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ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา 
เรื่อง 

ประกาศใช้แผนการดําเนินงานองค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๙ 
……………………………………… 

 
  ด้วยองค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา  ได้ดําเนินการจัดทําแผนการดําเนินงานประจําปี
งบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๙  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.  ๒๕๕๙ 
 

   ประกาศ  ณ  วันท่ี   ๒๘   เดือน   กันยายน   พ.ศ.  ๒๕๕๘ 
 
 
 
        (นายสมบูรณ์  แขดอน) 

                                         นายกองค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา 

 
 
 

 

 

 

 

 



คํานํา 
 

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

  เพ่ือให้การดําเนินการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบล  เป็นไปตามยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ีได้วาง
ไว้แล้วและให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
พ.ศ.  2548  หมวด  5  ซ่ึงกําหนดให้องค์การบริหารส่วนตําบลจัดทําแผนการดําเนินงานประจําปี  องค์การบริหาร
ส่วนตําบลพลับพลา จึงได้จัดทําแผนการดําเนินงานประจําปี  2559  เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการดําเนินงานให้มีความ
ชัดเจนในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน  
 
       องค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา 
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ส่วนท่ี  1  บทนํา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 



บทนํา 
 
1. บทนํา 
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
พ.ศ.  2548  กําหนดให้องค์การบริหารส่วนตําบล  จัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  แผนพัฒนาสามปีและแผนการ
ดําเนินงานประจําปี  เพ่ือเป็นการกําหนดทิศทางในการพัฒนาท้องถ่ินให้สอดคล้องซ่ึงกันระหว่างแผนทุกแผน  และ
งบประมาณรายจ่ายประจําปี  สําหรับแผนการดําเนินงาน  มีจุดมุ่งหมายเพ่ือแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการ
พัฒนาและกิจกรรมท่ีดําเนินการจริงท้ังหมด  ในพ้ืนท่ีองค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา  ประจําปีงบประมาณ   
พ.ศ  2559   แผนการดําเนินงานเป็นเอกสารท่ีระบุแผนงาน / โครงการ / กิจกรรม   ท้ังหมดท่ีจะดําเนินใน
ปีงบประมาณ  พ.ศ.  2559  ทําให้แนวทางดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลามีความชัดเจนในการ
ปฏิบัติมากข้ึน  มีการประสานและบูรณาการการทํางานกับหน่วยงานและการจําแนกรายละเอียดต่าง ๆ  ของ
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม   ในแผนการดําเนินงานจะทําให้การติดตามประเมินผลเม่ือสิ้นปีมีความสะดวกยิ่งข้ึน   
 

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

2.  วัตถุประสงค์ของแผนการดําเนินงานประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  2559 
 2.1  เพ่ือเป็นเครื่องมือสําคัญในการบริหารงานของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบลเพ่ือควบคุมการ
ดําเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
 2.2  เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือกําหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมการพัฒนาท่ีดําเนินการ
จริงท้ังหมดในพ้ืนท่ี 
 2.3  เพ่ือเป็นเครื่องมือในการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการในพ้ืนท่ีของ
องค์การบริหารส่วนตําบลในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
 

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

  ข้ันตอนท่ี  2  คณะกรรมการการพัฒนาท้องถ่ินพิจารณาร่างแผนการดําเนินงาน  แล้วเสนอ
ผู้บริหารท้องถ่ินประกาศเป็นแผนการดําเนินงาน  ท้ังนี้ให้ปิดประกาศแผนการดําเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันท่ี
ประกาศ  เพ่ือให้ประชาชนในท้องถ่ินทราบโดยท่ัวกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน 
 

 
 
 
 



 

จัดทําร่างแผนการดาํเนินงาน 

อบต. พลับพลา 
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จากข้ันตอนการจัดทําแผนการดําเนินงานดังกล่าวข้างต้นสามารถเขียนเป็นแผนภูมิได้ดังนี้ 

 
 
 
คณะกรรมการสนับสนุน                    
การจัดทําแผนพัฒนา 

         

คณะกรรมการสนับสนุนการ                  
จัดทําแผนพัฒนาท้องถ่ิน 
 
 
คณะกรรมการสนับสนุน                     
การจัดทําแผนพัฒนาท้องถ่ิน 

 

คณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน                                 
 

           
    

                                        

ผู้บริหารท้องถ่ิน 

        

         
 

  

 ระยะเวลาในการจัดทําแผนดําเนินงาน 
  แผนการดําเนินงานให้จัดทําเสร็จภายในเดือนธันวาคมของปีงบประมาณนั้นหรือภายในสามสิบวัน
นับแต่ท่ีต้ังงบประมาณดําเนินการหรือได้รับแจ้งแผนงาน/โครงการจากหน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค 
รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืน ๆ ท่ีต้องดําเนินการในพ้ืนท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในปีงบประมาณนั้น 
  การขยายเวลาการจัดทําและการแก้ไขแผนการดําเนินงานเป็นอํานาจของผู้บริหาร 

หน่วยงานอ่ืน 

 

รวบรวมโครงการ /กิจกรรม 

 

เสนอร่างแผนการดําเนนิงาน 

 

พิจารณาร่างแผนการดําเนนิการ 

 

เสนอร่างฯ ต่อผู้บริหารท้องถ่ิน 

 

ผู้บริหารท้องถ่ินให้ความเห็นชอบ 

 

ประกาศใช ้
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4.  ประโยชน์ของแผนปฏิบัติการ 

1. ทําให้มีความชัดเจนในการนําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ และผู้บริหารองค์การ 
บริหารส่วนตําบลควบคุมการดําเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

2. สามารถใช้เป็นเครื่องมือกําหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมการพัฒนา 
ท่ีดําเนินการจริงท้ังหมดในพ้ืนท่ี  แสดงความสอดคล้องกับงบประมาณรายจ่ายประจําปี 

3. ทําให้ง่ายต่อการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
ในปีนั้น 
   

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 

 

ส่วนท่ี  2  บัญชีโครงการ/กิจกรรม 
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บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ 
แผนการดําเนนิงาน  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  2559 

องค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา 
 

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา 
จํานวนโครงการที่ 

ดําเนินการ 
คิดเป็นร้อยละของ 
โครงการทั้งหมด 

จํานวน 
งบประมาณ   

คิดเป็นร้อยละของ 
งบประมาณทัง้หมด 

หน่วยดําเนินการ 

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน      
       แนวทางการพัฒนา  1  :  ก่อสร้าง ปรับปรุง บํารุงรักษาถนน
สะพาน ทางน้าํ  ท่อระบายน้าํ  รางระบายน้าํ 

33 35.48 4,937,980 17.23 กองช่าง 

       แนวทางการพัฒนา  2  :  การสาธารณูปโภค  สาธารณูปการและ
การก่อสร้างอื่น ๆ  

4 4.30 220,000 0.77 กองช่าง 

       แนวทางการพัฒนา  3  :  การสร้างและบํารุงรักษาทางบก  และ
ทางน้าํที่เชื่อมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

- - - - - 

       แนวทางการพัฒนา  4  :  การก่อสร้าง/ปรับปรุง/บาํรุงรักษา
เส้นทางขนส่งสินค้าทางการเกษตร 

- - - - - 

รวม 37 39.78 5,157,980 18.00 - 
2.  ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความสามารถทางเศรษฐกิจและบรรเทา
ปัญหาความยากจน 

