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คํานํา 
 

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.  
2548  หมวด 6  ข้อ 29  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559  ข้อ 13  ได้กําหนดให้มีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาเป็นผู้ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
ซ่ึงคณะกรรมการจะต้องดําเนินการกําหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ดําเนินการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงได้จากการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถ่ิน  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถ่ินเสนอต่อสภาท้องถ่ิน  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน  
พร้อมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถ่ินทราบในท่ีเปิดเผยภายในสิบห้า
วันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดย
อย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี   
 

 ดังนั้น  เพ่ือให้เป็นไประเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว  คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา  จึงได้ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  ข้ึน  เพ่ือรายงานและเสนอความเห็นท่ีได้จากการติดตามให้นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบลพลับพลาทราบ  ซ่ึงรายงานผลการติดตามฉบับนี้จะสามารถเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนตําบลพลับพลา ในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน เพ่ือประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด   
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ส่วนท่ี  1 
 

บทนํา 
 

ปัจจุบันการติดตามและประเมินผลนับว่ามีความสําคัญและจําเป็นต่อการบริหารงานเป็น  อย่างยิ่ง  
เนื่องจากการติดตามและประเมินผลเป็นการประเมินผลงานการปฏิบัติงานของปีท่ีผ่านมา  ว่ามีความสอดคล้อง
กับแผนงานท่ีได้วางเอาไว้หรือไม่  รวมท้ังการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนอย่างแท้จริง  องค์การบริหารส่วน
ตําบลพลับพลา ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีภาระหน้าท่ีท่ีจะต้องให้การบริการแก่ประชาชนในชุมชน  
จึงจําเป็นท่ีจะต้องมีการจัดทําแผนติดตามและประเมินผล  เพ่ือวัดถึงประสิทธิภาพ  ประสิทธิผลของการ
ดําเนินการในด้านต่างๆ เพ่ือใช้เปรียบเทียบการทํางานของปีท่ีผ่านมาอีกด้วย  

 

ท้ังนี้  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 
2548  ได้กําหนดให้องค์การปกครองส่วนท้องถ่ิน  ต้องจัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาสามปี และ
แผนการดําเนินงาน  เพ่ือเป็นเครื่องมือในการใช้งบประมาณ  วัสดุ  อุปกรณ์  และทรัพยากรต่างๆ  ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล  มีความโปร่งใส  เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถ่ินและตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนอย่างสูงสุด 
 

1.  ความสําคัญของการติดตามและประเมินผล  
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เป็นเครื่องมือท่ีจําเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการท่ี

ดําเนินการอยู่  โดยท่ีการติดตาม  หมายถึง  กิจกรรมภายในโครงการซ่ึงถูกออกแบบมาเพ่ือให้ข้อมูลป้อนกลับ
เก่ียวกับการดําเนินโครงการ/กิจกรรม  ปัญหาท่ีกําลังเผชิญอยู่  ประสิทธิภาพของวิธีการดําเนินงาน ให้ลุล่วง  
ค่าใช้จ่ายโครงการ/กิจกรรมสูงเกินกว่าท่ีกําหนดไว้  กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการ/กิจกรรมไม่ได้รับประโยชน์
หรือได้รับน้อยกว่าท่ีควรจะเป็น  เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการดําเนินงาน  เสียเวลา ในการตรวจสอบ
ความขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงาน  กลุ่มเป้าหมายท่ีได้รับประโยชน์จาก
โครงการ/กิจกรรม  การประเมินผล  คือ การตรวจสอบผลการดําเนินงานในระหว่างท่ีกําลังดําเนินการหรือ
ภายหลังท่ีการดําเนินการสําเร็จเสร็จสิ้นไปแล้ว ซ่ึงการประเมินผลเป็นสิ่งจําเป็นเช่นเดียวกับการติดตามการ
ประเมินผลแผนงานจะเป็นการบ่งชี้ว่าแผนงานท่ีกําหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่  อย่างไร  อันเป็นตัวชี้วัดว่า
แผนงานท่ีได้ดําเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไร  นําไปสู่ความสําเร็จตามแผนงานท่ีกําหนดไว้หรือไม่  ซ่ึงผลท่ี
ได้จากการติดตามและประเมินผลถือว่าเป็นข้อมูลย้อนกลับท่ีสามารถนําไปใช้ในการปรับปรุงและตัดสินใจในการ
จัดทําแผนพัฒนาท้องถ่ินต่อไป  
 

2.  วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล  
2.1  เพ่ือให้การติดตามการประเมินผลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและ

สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี  
2.2  เพ่ือให้การติดตามและประเมินผลบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายท่ีวางไว้ และรู้ถึงความต้องการท่ี

แท้จริงของประชาชนและแก้ไขปัญหาได้ตรงกับปัญหาท่ีเกิดข้ึน 
2.3  เพ่ือใช้เป็นข้อมูลแนวทางในการพัฒนา ปรับปรุงแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนความต้องการของ

ประชาชนในตําบลต่อไป 
 

3.  กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
 3.1  กรอบในการติดตามและประเมินผล 

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา  จะต้อง
ดําเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ดังนี้ 
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1.  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 
2548  ข้อ 29  ดังนี้ 

   (1)  กําหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
(2)  ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

2.  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559  ข้อ 13  ดังนี้ 

   (3)  รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ
ผู้บริหารท้องถ่ิน  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถ่ินเสนอต่อสภาท้องถ่ิน  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน  พร้อมท้ัง
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถ่ินทราบในท่ีเปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่
วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่าง
น้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี   

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา  ท่ีได้รับการแต่งต้ัง
ตามระเบียบฯ  ได้กําหนดแนวทาง  วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  และดําเนินการติดตามผลการ
ดําเนินงานท่ีกําหนดไว้ในแผนพัฒนา  ปีงบประมาณ  2559  
 

4  ระเบียบ  วิธีการและเครื่องมือท่ีใช้ในการติดตามและประเมินผล 
4.1  ระเบียบท่ีใช้ในการติดตามและประเมินผล   

  ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  มีองค์ประกอบท่ีใช้ในการติดตามดังนี้ 
  (1)  แต่งต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาล ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ. 2548  ข้อ  28  โดยมีภาคประชาชนเข้ามามีส่วน
ร่วมในการเป็นคณะกรรมการติดตาม    

(2)  การบันทึกข้อมูลในแบบรายงาน ดังนี้  
แบบท่ี  1  การกํากับการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
แบบท่ี  2  แบบติดตามผลการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
แบบท่ี  3  แบบประเมินผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วน

ตําบล 
(3)  การติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan  (www.dla.go.th) 
  

4.2  วิธีการในการติดตามและประเมินผล 
วิธีการในการติดตามและประเมินผล  มีวิธีการดังนี้ 
(1)  ติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. 2557 – 2561)  และแผนพัฒนา

สามปี  (พ.ศ. 2559 – 2561)   
(2)  ดําเนินการตรวจสอบในระหว่างการดําเนินโครงการพัฒนาและกิจกรรมท่ีดําเนินการจริง

ท้ังหมดในพ้ืนท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินประจําปีงบประมาณนั้น  ว่าสามารถเป็นไปตามเป้าหมายท่ีต้ังไว้
หรือไม่ 

(3)  สรุปผลการดําเนินโครงการในแผนพัฒนา  ตามแบบในข้อ 4.1 (2) 
(4)  สรุปผลการประเมินความพึงพอใจตามแบบในข้อ 4.1 (2)   

4.3  เครื่องมือท่ีใช้ในการติดตามและประเมินผล 
แบบท่ี  1  การกํากับการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
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แบบท่ี  2  แบบติดตามผลการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
แบบท่ี  3  แบบประเมินผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วน

ตําบล 
ข้อมูลในระบบ e-plan  (www.dla.go.th) 

 

5.  ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล  
5.1  เป็นเครื่องมือให้องค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา สามารถติดตามและประเมินผลว่ากิจกรรมหรือ

โครงการต่างๆ ท่ีดําเนินการไปนั้น มีประสิทธิภาพและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ความต้องการของประชาชนได้
เพียงใด  

5.2  ติดตามและประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน  ว่าสามารถ
แก้ไขปัญหาความต้องการของประชาชนได้มากน้อยเพียงใด 

5.3  นําผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนามาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา และปรับปรุงแก้ไขผล
การปฏิบัติงานของหน่วยงาน เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชนให้ดียิ่งข้ึน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนท่ี 2 
 

  วิสัยทัศน์  พันธกิจ ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา 
ขององค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา 

 
ก.  วิสัยทัศน์  ขององค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา 
  “ ชุมชนน่าอยู่มีความเข้มแข็ง  สิ่งแวดล้อมดี  คนมีคุณภาพและการบริหารจัดการ  

แบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ” 
 

ข.  พันธกิจ  การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา  มีดังนี้ 
1.  การพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่มีความเข้มแข็ง โดยได้รับบริการสาธารณะโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ท่ีจําเป็น เพ่ือรองรับขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ 

  2.  การพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการปรับปรุงสิ่งแวดล้อมสวยงามน่าอยู่ 
อย่างยั่งยืน 
3.  ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของคน ครอบครัวและชุมชนในการพ่ึงตนเอง และได้รับ 
สวัสดิการตามสมควร 

  4. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐท่ีดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
 

ค.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา  องค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลาได้กําหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
ยุทธศาสตร์ไว้  6  ยุทธศาสตร์  ดังนี้ 

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แนวทางการพัฒนา  1.1  การก่อสร้าง ปรับปรุง บํารุงรักษาถนน สะพาน ทางน้ํา  

ท่อระบายน้ํา รางระบายน้ํา 
                   แนวทางการพัฒนา  1.2  การสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ และการก่อสร้างอ่ืน  ๆ 

แนวทางการพัฒนา  1.3  การสร้างและบํารุงรักษาทางบก  ทางน้ําท่ีเชื่อมต่อ 
ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

          แนวทางการพัฒนา  1.4  การก่อสร้าง/ปรับปรุง/บํารุงรักษาเส้นทางขนส่งสินค้า 
ทางการเกษตร 

     2.  ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความสามารถทางเศรษฐกิจและบรรเทาปัญหาความยากจน 
                       แนวทางการพัฒนา  2.1  เสริมสร้างเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริ  และ 

ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
                    แนวทางการพัฒนา  2.2  ส่งเสริมอาชีพ/พัฒนาสินค้าชุมชน/ลานค้าชุมชน 
                      แนวทางการพัฒนา  2.3  ส่งเสริมความเข้มแข็งด้านการเกษตร/ปศุสัตว์ 
     3.  ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
                แนวทางการพัฒนา  3.1  ส่งเสริมสนับสนุนด้านการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม 
                 แนวทางการพัฒนา  3.2  การสังคมสังเคราะห์ และพัฒนาคุณภาพชีวิต  เด็ก  สตรี   

คนชรา ผู้ด้อยโอกาส  และผู้ติดเชื้อ  HIV  และเพ่ิม 
ศักยภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

                  แนวทางการพัฒนา  3.3  การสนับสนุนส่งเสริมด้านการกีฬา และนันทนาการ 
                  แนวทางการพัฒนา  3.4  การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย/ลดอุบัติเหตุจราจร 

ทางบก/ทางน้ํา 
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แนวทางการพัฒนา  3.5  การสาธารณสุข  ควบคุมโรคติดต่อ/โรคระบาดและโรคไม่ 
ติดต่อ  

                  แนวทางการพัฒนา  3.6  การป้องกันและแก้ไขการแพร่ระบาดปัญหายาเสพติด 
     4.  ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดล้อมให้เกิดความ 
                        สมดุลอย่างยั่งยืน 

แนวทางการพัฒนา  4.1  การกําจัดขยะมูลฝอย 
                  แนวทางการพัฒนา  4.2  การจัดการ  การบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ 

สิ่งแวดล้อม 
5.  ยุทธศาสตร์การบริหารราชการตามหลักการบริหารบ้านเมืองท่ีดี 

             แนวทางการพัฒนา  5.1  ส่งเสริมศักยภาพของท้องถ่ินในทุก  ๆ  ด้าน  ตามหลักการ 
บริหารจัดการท่ีดี 

            แนวทางการพัฒนา  5.2  การพัฒนาเทคโนโลยีและบุคลากรให้มีความเหมาะสม 
สอดคล้อง 

            แนวทางการพัฒนา  5.3  ส่งเสริมประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของภาค 
ประชาชน   

        แนวทางการพัฒนา  5.4  การส่งเสริมการมีส่วนร่วม การสร้าง/การประเมินความพึง 
พอใจของประชาชน                                      

6.  ยุทธศาสตร์ตามแผนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและ 
         แนวนโยบายของรัฐบาล   

แนวทางการพัฒนา  6.1 ส่งเสริมและสนับสนุนแนวนโยบายของรัฐบาลและ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด   อําเภอ 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ส่วนท่ี  3 
 

การบันทึกข้อมูลในแบบรายงาน 
 

แบบท่ี  1  การกํากับการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

 
คําช้ีแจง  :  แบบท่ี  1  เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน   

     โดยจะทําการประเมินและรายงานทุก  ๆ  ครั้งหลังจากท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินได้ประกาศใช้  
     แผนยุทธศาสตร์ 

 

 

ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน……………..องค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา…………………………… 

 
 

มี ไม่มี 
ประเด็นการประเมิน การดําเนินงาน การดําเนินงาน 

ส่วนที่ 1  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
  

1.  มีการจัดต้ังคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ินเพ่ือจัดทําแผนพัฒนาท้องถ่ิน /  
2.  มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ินเพ่ือจัดทําแผนพัฒนาท้องถ่ิน /  
3.  มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสมํ่าเสมอ /  
4.  มีการจัดต้ังคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถ่ิน /  
5.  มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถ่ิน /  
6.  มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ินและประชาคมท้องถ่ินพิจารณาร่างแผน 
    ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

/  

ส่วนท่ี  2  การจัดทําแผนการพัฒนาท้องถ่ิน 
  

7.   มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสําคัญของท้องถ่ินมาจัดทําฐานข้อมูล /  
8.   มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทําแผน /  
9.   มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถ่ิน (SWOT) เพ่ือประเมินสถานภาพการ     
     พัฒนาทองถ่ิน 

/  

10. มีการกําหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถ่ินท่ีสอดคล้องกับ 
ศักยภาพของท้องถ่ิน 

/  

11. มีการกําหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถ่ินท่ีสอดคล้องกับ 
ศักยภาพของจังหวัด 

/  

12.  มีการกําหนดจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน /  
13.  มีการกําหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถ่ิน /  
14.  มีการกําหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา /  
15.  มีการกําหนดยุทธศาสตร์ท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด /  
16.  มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา /  
17.  มีการจัดทําบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์ /  
18.  มีการกําหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ /  
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ช้ีแจง :  แบบท่ี  2  เป็นแบบติดตามตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือติดตามผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินภายใต้แผนยุทธศาสตร์   

 

ส่วนท่ี  1  ข้อมูลท่ัวไป 
1.  ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน………………องค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา………………… 
2.  รายงานผลการดําเนินงานประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2559 (1  ตุลาคม  2558  ถึง  30  กันยายน  2559) 

 

ส่วนท่ี  2  ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนา  3  ปี 
3.  จํานวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนา  3  ปี 
 

ปีท่ี 1  2559 ปีท่ี 2  2560 ปีท่ี 3  2561 รวม 

ยุทธศาสตร์ จํานวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จํานวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จํานวน 
โครงการ 

งบ 

ประมาณ 

จํานวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

1.  ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

77 23,131,901 80 31,109,733 81 26,158,238 238 80,399,872 

2.  ยุทธศาสตร์
เสริมสร้าง
ความสามารถทาง
เศรษฐกิจและบรรเทา
ปัญหาความยากจน 

15 790,000 25 1,790,000 19 1,310,000 59 3,890,000 

3.  ยุทธศาสตร์สร้าง
สังคมให้มีคุณภาพชีวิต
ท่ีดีและอยู่ร่วมกัน
อย่างมีความสุข 

40 5,447,600 52 6,407,600 43 5,697,600 135 17,552,800 

4. ยุทธศาสตร์การ
อนุรักษ์และพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อมให้เกิด
ความสมดุลอย่างยั่งยืน 

4 414,000 5 464,000 12 3,3954,000 21 4,272,000 

5. ยุทธศาสตร์การ
บริหารราชการตาม
หลักการบริหาร
บ้านเมืองท่ีดี 

18 16,662,000 15 15,820,000 16 20,820,000 49 53,302,000 

6. ยุทศาสตร์ตาม
แผนการกระจาย
อํานาจใหแ้ก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
และแนวนโยบายของ
รัฐบาล 

