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การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
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คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา
อําเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

คํานํา
ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2548 หมวด 6 ข้อ 29 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ 13 ได้กําหนดให้มีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาเป็นผู้ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดําเนินการกําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดําเนินการ
ติ ด ตามและประเมิ น ผลแผนพั ฒ นา รายงานผลและเสนอความเห็ น ซึ่ ง ได้ จ ากการติ ด ตามและประเมิ น ผล
แผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้า
วันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดย
อย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี
ดังนั้น
เพื่ อให้เป็ นไประเบียบกระทรวงมหาดไทยดั งกล่าว คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา จึงได้ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ขึ้น เพื่อรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามให้นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบลพลับพลาทราบ ซึ่งรายงานผลการติดตามฉบับนี้จะสามารถเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนตําบลพลับพลา ในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน เพื่อประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา
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ส่วนที่ 1
บทนํา
ปัจ จุ บั น การติ ด ตามและประเมิ น ผลนับ ว่ า มี ความสํ า คั ญ และจํ า เป็น ต่ อการบริ ห ารงานเป็ น อย่ า งยิ่ ง
เนื่องจากการติดตามและประเมินผลเป็นการประเมินผลงานการปฏิบัติงานของปีที่ผ่านมา ว่ามีความสอดคล้อง
กับแผนงานที่ได้วางเอาไว้หรือไม่ รวมทั้งการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนอย่างแท้จริง องค์การบริหารส่วน
ตําบลพลับพลา ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีภาระหน้าที่ที่จะต้องให้การบริการแก่ประชาชนในชุมชน
จึงจําเป็นที่จะต้องมีการจัดทําแผนติดตามและประเมินผล เพื่อวัดถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการ
ดําเนินการในด้านต่างๆ เพื่อใช้เปรียบเทียบการทํางานของปีที่ผ่านมาอีกด้วย
ทั้งนี้ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2548 ได้กําหนดให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องจัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาสามปี และ
แผนการดําเนินงาน เพื่อเป็นเครื่องมือในการใช้งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ และทรัพยากรต่างๆ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีความโปร่งใส เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นและตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนอย่างสูงสุด
1. ความสําคัญของการติดตามและประเมินผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เป็นเครื่องมือที่จําเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่
ดําเนินการอยู่ โดยที่การติดตาม หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อให้ข้อมูลป้อนกลับ
เกี่ยวกับการดําเนินโครงการ/กิจกรรม ปัญหาที่กําลังเผชิญอยู่ ประสิทธิภาพของวิธีการดําเนินงาน ให้ลุล่วง
ค่าใช้จ่ายโครงการ/กิจกรรมสูงเกินกว่าที่กําหนดไว้ กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการ/กิจกรรมไม่ได้รับประโยชน์
หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็น เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการดําเนินงาน เสียเวลา ในการตรวจสอบ
ความขัดแย้ งในการปฏิบัติ งานภายในหน่ว ยงานหรือระหว่ างหน่วยงาน กลุ่มเป้าหมายที่ได้รั บประโยชน์จาก
โครงการ/กิจกรรม การประเมินผล คือ การตรวจสอบผลการดําเนินงานในระหว่างที่กําลังดําเนินการหรือ
ภายหลังที่การดําเนินการสําเร็จเสร็จสิ้นไปแล้ว ซึ่งการประเมินผลเป็นสิ่งจําเป็นเช่นเดียวกับการติดตามการ
ประเมินผลแผนงานจะเป็นการบ่งชี้ว่าแผนงานที่กําหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่ อย่างไร อันเป็นตัวชี้วัดว่า
แผนงานที่ได้ดําเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไร นําไปสู่ความสําเร็จตามแผนงานที่กําหนดไว้หรือไม่ ซึ่งผลที่
ได้จากการติดตามและประเมินผลถือว่าเป็นข้อมูลย้อนกลับที่สามารถนําไปใช้ในการปรับปรุงและตัดสินใจในการ
จัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป
2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล
2.1 เพื่อให้การติดตามการประเมินผลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและ
สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี
2.2 เพื่อให้การติดตามและประเมินผลบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้ และรู้ถึงความต้องการที่
แท้จริงของประชาชนและแก้ไขปัญหาได้ตรงกับปัญหาที่เกิดขึ้น
2.3 เพื่อใช้เป็นข้อมูลแนวทางในการพัฒนา ปรับปรุงแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนความต้องการของ
ประชาชนในตําบลต่อไป
3. กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล
3.1 กรอบในการติดตามและประเมินผล
การติ ด ตามและประเมิ น ผลแผนพั ฒ นาขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตํ า บลพลั บ พลา จะต้ อ ง
ดําเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ดังนี้

-21. ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2548 ข้อ 29 ดังนี้
(1) กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
(2) ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
2. ตามระเบีย บกระทรวงมหาดไทย ว่า ด้ว ยการจัด ทํา แผนขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ น
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ 13 ดังนี้
(3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ
ผู้บ ริห ารท้องถิ่ น เพื่ อให้ผู้ บ ริห ารท้องถิ่ น เสนอต่อสภาท้องถิ่ น และคณะกรรมการพัฒ นาท้องถิ่น พร้ อมทั้ ง
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่
วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่าง
น้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา ที่ได้รับการแต่งตั้ง
ตามระเบียบฯ ได้กําหนดแนวทาง วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา และดําเนินการติดตามผลการ
ดําเนินงานที่กําหนดไว้ในแผนพัฒนา ปีงบประมาณ 2559
4 ระเบียบ วิธีการและเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล
4.1 ระเบียบที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล
ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา มีองค์ประกอบที่ใช้ในการติดตามดังนี้
(1) แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการติ ด ตามและประเมิ น ผลแผนพั ฒ นาของเทศบาล ตามระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 28 โดยมีภาคประชาชนเข้ามามีส่วน
ร่วมในการเป็นคณะกรรมการติดตาม
(2) การบันทึกข้อมูลในแบบรายงาน ดังนี้
แบบที่ 1 การกํากับการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แบบที่ 2 แบบติดตามผลการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แบบที่ 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) ดําเนินการตรวจสอบในระหว่างการดําเนินโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดําเนินการจริง
ทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจําปีงบประมาณนั้น ว่าสามารถเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้
หรือไม่
(3) สรุปผลการดําเนินโครงการในแผนพัฒนา ตามแบบในข้อ 4.1 (2)
(4) สรุปผลการประเมินความพึงพอใจตามแบบในข้อ 4.1 (2)
4.3 เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล
แบบที่ 1 การกํากับการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

-3แบบที่ 2 แบบติดตามผลการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แบบที่ 3 แบบประเมินผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์
แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วน
ตําบล
ข้อมูลในระบบ e-plan (www.dla.go.th)
5. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล
5.1 เป็นเครื่องมือให้องค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา สามารถติดตามและประเมินผลว่ากิจกรรมหรือ
โครงการต่างๆ ที่ดําเนินการไปนั้น มีประสิทธิภาพและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ความต้องการของประชาชนได้
เพียงใด
5.2 ติดตามและประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน ว่าสามารถ
แก้ไขปัญหาความต้องการของประชาชนได้มากน้อยเพียงใด
5.3 นําผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนามาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา และปรับปรุงแก้ไขผล
การปฏิบัติงานของหน่วยงาน เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชนให้ดียิ่งขึ้น

ส่วนที่ 2
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
ขององค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา
ก. วิสัยทัศน์ ขององค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา
“ ชุมชนน่าอยู่มีความเข้มแข็ง สิ่งแวดล้อมดี คนมีคุณภาพและการบริหารจัดการ
แบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ”
ข. พันธกิจ การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา มีดังนี้
1. การพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่มีความเข้มแข็ง โดยได้รับบริการสาธารณะโครงสร้างพื้นฐาน
ที่จําเป็น เพื่อรองรับขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ
2. การพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการปรับปรุงสิ่งแวดล้อมสวยงามน่าอยู่
อย่างยั่งยืน
3. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของคน ครอบครัวและชุมชนในการพึ่งตนเอง และได้รับ
สวัสดิการตามสมควร
4. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา องค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลาได้กําหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
ยุทธศาสตร์ไว้ 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แนวทางการพัฒนา 1.1 การก่อสร้าง ปรับปรุง บํารุงรักษาถนน สะพาน ทางน้ํา
ท่อระบายน้ํา รางระบายน้ํา
แนวทางการพัฒนา 1.2 การสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และการก่อสร้างอื่น ๆ
แนวทางการพัฒนา 1.3 การสร้างและบํารุงรักษาทางบก ทางน้ําที่เชื่อมต่อ
ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แนวทางการพัฒนา 1.4 การก่อสร้าง/ปรับปรุง/บํารุงรักษาเส้นทางขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร
2. ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความสามารถทางเศรษฐกิจและบรรเทาปัญหาความยากจน
แนวทางการพัฒนา 2.1 เสริมสร้างเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริ และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
แนวทางการพัฒนา 2.2 ส่งเสริมอาชีพ/พัฒนาสินค้าชุมชน/ลานค้าชุมชน
แนวทางการพัฒนา 2.3 ส่งเสริมความเข้มแข็งด้านการเกษตร/ปศุสัตว์
3. ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
แนวทางการพัฒนา 3.1 ส่งเสริมสนับสนุนด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
แนวทางการพัฒนา 3.2 การสังคมสังเคราะห์ และพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี
คนชรา ผู้ด้อยโอกาส และผู้ติดเชื้อ HIV และเพิ่ม
ศักยภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
แนวทางการพัฒนา 3.3 การสนับสนุนส่งเสริมด้านการกีฬา และนันทนาการ
แนวทางการพัฒนา 3.4 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย/ลดอุบัติเหตุจราจร
ทางบก/ทางน้ํา

-5แนวทางการพัฒนา 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. ยุทธศาสตร์การบริหารราชการตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี
แนวทางการพัฒนา 5.1 ส่งเสริมศักยภาพของท้องถิ่นในทุก ๆ ด้าน ตามหลักการ
บริหารจัดการที่ดี
แนวทางการพัฒนา 5.2 การพัฒนาเทคโนโลยีและบุคลากรให้มีความเหมาะสม
สอดคล้อง
แนวทางการพัฒนา 5.3 ส่งเสริมประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของภาค
ประชาชน
แนวทางการพัฒนา 5.4 การส่งเสริมการมีส่วนร่วม การสร้าง/การประเมินความพึง
พอใจของประชาชน
6. ยุทธศาสตร์ตามแผนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
แนวนโยบายของรัฐบาล
แนวทางการพัฒนา 6.1 ส่งเสริมและสนับสนุนแนวนโยบายของรัฐบาลและ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด อําเภอ

ส่วนที่ 3
การบันทึกข้อมูลในแบบรายงาน
แบบที่ 1 การกํากับการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
คําชี้แจง : แบบที่ 1 เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โดยจะทําการประเมินและรายงานทุก ๆ ครั้งหลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้
แผนยุทธศาสตร์
ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น……………..องค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา……………………………
ประเด็นการประเมิน

มี
ไม่มี
การดําเนินงาน การดําเนินงาน

ส่วนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

1.
2.
3.
4.
5.
6.

มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น
มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น
มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ําเสมอ
มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น
มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น
มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา

ส่วนที่ 2 การจัดทําแผนการพัฒนาท้องถิ่น
7. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสําคัญของท้องถิ่นมาจัดทําฐานข้อมูล
8. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทําแผน
9. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพการ
พัฒนาทองถิ่น
10. มีการกําหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ
ศักยภาพของท้องถิ่น
11. มีการกําหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ
ศักยภาพของจังหวัด
12. มีการกําหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
13. มีการกําหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น
14. มีการกําหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา
15. มีการกําหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด
16. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
17. มีการจัดทําบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์
18. มีการกําหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์

/
/
/
/
/
/

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

-7แบบที่ 2 แบบติดตามผลการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ชี้แจง : แบบที่ 2 เป็นแบบติดตามตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้แผนยุทธศาสตร์
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น………………องค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา…………………
2. รายงานผลการดําเนินงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (1 ตุลาคม 2558 ถึง 30 กันยายน 2559)
ส่วนที่ 2 ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนา 3 ปี
3. จํานวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนา 3 ปี
ปีที่ 1 2559
ยุทธศาสตร์
1. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน
2. ยุทธศาสตร์
เสริมสร้าง
ความสามารถทาง
เศรษฐกิจและบรรเทา
ปัญหาความยากจน
3. ยุทธศาสตร์สร้าง
สังคมให้มีคุณภาพชีวิต
ที่ดีและอยู่ร่วมกัน
อย่างมีความสุข
4. ยุทธศาสตร์การ
อนุรักษ์และพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมให้เกิด
ความสมดุลอย่างยั่งยืน
5. ยุทธศาสตร์การ
บริหารราชการตาม
หลักการบริหาร
บ้านเมืองที่ดี
6. ยุทศาสตร์ตาม
แผนการกระจาย
อํานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
และแนวนโยบายของ
รัฐบาล
รวม

ปีที่ 2 2560

ปีที่ 3 2561

จํานวน
โครงการ

งบ
ประมาณ

จํานวน
โครงการ

งบ
ประมาณ

จํานวน
โครงการ

77

23,131,901

80

31,109,733

81

15

790,000

25

1,790,000

40

5,447,600

52

4

414,000

18

งบ

รวม
จํานวน
โครงการ

งบ
ประมาณ

26,158,238

238

80,399,872

19

1,310,000

59

3,890,000

6,407,600

43

5,697,600

135

17,552,800

5

464,000

12

3,3954,000

21

4,272,000

16,662,000

15

15,820,000

16

20,820,000

49

53,302,000

3

44,000

3

44,000

3

44,000

9

132,000

157

46,489,501

180

55,635,333

174

57,423,838

511

159,548,672

ประมาณ

-84. ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปี 2559
จํานวนโครงการ
ที่บรรจุในข้อบัญญัติ
ยุทธศาสตร์

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน
2. ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความสามารถ
ทางเศรษฐกิจและบรรเทาปัญหาความ
ยากจน
3. ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
4. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์และพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิด
ความสมดุลอย่างยั่งยืน
5. ยุทธศาสตร์การบริหารราชการตาม
หลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี
6. ยุทธศาสตร์ตามแผนการกระจาย
อํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และแนวนโยบายของรัฐบาล
รวม

จํานวนโครงการ
ที่ทําเสร็จ
(คิดเป็นร้อยละของ
จํานวนโครงการตาม
ข้อบัญญัติ)
จํานวน
ร้อยละ