     

       แนวทางการพัฒนา  1  :  เสริมสร้างเศรษฐกิจพอเพียงตาม  
พระราชดําริและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

- - - - - 

       แนวทางการพัฒนา  2  :  ส่งเสริมอาชีพ/พัฒนาสนิค้าชุมชน/ลาน
ค้าชุมชน 

1 1.08 50,000 0.17 ส่วนสวัสดิการสงัคม 
 

       แนวทางการพัฒนา  3  :  ส่งเสริมความเข้มแข็งด้าน เกษตรกรรม/
ปศุสัตว์  

2 2.15 20,000 0.07 สํานักงานปลัด 
 

รวม 3 3.23 70,000 0.24  

แบบ ผด. 1 
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บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ 
แผนการดําเนนิงาน  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  2559 

องค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา 
 

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา 
จํานวนโครงการที่ 

ดําเนินการ 
คิดเป็นร้อยละของ 
โครงการทั้งหมด 

จํานวน 
งบประมาณ   

คิดเป็นร้อยละของ 
งบประมาณทัง้หมด 

หน่วยดําเนินการ 

3.  ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่าง
มีความสุข 

     

       แนวทางการพัฒนา  1  :  ส่งเสริมสนบัสนุนด้านการศึกษา  
ศาสนาวัฒนธรรม  และประเพณี 

5 5.38 2,767,400 9.66 ส่วนการศึกษาฯ, 
ส่วนสวัสดิการฯ 

       แนวทางการพัฒนา  2  :  การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนา
คุณภาพชีวิต  เด็ก  สตรี  คนชรา  ผู้ด้อยโอกาส  และติดผู้ติดเชือ้  
HIV  และเพิ่มศักยภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   

15 16.13 1,612,400 5.63 สํานักงานปลัด, 
ส่วนการศึกษาฯ, 
ส่วนสวัสดิการฯ 

       แนวทางการพัฒนา  3  :   การสนับสนนุส่งเสริมด้านการกีฬา  
และนนัทนาการ 

2 2.15 155,000 0.54 ส่วนการศึกษาฯ 
 

       แนวทางการพัฒนา  4  :  การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย/
ลดอุบัติเหตุจราจรทางบก/ทางน้ํา 

3 3.23 255,000 0.89 สํานักงานปลัด 

      แนวทางการพัฒนา  5  :   การสาธารณสุข   ควบคุมโรคติดต่อ/
โรคระบาดและโรคไม่ตดิต่อ 

4 4.30 140,000 0.49 สํานักงานปลัด 

      แนวทางการพัฒนา  6  :   การป้องกันและแก้ไขการแพร่ระบาด
ปัญหายาเสพติด 

2 2.15 45,000 0.16 สํานักงานปลัด, 
ส่วนการศึกษาฯ 

รวม 31 33.34 4,974,800 17.37  

 
 
 

แบบ ผด. 1 
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บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ 
แผนการดําเนนิงาน  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  2559 

องค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา 
 

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา 
จํานวนโครงการที่ 

ดําเนินการ 
คิดเป็นร้อยละของ 
โครงการทั้งหมด 

จํานวน 
งบประมาณ   

คิดเป็นร้อยละของ 
งบประมาณทัง้หมด 

หน่วยดําเนินการ 

4.  ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุลอย่างยั่งยืน 

     

       แนวทางการพัฒนา  1  :  การกําจัดขยะมูลฝอย 2 2.15 294,000 1.03 สํานักงานปลัด 
       แนวทางการพัฒนา  2  :  การจัดการ  การบํารุงรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดล้อม 

2 2.15 80,000 0.28 สํานักงานปลัด, 
กองช่าง 

รวม 4 4.30 374,000 1.31  

5.  ยุทธศาสตร์การบริหารราชการตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี      

       แนวทางการพัฒนา  1  :  ส่งเสริมศักยภาพของท้องถิ่นในทุกๆ 
ด้านตามหลักการบริหารจัดการที่ดี 

5 5.38 2,475,800 8.64  - สํานักงานปลัด 
 - กองคลัง 
 - กองช่าง 
 - ส่วนการศึกษาฯ 
 - ส่วนสวัสดิการฯ 

       แนวทางการพัฒนา  2  :  การพัฒนาเทคโนโลยีและบุคลากรให้มี
ความเหมาะสมสอดคล้อง 

5 5.38 960,000 3.35  - สํานักงานปลัด 
 - กองคลัง 
 - กองช่าง 
 - ส่วนการศึกษาฯ 
 - ส่วนสวัสดิการฯ 

       แนวทางการพัฒนา  3  :  ส่งเสริมประชาธิปไตยและการมีส่วน
ร่วมของภาคประชาชน 

4 4.30 120,000 0.42 สํานักงานปลัด 

      แนวทางการพัฒนา   4  :  การส่งเสริมการมีส่วนร่วม การสร้าง/
การประเมินความพึงพอใจของประชาชน  

1 1.08 20,000 0.07 สํานักงานปลัด 

รวม 15 16.14 3,575,800 12.48  

แบบ ผด. 1 
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บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ 
แผนการดําเนนิงาน  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  2558 

องค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา 
 

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา 
จํานวนโครงการ 

ที่ดําเนินการ 
คิดเป็นร้อยละของ 
โครงการทั้งหมด 

จํานวน 
งบประมาณ   

คิดเป็นร้อยละของ 
งบประมาณทัง้หมด 

หน่วยดําเนินการ 

6.  ยุทธศาสตร์ตามแผนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครอง
ท้องถิ่นและแนวนโยบายของรัฐบาลและยุทธศาสตร์ของจังหวัด  
อําเภอ 

     

       แนวทางการพัฒนา  1  :  ส่งเสริมและสนับสนนุแนวนโยบายของ
รัฐบาลและยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด  อําเภอ 

3 3.23 43,000 0.15 สํานักงานปลัด, 
ส่วนการศึกษาฯ 

รวม 3 3.23 43,000 0.15  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ ผด. 1 



- 8 - 

 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดําเนนิงาน  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2559 

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

ลําดับ 
ที่ โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของโครงการ/ 
กิจกรรม งบประมาณ 

สถานที่ 
ดําเนินการ 

หน่วย 
ดําเนินการ 

พ.ศ. 2558 พ.ศ.2559 
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
เหล็กข้างบ้านช่างเชน  บ้านพลบัพลา 
หมู่ที่ 1   

ขนาดผิวจราจรกว้าง  5  เมตร  ยาว  40  
เมตร  หนา  0.15  เมตร  หรือมีพื้นที่
ก่อสร้างไม่น้อยกว่า  200  ตารางเมตร       

100,000 ม.1  กองช่าง             

2 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กรอบบึงทุ่งน้อยต่อจากจุดเดิม  
บ้านไทย  หมู่ที่ 2    

ขนาดผิวจราจรกว้าง  4  เมตร  ยาว  90  
เมตร  หนา  0.15  เมตร  หรือมีพื้นที่
ก่อสร้างไม่น้อยกว่า  360  ตารางเมตร   

179,000 ม.2 กองช่าง             

3 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา
คอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิดราง
ระบายน้ํา สายบ้านนางขม  
ครึบกระโทก  บ้านพลบัพลา  หมู่ที่ 3 