3 44,000 3 44,000 3 44,000 9 132,000 

รวม 157 46,489,501 180 55,635,333 174 57,423,838 511 159,548,672 

 

 

แบบท่ี  2  แบบติดตามผลการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
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4. ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปี  2559  
 

จํานวนโครงการ 
ที่บรรจุในข้อบญัญตั ิ

จํานวนโครงการ 
ที่ทําเสร็จ 

(คิดเป็นร้อยละของ
จํานวนโครงการตาม

ข้อบัญญัติ) 

จํานวนโครงการที่ไม่ได้
บรรจุในข้อบญัญตัิและ

ไม่ได้ดําเนินการ 

จํานวนโครงการ 
ทั้งหมด 

ยุทธศาสตร ์

จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ 
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 37 23.57 33 35.48 40 25.48 77 100 

2.  ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความสามารถ
ทางเศรษฐกิจและบรรเทาปัญหาความ
ยากจน 

3 1.91 2 2.15 12 7.64 15 100 

3.  ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้มีคุณภาพ
ชีวิตท่ีดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 

31 19.75 28 30.11 9 5.73 40 100 

4. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์และพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้เกิด
ความสมดุลอย่างยั่งยืน 

4 2.55 3 3.23 - - 4 100 

5. ยุทธศาสตร์การบริหารราชการตาม
หลักการบริหารบ้านเมืองท่ีดี 

15 9.55 10 10.75 3 1.91 18 100 

6. ยุทธศาสตร์ตามแผนการกระจาย
อํานาจใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และแนวนโยบายของรัฐบาล 

3 1.91 2 2.15 - - 3 100 

รวม 93 59.24 78 83.87 64 40.76 157 100 

ส่วนท่ี  3  ผลการดําเนินงานตามโครงการท่ีได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ    
5. โครงการท่ีได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจําปี  2559 

ผลการดําเนินงาน งบประมาณ โครงการ 
ดําเนินการเสร็จแล้ว อยู่ระหว่าง

ดําเนินการ 
ยังไม่ได้

ดําเนินการ 
งบประมาณท่ี

ได้รับ 
งบประมาณท่ี

เบิกจ่าย 
1.  โครงการสร้างหลักประกันด้าน
รายได้ ให้แก่ผู้สูงอายุ 
    -  เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ 

 
/ 

 
- 

 
- 

 
11,864,600 

 
11,647,700 

2. โครงการสําหรับสนับสนุนการ 
    เสริมสร้างสวัสดิการทางสังคม
ให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ 
    -  เบ้ียยังชีพคนพิการ 

 
 
/ 

 
 
- 

 
 
- 

 
 

2,677,600 

 
 

2,638,400 

3.  ค่าตอบแทนศูนย์บ้านโค้งยาง / - - 127,860 127,860 
4.  ค่าครองชีพศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โค้งยาง 

/ - - 7,040 7,040 

5.  ค่าประกันสังคมศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านโค้งยาง 

/ - - 6,745 6,270 

6.  ค่าตอบแทนศูนย์บ้านท่าตะเคียน / - - 102,060 102,060 
7.  ค่าครองชีพศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านท่าตะเคียน 

/ - - 540 540 

8.  ค่าประกันสังคมศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านท่าตะเคียน 

/ - - 5,130 5,127 
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ผลการดําเนินงาน งบประมาณ โครงการ 
ดําเนินการเสร็จแล้ว อยู่ระหว่าง

ดําเนินการ 
ยังไม่ได้

ดําเนินการ 
งบประมาณท่ี

ได้รับ 
งบประมาณท่ี

เบิกจ่าย 
9.  ค่าวัสดุส่ือการสอนของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก  2  ศูนย ์

/ - - 102,000 98,000 

10.  ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด 

/ - - 60,000 36,000 

11.  เงินทุนการศึกษา ศพด.โค้งยาง / - - 35,000 35,000 

รวม - - - 14,988,575 14,703,997 
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แบบท่ี  3  แบบประเมินผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 

 
คําช้ีแจง   :   แบบท่ี  3    เป็นแบบประเมินตนเอง     โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ประเมินผลการดําเนินงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินตามยุทธศาสตร์ท่ีกําหนดไว้  และมีกําหนดระยะเวลาในการรายงานปี  ละ  1  ครั้ง  
หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ 

 
ส่วนท่ี  1  ข้อมูลท่ัวไป 
 

1.  ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน…………………………องค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา…………………. 
2.  วัน/เดือน/ปี   ท่ีรายงาน  …………………………………    พฤศจิกายน 2559 …………………………....... 
 

ส่วนท่ี  2  ยุทธศาสตร์  และโครงการในปี  2559 
 

3.  ยุทธศาสตร์และจํานวนโครงการท่ีปรากฏในแผน  และจํานวนโครงการท่ีได้ปฏิบัติ 
 

จํานวนโครงการ 

ยุทธศาสตร์ 
ปรากฏยู่ในแผนพัฒนา

สามปี 
บรรจุอยู่ใน
ข้อบัญญัติ 

คิดเป็นร้อยละ 
ของโครงการท่ี
ปรากฏในแผนฯ 

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 77 37 23.57 
2.  ยุทธศาสตร์เสรมิสร้างความสามารถทางเศรษฐกิจและ
บรรเทาปัญหาความยากจน 15 3 1.91 

3.  ยุทธศาสตรส์ร้างสังคมให้มีคณุภาพชีวิตท่ีดีและอยู่
ร่วมกันอย่างมีความสุข 40 31 19.75 

4. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุลอย่างยั่งยืน 4 4 2.55 

5. ยุทธศาสตร์การบริหารราชการตามหลักการบริหาร
บ้านเมืองท่ีด ี 18 15 9.55 

6. ยุทธศาสตรต์ามแผนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินและแนวนโยบายของรัฐบาล 3 3 1.91 

รวม 157 93 59.24 
   

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนท่ี  4 
 

ผลการดําเนินงาน 
 

องค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลาได้จัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา  3   
ปี  (พ.ศ.  2559 – 2561)  ตามกระบวนการท่ีบัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทํา
แผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  พ.ศ.  2548  โดยผา่นการมีส่วนร่วมของประชาชน  เช่น  การจัดเวที
ประชาคม  การประชุมกรรมการชุมชน  เพ่ือรับฟังปัญหาและความต้องการท่ีแท้จริงของประชาชนในพ้ืนท่ีก่อน
นํามาจัดทําโครงการเพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ี  ท่ีบรรจุไว้ในแผนพัฒนา  3  ปี  ต่อไป 

องค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลาได้ประกาศใช้แผนพัฒนา  3   ปี  (พ.ศ.  2559-2561)  เม่ือ 
วันท่ี   22  มิถุนายน  2558  โดยได้กําหนดโครงการท่ีจะดําเนินการตามแผนพัฒนา  3  ปี  พ.ศ.  2559       
รวม  157  โครงการ  งบประมาณ  46,489,501.00 บาท  สามารถจําแนกตามยุทธศาสตร์  ได้ดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
1.  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 77 23,131,901 
2.  การพัฒนาด้านการเสรมิสร้างความสามารถทางเศรษฐกิจและ  
     บรรเทาปัญหาความยากจน 

15 790,000 

3.  การพัฒนาด้านการสร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีและอยู ่
     ร่วมกันอย่างมีความสุข 

40 5,447,600 

4.  การพัฒนาด้านการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ 
     สิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุลอย่างยั่งยืน 

4 414,000 

5.  การพัฒนาด้านการบรหิารราชการตามหลักการบริหารบ้านเมือง 
     ท่ีดี 

18 16,662,000 

6.  การพัฒนาตามแผนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน 
    ท้องถ่ินและแนวนโยบายของรฐับาล 

3 44,000 

รวม 157 46,489,501 
 

แผนภูมิ  แสดงโครงการในแผนพัฒนา  3  ปี (พ.ศ. 2559-2561)  ขององค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา 
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โครงการ

1/1/1900

ยุทธศาสตร์

โครงการในแผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ. 2559-2561)

1.  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

2.  การพัฒนาด้านการเสริมสร้าง
ความสามารถทางเศรษฐกิจและ   
บรรเทาปัญหาความยากจน

3.  การพัฒนาด้านการสร้างสังคมให้
มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่  
ร่วมกันอย่างมีความสุข

4.  การพัฒนาด้านการอนุรักษ์และ
พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ    
สิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุลอย่าง

5.  การพัฒนาด้านการบริหารราชการ
ตามหลักการบริหารบ้านเมือง     
ที่ดี

6.  การพัฒนาตามแผนการกระจาย
อํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน 
ท้องถ่ินและแนวนโยบายของรัฐบาล
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แผนภูมิ  แสดงงบประมาณในแผนพัฒนา  3 ปี (พ.ศ. 2559-2561) ขององค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา 
 

23,131,901.00

790,000.00

5,447,600.00

414,000.00

16,662,000.00

44,000.00

0.00

5,000,000.00

10,000,000.00

15,000,000.00

20,000,000.00

25,000,000.00

งบประมาณ (บาท)

1/1/1900

ยุทธศาสตร์

งบประมาณในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561)

1.  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

2.  การพัฒนาด้านการเสริมสร้าง
ความสามารถทางเศรษฐกิจและ
บรรเทาปัญหาความยากจน

3.  การพัฒนาด้านการสร้างสังคม
ให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีและอยู่
ร่วมกันอย่างมีความสุข

4.  การพัฒนาด้านการอนุรักษ์
และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมให้เกิดความสมดุลอย่าง
ยั่งยืน
5.  การพัฒนาด้านการบริหารราชการ
ตามหลักการบริหารบ้านเมือง  
ที่ดี

6.  การพัฒนาตามแผนการกระจาย
 

 

การจัดทํางบประมาณ 
  ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา  ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ พ.ศ. 2559 
เม่ือวันท่ี 3  กันยายน  2558  งบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณ  จํานวน  28,656,000.00  บาท  โดยมี
โครงการท่ีบรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ และค่าวัสดุ ครุภัณฑ์ ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  จํานวน 93  โครงการ  
ไม่นับรวมค่าใช้จ่ายประจําและงบกลาง   ซ่ึงสามารถจําแนกตามยุทธศาสตร์  ได้ดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
งบประมาณ 

ตามข้อบัญญัติ 
1.  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 37 5,474,980 
2.  การพัฒนาด้านการเสริมสร้างความสามารถทาง 
    เศรษฐกิจและ บรรเทาปัญหาความยากจน 

3 70,000 

3.  การพัฒนาด้านการสร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีและ 
     อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 

31 4,843,400 

4.  การพัฒนาด้านการอนุรักษ์และพัฒนา 
    ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุล 
     อย่างยั่งยืน 

4 374,000 

5.  การพัฒนาด้านการบริหารราชการตามหลักการบริหาร 
     บ้านเมืองท่ีดี 

15 3,510,800 

6.  การพัฒนาตามแผนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กร 
     ปกครองส่วนท้องถ่ินและแนวนโยบายของรัฐบาล 

3 43,000 

รวม 93 14,316,180 
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แผนภูมิ   แสดงงบประมาณในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  2559  
             ขององค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา 
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งบประมาณ  (บาท)

1/1/1900

ยุทธศาสตร์

งบประมาณในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  2558

1.  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

2.  การพัฒนาด้านการเสริมสร้าง
ความสามารถทาง     เศรษฐกิจและ
บรรเทาปัญหาความยากจน

3.  การพัฒนาด้านการสร้างสังคมให้
มีคุณภาพชีวิตที่ดีและ      อยู่
ร่วมกันอย่างมีความสุข

4.  การพัฒนาด้านการอนุรักษ์และ
พัฒนา     ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุล  

5.  การพัฒนาด้านการบริหารราชการ
ตามหลักการบริหาร      บ้านเมือง
ที่ดี

6.  การพัฒนาตามแผนการกระจาย
อํานาจให้แก่องค์กร      ปกครอง
ส่วนท้องถ่ินและแนวนโยบายของรัฐบาล

 
 

รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณองค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา  มีดังนี้ 
ลําดับ

ท่ี 
ยุทธศาสตร์ โครงการ 

แหล่งท่ีมา 
งบประมาณ 

งบตาม 
ข้อบัญญัติ 

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

1. 1.การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐาน 

โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กข้างบ้านช่าง
เชน  บ้านพลับพลา 
หมู่ท่ี 1   

เงินอุดหนุนท่ัวไป 100,000 เพ่ือให้ราษฎรได้ใช้สัญจร
ไปมาได้สะดวก 

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

2.  โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กรอบบึงทุ่งน้อย
ต่อจากจุดเดิม  บ้าน
ไทย  หมู่ท่ี 2    

เงินอุดหนุนท่ัวไป 179,000 เพ่ือให้ราษฎรได้ใช้สัญจร
ไปมาได้สะดวก 

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

3.  โครงการก่อสร้าง
รางระบายนํ้า
คอนกรีตเสริมเหล็ก
พร้อมฝาปิดราง
ระบายนํ้า สายบ้าน
นางขม ครึบกระ
โทก  บ้านพลับพลา  
หมู่ท่ี 3 

เงินอุดหนุนท่ัวไป 285,000 เพ่ือระบายนํ้าได้สะดวก ขนาดความกว้าง 0.40 
เมตร ยาว 140.00 
เมตร สูง 0.65 เมตร   
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ลําดับ

ท่ี ยุทธศาสตร์ โครงการ 
แหล่งท่ีมา 

งบประมาณ 
งบตาม 

ข้อบัญญัติ 
วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

4.  โครงการซ่อมแซม
สะพานคลองเหมือง 
บ้านนายเท่ียง  ปริก
กระโทก บ้านโค้ง
ยาง  หมู่ท่ี 4    

เงินอุดหนุนท่ัวไป 70,000 เพ่ือให้ราษฎรได้ใช้สัญจร
ไปมาได้สะดวก 

ขนาดกว้าง 5.00 เมตร 
ยาว 10.00 เมตร หนา 
0.35 เมตร หรือมีพ้ืนท่ี
ท่ีซ่อมแซมไม่น้อยกว่า 
50.00 ตารางเมตร 

5.  โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กข้างบ้านนาย
ทม เดชพร บ้านโค้ง
ยาง  หมู่ท่ี 4    

เงินอุดหนุนท่ัวไป 99,000 เพ่ือความสะดวกในการ
สัญจรไปมา 

ขนาดผิวจราจรกว้าง  
3.50  เมตร  ยาว  69  
เมตร  หนา  0.10  
เมตร  หรือมีพ้ืนท่ี
ก่อสร้างไม่น้อยกว่า  
241.50  ตารางเมตร   

6.  โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กจากอู่ช่างเลิศ
ไปถึงถนนลาดยาง
สายโรงพยาบาลโชค
ชัย บ้านหนองยาย
เหล่  หมู่ท่ี 5   

เงินอุดหนุนท่ัวไป 100,000 เพ่ือความสะดวกในการ
สัญจรไปมา 

ขนาดผิวจราจรกว้าง  
4.00  เมตร  ยาว  
50.00  เมตร  หนา  
0.15  เมตร  หรือมี
พ้ืนท่ีก่อสร้างไม่น้อย
กว่า  200  ตาราง
เมตร   

7.  โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายบ้านนาย
น้อย บ้านหนองยาย
เหล่  หมู่ท่ี 5   

เงินอุดหนุนท่ัวไป 100,000 เพ่ือความสะดวกในการ
สัญจรไปมา 

ขนาดกว้าง  3.00  
เมตร  ยาว  90  เมตร  
หนา  0.10  เมตร  
หรือมีพ้ืนท่ีก่อสร้างไม่
น้อยกว่า  270  ตาราง
เมตร   

8.  โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กทางไปวัดบ้าน
กอก  หมู่ท่ี 6 

เงินอุดหนุนท่ัวไป 100,000 เพ่ือความสะดวกในการ
สัญจรไปมา 

ขนาดผิวจราจรกว้าง  
5.00  เมตร  ยาว  40  
เมตร  หนา  0.15  
เมตร  หรือมีพ้ืนท่ี
ก่อสร้างไม่น้อยกว่า  
200  ตารางเมตร   

9.  โครงการก่อสร้าง
ถนนลูกรังและขยาย
เขตถนน 3 สาย 
บ้านกอก หมู่ท่ี 6 

เงินอุดหนุนท่ัวไป 130,000 เพ่ือความสะดวกในการ
สัญจรไปมา 

สาย 1 กว้าง 4.00ม. 
ยาว 150.00 ม.  หนา
เฉล่ีย 0.35 ม.  
สายท่ี2 กว้าง 3.00 ม. 
ยาว430.00 ม.หนา
เฉล่ีย 0.35 ม. 
สายท่ี 3 กว้าง 3.00 ม. 
ยาว 200.00 ม.หนา
เฉล่ีย 0.35 ม. 