จํานวน

ร้อยละ

37

23.57

33

3

1.91

31

จํานวนโครงการที่ไม่ได้
บรรจุในข้อบัญญัติและ
ไม่ได้ดําเนินการ

จํานวนโครงการ
ทั้งหมด

จํานวน

ร้อยละ

จํานวน

ร้อยละ

35.48

40

25.48

77

100

2

2.15

12

7.64

15

100

19.75

28

30.11

9

5.73

40

100

4

2.55

3

3.23

-

-

4

100

15

9.55

10

10.75

3

1.91

18

100

3

1.91

2

2.15

-

-

3

100

93

59.24

78

83.87

64

40.76

157

100

ส่วนที่ 3 ผลการดําเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
5. โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจําปี 2559
โครงการ
1. โครงการสร้างหลักประกันด้าน
รายได้ ให้แก่ผู้สูงอายุ
- เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
2. โครงการสําหรับสนับสนุนการ
เสริมสร้างสวัสดิการทางสังคม
ให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ
- เบี้ยยังชีพคนพิการ
3. ค่าตอบแทนศูนย์บ้านโค้งยาง
4. ค่าครองชีพศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โค้งยาง
5. ค่าประกันสังคมศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านโค้งยาง
6. ค่าตอบแทนศูนย์บ้านท่าตะเคียน
7. ค่าครองชีพศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านท่าตะเคียน
8. ค่าประกันสังคมศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านท่าตะเคียน

ผลการดําเนินงาน
ดําเนินการเสร็จแล้ว
อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ

ยังไม่ได้
ดําเนินการ

งบประมาณ
งบประมาณที่
งบประมาณที่
ได้รับ
เบิกจ่าย

/

-

-

11,864,600

11,647,700

/

-

-

2,677,600

2,638,400

/

-

-

127,860

127,860

/

-

-

7,040

7,040

/

-

-

6,745

6,270

/

-

-

102,060

102,060

/

-

-

540

540

/

-

-

5,130

5,127

-9โครงการ
ดําเนินการเสร็จแล้ว

9. ค่าวัสดุสื่อการสอนของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 2 ศูนย์
10. ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด
11. เงินทุนการศึกษา ศพด.โค้งยาง
รวม

ผลการดําเนินงาน
อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ

ยังไม่ได้
ดําเนินการ

งบประมาณ
งบประมาณที่
งบประมาณที่
ได้รับ
เบิกจ่าย

/

-

-

102,000

98,000

/

-

-

60,000

36,000

/

-

-

35,000

35,000

-

-

-

14,988,575

14,703,997

-10แบบที่ 3 แบบประเมินผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์
คําชี้แจง : แบบที่ 3 เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการดําเนินงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่กําหนดไว้ และมีกําหนดระยะเวลาในการรายงานปี ละ 1 ครั้ง
หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น…………………………องค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา………………….
2. วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน ………………………………… พฤศจิกายน 2559 ………………………….......
ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์ และโครงการในปี 2559
3. ยุทธศาสตร์และจํานวนโครงการที่ปรากฏในแผน และจํานวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ
ยุทธศาสตร์
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
2. ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความสามารถทางเศรษฐกิจและ
บรรเทาปัญหาความยากจน
3. ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้มีคณ
ุ ภาพชีวิตที่ดีและอยู่
ร่วมกันอย่างมีความสุข
4. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุลอย่างยั่งยืน
5. ยุทธศาสตร์การบริหารราชการตามหลักการบริหาร
บ้านเมืองที่ดี
6. ยุทธศาสตร์ตามแผนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและแนวนโยบายของรัฐบาล
รวม

จํานวนโครงการ
ปรากฏยู่ในแผนพัฒนา
บรรจุอยู่ใน
สามปี
ข้อบัญญัติ

คิดเป็นร้อยละ
ของโครงการที่
ปรากฏในแผนฯ

77

37

23.57

15

3

1.91

40

31

19.75

4

4

2.55

18

15

9.55

3

3

1.91

157

93

59.24

ส่วนที่ 4
ผลการดําเนินงาน
องค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลาได้จัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา 3
ปี (พ.ศ. 2559 – 2561) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทํา
แผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวที
ประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ก่อน
นํามาจัดทําโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนา 3 ปี ต่อไป
องค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลาได้ประกาศใช้แผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ. 2559-2561) เมื่อ
วันที่ 22 มิถุนายน 2558 โดยได้กําหนดโครงการที่จะดําเนินการตามแผนพัฒนา 3 ปี พ.ศ. 2559
รวม 157 โครงการ งบประมาณ 46,489,501.00 บาท สามารถจําแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้
ยุทธศาสตร์

77

งบประมาณ
(บาท)
23,131,901

15

790,000

40

5,447,600

4

414,000

18

16,662,000

3

44,000

157

46,489,501

โครงการ

1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
2. การพัฒนาด้านการเสริมสร้างความสามารถทางเศรษฐกิจและ
บรรเทาปัญหาความยากจน
3. การพัฒนาด้านการสร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่
ร่วมกันอย่างมีความสุข
4. การพัฒนาด้านการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุลอย่างยั่งยืน
5. การพัฒนาด้านการบริหารราชการตามหลักการบริหารบ้านเมือง
ที่ดี
6. การพัฒนาตามแผนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและแนวนโยบายของรัฐบาล
รวม

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

โครงการ

1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
140
120

2. การพัฒนาด้านการเสริมสร้าง
ความสามารถทางเศรษฐกิจและ
บรรเทาปัญหาความยากจน

100
80

77

3. การพัฒนาด้านการสร้างสังคมให้
มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่
ร่วมกันอย่างมีความสุข

60

4. การพัฒนาด้านการอนุรักษ์และ
พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุลอย่าง

40

40
20

18

15

4

0
1/1/1900
ยุทธศาสตร์

3

5. การพัฒนาด้านการบริหารราชการ
ตามหลักการบริหารบ้านเมือง
ที่ดี
6. การพัฒนาตามแผนการกระจาย
อํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและแนวนโยบายของรัฐบาล

-12แผนภูมิ แสดงงบประมาณในแผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ. 2559-2561) ขององค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา
งบประมาณในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561)
1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

งบประมาณ (บาท)
25,000,000.00

23,131,901.00

2. การพัฒนาด้านการเสริมสร้าง
ความสามารถทางเศรษฐกิจและ
บรรเทาปัญหาความยากจน

20,000,000.00
16,662,000.00
15,000,000.00

3. การพัฒนาด้านการสร้างสังคม
ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่
ร่วมกันอย่างมีความสุข

10,000,000.00
5,447,600.00

4. การพัฒนาด้านการอนุรักษ์
และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุลอย่าง
ยั่งยืน
5. การพัฒนาด้านการบริหารราชการ
ตามหลักการบริหารบ้านเมือง
ที่ดี

5,000,000.00
790,000.00

414,000.00

44,000.00

0.00
1/1/1900
ยุทธศาสตร์

6. การพัฒนาตามแผนการกระจาย

การจัดทํางบประมาณ
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ พ.ศ. 2559
เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2558 งบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณ จํานวน 28,656,000.00 บาท โดยมี
โครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ และค่าวัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จํานวน 93 โครงการ
ไม่นับรวมค่าใช้จ่ายประจําและงบกลาง ซึ่งสามารถจําแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้
ยุทธศาสตร์
1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
2. การพัฒนาด้านการเสริมสร้างความสามารถทาง
เศรษฐกิจและ บรรเทาปัญหาความยากจน
3. การพัฒนาด้านการสร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและ
อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
4. การพัฒนาด้านการอนุรักษ์และพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุล
อย่างยั่งยืน
5. การพัฒนาด้านการบริหารราชการตามหลักการบริหาร
บ้านเมืองที่ดี
6. การพัฒนาตามแผนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและแนวนโยบายของรัฐบาล
รวม

37

งบประมาณ
ตามข้อบัญญัติ
5,474,980

3

70,000

31

4,843,400

4

374,000

15

3,510,800

3

43,000

93

14,316,180

โครงการ

-13แผนภูมิ แสดงงบประมาณในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ขององค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา
งบประมาณในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 2558
งบประมาณ (บาท)
6,000,000

1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

5,474,980
4,843,400.00

5,000,000
4,000,000

3,510,800.00

3,000,000
2,000,000
1,000,000
7,000.00

374,000.00

43,000.00

0
1/1/1900
ยุทธศาสตร์

2. การพัฒนาด้านการเสริมสร้าง
ความสามารถทาง เศรษฐกิจและ
บรรเทาปัญหาความยากจน
3. การพัฒนาด้านการสร้างสังคมให้
มีคุณภาพชีวิตที่ดีและ อยู่
ร่วมกันอย่างมีความสุข
4. การพัฒนาด้านการอนุรักษ์และ
พัฒนา ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุล
5. การพัฒนาด้านการบริหารราชการ
ตามหลักการบริหาร บ้านเมือง
ที่ดี
6. การพัฒนาตามแผนการกระจาย
อํานาจให้แก่องค์กร ปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและแนวนโยบายของรัฐบาล

รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณองค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา มีดังนี้
ลําดับ
ที่

ยุทธศาสตร์

โครงการ

แหล่งที่มา
งบประมาณ

งบตาม
ข้อบัญญัติ

1.

1.การพัฒนาด้าน โครงการก่อสร้าง
โครงสร้างพื้นฐาน ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กข้างบ้านช่าง
เชน บ้านพลับพลา
หมู่ที่ 1

เงินอุดหนุนทั่วไป

100,000

2.

โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กรอบบึงทุ่งน้อย
ต่อจากจุดเดิม บ้าน
ไทย หมู่ที่ 2

เงินอุดหนุนทั่วไป

179,000

3.

โครงการก่อสร้าง
รางระบายน้ํา
คอนกรีตเสริมเหล็ก
พร้อมฝาปิดราง
ระบายน้ํา สายบ้าน
นางขม ครึบกระ
โทก บ้านพลับพลา
หมู่ที่ 3

เงินอุดหนุนทั่วไป

285,000

วัตถุประสงค์

ผลผลิต

เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สัญจร ขนาดผิวจราจรกว้าง
ไปมาได้สะดวก
5 เมตร ยาว 40
เมตร หนา 0.15
เมตร หรือมีพื้นที่
ก่อสร้างไม่น้อยกว่า
200 ตารางเมตร
เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สัญจร ขนาดผิวจราจรกว้าง
ไปมาได้สะดวก
4 เมตร ยาว 90
เมตร หนา 0.15
เมตร หรือมีพื้นที่
ก่อสร้างไม่น้อยกว่า
360 ตารางเมตร
เพื่อระบายน้ําได้สะดวก ขนาดความกว้าง 0.40
เมตร ยาว 140.00
เมตร สูง 0.65 เมตร

-14แหล่งที่มา
งบประมาณ

งบตาม
ข้อบัญญัติ

โครงการซ่อมแซม
สะพานคลองเหมือง
บ้านนายเที่ยง ปริก
กระโทก บ้านโค้ง
ยาง หมู่ที่ 4
โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กข้างบ้านนาย
ทม เดชพร บ้านโค้ง
ยาง หมู่ที่ 4

เงินอุดหนุนทั่วไป

70,000

เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สัญจร ขนาดกว้าง 5.00 เมตร
ไปมาได้สะดวก
ยาว 10.00 เมตร หนา
0.35 เมตร หรือมีพื้นที่
ที่ซ่อมแซมไม่น้อยกว่า
50.00 ตารางเมตร

เงินอุดหนุนทั่วไป

99,000

เพื่อความสะดวกในการ
สัญจรไปมา

โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กจากอู่ช่างเลิศ
ไปถึงถนนลาดยาง
สายโรงพยาบาลโชค
ชัย บ้านหนองยาย
เหล่ หมู่ที่ 5
โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายบ้านนาย
น้อย บ้านหนองยาย
เหล่ หมู่ที่ 5

เงินอุดหนุนทั่วไป

100,000

เพื่อความสะดวกในการ
สัญจรไปมา

เงินอุดหนุนทั่วไป

100,000

เพื่อความสะดวกในการ
สัญจรไปมา

8.

โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กทางไปวัดบ้าน
กอก หมู่ที่ 6

เงินอุดหนุนทั่วไป

100,000

เพื่อความสะดวกในการ
สัญจรไปมา

9.

โครงการก่อสร้าง
ถนนลูกรังและขยาย
เขตถนน 3 สาย
บ้านกอก หมู่ที่ 6

เงินอุดหนุนทั่วไป

130,000

เพื่อความสะดวกในการ
สัญจรไปมา

10.

โครงการต่อเติมท่อ
ลอดแบบเหลี่ยม
ขยายเขตทาง
คอนกรีตเสริมเหล็ก
2 ด้าน บ้านประดา
กุด หมู่ที่ 7

เงินอุดหนุนทั่วไป

80,000

เพื่อระบายน้ําได้สะดวก

ลําดับ
ที่
4.

5.

6.

7.

ยุทธศาสตร์

โครงการ

วัตถุประสงค์

ผลผลิต

ขนาดผิวจราจรกว้าง
3.50 เมตร ยาว 69
เมตร หนา 0.10
เมตร หรือมีพื้นที่
ก่อสร้างไม่น้อยกว่า
241.50 ตารางเมตร
ขนาดผิวจราจรกว้าง
4.00 เมตร ยาว
50.00 เมตร หนา
0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่ก่อสร้างไม่น้อย
กว่า 200 ตาราง
เมตร
ขนาดกว้าง 3.00
เมตร ยาว 90 เมตร
หนา 0.10 เมตร
หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่
น้อยกว่า 270 ตาราง
เมตร
ขนาดผิวจราจรกว้าง
5.00 เมตร ยาว 40
เมตร หนา 0.15
เมตร หรือมีพื้นที่
ก่อสร้างไม่น้อยกว่า
200 ตารางเมตร
สาย 1 กว้าง 4.00ม.
ยาว 150.00 ม. หนา
เฉลี่ย 0.35 ม.
สายที่2 กว้าง 3.00 ม.
ยาว430.00 ม.หนา
เฉลี่ย 0.35 ม.
สายที่ 3 กว้าง 3.00 ม.
ยาว 200.00 ม.หนา
เฉลี่ย 0.35 ม.
ขนาดกว้าง 0.80
เมตร ยาว 10.00
เมตร หนา 0.35
เมตร 2 ด้าน รวม
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 16
ตรม.

-15ลําดับ
ที่

ยุทธศาสตร์

โครงการ

แหล่งที่มา
งบประมาณ

งบตาม
ข้อบัญญัติ

วัตถุประสงค์

ผลผลิต
ขนาดผิวจราจรกว้าง
4.00 เมตร ยาว
350.00 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.15 เมตร
หรือมีปริมาตรหินคลุก
ไม่น้อยกว่า 210.00
ลบม.
ขนาดกว้าง 0.40
เมตร ยาว 85.00
เมตร สูง 0.65 เมตร

11.

โครงการก่อสร้าง
ถนนหินคลุกสาย
ดอบตาห่ํา บ้าน
เกาะ หมู่ที่ 8

เงินอุดหนุนทั่วไป

80,000

เพื่อความสะดวกในการ
สัญจรไปมา

12.