ขนาดความกว้าง 0.40 เมตร ยาว 
140.00 เมตร สูง 0.65 เมตร   

285,000 ม.3 กองช่าง      
 
 

       

4 โครงการซ่อมแซมสะพานคลองเหมือง 
บ้านนายเที่ยง  ปริกกระโทก บา้นโค้ง
ยาง  หมู่ที่ 4    

ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 10.00 เมตร 
หนา 0.35 เมตร หรือมีพื้นที่ที่ซ่อมแซมไม่
น้อยกว่า 50.00 ตารางเมตร 

70,000 ม.4 กองช่าง         
 

    

5 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กข้างบ้านนายทม เดชพร บา้นโค้ง
ยาง  หมู่ที่ 4    

ขนาดผิวจราจรกว้าง  3.50  เมตร  ยาว  
69  เมตร  หนา  0.10  เมตร  หรือมี
พื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า  241.50  
ตารางเมตร   

99,000 ม.4 กองช่าง             

แบบ ผด. 2 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดําเนนิงาน  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2559 

องค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา 
 

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

ลําดับ 
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/ 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานที่ 
ดําเนินการ 

หน่วย 
ดําเนินการ 

พ.ศ. 2558 พ.ศ.2559 
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 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กจากอู่ช่างเลิศไปถึงถนนลาดยาง
สายโรงพยาบาลโชคชัย บา้นหนอง
ยายเหล่  หมู่ที่ 5   

ขนาดผิวจราจรกว้าง  4.00  เมตร  ยาว  
50.00  เมตร  หนา  0.15  เมตร  หรือ
มีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า  200  
ตารางเมตร   

100,000 ม.5 กองช่าง             

7 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายบ้านนายน้อย บ้านหนอง
ยายเหล่  หมู่ที่ 5   

ขนาดกว้าง  3.00  เมตร  ยาว  90  
เมตร  หนา  0.10  เมตร  หรือมีพื้นที่
ก่อสร้างไม่น้อยกว่า  270  ตารางเมตร   

100,000 ม.5 กองช่าง             

8 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กทางไปวัดบา้นกอก  หมู่ที่ 6 

ขนาดผิวจราจรกว้าง  5.00  เมตร  ยาว  
40  เมตร  หนา  0.15  เมตร  หรือมี
พื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า  200  ตาราง
เมตร   

100,000 ม.6 กองช่าง             

9 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังและขยาย
เขตถนน 3 สาย บ้านกอก หมู่ที่ 6 

สาย 1 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 150.00 
เมตร  หนาเฉลี่ย 0.35 เมตร  
สายที่ 2 กว้าง  3.00 เมตร ยาว 430.00 
เมตร หนาเฉลีย่ 0.35 เมตร 
สายที่ 3 กว้าง 3.00 เมตร ยาว 200.00 
เมตร หนาเฉลีย่ 0.35 เมตร 

130,000 ม.6 กองช่าง             

 

แบบ ผด. 2 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดําเนนิงาน  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2559 

องค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา 
 

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

ลําดับ 
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/ 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานที่ 
ดําเนินการ 

หน่วย 
ดําเนินการ 

พ.ศ. 2558 พ.ศ.2559 
ต.ค. 
พ.ย. 
ธ.ค. 
ม.ค. 
ก.พ. 
มี.ค. 
เม.ย. 
พ.ค. 
มิ.ย. 
ก.ค. 
ส.ค. 
ก.ย. 

10 โครงการต่อเติมท่อลอดแบบเหลี่ยม
ขยายเขตทางคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 
ด้าน  บ้านประดากุด  หมู่ที่  7   

ขนาดกว้าง 0.80  เมตร  ยาว 10.00  
เมตร  หนา  0.35  เมตร  2 ด้าน รวม
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 16 ตรม.   

80,000 ม.7 กองช่าง 

            

11 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสาย 
ดอบตาห่ํา บ้านเกาะ หมู่ที่ 8    

ขนาดผิวจราจรกว้าง  4.00  เมตร  ยาว  
350.00  เมตร  หนาเฉลี่ย  0.15  เมตร  
หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 
210.00  ลบม.   

80,000 ม. 8 กองช่าง             

12 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา
คอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิดราง
ระบายน้ํา บ้านเกาะ  หมู่ที่ 8 

ขนาดกว้าง 0.40  เมตร  ยาว  85.00  
เมตร  สูง  0.65  เมตร  

173,000 ม. 8 กองช่าง             

13 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา
คอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิดราง
ระบายน้ํา บ้านปรางค์ หมู่ที่ 9   

ขนาดกว้าง  0.40  เมตร  ยาว  140.00  
เมตร  สูง  0.65  เมตร 

285,000 ม.9 กองช่าง             

14 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กอู่ช่างเลิศ บ้านปรางค์  หมู่ที่ 9 

ขนาดผิวจราจรกว้าง  4.00  เมตร  ยาว  
50.00  เมตร  หนา  0.15  เมตร  หรือ
มีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 200.00  
ตารางเมตร   

100,000 ม.9 กองช่าง             

แบบ ผด. 2 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดําเนนิงาน  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2559 

องค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา 
 

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

ลําดับ 
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/ 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานที่ 
ดําเนินการ 

หน่วย 
ดําเนินการ 

พ.ศ. 2558 พ.ศ.2559 
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 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กหน้าบ้านผู้ใหญ่สังเวียนบ้านบุ  
หมู่ที่ 10   

ขนาดผิวจราจรกว้าง  5.00  เมตร  ยาว  
113.00  เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 565.00 ตรม. 

315,000 ม.10 กองช่าง             

16 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายทาง
ไปนาลงุเฉียบ  นาลุงบุญสม  และข้าง
โซน  4  หมู่ที่  11   

ขนาดผิวจราจรกว้าง  4.00  เมตร  ยาว  
550.00 เมตร  หนา  0.15  เมตร  มี
ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 330 ลบม. 

130,000 ม.11 กองช่าง         
 

    

17 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา
คอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิดราง
ระบายน้ํา บ้านกุดสวาย  หมู่ที่ 12 

ขนาดกว้าง  0.40  เมตร  ยาว  140.00  
เมตร  หนา  0.65  เมตร   

285,000 ม.12 กองช่าง          
 

  
 

 

18 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายบ้านนางซิว  บ้านกุดสวาย 
หมู่ที่ 12 

ขนาดผิวจราจรกว้าง  2.00  เมตร  ยาว  
67.00  เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 134.00 ตรม. 

85,000 ม.8 กองช่าง             

19 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กคุ้มหนองกระทุ่ม  ถึงวัดทา่
ตะเคียน  บา้นทา่ตะเคียน หมู่ที ่13 

ขนาดผิวจราจรกว้าง  4.00 เมตร  ยาว  
125.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 500 ตรม. 

250,000 ม.13  กองช่าง             

 

แบบ ผด. 2 



- 12 - 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดําเนนิงาน  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2559 

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

ลําดับ 
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/ 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานที่ 
ดําเนินการ 

หน่วย 
ดําเนินการ 

พ.ศ. 2558 พ.ศ.2559 
ต.ค. 
พ.ย. 
ธ.ค. 
ม.ค. 
ก.พ. 
มี.ค. 
เม.ย. 
พ.ค. 
มิ.ย. 
ก.ค. 
ส.ค. 
ก.ย. 

