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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. 2560 รอบเดือนเมษายน 2560 (ตุลาคม 2559  ถึงเดือนมีนาคม  2560)  ข้ึน  เพ่ือรายงาน
และเสนอความเห็นท่ีได้จากการติดตามให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลาทราบ  ซ่ึงรายงานผลการ
ติดตามฉบับนี้จะสามารถเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา ในการแก้ไข
ปัญหาให้กับประชาชน เพ่ือประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด   
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ส่วนท่ี  1 
 

บทนํา 
 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 
2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559 กําหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนามี
หน้าท่ี กําหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ดําเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา  และรายงานผลการติดตามต่อผู้บริหาร คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา 
และประชาชนในท้องถ่ินได้รับทราบ  ซ่ึงในปัจจุบันการติดตามและประเมินผลนับว่ามีความสําคัญและจําเป็นต่อ
การบริหารงานเป็นอย่างยิ่ง  เนื่องจากการติดตามและประเมินผลเป็นการประเมินผลงานการปฏิบัติงานของปีท่ี
ผ่านมา  ว่ามีความสอดคล้องกับแผนงานท่ีได้วางเอาไว้หรือไม่  รวมท้ังการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนอย่าง
แท้จริง  องค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีภาระหน้าท่ีท่ีจะต้องให้การ
บริการแก่ประชาชนในชุมชน  จึงจําเป็นท่ีจะต้องมีการจัดทําแผนติดตามและประเมินผล  เพ่ือวัดถึงประสิทธิภาพ  
ประสิทธิผลของการดําเนินการในด้านต่างๆ เพ่ือใช้เปรียบเทียบการทํางานของปีท่ีผ่านมา  
 

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 

1.  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 
2548  ข้อ 29  ดังนี้ 
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   (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  2560  
 

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)  ติดตามและประเมินผลตามยุทธศาสตร์การพัฒนา และแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2560 – 

2562)  ในรอบเดือนเมษายน 2560 (ต้ังแต่เดือนตุลาคม 2559 ถึงเดือน มีนาคม 2560) 
(2)  ดําเนินการตรวจสอบในระหว่างการดําเนินโครงการพัฒนาและกิจกรรมท่ีดําเนินการจริง

ท้ังหมดในพ้ืนท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินประจําปีงบประมาณนั้น ซ่ึงแบ่งออกเป็นสองช่วงคือเดือนเมษายน
และเดือนตุลาคมของทุกปี ว่าสามารถเป็นไปตามเป้าหมายท่ีตั้งไว้หรือไม่ 

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

4.3  เครื่องมือท่ีใช้ในการติดตามและประเมินผล 
แบบท่ี  1  การกํากับการจัดทํายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
แบบท่ี  2  แบบติดตามผลการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
แบบท่ี  3  แบบประเมินผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตร์ 
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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 
1.1  การก่อสร้าง/ ปรับปรุง/ บํารุงรักษา/ ต่อเติม/ ซ่อมแซม/ เส้นทางคมนาคมขนส่ง 

ทางบก ทางน้ํา เส้นทางขนส่งพืชผลทางการเกษตร รางระบายน้ํา ท่อระบายน้ํา สะพาน ในท้องถ่ินอย่างท่ัวถึง 
           1.2  การสร้าง ปรับปรุง และบํารุงรักษาเส้นทางคมนาคมขนส่งทางบก  ทางน้ําท่ี
เชื่อมต่อระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอ่ืน          

1.3  การขยายเขต/ ก่อสร้าง/ ปรับปรุง/ บํารุงรักษา/ ซ่อมแซม ไฟฟ้าสาธารณะ ไฟฟ้า 
พลังงานแสงอาทิตย์ ติดต้ังโคมไฟฟ้าสาธารณะ 

1.4 การขยายเขต/ ก่อสร้าง/ ปรับปรุง/ บํารุงรักษา/ ซ่อมแซม  ประปาส่วนภูมิภาค 
และประปาหมู่บ้าน    
   1.5  การก่อสร้าง/ จัดหา/ ปรับปรุง/ บํารุงรักษา/ ซ่อมแซม การบริการสาธารณะ
โครงสร้างพ้ืนฐานอ่ืนๆ 
     2.  ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความสามารถทางเศรษฐกิจ  การท่องเท่ียว  การเกษตร  เพ่ือบรรเทา
ปัญหาความยากจน 