โครงการก่อสร้าง
รางระบายน้ํา
คอนกรีตเสริมเหล็ก
พร้อมฝาปิดราง
ระบายน้ํา บ้านเกาะ
หมู่ที่ 8
โครงการก่อสร้าง
รางระบายน้ํา
คอนกรีตเสริมเหล็ก
พร้อมฝาปิดราง
ระบายน้ํา บ้าน
ปรางค์ หมู่ที่ 9
โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กอู่ช่างเลิศ บ้าน
ปรางค์ หมู่ที่ 9

เงินอุดหนุนทั่วไป

173,000

เพื่อระบายน้ําได้สะดวก

เงินอุดหนุนทั่วไป

285,000

เพื่อระบายน้ําได้สะดวก

ขนาดกว้าง 0.40
เมตร ยาว 140.00
เมตร สูง 0.65 เมตร

เงินอุดหนุนทั่วไป

100,000

เพื่อความสะดวกในการ
สัญจรไปมา

15.

โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กหน้าบ้าน
ผู้ใหญ่สังเวียนบ้านบุ
หมู่ที่ 10

เงินอุดหนุนทั่วไป

315,000

เพื่อความสะดวกในการ
สัญจรไปมา

16.

โครงการก่อสร้าง
ถนนหินคลุกสาย
ทางไปนาลุงเฉียบ
นาลุงบุญสม และ
ข้างโซน 4 หมู่ที่
11
โครงการก่อสร้าง
รางระบายน้ํา
คอนกรีตเสริมเหล็ก
พร้อมฝาปิดราง
ระบายน้ํา บ้านกุด
สวาย หมู่ที่ 12

เงินอุดหนุนทั่วไป

130,000

เพื่อความสะดวกในการ
สัญจรไปมา

เงินอุดหนุนทั่วไป

285,000

เพื่อระบายน้ําจาก
ราษฎรภายในหมู่บ้านได้
สะดวก

ขนาดผิวจราจรกว้าง
4.00 เมตร ยาว
50.00 เมตร หนา
0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่ก่อสร้างไม่น้อย
กว่า 200.00 ตาราง
เมตร
ขนาดผิวจราจรกว้าง
5.00 เมตร ยาว
113.00 เมตร หนา
0.15 เมตร หรือมีพื้นที่
ก่อสร้างไม่น้อยกว่า
565.00 ตรม.
ขนาดผิวจราจรกว้าง
4.00 เมตร ยาว
550.00 เมตร หนา
0.15 เมตร มี
ปริมาตรหินคลุกไม่
น้อยกว่า 330 ลบม.
ขนาดกว้าง 0.40
เมตร ยาว 140.00
เมตร หนา 0.65
เมตร

13.

14.

17.

-16ลําดับ
ที่
18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

ยุทธศาสตร์

แหล่งที่มา
งบประมาณ

งบตาม
ข้อบัญญัติ

เงินอุดหนุนทั่วไป

โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กคุ้มหนอง
กระทุ่ม ถึงวัดท่า
ตะเคียน บ้านท่า
ตะเคียน หมู่ที่ 13
โครงการก่อสร้าง
ถนนหินคลุกสาย
หนองหญ้าขาว
บ้านท่าตะเคียน หมู่
ที่ 13
โครงการก่อสร้าง
รางระบายน้ํา
คอนกรีตเสริมเหล็ก
พร้อมฝาปิดราง
ระบายน้ํา เส้นข้าง
กําแพงวัดคลองยาง
บ้านคลองยาง หมู่
ที่ 14
โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายกลางไร่
บ้านคลองยาง หมู่ที่
14

โครงการ

วัตถุประสงค์

ผลผลิต

85,000

เพื่อความสะดวกในการ
สัญจรไปมา

เงินอุดหนุนทั่วไป

250,000

เพื่อความสะดวกในการ
สัญจรไปมา

เงินอุดหนุนทั่วไป

80,000

เพื่อความสะดวกในการ
สัญจรไปมา

เงินอุดหนุนทั่วไป

223,000

เพื่อระบายน้ําจาก
ราษฎรภายในหมู่บ้านได้
สะดวก

ขนาดผิวจราจรกว้าง
2.00 เมตร ยาว
67.00 เมตร หนา
0.15 เมตร หรือมีพื้นที่
ก่อสร้างไม่น้อยกว่า
134.00 ตรม.
ขนาดผิวจราจรกว้าง
4.00 เมตร ยาว
125.00 เมตร หนา
0.15 เมตร หรือมีพื้นที่
ก่อสร้างไม่น้อยกว่า
500 ตรม.
ขนาดผิวจราจรกว้าง
4.00 เมตร ยาว
350.00 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.15 เมตร หรือ
มีปริมาตรหินคลุกไม่
น้อยกว่า 210 ลบม.
ขนาดความกว้าง 0.40
เมตร ยาว 110.00
เมตร สูง 0.65 เมตร

เงินอุดหนุนทั่วไป

100,000

เพื่อความสะดวกในการ
สัญจรไปมา

โครงการก่อสร้าง
เงินอุดหนุนทั่วไป
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายบ้าน นาย
น้อย ปริกกระโทก
พร้อมวางท่อระบาย
น้ํา บ้านคลองกลาง
หมู่ที่ 15
โครงการปรับปรุง
เงินอุดหนุนทั่วไป
ซ่อมแซมถนนหิน
คลุกสายทางเข้า
โรงสีนายสังวาน
เพ็ชรดีคาย หมู่ที่
15

100,000

เพื่อความสะดวกในการ
สัญจรไปมา
และการระบายน้ําได้
สะดวก

80,000

เพื่อความสะดวกในการ
สัญจรไปมา

โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายบ้านนาง
ซิว บ้านกุดสวาย
หมู่ที่ 12

ขนาดผิวจราจรกว้าง
5.00 เมตร ยาว
40.00 เมตร หนา
0.15 เมตร หรือมีพื้นที่
ก่อสร้างไม่น้อยกว่า
200 ตรม.
ขนาดผิวจราจรกว้าง
3.00 เมตร ยาว
70.00 เมตร หนา
0.10 เมตร หรือมีพื้นที่
ก่อสร้างไม่น้อยกว่า
210 ตรม.
ปริมาตรหินคลุก ไม่
น้อยกว่า 210
ลูกบาศก์เมตร

-17ลําดับ
ที่

ยุทธศาสตร์

โครงการ

แหล่งที่มา
งบประมาณ

งบตาม
ข้อบัญญัติ

25.

โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กบ้านโนนแดง
หมู่ที่ 16

เงินอุดหนุนทั่วไป

100,000

26.

โครงการก่อสร้าง
ถนนหินคลุกบ้าน
โนนแดงไปบ่อขยะ
หมู่ที่ 16

เงินอุดหนุนทั่วไป

80,000

27.

โครงการก่อสร้าง
เงินอุดหนุนทั่วไป
เสริมถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านนาง
ประนอม บ้านบุ
หมู่ที่ 17

150,000

28.

โครงการก่อสร้าง
ทํานบคอนกรีต
เสริมเหล็กกันดิน
พังทลายถนนสาย
หลังหมู่บ้าน บ้านบุ
หมู่ 17
โครงการก่อสร้าง
รางระบายน้ํา
คอนกรีตเสริมเหล็ก
พร้อมฝาปิดราง
ระบายน้ําและท่อ
น้ําผ่านเหมือง
ธรรมชาติ บ้านบุ
หมู่ที่ 17

เงินอุดหนุนทั่วไป

48,000

เงินอุดหนุนทั่วไป

173,000

29.

30.

31.

โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายบ้านนาง
ชั้น กํากระโทก
บ้านบุยอ หมู่ที่ 18
โครงการก่อสร้าง
ถนนลูกรังติดบ้าน
นายสมทรง
เสาวภาคย์ บ้านบุ
ยอ หมู่ที่ 18

เงินอุดหนุนทั่วไป

วัตถุประสงค์

ผลผลิต

เพื่อความสะดวกในการ
สัญจรไปมา

ขนาดผิวจราจรกว้าง
4.00 เมตร ยาว
50.00 เมตร หนา
0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่ก่อสร้างไม่น้อย
กว่า 200 ตรม.
เพื่อให้ราษฎรได้ใช้
ขนาดผิวจราจรกว้าง
สัญจรไปมาได้สะดวก
4.00 เมตร ยาว
350.00 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.15 เมตร หรือ
มีปริมาตรหินคลุกไม่
น้อยกว่า 210 ลบม.
เพื่อให้ราษฎรได้ใช้
ขนาดผิวจราจรกว้าง
สัญจรไปมาได้สะดวก
3.00 เมตร ยาว
125.00 เมตร หนา
0.10 เมตร หรือมี
พื้นที่ก่อสร้างไม่น้อย
กว่า 375.00 ตรม.
เพื่อป้องกันการพังทลาย ขนาดกว้าง 0.80
ของดินบริเวณขอบถนน เมตร ยาว 150.00
เมตร หนา 0.10
เมตร หรือมีพื้นที่
ก่อสร้างไม่น้อยกว่า
120.00 ตรม.
เพื่อระบายน้ําจาก
ขนาดกว้าง0.40 เมตร
ราษฎรภายในหมู่บ้านได้ ยาว85.00เมตร หนา
สะดวก
0.65 เมตร

273,000
เพื่อให้ราษฎรได้ใช้
หมายเหตุ
สัญจรไปมาได้สะดวก
เปลี่ยนแปลง
คําชี้แจง
ประชุมสภาฯ
สมัยวิสามัย
สมัยที่2ครั้งที่ 1
เงินอุดหนุนทั่วไป
54,000
เพื่อให้ราษฎรได้ใช้
สัญจรไปมาได้สะดวก

ขนาดกว้าง5.00 เมตร
ยาว160.00เมตร
หนา 0.10 เมตร หรือ
มีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อย
กว่า 800.00 ตรม.
ขนาดผิวจราจรกว้าง
3.50 เมตร ยาว
350.00 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.30 เมตร
หรือมีปริมาตรลูกรังไม่
น้อยกว่า360.00
ลบม.

-18ลําดับ
ที่
32.

33.

ยุทธศาสตร์

โครงการ
โครงการก่อสร้าง
รางระบายน้ํา
คอนกรีตเสริมเหล็ก
พร้อมวางท่อสาย
บ้านหนองไผ่ บ้าน
บุยอ หมู่ที่ 18
บํารุงรักษาหรือ
ซ่อมแซมถนนสาย
หลัก

34.

แหล่งที่มา
งบประมาณ

งบตาม
ข้อบัญญัติ

เงินอุดหนุนทั่วไป

173,000
หมายเหตุ
ยกเลิก
โครงการ

เพื่อระบายน้ําจาก
ขนาดกว้าง 0.40
ราษฎรภายในหมู่บ้านได้ เมตร ยาว 85.00
สะดวก
เมตร หนา 0.65
เมตร

เงินอุดหนุนทั่วไป

530,980

เพื่อให้ราษฎรได้ใช้
สัญจรไปมาได้สะดวก

เงินอุดหนุนทั่วไป
ขยายเขตไฟฟ้า
พร้อมย้ายเสาไฟฟ้า
บ้านประดากุด หมู่
ที่ 7

210,000
หมายเหตุ
เปลี่ยนแปลงคํา
ชี้แจง โอนเพิ่ม
งบประมาณ
ประชุมสมัย
สามัญที่ 3 ครั้ง
ที่ 3

35.

ขยายเขตประปา
ภูมิภาค บ้าน
พลับพลา หมู่ที 1

เงินอุดหนุนทั่วไป

36.

บํารุงรักษาหรือ
ซ่อมแซมไฟฟ้า
สาธารณะ

เงินอุดหนุนทั่วไป

110,000

37.

ตรวจสอบ
น้ําประปาหมู่บ้าน
และน้ําบาดาล

เงินอุดหนุนทั่วไป

10,000

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ราษฎรมีน้ํา
อุปโภคบริโภคอย่าง
ทั่วถึง

เพื่อให้ราษฎรได้ใช้
207,000
สัญจรไปมาได้สะดวก
หมายเหตุ
เปลี่ยนแปลงคํา
ชี้แจง โอนเพิ่ม
งบประมาณ
ประชุมสมัย
สามัญที่ 3 ครั้ง
3

ผลผลิต

บํารุงรักษาหรือ
ซ่อมแซมถนนสาย
หลักพื้นที่ตําบล
พลับพลา
ขยายเขตไฟฟ้า
ย้ายเสาไฟฟ้า

ขนาดความยาว
200.00 เมตร

บํารุงรักษาหรือซ่อมแซม เพื่อจ่ายเป็นค่า
ไฟฟ้าสาธารณะ
บํารุงรักษาหรือ
ซ่อมแซมไฟฟ้า
สาธารณะตามถนน
ตรอก ซอย ตาม
หมู่บ้านในเขต อบต.
พลับพลา 18 หมู่บ้าน
เพื่อตรวจสอบน้ําประปา เพื่อจ่ายเป็นค่า
หมู่บ้านและน้ําบาดาล ตรวจสอบน้ําประปา
หมู่บ้านและน้ําบาดาล
ในเขตรับผิดชอบของ
อบต.พลับพลา

-19ลําดับ
ที่
38.