20 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสาย
หนองหญ้าขาว บ้านทา่ตะเคียน หมู่ที่ 
13 

ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร  ยาว  
350.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 
หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 210 
ลบม. 

80,000 ม.13 กองช่าง       
 

      

21 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา
คอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิดราง
ระบายน้ํา เสน้ข้างกําแพงวัดคลอง
ยางบา้นคลองยาง  หมู่ที่ 14   

ขนาดความกว้าง 0.40 เมตร ยาว 
110.00 เมตร สูง 0.65 เมตร    

223,000 ม.14 กองช่าง             

22 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  สายกลางไร่  บ้านคลองยาง 
หมู่ที่ 14 

ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร  ยาว  
40.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 200 ตรม. 

100,000 ม.14 กองช่าง             

23 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายบ้าน นายน้อย ปริกกระ
โทก  พร้อมวางท่อระบายน้าํ  บ้าน
คลองกลาง หมู่ที่ 15  

ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร  ยาว  
70.00 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมี
พื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 210 ตรม. 

100,000 ม.15   กองช่าง             

 

แบบ ผด. 2 



- 13 - 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดําเนนิงาน  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2559 

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

ลําดับ 
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/ 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานที่ 
ดําเนินการ 

หน่วย 
ดําเนินการ 

พ.ศ. 2558 พ.ศ.2559 
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 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหิน
คลุกสายทางเข้าโรงสีนายสังวาน  
เพ็ชรดีคาย หมู่ที่ 15    

ปริมาตรหินคลุก ไม่น้อยกว่า 210 
ลูกบาศก์เมตร   

80,000 ม.15 กองช่าง       
 

      

25 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กบ้านโนนแดง   หมู่ที่  16   

ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร  ยาว  
50.00  เมตร  หนา  0.15  เมตร  หรือ
มีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า  200 ตรม. 

100,000 ม.16 กองช่าง             

26 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบา้น
โนนแดงไปบ่อขยะ  หมู่ที่ 16 

ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร  ยาว  
350.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 
หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 210 
ลบม. 

80,000 ม.16 กองช่าง             

27 โครงการก่อสร้างเสริมถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านนางประนอม บ้านบุ  
หมู่ที่ 17   

ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว
125.00 เมตร หนา 0.10 เมตร  หรือมี
พื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 375.00  ตรม. 

150,000 ม.17 กองช่าง             

28 โครงการก่อสร้างทํานบคอนกรีตเสริม
เหล็กกันดินพังทลายถนนสายหลัง
หมู่บ้าน บ้านบุ หมู่ 17 

ขนาดกว้าง 0.80 เมตร  ยาว 150.00 
เมตร  หนา  0.10  เมตร  หรือมีพื้นที่
ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 120.00 ตรม. 

48,000 ม.17   กองช่าง             

 
 

แบบ ผด. 2 



 
- 14 - 

 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดําเนนิงาน  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2559 

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

ลําดับ 
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/ 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานที่ 
ดําเนินการ 

หน่วย 
ดําเนินการ 

พ.ศ. 2558 พ.ศ.2559 

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

29 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา
คอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิดราง
ระบายน้ําและท่อน้าํผา่นเหมือง
ธรรมชาติ  บา้นบุ  หมู่ที่ 17   

ขนาดกว้าง 0.40 เมตร  ยาว 85.00 
เมตร  หนา  0.65  เมตร   

173,000 ม.17 กองช่าง         
 

    

30 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายบ้านนางชั้น กํากระโทก  
บ้านบุยอ หมู่ที่ 18 

ขนาดกว้าง 5.00 เมตร  ยาว 40.00 
เมตร  หนา  0.15  เมตร  หรือมีพื้นที่
ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 200.00 ตรม. 

100,000 ม.18 กองช่าง         
 

    

31 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังติดบา้น
นายสมทรง เสาวภาคย์  บา้นบยุอ  
หมู่ที่ 18   

ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร ยาว
350.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.30 เมตร  
หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า360.00 
ลบม. 

54,000 ม.18 กองช่าง             

32 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา
คอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อสาย
บ้านหนองไผ่  บ้านบุยอ  หมู่ที่ 18 

ขนาดกว้าง 0.40  เมตร  ยาว 85.00  
เมตร  หนา  0.65  เมตร   

173,000 ม.18 กองช่าง             

33 บํารุงรักษาหรือซ่อมแซมถนนสาย
หลัก 

บํารุงรักษาหรือซ่อมแซมถนนสายหลัก
พื้นที่ตําบลพลับพลา 

530,980 พื้นที่ตําบลพลับพลา กองช่าง             

แบบ ผด. 2 



 
- 15 - 

 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดําเนนิงาน  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2559 

องค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา 
 
1.  ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
1.2  แนวทางการพัฒนา  :  การสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  และการก่อสร้างอื่น ๆ  

ลําดับ 
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/ 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานที่ 
ดําเนินการ 

หน่วย 
ดําเนินการ 

พ.ศ. 2558 พ.ศ.2559 
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 ขยายเขตไฟฟ้าพร้อมย้ายเสาไฟฟ้า 
บ้านประดากุด หมู่ที่ 7 

ขยายเขตไฟฟ้า 
ย้ายเสาไฟฟ้า  

60,000 ม.7 กองช่าง             

2 ขยายเขตประปาภูมิภาค บา้น
พลับพลา หมู่ที 1 

ขนาดความยาว 200.00 เมตร 40,000 ม.1 กองช่าง             

3 บํารุงรักษาหรือซ่อมแซมไฟฟ้า
สาธารณะ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซม
ไฟฟ้าสาธารณะตามถนน ตรอก ซอย 
ตามหมู่บ้านในเขต อบต.พลับพลา 18 
หมู่บ้าน 

110,000 พื้นที่ ตําบล
พลับพลา 18 

หมู่บ้าน 

กองช่าง          
 

   

4 ตรวจสอบน้าํประปาหมู่บา้นและน้ํา
บาดาล 

เพื่อจ่ายเป็นค่าตรวจสอบน้าํประปา
หมู่บ้านและน้าํบาดาลในเขตรับผิดชอบ
ของ อบต.พลับพลา 

10,000 พื้นที่ ตําบล
พลับพลา 

กองช่าง             

 
 
 
 
 
 

แบบ ผด. 2 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดําเนนิงาน  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2559 

องค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา 
 
1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
1.3   แนวทางการพัฒนา  :  การสร้างและบํารุงรักษาทางบกและทางน้ําที่เชื่อมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ลําดับ 
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/ 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานที่ 
ดําเนินการ 

หน่วย 
ดําเนินการ 

พ.ศ. 2558 พ.ศ.2559 
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 

ลําดับ 
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/ 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานที่ 
ดําเนินการ 

หน่วย 
ดําเนินการ 

พ.ศ. 2558 พ.ศ.2559 

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

- - 
 

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

 
 
 
 
 
 

แบบ ผด. 2 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดําเนนิงาน  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2559 

องค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา 
 
2.  ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความสามารถทางเศรษฐกิจและบรรเทาปัญหาความยากจน 
2.1 แนวทางการพัฒนา  :  เสริมสร้างเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดําริและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ลําดับ 
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/ 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานที่ 
ดําเนินการ 

หน่วย 
ดําเนินการ 

พ.ศ. 2558 พ.ศ.2559 

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 
 

ลําดับ 
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/ 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานที่ 
ดําเนินการ 

