV และเพิ่มศักยภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

พ.ศ. 2557 พ.ศ.2558 
ลําดับ 

ที่ 
โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของโครงการ/ 
กิจกรรม 

งบประมาณ 
สถานที่ 

ดําเนินการ 
หน่วย 

ดําเนินการ 

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 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยัง
ชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 7 คน 

42,000 ต.พลับพลา รายจ่ายงบกลาง             

2 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา 

เพื่อสนับสนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการ
จัดซื้ออาหารกลางวันสําหรับเด็ก
อนุบาลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจํานวน 
2 ศูนย์ 

341,600 ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้าน
โค้งยาง,ทา่
ตะเคียน 

ส่วนการศึกษาฯ             

3 ประเภทอาหารเสริม (นม)สําหรับ
เด็กก่อนวัยเรียนอนุบาล 3 ขวบ 
สังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การ
บริหารส่วนตําบลพลับพลา  จํานวน 
2 ศูนย์ 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อ
อาหารเสริม (นม)  สําหรับเด็ก
อนุบาล 2 ศูนย์ 

140,000 ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้าน
โค้งยาง,ทา่
ตะเคียน 

ส่วนการศึกษาฯ             

4 ค่าใช้จ่ายโครงการสร้างเสริม
ประสบการณ์เรียนรู้นอก
สถานศึกษา 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการนําเด็ก
ปฐมวัย  สังกัดองค์การบริหารส่วน
ตําบลพลับพลา  ทัศนศึกษาเรียนรู้
นอกสถานศึกษา  

10,000 สวนสัตว์
นครราชสีมา   

ส่วนการศึกษาฯ        
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดําเนนิงาน  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2558 

องค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา 
 

3.  ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
3.2  แนวทางการพัฒนา  :  การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิต  เด็ก  สตรี  คนชรา  ผู้ด้อยโอกาส  และผู้ติดเชื้อ HIVและเพิ่มศักยภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  

พ.ศ. 2557 พ.ศ.2558 
ลําดับ 

ที่ 
โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของโครงการ/ 
กิจกรรม 

งบประมาณ 
สถานที่ 

ดําเนินการ 
หน่วย 

ดําเนินการ 

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 ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมการดูแล
เด็กปฐมวัย   

ค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมการ
ดูแลเด็กปฐมวัยให้แก่ผู้ปกครอง
นักเรียน ในสังกัดองค์การบริหาร
ส่วนตําบลพลับพลา 

20,000 ต.พลับพลา ส่วนการศึกษาฯ 

   

       

  

6 ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง/ซ่อมแซม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 2 ศูนย์   

ปรับปรุง/ซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก  จํานวน  2  ศูนย์ 

100,000 ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กศูนย์ 

โค้งยาง/ 
ท่าตะเคียน 

ส่วนการศึกษาฯ 

       

 
     

7 ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็ก
แห่งชาติ ประจําปี 2558   

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
วันเด็กแห่งชาติ   

40,000 อบต.
พลับพลา 

ส่วนการศึกษาฯ     
 

 
 

       

8 ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมตัวแทน
ประชาคมหมู่บ้านเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการจัดทํา
แผนพัฒนาตําบล 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมตัวแทนประชาคมหมู่บ้าน
เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดทํา
แผนพัฒนาตําบล 

100,000 - สํานักงานปลัด 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดําเนนิงาน  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2558 

องค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา 
 

3.  ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
3.2  แนวทางการพัฒนา  :  การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิต  เด็ก  สตรี  คนชรา  ผู้ด้อยโอกาส  และผู้ติดเชื้อ HIVและเพิ่มศักยภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  

พ.ศ. 2557 พ.ศ.2558 
ลําดับ 

ที่ 
โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของโครงการ/ 
กิจกรรม 

งบประมาณ 
สถานที่ 

ดําเนินการ 
หน่วย 

ดําเนินการ 

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 การพัฒนาสตรีและเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของครอบครัว 

จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการ
โครงการพัฒนาสตรีและสร้างความ
เข้มแข็งของครอบครัว  ได้แก่  การ
ส่งเสริมภาวะผู้นําแก่สตรีในชุมชน  
และพัฒนาสตรีในด้านต่าง  ๆ  การ
ส่งเสริมพัฒนาความรู้ให้แก่
บุคลากร/พนักงานท้องถิ่น  การให้
ความรู้เพื่อการพัฒนาครอบครัว
และแก่ประชาชนในพื้นที่ ฯลฯ 