ยุทธศาสตร์

โครงการ

2. เสริมสร้าง
การส่งเสริมและ
ความสามารถทาง พัฒนาอาชีพ
เศรษฐกิจและ
บรรเทาปัญหา
ความยากจน

แหล่งที่มา
งบประมาณ

งบตาม
ข้อบัญญัติ

เงินรายได้

50,000

วัตถุประสงค์

ผลผลิต

เพื่อให้ประชาชนและ
กลุ่มอาชีพมีทักษะใน
การประกอบอาชีพ

เป็นค่าดําเนินการ
ส่งเสริมอาชีพของ
ประชาชน กลุ่มอาชีพ
กลุ่มสตรี ผู้สูงอายุ ให้
มีทักษะการประกอบ
อาชีพมีรายได้เพียงพอ
ต่อการดํารงชีวิตและ
สามารถพึ่งพาตนเอง
ได้
เพื่อดําเนินการโครงการ เป็นค่าใช้จ่ายการ
ฝึกอบรมอาสาสมัคร
ดําเนินการโครงการ
เกษตรให้มีความรู้
ฝึกอบรมอาสาสมัคร
เกษตร
เพื่อดําเนินการโครงการ เป็นค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมอาสาสมัคร
ดําเนินการโครงการ
เกษตรให้มีความรู้
ฝึกอบรมอาสาสมัคร
ปศุสัตว์
เพื่อให้เด็กนักเรียนทุก
6 โรงเรียนในตําบล
คนได้รับประทานอาหาร พลับพลา
เสริมนมอย่างทั่วถึง

39

โครงการฝึกอบรม
อาสาสมัครเกษตร

เงินรายได้

10,000

40

โครงการฝึกอบรม
อาสาสมัครปศุสัตว์

เงินรายได้

10,000

อาหารเสริม(นม)
สําหรับเด็กนักเรียน
ในเขตรับผิดชอบ
ของ อบต.พลับพลา
อาหารกลางวัน
สําหรับเด็กนักเรียน
ในเขตรับผิดชอบ
อบต.พลับพลา
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
โครงการวัคซีน
วัฒนธรรม สร้าง
ภูมิคุ้มกันสังคม
งานแข่งเรือ
ประเพณี

เงินอุดหนุนทั่วไป

796,000

เงินอุดหนุนทั่วไป

1,660,000

เงินรายได้

30,000

เพื่อการสร้างภูมิคุ้มกัน เพื่ออบรมให้ความรู้แก่
ของสังคมแก่เด็กเยาวชน เด็กและเยาวชนพร้อม
และประชาชน
พ่อแม่

เงินรายได้

100,000

เพื่อสืบสานประเพณีไทย เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ให้คงอยู่สืบไป
ในการจัดงานแข่งเรือ
ประเพณีตําบล
พลับพลา ครั้งที่ 14
ประจําปี 2558
เพื่อสืบสานประเพณีไทย เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตาม
ให้คงอยู่สืบไป
โครงการจัดงาน
สัปดาห์ผู้สูงอายุ
แห่งชาติและวัน
ครอบครัว
เพื่อช่วยเหลือเบี้ยยังชีพ เพื่อจ่ายเป็นเงิน
ผู้ติดเชื้อ HIV
สงเคราะห์เบี้ยยังชีพ
ผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 7
คน

41

42

43

44

3. สร้างสังคมให้
มีคุณภาพชีวิตที่ดี
และอยู่ร่วมกัน
อย่างมีความสุข

45

โครงการจัดงาน
สัปดาห์ผู้สูงอายุ
แห่งชาติและวัน
ครอบครัว

เงินรายได้

50,000

46

เบี้ยยังชีพผู้ป่วย
เอดส์

เงินอุดหนุนทั่วไป

42,000

เพื่อให้เด็กนักเรียนทุก
6 โรงเรียนในตําบล
คนได้รับประทานอาหาร พลับพลา
กลางวันอย่างทั่วถึง
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49
50

51

52

53

54

ยุทธศาสตร์

โครงการ

แหล่งที่มา
งบประมาณ

งบตาม
ข้อบัญญัติ

วัตถุประสงค์

ผลผลิต

อาหารเสริม (นม)
เงินอุดหนุนทั่วไป
สําหรับเด็กศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
อบต.พลับพลา
โครงการสนับสนุน เงินอุดหนุนทั่วไป
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา(อาหาร
กลางวัน)
โครงการฝึกศึกษา
เงินรายได้
เรียนรู้ในสวนสัตว์
โครงการก่อสร้าง
เงินอุดหนุนทั่วไป
ป้ายศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก

131,400

เพื่อสนับสนุนอาหาร
กลางวันให้เด็กในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

จํานวน 2 ศูนย์

336,000

เพื่อสนับสนุนอาหาร
เสริมนมให้เด็กในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

จํานวน 2 ศูนย์

10,000

เพื่อให้เด็กได้รับ
ประสบการณ์เรียนรู้
เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กได้มาตรฐาน

โครงการก่อสร้าง
หลังคาเชื่อมต่อ
ระหว่างอาคารเรียน
กับห้องน้ําพร้อมเท
พื้น คสล.ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
ท่าตะเคียน
โครงการจัดทํา
ระบบน้ําประปาใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านท่าตะเคียน

เงินรายได้

100,000

เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กได้มาตรฐาน

ดําเนินกิจกรรมตาม
โครงการปีละ 1 ครั้ง
ก่อสร้างป้าย
ประชาสัมพันธ์ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านโค้ง
ยางและศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านท่า
ตะเคียน
ก่อสร้างหลังคา
เชื่อมต่อระหว่าง
อาคารเรียนกับห้องน้ํา
พร้อมเทพื้น คสล.
หนา 0.10 ขนาดพื้นที่
11x6.77 เมตร มีพื้นที่
ไม่น้อยกว่า 75 ตรม.

เงินอุดหนุนทั่วไป

25,000

เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กได้มาตรฐาน

เงินอุดหนุนทั่วไป

30,000

เงินรายได้

150,000

อุดหนุนโครงการจัด
งานวันเด็กโรงเรียน
สพฐ.ในเขต
รับผิดชอบ อบต.
พลับพลา
ค่าใช้จ่ายโครงการ
ฝึกอบรมตัวแทน
ประชาคมหมู่บ้าน
และตัวแทนอาสา
พัฒนาชุมชน (อช.)
เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
จัดทําแผนพัฒนา
ตําบล

60,000

เป็นค่าใช้จ่ายในการ
ก่อสร้างหอถังน้ําแบบ
สูงพร้อมติดตั้งเครื่อง
น้ําอัตโนมัติและเดิน
ท่าน้ํา PVC
เพื่อจัดกิจกรรมงานวัน อุดหนุนโครงการจัด
เด็กแห่งชาติให้แก่เด็กใน งานวันเด็กโรงเรียน
ตําบลพลับพลา
สพฐ.ในเขตรับผิดชอบ
อบต.พลับพลา
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ของประชาคมหมู่บ้าน
และ อช.

ดําเนินการตาม
โครงการปีละ 1 ครั้ง

-21ลําดับ
ที่
55

ยุทธศาสตร์

โครงการ

แหล่งที่มา
งบประมาณ

งบตาม
ข้อบัญญัติ

วัตถุประสงค์

ผลผลิต

การพัฒนาสตรีและ
เงินรายได้
เสริมสร้างความ
เข้มแข็งของ
ครอบครัว
ค่าใช้จ่ายในการจัด
เงินรายได้
อบรมและประชุม
ประชาคมต่างๆ
ของหมู่บ้านในเขต
ตําบลพลับพลา
ฝึกอบรมเพิ่ม
เงินรายได้
ประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานของ
กลุ่มแม่บ้านอสม.
ตําบลพลับพลา
อุดหนุน
เงินอุดหนุนทั่วไป
สาธารณสุขมูลฐาน
หมู่บ้าน 18
หมู่บ้าน ตาม
โครงการพัฒนา
งานสาธารณสุขมูล
ฐานในเขตองค์การ
บริหารส่วนตําบล
พลับพลา
โครงการส่งเสริม
เงินรายได้
และพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผู้สูงอายุ
โครงการซ่อมแซม
เงินรายได้
ที่อยู่อาศัยให้กับ
ประชาชนผู้ยากไร้
และผู้ด้อยโอกาส

100,000

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานของสตรี

ดําเนินการตาม
โครงการปีละ 1 ครั้ง

18,000

เพื่อสนับสนุนกิจกรรม
สาธารณสุขมูลฐาน
หมู่บ้าน

18 หมู่บ้าน

120,000

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานแม่บ้าน
อสม.

ดําเนินการตาม
โครงการปีละ 1 ครั้ง

270,000

เพื่อสนับสนุนกิจกรรม
สาธารณสุขมูมฐาน
หมู่บ้าน

18 หมู่บ้าน

120,000

เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของผู้สูงอายุและ
ผู้ด้อยโอกาส
เพื่อช่วยเหลือ
ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้
อาศัยที่ได้มาตรฐาน

ดําเนินการตาม
โครงการปีละ 1 ครั้ง

61

แข่งขันกีฬาต้าน
ยาเสพติด

เงินรายได้

150,000

62

จัดซื้ออุปกรณ์กีฬา
หมู่บ้าน/ชุมชน

เงินรายได้

5,000

63

ค่าใช้จ่ายในการ
ดําเนินการป้องกัน
และลดอุบัติเหตุ
ทางถนนในช่วง
เทศกาลสําคัญ

เงินรายได้

75,000

56

57

58

59
60

100,000

เพื่อส่งเสริมประชาชน
ได้ออกกําลังกายเพื่อ
สุขภาพห่างไกล
ยาเสพติด
เพื่อส่งเสริมสนับสนุน
ให้ประชาชนออกกําลัง
กาย
เพื่อป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาลสําคัญ

เป็นค่าใช้จ่ายในการ
ซ่อมแซมบ้านคนจน
เพื่อส่งเสริมสนับสนุน
การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนชรา พิการ
ผู้ด้อยโอกาส
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
จํานวน 1,000 คน
18 หมู่บ้าน
ตั้งด่านจํานวน 2 จุด

-22ลําดับ
ที่

ยุทธศาสตร์

64

ค่าใช้จ่ายในการ
ดําเนินการกิจการ
อปพร.
โครงการควบคุมไฟ
ป่าและหมอกควัน

65
66

ค่าใช้จ่ายในการ
รณรงค์ป้องกัน
โรคติดต่อ

67

ค่าใช้จ่ายในการ
จัดซื้อน้ํายากําจัด
ยุงลาย
ทรายอะเบท

68

ค่าใช้จ่ายในการ
จัดซื้อวัคซีน
ป้องกันโรคพิษสุนัข
บ้าพร้อมสลิ่ง

69

ค่าใช้จ่ายในการ
จัดซื้อเวชภัณฑ์
ตอนและทําหมัน
สุนัข/แมว

70

อุดหนุนโรงเรียน
สพฐ.ในเขต
รับผิดชอบของ
อบต.พลับพลา
ตามโครงการ
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด

71

72

73

โครงการ

4. การอนุรักษ์และ
พัฒนาทรัพยากร
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมให้เกิด
ความสมดุลอย่าง
ยั่งยืน

ค่าใช้จ่ายในการ
จัดซื้อสารตรวจ
ปัสสาวะหาสิ่งเสพ
ติด
จ้างเหมาจัดเก็บ
ขยะ

จัดซื้อถังขยะ

แหล่งที่มา
งบประมาณ

งบตาม
ข้อบัญญัติ

เงินรายได้

150,000

เงินรายได้

30,000

เงินรายได้

10,000

เงินรายได้

70,000

เพื่อป้องกันโรค
ไข้เลือดออก

เงินรายได้

40,000

เพื่อป้องกันโรคพิษสุนัข 18 หมู่บ้าน
บ้า

เงินรายได้

20,000

เพื่อลดจํานวน
ประชากรสุนัข/แมวจร
จัด

เงินอุดหนุนทั่วไป

30,000

เพื่ออุดหนุนโรงเรียน
ดําเนินการอุดหนุน
สพฐ.ในเขต อบต.
ตามโครงการปีละ 1
พลับพลา ตามโครงการ ครัง้
ป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด

เงินรายได้

15,000

เพื่อป้องกันการแพร่
ระบาดของยาเสพติด

จํานวน 600 ชุด

เงินรายได้

264,000

เพื่อกําจัดขยะมูลฝอย
ภายในหมู่บ้าน

18 หมู่บ้าน

เงินรายได้

30,000

เพื่อกําจัดขยะมูลฝอย
ในหมู่บ้าน

เป็นค่าจัดซื้อถังขยะ
แบบยางรถยนต์
จํานวน 100 ลูก

วัตถุประสงค์

ผลผลิต

เพื่อฝึกอบรม
อาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน
เพื่อขจัดปัญหาไฟป่า
และหมอกควัน
เพื่อรณรงค์ป้องกันและ
กําจัดโรคติดต่อ

ดําเนินการตาม
โครงการปีละ 1 ครั้ง
ดําเนินการตาม
โครงการปีละ 1 ครั้ง
18 หมู่บ้าน

18 หมู่บ้าน

18 หมู่บ้าน

-23ลําดับ
ที่

ยุทธศาสตร์

74
75
76

5. การบริหาร
ราชการตาม
หลักการบริหาร
บ้านเมืองที่ดี

โครงการ
ค่าใช้จ่ายโครงการ
อันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ
ปักแนวเขตที่
สาธารณะ (ค่ารังวัด
ที่สาธารณะ)
จัดหาอุปกรณ์
เครื่องมือเสริมสร้าง
ศักยภาพในการ
บริหารจัดการ

แหล่งที่มา
งบประมาณ

งบตาม
ข้อบัญญัติ

เงินรายได้

30,000

เงินรายได้

50,000

เงินรายได้

923,800

เงินอุดหนุนทั่วไป

787,000

เงินรายได้

640,000

77

จัดหารถยนต์
ส่วนกลาง

78

ผลประโยชน์ ต อบ
แทนอื่ น เป็ น กรณี
พิเศษ

79

โครงการปรั บ ปรุ ง เงินอุดหนุนทั่วไป
ป้ า ย ชื่ อ อ บ ต .
พลั บ พลา ให้ มี ทั้ ง
ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ
โครงการอบรม
เงินรายได้
เตรี ย มความพร้ อ ม
ด้ า นภาษาอั ง กฤษ
แก่ผู้บริหาร สมาชิก
พนักงาน เจ้าหน้าที่
ของอบต.พลับพลา
ประจําปี 2559
ฝึ ก อบรมและทั ศ น
เงินรายได้
ศึ ก ษ า ดู ง า น ข อ ง
ค ณ ะ ผู้ บ ริ ห า ร /
ส ม า ชิ ก ส ภ า ฯ /
พนักงานส่วนตําบล
/ ลูกจ้าง
ฝึกอบรมบุคลากร
เงินรายได้
เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน

80

81

82

50,000

วัตถุประสงค์

ผลผลิต

เพื่ออนุรักษ์และรักษา
สมดุล
ทรัพยากรธรรมชาติ
เพื่อป้องกันการบุกรุกที่
สาธารณะ/ออกรังวัดฯ

ดําเนินกิจกรรมตาม
โครงการปีละ 1 ครั้ง

เพื่อให้บุคลากร
ปฏิบัติงานตามภารกิจ
หน้าที่ได้อย่างเหมาะสม
เพื่อตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน
เพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถศักยภาพ
ขององค์กรในการ
ให้บริการประชาชน

บุคลากรปฏิบัติงาน
ภารกิจหน้าที่ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล

เพื่อเป็นขวัญและ
กําลังใจแก่พนักงานใน
การปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
เพื่อรองรับการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน

ตําบลพลับพลา

เพื่อจัดซื้อรถยนต์
ส่วนกลาง
(รถบรรทุก) ดีเซล
ขนาด 1 ตัน ปริมาณ
กระบอกสูบไม่ต่ํากว่า
2,400 ซีซี ขับเคลื่อน
2 ล้อแบบดับเบิ้ลแคบ
พนักงานมีขวัญและ
กําลังใจในการ
ปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น
เป็นค่าใช้จ่าย
ปรับปรุงป้ายชื่อ
อบต.พลับพลา
จํานวน 1 ชุด