หน่วย 
ดําเนินการ 

พ.ศ. 2558 พ.ศ.2559 

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 การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ 
 
 

เป็นค่าดําเนินการส่งเสริมอาชีพของ
ประชาชน กลุ่มอาชีพ กลุ่มสตรี 
ผู้สูงอายุ ให้มีทักษะการประกอบอาชีพ
มีรายได้เพียงพอต่อการดํารงชีวติและ
สามารถพึ่งพาตนเองได้ 

50,000 อบต.พลับพลา ส่วน
สวัสดิการ

สังคม 

            

 
 
 

แบบ ผด. 2 



 
- 18 - 

 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดําเนนิงาน  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2559 

องค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา 
 
2.  ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความสามารถทางเศรษฐกิจและบรรเทาปัญหาความยากจน 
2.3  แนวทางการพัฒนา  :  ส่งเสริมความเข้มแข็งด้านการเกษตรกรรม/ปศุสัตว์ 

ลําดับ 
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/ 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานที่ 
ดําเนินการ 

หน่วย 
ดําเนินการ 

พ.ศ. 2558 พ.ศ.2559 

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 เป็นค่าใช้จา่ยการดําเนินการโครงการ
ฝึกอบรมอาสาสมัครเกษตร    

10,000 อบต.พลับพลา สํานักงานปลัด        
 

     

2 โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครปศุสัตว์ เป็นค่าใช้จา่ยในการดําเนินการ
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครปศุสัตว์ 

10,000  อบต.พลับพลา สํานักงานปลัด        
 

     

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

แบบ ผด. 2 



- 19 - 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดําเนนิงาน  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2559 

องค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา 
 
3.  ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
3.1  แนวทางการพัฒนา  :  ส่งเสริมสนับสนุนด้านการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม  และประเพณี 

ลําดับ 
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/ 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานที่ 
ดําเนินการ 

หน่วย 
ดําเนินการ 

พ.ศ. 2558 พ.ศ.2559 
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)สาํหรับเด็กนักเรียน
ในเขตรับผิดชอบของ อบต.พลบัพลา 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้ออาหาร
เสริม (นม) สาํหรับเด็กอนุบาลและเด็ก
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปทีี่ 1-6 ใน
ส่วนรับผิดชอบของ อบต.พลบัพลา 6 
โรงเรียน 

796,000 โรงเรียนใน
ตําบลพลับพลา 
6  โรงเรียน 

ส่วนการศึกษาฯ  
 

       
 
 

    

2 อาหารกลางวันสําหรับเด็กนักเรียน ใน
เขตรับผิดชอบ อบต.พลบัพลา 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอาหาร
กลางวันสําหรับเด็กอนุบาลและเด็ก
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปทีี่ 1-6 ใน
ส่วนรับผิดชอบของ อบต.พลบัพลา 6 
โรงเรียน 

1,660,000 โรงเรียนใน
ตําบลพลับพลา 
6  โรงเรียน 

ส่วนการศึกษาฯ             

3 โครงการวัคซีนวัฒนธรรม สร้าง
ภูมิคุ้มกันสังคม 

เพื่ออบรมให้ความรู้แก่เด็กและเยาวชน
พร้อมพ่อแม่ 

30,000 อบต.พลับพลา ส่วนการศึกษาฯ       
 

      

4 งานแข่งเรือประเพณี เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยในการจัดงานแข่ง
เรือประเพณีตําบลพลบัพลา ครั้งที่ 14 
ประจําปี 2558 

100,000 บึงทุ่งน้อย ม.2 ส่วนการศึกษาฯ   
 

 
 

         

5 โครงการจัดงานสปัดาห์ผูสู้งอายุ
แห่งชาติและวันครอบครัว 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงาน
สัปดาห์ผูสู้งอายุแห่งชาติและวัน
ครอบครัว 

50,000 ต.พลับพลา ส่วนสวัสดิการ
สังคม 

            

แบบ ผด. 2 



- 20 - 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดําเนนิงาน  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2559 

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

ลําดับ 
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/ 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานที่ 
ดําเนินการ 

หน่วย 
ดําเนินการ 

พ.ศ. 2558 พ.ศ.2559 
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 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส ์ เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ
ผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 7 คน 

42,000 ต.พลับพลา ส่วนสวัสดิการสงัคม             

2 ประเภทอาหารเสริม (นม)สําหรับเด็ก
ก่อนวัยเรียนอนุบาล 3 ขวบ สังกัด
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหาร
ส่วนตําบลพลับพลา  จํานวน 2 ศูนย์ 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้ออาหาร
เสริม (นม)  สาํหรับเด็กอนุบาล 2 
ศูนย์ 

131,400 ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้าน
โค้งยาง,บ้าน
ท่าตะเคียน 

ส่วนการศึกษาฯ             

3 โครงการสนบัสนนุค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายค่าอาหารกลางวัน
สําหรับเด็กอนุบาลศูนย์พฒันาเด็กเล็ก
จํานวน 2 ศูนย์ 

336,000 ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้าน
โค้งยาง,บ้าน
ท่าตะเคียน 

ส่วนการศึกษาฯ             

4 โครงการฝึกศึกษาเรียนรู้ในสวนสัตว์ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยในการนําเด็ก
ปฐมวัย  สังกัดองค์การบริหารสว่น
ตําบลพลับพลา  ศึกษาเรียนรู้นอก
สถานศึกษาที่สวนสัตว์นครราชสีมา 

10,000 สวนสัตว์
นครราชสีมา   

ส่วนการศึกษาฯ             

5 โครงการก่อสร้างป้ายศูนย์พฒันาเด็ก
เล็ก 

ก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านโค้งยางและศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าตะเคียน 

60,000 ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้าน
โค้งยาง,บ้าน
ท่าตะเคียน 

ส่วนการศึกษาฯ             

แบบ ผด. 2 



- 21 - 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดําเนนิงาน  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2559 

องค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา 
 

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

ลําดับ 
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/ 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานที่ 
ดําเนินการ 

หน่วย 
ดําเนินการ 

พ.ศ. 2558 พ.ศ.2559 
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 โครงการก่อสร้างหลังคาเชื่อมต่อ
ระหว่างอาคารเรียนกับห้องน้าํพร้อม
เทพื้น คสล.ศูนย์พฒันาเด็กเล็กบ้าน 
ท่าตะเคียน 

ก่อสร้างหลังคาเชื่อมต่อระหว่าง
อาคารเรียนกับห้องน้ําพร้อมเทพื้น 
คสล. หนา 0.10 ขนาดพื้นที่ 
11x6.77 เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 75 
ตรม. 