100,000 ต.พลับพลา 
ม.1-18 

สํานักงานปลัด             

10 ค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมและ
ประชุมประชาคมต่างๆ ของหมู่บ้าน
ในเขตตําบลพลับพลา  

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด
อบรม ประชุมประชาคมหมู่บ้าน
ต่างๆ ชี้แจงทําความเข้าใจเพื่อ
สร้างทัศนคติและจิตสํานึกที่ดีใน
การอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ โดย
เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
ชุมชนในเขตพื้นที่ตําบลพลับพลา 

58,000 ต.พลับพลา 
ม.1-18 

สํานักงานปลัด             
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดําเนนิงาน  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2558 

องค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา 
 

3.  ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
3.2  แนวทางการพัฒนา  :  การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิต  เด็ก  สตรี  คนชรา  ผู้ด้อยโอกาส  และผู้ติดเชื้อ HIVและเพิ่มศักยภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  

พ.ศ. 2557 พ.ศ.2558 
ลําดับ 

ที่ 
โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของโครงการ/ 
กิจกรรม 

งบประมาณ 
สถานที่ 

ดําเนินการ 
หน่วย 

ดําเนินการ 

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 ฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของกลุ่มแม่บ้านอสม.
ตําบลพลับพลา 

จัดฝึกอบรมกลุ่มแม่บ้าน อสม. 
เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ของกลุ่มแม่บ้าน อสม.ตําบล
พลับพลา 

120,000   - สํานักงานปลัด      
 

       

12 อุดหนุนสาธารณสุขมูลฐานหมู่บ้าน 
18 หมู่บ้าน ตามโครงการพัฒนางาน
สาธารณสุขมูลฐานในเขตองค์การ
บริหารส่วนตําบลพลับพลา 

เพื่อจ่ายเป็นดําเนินงานในการ
พัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานใน
พื้นที่เขตชุมชน/หมู่บ้านของ อสม.
ในเขตตําบลพลับพลา 18 หมู่บ้าน 

270,000 ต.พลับพลา 
18 หมู่บ้าน 

สํานักงานปลัด      
 

       

13 ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมสุขภาพ
ผู้สูงอายุตําบลพลับพลา 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ
ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ 

120,000 - สํานักงานปลัด             
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดําเนนิงาน  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2558 

องค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา 
 

3.  ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
3.3  แนวทางการพัฒนา  :  การสนับสนุนส่งเสริมด้านการกีฬาและนันทนาการ 

พ.ศ. 2557 พ.ศ.2558 
ลําดับ 

ที่ 
โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของโครงการ/ 
กิจกรรม 

งบประมาณ 
สถานที่ 

ดําเนินการ 
หน่วย 

ดําเนินการ 

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 ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันกีฬาต้าน
ยาเสพติด 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
แข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ครั้งที่ 
15 ประจําปี 2558 

100,000 สนามกีฬาอบต.
พลับพลา 

ส่วนการศึกษาฯ       
 

      

2 อุดหนุนโครงการจัดการแข่งขันกีฬา
คนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 33 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ
จัดการแข่งขันกีฬาคนพิการ
แห่งชาติ ครั้งที่ 33 

50,000 สถานที่จัดการ
แข่งขันกีฬาคน
พิการแห่งชาติ 
ครั้งที่ 33 

ส่วนการศึกษาฯ       
 

      

3 ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬา
หมู่บ้าน/ชุมชน 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
จัดซื้ออุปกรณ์กีฬาหมู่บ้าน/ชุมชน 
เพื่อแจกจ่ายให้ประชาชนทั่วไปใน
เขตพื้นที่ตําบลพลับพลา 

5,000 ตําบลพลับพลา ส่วนการศึกษาฯ    
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดําเนนิงาน  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2558 

องค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา 
 

3.  ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
3.4  แนวทางการพัฒนา  :  การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย/ลดอุบัติเหตุจราจรทางบก/ทางน้ํา 

พ.ศ. 2557 พ.ศ.2558 
ลําดับ 

ที่ 
โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของโครงการ/ 
กิจกรรม 

งบประมาณ 
สถานที่ 

ดําเนินการ 
หน่วย 

ดําเนินการ 

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 ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการ
ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาลสําคัญ   

เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม
ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาลสําคัญ  เช่น 
เทศกาลปีใหม่ สงกรานต์ 