10,000

เพื่อรองรับการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน

เจ้าหน้าที่ อบต.
พลับพลา ทุกท่าน

350,000

เพื่อเพิ่มขีด
บุคลากรมีศักยภาพ
ความสามารถ ศักยภาพ รองรับการปฏิบัติงาน
ของบุคลากร

530,000

เพื่อเพิ่มขีด
บุคลากรมีศักยภาพ
ความสามารถ ศักยภาพ รองรับการปฏิบัติงาน
ของบุคลากร

-24แหล่งที่มา
งบประมาณ

งบตาม
ข้อบัญญัติ

ค่าใช้จ่ายในการ
พัฒนาระบบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร
ค่าใช้จ่ายในการ
พัฒนาการบริหารที่
มีประสิทธิภาพ
จัดทําหรือปรับปรุง
แผนที่ภาษี
ค่าใช้จ่ายในการ
เลือกตั้ง
ค่าใช้จ่ายโครงการ
เฉลิมพระเกียรติ

เงินรายได้

20,000

เพื่อพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารให้มี
ประสิทธิภาพ

ปีละ 1 ครั้ง

เงินรายได้

10,000

ปีละ 1 ครั้ง

เงินรายได้

50,000

เงินรายได้

20,000

เงินรายได้

50,000

88

การจัดกิจกรรมและ
โครงการปกป้อง
สถาบันสําคัญของ
ชาติ

เงินรายได้

30,000

89

ค่าใช้จ่ายการจัดตั้ง
ศูนย์ปรองดอง
สมานฉันท์ระดับ
ท้องถิ่น

เงินรายได้

20,000

90

ค่าจ้างที่ปรึกษา
เงินรายได้
โครงการ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการด้าน
คุณภาพการ
ให้บริการ
อุดหนุน อบต.กระ เงินอุดหนุนทั่วไป
โทก ตามโครงการ
ศูนย์รวมข้อมูล
อปท.และศูนย์
ข้อมูลข่าวสารการ
จัดซื้อจัดหรือจัด
จ้างของ อปท.
ระดับอําเภอ
อุดหนุนส่วน
เงินอุดหนุนทั่วไป
ราชการโครงการจัด
งานพิธี รัฐพิธี
อําเภอโชคชัย

เพื่อพัฒนาการ
บริหารงานที่มี
ประสิทธิภาพ
เพื่อพัฒนาระบบการ
จัดเก็บรายได้
เพื่อเลือกตั้งนายกอบต.
/สมาชิกสภาอบต.
เพื่อส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของประชาชนใน
งานรัฐพิธีและพระราช
พิธีต่างๆ
เพื่อจัดกิจกรรมปกป้อง
สถาบันสําคัญของชาติ
เป็นการพิทักษ์รักษาไว้
ซึ่งชาติ ศาสนาและ
พระมหากษัตริย์
เพื่อดําเนินการจัดตั้ง
ศูนย์ปรองดอง
สมานฉันท์และจัด
กิจกรรมเพื่อเสริมสร้าง
ความรักความสามัคคีใน
หมู่บ้าน
เพื่อติดตามและประเมิน
ความพึงพอใจของ
ประชาชนต่อการปฏิบัติ
ราชการด้านคุณภาพ
การให้บริการ

ลําดับ
ที่

ยุทธศาสตร์

83

84
85
86
87

91

92

6. ตามแผนการ
กระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่นและ
แนวนโยบายของ
รัฐบาล

โครงการ

20,000

วัตถุประสงค์

ผลผลิต

ปีละ 1 ครั้ง
18 หมู่บ้าน
18 หมู่บ้าน

18 หมู่บ้าน

18 หมู่บ้าน

18 หมู่บ้าน

10,000

เพื่อส่งเสริมสนับสนุน
ปีละ 1 ครั้ง
โครงการศูนย์รวบรวม
ข้อมูล อปท. และศูนย์
ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อ
หรือจัดจ้างของ อปท.
ระดับอําเภอ

13,000

เพื่อสนับสนุนการจัด
ปีละ 1 ครั้ง
งานพระราชพิธี รัฐพิธี
และงานประเพณีต่าง ๆ

-25ลําดับ
ที่
93

ยุทธศาสตร์

โครงการ
อุดหนุนอําเภอโชค
ชัยงานสมโภชน์
ฉลองอนุสาวรีย์ท้าว
สุรนารี

แหล่งที่มา
งบประมาณ

งบตาม
ข้อบัญญัติ

เงินอุดหนุนทั่วไป

20,000

วัตถุประสงค์
เพื่อสืบสานประเพณี
ไทยให้คงสืบต่อไป

ผลผลิต
จํานวน 1 ครั้ง

รวม ตั้งงบประมาณ 6 ยุทธศาสตร์ 93 โครงการ
การใช้จ่ายงบประมาณ
องค์ การบริ ห ารส่ ว นตํ า บลพลั บ พลา มี การใช้ จ่ า ยงบประมาณในการดํ า เนิ น โครงการตาม
ข้อบัญญัติงบประมาณ โดยได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีการเบิกจ่ายเงินจํานวน 78 โครงการ
จํานวนเงิน 11,195,330.67 บาท นับเฉพาะที่เป็นโครงการ และค่าวัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ไม่รวม
ค่าใช้จ่ายประจําและงบกลาง สามารถจําแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้
ยุทธศาสตร์

โครงการ

โครงการ

33
2

การก่อหนี้ผูกพัน/
ลงนามในสัญญา
4,911,578.89
26,135

33
2

การเบิกจ่าย
งบประมาณ
4,911,578.89
26,135

1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
2. การพัฒนาด้านการเสริมสร้าง
ความสามารถทางเศรษฐกิจและ บรรเทา
ปัญหาความยากจน
3. การพัฒนาด้านการสร้างสังคมให้มี
คุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมี
ความสุข
4. การพัฒนาด้านการอนุรักษ์และพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิด
ความสมดุลอย่างยั่งยืน
5. การพัฒนาด้านการบริหารราชการตาม
หลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี
6. การพัฒนาตามแผนการกระจาย
อํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และแนวนโยบายของรัฐบาล
รวม

28

3,832,941.14

28

3,832,941.14

3

293,800

3

293,800

10

2,111,355.64

10

2,111,355.64

2

19,520

2

19,520

78

11,195,330.67

78

11,195,330.67

-26รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณองค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน /
ลงนามในสัญญา มีดังนี้
1

2

3

4

5

6

7

8
9
10

ยุทธศาสตร์

โครงการ

1.การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กข้าง
บ้านช่างเชน บ้าน
พลับพลา หมู่ที่ 1
โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กรอบ
บึงทุ่งน้อยต่อจากจุดเดิม
บ้านไทย หมู่ที่ 2
โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็กพร้อมฝาปิดราง
ระบายน้ํา สายบ้านนาง
ขม ครึบกระโทก บ้าน
พลับพลา หมู่ที่ 3
โครงการซ่อมแซมสะพาน
คลองเหมือง
บ้านนายเที่ยง ปริกกระ
โทก บ้านโค้งยาง หมู่ที่ 4
โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กข้าง
บ้านนายทม เดชพร บ้าน
โค้งยาง หมู่ที่ 4
โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กจากอู่
ช่างเลิศไปถึงถนนลาดยาง
สายโรงพยาบาลโชคชัย
บ้านหนองยายเหล่ หมู่ที่
5
โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
บ้านนายน้อย บ้านหนอง
ยายเหล่ หมู่ที่ 5
โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กทางไป
วัดบ้านกอก หมู่ที่ 6
โครงการก่อสร้างถนน
ลูกรังและขยายเขตถนน 3
สาย บ้านกอก หมู่ที่ 6
โครงการต่อเติมท่อลอดแบบ
เหลี่ยมขยายเขตทาง
คอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ด้าน
บ้านประดากุด หมู่ที่ 7

แหล่งที่มา
งบประมาณ

งบตาม
ข้อบัญญัติ

วงเงินตาม
สัญญา

คู่สัญญา/
เลขที่สญ
ั ญา

วันที่เซ็น
สัญญา

ระยะเวลาการ
ดําเนินการ

เงินอุดหนุนทั่วไป

100,000

99,000

15/2559

10/6/59

30 วันทําการ

เงินอุดหนุนทั่วไป

179,000

179,000

48/2559

30/9/59

30 วันทําการ

เงินอุดหนุนทั่วไป

285,000

285,000

49/2559

30/9/59

45 วันทําการ

เงินอุดหนุนทั่วไป

70,000

70,000

57/2559

30/9/59

30 วันทําการ

เงินอุดหนุนทั่วไป

99,000

93,700

20/2559

17/6/59

30 วันทําการ

เงินอุดหนุนทั่วไป

100,000

99,000

9/2559

16/5/59

30 วันทําการ

เงินอุดหนุนทั่วไป

100,000

85,000

33/2559

19/8/59

30 วันทําการ

เงินอุดหนุนทั่วไป

100,000

98,400

19/2559

17/6/59

30 วันทําการ

เงินอุดหนุนทั่วไป

130,000

123,500

16/2559

13/6/59

15 วันทําการ

เงินอุดหนุนทั่วไป

80,000

80,000

58/2559

30/9/59

30 วันทําการ
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11

12

13

14
15

16

17

18

19

20
21

แหล่งที่มา
งบประมาณ

งบตาม
ข้อบัญญัติ

วงเงินตาม
สัญญา

คู่สัญญา/
เลขที่สญ
ั ญา

วันที่เซ็น
สัญญา

ระยะเวลาการ
ดําเนินการ

โครงการก่อสร้างถนนหิน
คลุกสาย
ดอบตาห่ํา บ้านเกาะ หมู่
ที่ 8
โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็กพร้อมฝาปิดราง
ระบายน้ํา บ้านเกาะ หมู่
ที่ 8
โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็กพร้อมฝาปิดราง
ระบายน้ํา บ้านปรางค์
หมู่ที่ 9
โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กอู่ช่าง
เลิศ บ้านปรางค์ หมู่ที่ 9
โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กหน้า
บ้านผู้ใหญ่สังเวียนบ้านบุ
หมู่ที่ 10
โครงการก่อสร้างถนนหิน
คลุกสายทางไปนาลุง
เฉียบ นาลุงบุญสม และ
ข้างโซน 4 หมู่ที่ 11
โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็กพร้อมฝาปิดราง
ระบายน้ํา บ้านกุดสวาย
หมู่ที่ 12
โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
บ้านนางซิว บ้านกุด
สวาย หมู่ที่ 12
โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กคุ้ม
หนองกระทุ่ม ถึงวัดท่า
ตะเคียน บ้านท่า
ตะเคียน หมู่ที่ 13
โครงการก่อสร้างถนนหิน
คลุกสายหนองหญ้าขาว
บ้านท่าตะเคียน หมู่ที่ 13

เงินอุดหนุนทั่วไป

80,000

68,500

28/2559

27/7/59

15 วันทําการ

เงินอุดหนุนทั่วไป

173,000

137,700

25/2559

30/6/59

45 วันทําการ

เงินอุดหนุนทั่วไป

285,000

283,000

11/2559

16/5/59

30 วันทําการ

เงินอุดหนุนทั่วไป

100,000

99,000

10/2559

16/5/59

30 วันทําการ

เงินอุดหนุนทั่วไป

315,000

312,000

17/2559

13/6/59

30 วันทําการ

เงินอุดหนุนทั่วไป

130,000

125,700

26/2559

30/6/59

20 วันทําการ

เงินอุดหนุนทั่วไป

285,000

182,999

34/2559

22/8/59

30 วันทําการ

เงินอุดหนุนทั่วไป

85,000

71,400

18/2559

17/6/59

30 วันทําการ

เงินอุดหนุนทั่วไป

250,000

248,000

12/2559

6/6/59

45 วันทําการ

เงินอุดหนุนทั่วไป

80,000

78,700

22/2559

23/6/59

15 วันทําการ

โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก
พร้อมฝาปิดรางระบายน้ํา
เส้นข้างกําแพงวัดคลองยาง
บ้านคลองยาง หมู่ที่ 14

เงินอุดหนุนทั่วไป

223,000

223,000

50/2559

30/9/59

45 วันทําการ

โครงการ
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22

23

24

25
26
27

28

29

30

31

แหล่งที่มา
งบประมาณ

งบตาม
ข้อบัญญัติ

วงเงินตาม
สัญญา

คู่สัญญา/
เลขที่สญ
ั ญา

วันที่เซ็น
สัญญา

ระยะเวลาการ
ดําเนินการ

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
กลางไร่ บ้านคลองยาง
หมู่ที่ 14
โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
บ้าน นายน้อย ปริกกระ
โทก พร้อมวางท่อระบาย
น้ํา บ้านคลองกลาง หมู่ที่
15
โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนหินคลุกสายทางเข้า
โรงสีนายสังวาน เพ็ชรดี
คาย หมู่ที่ 15
โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กบ้าน
โนนแดง หมู่ที่ 16
โครงการก่อสร้างถนนหิน
คลุกบ้านโนนแดงไปบ่อ
ขยะ หมู่ที่ 16
โครงการก่อสร้างเสริม
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านนางประนอม บ้านบุ
หมู่ที่ 17

เงินอุดหนุนทั่วไป

100,000

99,000

13/2559

10/6/59

30 วันทําการ

เงินอุดหนุนทั่วไป

100,000

84,000

14/2559

10/6/59

30 วันทําการ

เงินอุดหนุนทั่วไป

80,000

76,200

21/2559

23/6/59

20 วันทําการ

เงินอุดหนุนทั่วไป

100,000

100,000

51/2559

30/9/59

30 วันทําการ

เงินอุดหนุนทั่วไป

80,000

78,700

24/2559

23/6/59

20 วันทําการ

เงินอุดหนุนทั่วไป

150,000

147,000

32/2559

30/9/59

30 วันทําการ

โครงการก่อสร้างทํานบ
คอนกรีตเสริมเหล็กกันดิน
พังทลายถนนสายหลัง
หมู่บ้าน บ้านบุ หมู่ 17
โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็กพร้อมฝาปิดราง
ระบายน้ําและท่อน้ําผ่าน
เหมืองธรรมชาติ บ้านบุ
หมู่ที่ 17
โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
บ้านนางชั้น กํากระโทก
บ้านบุยอ หมู่ที่ 18

เงินอุดหนุนทั่วไป

48,000

ยกเลิกโครงการเนื่องจาก ประชาสัมพันธ์แล้วไม่มีผู้มาติดต่อเสนอ
ราคา

เงินอุดหนุนทั่วไป

173,000

ยกเลิกโครงการเนื่องจาก ประชาสัมพันธ์แล้วไม่มีผู้มาติดต่อเสนอ
ราคา

โครงการ

โครงการก่อสร้างถนน
ลูกรังติดบ้านนายสมทรง
เสาวภาคย์ บ้านบุยอ หมู่
ที่ 18

เงินอุดหนุนทั่วไป

273,000
หมายเหตุ
เปลี่ยนแปลง
คําชี้แจง
ประชุมสภา
ฯ สมัยวิสา
มัย สมัยที่2
ครั้งที่ 1
เงินอุดหนุนทั่วไป
54,000