100,000 ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กศูนย์ 

บ้าน 
ท่าตะเคียน 

ส่วนการศึกษาฯ 

       

 
 

    

7 โครงการจัดทําระบบน้ําประปาในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าตะเคียน   

เป็นค่าใช้จา่ยในการก่อสร้างหอถังน้ํา
แบบสูงพร้อมติดตั้งเครื่องน้ําอัตโนมัติ
และเดินทา่น้าํ PVC    

25,000 ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กศูนย์ 

บ้าน 
ท่าตะเคียน 

ส่วนการศึกษาฯ 

       

 

    

8 อุดหนุนโครงการจัดงานวันเด็ก
โรงเรียน สพฐ.ในเขตรับผิดชอบ อบต.
พลับพลา 

เพื่อจ่ายอุดหนุนโครงการจัดงานวัน
เด็กโรงเรียน สพฐ.ในเขตรับผิดชอบ 
อบต.พลับพลา 

30,000  โรงเรียน สพฐ.
ในเขต

รับผิดชอบ 
อบต.พลับพลา 

6 โรงเรียน 

ส่วนการศึกษาฯ 

       

 

    

9 ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมตัวแทน
ประชาคมหมู่บ้านและตัวแทนอาสา
พัฒนาชุมชน (อช.) เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการจัดทําแผนพัฒนา
ตําบล 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยในการฝึกอบรม
ตัวแทนประชาคมหมู่บา้นและตัวแทน
อาสาพัฒนาชุมชน (อช.) เพิ่ม
ประสิทธิภาพในการจัดทําแผนพัฒนา
ตําบล 

150,000 อบรมที่ อบต.
พลับพลา  

และดูงานใน
พื้นที่  

ที่เหมาะสม 

สํานักงานปลัด 
 

       

 

    

แบบ ผด. 2 



- 22 - 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดําเนนิงาน  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2559 

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

ลําดับ 
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/ 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานที่ 
ดําเนินการ 

หน่วย 
ดําเนินการ 

พ.ศ. 2558 พ.ศ.2559 
ต.ค. 
พ.ย. 
ธ.ค. 
ม.ค. 
ก.พ. 
มี.ค. 
เม.ย. 
พ.ค. 
มิ.ย. 
ก.ค. 
ส.ค. 
ก.ย. 

10 การพัฒนาสตรีและเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของครอบครัว 

จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการ
โครงการพัฒนาสตรีและสร้างความ
เข้มแข็งของครอบครัว  ได้แก่  การ
ส่งเสริมภาวะผู้นาํแก่สตรีในชุมชน  
และพัฒนาสตรีในด้านต่าง  ๆ  การ
ส่งเสริมพัฒนาความรู้ให้แก่บุคลากร/
พนักงานท้องถิ่น  การให้ความรู้เพื่อ
การพัฒนาครอบครัวและแก่
ประชาชนในพื้นที่ ฯลฯ 

100,000 อบรมที่ อบต.
พลับพลา  

และดูงานใน
พื้นที่  

ที่เหมาะสม 

ส่วนสวัสดิการสงัคม 

            

11 ค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมและประชุม
ประชาคมต่างๆ ของหมู่บา้นในเขต
ตําบลพลับพลา  

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยในการจัดอบรม 
ประชุมประชาคมหมู่บ้านต่างๆ ชี้แจง
ทําความเข้าใจเพื่อสร้างทัศนคติและ
จิตสํานึกที่ดีในการอยู่ร่วมกันอย่าง
สมานฉันท์ โดยเน้นการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในชุมชนในเขตพื้นที่
ตําบลพลับพลา 

18,000 ต.พลับพลา  สํานักงานปลัด 

            

 
 

แบบ ผด. 2 



- 23 - 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดําเนนิงาน  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2559 

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

ลําดับ 
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/ 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานที่ 
ดําเนินการ 

หน่วย 
ดําเนินการ 

พ.ศ. 2558 พ.ศ.2559 
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 ฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของกลุ่มแม่บา้นอสม.ตําบล
พลับพลา 

เป็นค่าใช้จา่ยในโครงการฝึกอบรม
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของ อสม. ต.พลับพลา 

120,000   อบรมที่ อบต.
พลับพลา  

และดูงานใน
พื้นที่  

ที่เหมาะสม 

สํานักงานปลัด 

            

13 อุดหนุนสาธารณสุขมูลฐานหมู่บา้น 18 
หมู่บ้าน ตามโครงการพัฒนางาน
สาธารณสุขมูลฐานในเขตองค์การ
บริหารส่วนตําบลพลบัพลา 

เพื่อจ่ายเป็นดําเนนิงานในการพัฒนา
งานสาธารณสุขมูลฐานในพื้นที่เขต
ชุมชน/หมู่บ้านของ อสม.ในเขตตําบล
พลับพลา 18 หมู่บ้าน 

270,000 ต.พลับพลา  สํานักงานปลัด 

            

14 โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผู้สงูอายุ 

เป็นค่าใช้จา่ยในโครงการโครงการ
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุ 

120,000 อบรมที่ อบต.
พลับพลา  

และดูงานใน
พื้นที่  

ที่เหมาะสม 

ส่วนสวัสดิการสงัคม 

            

15 โครงการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับ
ประชาชนผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาส 

เป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบ้านคนจน
เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนชรา พิการ ผู้ด้อยโอกาส 

100,000 ต.พลับพลา ส่วนสวัสดิการสงัคม 

            

 

แบบ ผด. 2 



- 24 - 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดําเนนิงาน  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2559 

องค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา 
 
3.  ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
3.3  แนวทางการพัฒนา  :  การสนับสนุนส่งเสริมด้านการกีฬาและนันทนาการ 

ลําดับ 
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/ 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานที่ 
ดําเนินการ 

หน่วย 
ดําเนินการ 

พ.ศ. 2558 พ.ศ.2559 
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 โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยในการแข่งขัน
กีฬาต้านยาเสพติด ครั้งที่ 16 
ประจําปี 2559 

150,000 สนามกีฬาอบต.
พลับพลา 

ส่วนการศึกษาฯ       
 

      

2 ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬา
หมู่บ้าน/ชุมชน 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยในการจัดซื้อ
อุปกรณ์กีฬาหมู่บ้าน/ชุมชน เพื่อ
แจกจ่ายให้ประชาชนทั่วไปในเขต
พื้นที่ตําบลพลับพลา 

5,000 ตําบลพลับพลา ส่วนการศึกษาฯ    
 

         

 

3.  ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
3.4  แนวทางการพัฒนา  :  การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย/ลดอุบัติเหตุจราจรทางบก/ทางน้ํา 

ลําดับ 
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/ 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานที่ 
ดําเนินการ 

หน่วย 
ดําเนินการ 

พ.ศ. 2558 พ.ศ.2559 

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 ค่าใช้จ่ายในการดําเนนิการป้องกัน
และลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาลสําคัญ   

เป็นค่าใช้จา่ยในการจัดกิจกรรม
ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาลสําคัญ  เชน่ เทศกาล
ปีใหม่ สงกรานต์ 

75,000 พื้นที่จุดเสี่ยง
อบต.พลับพลา 

สํานักงานปลัด 

 

 

   

 

      

 
 

แบบ ผด. 2 



- 25 - 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดําเนนิงาน  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2559 

องค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา 
 

3.  ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
3.4  แนวทางการพัฒนา  :  การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย/ลดอุบัติเหตุจราจรทางบก/ทางน้ํา 

ลําดับ 
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/ 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานที่ 
ดําเนินการ 

หน่วย 
ดําเนินการ 

พ.ศ. 2558 พ.ศ.2559 
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 ค่าใช้จ่ายในการดําเนนิการกิจการ  
อปพร. 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
อปพร. ในพื้นที่ตําบลพลับพลา การ
จัดตั้งหรือทบทวนหลักสูตรสมาชิก 
อปพร.ค่าตอบแทน ค่าเบีย้เลี้ยง ค่า
วัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบตัิงานของ
ศูนย์ อปพร. ในพื้นที ่