             2.1  เสริมสร้างเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริ  และภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
2.2  ส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงเกษตร/ ส่งเสริมอาชีพ/ พัฒนาสินค้าและผลิตภัณฑ์ 

ชุมชน/ ลานค้าชุมชน 
       2.3  ส่งเสริมสนับสนุนด้านการเกษตรและปศุสัตว์ 
     3.  ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีอย่างท่ัวถึงและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 

3.1  ส่งเสริมสนับสนุนด้านการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรมและประเพณี 
       3.2  การสังคมสงเคราะห์  และการพัฒนาคุณภาพชีวิต  เด็ก  สตรี  ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  
ผู้ด้อยโอกาส  และผู้ติดเชื้อ  HIV  เพ่ิมศักยภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และส่งเสริมพัฒนาบทบาทของผู้นําชุมชน   
            3.3  การสนับสนุนส่งเสริมด้านการกีฬาและนันทนาการ 
            3.4  การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย/ลดอุบัติเหตุจราจรทางบก/ทางน้ํา 



-5- 
 
            3.5  การสาธารณสุขด้านสุขภาพอนามัยของประชาชน  การควบคุมป้องกันโรคติดต่อ/
โรคระบาดและโรคไม่ติดต่อ  

3.6  การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยการ บูรณาการจากทุกภาคส่วน 
     4.  ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุล
อย่างยั่งยืน 

4.1  การกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลอย่างเป็นระบบ 
4.2  การจัดการ  การบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ  แหล่งน้ํา  และสิ่งแวดล้อมให้ 

ยั่งยืน       
5.  ยุทธศาสตร์การบริหารราชการตามหลักการบริหารบ้านเมืองท่ีดี 

       5.1  ส่งเสริมศักยภาพของท้องถ่ินในทุกๆ  ด้าน  ตามหลักการบริหารจัดการท่ีดี 
        5.2  การพัฒนาเทคโนโลยีและบุคลากรให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับการปฏิบัติงาน  

6. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย ความม่ันคง และสนับสนุน 
แนวนโยบายของรัฐบาล จังหวัด อําเภอ 
       6.1  ส่งเสริมประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน  
   6.2  การส่งเสริมการมีส่วนร่วม การสร้าง/การประเมินความพึงพอใจของประชาชน 
   6.3  ส่งเสริมสนับสนุนแนวนโยบายของรัฐบาลและยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด   

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



ส่วนท่ี  3 
 

การบันทึกข้อมูลในแบบรายงาน 
 

แบบท่ี  1  การกํากับการจัดทํายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 

คําช้ีแจง  :  แบบท่ี  1  เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน   
     โดยจะทําการประเมินและรายงานทุก  ๆ  ครั้งหลังจากท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินได้ประกาศใช้  
     แผนยุทธศาสตร์ 

 

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

มี ไม่มี 
ประเด็นการประเมิน การดําเนินงาน การดําเนินงาน 

ส่วนท่ี 1  คณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน 
  

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. 2560 (รอบเดือนเมษายน  2560) 
 

ส่วนท่ี  2  ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนา  3  ปี  
3.  จํานวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนา  3  ปี 
 

ปีท่ี 1  2560 ปีท่ี 2  2561 ปีท่ี 3  2562 รวม 

ยุทธศาสตร์ จํานวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จํานวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จํานวน 
โครงการ 

งบ 

ประมาณ 

จํานวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

1.  ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

89 37,477,050 89 37,477,050 84 36,732,050 262 111,686,150 

2.  ยุทธศาสตร์
เสริมสร้าง
ความสามารถทาง
เศรษฐกิจ การ
ท่องเท่ียว การเกษตร 
เพื่อบรรเทาปัญหา
ความยากจน 