10.  โครงการต่อเติมท่อ
ลอดแบบเหล่ียม
ขยายเขตทาง
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
2 ด้าน  บ้านประดา
กุด  หมู่ท่ี  7   

เงินอุดหนุนท่ัวไป 80,000 เพ่ือระบายนํ้าได้สะดวก ขนาดกว้าง 0.80  
เมตร  ยาว 10.00  
เมตร  หนา  0.35  
เมตร  2 ด้าน รวม
พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 16 
ตรม.   
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ลําดับ

ท่ี ยุทธศาสตร์ โครงการ 
แหล่งท่ีมา 

งบประมาณ 
งบตาม 

ข้อบัญญัติ 
วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

11.  โครงการก่อสร้าง
ถนนหินคลุกสาย 
ดอบตาหํ่า บ้าน
เกาะ หมู่ท่ี 8    

เงินอุดหนุนท่ัวไป 80,000 เพ่ือความสะดวกในการ
สัญจรไปมา 

ขนาดผิวจราจรกว้าง  
4.00  เมตร  ยาว  
350.00  เมตร  หนา
เฉล่ีย  0.15  เมตร  
หรือมีปริมาตรหินคลุก
ไม่น้อยกว่า 210.00  
ลบม.   

12.  โครงการก่อสร้าง
รางระบายนํ้า
คอนกรีตเสริมเหล็ก
พร้อมฝาปิดราง
ระบายนํ้า บ้านเกาะ  
หมู่ท่ี 8 

เงินอุดหนุนท่ัวไป 173,000 เพ่ือระบายนํ้าได้สะดวก ขนาดกว้าง 0.40  
เมตร  ยาว  85.00  
เมตร  สูง  0.65  เมตร  

13.  โครงการก่อสร้าง
รางระบายนํ้า
คอนกรีตเสริมเหล็ก
พร้อมฝาปิดราง
ระบายนํ้า บ้าน
ปรางค์ หมู่ท่ี 9   

เงินอุดหนุนท่ัวไป 285,000 เพ่ือระบายนํ้าได้สะดวก ขนาดกว้าง  0.40  
เมตร  ยาว  140.00  
เมตร  สูง  0.65  เมตร 

14.  โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กอู่ช่างเลิศ บ้าน
ปรางค์  หมู่ท่ี 9 

เงินอุดหนุนท่ัวไป 100,000 เพ่ือความสะดวกในการ
สัญจรไปมา 
 

ขนาดผิวจราจรกว้าง  
4.00  เมตร  ยาว  
50.00  เมตร  หนา  
0.15  เมตร  หรือมี
พ้ืนท่ีก่อสร้างไม่น้อย
กว่า 200.00  ตาราง
เมตร   

15.  โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กหน้าบ้าน
ผู้ใหญ่สังเวียนบ้านบุ  
หมู่ท่ี 10   

เงินอุดหนุนท่ัวไป 315,000 เพ่ือความสะดวกในการ
สัญจรไปมา 
 

ขนาดผิวจราจรกว้าง  
5.00  เมตร  ยาว  
113.00  เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ี
ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 
565.00 ตรม. 

16.  โครงการก่อสร้าง
ถนนหินคลุกสาย
ทางไปนาลุงเฉียบ  
นาลุงบุญสม  และ
ข้างโซน  4  หมู่ท่ี  
11   

เงินอุดหนุนท่ัวไป 130,000 เพ่ือความสะดวกในการ
สัญจรไปมา 

ขนาดผิวจราจรกว้าง  
4.00  เมตร  ยาว  
550.00 เมตร  หนา  
0.15  เมตร  มี
ปริมาตรหินคลุกไม่
น้อยกว่า 330 ลบม. 

17.  โครงการก่อสร้าง
รางระบายนํ้า
คอนกรีตเสริมเหล็ก
พร้อมฝาปิดราง
ระบายนํ้า บ้านกุด
สวาย  หมู่ท่ี 12 

เงินอุดหนุนท่ัวไป 285,000 เพ่ือระบายนํ้าจาก
ราษฎรภายในหมู่บ้านได้
สะดวก 

ขนาดกว้าง  0.40  
เมตร  ยาว  140.00  
เมตร  หนา  0.65  
เมตร   
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ลําดับ

ท่ี ยุทธศาสตร์ โครงการ 
แหล่งท่ีมา 

งบประมาณ 
งบตาม 

ข้อบัญญัติ 
วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

18.  
โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายบ้านนาง
ซิว  บ้านกุดสวาย 
หมู่ท่ี 12 

เงินอุดหนุนท่ัวไป 85,000 เพ่ือความสะดวกในการ
สัญจรไปมา 

ขนาดผิวจราจรกว้าง  
2.00  เมตร  ยาว  
67.00  เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ี
ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 
134.00 ตรม. 

19.  โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กคุ้มหนอง
กระทุ่ม  ถึงวัดท่า
ตะเคียน  บ้านท่า
ตะเคียน หมู่ท่ี 13 

เงินอุดหนุนท่ัวไป 250,000 เพ่ือความสะดวกในการ
สัญจรไปมา 

ขนาดผิวจราจรกว้าง  
4.00 เมตร  ยาว  
125.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ี
ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 
500 ตรม. 

20.  โครงการก่อสร้าง
ถนนหินคลุกสาย
หนองหญ้าขาว 
บ้านท่าตะเคียน หมู่
ท่ี 13 

เงินอุดหนุนท่ัวไป 80,000 เพ่ือความสะดวกในการ
สัญจรไปมา 

ขนาดผิวจราจรกว้าง 
4.00 เมตร  ยาว  
350.00 เมตร หนา
เฉล่ีย 0.15 เมตร หรือ
มีปริมาตรหินคลุกไม่
น้อยกว่า 210 ลบม. 

21.  โครงการก่อสร้าง
รางระบายนํ้า
คอนกรีตเสริมเหล็ก
พร้อมฝาปิดราง
ระบายนํ้า เส้นข้าง
กําแพงวัดคลองยาง
บ้านคลองยาง  หมู่
ท่ี 14   

เงินอุดหนุนท่ัวไป 223,000 เพ่ือระบายนํ้าจาก
ราษฎรภายในหมู่บ้านได้
สะดวก 

ขนาดความกว้าง 0.40 
เมตร ยาว 110.00 
เมตร สูง 0.65 เมตร    

22.  โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  สายกลางไร่  
บ้านคลองยาง หมู่ท่ี 
14 

เงินอุดหนุนท่ัวไป 100,000 เพ่ือความสะดวกในการ
สัญจรไปมา 

ขนาดผิวจราจรกว้าง 
5.00 เมตร  ยาว  
40.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ี
ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 
200 ตรม. 

23.  โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายบ้าน นาย
น้อย ปริกกระโทก  
พร้อมวางท่อระบาย
นํ้า  บ้านคลองกลาง 
หมู่ท่ี 15 

เงินอุดหนุนท่ัวไป 100,000 เพ่ือความสะดวกในการ
สัญจรไปมา 
และการระบายนํ้าได้
สะดวก 

ขนาดผิวจราจรกว้าง 
3.00 เมตร  ยาว  
70.00 เมตร หนา 
0.10 เมตร หรือมีพ้ืนท่ี
ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 
210 ตรม. 

24.  โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนหิน
คลุกสายทางเข้า
โรงสีนายสังวาน  
เพ็ชรดีคาย หมู่ท่ี 
15    

เงินอุดหนุนท่ัวไป 80,000 เพ่ือความสะดวกในการ
สัญจรไปมา 

ปริมาตรหินคลุก ไม่
น้อยกว่า 210 
ลูกบาศก์เมตร   
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ลําดับ

ท่ี ยุทธศาสตร์ โครงการ 
แหล่งท่ีมา 

งบประมาณ 
งบตาม 

ข้อบัญญัติ 
วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

25.  โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กบ้านโนนแดง   
หมู่ท่ี  16 

เงินอุดหนุนท่ัวไป 100,000 เพ่ือความสะดวกในการ
สัญจรไปมา 

ขนาดผิวจราจรกว้าง 
4.00 เมตร  ยาว  
50.00  เมตร  หนา  
0.15  เมตร  หรือมี
พ้ืนท่ีก่อสร้างไม่น้อย
กว่า  200 ตรม. 

26. 

 

โครงการก่อสร้าง
ถนนหินคลุกบ้าน
โนนแดงไปบ่อขยะ  
หมู่ท่ี 16 

เงินอุดหนุนท่ัวไป 
 

80,000 เพ่ือให้ราษฎรได้ใช้
สัญจรไปมาได้สะดวก 
 
 
 
 

ขนาดผิวจราจรกว้าง 
4.00 เมตร  ยาว  
350.00 เมตร หนา
เฉล่ีย 0.15 เมตร หรือ
มีปริมาตรหินคลุกไม่
น้อยกว่า 210 ลบม. 

27. 

 

โครงการก่อสร้าง
เสริมถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านนาง
ประนอม บ้านบุ  
หมู่ท่ี 17  
  

เงินอุดหนุนท่ัวไป 150,000 เพ่ือให้ราษฎรได้ใช้
สัญจรไปมาได้สะดวก 

ขนาดผิวจราจรกว้าง 
3.00 เมตร ยาว
125.00 เมตร หนา 
0.10 เมตร  หรือมี
พ้ืนท่ีก่อสร้างไม่น้อย
กว่า 375.00  ตรม. 

28. 

 

โครงการก่อสร้าง
ทํานบคอนกรีต
เสริมเหล็กกันดิน
พังทลายถนนสาย
หลังหมู่บ้าน บ้านบุ 
หมู่ 17 

เงินอุดหนุนท่ัวไป 48,000 เพ่ือป้องกันการพังทลาย
ของดินบริเวณขอบถนน 

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

29. 

 

โครงการก่อสร้าง
รางระบายนํ้า
คอนกรีตเสริมเหล็ก
พร้อมฝาปิดราง
ระบายนํ้าและท่อ
นํ้าผ่านเหมือง
ธรรมชาติ  บ้านบุ  
หมู่ท่ี 17   

เงินอุดหนุนท่ัวไป 173,000 เพ่ือระบายนํ้าจาก
ราษฎรภายในหมู่บ้านได้
สะดวก 

ขนาดกว้าง0.40 เมตร  
ยาว85.00เมตร  หนา  
0.65  เมตร   

30. 

 

โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายบ้านนาง
ช้ัน กํากระโทก  
บ้านบุยอ หมู่ท่ี 18 
 

เงินอุดหนุนท่ัวไป 273,000 
หมายเหตุ 

เปล่ียนแปลง
คําช้ีแจง 

ประชุมสภาฯ 
สมัยวิสามัย 

สมัยท่ี2ครั้งท่ี 1 

เพ่ือให้ราษฎรได้ใช้
สัญจรไปมาได้สะดวก 

ขนาดกว้าง5.00 เมตร  
ยาว160.00เมตร  
หนา 0.10  เมตร หรือ
มีพ้ืนท่ีก่อสร้างไม่น้อย
กว่า 800.00 ตรม. 

31. 

 

โครงการก่อสร้าง
ถนนลูกรังติดบ้าน
นายสมทรง 
เสาวภาคย์  บ้านบุ
ยอ  หมู่ท่ี 18 
 
 

เงินอุดหนุนท่ัวไป 54,000 เพ่ือให้ราษฎรได้ใช้
สัญจรไปมาได้สะดวก 

ขนาดผิวจราจรกว้าง 
3.50 เมตร ยาว
350.00 เมตร หนา
เฉล่ีย 0.30 เมตร  
หรือมีปริมาตรลูกรังไม่
น้อยกว่า360.00 
ลบม. 
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ลําดับ

ท่ี ยุทธศาสตร์ โครงการ 
แหล่งท่ีมา 

งบประมาณ 
งบตาม 

ข้อบัญญัติ 
วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

32. 

 

โครงการก่อสร้าง
รางระบายนํ้า
คอนกรีตเสริมเหล็ก
พร้อมวางท่อสาย
บ้านหนองไผ่  บ้าน
บุยอ  หมู่ท่ี 18 

เงินอุดหนุนท่ัวไป 173,000 
หมายเหตุ 
ยกเลิก

โครงการ 

เพ่ือระบายนํ้าจาก
ราษฎรภายในหมู่บ้านได้
สะดวก 

ขนาดกว้าง 0.40  
เมตร  ยาว 85.00  
เมตร  หนา  0.65  
เมตร   

33. 

 

บํารุงรักษาหรือ
ซ่อมแซมถนนสาย
หลัก 

เงินอุดหนุนท่ัวไป 530,980 เพ่ือให้ราษฎรได้ใช้
สัญจรไปมาได้สะดวก 

บํารุงรักษาหรือ
ซ่อมแซมถนนสาย
หลักพ้ืนท่ีตําบล
พลับพลา 

34. 

 

ขยายเขตไฟฟ้า
พร้อมย้ายเสาไฟฟ้า 
บ้านประดากุด หมู่
ท่ี 7 
 
 
 

เงินอุดหนุนท่ัวไป 
 
 
 
 
 
 
 
 

210,000 
หมายเหตุ 

เปล่ียนแปลงคํา
ช้ีแจง โอนเพ่ิม
งบประมาณ 
ประชุมสมัย

สามัญท่ี 3 ครั้ง
ท่ี 3 

เพ่ือให้ราษฎรมีนํ้า
อุปโภคบริโภคอย่าง
ท่ัวถึง 
 
 
 
 
 
 
 

ขยายเขตไฟฟ้า 
ย้ายเสาไฟฟ้า 
 
 
 
 
 
 
 

35. 

 

ขยายเขตประปา
ภูมิภาค บ้าน
พลับพลา หมู่ที 1 
 
 
 
 
 
 

เงินอุดหนุนท่ัวไป 
 
 
 
 
 
 
 
 

207,000 
หมายเหตุ 

เปล่ียนแปลงคํา
ช้ีแจง โอนเพ่ิม
งบประมาณ 
ประชุมสมัย

สามัญท่ี 3 ครั้ง 
3 

เพ่ือให้ราษฎรได้ใช้
สัญจรไปมาได้สะดวก 
 
 
 
 
 
 
 

ขนาดความยาว 
200.00 เมตร 
 
 
 
 
 
 
 

36. 

 

บํารุงรักษาหรือ
ซ่อมแซมไฟฟ้า

สาธารณะ 

เงินอุดหนุนท่ัวไป 
 

110,000 
 

บํารุงรักษาหรือซ่อมแซม
ไฟฟ้าสาธารณะ 

 

เพ่ือจ่ายเป็นค่า
บํารุงรักษาหรือ
ซ่อมแซมไฟฟ้า
สาธารณะตามถนน 
ตรอก ซอย ตาม
หมู่บ้านในเขต อบต.
พลับพลา 18 หมู่บ้าน 

37. 