252,800

53,000

29/2559

23/2559

10/8/59

30 วันทําการ

13/7/59

20 วันทําการ
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32

33
34

35

โครงการ

โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ําคอนกรีต
เสริมเหล็กพร้อมวางท่อ
สายบ้านหนองไผ่ บ้าน
บุยอ หมู่ที่ 18
บํารุงรักษาหรือ
ซ่อมแซมถนนสายหลัก
ขยายเขตไฟฟ้าพร้อม
ย้ายเสาไฟฟ้า บ้าน
ประดากุด หมู่ที่ 7

แหล่งที่มา
งบประมาณ

เงินอุดหนุน
ทั่วไป

เงินอุดหนุน
ทั่วไป
เงินอุดหนุน
ทั่วไป

งบตาม
ข้อบัญญัติ

วงเงินตาม
สัญญา

คู่สัญญา/
เลขที่สญ
ั ญา

วันที่เซ็น
สัญญา

ระยะเวลาการ
ดําเนินการ

173,000
ยกเลิกโครงการเนื่องจากดําเนินการไม่ได้จึงเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงมา
หมายเหตุ ยกเลิก ดําเนินการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนางชั้น กํากระโทก บ้านบุยอ
โครงการ
หมู่ 18 แทน
530,980

428,300

-

-

-

210,000
หมายเหตุ
เปลี่ยนแปลงคํา
ชี้แจง โอนเพิ่ม
งบประมาณ
ประชุมสมัยสามัญ
ที่ 3 ครั้งที่ 3

205,789.89

-

-

-

207,000
หมายเหตุ
เปลี่ยนแปลงคํา
ชี้แจง โอนเพิ่ม
งบประมาณ
ประชุมสมัยสามัญ
ที่ 3 ครั้ง 3
110,000

206,632

-

-

-

137,558

-

-

ขยายเขตประปา
ภูมิภาค บ้านพลับพลา
หมู่ที 1

เงินอุดหนุน
ทั่วไป

36

บํารุงรักษาหรือ
ซ่อมแซมไฟฟ้า
สาธารณะ

เงินอุดหนุน
ทั่วไป

37

ตรวจสอบน้ําประปา
หมู่บ้านและน้ําบาดาล

เงินอุดหนุน
ทั่วไป

10,000

-

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

38 2. เสริมสร้าง
ความสามารถทาง
เศรษฐกิจและ
บรรเทาปัญหา
ความยากจน
39

การส่งเสริมและพัฒนา
อาชีพ

เงินรายได้

50,000

17,135

-

ส.ค. 59

1 วันทําการ

โครงการฝึกอบรม
อาสาสมัครเกษตร

เงินรายได้

10,000

-

-

-

-
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40
41 3. สร้างสังคมให้มี
คุณภาพชีวิตที่ดี
และอยู่ร่วมกัน
อย่างมีความสุข
42

43

44
45
46
47
48

49
50
51

52

53

โครงการ

โครงการฝึกอบรม
อาสาสมัครปศุสัตว์
อาหารเสริม(นม)
สําหรับเด็กนักเรียนใน
เขตรับผิดชอบของ
อบต.พลับพลา
อาหารกลางวันสําหรับ
เด็กนักเรียน ในเขต
รับผิดชอบ อบต.
พลับพลา
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
โครงการวัคซีน
วัฒนธรรม สร้าง
ภูมิคุ้มกันสังคม

งานแข่งเรือประเพณี
โครงการจัดงานสัปดาห์
ผู้สูงอายุแห่งชาติและ
วันครอบครัว
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
อาหารเสริม (นม)
สําหรับเด็กศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก อบต.พลับพลา
โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา(อาหาร
กลางวัน)
โครงการฝึกศึกษา
เรียนรู้ในสวนสัตว์
โครงการก่อสร้างป้าย
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โครงการก่อสร้าง
หลังคาเชื่อมต่อระหว่าง
อาคารเรียนกับห้องน้ํา
พร้อมเทพื้น คสล.ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
ท่าตะเคียน
โครงการจัดทําระบบ
น้ําประปาในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่า
ตะเคียน
อุดหนุนโครงการจัด
งานวันเด็กโรงเรียน
สพฐ.ในเขตรับผิดชอบ
อบต.พลับพลา

แหล่งที่มา
งบประมาณ

งบตาม
ข้อบัญญัติ

วงเงินตาม
สัญญา

คู่สัญญา/
เลขที่สญ
ั ญา

วันที่เซ็น
สัญญา

เงินรายได้

10,000

9,000

-

พ.ค. 59

เงินอุดหนุน
ทั่วไป

796,000

643,280.92

-

ม.ค.-ก.ย.
59

-

เงินอุดหนุน
ทั่วไป

1,660,000

1,557,000

-

ส.ค. 59

-

เงินรายได้

30,000
โอนตั้งรายการ
ใหม่ เกษตรเพื่อ
อาหารกลางวัน
ตามแนว
พระราชดําริ
20,000
100,000
50,000

20,000

-

ก.ย. 59

-

91,380
2,940

-

พ.ย. 59
เม.ย. 59

1 วันทําการ
1 วันทําการ

42,000

30,000

-

1 วันทําการ

131,400

101,094.22

-

ต.ค.58-ก.ย.
59
ม.ค.- ก.ย.
59

เงินอุดหนุน
ทั่วไป

336,000

183,408

-

เงินรายได้

10,000

5,795

-

ก.ย. 59

1 วันทําการ

เงินอุดหนุน
ทั่วไป
เงินรายได้

60,000

52,500

-

ก.ย. 59

-

100,000

95,000

38/2559

28/9/59

-

เงินอุดหนุน
ทั่วไป

25,000

25,000

37/2559

28/9/59

-

เงินอุดหนุน
ทั่วไป

30,000

30,000

-

ม.ค.59

1 วันทําการ

เงินรายได้
เงินรายได้
เงินอุดหนุน
ทั่วไป
เงินอุดหนุน
ทั่วไป

ระยะเวลาการ
ดําเนินการ
1 วันทําการ

-

-31ยุทธศาสตร์

54

55
56

57

58

59
60
61
62
63

64
65
66

โครงการ

ค่าใช้จ่ายโครงการ
ฝึกอบรมตัวแทน
ประชาคมหมู่บ้านและ
ตัวแทนอาสาพัฒนา
ชุมชน (อช.) เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
จัดทําแผนพัฒนาตําบล
การพัฒนาสตรีและ
เสริมสร้างความ
เข้มแข็งของครอบครัว
ค่าใช้จ่ายในการจัด
อบรมและประชุม
ประชาคมต่างๆ ของ
หมู่บ้านในเขตตําบล
พลับพลา
ฝึกอบรมเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของกลุ่ม
แม่บ้าน อสม.ตําบล
พลับพลา
อุดหนุนสาธารณสุขมูล
ฐานหมู่บ้าน 18
หมู่บ้าน ตามโครงการ
พัฒนางานสาธารณสุข
มูลฐานในเขตองค์การ
บริหารส่วนตําบล
พลับพลา
โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุ
โครงการบ้านท้องถิ่น
ประชารัฐร่วมใจ เทิดไท้
องค์ราชัน ราชินี
แข่งขันกีฬาต้าน
ยาเสพติด
จัดซื้ออุปกรณ์กีฬา
หมู่บ้าน/ชุมชน
ค่าใช้จ่ายในการ
ดําเนินการป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาลสําคัญ
ค่าใช้จ่ายในการ
ดําเนินการกิจการ
อปพร.
โครงการควบคุมไฟป่า
และหมอกควัน
ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์
ป้องกันโรคติดต่อ

แหล่งที่มา
งบประมาณ

งบตาม
ข้อบัญญัติ

วงเงินตาม
สัญญา

คู่สัญญา/
เลขที่สญ
ั ญา

วันที่เซ็น
สัญญา

ระยะเวลาการ
ดําเนินการ

เงินรายได้

150,000

102,825

-

ม.ค.59

3 วันทําการ

เงินรายได้

100,000

88,355

-

ก.ย. 59

3 วันทําการ

เงินรายได้

18,000

4,865

-

ก.พ.-มี.ค.
59

-

เงินรายได้

120,000

119,002

-

ส.ค. 59

3 วันทําการ

เงินอุดหนุน
ทั่วไป

270,000

146,700

-

มิ.ย. ,ส.ค.
59

-

เงินรายได้

120,000

28,540

-

มิ.ย. 59

3 วันทําการ

เงินรายได้

100,000

89,200

-

ก.ย. 59

-

เงินรายได้

150,000

120,581

-

-

เงินรายได้

5,000

-

-

มี.ค. – เม.ย.
59
-

-

เงินรายได้

75,000

73,200

-

ม.ค. , เม.ย.
59

ครั้งละ 7 วัน
ทําการ

เงินรายได้

150,000

59,600

-

มิ.ย. 59

-

เงินรายได้

30,000

12,375

-

ก.ค. 59

1 วันทําการ

เงินรายได้

10,000

-

-

-

-
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67

68

69

70

71

72

73
74
75
76

77

โครงการ

ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อ
น้ํายากําจัดยุงลาย
ทรายอะเบท
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อ
วัคซีนป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้าพร้อมสลิ่ง
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อ
เวชภัณฑ์ตอนและทํา
หมันสุนัข/แมว
อุดหนุนโรงเรียน สพฐ.
ในเขตรับผิดชอบของ
อบต.พลับพลา ตาม
โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อ
สารตรวจปัสสาวะหาสิ่ง
เสพติด
4. การอนุรักษ์และ จ้างเหมาจัดเก็บขยะ
พัฒนาทรัพยากร
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมให้เกิด
ความสมดุลอย่าง
ยั่งยืน
จัดซื้อถังขยะ
ค่าใช้จ่ายโครงการอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดําริ
ปักแนวเขตที่สาธารณะ
(ค่ารังวัดที่สาธารณะ)
5. การบริหาร
จัดหาอุปกรณ์เครื่องมือ
ราชการตาม
เสริมสร้างศักยภาพใน
หลักการบริหาร
การบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี
จัดหารถยนต์ส่วนกลาง

78

ผลประโยชน์ตอบแทน
อื่นเป็นกรณีพิเศษ

79

โครงการปรั บปรุ ง ป้า ย
ชื่อ อบต.พลับพลา ให้มี
ทั้ ง ภ า ษ า ไ ท ย แ ล ะ
ภาษาอังกฤษ

แหล่งที่มา
งบประมาณ

งบตาม
ข้อบัญญัติ

วงเงินตาม
สัญญา

คู่สัญญา/
เลขที่สญ
ั ญา

วันที่เซ็น
สัญญา

ระยะเวลาการ
ดําเนินการ

เงินรายได้

70,000

67,200

-

ส.ค. 59

-

เงินรายได้

40,000

38,100

-

พ.ค. 59

-

เงินรายได้

20,000

20,000

-

มิ.ย. 59

-

เงินอุดหนุน
ทั่วไป

30,000

25,000

-

ก.ย. 59

-

เงินรายได้

15,000

-

-

-

-

เงินรายได้

264,000

252,000

-

ต.ค. 58ก.ย. 59

-

เงินรายได้
เงินรายได้

30,000
30,000

30,000
11,800

-

ก.ค. 59
ก.ค. 59

-

เงินรายได้

50,000

-

-

-

-

เงินรายได้

923,800

767,799.64

-

-

-

เงินอุดหนุน
ทั่วไป
เงินรายได้

787,000

719,000

8/2559

29/9/59

-

640,000

รอเบิกจ่ายใน
ปีงบประมาณ
ถัดไป
49,500

-

ก.ย. 59

-

เงินอุดหนุน
ทั่วไป

50,000
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80

81

82
83

84
85
86
87
88
89
90

91 6. ตามแผนการ
กระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่นและ
แนวนโยบายของ
รัฐบาล
92

โครงการ

โครงการอบรมเตรี ย ม
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
พนั ก งาน เจ้ า หน้ า ที่
ข อ ง อ บ ต.พ ลั บ พล า
ประจําปี 2559
ฝึ ก อ บ ร ม แ ล ะ ทั ศ น
ศึ ก ษาดู ง านของคณะ
ผู้บริหาร / สมาชิกสภา
ฯ / พนักงานส่วนตําบล
/ ลูกจ้าง
ฝึกอบรมบุคลากรเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา
ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร
ค่าใช้จ่ายในการ
พัฒนาการบริหารที่มี
ประสิทธิภาพ
จัดทําหรือปรับปรุงแผน
ที่ภาษี
ค่าใช้จ่ายในการ
เลือกตั้ง
ค่าใช้จ่ายโครงการเฉลิม
พระเกียรติ
การจัดกิจกรรมและ
โครงการปกป้อง
สถาบันสําคัญของชาติ
ค่าใช้จ่ายการจัดตั้งศูนย์
ปรองดองสมานฉันท์
ระดับท้องถิ่น
ค่าจ้างที่ปรึกษา
โครงการประเมินผล
การปฏิบัติราชการด้าน
คุณภาพการให้บริการ
อุดหนุน อบต.กระโทก
ตามโครงการศูนย์รวม
ข้อมูล อปท.และศูนย์
ข้อมูลข่าวสารการ
จัดซื้อจัดหรือจัดจ้าง
ของ อปท.ระดับอําเภอ
อุดหนุนส่วนราชการ
โครงการจัดงานพิธี รัฐ
พิธีอําเภอโชคชัย

แหล่งที่มา
งบประมาณ

งบตาม
ข้อบัญญัติ

วงเงินตาม
สัญญา

คู่สัญญา/
เลขที่สญ
ั ญา

วันที่เซ็น
สัญญา

ระยะเวลาการ
ดําเนินการ

เงินรายได้

10,000

-

-

-

-

เงินรายได้

350,000

238,675

-

มี.ค. 59

4 วันทําการ

เงินรายได้

530,000

266,454

-

ต.ค. 58ก.ย. 59

-

เงินรายได้

20,000

9,147

-

พ.ย. 58,
ส.ค. 59,
ก.ย. 59

-

เงินรายได้

10,000

-

-

-

-

เงินรายได้

50,000

17,780

-

มิ.ย. 59

-

เงินรายได้

20,000

-

-

-

-

เงินรายได้

50,000

10,000

-

ก.ค. 59

1 วันทําการ

เงินรายได้

30,000

-

-

-

-

เงินรายได้

20,000

เงินรายได้

20,000

18,000

-

ก.ย. 59

-

เงินอุดหนุน
ทั่วไป

10,000

10,000

-

ธ.ค.58

-

เงินอุดหนุน
ทั่วไป

13,000

-

-

-

-

โอนลดไปตั้งรายการใหม่ 15,000 โครงการคลองสวยน้ําไส คนไทยมีสุข
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93

โครงการ

อุดหนุนอําเภอโชคชัย
งานสมโภชน์ฉลอง
อนุสาวรีย์ท้าว
สุรนารี
เปลี่ยนแปลงคําชี้แจง
เป็นโครงการจัดงาน
สมโภชน์ฉลอง
อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี

แหล่งที่มา
งบประมาณ

งบตาม
ข้อบัญญัติ

วงเงินตาม
สัญญา

คู่สัญญา/
เลขที่สญ
ั ญา

วันที่เซ็น
สัญญา

ระยะเวลาการ
ดําเนินการ

เงินอุดหนุน
ทั่วไป

20,000

9,520

-

มี.ค. 59

1 วันทําการ

แผนภูมิ แสดงโครงการในแผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ. 2559-2561) / ข้อบัญญัติ / ก่อหนี้ผูกพัน, ลง
นามในสัญญา / มีการเบิกจ่ายเงินแล้ว ขององค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา
จํา นวนโครงการในแผนพ ัฒนา 3 ปี /ข้อบ ัญญ ัติ/เซ็น
ั
สญญา/เบิ
กจ่า ยแล้ว
90
80
70
60

แผนพัฒนา

50

โครงการในข ้อบัญญัต ิ

40

เซ็นสัญญา

30

เบิกเงินแล ้ว

20
10
0
1

2

3

4

5

6

ส่วนที่ 5
การติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan
(www.dla.go.th)
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2548 หมวด 6 ข้ อ 29 และระเบี ยบกระทรวงมหาดไทย ว่ า ด้ ว ยการจั ด ทํา แผนขององค์กรปกครองส่ ว น
ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ ประกอบกับหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.5/ว
2107 ลงวันที่ 2 กันยายน 2558 เรื่อง เร่งรัดการนําเข้าข้อมูลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 โดยสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พิจารณานําเข้า
ข้อมูลในระบบ e-plan ไปใช้ในการติดตามและประเมินผลตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทํา
แผนพัฒนาขององค์กรครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 29 (3)
องค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลาได้ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๙ ด้วยระบบ e-plan ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

การติดตามและประเมินผลด้ วยระบบ e-plan
(www.dla.go.th)
ปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

ส่วนที่ 6
การประเมินความพึงพอใจ
การติดตามและประเมิน ผลแผนพัฒนานั้นนอกจากจะมีการประเมินความสําเร็จของแผนทางด้า น
ตัวเลขแล้วยังต้องประเมินถึงความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการดําเนินงาน (โครงการ/กิจกรรม) ในการ
พัฒนาและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีในภาพรวมตามยุทธศาสตร์และประเด็นการพัฒนา และการ
ประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีผลต่อการให้บริการ (งานบริการประชาชน) ของปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๙ ทั้งนี้ การประเมินจะช่วยทําให้ทราบถึงผลสะท้อนกลับของการดําเนินงาน ความเป็นจริงที่เกิดขึ้น
ข้อเสนอแนะของประชาชนต่อองค์การบริหารส่วนตําบล ซึ่งสามารถนํามาปรับปรุงและพัฒนาให้ดีขึ้น อีกทั้ง
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาควรจะเป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา จึงมีการดําเนินการประเมินความพึงพอใจ ดังนี้
1. ความพึงพอใจต่อผลการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม
จากจํานวนแบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
ภาพรวม แบบสอบถามจํานวนทั้งสิ้น 70 ชุด สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ ดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. เพศ
สถานภาพ
จํานวน
ร้อยละ
(คน)
เพศ
ชาย
35
50.00
หญิง
35
50.00
รวม
70
100
2. อายุ
สถานภาพ

จํานวน
(คน)

ร้อยละ

3
12
15
16
17
7
70

4.29
17.14
21.43
22.86
24.29
10.00
100

จํานวน
(คน)

ร้อยละ

22

31.43

อายุ
-

อายุต่ํากว่า 20 ปี
อายุ 20 – 30 ปี
อายุ 31 – 40 ปี
อายุ 41 – 50 ปี
อายุ 51 – 60 ปี
อายุมากกว่า 60 ปี
รวม
3. ระดับการศึกษา
สถานภาพ

ระดับการศึกษา
1. ประถมศึกษา

-37สถานภาพ
ระดับการศึกษา
2. มัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า
3. อนุปริญญา หรือเทียบเท่า
4. ปริญญาตรี
5. สูงกว่าปริญญาตรี
6. อื่นๆ ระบุ
รวม

จํานวน
(คน)

ร้อยละ

31
3
13
1
0
70

44.29
4.29
18.57
1.43
0
100

จํานวน
(คน)

ร้อยละ

5
2
7
16
6
34
0
70

7.14
2.86
10.00
22.86
8.57
48.57
0.00
100

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

ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อผลการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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. การดําเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กําหนด

11.43

64.29

24.29

7. ผลการดําเนินโครงการ / กิจกรรมนําไปสู่การแก้ไขปัญหา

22.86

67.14

10.00

8. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดําเนินโครงการ / กิจกรรม

25.71

62.86

10.00

20.00

68.57

11.43

ภาพรวม

-38สรุปคะแนนจากแบบสอบถามทั้งหมด 70 คน ประเด็นความพึงพอใจ 8 ประเด็น
คะแนนความพึงพอใจเต็มทั้งหมด 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)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
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. การดําเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กําหนด

8.71

7. ผลการดําเนินโครงการ / กิจกรรมนําไปสู่การแก้ไขปัญหา

9.43

8. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดําเนินโครงการ / กิจกรรม

9.97

ภาพรวม (73.15/8)

9.14

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความสามารถทางเศรษฐกิจและบรรเทาปัญหาความยากจน
คะแนนความพึงพอใจ
ประเด็น
(เต็ม 10 คะแนน)
9.29
1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม
9.29
2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม
3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม

9.11

4. มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ

8.88

-395. มีความโปร่งใสในการดําเนินโครงการ / กิจกรรม

8.96

6. การดําเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กําหนด

8.88

7. ผลการดําเนินโครงการ / กิจกรรมนําไปสู่การแก้ไขปัญหา

9.11

8. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดําเนินโครงการ / กิจกรรม

9.48

ภาพรวม (73/8)

9.13

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
คะแนนความพึงพอใจ
ประเด็น
(เต็ม 10 คะแนน)
9.82
1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม
9.71
2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม
3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม

9.46

4. มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ

9.54

5. มีความโปร่งใสในการดําเนินโครงการ / กิจกรรม

9.45

6. การดําเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กําหนด

9.41

7. ผลการดําเนินโครงการ / กิจกรรมนําไปสู่การแก้ไขปัญหา

9.70

8. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดําเนินโครงการ / กิจกรรม

9.96

ภาพรวม (77.05/8)

9.63

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุล
อย่างยั่งยืน
คะแนนความพึงพอใจ
ประเด็น
(เต็ม 10 คะแนน)
9.14
1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม
9.55
2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม
3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม

9.27

4. มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ

9.30

5. มีความโปร่งใสในการดําเนินโครงการ / กิจกรรม

9.05

-406. การดําเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กําหนด

9.05

7. ผลการดําเนินโครงการ / กิจกรรมนําไปสู่การแก้ไขปัญหา

9.14

8. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดําเนินโครงการ / กิจกรรม

9.46

ภาพรวม (73.96/8)

9.25

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การบริหารราชการตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี
ประเด็น
1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม

คะแนนความพึงพอใจ
(เต็ม 10 คะแนน)
9.34

2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม

9.29

3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม

8.96

4. มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ

9.21

5. มีความโปร่งใสในการดําเนินโครงการ / กิจกรรม

9.23

6. การดําเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กําหนด

8.95

7. ผลการดําเนินโครงการ / กิจกรรมนําไปสู่การแก้ไขปัญหา

9.16

8. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดําเนินโครงการ / กิจกรรม

9.41

ภาพรวม (73.55/8)

9.19

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์ตามแผนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแนวนโยบาย
ของรัฐบาลและยุทธศาสตร์ของจังหวัด อําเภอ
คะแนนความพึงพอใจ
ประเด็น
(เต็ม 10 คะแนน)
9.71
1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม
9.50
2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม
3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม

9.45

4. มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ

9.23

5. มีความโปร่งใสในการดําเนินโครงการ / กิจกรรม

9.41

6. การดําเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กําหนด

9.16

-417. ผลการดําเนินโครงการ / กิจกรรมนําไปสู่การแก้ไขปัญหา

9.57

8. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดําเนินโครงการ / กิจกรรม

9.73

ภาพรวม ( 75.76/8)

9.47

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

การประเมินความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการที'มตี ่ อคณภาพการให้
บริการขององค์ การบริหารส่ วนตําบลพลับพลา
ุ
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2559

(รายละเอียดตามแนบท้ ายรายงานผลฯ)

ส่วนที่ 7
สรุปรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
1. ผลการติดตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. 2557 – 2561)
จากการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา สามารถ
สรุปได้ ดังนี้
1.1 องค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา ได้ดําเนินการจัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548
1.3 องค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลาสามารถดําเนินงานได้เกินร้อยละ ๕๐ ของแผน แต่น้อยกว่า
ปีที่ผ่านมา ดังนี้
2) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
 โครงการที่บรรจุในแผน
จํานวน 157 โครงการ
 สามารถดําเนินการได้
จํานวน 93 โครงการ
 คิดเป็นร้อยละ 59.24
3) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2548
 โครงการที่บรรจุในแผน
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 ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548
2.2 องค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา สามารถดําเนินงานได้ตามวัตถุประสงค์มากกว่าร้อยละ 50
ของแผนแต่ดําเนินการได้น้อยกว่าปีที่ผ่านมา ดังนี้
การดําเนินงาน แผนพัฒนา ข้อบัญญัติ
สามปี
2558
2558
จํานวนโครงการ
136
119
ร้อยละ
87.50

ดําเนิน
การ
ได้จริง
105
88.24

แผนพัฒนา ข้อบัญญัติ
สามปี
2559
2559
157
93
59.24

ดําเนิน
การ
ได้จริง
78
83.87

จากตารางเปรียบเทียบจะเห็นว่าแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561) เฉพาะปี 2559 มีจํานวน
โครงการ/กิจกรรมน้อยกว่าปี พ.ศ. 2558 สาเหตุเนื่องมาจาก
โครงการ/กิจกรรมในปี 59 เป็นการดําเนินโครงการที่มีขนาดใหญ่กว่าปี 2558 โดยพิจารณาจากความ
จําเป็นและความเดือดร้อนของประชาชนในตําบลตามลําดับความสําคัญ ส่วนในปี 2558 นั้นเป็นการดําเนิน
โครงการที่กระจายแต่ละหมู่บ้านเท่าๆ กัน จึงทําให้สามารถดําเนินโครงการตามแผนพัฒนาได้มากกว่าปี 2559
3. ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
การประเมินความพึงพอใจมีผลการประเมินความพึงพอใจ ดังนี้

-433.1 ผลการประเมิ นความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่ อผลการดํ าเนินงานโครงการ/กิ จกรรมของ
องค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา ในการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีในภาพรวมตาม
ยุทธศาสตร์และประเด็นการพัฒนา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ตามที่องค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา ได้ดําเนินการประเมินความพึงพอใจของประชาชน
โดยแบ่งช่วงของผลการประเมินออกเป็น 3 ระดับ คือ พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ ซึ่งผลการประเมินออกมา
อยู่ในระดับพอใจ คิดเป็นร้อยละ 68.57 เทียบกับผลการประเมินของปีงบประมาณ 2558 ร้อยละ 73.38
แสดงให้เห็นว่าประชาชนมีความพอใจน้อยลง 4.81 สาเหตุมาจากองค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา ได้
บรรจุโครงการในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561) จํานวน 157 โครงการ เป็นโครงการ/กิจกรรมที่มี
ขนาดใหญ่กว่าปี 2558 และการดําเนินการมีความล่าช้าเนื่องจากเนื่องจากขนาดของพื้นที่ จากผู้รับจ้าง และ
จากงบเงินอุดหนุนที่ได้รับล่าช้าและมีจํานวนไม่เพียงพอ แต่องค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลาก็สามารถบรรจุ
โครงการ/กิจกรรมในข้อบัญญัติ 2559 จํานวน 93 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 59.24 สามารถดําเนินการได้
ลุล่วง 87 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 83.87 จากงบประมาณรายจ่ายที่อนุมัติงบประมาณแล้ว ไม่สามารถ
ดําเนินการตามภารกิจที่ได้ตั้งไว้ จํานวน 6 โครงการ
3.2 การประเมินความพึงพอใจ ของผู้รับบริการที่มีผลต่อคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลพลับพลา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ตามที่องค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา ได้เห็นชอบให้วิทยาลัยนครราชสีมา ดําเนินการ
สํา รวจความพึงพอใจของผู้รั บบริการที่ มีต่ อคุ ณภาพการให้ บ ริการขององค์การบริ ห ารส่ว นตํ า บลพลั บพลา
ประจําปีงบประมาณ 2559 ซึ่งผลการสํารวจพบว่าประชาชนพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วน
ตําบลพลับพลาในภาพรวมอยู่ในระดับร้อยละ 90.80 โดยได้คะแนนอยู่ในระดับ 9 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
พบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่อด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ อยู่ในระดับร้อยละ
90.40 ได้คะแนนอยู่ในระดับ 9 พอใจด้านช่องทางการให้บริการอยู่ในระดับร้อยละ 90.60 ได้คะแนนอยู่ใน
ระดับ 9 พอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ อยู่ในระดับร้อยละ 91.20 ได้คะแนนอยู่ในระดับ 9 และพอใจด้านสิ่ง
อํานวยความสะดวกอยู่ในระดับร้อยละ 90.80 ได้คะแนนอยู่ในระดับ 9
เมื่อพิจารณาผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่ อคุณภาพให้บริหารของ อบต.
พลับพลา จะเห็นว่า อบต.พลับพลา มีการพัฒนาการให้บริการเพิ่มขึ้น โดยในภาพรวมระดับความพึงพอใจ
ระหว่างปี พ.ศ. 2558 ถึงปี พ.ศ. 2559 เพิ่มจากร้อยละ 88.40 เป็นร้อยละ 90.80 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
จะเห็ นว่า ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้ บริการ ระดับ ความพึงพอใจเพิ่มจากร้ อยละ 88.40 เป็นร้ อยละ
90.60 ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ระดับความพึงพอใจเพิ่มจากร้อยละ 88.80 เป็นร้อยละ 91.20 และด้านสิ่ง
อํานวยความสะดวก ระดับความพึงพอใจเพิ่มจากร้อยละ 88.20 เป็นร้อยละ 90.80
ผลการประเมิ น ความพึ ง พอใจของประชาชนผู้ รั บ บริ ก ารที่ มีต่ อการให้ บ ริ ก ารของ อบต.
พลับพลา แยกตามงานสําคัญ 4 งาน พบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ
ของ อบต.พลับพลา โดยภาพรวม 4 งาน อยู่ในระดับร้อยละ 90.80 ได้คะแนนอยู่ในระดับ 9 พอใจงานป้องกัน
บรรเทาสาธารณภั ย (ภั ยแล้ ว /ไฟไหม้ ) อยู่ ในระดับ ร้ อยละ 90.60 ได้คะแนนอยู่ในระดั บ 9 พอใจงานด้ า น
สาธารณสุข อยู่ในระดับร้อยละ 91.00 ได้คะแนนอยู่ในระดับ 9 และพอใจงานด้านการรักษาความสะอาดในที่
สาธารณะ อยู่ในระดับร้อยละ 91.00 ได้คะแนนอยู่ในระดับ 9
4. ข้อร้องเรียนและร้องทุกข์จากประชาชน