29 5,865,000 29 5,865,000 29 5,865,000 87 17,595,000 

3.  ยุทธศาสตร์สร้าง
สังคมให้มีคุณภาพชีวิต
ท่ีดีอย่างท่ัวถึงและอยู่
ร่วมกันอยา่งมีความสุข 

51 21,710,000 51 22,667,600 50 23,579,600 152 67,957,200 

4. ยุทธศาสตร์การ
อนุรักษ์และพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อมให้เกิด
ความสมดุลอย่างยั่งยืน 

9 3,760,000 9 3,760,000 9 3,760,000 27 11,280,000 

5. ยุทธศาสตร์การ
บริหารราชการตาม
หลักการบริหาร
บ้านเมืองท่ีดี 

12 7,610,000 12 7,610,000 12 7,610,000 36 22,830,000 

6. ยุทศาสตร์การ
ส่งเสริมการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย 
ความม่ันคง และ
สนับสนุนแนวนโยบาย
ของรัฐบาล จังหวัด 
อําเภอ 

7 245,000 7 245,000 7 245,000 21 735,000 

รวม 197 76,667,050 197 77,624,650 191 77,791,650 585 232,083,350 

 

แบบท่ี  2  แบบติดตามผลการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
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4. ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปี  2560   (รอบเดือนเมษายน 2560) 

จํานวนโครงการทั้งหมด
ในแผนพัฒนาปี 2560 

จํานวนโครงการ 
ที่บรรจุในข้อบญัญตั ิ

จํานวนโครงการ 
ที่ทําเสร็จ 

(คิดเป็นร้อยละของจํานวน
โครงการตามข้อบัญญัติ) 

จํานวนโครงการที่ไม่ได้
บรรจุในข้อบญัญตัิและ

ไม่ได้ดําเนินการ ยุทธศาสตร ์

จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ 
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 89 45.18 41 20.81 1 0.96 48 24.37 

2.  ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความสามารถ
ทางเศรษฐกิจ การท่องเท่ียว การเกษตร 
เพื่อบรรเทาปัญหาความยากจน 

29 14.72 7 3.55 0 0 22 11.17 

3.  ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิต
ท่ีดีอย่างท่ัวถึงและอยู่ร่วมกันอย่างมี
ความสุข 

51 25.89 36 18.27 13 12.50 15 7.61 

4. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์และพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้เกิด
ความสมดุลอย่างยั่งยืน 

9 4.57 4 2.03 2 1.93 5 2.54 

5. ยุทธศาสตร์การบริหารราชการตาม
หลักการบริหารบ้านเมืองท่ีดี 12 6.09 9 4.58 1 0.96 3 1.52 

6. ยุทศาสตร์การส่งเสริมการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย ความม่ันคง และ
สนับสนุนแนวนโยบายของรัฐบาล จังหวดั 
อําเภอ 

7 3.55 7 3.55 1 0.96 0 0 

รวม 197 100 104 52.79 18 17.31 93 47.21 
 

ส่วนท่ี  3  ผลการดําเนินงานตามโครงการท่ีได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ    
โครงการท่ีได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจําปี  2560  (รอบเดือนเมษายน 2560) 

 
 
 
 
 
 
 
 

ผลการดําเนินงาน งบประมาณ โครงการ 
ดําเนินการเสร็จแล้ว อยู่ระหว่าง

ดําเนินการ 
ยังไม่ได้

ดําเนินการ 
งบประมาณท่ีได้รับ งบประมาณท่ี

เบิกจ่าย 

1.  โครงการก่อสร้างสนามฟุต
ซอล ขนาดกว้าง 20 เมตร ยาว 
40 เมตร หมู่ 6 อบต.พลับพลา 
อ.โชคชัย จ.นม. 

 
- 
 

 
/ 
 

 
- 
 

 
2,013,000 

 
 
 

อยู่ระหว่างดําเนินการ 
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แบบท่ี  3  แบบประเมินผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 

 
คําช้ีแจง   :   แบบท่ี  3    เป็นแบบประเมินตนเอง     โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ประเมินผลการดําเนินงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินตามยุทธศาสตร์ท่ีกําหนดไว้  และมีกําหนดระยะเวลาในการรายงานอย่างน้อยปี  ละ  2  
ครั้ง   

 
ส่วนท่ี  1  ข้อมูลท่ัวไป 
 

1.  ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน…………………………องค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา…………………. 
2.  วัน/เดือน/ปี   ท่ีรายงาน  …20…เมษายน 2560……………………………………………....... 
 