 

ตรวจสอบ
นํ้าประปาหมู่บ้าน
และนํ้าบาดาล 

เงินอุดหนุนท่ัวไป 
 

10,000 เพ่ือตรวจสอบนํ้าประปา
หมู่บ้านและนํ้าบาดาล 
 

เพ่ือจ่ายเป็นค่า
ตรวจสอบนํ้าประปา
หมู่บ้านและนํ้าบาดาล
ในเขตรับผิดชอบของ 
อบต.พลับพลา 
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ลําดับ

ท่ี ยุทธศาสตร์ โครงการ 
แหล่งท่ีมา 

งบประมาณ 
งบตาม 

ข้อบัญญัติ 
วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

38. 2.  เสริมสร้าง
ความสามารถทาง
เศรษฐกิจและ
บรรเทาปัญหา
ความยากจน 

การส่งเสริมและ
พัฒนาอาชีพ 
 

เงินรายได้ 50,000 เพ่ือให้ประชาชนและ
กลุ่มอาชีพมีทักษะใน
การประกอบอาชีพ 

เป็นค่าดําเนินการ
ส่งเสริมอาชีพของ
ประชาชน กลุ่มอาชีพ 
กลุ่มสตรี ผู้สูงอายุ ให้
มีทักษะการประกอบ
อาชีพมีรายได้เพียงพอ
ต่อการดํารงชีวิตและ
สามารถพ่ึงพาตนเอง
ได้ 

39  โครงการฝึกอบรม
อาสาสมัครเกษตร 

เงินรายได้ 10,000 เพ่ือดําเนินการโครงการ
ฝึกอบรมอาสาสมัคร
เกษตรให้มีความรู้ 

เป็นค่าใช้จ่ายการ
ดําเนินการโครงการ
ฝึกอบรมอาสาสมัคร
เกษตร    

40  โครงการฝึกอบรม
อาสาสมัครปศุสัตว์ 

เงินรายได้ 10,000 เพ่ือดําเนินการโครงการ
ฝึกอบรมอาสาสมัคร
เกษตรให้มีความรู้ 

เป็นค่าใช้จ่ายในการ
ดําเนินการโครงการ
ฝึกอบรมอาสาสมัคร
ปศุสัตว์ 

41 3.  สร้างสังคมให้
มีคุณภาพชีวิตท่ีดี
และอยู่ร่วมกัน
อย่างมีความสุข 

อาหารเสริม(นม)
สําหรับเด็กนักเรียน
ในเขตรับผิดชอบ
ของ อบต.พลับพลา 

เงินอุดหนุนท่ัวไป 796,000 เพ่ือให้เด็กนักเรียนทุก
คนได้รับประทานอาหาร
เสริมนมอย่างท่ัวถึง 

6  โรงเรียนในตําบล
พลับพลา 

42  อาหารกลางวัน
สําหรับเด็กนักเรียน 
ในเขตรับผิดชอบ 
อบต.พลับพลา 

เงินอุดหนุนท่ัวไป 1,660,000 เพ่ือให้เด็กนักเรียนทุก
คนได้รับประทานอาหาร
กลางวันอย่างท่ัวถึง 

6  โรงเรียนในตําบล
พลับพลา 

43  ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
โครงการวัคซีน
วัฒนธรรม สร้าง
ภูมิคุ้มกันสังคม 

เงินรายได้ 30,000 เพ่ือการสร้างภูมิคุ้มกัน
ของสังคมแก่เด็กเยาวชน
และประชาชน 

เพ่ืออบรมให้ความรู้แก่
เด็กและเยาวชนพร้อม
พ่อแม่ 

44  งานแข่งเรือ
ประเพณี 

เงินรายได้ 100,000 เพ่ือสืบสานประเพณีไทย
ให้คงอยู่สืบไป 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ในการจัดงานแข่งเรือ
ประเพณีตําบล
พลับพลา ครั้งท่ี 14 
ประจําปี 2558 

45  โครงการจัดงาน
สัปดาห์ผู้สูงอายุ
แห่งชาติและวัน
ครอบครัว 

เงินรายได้ 50,000 เพ่ือสืบสานประเพณีไทย
ให้คงอยู่สืบไป 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตาม
โครงการจัดงาน
สัปดาห์ผู้สูงอายุ
แห่งชาติและวัน
ครอบครัว 

46  เบ้ียยังชีพผู้ป่วย
เอดส์ 

เงินอุดหนุนท่ัวไป 42,000 
 

เพ่ือช่วยเหลือเบ้ียยังชีพ
ผู้ติดเช้ือ  HIV 

เพ่ือจ่ายเป็นเงิน
สงเคราะห์เบ้ียยังชีพ
ผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 7 
คน 
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ลําดับ
ท่ี ยุทธศาสตร์ โครงการ 

แหล่งท่ีมา 
งบประมาณ 

งบตาม 
ข้อบัญญัติ 

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

47  อาหารเสริม (นม)
สําหรับเด็กศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
อบต.พลับพลา   

เงินอุดหนุนท่ัวไป 131,400 เพ่ือสนับสนุนอาหาร
กลางวันให้เด็กในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

จํานวน 2 ศูนย์ 

48  โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา(อาหาร
กลางวัน) 

เงินอุดหนุนท่ัวไป 336,000 เพ่ือสนับสนุนอาหาร
เสริมนมให้เด็กในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

จํานวน 2 ศูนย์ 

49  โครงการฝึกศึกษา
เรียนรู้ในสวนสัตว์ 

เงินรายได้ 10,000 เพ่ือให้เด็กได้รับ
ประสบการณ์เรียนรู้ 

ดําเนินกิจกรรมตาม
โครงการปีละ 1 ครั้ง 

50  โครงการก่อสร้าง
ป้ายศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

เงินอุดหนุนท่ัวไป 60,000 เพ่ือให้ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กได้มาตรฐาน 

ก่อสร้างป้าย
ประชาสัมพันธ์ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านโค้ง
ยางและศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านท่า
ตะเคียน 

51 

 

โครงการก่อสร้าง
หลังคาเช่ือมต่อ
ระหว่างอาคารเรียน
กับห้องนํ้าพร้อมเท
พ้ืน คสล.ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้าน 
ท่าตะเคียน 

เงินรายได้ 100,000 เพ่ือให้ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กได้มาตรฐาน 

ก่อสร้างหลังคา
เช่ือมต่อระหว่าง
อาคารเรียนกับห้องนํ้า
พร้อมเทพ้ืน คสล. 
หนา 0.10 ขนาดพ้ืนท่ี 
11x6.77 เมตร มีพ้ืนท่ี
ไม่น้อยกว่า 75 ตรม. 

52 

 

โครงการจัดทํา
ระบบนํ้าประปาใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านท่าตะเคียน   

เงินอุดหนุนท่ัวไป 25,000 เพ่ือให้ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กได้มาตรฐาน เป็นค่าใช้จ่ายในการ

ก่อสร้างหอถังน้ําแบบ
สูงพร้อมติดตั้งเครื่อง
น้ําอัตโนมัติและเดิน
ท่าน้ํา PVC    

53 

 

อุดหนุนโครงการจัด
งานวันเด็กโรงเรียน 
สพฐ.ในเขต
รับผิดชอบ อบต.
พลับพลา 

เงินอุดหนุนท่ัวไป 30,000 เพ่ือจัดกิจกรรมงานวัน
เด็กแห่งชาติให้แก่เด็กใน
ตําบลพลับพลา 

อุดหนุนโครงการจัด
งานวันเด็กโรงเรียน 
สพฐ.ในเขตรับผิดชอบ 
อบต.พลับพลา 

54  ค่าใช้จ่ายโครงการ
ฝึกอบรมตัวแทน
ประชาคมหมู่บ้าน
และตัวแทนอาสา
พัฒนาชุมชน (อช.) 
เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการ
จัดทําแผนพัฒนา
ตําบล 

เงินรายได้ 150,000 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
ของประชาคมหมู่บ้าน
และ อช. 

ดําเนินการตาม
โครงการปีละ 1 ครั้ง 
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ลําดับ

ท่ี ยุทธศาสตร์ โครงการ 
แหล่งท่ีมา 

งบประมาณ 
งบตาม 

ข้อบัญญัติ 
วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

55  การพัฒนาสตรีและ
เสริมสร้างความ
เข้มแข็งของ
ครอบครัว 

เงินรายได้ 100,000 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานของสตรี 

ดําเนินการตาม
โครงการปีละ 1 ครั้ง 

56  ค่าใช้จ่ายในการจัด
อบรมและประชุม
ประชาคมต่างๆ 
ของหมู่บ้านในเขต
ตําบลพลับพลา 

เงินรายได้ 18,000 เพ่ือสนับสนุนกิจกรรม
สาธารณสุขมูลฐาน
หมู่บ้าน 

18 หมู่บ้าน 

57  ฝึกอบรมเพ่ิม
ประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานของ
กลุ่มแม่บ้านอสม.
ตําบลพลับพลา 

เงินรายได้ 120,000   เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานแม่บ้าน 
อสม. 

ดําเนินการตาม
โครงการปีละ 1 ครั้ง 

58  อุดหนุน
สาธารณสุขมูลฐาน
หมู่บ้าน 18 
หมู่บ้าน ตาม
โครงการพัฒนา
งานสาธารณสุขมูล
ฐานในเขตองค์การ
บริหารส่วนตําบล
พลับพลา 

เงินอุดหนุนท่ัวไป 270,000 เพ่ือสนับสนุนกิจกรรม
สาธารณสุขมูมฐาน
หมู่บ้าน 

18 หมู่บ้าน 

59  โครงการส่งเสริม
และพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผู้สูงอายุ 

เงินรายได้ 120,000 เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของผู้สูงอายุและ
ผู้ด้อยโอกาส 

ดําเนินการตาม
โครงการปีละ 1 ครั้ง 

60  โครงการซ่อมแซม
ท่ีอยู่อาศัยให้กับ
ประชาชนผู้ยากไร้
และผู้ด้อยโอกาส 

เงินรายได้ 100,000 เพ่ือช่วยเหลือ
ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้
อาศัยท่ีได้มาตรฐาน 

เป็นค่าใช้จ่ายในการ
ซ่อมแซมบ้านคนจน
เพ่ือส่งเสริมสนับสนุน
การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนชรา พิการ 
ผู้ด้อยโอกาส 

61  แข่งขันกีฬาต้าน
ยาเสพติด 

เงินรายได้ 150,000 เพ่ือส่งเสริมประชาชน
ได้ออกกําลังกายเพ่ือ
สุขภาพห่างไกล
ยาเสพติด 

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
จํานวน 1,000 คน 

62 
 

จัดซ้ืออุปกรณ์กีฬา
หมู่บ้าน/ชุมชน 

เงินรายได้ 5,000 เพ่ือส่งเสริมสนับสนุน
ให้ประชาชนออกกําลัง
กาย 

18 หมู่บ้าน 

63 

 

ค่าใช้จ่ายในการ
ดําเนินการป้องกัน
และลดอุบัติเหตุ
ทางถนนในช่วง
เทศกาลสําคัญ   

เงินรายได้ 75,000 เพ่ือป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาลสําคัญ 

ต้ังด่านจํานวน 2 จุด 
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ลําดับ

ท่ี ยุทธศาสตร์ โครงการ 
แหล่งท่ีมา 

งบประมาณ 
งบตาม 

ข้อบัญญัติ 
วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

64 
 

ค่าใช้จ่ายในการ
ดําเนินการกิจการ 
อปพร. 

เงินรายได้ 150,000 เพ่ือฝึกอบรม
อาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน 

ดําเนินการตาม
โครงการปีละ 1 ครั้ง 

65 
 

โครงการควบคุมไฟ
ป่าและหมอกควัน 

เงินรายได้ 30,000 เพ่ือขจัดปัญหาไฟป่า
และหมอกควัน 

ดําเนินการตาม
โครงการปีละ 1 ครั้ง 

66 

 
ค่าใช้จ่ายในการ
รณรงค์ป้องกัน
โรคติดต่อ   

เงินรายได้ 10,000 เพ่ือรณรงค์ป้องกันและ
กําจัดโรคติดต่อ 

18 หมู่บ้าน 

67 

 
ค่าใช้จ่ายในการ
จัดซ้ือนํ้ายากําจัด
ยุงลาย  
ทรายอะเบท   

เงินรายได้ 70,000 เพ่ือป้องกันโรค
ไข้เลือดออก 

18 หมู่บ้าน 

68 

 
ค่าใช้จ่ายในการ
จัดซ้ือวัคซีน
ป้องกันโรคพิษสุนัข
บ้าพร้อมสล่ิง   

เงินรายได้ 40,000 เพ่ือป้องกันโรคพิษสุนัข
บ้า 

18 หมู่บ้าน 

69 

 
ค่าใช้จ่ายในการ
จัดซ้ือเวชภัณฑ์
ตอนและทําหมัน
สุนัข/แมว 

เงินรายได้ 20,000 เพ่ือลดจํานวน
ประชากรสุนัข/แมวจร
จัด 

18 หมู่บ้าน 

70 

 

อุดหนุนโรงเรียน 
สพฐ.ในเขต
รับผิดชอบของ 
อบต.พลับพลา 
ตามโครงการ
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด   

เงินอุดหนุนท่ัวไป 30,000 เพ่ืออุดหนุนโรงเรียน 
สพฐ.ในเขต อบต.
พลับพลา ตามโครงการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด 

ดําเนินการอุดหนุน
ตามโครงการปีละ 1 
ครั้ง 

71 

 
ค่าใช้จ่ายในการ
จัดซ้ือสารตรวจ
ปัสสาวะหาส่ิงเสพ
ติด   

เงินรายได้ 15,000 เพ่ือป้องกันการแพร่
ระบาดของยาเสพติด 

จํานวน 600 ชุด 

72 4.  การอนุรักษ์และ
พัฒนาทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมให้เกิด
ความสมดุลอย่าง
ยั่งยืน 

จ้างเหมาจัดเก็บ
ขยะ 

เงินรายได้ 264,000 เพ่ือกําจัดขยะมูลฝอย
ภายในหมู่บ้าน 

18 หมู่บ้าน 

73  จัดซ้ือถังขยะ เงินรายได้ 30,000 เพ่ือกําจัดขยะมูลฝอย
ในหมู่บ้าน 

เป็นค่าจัดซ้ือถังขยะ
แบบยางรถยนต์ 
จํานวน 100 ลูก 
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ลําดับ

ท่ี ยุทธศาสตร์ โครงการ 
แหล่งท่ีมา 

งบประมาณ 
งบตาม 

ข้อบัญญัติ 
วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

74  ค่าใช้จ่ายโครงการ
อันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ   

เงินรายได้ 30,000 เพ่ืออนุรักษ์และรักษา
สมดุล
ทรัพยากรธรรมชาติ 

ดําเนินกิจกรรมตาม
โครงการปีละ 1 ครั้ง 

75  ปักแนวเขตท่ี
สาธารณะ (ค่ารังวัด
ท่ีสาธารณะ) 

เงินรายได้ 50,000 เพ่ือป้องกันการบุกรุกท่ี
สาธารณะ/ออกรังวัดฯ 

ตําบลพลับพลา 

76 5.  การบริหาร
ราชการตาม
หลักการบริหาร
บ้านเมืองท่ีดี 

จัดหาอุปกรณ์
เครื่องมือเสริมสร้าง
ศักยภาพในการ
บริหารจัดการ 

เงินรายได้ 923,800 เพ่ือให้บุคลากร
ปฏิบัติงานตามภารกิจ
หน้าท่ีได้อย่างเหมาะสม
เพ่ือตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน 

บุคลากรปฏิบัติงาน
ภารกิจหน้าท่ีได้อย่าง
มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

77  จัดหารถยนต์
ส่วนกลาง 

เงินอุดหนุนท่ัวไป 787,000 เพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถศักยภาพ
ขององค์กรในการ
ให้บริการประชาชน 

เพ่ือจัดซ้ือรถยนต์
ส่วนกลาง 
(รถบรรทุก) ดีเซล 
ขนาด 1 ตัน ปริมาณ
กระบอกสูบไม่ตํ่ากว่า 
2,400 ซีซี ขับเคล่ือน 
2 ล้อแบบดับเบ้ิลแคบ 

78  ผลประโยชน์ตอบ
แทนอื่ น เ ป็นกรณี
พิเศษ 

เงินรายได้ 640,000 เพ่ือเป็นขวัญและ
กําลังใจแก่พนักงานใน
การปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

พนักงานมีขวัญและ
กําลังใจในการ
ปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

79  โครงการปรับปรุง
ป้ า ย ช่ื อ  อ บ ต .
พลับพลา ให้มี ท้ัง
ภ า ษ า ไ ท ย แ ล ะ
ภาษาอังกฤษ 

เงินอุดหนุนท่ัวไป 50,000 เพ่ือรองรับการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน 

เป็นค่าใช้จ่าย
ปรับปรุงป้ายช่ือ 
อบต.พลับพลา 
จํานวน 1 ชุด 

80  โ ค ร ง ก า ร อ บ ร ม
เตรียมความพร้อม
ด้านภาษาอังกฤษ 
แก่ผู้บริหาร สมาชิก 
พนักงาน เจ้าหน้าท่ี 
ของอบต.พลับพลา 
ประจําปี 2559 

เงินรายได้ 10,000 เพ่ือรองรับการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน 

เจ้าหน้าท่ี อบต.
พลับพลา ทุกท่าน 

81  ฝึกอบรมและทัศน
ศึ ก ษ า ดู ง า น ข อ ง
คณ ะ ผู้ บ ริ ห า ร  / 
ส ม า ชิ ก ส ภ า ฯ  / 
พนักงานส่วนตําบล 
/ ลูกจ้าง 

เงินรายได้ 350,000 เพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถ ศักยภาพ
ของบุคลากร 

บุคลากรมีศักยภาพ
รองรับการปฏิบัติงาน 
 

82  ฝึกอบรมบุคลากร
เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน 

เงินรายได้ 530,000 เพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถ ศักยภาพ
ของบุคลากร 

บุคลากรมีศักยภาพ
รองรับการปฏิบัติงาน 
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ลําดับ
ท่ี ยุทธศาสตร์ โครงการ 

แหล่งท่ีมา 
งบประมาณ 

งบตาม 
ข้อบัญญัติ 

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

83  ค่าใช้จ่ายในการ
พัฒนาระบบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
ส่ือสาร 

เงินรายได้ 20,000 เพ่ือพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการส่ือสารให้มี
ประสิทธิภาพ 

ปีละ 1 ครั้ง 

84  ค่าใช้จ่ายในการ
พัฒนาการบริหารท่ี
มีประสิทธิภาพ 

เงินรายได้ 10,000 เพ่ือพัฒนาการ
บริหารงานท่ีมี
ประสิทธิภาพ 

ปีละ 1 ครั้ง 

85 
 

จัดทําหรือปรับปรุง
แผนท่ีภาษี 

เงินรายได้ 50,000 เพ่ือพัฒนาระบบการ
จัดเก็บรายได้ 

ปีละ 1 ครั้ง 

86 
 

ค่าใช้จ่ายในการ
เลือกต้ัง 

เงินรายได้ 20,000 เพ่ือเลือกต้ังนายกอบต. 
/สมาชิกสภาอบต. 