-44องค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา ไม่มีข้อร้องเรียนและความขัดแย้งกับประชาชน มีเพียงข้อร้อง
ทุกข์ที่ต้องการให้องค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลาดําเนินการแก้ไขให้ เช่น แจ้งเรื่องซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ เมื่อ
องค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลาได้ดําเนินการแก้ไขแล้ว ประชาชนก็เกิดความพอใจหากปัญหาที่เกิดขึ้น
5. ปัญหาและอุปสรรคขององค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา
5.1 ปัญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานมีดังนี้
ปัญหา
1) องค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายรับเงินอุดหนุนทั่วไป
จากรัฐบาลน้อย ซึ่งไม่เพียงพอที่จะสามารถดําเนินการตามโครงการในแผนพัฒนาได้ทั้งหมด
2) เครื่องมือ เครื่องใช้ เทคโนโลยีในการทํางานยังมีไม่เพียงพอต่อการดําเนินการ
3) พื้นที่องค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลามีพื้นที่ขนาดใหญ่มีปัญหาที่จะต้องแก้ไขอยู่เป็น
จํานวนมาก
อุปสรรค
1) อํานาจหน้าที่มีข้อจํากัดทําให้ไม่สามารถดําเนินการได้ครบทุกปัญหาความต้องการของ
ประชาชน
5.2 ปัญหาและอุปสรรคในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา มีดังนี้
ปัญหา
1) องค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา ไม่สามารถบรรจุโครงการ/กิจกรรมในข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายได้ครบทุกโครงการ/กิจกรรม
2) องค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา ไม่สามารถดําเนินการได้ครบทุกโครงการ/กิจกรรม
ที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
อุปสรรค
1) องค์การบริหารส่วนตําบลพลั บพลา มี งบประมาณไม่ เพีย งพอต่อการดํา เนิน งานแก้ไข
ปัญหาและความต้องการของประชาชนในตําบลได้ทั้งหมด
2) องค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา ตั้งงบประมาณในการดําเนินการตามภารกิจแต่ละ
ด้านบางรายการยังไม่เพียงพอและบางรายการมากเกินไป ทําให้ต้องโอนเพิ่ม โอนลด และตั้งจ่ายรายการใหม่
6. ข้อเสนอแนะ
เพื่อให้การดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา มีระดับความสําเร็จที่สามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้และประชาชนมีความพึงพอใจสูงสุด จึงมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
6.1 การดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา
1) การจัดทําแผนพัฒนาสามปีควรพิจารณางบประมาณและคํานึงถึงสถานะการคลังในการ
พิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาสามปี
2) ควรเร่งรัดให้มีการดําเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้
สามารถดําเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น
3) องค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา ควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสม
กับกับภารกิจแต่ละด้านที่จะต้องดําเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด โอนตั้งจ่ายรายการ
ใหม่

-456.2 การบริการประชาชน
1) ในด้านของการบริการ เช่น เรื่องการแก้ไข ดูแลแผงวงจรโซล่าเซล ให้ดีกว่านี้ เมื่อชํารุด
ทาง อบต.ออกไปแก้ไขช้า
2) จากการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ ต้องการให้มีการปรับปรุงหอกระจายข่าว
บางจุดที่เสียงไม่ชัดเจน ปรับปรุงเรื่องกล้องวงจรปิดที่ไม่สามารถใช้งานได้

ภาคผนวก
- แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม
- แบบประเมิน ความพึ งพอใจต่อผลการดํ าเนิ นงานขององค์ กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในภาพรวม ในแต่ล ะ
ยุทธศาสตร์
- ภาพกิจกรรม/โครงการ ที่ดําเนินการ ในปีงบประมาณ 2559

แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดําเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม
คําชี้แจง แบบสํารวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
ภาพรวม โดยกําหนดให้มีการเก็บข้อมูลปีละ 1 ครั้ง หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
คําชี้แจง โปรดใส่เครื่องหมาย √ ลงใน

ตามความเป็นจริง

1. เพศ

(1) ชาย

(2) หญิง

2. อายุ

(1) ต่ํากว่า 20 ปี

(2) 20 – 30 ปี

(3) 31 – 40 ปี

(4) 41 – 50 ปี

(5) 51 – 60 ปี

(6) มากกว่า 60 ปี

3. การศึกษา

4. อาชีพหลัก

(1) ประถมศึกษา

(2) มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า

(3) อนุปริญญา หรือเทียบเท่า

(4) ปริญญาตรี

(5) สูงกว่าปริญญาตรี

(6) อื่นๆ (ระบุ)........................

(1) รับราชการ

(2) เอกชน/รัฐวิสาหกิจ

(3) ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว

(4) รับจ้าง

(5) นักเรียนนักศึกษา

(6) เกษตรกร

(7) อื่น ๆ (ระบุ)………………………………………………………..
ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อผลการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
คําชี้แจง โปรดใส่เครื่องหมาย √ ลงใน ที่ตรงกับความรู้สึกของท่าน ตามความเป็นจริง
1. ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวมมากน้อยเพียงใด
ประเด็น
พอใจมาก
1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม
2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม
3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ /
กิจกรรม
4. มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ
5. มีความโปร่งใสในการดําเนินโครงการ / กิจกรรม
6. การดําเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กําหนด
7. ผลการดําเนินโครงการ / กิจกรรมนําไปสู่การแก้ไขปัญหา
8. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดําเนินโครงการ / กิจกรรม

พอใจ

ไม่พอใจ

แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา
ในแต่ละยุทธศาสตร์
คําชี้แจง แบบสํารวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
ภาพรวม โดยกําหนดให้มีการเก็บข้อมูลปีละ 1 ครั้ง หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
คําชี้แจง โปรดใส่เครื่องหมาย √ ลงใน

ตามความเป็นจริง

1. เพศ

(1) ชาย

(2) หญิง

2. อายุ

(1) ต่ํากว่า 20 ปี

(2) 20 – 30 ปี

(3) 31 – 40 ปี

(4) 41 – 50 ปี

(5) 51 – 60 ปี

(6) มากกว่า 60 ปี

3. การศึกษา

4. อาชีพหลัก

(1) ประถมศึกษา

(2) มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า

(3) อนุปริญญา หรือเทียบเท่า

(4) ปริญญาตรี

(5) สูงกว่าปริญญาตรี

(6) อื่นๆ (ระบุ)........................

(1) รับราชการ

(2) เอกชน/รัฐวิสาหกิจ

(3) ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว

(4) รับจ้าง

(5) นักเรียนนักศึกษา

(6) เกษตรกร

(7) อื่น ๆ (ระบุ)………………………………………………………..
ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อผลการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
คําชี้แจง โปรดใส่เครื่องหมาย √ ลงใน ที่ตรงกับความรู้สึกของท่าน ตามความเป็นจริง
1. ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวมมากน้อยเพียงใด
ประเด็น
พอใจมาก
1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม
2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม
3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ /
กิจกรรม
4. มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ
5. มีความโปร่งใสในการดําเนินโครงการ / กิจกรรม
6. การดําเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กําหนด
7. ผลการดําเนินโครงการ / กิจกรรมนําไปสู่การแก้ไขปัญหา
8. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดําเนินโครงการ / กิจกรรม

พอใจ

ไม่พอใจ

-1แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา
ในแต่ละยุทธศาสตร์
คําชี้แจง แบบสํารวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา
ในแต่ละยุทธศาสตร์ โดยกําหนดให้มีการเก็บข้อมูลปีละ 1 ครั้ง หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
คําชี้แจง โปรดใส่เครื่องหมาย √ ลงใน

ตามความเป็นจริง

1. เพศ

(1) ชาย

(2) หญิง

2. อายุ

(1) ต่ํากว่า 20 ปี

(2) 20 – 30 ปี

(3) 31 – 40 ปี

(4) 41 – 50 ปี

(5) 51 – 60 ปี

(6) มากกว่า 60 ปี

3. การศึกษา

4. อาชีพหลัก

(1) ประถมศึกษา

(2) มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า

(3) อนุปริญญา หรือเทียบเท่า

(4) ปริญญาตรี

(5) สูงกว่าปริญญาตรี

(6) อื่นๆ (ระบุ)........................

(1) รับราชการ

(2) เอกชน/รัฐวิสาหกิจ

(3) ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว

(4) รับจ้าง

(5) นักเรียนนักศึกษา

(6) เกษตรกร

(7) อื่น ๆ (ระบุ)………………………………………………………..
ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อผลการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1.
ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา ในด้าน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน (การก่อสร้าง ปรับปรุง บํารุงรักษาถนน สะพาน ทางน้ํา ท่อระบาย
น้ํา รางระบายน้ํา การก่อสร้างสาธารณูปโภค สาธารณูประการ ก่อสร้างอื่นๆ การสร้างและบํารุงรักษาทางบก
และทางน้ําที่เชื่อมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การก่อสร้าง/บํารุงรักษาเส้นทางขนส่งสินค้าการเกษตร)
โดยให้คะแนนเต็ม 10 คะแนน จะให้คะแนนองค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา เท่าใด
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ประเด็นความพึงพอใจ
มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม
มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม
มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม
มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ
มีความโปร่งใสในการดําเนินโครงการ / กิจกรรม
การดําเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กําหนด
ผลการดําเนินโครงการ / กิจกรรมนําไปสู่การแก้ไขปัญหา
ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม

คะแนน (10 คะแนน)

-22.
ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา ในด้าน
ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความสามารถทางเศรษฐกิจและบรรเทาปัญหาความยากจน (การส่งเสริมอาชีพ/พัฒนา
สินค้าชุมชน/ลานค้าชุมชน ส่งเสริมสนับสนุนด้านการเกษตร) โดยให้คะแนนเต็ม 10 คะแนน จะให้คะแนน
องค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา เท่าใด
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ประเด็นความพึงพอใจ
มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม
มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม
มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม
มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ
มีความโปร่งใสในการดําเนินโครงการ / กิจกรรม
การดําเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กําหนด
ผลการดําเนินโครงการ / กิจกรรมนําไปสู่การแก้ไขปัญหา
ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดําเนินโครงการ / กิจกรรม

คะแนน (10 คะแนน)

3.
ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา ในด้าน
ยุทธศาสตร์ส ร้างสั งคมให้มีคุณภาพชี วิตที่ดี และอยู่ร่วมกันอย่ างมีความสุ ข (ส่ งเสริ มสนับ สนุนด้ านการศึกษา
ศาสนาวัฒนธรรม และประเพณี การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาส
และผู้ติด เชื้อ HIV และเพิ่มศั กยภาพศู นย์พัฒนาเด็กเล็ก ด้า นกีฬา การป้ องกั นและบรรเทาสาธารณภัย การ
สาธารณสุข การแก้ไขป้องกันปัญหายาเสพติด) โดยให้คะแนนเต็ม 10 คะแนน จะให้คะแนนองค์การบริหาร
ส่วนตําบลพลับพลา เท่าใด
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ประเด็นความพึงพอใจ
มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม
มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม
มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม
มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ
มีความโปร่งใสในการดําเนินโครงการ / กิจกรรม
การดําเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กําหนด
ผลการดําเนินโครงการ / กิจกรรมนําไปสู่การแก้ไขปัญหา
ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดําเนินโครงการ / กิจกรรม

คะแนน (10 คะแนน)

4.
ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา ในด้าน
ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุลอย่างยั่งยืน (การกําจัด
ขยะมูลฝอย การจัดการบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยให้คะแนนเต็ม 10 คะแนน จะให้
คะแนนองค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา เท่าใด
ประเด็นความพึงพอใจ
1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม
2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม
3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม

คะแนน (10 คะแนน)

-34.
5.
6.
7.
8.

ประเด็นความพึงพอใจ
มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ
มีความโปร่งใสในการดําเนินโครงการ / กิจกรรม
การดําเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กําหนด
ผลการดําเนินโครงการ / กิจกรรมนําไปสู่การแก้ไขปัญหา
ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดําเนินโครงการ / กิจกรรม

คะแนน (10 คะแนน)

5.
ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา ในด้าน
ยุทธศาสตร์การบริหารราชการตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี (ส่งเสริมศักยภาพของท้องถิ่นทุกๆ ด้าน การ
พัฒนาเทคโนโลยีและบุคลากร ส่งเสริมประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วม ความพึงพอใจของประชาชน) โดยให้
คะแนนเต็ม 10 คะแนน จะให้คะแนนองค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา เท่าใด
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ประเด็นความพึงพอใจ
มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม
มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม
มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม
มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ
มีความโปร่งใสในการดําเนินโครงการ / กิจกรรม
การดําเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กําหนด
ผลการดําเนินโครงการ / กิจกรรมนําไปสู่การแก้ไขปัญหา
ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดําเนินโครงการ / กิจกรรม

คะแนน (10 คะแนน)

6.
ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา ในด้าน
ยุทธศาสตร์ ตามแผนการกระจายอํา นาจให้ แก่ องค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่นตามแนวนโยบายของรัฐบาลและ
ยุทธศาสตร์ของจั งหวัด อํา เภอ) โดยให้คะแนนเต็ม 10 คะแนน จะให้ คะแนนองค์การบริ หารส่ว นตํ าบล
พลับพลา เท่าใด
ประเด็นความพึงพอใจ
คะแนน (10 คะแนน)
1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม
2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม
3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม
4. มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ
5. มีความโปร่งใสในการดําเนินโครงการ / กิจกรรม
6. การดําเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กําหนด
7. ผลการดําเนินโครงการ / กิจกรรมนําไปสู่การแก้ไขปัญหา
8. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดําเนินโครงการ / กิจกรรม
7. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ........................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

ภาพกิจกรรม/โครงการ ที่ดําเนินการ ในปีงบประมาณ 2559
1. โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายบ้านโนนแดงไปบ่อขยะ บ้านโนนแดง หมู่ที่ 16
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายน้อย บ้านหนองยายเหล่ หมู่ที่ 5

3. โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายดอบตาห่ํา บ้านเกาะ หมู่ที่ 8

4. โครงการก่อสร้างถนนลูกรังติดบ้านายสมทรง เสาวภาคย์ บ้านบุยอ หมู่ที่ 18

-2โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา คสล. บ้านคลองยาง หมู่ที่ 14 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
5. ตั้งจุดให้บริการประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ สงกรานต์ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง
สังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

6. โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ด้านการสร้างสังคมให้มี
คุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

7. โครงการงานประเพณีแข่งเรือ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ด้านการสร้างสังคมให้มี
คุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