ส่วนท่ี  2  ยุทธศาสตร์  และโครงการในปี  2560  รอบเดือนเมษายน 2560 
 

3.  ยุทธศาสตร์และจํานวนโครงการท่ีปรากฏในแผน  และจํานวนโครงการท่ีได้ปฏิบัติ 
 

จํานวนโครงการ 

ยุทธศาสตร์ 
ปรากฏยู่ในแผนพัฒนา

สามปี 
บรรจุอยู่ใน
ข้อบัญญัติ 

คิดเป็นร้อยละ 
ของโครงการท่ี
ปรากฏในแผนฯ 

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 89 41 20.81 
2.  ยุทธศาสตร์เสรมิสร้างความสามารถทางเศรษฐกิจและ
บรรเทาปัญหาความยากจน 

29 7 3.55 

3.  ยุทธศาสตรส์ร้างสังคมให้มีคณุภาพชีวิตท่ีดีและอยู่
ร่วมกันอย่างมีความสุข 

51 36 18.27 

4. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุลอย่างยั่งยืน 

9 4 2.03 

5. ยุทธศาสตร์การบริหารราชการตามหลักการบริหาร
บ้านเมืองท่ีด ี

12 9 4.58 

6. ยุทธศาสตรต์ามแผนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินและแนวนโยบายของรัฐบาล 

7 7 3.55 

รวม 197 104 52.79 
   

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนท่ี  4 
 

ผลการดําเนินงาน 
 

องค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลาได้จัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา  3  ปี   
(พ.ศ.  2560 – 2562)  ตามกระบวนการท่ีบัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนา
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  พ.ศ.  2548 และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (ฉบับท่ี 2)  พ.ศ.  2559 โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน  เช่น  การจัดเวที
ประชาคม  การประชุมกรรมการชุมชน  เพ่ือรับฟังปัญหาและความต้องการท่ีแท้จริงของประชาชนในพ้ืนท่ีก่อน
นํามาจัดทําโครงการเพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ี  ท่ีบรรจุไว้ในแผนพัฒนาต่อไป 
  องค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลาได้ประกาศใช้แผนพัฒนา  3   ปี  (พ.ศ.  2560-2562)  เม่ือ
วันท่ี   30  พฤษภาคม  2559  โดยได้กําหนดโครงการท่ีจะดําเนินการตามแผนพัฒนา  3  ปี  พ.ศ.  2560   รวม  
197  โครงการ  งบประมาณ  76,667,050.00 บาท  สามารถจําแนกตามยุทธศาสตร์  ได้ดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 89 37,477,050 
2.  ยุทธศาสตร์เสรมิสร้างความสามารถทางเศรษฐกิจ การท่องเท่ียว 
การเกษตร เพ่ือบรรเทาปัญหาความยากจน 

29 5,865,000 

3.  ยุทธศาสตรส์ร้างสังคมให้มีคณุภาพชีวิตท่ีดีอย่างท่ัวถึงและอยู่ร่วมกันอย่างมี
ความสุข 

51 21,710,000 

4. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้
เกิดความสมดลุอย่างยั่งยืน 

9 3,760,000 

5. ยุทธศาสตร์การบริหารราชการตามหลักการบริหารบ้านเมืองท่ีด ี 12 7,610,000 
6. ยุทศาสตร์การส่งเสรมิการปกครองระบอบประชาธิปไตย ความมัน่คง และ
สนับสนุนแนวนโยบายของรัฐบาล จังหวัด อําเภอ 

7 245,000 

รวม 197 76,667,050 
 

แผนภูมิ  แสดงโครงการในแผนพัฒนา  3  ปี (พ.ศ. 2560-2562)  ขององค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา 

89
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51

9 12 7
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140

โครงการ

1/1/1900

ยุทธศาสตร์

โครงการในแผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ. 2560-2562) 1.  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