75,000 อบต.พลับพลา สํานักงานปลัด 

 

 

   

 

      

2 ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการ
กิจการ อปพร. 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
อปพร. ในพื้นที่ตําบลพลับพลา 
การจัดตั้งหรือทบทวนหลักสูตร
สมาชิก อปพร.ค่าตอบแทน ค่า
เบี้ยเลี้ยง ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการ
ปฏิบัติงานของศูนย์ อปพร. ใน
พื้นที่ 

180,000 อบต.พลับพลา สํานักงานปลัด            
 

 

3 โครงการควบคุมไฟป่าและหมอก
ควัน 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการ
ปัญหาไฟป่าและหมอกควัน  

30,000 ตําบลพลับพลา สํานักงานปลัด            
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดําเนนิงาน  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2558 

องค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา 
 

3.  ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
3.5  แนวทางการพัฒนา  :  การสาธารณสุข  ควบคุมโรคติดต่อและโรคระบาด 

พ.ศ. 2557 พ.ศ.2558 
ลําดับ 

ที่ 
โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของโครงการ/ 
กิจกรรม 

งบประมาณ 
สถานที่ 

ดําเนินการ 
หน่วย 

ดําเนินการ 

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 ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกัน
โรคติดต่อ   

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
รณรงค์ป้องกันโรคติดต่อ เช่น 
โรคไข้เลือดออก โรคไข้หวัด 
2009 โรคฉี่หนู ฯลฯ 

10,000 ม.1-ม.18 
ตําบลพลับพลา 

สํานักงานปลัด             

2 ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อน้ํายากําจัด
ยุงลาย  ทรายอะเบท   

เพื่อป้องกันการเจริญเติบโตของ
ยุงที่แพร่พันธ์ 

50,000 ม.1-ม.18 
ตําบลพลับพลา 

สํานักงานปลัด             

3 ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัคซีน
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมสลิ่ง   

เพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าระบาด 30,000 ม.1-ม.18 
ตําบลพลับพลา 

สํานักงานปลัด             

4 ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเวชภัณฑ์
ตอนและทําหมันสุนัข/แมว 

เพื่อป้องกันและลดจํานวนสุนัข/
แมวจรจัด 

40,000 ม.1-ม.18 
ตําบลพลับพลา 

สํานักงานปลัด             
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดําเนนิงาน  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2558 

องค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา 
 

3.  ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
3.6  แนวทางการพัฒนา  :  การป้องกันและแก้ไขการแพร่ระบาดปัญหายาเสพติด 

พ.ศ. 2557 พ.ศ.2558 
ลําดับ 

ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
 
 

รายละเอียดของโครงการ/ 
กิจกรรม 

งบประมาณ 
สถานที่ 

ดําเนินการ 
หน่วย 

ดําเนินการ 

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 ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด   

เพื่อจ่ายอุดหนุนโรงเรียน สพฐ.ใน
เขตรับผิดชอบ อบต.พลับพลา 
จํานวน 6 แห่ง 

30,000 โรงเรียน สพฐ.
ในเขต

รับผิดชอบ 
อบต.

พลับพลา 
จํานวน 6 แห่ง 

ส่วนการศึกษาฯ 

 

 

  

        

2 ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อสารตรวจ
ปัสสาวะหาสิ่งเสพติด   

เพื่อรณรงค์และป้องกันยาเสพติด
ในหมู่นักเรียน  และเยาวชน  ใน
เขตองค์การบริหารส่วนตําบล
พลับพลา 

15,000 อบต.
พลับพลา 

สํานักงานปลัด      
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดําเนนิงาน  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2558 

องค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา 
 

4.  ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุลอย่างยั่งยืน 
4.1  แนวทางการพัฒนา  :  การกําจัดขยะมูลฝอย 

พ.ศ. 2557 พ.ศ.2558 
ลําดับ 

ที่ 
โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของโครงการ/ 
กิจกรรม 

งบประมาณ 
สถานที่ 

ดําเนินการ 
หน่วย 

ดําเนินการ 

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 จ้างเหมาจัดเก็บขยะ จ้างเหมาจัดเก็บขยะในเขต อบต.
พลับพลา 
 

264,000 ม.1-ม.18 สํานักงานปลัด             

 

4.  ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุลอย่างยั่งยืน 
4.2  แนวทางการพัฒนา  :  การจัดการบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