18 หมู่บ้าน 

87 

 

ค่าใช้จ่ายโครงการ
เฉลิมพระเกียรติ 

เงินรายได้ 50,000 เพ่ือส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของประชาชนใน
งานรัฐพิธีและพระราช
พิธีต่างๆ 

18 หมู่บ้าน 

88 

 

การจัดกิจกรรมและ
โครงการปกป้อง
สถาบันสําคัญของ
ชาติ 

เงินรายได้ 30,000 เพ่ือจัดกิจกรรมปกป้อง
สถาบันสําคัญของชาติ
เป็นการพิทักษ์รักษาไว้
ซ่ึงชาติ ศาสนาและ
พระมหากษัตริย์ 

18 หมู่บ้าน 

89 

 

ค่าใช้จ่ายการจัดต้ัง
ศูนย์ปรองดอง
สมานฉันท์ระดับ
ท้องถิ่น 

เงินรายได้ 20,000 เพ่ือดําเนินการจัดต้ัง
ศูนย์ปรองดอง
สมานฉันท์และจัด
กิจกรรมเพ่ือเสริมสร้าง
ความรักความสามัคคีใน
หมู่บ้าน 

18 หมู่บ้าน 

90 

 

ค่าจ้างท่ีปรึกษา  
โครงการ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการด้าน
คุณภาพการ
ให้บริการ   

เงินรายได้ 20,000 เพ่ือติดตามและประเมิน
ความพึงพอใจของ
ประชาชนต่อการปฏิบัติ
ราชการด้านคุณภาพ
การให้บริการ 

18 หมู่บ้าน 

91 6. ตามแผนการ
กระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่นและ
แนวนโยบายของ
รัฐบาล 

อุดหนุน อบต.กระ
โทก ตามโครงการ
ศูนย์รวมข้อมูล 
อปท.และศูนย์
ข้อมูลข่าวสารการ
จัดซ้ือจัดหรือจัด
จ้างของ อปท.
ระดับอําเภอ 

เงินอุดหนุนท่ัวไป 10,000 เพ่ือส่งเสริมสนับสนุน
โครงการศูนย์รวบรวม
ข้อมูล อปท. และศูนย์
ข้อมูลข่าวสารการจัดซ้ือ
หรือจัดจ้างของ อปท.
ระดับอําเภอ 

ปีละ 1 ครั้ง 

92  อุดหนุนส่วน
ราชการโครงการจัด
งานพิธี รัฐพิธี
อําเภอโชคชัย 

เงินอุดหนุนท่ัวไป 13,000 เพ่ือสนับสนุนการจัด
งานพระราชพิธี  รัฐพิธี 
และงานประเพณีต่าง ๆ 

ปีละ 1 ครั้ง 
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ลําดับ
ท่ี ยุทธศาสตร์ โครงการ 

แหล่งท่ีมา 
งบประมาณ 

งบตาม 
ข้อบัญญัติ 

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

93  
อุดหนุนอําเภอโชค
ชัยงานสมโภชน์
ฉลองอนุสาวรีย์ท้าว 

สุรนารี 

เงินอุดหนุนท่ัวไป 20,000 เพ่ือสืบสานประเพณี
ไทยให้คงสืบต่อไป 

จํานวน 1 ครั้ง 

 

รวม  ต้ังงบประมาณ  6  ยุทธศาสตร์  93   โครงการ 
 

การใช้จ่ายงบประมาณ    
  องค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา  มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดําเนินโครงการตาม
ข้อบัญญัติงบประมาณ  โดยได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา  มีการเบิกจ่ายเงินจํานวน  78  โครงการ  
จํานวนเงิน  11,195,330.67  บาท นับเฉพาะท่ีเป็นโครงการ และค่าวัสดุ ครุภัณฑ์ ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  ไม่รวม
ค่าใช้จ่ายประจําและงบกลาง  สามารถจําแนกตามยุทธศาสตร์  ได้ดังนี้   
 

ยุทธศาสตร์ โครงการ การก่อหนี้ผูกพัน/
ลงนามในสัญญา 

โครงการ การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

1.  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 33 4,911,578.89 33 4,911,578.89 
2.  การพัฒนาด้านการเสริมสร้าง
ความสามารถทางเศรษฐกิจและ บรรเทา
ปัญหาความยากจน 

2 26,135 2 26,135 

3.  การพัฒนาด้านการสร้างสังคมให้มี
คุณภาพชีวิตท่ีดีและอยู่ร่วมกันอย่างมี
ความสุข 

28 3,832,941.14 28 3,832,941.14 

4.  การพัฒนาด้านการอนุรักษ์และพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิด
ความสมดุลอย่างยั่งยืน 

3 293,800 3 293,800 

5.  การพัฒนาด้านการบริหารราชการตาม
หลักการบริหารบ้านเมืองท่ีดี 

10 2,111,355.64 10 2,111,355.64 

6.  การพัฒนาตามแผนการกระจาย
อํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
และแนวนโยบายของรัฐบาล 

2 19,520 2 19,520 

รวม 78 11,195,330.67 78 11,195,330.67 
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รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณองค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา  ท่ีมีการก่อหนี้ผูกพัน / 
ลงนามในสัญญา  มีดังนี้ 
 

 ยุทธศาสตร ์ โครงการ แหล่งที่มา 
งบประมาณ 

งบตาม 
ข้อบัญญัต ิ

วงเงินตาม 
สัญญา 

คู่สัญญา/ 
เลขที่สญัญา 

วันที่เซ็น 
สัญญา 

ระยะเวลาการ 
ดําเนินการ 

1 1.การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กข้าง
บ้านช่างเชน  บ้าน
พลับพลา หมู่ท่ี 1   

เงินอุดหนุนท่ัวไป 100,000 99,000 15/2559 10/6/59 30 วันทําการ 

2  โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กรอบ
บึงทุ่งน้อยต่อจากจุดเดิม  
บ้านไทย  หมู่ท่ี 2    

เงินอุดหนุนท่ัวไป 179,000 179,000 48/2559 30/9/59 30 วันทําการ 

3 

 

โครงการก่อสร้างราง
ระบายนํ้าคอนกรีตเสริม
เหล็กพร้อมฝาปิดราง
ระบายนํ้า สายบ้านนาง
ขม ครึบกระโทก  บ้าน
พลับพลา  หมู่ท่ี 3 

เงินอุดหนุนท่ัวไป 285,000 285,000 49/2559 30/9/59 45 วันทําการ 

4  โครงการซ่อมแซมสะพาน
คลองเหมือง 
บ้านนายเท่ียง  ปริกกระ
โทก บ้านโค้งยาง  หมู่ท่ี 4   

เงินอุดหนุนท่ัวไป 70,000 70,000 57/2559 30/9/59 30 วันทําการ 

5  โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กข้าง
บ้านนายทม เดชพร บ้าน
โค้งยาง  หมู่ท่ี 4    

เงินอุดหนุนท่ัวไป 99,000 93,700 20/2559 17/6/59 30 วันทําการ 

6  โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กจากอู่
ช่างเลิศไปถึงถนนลาดยาง
สายโรงพยาบาลโชคชัย 
บ้านหนองยายเหล่  หมู่ท่ี 
5   

เงินอุดหนุนท่ัวไป 100,000 99,000 9/2559 16/5/59 30 วันทําการ 

7  โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
บ้านนายน้อย บ้านหนอง
ยายเหล่  หมู่ท่ี 5   

เงินอุดหนุนท่ัวไป 100,000 85,000 33/2559 19/8/59 30  วันทําการ 

8  โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กทางไป
วัดบ้านกอก  หมู่ท่ี 6 

เงินอุดหนุนท่ัวไป 100,000 98,400 19/2559 17/6/59 30 วันทําการ 

9  โครงการก่อสร้างถนน
ลูกรังและขยายเขตถนน 3 
สาย บ้านกอก หมู่ท่ี 6 

เงินอุดหนุนท่ัวไป 130,000 123,500 16/2559 13/6/59 15 วันทําการ 

10  โครงการต่อเติมท่อลอดแบบ
เหล่ียมขยายเขตทาง
คอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ด้าน  
บ้านประดากุด  หมู่ที่  7   

เงินอุดหนุนท่ัวไป 80,000 80,000 58/2559 30/9/59 30 วันทําการ 
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 ยุทธศาสตร ์ โครงการ แหล่งที่มา 
งบประมาณ 

งบตาม 
ข้อบัญญัต ิ

วงเงินตาม 
สัญญา 

คู่สัญญา/ 
เลขที่สญัญา 

วันที่เซ็น 
สัญญา 

ระยะเวลาการ 
ดําเนินการ 

11  โครงการก่อสร้างถนนหิน
คลุกสาย 
ดอบตาหํ่า บ้านเกาะ หมู่
ท่ี 8    

เงินอุดหนุนท่ัวไป 80,000 68,500 28/2559 27/7/59 15 วันทําการ 

12  โครงการก่อสร้างราง
ระบายนํ้าคอนกรีตเสริม
เหล็กพร้อมฝาปิดราง
ระบายนํ้า บ้านเกาะ  หมู่
ท่ี 8 

เงินอุดหนุนท่ัวไป 173,000 137,700 25/2559 30/6/59 45 วันทําการ 

13  โครงการก่อสร้างราง
ระบายนํ้าคอนกรีตเสริม
เหล็กพร้อมฝาปิดราง
ระบายนํ้า บ้านปรางค์ 
หมู่ท่ี 9   

เงินอุดหนุนท่ัวไป 285,000 283,000 11/2559 16/5/59 30 วันทําการ 

14  โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กอู่ช่าง
เลิศ บ้านปรางค์  หมู่ท่ี 9 

เงินอุดหนุนท่ัวไป 100,000 99,000 10/2559 16/5/59 30 วันทําการ 

15  โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กหน้า
บ้านผู้ใหญ่สังเวียนบ้านบุ  
หมู่ท่ี 10   

เงินอุดหนุนท่ัวไป 315,000 312,000 17/2559 13/6/59 30 วันทําการ 

16  โครงการก่อสร้างถนนหิน
คลุกสายทางไปนาลุง
เฉียบ  นาลุงบุญสม  และ
ข้างโซน  4  หมู่ท่ี  11   

เงินอุดหนุนท่ัวไป 130,000 125,700 26/2559 30/6/59 20 วันทําการ 

17  โครงการก่อสร้างราง
ระบายนํ้าคอนกรีตเสริม
เหล็กพร้อมฝาปิดราง
ระบายนํ้า บ้านกุดสวาย  
หมู่ท่ี 12 

เงินอุดหนุนท่ัวไป 285,000 182,999 34/2559 22/8/59 30 วันทําการ 

18  โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
บ้านนางซิว  บ้านกุด
สวาย หมู่ท่ี 12 

เงินอุดหนุนท่ัวไป 85,000 71,400 18/2559 17/6/59 30 วันทําการ 

19  โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กคุ้ม
หนองกระทุ่ม  ถึงวัดท่า
ตะเคียน  บ้านท่า
ตะเคียน หมู่ท่ี 13 

เงินอุดหนุนท่ัวไป 250,000 248,000 12/2559 6/6/59 45 วันทําการ 

20  โครงการก่อสร้างถนนหิน
คลุกสายหนองหญ้าขาว 
บ้านท่าตะเคียน หมู่ท่ี 13 

เงินอุดหนุนท่ัวไป 80,000 78,700 22/2559 23/6/59 15 วันทําการ 

21  โครงการก่อสร้างรางระบาย
นํ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก
พร้อมฝาปิดรางระบายนํ้า 
เส้นข้างกําแพงวัดคลองยาง
บ้านคลองยาง  หมู่ที่ 14   

เงินอุดหนุนท่ัวไป 223,000 223,000 50/2559 30/9/59 45 วันทําการ 
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 ยุทธศาสตร ์ โครงการ แหล่งที่มา 
งบประมาณ 

งบตาม 
ข้อบัญญัต ิ

วงเงินตาม 
สัญญา 

คู่สัญญา/ 
เลขที่สญัญา 

วันที่เซ็น 
สัญญา 

ระยะเวลาการ 
ดําเนินการ 

22  โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  สาย
กลางไร่  บ้านคลองยาง 
หมู่ท่ี 14 

เงินอุดหนุนท่ัวไป 100,000 99,000 13/2559 10/6/59 30 วันทําการ 

23  โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
บ้าน นายน้อย ปริกกระ
โทก  พร้อมวางท่อระบาย
นํ้า  บ้านคลองกลาง หมู่ท่ี 
15 

เงินอุดหนุนท่ัวไป 100,000 84,000 14/2559 10/6/59 30 วันทําการ 

24  โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนหินคลุกสายทางเข้า
โรงสีนายสังวาน  เพ็ชรดี
คาย หมู่ท่ี 15    

เงินอุดหนุนท่ัวไป 80,000 76,200 21/2559 23/6/59 20 วันทําการ 

25  โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กบ้าน
โนนแดง   หมู่ท่ี  16 

เงินอุดหนุนท่ัวไป 100,000 100,000 51/2559 30/9/59 30 วันทําการ 

26  โครงการก่อสร้างถนนหิน
คลุกบ้านโนนแดงไปบ่อ
ขยะ  หมู่ท่ี 16 

เงินอุดหนุนท่ัวไป 80,000 78,700 24/2559 23/6/59 20 วันทําการ 

27  โครงการก่อสร้างเสริม
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านนางประนอม บ้านบุ  
หมู่ท่ี 17  
  

เงินอุดหนุนท่ัวไป 150,000 147,000 32/2559 30/9/59 30 วันทําการ 

28  โครงการก่อสร้างทํานบ
คอนกรีตเสริมเหล็กกันดิน
พังทลายถนนสายหลัง
หมู่บ้าน บ้านบุ หมู่ 17 

เงินอุดหนุนท่ัวไป 48,000 ยกเลิกโครงการเน่ืองจาก ประชาสัมพันธ์แล้วไม่มีผู้มาติดต่อเสนอ
ราคา 

29  โครงการก่อสร้างราง
ระบายนํ้าคอนกรีตเสริม
เหล็กพร้อมฝาปิดราง
ระบายนํ้าและท่อนํ้าผ่าน
เหมืองธรรมชาติ  บ้านบุ  
หมู่ท่ี 17   

เงินอุดหนุนท่ัวไป 173,000 ยกเลิกโครงการเน่ืองจาก ประชาสัมพันธ์แล้วไม่มีผู้มาติดต่อเสนอ
ราคา 

30  โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
บ้านนางช้ัน กํากระโทก  
บ้านบุยอ หมู่ท่ี 18 
 
 
 
 

เงินอุดหนุนท่ัวไป 273,000 
หมายเหตุ 

เปล่ียนแปลง
คําช้ีแจง 

ประชุมสภา
ฯ สมัยวิสา
มัย สมัยท่ี2

ครั้งท่ี 1 

252,800 29/2559 10/8/59 30 วันทําการ 

31  โครงการก่อสร้างถนน
ลูกรังติดบ้านนายสมทรง 
เสาวภาคย์  บ้านบุยอ  หมู่
ท่ี 18 

เงินอุดหนุนท่ัวไป 54,000 53,000 23/2559 13/7/59 20 วันทําการ 
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 ยุทธศาสตร ์ โครงการ แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
งบตาม 

ข้อบัญญัต ิ
วงเงินตาม 

สัญญา 
คู่สัญญา/ 

เลขที่สญัญา 
วันที่เซ็น 
สัญญา 

ระยะเวลาการ 
ดําเนินการ 

32  โครงการก่อสร้างราง
ระบายนํ้าคอนกรีต
เสริมเหล็กพร้อมวางท่อ
สายบ้านหนองไผ่  บ้าน
บุยอ  หมู่ท่ี 18 

เงินอุดหนุน
ท่ัวไป 

173,000 
หมายเหตุ ยกเลิก

โครงการ 

ยกเลิกโครงการเน่ืองจากดําเนินการไม่ได้จึงเปล่ียนแปลงคําช้ีแจงมา
ดําเนินการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนางช้ัน กํากระโทก บ้านบุยอ 
หมู่ 18 แทน 