2.  การพัฒนาด้านการเสริมสร้าง
ความสามารถทางเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว
การเกษตร เพ่ือบรรเทาปัญหาความยากจน

3.  การพัฒนาด้านการสร้างสังคมให้
มีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างทั่วถึงและ
อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

4.  การพัฒนาด้านการอนุรักษ์และ
พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ให้เกิดความสมดุลอย่างย่ังยืน

5.  การพัฒนาด้านการบริหารราชการ
ตามหลักการบริหารบ้านเมือง     
ที่ดี

6.  การส่งเสริมการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย ความม่ันคง และสนับสนุน
แนวนโยบายของรัฐบาล จังหวัด อําเภอ
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แผนภูมิ  แสดงงบประมาณในแผนพัฒนา  3 ปี (พ.ศ. 2560-2562) ขององค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา 

37,477,050

5,865,000

21,710,000

3,760,000

7,610,000

245,000
0

5,000,000

10,000,000

15,000,000

20,000,000

25,000,000

30,000,000

35,000,000

40,000,000

งบประมาณ (บาท)

1/1/1900

ยุทธศาสตร์

งบประมาณในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562)

1.  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

2.  การพัฒนาด้านการเสริมสร้าง
ความสามารถทางเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว
การเกษตร เพ่ือบรรเทาปัญหาความ
ยากจน
3.  การพัฒนาด้านการสร้างสังคม
ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างท่ัวถึง
และอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

4.  การพัฒนาด้านการอนุรักษ์และ
พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
ให้เกิดความสมดุลอย่างยั่งยืน

5.  การพัฒนาด้านการบริหารราชการ
ตามหลักการบริหารบ้านเมือง     
ที่ดี

6.  การส่งเสริมการปกครองระบอบ
ประชาธิปไทขความม่ันคง และสนับสนุน
แนวนโยบายของรัฐบาล จังหวัด อําเภอ

 
 

การจัดทํางบประมาณ 
  ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา  ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ พ.ศ. 2560 
เม่ือวันท่ี 28  กันยายน  2559  งบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณ  จํานวน  45,371,300.00  บาท  โดยมี
โครงการท่ีบรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ และค่าวัสดุ ครุภัณฑ์ ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  ไม่รวมรายจ่ายประจํา
และงบกลางบางส่วน จํานวน  104  โครงการ   ซ่ึงสามารถจําแนกตามยุทธศาสตร์  ได้ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
งบประมาณ 

ตามข้อบัญญัติ 
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 41 6,093,200 
2.  ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความสามารถทางเศรษฐกิจ การท่องเท่ียว 
การเกษตร เพ่ือบรรเทาปัญหาความยากจน 

7 650,000 

3.  ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีอย่างท่ัวถึงและอยู่
ร่วมกันอย่างมีความสุข 

36 20,280,900 

4. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุลอย่างยั่งยืน 

4 370,000 

5. ยุทธศาสตร์การบริหารราชการตามหลักการบริหารบ้านเมืองท่ีดี 9 2,908,670 

6. ยุทศาสตร์การส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย ความ
ม่ันคง และสนับสนุนแนวนโยบายของรัฐบาล จังหวัด อําเภอ 

7 194,000 

รวม 104 30,496,770 
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แผนภูมิ   แสดงงบประมาณในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  2560  
             ขององค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา 

 

6,092,700

650,000.00

20,280,900.00

370,000.00

2,908,670.00

194,000.00

0
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15,000,000

20,000,000

25,000,000

งบประมาณ  (บาท)

1/1/1900

ยุทธศาสตร์

งบประมาณในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  2560

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 

งบตาม 
ข้อบัญญัติ 

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

1. 1.การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐาน 

ก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านนางสวัสด์ิ  
หมู่ท่ี 1 
 

150,000 เพ่ือถนนได้มาตรฐานราษฎร
ได้ใช้สัญจรไปมาได้สะดวก 

กว้าง  3.00  เมตร  
หนา  0.15  เมตร  ยาว 
100  เมตร หรือมีพ้ืนท่ี
ก่อสร้างไม่น้อยกว่า  
300  ตารางเมตร   