150,000 อบรมที่ อบต.
พลับพลา 

และพื้นทีท่ี่
เหมาะสม 

สํานักงานปลัด       
 

      

3 โครงการควบคุมไฟป่าและหมอกควัน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการ
ปัญหาไฟป่าและหมอกควัน  

30,000 ตําบลพลับพลา สํานักงานปลัด             

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด. 2 



- 26 - 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดําเนนิงาน  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2559 

องค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา 
 
3.  ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
3.5  แนวทางการพัฒนา  :  การสาธารณสุข  ควบคุมโรคติดต่อและโรคระบาด 

ลําดับ 
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/ 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานที่ 
ดําเนินการ 

หน่วย 
ดําเนินการ 

พ.ศ. 2558 พ.ศ.2559 
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   

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยในการรณรงค์
ป้องกันโรคติดต่อ เช่น โรค
ไข้เลือดออก โรคไข้หวัด 2009 โรค
ฉี่หนู ฯลฯ 

10,000 ม.1-ม.18 
ตําบลพลับพลา 

สํานักงานปลัด             

2 ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อน้ํายากําจัด
ยุงลาย  ทรายอะเบท   

เพื่อป้องกันการเจริญเติบโตของยุงที่
แพร่พันธ์ 

70,000 ม.1-ม.18 
ตําบลพลับพลา 

สํานักงานปลัด             

3 ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัคซีนป้องกัน
โรคพิษสุนัขบา้พร้อมสลิ่ง   

เพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบา้ระบาด 40,000 ม.1-ม.18 
ตําบลพลับพลา 

สํานักงานปลัด             

4 ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเวชภัณฑต์อน
และทําหมันสุนัข/แมว 

เพื่อป้องกันและลดจํานวนสนุัข/
แมวจรจัด 

20,000 ม.1-ม.18 
ตําบลพลับพลา 

สํานักงานปลัด             

 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด. 2 



- 27 - 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดําเนนิงาน  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2559 

องค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา 
 
3.  ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
3.6  แนวทางการพัฒนา  :  การป้องกันและแก้ไขการแพร่ระบาดปัญหายาเสพติด 

ลําดับ 
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
 
 

รายละเอียดของโครงการ/ 
กิจกรรม 

งบประมาณ 
สถานที่ 

ดําเนินการ 
หน่วย 

ดําเนินการ 

พ.ศ. 2558 พ.ศ.2559 
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 อุดหนุนโรงเรียน สพฐ.ในเขต
รับผิดชอบของ อบต.พลบัพลา ตาม
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติด   

เพื่อจ่ายอุดหนุนโรงเรียน สพฐ.ใน
เขตรับผิดชอบ อบต.พลบัพลา 
จํานวน 6 แห่ง 

30,000 โรงเรียน สพฐ.
ในเขต

รับผิดชอบ 
อบต.พลับพลา 
จํานวน 6 แห่ง 

ส่วนการศึกษาฯ 

    

        

2 ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อสารตรวจ
ปัสสาวะหาสิ่งเสพติด   

เพื่อรณรงค์และป้องกันยาเสพติดใน
หมู่นักเรียน  และเยาวชน  ในเขต
องค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา 

15,000 อบต.พลับพลา สํานักงานปลัด      
 

       

 
 
 

 

 
 
 
 
 

แบบ ผด. 2 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดําเนนิงาน  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2559 

องค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา 
 
4.  ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุลอย่างยั่งยืน 
4.1  แนวทางการพัฒนา  :  การกําจัดขยะมูลฝอย 

ลําดับ 
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/ 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานที่ 
ดําเนินการ 

หน่วย 
ดําเนินการ 

พ.ศ. 2558 พ.ศ.2559 

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 ต.
พลับพลา 

สํานักงานปลัด             

2 จัดซื้อถังขยะ เป็นค่าจัดซื้อถังขยะแบบยางรถยนต์ 
จํานวน 100 ลูก 

30,000 ม.1-ม.18 ต.
พลับพลา 

สํานักงานปลัด             

 

4.  ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุลอย่างยั่งยืน 
4.2  แนวทางการพัฒนา  :  การจัดการบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ลําดับ 
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/ 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานที่ 
ดําเนินการ 

หน่วย 
ดําเนินการ 

พ.ศ. 2558 พ.ศ.2559 

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 โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช่จา่ยในการ
ดําเนินการโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ เช่น ปลูกหญ้าแฝก  
โครงการปลูกต้นไม้  ฯลฯ 

30,000 อบต.พลับพลา สํานักงานปลัด          
 

   

2 ค่ารังวัดที่สาธารณะ เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมรังวัดที่
สาธารณะ 

50,000 พื้นที่  
ต.พลับพลา 

กองช่าง       
 

      

แบบ ผด. 2 



- 29 - 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดําเนนิงาน  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2559 

องค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา 
 
5.  ยุทธศาสตร์การบริหารราชการตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี 
5.1  แนวทางการพัฒนา  :  ส่งเสริมศักยภาพของท้องถิ่นในทุก ๆ ด้าน ตามหลักการบริหารจัดการที่ดี 

ลําดับ 
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/ 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานที่ 
ดําเนินการ 

หน่วย 
ดําเนินการ 

พ.ศ. 2558 พ.ศ.2559 
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 
- ส่วนสวสัดิการสงัคม 

            

2 จัดหารถยนต์ส่วนกลาง เพื่อจัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง (รถบรรทุก) 
ดีเซล ขนาด 1 ตัน ปริมาณกระบอกสูบ
ไม่ต่ํากว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 2 ล้อ
แบบดับเบิ้ลแคบ 

787,000 ใช้ในราชการ สํานักงานปลัด 
 

  
 

          

3 ผลประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็น
กรณีพิเศษ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานส่วน
ตําบล ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป เป็นเงิน
ประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ
ประจําปี 

640,000 อบต.
พลับพลา 

 - สํานักงานปลัด 
- กองคลัง 
- กองช่าง 

 - ส่วนการศึกษาฯ 
- ส่วนสวสัดิการสงัคม 

            

4 โครงการปรับปรุงป้ายชื่อ อบต.
พลับพลา ให้มีทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ 

เป็นค่าใช้จ่ายปรับปรุงป้ายชื่อ อบต.
พลับพลา จํานวน 1 ชุด 

50,000 อบต.
พลับพลา 

กองช่าง             

 
 

แบบ ผด. 2 



- 30 - 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดําเนนิงาน  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2559 

องค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา 
 

5.  ยุทธศาสตร์การบริหารราชการตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี 
5.1  แนวทางการพัฒนา  :  ส่งเสริมศักยภาพของท้องถิ่นในทุก ๆ ด้าน ตามหลักการบริหารจัดการที่ดี 

ลําดับ 
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/ 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานที่ 
ดําเนินการ 

หน่วย 
ดําเนินการ 

พ.ศ. 2558 พ.ศ.2559 
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 โครงการอบรมเตรียมความพร้อม
ด้านภาษาอังกฤษ แก่ผู้บริหาร 
สมาชิก พนักงาน เจ้าหนา้ที่ ของ
อบต.พลับพลา ประจําปี 2559 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรม
เตรียมความพร้อมด้านภาษาอังกฤษ
แก่ผู้บริหาร สมาชิก พนักงาน 
เจ้าหน้าที่ เพื่อให้รองรับเข้าสูประชาคม
อาเซียน 