พ.ศ. 2557 พ.ศ.2558 
ลําดับ 

ที่ 
โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของโครงการ/ 
กิจกรรม 

งบประมาณ 
สถานที่ 

ดําเนินการ 
หน่วย 

ดําเนินการ 

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 ค่าใช้จ่ายโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ   
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช่จ่ายในการ
ดําเนินการโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ เช่น ปลูกหญ้าแฝก  
โครงการปลูกต้นไม้  ฯลฯ 

50,000 อบต.
พลับพลา 

สํานักงานปลัด          
 

   

2 ค่ารังวัดที่สาธารณะ เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมรังวัดที่
สาธารณะ 

50,000 อบต.
พลับพลา 

สํานักงานปลัด       
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดําเนนิงาน  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2558 

องค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา 
 

5.  ยุทธศาสตร์การบริหารราชการตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี 
5.1  แนวทางการพัฒนา  :  ส่งเสริมศักยภาพของท้องถิ่นในทุก ๆ ด้าน ตามหลักการบริหารจัดการที่ดี 

พ.ศ. 2557 พ.ศ.2558 
ลําดับ 

ที่ 
โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของโครงการ/ 
กิจกรรม 

งบประมาณ 
สถานที่ 

ดําเนินการ 
หน่วย 

ดําเนินการ 

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 จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์
เครื่องมือเสริมสร้างศักยภาพใน
การบริหารจัดการ 

จัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์
เครื่องมือเสริมสร้างศักยภาพในการ
บริหารจัดการ 

923,800 อบต.
พลับพลา 

 - สํานักงานปลัด 
- กองคลัง 
- กองช่าง 

 - ส่วนการศึกษาฯ 

            

2 จัดสรรค่าใช้จ่ายสําหรับงบ
บุคลากรขององค์การบริหารส่วน
ตําบล 

เพื่อจ่ายเป็น 
- เงินเดือนนายก/รองนายก 
- เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/
รองนายก 
- เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 
- เงินค่าตอบแทนเรขานุการ/ที่ปรกึษาฯ 
- เงินค่าตอบแทน ส.อบต. 
- เงินเดือนพนักงานส่วนตําบล 
- เงินประจําตําแหน่ง 
- เงินค่าตอบแทน 
- ค่าจ้างลูกจ้างประจําและพนักงานจ้าง 
- เงินเพิ่มต่างๆลูกจ้างและพนักงานจ้าง 

11,356,560 -   - สํานักงานปลัด 
- กองคลัง 
- กองช่าง 
- ส่วนการศึกษาฯ 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดําเนนิงาน  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2558 

องค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา 
 

5.  ยุทธศาสตร์การบริหารราชการตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี 
5.1  แนวทางการพัฒนา  :  ส่งเสริมศักยภาพของท้องถิ่นในทุก ๆ ด้าน ตามหลักการบริหารจัดการที่ดี 

พ.ศ. 2557 พ.ศ.2558 
ลําดับ 

ที่ 
โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของโครงการ/ 
กิจกรรม 

งบประมาณ 
สถานที่ 

ดําเนินการ 
หน่วย 

ดําเนินการ 

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 ค่าใช้จ่ายสําหรับงบดําเนินงาน
ในส่วนของค่าตอบแทนต่าง ๆ 
องค์การบริหารส่วนตําบล 

เพื่อจ่ายเป็นค่า 
- ค่าเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณี
พิเศษ 
- ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบ
คัดเลือก 
- ค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อ/จัด
จ้าง 
- ค่าตอบแทน อปพร. 
- ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา 
- ค่าเช่าบ้าน 
- เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 
- เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 

2,344,570 อบต.
พลับพลา 

 - สํานักงานปลัด 
- กองคลัง 
- กองช่าง 

 - ส่วนการศึกษาฯ 

  
 

          

4 ค่าใช้จ่ายสําหรับงบดําเนินงาน
ในส่วนของค่าสาธารณูปโภคต่าง 
ๆ องค์การบริหารส่วนตําบล 

เพื่อจ่ายเป็นค่า 
- ค่าไฟฟ้า 
- ค่าน้ําประปา 
- ค่าโทรศัพท์ 
- ค่าบริการไปรษณยี์ 
- ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคมฯลฯ 

357,000 อบต.
พลับพลา 

 - สํานักงานปลัด 
- กองคลัง 

 

            



- 39 - 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดําเนนิงาน  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2558 