2.  ก่อสร้างถนน คสล. สายหลัง อบต. บ้าน
ไทย หมู่ท่ี 2  
 

169,500 เพ่ือถนนได้มาตรฐานราษฎร
ได้ใช้สัญจรไปมาได้สะดวก 

กว้าง  3.00  เมตร  
หนา  0.15  เมตร  ยาว 
113  เมตร หรือมีพ้ืนท่ี
ก่อสร้างไม่น้อยกว่า  
339  ตารางเมตร   

3.  ก่อสร้างถนน คสล. สายรอง บ้าน
พลับพลา หมู่ท่ี 3 
 

100,000 เพ่ือถนนได้มาตรฐานราษฎร
ได้ใช้สัญจรไปมาได้สะดวก 

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

4  ก่อสร้างซ่อมแซมถนน คสล. สายกลาง
หมู่บ้าน จากบ้าน อบต.จุฑามณี  ถึง
บ้านนางบรรจงบ้านโค้งยาง หมู่ท่ี 4 

253,000 เพ่ือถนนได้มาตรฐานราษฎร
ได้ใช้สัญจรไปมาได้สะดวก 

กว้าง  5.00  เมตร  
หนา  0.10  เมตร  ยาว 
130  เมตร หรือมีพ้ืนท่ี
ก่อสร้างไม่น้อยกว่า  
650  ตารางเมตร   
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5  ก่อสร้างถนน คสล.สายหน้าบ้านนาย
มนตรี บ้านหนองยายเหล่ หมู่ท่ี 5 
 

625,000 เพ่ือถนนได้มาตรฐานราษฎร
ได้ใช้สัญจรไปมาได้สะดวก 

กว้าง  5.00  เมตร  
หนา  0.15  เมตร  ยาว 
250  เมตร หรือมีพ้ืนท่ี
ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 
1,250  ตารางเมตร   

6  ก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านนางสมจิต 
ถึงบ้านนายสมชาย บ้านกอก หมู่ท่ี 6 
 

250,000 เพ่ือถนนได้มาตรฐานราษฎร
ได้ใช้สัญจรไปมาได้สะดวก 

กว้าง  5.00  เมตร  
หนา  0.15  เมตร  ยาว 
100  เมตร หรือมีพ้ืนท่ี
ก่อสร้างไม่น้อยกว่า  
500  ตารางเมตร   

7  ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านทุ่ง บ้านกอก 
หมู่ท่ี 6 
 

150,000 เพ่ือถนนได้มาตรฐานราษฎร
ได้ใช้สัญจรไปมาได้สะดวก 

กว้าง  3.00  เมตร  
หนา  0.15  เมตร  ยาว 
100  เมตร หรือมีพ้ืนท่ี
ก่อสร้างไม่น้อยกว่า  
300  ตารางเมตร   

8  ก่อสร้างถนนคสล. สายทางไปบ้านนาง
เล่ือน  บ้านประดากุด  หมู่ท่ี  7 
 

57,000 เพ่ือถนนได้มาตรฐานราษฎร
ได้ใช้สัญจรไปมาได้สะดวก 

กว้าง  4.00  เมตร  
หนา  0.15  เมตร  ยาว 
30  เมตร หรือมีพ้ืนท่ี
ก่อสร้างไม่น้อยกว่า  
120  ตารางเมตร   

9  ก่อสร้างถนนหินคลุก ไปทํานบหลังห้า 
บ้านเกาะ หมู่ 8 
 

80,000 เพ่ือถนนได้มาตรฐานราษฎร
ได้ใช้สัญจรไปมาได้สะดวก 

กว้าง  3.00  เมตร  
หนา  0.15  เมตร  ยาว 
465  เมตร หรือมีพ้ืนท่ี
ก่อสร้างไม่น้อยกว่า  
210  ตารางเมตร   

10  ก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านนางตุ่น โกน
กระโทกถึงบ้านนายสวาท ขอนกระโทก 
บ้านปรางค์ หมู่ท่ี 9 
 