33  บํารุงรักษาหรือ
ซ่อมแซมถนนสายหลัก 

เงินอุดหนุน
ท่ัวไป 

530,980 428,300 - - - 

34  ขยายเขตไฟฟ้าพร้อม
ย้ายเสาไฟฟ้า บ้าน
ประดากุด หมู่ท่ี 7 
 
 
 
 
 
 
 

เงินอุดหนุน
ท่ัวไป 

 
 
 
 
 
 
 
 

210,000 
หมายเหตุ 

เปล่ียนแปลงคํา
ช้ีแจง โอนเพ่ิม
งบประมาณ 

ประชุมสมัยสามัญ
ท่ี 3 ครั้งท่ี 3 

205,789.89 - - - 

35  ขยายเขตประปา
ภูมิภาค บ้านพลับพลา 
หมู่ที 1 
 
 
 

เงินอุดหนุน
ท่ัวไป 

 
 
 

 

207,000 
หมายเหตุ 

เปล่ียนแปลงคํา
ช้ีแจง โอนเพ่ิม
งบประมาณ 

ประชุมสมัยสามัญ
ท่ี 3 ครั้ง 3 

206,632 - - - 

36  บํารุงรักษาหรือ
ซ่อมแซมไฟฟ้า

สาธารณะ 

เงินอุดหนุน
ท่ัวไป 

 

110,000 
 

137,558 มีการโอน
งบประมาณ
เพ่ิม จากค่า
เดินทาง
ราชการ 
และ คชจ.ใน
การ
บํารุงรักษา
และ
ซ่อมแซม 
28,558 
บาท 

 

 

37  ตรวจสอบนํ้าประปา
หมู่บ้านและนํ้าบาดาล 

เงินอุดหนุน
ท่ัวไป 

 

10,000 - - - - 

38 2.  เสริมสร้าง
ความสามารถทาง
เศรษฐกิจและ
บรรเทาปัญหา
ความยากจน 

การส่งเสริมและพัฒนา
อาชีพ 
 

เงินรายได้ 50,000 17,135 - ส.ค. 59 1 วันทําการ 

39  โครงการฝึกอบรม
อาสาสมัครเกษตร 

เงินรายได้ 10,000 - - - - 
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 ยุทธศาสตร ์ โครงการ แหล่งที่มา 
งบประมาณ 

งบตาม 
ข้อบัญญัต ิ

วงเงินตาม 
สัญญา 

คู่สัญญา/ 
เลขที่สญัญา 

วันที่เซ็น 
สัญญา 

ระยะเวลาการ 
ดําเนินการ 

40  โครงการฝึกอบรม
อาสาสมัครปศุสัตว์ 

เงินรายได้ 10,000 9,000 - พ.ค. 59 1 วันทําการ 

41 3.  สร้างสังคมให้มี
คุณภาพชีวิตท่ีดี
และอยู่ร่วมกัน
อย่างมีความสุข 

อาหารเสริม(นม)
สําหรับเด็กนักเรียนใน
เขตรับผิดชอบของ 
อบต.พลับพลา 

เงินอุดหนุน
ท่ัวไป 

796,000 643,280.92 - ม.ค.-ก.ย. 
59 

- 

42  อาหารกลางวันสําหรับ
เด็กนักเรียน ในเขต
รับผิดชอบ อบต.
พลับพลา 

เงินอุดหนุน
ท่ัวไป 

1,660,000 1,557,000 - ส.ค. 59 - 

43  ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
โครงการวัคซีน
วัฒนธรรม สร้าง
ภูมิคุ้มกันสังคม 

เงินรายได้ 30,000 
โอนต้ังรายการ
ใหม่ เกษตรเพ่ือ
อาหารกลางวัน

ตามแนว
พระราชดําริ 

20,000  

20,000 - ก.ย. 59 - 

44  งานแข่งเรือประเพณี เงินรายได้ 100,000 91,380 - พ.ย. 59 1 วันทําการ 
45  โครงการจัดงานสัปดาห์

ผู้สูงอายุแห่งชาติและ
วันครอบครัว 

เงินรายได้ 50,000 2,940 - เม.ย. 59 1 วันทําการ 

46  เบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ เงินอุดหนุน
ท่ัวไป 

42,000 
 

30,000 - ต.ค.58-ก.ย. 
59 

1 วันทําการ 

47  อาหารเสริม (นม)
สําหรับเด็กศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก อบต.พลับพลา   

เงินอุดหนุน
ท่ัวไป 

131,400 101,094.22 - ม.ค.- ก.ย. 
59 

- 

48  โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา(อาหาร
กลางวัน) 

เงินอุดหนุน
ท่ัวไป 

336,000 183,408 -  - 

49  โครงการฝึกศึกษา
เรียนรู้ในสวนสัตว์ 

เงินรายได้ 10,000 5,795 - ก.ย. 59 1 วันทําการ 

50 
 

โครงการก่อสร้างป้าย
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เงินอุดหนุน
ท่ัวไป 

60,000 52,500 - ก.ย. 59 - 

51  โครงการก่อสร้าง
หลังคาเช่ือมต่อระหว่าง
อาคารเรียนกับห้องนํ้า
พร้อมเทพ้ืน คสล.ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้าน 
ท่าตะเคียน 

เงินรายได้ 100,000 95,000 38/2559 28/9/59 - 

52  โครงการจัดทําระบบ
นํ้าประปาในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่า
ตะเคียน   

เงินอุดหนุน
ท่ัวไป 

25,000 25,000 37/2559 28/9/59 - 

53  อุดหนุนโครงการจัด
งานวันเด็กโรงเรียน 
สพฐ.ในเขตรับผิดชอบ 
อบต.พลับพลา 

เงินอุดหนุน
ท่ัวไป 

30,000 30,000 - ม.ค.59 1 วันทําการ 
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 ยุทธศาสตร ์ โครงการ แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
งบตาม 

ข้อบัญญัต ิ
วงเงินตาม 

สัญญา 
คู่สัญญา/ 

เลขที่สญัญา 
วันที่เซ็น 
สัญญา 

ระยะเวลาการ 
ดําเนินการ 

54  ค่าใช้จ่ายโครงการ
ฝึกอบรมตัวแทน
ประชาคมหมู่บ้านและ
ตัวแทนอาสาพัฒนา
ชุมชน (อช.) เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการ
จัดทําแผนพัฒนาตําบล 

เงินรายได้ 150,000 102,825 - ม.ค.59 3 วันทําการ 

55  การพัฒนาสตรีและ
เสริมสร้างความ
เข้มแข็งของครอบครัว 

เงินรายได้ 100,000 88,355 - ก.ย. 59 3 วันทําการ 

56  ค่าใช้จ่ายในการจัด
อบรมและประชุม
ประชาคมต่างๆ ของ
หมู่บ้านในเขตตําบล
พลับพลา 

เงินรายได้ 18,000 4,865 - ก.พ.-มี.ค. 
59 

- 

57  ฝึกอบรมเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของกลุ่ม
แม่บ้าน อสม.ตําบล
พลับพลา 

เงินรายได้ 120,000   119,002 - ส.ค. 59 3 วันทําการ 

58  อุดหนุนสาธารณสุขมูล
ฐานหมู่บ้าน 18 
หมู่บ้าน ตามโครงการ
พัฒนางานสาธารณสุข
มูลฐานในเขตองค์การ
บริหารส่วนตําบล
พลับพลา 

เงินอุดหนุน
ท่ัวไป 

270,000 146,700 - มิ.ย. ,ส.ค. 
59 

- 

59  โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุ 

เงินรายได้ 120,000 28,540 - มิ.ย. 59 3 วันทําการ 

60  โครงการบ้านท้องถิ่น
ประชารัฐร่วมใจ เทิดไท้
องค์ราชัน ราชินี 

เงินรายได้ 100,000 89,200 - ก.ย. 59 - 

61  แข่งขันกีฬาต้าน
ยาเสพติด 

เงินรายได้ 150,000 120,581 - มี.ค. – เม.ย. 
59 

- 

62  จัดซ้ืออุปกรณ์กีฬา
หมู่บ้าน/ชุมชน 

เงินรายได้ 5,000 - 
 

- - - 

63  ค่าใช้จ่ายในการ
ดําเนินการป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาลสําคัญ   

เงินรายได้ 75,000 73,200 - ม.ค. , เม.ย. 
59 

ครั้งละ 7 วัน
ทําการ 

64  ค่าใช้จ่ายในการ
ดําเนินการกิจการ  
อปพร. 

เงินรายได้ 150,000 59,600 - มิ.ย. 59 - 

65  โครงการควบคุมไฟป่า
และหมอกควัน 

เงินรายได้ 30,000 12,375 - ก.ค. 59 1 วันทําการ 

66  ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์
ป้องกันโรคติดต่อ 

เงินรายได้ 10,000 - - - - 
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 ยุทธศาสตร ์ โครงการ แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
งบตาม 

ข้อบัญญัต ิ
วงเงินตาม 

สัญญา 
คู่สัญญา/ 

เลขที่สญัญา 
วันที่เซ็น 
สัญญา 

ระยะเวลาการ 
ดําเนินการ 

67 

 
ค่าใช้จ่ายในการจัดซ้ือ
นํ้ายากําจัดยุงลาย  
ทรายอะเบท   

เงินรายได้ 70,000 67,200 - ส.ค. 59 - 

68 

 
ค่าใช้จ่ายในการจัดซ้ือ
วัคซีนป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้าพร้อมสล่ิง   

เงินรายได้ 40,000 38,100 - พ.ค. 59 - 

69  
ค่าใช้จ่ายในการจัดซ้ือ
เวชภัณฑ์ตอนและทํา
หมันสุนัข/แมว 

เงินรายได้ 20,000 20,000 - มิ.ย. 59 - 

70  
อุดหนุนโรงเรียน สพฐ.
ในเขตรับผิดชอบของ 
อบต.พลับพลา ตาม
โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด   

เงินอุดหนุน
ท่ัวไป 

30,000 25,000 - ก.ย. 59 - 

71 

 
ค่าใช้จ่ายในการจัดซ้ือ
สารตรวจปัสสาวะหาส่ิง
เสพติด   

เงินรายได้ 15,000 - - - - 

72 4.  การอนุรักษ์และ
พัฒนาทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมให้เกิด
ความสมดุลอย่าง
ยั่งยืน 

จ้างเหมาจัดเก็บขยะ เงินรายได้ 264,000 252,000 - ต.ค. 58-
ก.ย. 59 

- 

73  จัดซ้ือถังขยะ เงินรายได้ 30,000 30,000 - ก.ค. 59 - 
74  ค่าใช้จ่ายโครงการอัน

เน่ืองมาจาก
พระราชดําริ   

เงินรายได้ 30,000 11,800 - ก.ค. 59 - 

75  ปักแนวเขตท่ีสาธารณะ 
(ค่ารังวัดท่ีสาธารณะ) 

เงินรายได้ 50,000 - - - - 

76 5.  การบริหาร
ราชการตาม
หลักการบริหาร
บ้านเมืองท่ีดี 

จัดหาอุปกรณ์เครื่องมือ
เสริมสร้างศักยภาพใน
การบริหารจัดการ 

เงินรายได้ 923,800 767,799.64 - - - 

77  จัดหารถยนต์ส่วนกลาง เงินอุดหนุน
ท่ัวไป 

787,000 719,000 8/2559 29/9/59 - 

78  ผลประโยชน์ตอบแทน
อื่นเป็นกรณีพิเศษ 

เงินรายได้ 640,000 รอเบิกจ่ายใน
ปีงบประมาณ

ถัดไป 

   

79  โครงการปรับปรุงป้าย
ช่ือ อบต.พลับพลา ให้มี
ท้ั ง ภ า ษ า ไ ท ย แ ล ะ
ภาษาอังกฤษ 

เงินอุดหนุน
ท่ัวไป 

50,000 49,500 - ก.ย. 59 - 
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 ยุทธศาสตร ์ โครงการ แหล่งที่มา 
งบประมาณ 

งบตาม 
ข้อบัญญัต ิ

วงเงินตาม 
สัญญา 

คู่สัญญา/ 
เลขที่สญัญา 

วันที่เซ็น 
สัญญา 

ระยะเวลาการ 
ดําเนินการ 

80  โครงการอบรมเตรียม
ค ว า ม พ ร้ อ ม ด้ า น
ภ า ษ า อั ง ก ฤ ษ  แ ก่
ผู้ บ ริ ห า ร  ส ม า ชิ ก 
พนักง าน เจ้ าห น้า ท่ี 
ข อ ง อบ ต .พ ลับ พล า 
ประจําปี 2559 

เงินรายได้ 10,000 - - - - 

81  ฝึ ก อ บ ร ม แ ล ะ ทั ศ น
ศึกษาดูงานของคณะ
ผู้บริหาร / สมาชิกสภา
ฯ / พนักงานส่วนตําบล 
/ ลูกจ้าง 

เงินรายได้ 350,000 238,675 - มี.ค. 59 4 วันทําการ 

82  ฝึกอบรมบุคลากรเพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน 

เงินรายได้ 530,000 266,454 - ต.ค. 58-
ก.ย. 59 

- 

83  ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา
ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
ส่ือสาร 

เงินรายได้ 20,000 9,147 - พ.ย. 58,
ส.ค. 59, 
ก.ย. 59 

- 

84  ค่าใช้จ่ายในการ
พัฒนาการบริหารท่ีมี
ประสิทธิภาพ 

เงินรายได้ 10,000 - - - - 

85  จัดทําหรือปรับปรุงแผน
ท่ีภาษี 

เงินรายได้ 50,000 17,780 - มิ.ย. 59 - 

86  ค่าใช้จ่ายในการ
เลือกต้ัง 

เงินรายได้ 20,000 - - - - 

87  ค่าใช้จ่ายโครงการเฉลิม
พระเกียรติ 

เงินรายได้ 50,000 10,000 - ก.ค. 59  1 วันทําการ 

88  การจัดกิจกรรมและ
โครงการปกป้อง
สถาบันสําคัญของชาติ 

เงินรายได้ 30,000 - - - - 

89  ค่าใช้จ่ายการจัดต้ังศูนย์
ปรองดองสมานฉันท์
ระดับท้องถิ่น 

เงินรายได้ 20,000 โอนลดไปต้ังรายการใหม่ 15,000  โครงการคลองสวยนํ้าไส คนไทยมีสุข 

90  ค่าจ้างท่ีปรึกษา  
โครงการประเมินผล
การปฏิบัติราชการด้าน
คุณภาพการให้บริการ   

เงินรายได้ 20,000 18,000 - ก.ย. 59 - 

91 6. ตามแผนการ
กระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่นและ
แนวนโยบายของ
รัฐบาล 

อุดหนุน อบต.กระโทก 
ตามโครงการศูนย์รวม
ข้อมูล อปท.และศูนย์
ข้อมูลข่าวสารการ
จัดซ้ือจัดหรือจัดจ้าง
ของ อปท.ระดับอําเภอ 

เงินอุดหนุน
ท่ัวไป 

10,000 10,000 - ธ.ค.58 - 

92  อุดหนุนส่วนราชการ
โครงการจัดงานพิธี รัฐ
พิธีอําเภอโชคชัย 

เงินอุดหนุน
ท่ัวไป 

13,000 - - - - 



-34- 
 

 ยุทธศาสตร ์ โครงการ แหล่งที่มา 
งบประมาณ 

งบตาม 
ข้อบัญญัต ิ

วงเงินตาม 
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ระยะเวลาการ 
ดําเนินการ 

93  
อุดหนุนอําเภอโชคชัย
งานสมโภชน์ฉลอง
อนุสาวรีย์ท้าว 

สุรนารี 
เปล่ียนแปลงคําช้ีแจง 
เป็นโครงการจัดงาน
สมโภชน์ฉลอง
อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี 

เงินอุดหนุน
ท่ัวไป 

20,000 9,520 - มี.ค. 59  1 วันทําการ 

 
 แผนภูมิ  แสดงโครงการในแผนพัฒนา  3  ปี (พ.ศ. 2559-2561) / ข้อบัญญัติ / ก่อหนี้ผูกพัน,  ลง
นามในสัญญา / มีการเบิกจ่ายเงินแล้ว  ขององค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา 

จํานวนโครงการในแผนพฒันา 3 ปี/ขอ้บญัญตั/ิเซ็น

สญัญา/เบกิจา่ยแลว้
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ส่วนท่ี  5 
 

การติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan 
(www.dla.go.th) 

 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 

2548  หมวด 6  ข้อ 29 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559 ข้อ   ประกอบกับหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน  ท่ี มท 0810.5/ว 
2107  ลงวันท่ี  2  กันยายน  2558  เรื่อง  เร่งรัดการนําเข้าข้อมูลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  โดยสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  พิจารณานําเข้า
ข้อมูลในระบบ e-plan ไปใช้ในการติดตามและประเมินผลตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทํา
แผนพัฒนาขององค์กรครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2548 ข้อ 29 (3)   