องค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา 
 

5.  ยุทธศาสตร์การบริหารราชการตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี 
5.1  แนวทางการพัฒนา  :  ส่งเสริมศักยภาพของท้องถิ่นในทุก ๆ ด้าน ตามหลักการบริหารจัดการที่ดี 

พ.ศ. 2557 พ.ศ.2558 
ลําดับ 

ที่ 
โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของโครงการ/ 
กิจกรรม 

งบประมาณ 
สถานที่ 

ดําเนินการ 
หน่วย 

ดําเนินการ 

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 ค่าใช้จ่ายสําหรับงบดําเนินการ
อื่น ๆ ขององค์การบริหารส่วน
ตําบลพลับพลา 

จัดสรรงบประมาณสําหรับงบ 
ดําเนินการต่าง ๆ ดังนี้ 
- ค่าจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์ 
- ค่ารับวารสารและสิ่งพิมพ์ 
- ค่าจ้างเหมาบริการ 
- ค่าเย็บเลม่และเข้าเล่มหนังสือ 
- ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 
- ค่ารับรองและพิธีการ 
- ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ ฯลฯ 
 

358,000 -   - สํานักงานปลัด 
- กองคลัง 
- กองช่าง 
- ส่วนการศึกษาฯ 

   
 

         

6 รายจ่ายค่าบํารุงรักษาและ
ปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

เพื่อจ่ายเป็นค่า 
- ปรับปรุงห้องทํางานประธานสภา 
อบต.พลับพลา 
- ปรับปรุงห้องทํางานกองคลัง 
- ปรับปรุงห้องทํางานกองช่าง 
- ปรับปรุงห้องศูนย์ปฏิบัติการ อปพร.
อบต.พลับพลา 

104,000 อบต.
พลับพลา 

  สํานักงานปลัด 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดําเนนิงาน  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2558 

องค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา 
 
5.  ยุทธศาสตร์การบริหารราชการตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี 
5.1  แนวทางการพัฒนา  :  ส่งเสริมศักยภาพของท้องถิ่นในทุก ๆ ด้าน ตามหลักการบริหารจัดการที่ดี 

พ.ศ. 2557 พ.ศ.2558 
ลําดับ 

ที่ 
โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของโครงการ/ 
กิจกรรม 

งบประมาณ 
สถานที่ 

ดําเนินการ 
หน่วย 

ดําเนินการ 

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

7 งบสําหรับบํารุงรักษาและ
ซ่อมแซมทรัพย์สินขององค์การ
บริหารส่วนตําบล 

- บํารุงรักษาและซ่อมแซม
ทรัพย์สินต่าง ๆ และครุภัณฑ์ที่
เสียหาย ได้แก่ คอมพิวเตอร์ โต๊ะ
เก้าอี้ รถจักรยานยนต์ เครื่องถ่าย
เอกสาร ฯลฯ 

180,000   อบต.
พลับพลา 

- สํานักงานปลัด 
- กองคลัง 
- กองช่าง 
- ส่วนการศึกษาฯ 
 

   
 

         

8 เงินสํารองจ่าย เป็นจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ป้องกันและบรรเทาความเดือนร้อน
ของประชาชนที่เกิดจาก 
สาธารณภัยต่าง ๆ เช่น วาตภยั 
อุทกภัย ภัยแล้ง ภัยหนาว ฯลฯ 
และเหตุฉุกเฉิน 

600,000 ม.1-ม.18 
 

อบต.พลับพลา      
 

       

9 รายจ่ายตามข้อผูกพัน เงินสมทบกองทุนหลักประกัน
สุขภาพตําบลพลับพลา 

154,260 - อบต.พลับพลา      
 

       

10 รายจ่ายเงินสมทบกองทุน
ประกันสังคม 

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุน
ประกันสังคมลูกจ้างชั่วคราว 

70,000 - อบต.พลับพลา             
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดําเนนิงาน  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2558 

องค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา 
 
5.  ยุทธศาสตร์การบริหารราชการตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี 
5.1  แนวทางการพัฒนา  :  ส่งเสริมศักยภาพของท้องถิ่นในทุก ๆ ด้าน ตามหลักการบริหารจัดการที่ดี 

พ.ศ. 2557 พ.ศ.2558 
ลําดับ 

ที่ 
โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของโครงการ/ 
กิจกรรม 

งบประมาณ 
สถานที่ 

ดําเนินการ 
หน่วย 

ดําเนินการ 

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 บําเหน็จ/บํานาญ เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น 