124,000 เพ่ือถนนได้มาตรฐานราษฎร
ได้ใช้สัญจรไปมาได้สะดวก 

กว้าง  3.50  เมตร  
หนา  0.15  เมตร  ยาว 
71  เมตร หรือมีพ้ืนท่ี
ก่อสร้างไม่น้อยกว่า  
284.50  ตารางเมตร   

11  ก่อสร้างถนน คสล. สายสามแยกบ้าน
โคกไปสวนผักหวาน บ้านบุ หมู่ท่ี 10 
 

195,000 เพ่ือถนนได้มาตรฐานราษฎร
ได้ใช้สัญจรไปมาได้สะดวก 

กว้าง  5.00  เมตร  
หนา  0.15  เมตร  ยาว 
78  เมตร หรือมีพ้ืนท่ี
ก่อสร้างไม่น้อยกว่า  
390  ตารางเมตร   

12  ก่อสร้างถนน คสล. สายหมู่ท่ี 11 ถึง
คลองชลประทาน บ้านปรางค์  หมู่ท่ี  
11 
 

102,000 เพ่ือถนนได้มาตรฐานราษฎร
ได้ใช้สัญจรไปมาได้สะดวก 

กว้าง  4.00  เมตร  
หนา  0.10  เมตร   
ยาว 66  เมตร หรือมี
พ้ืนท่ีก่อสร้างไม่น้อย
กว่า  264  ตารางเมตร   

13  ก่อสร้างถนนคสล. สายบ้านนางปุ่น บ้าน
ปรางค์  หมู่ท่ี  11 
 

15,000 เพ่ือถนนได้มาตรฐานราษฎร
ได้ใช้สัญจรไปมาได้สะดวก 

กว้าง  3.00  เมตร  
หนา  0.15  เมตร   
ยาว 10  เมตร หรือมี
พ้ืนท่ีก่อสร้างไม่น้อย
กว่า  30  ตารางเมตร   
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14  ก่อสร้างถนนคสล.สายกลางหมู่บ้าน 
บ้านกุดสวาย หมู่ท่ี 12 
 

240,000 เพ่ือถนนได้มาตรฐานราษฎร
ได้ใช้สัญจรไปมาได้สะดวก 

กว้าง  4.00  เมตร  
หนา  0.15  เมตร  ยาว 
120  เมตร หรือมีพ้ืนท่ี
ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 
480  ตารางเมตร   

15  ก่อสร้างถนน คสล. สายหนองกระทุ่ม 
ถึงวัดท่าตะเคียน หมู่  13 
 

150,000 เพ่ือถนนได้มาตรฐานราษฎร
ได้ใช้สัญจรไปมาได้สะดวก 

กว้าง  4.00  เมตร  
หนา  0.15  เมตร  ยาว 
75  เมตร หรือมีพ้ืนท่ี
ก่อสร้างไม่น้อยกว่า  
300  ตารางเมตร   

16  ก่อสร้างถนนคสล.คุ้มหนองหญ้าขาวถึง
บ้านยายบ่าย บ้านท่าตะเคียน หมู่ท่ี  13 
 

100,000 เพ่ือถนนได้มาตรฐานราษฎร
ได้ใช้สัญจรไปมาได้สะดวก 

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

17  ก่อสร้างถนนคสล.สายกลางไร่ให้ตลอด
สาย บ้านคลองยาง  หมู่ท่ี  14 
 

120,000 เพ่ือถนนได้มาตรฐานราษฎร
ได้ใช้สัญจรไปมาได้สะดวก 

กว้าง  5.00  เมตร  
หนา  0.15  เมตร  ยาว 
48  เมตร หรือมีพ้ืนท่ี
ก่อสร้างไม่น้อยกว่า  
240  ตารางเมตร   

18  ก่อสร้างถนนคสล.คุ้มคลองกลางใหญ่ 
และคุ้มคลองกลางน้อย บ้านคลองกลาง 
หมู่ท่ี 15 
 

105,000 เพ่ือถนนได้มาตรฐานราษฎร
ได้ใช้สัญจรไปมาได้สะดวก 

กว้าง  3.50  เมตร  
หนา  0.15  เมตร  ยาว 
60  เมตร หรือมีพ้ืนท่ี
ก่อสร้างไม่น้อยกว่า  
210  ตารางเมตร   