 

 องค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลาได้ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๕๙  ด้วยระบบ e-plan ซ่ึงมีรายละเอียด  ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

การติดตามและประเมนิผลด้วยระบบ e-plan 

(www.dla.go.th) 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 



ส่วนท่ี  6 
 

การประเมินความพึงพอใจ   
 

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนานั้นนอกจากจะมีการประเมินความสําเร็จของแผนทางด้าน
ตัวเลขแล้วยังต้องประเมินถึงความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการดําเนินงาน (โครงการ/กิจกรรม) ในการ
พัฒนาและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีในภาพรวมตามยุทธศาสตร์และประเด็นการพัฒนา และการ
ประเมินความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีผลต่อการให้บริการ (งานบริการประชาชน)  ของปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๙  ท้ังนี้  การประเมินจะช่วยทําให้ทราบถึงผลสะท้อนกลับของการดําเนินงาน  ความเป็นจริงท่ีเกิดข้ึน  
ข้อเสนอแนะของประชาชนต่อองค์การบริหารส่วนตําบล  ซ่ึงสามารถนํามาปรับปรุงและพัฒนาให้ดีข้ึน อีกท้ัง
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาควรจะเป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา จึงมีการดําเนินการประเมินความพึงพอใจ  ดังนี้ 
 

1.  ความพึงพอใจต่อผลการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในภาพรวม 
   จากจํานวนแบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินใน 

ภาพรวม แบบสอบถามจํานวนท้ังสิ้น  70  ชุด  สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ  ดังนี้ 
ส่วนท่ี  1  ข้อมูลท่ัวไป 
 1.  เพศ 

สถานภาพ จํานวน 
(คน) 

ร้อยละ 

เพศ 
       ชาย 
       หญิง 

 
35 
35 

 
50.00 
50.00 

รวม 70 100 
 

2.  อายุ 
สถานภาพ จํานวน 

(คน) 
ร้อยละ 

อายุ 
- อายุต่ํากว่า  20  ปี 
- อายุ  20 – 30  ปี 
- อายุ  31 – 40  ปี 
- อายุ  41 – 50  ปี 
- อายุ  51 – 60  ปี 
- อายุมากกว่า  60  ปี 

 
 3 
12 
15 
16 
17 
 7 

 
4.29 
17.14 
21.43 
22.86 
24.29 
10.00 

รวม 70 100 
 

3.  ระดับการศึกษา  
สถานภาพ จํานวน 

(คน) 
ร้อยละ 

ระดับการศึกษา 
  1.  ประถมศึกษา 

 
22 

 
31.43 
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สถานภาพ จํานวน 
(คน) 

ร้อยละ 

ระดับการศึกษา 
  2.  มัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า 
  3.  อนุปริญญา หรือเทียบเท่า 
  4.  ปริญญาตรี 
  5.  สูงกว่าปริญญาตรี 
  6.  อ่ืนๆ ระบุ 

 
31 
3 
13 
1 
0 

 
44.29 
4.29 
18.57 
1.43 

0 
รวม 70 100 

 

4. อาชีพ  
สถานภาพ จํานวน 

(คน) 
ร้อยละ 

อาชีพ 
  1.  รับราชการ 
  2.  เอกชน/รัฐวิสาหกิจ 
  3.  ค้าขาย  ธุรกิจส่วนตัว 
  4.  รับจ้าง 
  5.  นักเรียนนักศึกษา 
  6.  เกษตรกรรม 
  7.  อ่ืน ๆ  

 
5 
2 
7 
16 
6 
34 
0 

 
7.14 
2.86 
10.00 
22.86 
8.57 
48.57 
0.00 

รวม 70 100 
 

ส่วนท่ี  2  ความพึงพอใจต่อผลการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

ประเด็น พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 

1.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 21.43 77.14 1.43 

2.  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 15.71 78.57 5.71 

3.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 18.57 67.14 14.29 

4.  มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ 22.86 64.29 12.86 

5.  มีความโปร่งใสในการดําเนินโครงการ / กิจกรรม 21.43 65.71 12.86 

6.  การดาํเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด 11.43 64.29 24.29 

7.  ผลการดาํเนินโครงการ / กิจกรรมนําไปสู่การแก้ไขปัญหา 22.86 67.14 10.00 

8.  ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการดําเนินโครงการ / กิจกรรม 25.71 62.86 10.00 

ภาพรวม 20.00 68.57 11.43 
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   สรุปคะแนนจากแบบสอบถามท้ังหมด  70  คน  ประเด็นความพึงพอใจ  8  ประเด็น 
   คะแนนความพึงพอใจเต็มท้ังหมด  560  คะแนน  (8 x 70) 
   ระดับคะแนนความพึงพอใจภาพรวม   -  พอใจมาก  =  112  คะแนน   112x100  =  20.00 
             560 
       -  พอใจ       =  384  คะแนน   384x100   =  68.57 
             560 
       -  ไม่พอใจ    =   64   คะแนน     64x100  =  11.43 
              560 

 

ผลการดําเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์ 
 

คะแนนความพึงพอใจในแต่ละประเด็นการพัฒนา  5,600  คะแนน   (8x10x70) 
 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม 10 คะแนน) 

1.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 9.38 

2.  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 9.04 

3.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 8.98 

4.  มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ 8.84 

5.  มีความโปร่งใสในการดําเนินโครงการ / กิจกรรม 8.80 

6.  การดําเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด 8.71 

7.  ผลการดําเนินโครงการ / กิจกรรมนําไปสู่การแก้ไขปัญหา 9.43 

8.  ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการดําเนินโครงการ / กิจกรรม 9.97 

ภาพรวม  (73.15/8) 9.14 
 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความสามารถทางเศรษฐกิจและบรรเทาปัญหาความยากจน 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม 10 คะแนน) 

1.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 9.29 

2.  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 9.29 

3.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 9.11 

4.  มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ 8.88 
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5.  มีความโปร่งใสในการดําเนินโครงการ / กิจกรรม 8.96 

6.  การดําเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด 8.88 

7.  ผลการดําเนินโครงการ / กิจกรรมนําไปสู่การแก้ไขปัญหา 9.11 

8.  ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการดําเนินโครงการ / กิจกรรม 9.48 

ภาพรวม (73/8) 9.13 
 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม 10 คะแนน) 

1.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 9.82 

2.  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 9.71 

3.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 9.46 

4.  มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ 9.54 

5.  มีความโปร่งใสในการดําเนินโครงการ / กิจกรรม 9.45 

6.  การดําเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด 9.41 

7.  ผลการดําเนินโครงการ / กิจกรรมนําไปสู่การแก้ไขปัญหา 9.70 

8.  ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการดําเนินโครงการ / กิจกรรม 9.96 

ภาพรวม (77.05/8) 9.63 
 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อมให้เกิดความสมดุล
อย่างย่ังยืน 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม 10 คะแนน) 

1.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 9.14 

2.  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 9.55 

3.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 9.27 

4.  มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ 9.30 

5.  มีความโปร่งใสในการดําเนินโครงการ / กิจกรรม 9.05 
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6.  การดําเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด 9.05 

7.  ผลการดําเนินโครงการ / กิจกรรมนําไปสู่การแก้ไขปัญหา 9.14 

8.  ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการดําเนินโครงการ / กิจกรรม 9.46 

ภาพรวม  (73.96/8) 9.25 
 

ยุทธศาสตร์ท่ี 5  ยุทธศาสตร์การบริหารราชการตามหลักการบริหารบ้านเมืองท่ีดี  

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม 10 คะแนน) 

1.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 9.34 

2.  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 9.29 

3.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 8.96 

4.  มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ 9.21 

5.  มีความโปร่งใสในการดําเนินโครงการ / กิจกรรม 9.23 

6.  การดําเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด 8.95 

7.  ผลการดําเนินโครงการ / กิจกรรมนําไปสู่การแก้ไขปัญหา 9.16 

8.  ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการดําเนินโครงการ / กิจกรรม 9.41 

ภาพรวม (73.55/8) 9.19 

 
ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ยุทธศาสตร์ตามแผนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินตามแนวนโยบาย
ของรัฐบาลและยุทธศาสตร์ของจังหวัด อําเภอ 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม 10 คะแนน) 

1.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 9.71 

2.  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 9.50 

3.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 9.45 

4.  มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ 9.23 

5.  มีความโปร่งใสในการดําเนินโครงการ / กิจกรรม 9.41 

6.  การดําเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด 9.16 
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7.  ผลการดําเนินโครงการ / กิจกรรมนําไปสู่การแก้ไขปัญหา 9.57 

8.  ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการดําเนินโครงการ / กิจกรรม 9.73 

ภาพรวม ( 75.76/8) 9.47 
 

2.  การประเมินความพึงพอใจ ของผู้รับบริการท่ีมีผลต่อคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตําบล
พลับพลา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  รายละเอียดตามเล่มประเมินความพึงพอใจ ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การประเมินความพงึพอใจ  
 

ของผ้รับบริการที'มต่ีอคณภาพการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตําบลพลบัพลาู ุ  

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  
 

 (รายละเอียดตามแนบท้ายรายงานผลฯ) 

 



ส่วนท่ี  7 
 

สรุปรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
 

1.  ผลการติดตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. 2557 – 2561) 
จากการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา  สามารถ
สรุปได้  ดังนี้ 
 1.1  องค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา ได้ดําเนินการจัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  พ.ศ. 2548  
 1.3  องค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลาสามารถดําเนินงานได้เกินร้อยละ  ๕๐  ของแผน  แต่น้อยกว่า
ปีท่ีผ่านมา ดังนี้  
  2)  ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2559 

�  โครงการท่ีบรรจุในแผน   จํานวน   157  โครงการ 
   �  สามารถดําเนินการได้     จํานวน    93  โครงการ    
   ����  คิดเป็นร้อยละ  59.24 

3)  ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2548 
�  โครงการท่ีบรรจุในแผน   จํานวน  136  โครงการ 

   �  สามารถดําเนินการได้     จํานวน  119  โครงการ    
   �  คิดเป็นร้อยละ  87.50 
 

2.  ผลการติดตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2562) 
 จากการติดตามและประเมิลผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2562)  ขององค์การบริหารส่วนตําบล
พลับพลา สามารถสรุปได้  ดังนี้ 
 2.1  องค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา ได้ดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาสามปีเป็นไปด้วยความถูกต้อง
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  พ.ศ. 2548   
 2.2  องค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา สามารถดําเนินงานได้ตามวัตถุประสงค์มากกว่าร้อยละ 50 
ของแผนแต่ดําเนินการได้น้อยกว่าปีท่ีผ่านมา  ดังนี้  
   

การดําเนินงาน แผนพัฒนา 
สามปี 
2558 

ข้อบัญญัติ 
2558 

ดําเนิน 
การ 

ได้จริง 

แผนพัฒนา 
สามปี 
2559 

ข้อบัญญัติ 
2559 

ดําเนิน 
การ 

ได้จริง 
จํานวนโครงการ 136 119 105 157 93 78 

ร้อยละ - 87.50 88.24 - 59.24 83.87 
 

จากตารางเปรียบเทียบจะเห็นว่าแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561) เฉพาะปี 2559  มีจํานวน
โครงการ/กิจกรรมน้อยกว่าปี  พ.ศ. 2558  สาเหตุเนื่องมาจาก    

โครงการ/กิจกรรมในปี 59 เป็นการดําเนินโครงการท่ีมีขนาดใหญ่กว่าปี 2558 โดยพิจารณาจากความ
จําเป็นและความเดือดร้อนของประชาชนในตําบลตามลําดับความสําคัญ ส่วนในปี 2558 นั้นเป็นการดําเนิน
โครงการท่ีกระจายแต่ละหมู่บ้านเท่าๆ กัน จึงทําให้สามารถดําเนินโครงการตามแผนพัฒนาได้มากกว่าปี 2559 

 

3.  ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน  ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2559 
การประเมินความพึงพอใจมีผลการประเมินความพึงพอใจ  ดังนี้   
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3.1  ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมของ
องค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา ในการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีในภาพรวมตาม
ยุทธศาสตร์และประเด็นการพัฒนา  ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2559     

ตามท่ีองค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา ได้ดําเนินการประเมินความพึงพอใจของประชาชน   
โดยแบ่งช่วงของผลการประเมินออกเป็น  3 ระดับ  คือ  พอใจมาก  พอใจ  ไม่พอใจ  ซ่ึงผลการประเมินออกมา
อยู่ในระดับพอใจ   คิดเป็นร้อยละ  68.57  เทียบกับผลการประเมินของปีงบประมาณ  2558  ร้อยละ 73.38  
แสดงให้เห็นว่าประชาชนมีความพอใจน้อยลง  4.81  สาเหตุมาจากองค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา ได้
บรรจุโครงการในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561) จํานวน  157  โครงการ  เป็นโครงการ/กิจกรรมท่ีมี
ขนาดใหญ่กว่าปี 2558 และการดําเนินการมีความล่าช้าเนื่องจากเนื่องจากขนาดของพ้ืนท่ี จากผู้รับจ้าง และ
จากงบเงินอุดหนุนท่ีได้รับล่าช้าและมีจํานวนไม่เพียงพอ  แต่องค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลาก็สามารถบรรจุ
โครงการ/กิจกรรมในข้อบัญญัติ 2559 จํานวน  93  โครงการ คิดเป็นร้อยละ  59.24  สามารถดําเนินการได้
ลุล่วง  87  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  83.87  จากงบประมาณรายจ่ายท่ีอนุมัติงบประมาณแล้ว  ไม่สามารถ
ดําเนินการตามภารกิจท่ีได้ตั้งไว้  จํานวน  6  โครงการ  

3.2  การประเมินความพึงพอใจ ของผู้รับบริการท่ีมีผลต่อคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลพลับพลา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559   

 ตามท่ีองค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา ได้เห็นชอบให้วิทยาลัยนครราชสีมา ดําเนินการ
สํารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการท่ีมีต่อคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา 
ประจําปีงบประมาณ 2559  ซ่ึงผลการสํารวจพบว่าประชาชนพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วน
ตําบลพลับพลาในภาพรวมอยู่ในระดับร้อยละ 90.80 โดยได้คะแนนอยู่ในระดับ 9 เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน
พบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่อด้านกระบวนการ ข้ันตอนการให้บริการ อยู่ในระดับร้อยละ 
90.40 ได้คะแนนอยู่ในระดับ 9 พอใจด้านช่องทางการให้บริการอยู่ในระดับร้อยละ 90.60 ได้คะแนนอยู่ใน
ระดับ 9 พอใจด้านเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการ อยู่ในระดับร้อยละ 91.20 ได้คะแนนอยู่ในระดับ 9 และพอใจด้านสิ่ง
อํานวยความสะดวกอยู่ในระดับร้อยละ 90.80 ได้คะแนนอยู่ในระดับ 9 

 เม่ือพิจารณาผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพให้บริหารของ อบต.
พลับพลา จะเห็นว่า อบต.พลับพลา มีการพัฒนาการให้บริการเพ่ิมข้ึน โดยในภาพรวมระดับความพึงพอใจ
ระหว่างปี พ.ศ. 2558 ถึงปี พ.ศ. 2559 เพ่ิมจากร้อยละ 88.40 เป็นร้อยละ 90.80 เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน 
จะเห็นว่าด้านกระบวนการ ข้ันตอนการให้บริการ ระดับความพึงพอใจเพ่ิมจากร้อยละ 88.40 เป็นร้อยละ 
90.60 ด้านเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการ ระดับความพึงพอใจเพ่ิมจากร้อยละ 88.80 เป็นร้อยละ 91.20 และด้านสิ่ง
อํานวยความสะดวก ระดับความพึงพอใจเพ่ิมจากร้อยละ 88.20 เป็นร้อยละ 90.80 

 ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการท่ีมีต่อการให้บริการของ อบต.
พลับพลา แยกตามงานสําคัญ 4 งาน พบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ
ของ อบต.พลับพลา โดยภาพรวม 4 งาน อยู่ในระดับร้อยละ 90.80 ได้คะแนนอยู่ในระดับ 9 พอใจงานป้องกัน
บรรเทาสาธารณภัย (ภัยแล้ว/ไฟไหม้) อยู่ในระดับร้อยละ 90.60 ได้คะแนนอยู่ในระดับ 9 พอใจงานด้าน
สาธารณสุข อยู่ในระดับร้อยละ 91.00 ได้คะแนนอยู่ในระดับ 9 และพอใจงานด้านการรักษาความสะอาดในท่ี
สาธารณะ อยู่ในระดับร้อยละ 91.00 ได้คะแนนอยู่ในระดับ 9  