194,220 - อบต.พลับพลา             

 
5.  ยุทธศาสตร์การบริหารราชการตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี 
5.2  แนวทางการพัฒนา  :  การพัฒนาเทคโนโลยีและบุคลากรให้มีความเหมาะสมสอดคล้อง 

พ.ศ. 2557 พ.ศ.2558 
ลําดับ 

ที่ 
โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของโครงการ/ 
กิจกรรม 

งบประมาณ 
สถานที่ 

ดําเนินการ 
หน่วย 

ดําเนินการ 

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 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและ
ทัศนศึกษาดูงาน 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายการฝึกอบรม
และศึกษาดูงานของคณะ
ผู้บริหาร/สมาชิกสภา/ประชาคม
หมู่บ้าน/พนักงานส่วนตําบล/
ลูกจ้างประจํา/พนักงานจ้าง 

300,000 -    สํานักงานปลัด 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดําเนนิงาน  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2558 

องค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา 
5.  ยุทธศาสตร์การบริหารราชการตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี 
5.2  แนวทางการพัฒนา  :  การพัฒนาเทคโนโลยีและบุคลากรให้มีความเหมาะสมสอดคล้อง 

พ.ศ. 2557 พ.ศ.2558 
ลําดับ 

ที่ 
โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของโครงการ/ 
กิจกรรม 

งบประมาณ 
สถานที่ 

ดําเนินการ 
หน่วย 

ดําเนินการ 
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 ฝึกอบรมบุคลากรเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

- ค่าธรรมเนียมและ
ค่าลงทะเบียน ต่าง ๆ ในการ
อบรมสัมมนาให้แก่ผู้บริหาร คณะ
ผู้บริหาร ส.อบต. พนักงาน 
ลูกจ้าง พนักงานจ้าง 
- ค่าเดินทางไปราชการ 

490,000 - - สํานักงานปลัด 
- กองคลัง 
- ส่วนการศึกษาฯ 
- กองช่าง 

    
 

        

3 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร 

เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและ
จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ค่าบริการ
ระบบการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต 
ค่าบันทึกข้อมูล ค่าจัดทําเว็ปไซต์ 
ค่าดูแลเว็ปไซต์ 

30,000 อบต.พลับพลา สํานักงานปลัด             
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดําเนนิงาน  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2558 

องค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา 
 

5.  ยุทธศาสตร์การบริหารราชการตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี 
5.2  แนวทางการพัฒนา  :  การพัฒนาเทคโนโลยีและบุคลากรให้มีความเหมาะสมสอดคล้อง 

พ.ศ. 2557 พ.ศ.2558 
ลําดับ 

ที่ 
โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของโครงการ/ 
กิจกรรม 

งบประมาณ 
สถานที่ 

ดําเนินการ 
หน่วย 

ดําเนินการ 
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 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการ
บริหารงานที่มีประสิทธิภาพ   

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ดําเนินกิจกรรมต่าง  ๆ  เช่น  
การจัดทําตู้รับเรื่องราวร้องทุกข์   
ร้องเรียนประจําหมู่บ้าน  จัดทํา
ป้ายประชาสัมพันธ์/บอร์ด
ประชาสัมพันธ์ตามความ
เหมาะสม 

10,000 อบต.
พลับพลา 

สํานักงานปลัด             

5 จัดทําหรือปรับปรุงแผนที่ภาษ ี เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตาม
โครงการจัดทําหรือปรับปรุงแผน
ที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 

50,000 อบต.
พลับพลา 

กองคลัง 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดําเนนิงาน  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2558 

องค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา 
 

5.  ยุทธศาสตร์การบริหารราชการตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี 
5.3  แนวทางการพัฒนา  :  ส่งเสริมประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 

พ.ศ. 2557 พ.ศ.2558 
ลําดับ 

ที่ 
โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของโครงการ/ 
กิจกรรม 

งบประมาณ 
สถานที่ 

ดําเนินการ 
หน่วย 

ดําเนินการ 
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. ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
เลือกตั้งทั่วไปหรือเลือกตั้งซ่อม 
นายก อบต.และสมาชิกสภา
อบต. 