10,000 อบต.พลับพลา สํานักงานปลัด 
 

  
 

          

 

5.  ยุทธศาสตร์การบริหารราชการตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี 
5.2  แนวทางการพัฒนา  :  การพัฒนาเทคโนโลยีและบุคลากรให้มีความเหมาะสมสอดคล้อง 

ลําดับ 
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/ 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานที่ 
ดําเนินการ 

หน่วย 
ดําเนินการ 

พ.ศ. 2558 พ.ศ.2559 

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 

เป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและทัศน
ศึกษาดูงานของคณะผูบ้ริหาร สมาชิกฯ 
พนักงาน ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้าง
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

350,000 อบรมที่ อบต.
พลับพลา  และ
ดูงานในพื้นที่  
ที่เหมาะสม 

สํานักงานปลัด 
 

  
 

          

2 ฝึกอบรมบุคลากรเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

- ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน ต่าง 
ๆ ในการอบรมสัมมนาให้แก่ผู้บริหาร 
คณะผู้บริหาร ส.อบต. พนักงาน ลกูจ้าง 
พนักงานจ้าง 
- ค่าเดินทางไปราชการ 

530,000 - - สํานักงานปลัด-  
- กองคลัง 
-  กองช่าง 
- ส่วนการศึกษาฯ 
- ส่วนสวัสดิการสังคม 

            

แบบ ผด. 2 



- 31 - 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดําเนนิงาน  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2559 

องค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา 
 

5.  ยุทธศาสตร์การบริหารราชการตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี 
5.2  แนวทางการพัฒนา  :  การพัฒนาเทคโนโลยีและบุคลากรให้มีความเหมาะสมสอดคล้อง 

ลําดับ 
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/ 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานที่ 
ดําเนินการ 

หน่วย 
ดําเนินการ 

พ.ศ. 2558 พ.ศ.2559 
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 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร 

เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและจัดหา
เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ ค่าบริการระบบการ
เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต ค่าบันทึกข้อมูล 
ค่าจัดทําเว็ปไซต์ ค่าดูแลเว็ปไซต์ 

20,000 อบต.พลับพลา สํานักงานปลัด             

4 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการ
บริหารงานที่มีประสิทธิภาพ   

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยในการดําเนิน
กิจกรรมต่าง  ๆ  เช่น  การจัดทาํตู้รับ
เรื่องราวร้องทุกข์   ร้องเรียนประจํา
หมู่บ้าน  จัดทําป้ายประชาสัมพันธ์/
บอร์ดประชาสัมพันธ์ตามความ
เหมาะสม 

10,000 อบต.พลับพลา สํานักงานปลัด             

5 โครงการจัดทําหรือปรับปรุงแผน
ที่ภาษ ี

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยตามโครงการ
จัดทําหรือปรับปรุงแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน 

50,000 อบต.พลับพลา กองคลัง 
 

            

 
 

 
 

แบบ ผด. 2 



- 32 - 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดําเนนิงาน  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2559 

องค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา 
 
5.  ยุทธศาสตร์การบริหารราชการตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี 
5.3  แนวทางการพัฒนา  :  ส่งเสริมประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 

ลําดับ 
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/ 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานที่ 
ดําเนินการ 

หน่วย 
ดําเนินการ 

พ.ศ. 2558 พ.ศ.2559 
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 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยในการ
เลือกตั้งทั่วไปหรือเลือกตั้งซ่อม 
สมาชิกสภาอบต. 

20,000 อบต.พลับพลา สํานักงานปลัด          
 

   

2 ค่าใช้จ่ายโครงการเฉลิมพระ
เกียรติ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยในการจัด
กิจกรรม จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ 
ครุภัณฑ์ ในการเชิญชวน
ประชาสัมพันธ์ อํานวยความ
สะดวกให้กับประชาชนเพื่อมา
ร่วมงานรัฐพิธี พระราชพิธตี่าง ๆ 

50,000 อบต.พลับพลา สํานักงานปลัด             

3 การจัดกิจกรรมและ
โครงการปกป้องสถาบัน
สําคัญของชาติ 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายการจัด
กิจกรรมและโครงการปกป้อง
สถาบนัสําคัญของชาติ 

30,000 อบต.พลับพลา สํานักงานปลัด             

4 ค่าใช้จ่ายการจัดตั้งศูนย์
ปรองดองสมานฉันท์ระดับ
ท้องถิ่น 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ดําเนินการจัดตั้งศูนย์ปรองดอง
สมานฉันท์และจัดกิจกรรมเพื่อ
เสริมสร้างความสามัคคีใน
หมู่บ้าน 

20,000 อบต.พลับพลา สํานักงานปลัด             

 

แบบ ผด. 2 



- 33 - 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดําเนนิงาน  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2559 

องค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา 
 
5.  ยุทธศาสตร์การบริหารราชการตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี 
5.4  แนวทางการพัฒนา  :  การส่งเสริมการมีส่วนร่วม การสร้าง/การประเมินความพึงพอใจของประชาชน 

ลําดับ 
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/ 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานที่ 
ดําเนินการ 

หน่วย 
ดําเนินการ 

พ.ศ. 2558 พ.ศ.2559 
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 ค่าจ้างทีป่รึกษา  โครงการ
ประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการด้านคุณภาพการ
ให้บริการ   

เป็นค่าจ้างทีป่รึกษา  โครงการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ด้านคุณภาพการให้บริการ   

20,000 อบต.พลับพลา สํานักงานปลัด            
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด. 2 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการดําเนนิงาน  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2559 
องค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา 

 
6.  ยุทธศาสตร์ตามแผนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและแนวนโยบายของรัฐบาลและยุทธศาสตร์ของจังหวัด  อําเภอ 
6.1  แนวทางการพัฒนา  : สง่เสริมและสนับสนุนแนวนโยบายของรัฐบาลและยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด  อําเภอ 

ลําดับ 
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/ 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานที่ 
ดําเนินการ 

หน่วย 
ดําเนินการ 

พ.ศ. 2558 พ.ศ.2559 
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
ท้องถิ่นและศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
การจัดซื้อหรือจัดจ้างของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ระดับอําเภอ 

เป็นค่าใช้จา่ยในการดําเนินการตาม
โครงการศูนย์รวมข้อมูลองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารการจัดซื้อหรือจัดจ้างของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับ
อําเภอ  ให้กับองค์การบริหารส่วน
ตําบลกระโทก 

10,000 อําเภอโชคชัย สํานักงานปลัด         
 

    

2 อุดหนุนส่วนราชการโครงการ
จัดงานพิธี รัฐพิธีอําเภอโชคชัย 

เพื่อสนับสนุนการจัดงานตามโครงการ
จัดงานรัฐพิธี ต่าง ๆ ของอําเภอโชค
ชัย 

13,000 ที่ทําการอําเภอ
โชคชัย/เทศบาล

ตําบลโชคชัย 

ส่วนการศึกษาฯ    
 

         

3 อุดหนุนอําเภอโชคชัยงาน
สมโภชน์ฉลองอนุสาวรีย์ท้าว 
สุรนารี 

เพื่อสนับสนุนการจัดงานตามโครงการ
จัดงานสมโภชน์ฉลองอนสุาวรียท์้าว 
สุรนารีอําเภอโชคชัย 

20,000 อําเภอโชคชัย ส่วนการศึกษาฯ     
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