 

4.  ข้อร้องเรียนและร้องทุกข์จากประชาชน 
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  องค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา  ไม่มีข้อร้องเรียนและความขัดแย้งกับประชาชน  มีเพียงข้อร้อง
ทุกข์ท่ีต้องการให้องค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลาดําเนินการแก้ไขให้ เช่น แจ้งเรื่องซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ เม่ือ
องค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลาได้ดําเนินการแก้ไขแล้ว  ประชาชนก็เกิดความพอใจหากปัญหาท่ีเกิดข้ึน  
   

5.  ปัญหาและอุปสรรคขององค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา 
5.1 ปัญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานมีดังนี ้

ปัญหา 
1)  องค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายรับเงินอุดหนุนท่ัวไป

จากรัฐบาลน้อย ซ่ึงไม่เพียงพอท่ีจะสามารถดําเนินการตามโครงการในแผนพัฒนาได้ท้ังหมด   
2)  เครื่องมือ  เครื่องใช้  เทคโนโลยีในการทํางานยังมีไม่เพียงพอต่อการดําเนินการ 
3)  พ้ืนท่ีองค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลามีพ้ืนท่ีขนาดใหญ่มีปัญหาท่ีจะต้องแก้ไขอยู่เป็น

จํานวนมาก  
อุปสรรค 
1)  อํานาจหน้าท่ีมีข้อจํากัดทําให้ไม่สามารถดําเนินการได้ครบทุกปัญหาความต้องการของ 

ประชาชน     
5.2  ปัญหาและอุปสรรคในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  มีดังนี้ 

  ปัญหา 
1)  องค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา ไม่สามารถบรรจุโครงการ/กิจกรรมในข้อบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายได้ครบทุกโครงการ/กิจกรรม  
2)  องค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา ไม่สามารถดําเนินการได้ครบทุกโครงการ/กิจกรรม

ท่ีตั้งไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  
  อุปสรรค 

1)  องค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา มีงบประมาณไม่เพียงพอต่อการดําเนินงานแก้ไข
ปัญหาและความต้องการของประชาชนในตําบลได้ท้ังหมด  

2)  องค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา ต้ังงบประมาณในการดําเนินการตามภารกิจแต่ละ
ด้านบางรายการยังไม่เพียงพอและบางรายการมากเกินไป  ทําให้ต้องโอนเพ่ิม โอนลด และต้ังจ่ายรายการใหม่      
    

6.  ข้อเสนอแนะ   
เพ่ือให้การดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา มีระดับความสําเร็จท่ีสามารถบรรลุ

วัตถุประสงค์และเป้าหมายท่ีวางไว้และประชาชนมีความพึงพอใจสูงสุด  จึงมีข้อเสนอแนะ  ดังนี้   
 6.1  การดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา  

1)  การจัดทําแผนพัฒนาสามปีควรพิจารณางบประมาณและคํานึงถึงสถานะการคลังในการ
พิจารณาโครงการ/กิจกรรม ท่ีจะบรรจุในแผนพัฒนาสามปี    

2)  ควรเร่งรัดให้มีการดําเนินโครงการ/กิจกรรม ท่ีต้ังในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้
สามารถดําเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น   

3)  องค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา ควรพิจารณาต้ังงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสม
กับกับภารกิจแต่ละด้านท่ีจะต้องดําเนินการ ซ่ึงจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพ่ิม โอนลด  โอนต้ังจ่ายรายการ
ใหม่    
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6.2  การบริการประชาชน 
1)  ในด้านของการบริการ เช่น เรื่องการแก้ไข ดูแลแผงวงจรโซล่าเซล ให้ดีกว่านี้ เม่ือชํารุด

ทาง อบต.ออกไปแก้ไขช้า 
2)  จากการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ ต้องการให้มีการปรับปรุงหอกระจายข่าว

บางจุดท่ีเสียงไม่ชัดเจน ปรับปรุงเรื่องกล้องวงจรปิดท่ีไม่สามารถใช้งานได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ภาคผนวก 
 
-  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในภาพรวม 
-  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในภาพรวม  ในแต่ละ
ยุทธศาสตร์ 
-  ภาพกิจกรรม/โครงการ  ท่ีดําเนินการ ในปีงบประมาณ  2559 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดําเนินงานขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถ่ินในภาพรวม 

 

คําช้ีแจง  แบบสํารวจความพึงพอใจของประชาชน  ต่อการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินใน
ภาพรวม  โดยกําหนดให้มีการเก็บข้อมูลปีละ  1  ครั้ง  หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ 
 
ส่วนท่ี  1  ข้อมูลท่ัวไป 
คําชี้แจง โปรดใส่เครื่องหมาย √ ลงใน      ตามความเป็นจริง 
 

1.  เพศ  (1)  ชาย    (2)  หญิง 
 

2.  อายุ  (1)  ตํ่ากว่า  20  ปี  (2)  20 – 30  ปี   (3)  31 – 40  ปี 
 

   (4)  41 – 50  ปี   (5)  51 – 60  ปี   (6)  มากกว่า  60  ปี 
 

3.  การศึกษา (1)  ประถมศึกษา (2)  มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า (3)  อนุปริญญา  หรือเทียบเท่า 
 

   (4)  ปริญญาตรี  (5)  สูงกว่าปริญญาตรี  (6)  อ่ืนๆ (ระบุ)........................ 
 

4.  อาชีพหลัก (1)  รับราชการ  (2)  เอกชน/รัฐวิสาหกิจ  (3)  ค้าขาย  ธุรกิจส่วนตัว 
 

   (4)  รับจ้าง  (5)  นักเรียนนักศึกษา  (6)  เกษตรกร 
 

   (7)  อ่ืน ๆ  (ระบุ)……………………………………………………….. 
 

ส่วนท่ี  2  ความพึงพอใจต่อผลการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
คําชี้แจง โปรดใส่เครื่องหมาย √ ลงใน      ท่ีตรงกับความรู้สึกของท่าน ตามความเป็นจริง 
1.  ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในภาพรวมมากน้อยเพียงใด 
 

ประเด็น พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 
1.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม    
2.  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม    
3.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / 
กิจกรรม 

   

4.  มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ    
5.  มีความโปร่งใสในการดําเนินโครงการ / กิจกรรม    
6.  การดําเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด    
7.  ผลการดําเนินโครงการ / กิจกรรมนําไปสู่การแก้ไขปัญหา    

8.  ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการดําเนินโครงการ / กิจกรรม 
   

 
 



แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา 
ในแต่ละยุทธศาสตร์ 

 

 

คําช้ีแจง  แบบสํารวจความพึงพอใจของประชาชน  ต่อการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินใน
ภาพรวม  โดยกําหนดให้มีการเก็บข้อมูลปีละ  1  ครั้ง  หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ 
 
ส่วนท่ี  1  ข้อมูลท่ัวไป 
คําชี้แจง โปรดใส่เครื่องหมาย √ ลงใน      ตามความเป็นจริง 
 
 

1.  เพศ  (1)  ชาย    (2)  หญิง 
 

2.  อายุ  (1)  ตํ่ากว่า  20  ปี  (2)  20 – 30  ปี   (3)  31 – 40  ปี 
 

   (4)  41 – 50  ปี   (5)  51 – 60  ปี   (6)  มากกว่า  60  ปี 
 

3.  การศึกษา (1)  ประถมศึกษา (2)  มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า (3)  อนุปริญญา  หรือเทียบเท่า 
 

   (4)  ปริญญาตรี  (5)  สูงกว่าปริญญาตรี  (6)  อ่ืนๆ (ระบุ)........................ 
 

4.  อาชีพหลัก (1)  รับราชการ  (2)  เอกชน/รัฐวิสาหกิจ  (3)  ค้าขาย  ธุรกิจส่วนตัว 
 

   (4)  รับจ้าง  (5)  นักเรียนนักศึกษา  (6)  เกษตรกร 
 

   (7)  อ่ืน ๆ  (ระบุ)……………………………………………………….. 
 
ส่วนท่ี  2  ความพึงพอใจต่อผลการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
คําชี้แจง โปรดใส่เครื่องหมาย √ ลงใน      ท่ีตรงกับความรู้สึกของท่าน ตามความเป็นจริง 
1.  ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในภาพรวมมากน้อยเพียงใด 
 

ประเด็น พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 
1.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม    
2.  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม    
3.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / 
กิจกรรม 

   

4.  มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ    
5.  มีความโปร่งใสในการดําเนินโครงการ / กิจกรรม    
6.  การดําเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด    
7.  ผลการดําเนินโครงการ / กิจกรรมนําไปสู่การแก้ไขปัญหา    

8.  ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการดําเนินโครงการ / กิจกรรม 
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แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา 
ในแต่ละยุทธศาสตร์ 

 

คําช้ีแจง  แบบสํารวจความพึงพอใจของประชาชน  ต่อการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา 
ในแต่ละยุทธศาสตร์  โดยกําหนดให้มีการเก็บข้อมูลปีละ  1  ครั้ง  หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ 
 
ส่วนท่ี  1  ข้อมูลท่ัวไป 
คําชี้แจง โปรดใส่เครื่องหมาย √ ลงใน      ตามความเป็นจริง 
 

1.  เพศ  (1)  ชาย    (2)  หญิง 
 

2.  อายุ  (1)  ตํ่ากว่า  20  ปี  (2)  20 – 30  ปี   (3)  31 – 40  ปี 
 

   (4)  41 – 50  ปี   (5)  51 – 60  ปี   (6)  มากกว่า  60  ปี 
 

3.  การศึกษา (1)  ประถมศึกษา (2)  มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า (3)  อนุปริญญา  หรือเทียบเท่า 
 

   (4)  ปริญญาตรี  (5)  สูงกว่าปริญญาตรี  (6)  อ่ืนๆ (ระบุ)........................ 
 

4.  อาชีพหลัก (1)  รับราชการ  (2)  เอกชน/รัฐวิสาหกิจ  (3)  ค้าขาย  ธุรกิจส่วนตัว 
 

   (4)  รับจ้าง  (5)  นักเรียนนักศึกษา  (6)  เกษตรกร 
 

   (7)  อ่ืน ๆ  (ระบุ)……………………………………………………….. 
 

ส่วนท่ี  2  ความพึงพอใจต่อผลการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
1.  ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา ในด้าน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน (การก่อสร้าง ปรับปรุง บํารุงรักษาถนน สะพาน ทางน้ํา ท่อระบาย
น้ํา รางระบายน้ํา การก่อสร้างสาธารณูปโภค สาธารณูประการ ก่อสร้างอ่ืนๆ การสร้างและบํารุงรักษาทางบก
และทางน้ําท่ีเชื่อมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน การก่อสร้าง/บํารุงรักษาเส้นทางขนส่งสินค้าการเกษตร) 
โดยให้คะแนนเต็ม  10  คะแนน จะให้คะแนนองค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา เท่าใด 

 

ประเด็นความพึงพอใจ คะแนน  (10  คะแนน) 
1.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม  
2.  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม  
3.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม  
4.  มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ  
5.  มีความโปร่งใสในการดําเนินโครงการ / กิจกรรม  
6.  การดําเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด  
7.  ผลการดําเนินโครงการ / กิจกรรมนําไปสู่การแก้ไขปัญหา  
8.  ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม  
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2.  ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา ในด้าน
ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความสามารถทางเศรษฐกิจและบรรเทาปัญหาความยากจน (การส่งเสริมอาชีพ/พัฒนา
สินค้าชุมชน/ลานค้าชุมชน  ส่งเสริมสนับสนุนด้านการเกษตร)  โดยให้คะแนนเต็ม  10  คะแนน จะให้คะแนน
องค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา เท่าใด 

 

ประเด็นความพึงพอใจ คะแนน  (10  คะแนน) 
1.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม  
2.  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม  
3.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม  
4.  มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ  
5.  มีความโปร่งใสในการดําเนินโครงการ / กิจกรรม  
6.  การดําเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด  
7.  ผลการดําเนินโครงการ / กิจกรรมนําไปสู่การแก้ไขปัญหา  
8.  ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการดําเนินโครงการ / กิจกรรม  
 

3.  ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา ในด้าน
ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข (ส่งเสริมสนับสนุนด้านการศึกษา 
ศาสนาวัฒนธรรม และประเพณี  การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาส 
และผู้ติดเชื้อ HIV และเพ่ิมศักยภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ด้านกีฬา การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การ
สาธารณสุข การแก้ไขป้องกันปัญหายาเสพติด)  โดยให้คะแนนเต็ม  10  คะแนน จะให้คะแนนองค์การบริหาร
ส่วนตําบลพลับพลา เท่าใด 

 

ประเด็นความพึงพอใจ คะแนน  (10  คะแนน) 
1.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม  
2.  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม  
3.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม  
4.  มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ  
5.  มีความโปร่งใสในการดําเนินโครงการ / กิจกรรม  
6.  การดําเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด  
7.  ผลการดําเนินโครงการ / กิจกรรมนําไปสู่การแก้ไขปัญหา  
8.  ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการดําเนินโครงการ / กิจกรรม  
 

4.  ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา ในด้าน
ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุลอย่างยั่งยืน (การกําจัด
ขยะมูลฝอย การจัดการบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  โดยให้คะแนนเต็ม  10  คะแนน จะให้
คะแนนองค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา เท่าใด 

 

ประเด็นความพึงพอใจ คะแนน  (10  คะแนน) 
1.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม  
2.  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม  
3.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม  
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ประเด็นความพึงพอใจ คะแนน  (10  คะแนน) 
4.  มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ  
5.  มีความโปร่งใสในการดําเนินโครงการ / กิจกรรม  
6.  การดําเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด  
7.  ผลการดําเนินโครงการ / กิจกรรมนําไปสู่การแก้ไขปัญหา  
8.  ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการดําเนินโครงการ / กิจกรรม  
 

5.  ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา ในด้าน
ยุทธศาสตร์การบริหารราชการตามหลักการบริหารบ้านเมืองท่ีดี (ส่งเสริมศักยภาพของท้องถ่ินทุกๆ ด้าน การ
พัฒนาเทคโนโลยีและบุคลากร ส่งเสริมประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วม ความพึงพอใจของประชาชน)  โดยให้
คะแนนเต็ม  10  คะแนน จะให้คะแนนองค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา เท่าใด 

 

ประเด็นความพึงพอใจ คะแนน  (10  คะแนน) 
1.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม  
2.  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม  
3.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม  
4.  มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ  
5.  มีความโปร่งใสในการดําเนินโครงการ / กิจกรรม  
6.  การดําเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด  
7.  ผลการดําเนินโครงการ / กิจกรรมนําไปสู่การแก้ไขปัญหา  
8.  ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการดําเนินโครงการ / กิจกรรม  
 

6.  ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา ในด้าน
ยุทธศาสตร์ตามแผนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินตามแนวนโยบายของรัฐบาลและ
ยุทธศาสตร์ของจังหวัด อําเภอ)   โดยให้คะแนนเต็ม  10  คะแนน จะให้คะแนนองค์การบริหารส่วนตําบล
พลับพลา เท่าใด 

ประเด็นความพึงพอใจ คะแนน  (10  คะแนน) 
1.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม  
2.  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม  
3.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม  
4.  มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ  
5.  มีความโปร่งใสในการดําเนินโครงการ / กิจกรรม  
6.  การดําเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด  
7.  ผลการดําเนินโครงการ / กิจกรรมนําไปสู่การแก้ไขปัญหา  
8.  ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการดําเนินโครงการ / กิจกรรม  
 

 7.  ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ........................................................................................................................ 
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
 



ภาพกิจกรรม/โครงการ  ท่ีดําเนินการ ในปีงบประมาณ  2559 
 

1.  โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายบ้านโนนแดงไปบ่อขยะ บ้านโนนแดง หมู่ท่ี 16  
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 
2.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายน้อย บ้านหนองยายเหล่ หมู่ท่ี 5 

 
3.  โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายดอบตาห่ํา บ้านเกาะ หมู่ท่ี 8 

 
4.  โครงการก่อสร้างถนนลูกรังติดบ้านายสมทรง เสาวภาคย์  บ้านบุยอ หมู่ท่ี 18 

 
 



-2- 
 

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา คสล. บ้านคลองยาง หมู่ท่ี 14  สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา
ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 

5. ตั้งจุดให้บริการประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ สงกรานต์ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง 
สังคมให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 

 
 

6. โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด  สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ด้านการสร้างสังคมให้มี 
คุณภาพชีวิตท่ีดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
 

 
 

7. โครงการงานประเพณีแข่งเรือ  สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ด้านการสร้างสังคมให้มี 
คุณภาพชีวิตท่ีดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 

 

 