80,000 อบต.พลับพลา สํานักงานปลัด          
 

   

2 ค่าใช้จ่ายโครงการเฉลิม
พระเกียรติ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
จัดกิจกรรม จัดซื้อวัสดุ
อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ในการเชิญ
ชวนประชาสัมพันธ์ อํานวย
ความสะดวกให้กับประชาชน
เพื่อมาร่วมงานรัฐพิธี พระราช
พิธีต่าง ๆ 

50,000 อบต.พลับพลา สํานักงานปลัด             

3 การจัดกิจกรรมและ
โครงการปกป้องสถาบัน
สําคัญของชาติ 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายการจัด
กิจกรรมและโครงการปกป้อง
สถาบันสําคัญของชาติ 

30,000 อบต.พลับพลา สํานักงานปลัด             
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดําเนนิงาน  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2558 

องค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา 
 

5.  ยุทธศาสตร์การบริหารราชการตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี 
5.3  แนวทางการพัฒนา  :  ส่งเสริมประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 

พ.ศ. 2557 พ.ศ.2558 
ลําดับ 

ที่ 
โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของโครงการ/ 
กิจกรรม 

งบประมาณ 
สถานที่ 

ดําเนินการ 
หน่วย 

ดําเนินการ 
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 ค่าใช้จ่ายการจัดตั้งศูนย์
ปรองดองสมานฉันท์ระดับ
ท้องถิ่น 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ดําเนินการจัดตั้งศูนย์
ปรองดองสมานฉันท์และจัด
กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความ
สามัคคีในหมู่บ้าน 

20,000 อบต.พลับพลา สํานักงานปลัด             

 

5.  ยุทธศาสตร์การบริหารราชการตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี 
5.4  แนวทางการพัฒนา  :  การส่งเสริมการมีส่วนร่วม การสร้าง/การประเมินความพึงพอใจของประชาชน 

พ.ศ. 2557 พ.ศ.2558 
ลําดับ 

ที่ 
โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของโครงการ/ 
กิจกรรม 

งบประมาณ 
สถานที่ 

ดําเนินการ 
หน่วย 

ดําเนินการ 

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 ค่าจ้างที่ปรึกษา  โครงการ
ประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการด้านคุณภาพการ
ให้บริการ   

เป็นค่าจ้างที่ปรึกษา  โครงการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ด้านคุณภาพการให้บริการ   

20,000 อบต.พลับพลา สํานักงานปลัด            
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดําเนนิงาน  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2558 

องค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา 
 

6.  ยุทธศาสตร์ตามแผนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและแนวนโยบายของรัฐบาลและยุทธศาสตร์ของจังหวัด  อําเภอ 
6.1  แนวทางการพัฒนา  : สง่เสริมและสนับสนุนแนวนโยบายของรัฐบาลและยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด  อําเภอ 

พ.ศ. 2557 พ.ศ.2558 
ลําดับ 

ที่ 
โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของโครงการ/ 
กิจกรรม 

งบประมาณ 
สถานที่ 

ดําเนินการ 
หน่วย 

ดําเนินการ 
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 อุดหนุนโครงการศูนย์รวม
ข้อมูลองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารการจัดซื้อหรือจัดจ้าง
ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นระดับอําเภอ 

เป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตาม
โครงการศูนย์รวมข้อมูลองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและศูนย์
ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อหรือจัดจ้าง
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ระดับอําเภอ  ให้กับองค์การบริหาร
ส่วนตําบลด่านเกวียน 

11,000 อําเภอโชคชัย สํานักงานปลัด         
 

    

2 อุดหนุนส่วนราชการโครงการ
จัดงานพิธี รัฐพิธีอําเภอโชค
ชัย 

เพื่อสนับสนุนการจัดงานตาม
โครงการจัดงานรัฐพิธี ต่าง ๆ ของ
อําเภอโชคชัย 

13,000 ที่ทําการอําเภอ
โชคชัย/เทศบาล

ตําบลโชคชัย 

สํานักงานปลัด    
 

         

3 อุดหนุนส่วนราชการโครงการ
จัดหารายได้เพื่อจัดกิจกรรม
สาธารณกุศลและให้ความ
ช่วยเหลือประชาชนตาม
ภารกิจของเหล่ากาชาด
จังหวัดนครราชสีมา 

เพื่อสนับสนุนการจัดงานตาม
โครงการจัดหารายได้เพื่อจัด
กิจกรรมสาธารณกุศลของเหล่า
กาชาดจังหวัดนครราชสีมา 

5,000 กาชาดจังหวัด
นครราชสีมา 

สํานักงานปลัด     
 

        



 