19  ก่อสร้างถนนดินสายทางเข้าหนองปรือ
สาธารณติดต่อกับหมู่ท่ี 5 บ้านคลอง
กลาง หมู่ท่ี 15 
 

220,000 เพ่ือถนนได้มาตรฐานราษฎร
ได้ใช้สัญจรไปมาได้สะดวก 

กว้าง  4.00  เมตร  
หนา  1.00  เมตร  ยาว 
1,100  เมตร หรือมี
พ้ืนท่ีก่อสร้างไม่น้อย
กว่า 4,400 ตารางเมตร   

20  ก่อสร้างถนนคสล.สามแยกศาลา SML 
บ้านโนนแดง หมู่ท่ี 16 
 

240,000 เพ่ือถนนได้มาตรฐานราษฎร
ได้ใช้สัญจรไปมาได้สะดวก 

กว้าง  4.00  เมตร  
หนา  0.15  เมตร  ยาว 
120  เมตร หรือมีพ้ืนท่ี
ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 
480  ตารางเมตร   

21  ก่อสร้างถนนหินคลุกขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร บ้านโนนแดง หมู่ท่ี 16 
 

98,000 เพ่ือถนนได้มาตรฐานราษฎร
ได้ใช้สัญจรไปมาได้สะดวก 

กว้าง  4.00  เมตร  
หนา  0.15  เมตร  ยาว 
550  เมตร หรือมีพ้ืนท่ี
ก่อสร้างไม่น้อยกว่า  
330  ตารางเมตร   

22  ก่อสร้างถนน คสล.หน้าบ้านนางดอกไม้ 
แขดอน บ้านบุ หมู่ท่ี 17 
 

100,000 เพ่ือถนนได้มาตรฐานราษฎร
ได้ใช้สัญจรไปมาได้สะดวก 

กว้าง  4.00  เมตร  
หนา  0.15  เมตร   
ยาว 50  เมตร หรือมี
พ้ืนท่ีก่อสร้างไม่น้อย
กว่า  200  ตารางเมตร   
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23  เสริมถนน คสล.ซอยบ้านนางจวน กอก
กระโทก บ้านบุ หมู่ท่ี 17 
 

70,000 เพ่ือถนนได้มาตรฐานราษฎร
ได้ใช้สัญจรไปมาได้สะดวก 

กว้าง  3.50  เมตร  
หนา  0.10  เมตร  ยาว 
50  เมตร หรือมีพ้ืนท่ี
ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 
175  ตารางเมตร   

24  ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายมานพ 
บ่วงกระโทก บ้านบุยอ หมู่ท่ี 18 
 

240,000 เพ่ือถนนได้มาตรฐานราษฎร
ได้ใช้สัญจรไปมาได้สะดวก 

กว้าง  4.00  เมตร  
หนา  0.15  เมตร  ยาว 
120  เมตร หรือมีพ้ืนท่ี
ก่อสร้างไม่น้อยกว่า  
480  ตารางเมตร   

25  บํารุงรักษาหรือซ่อมแซมถนนสายหลัก 530,000 เพ่ือถนนได้มาตรฐานราษฎร
ได้ใช้สัญจรไปมาได้สะดวก 

เป็นค่าบํารุงรักษาหรือ
ซ่อมแซมถนนสายหลัก
ในเขตรับผิดชอบ อบต.
พลับพลา 

26  ก่อสร้างรางระบายนํ้า คสล. พร้อมฝา
ปิดรางระบายนํ้า ซอยบ้านนางเล่ือน 
แก่นกระโทก บ้านพลับพลา  หมู่ท่ี  1 

120,000 เพ่ือระบายนํ้าได้สะดวก กว้าง  0.40  เมตร  
ยาว 60  เมตร  

27  ก่อสร้างรางระบายนํ้า คสล. พร้อมฝา
ปิดรางระบายนํ้า จากสามแยกศาลตาปู่
ถึงทางแยก บ้านปรางค์  หมู่ท่ี  9  
 

120,000 เพ่ือระบายนํ้าได้สะดวก กว้าง  0.40  เมตร  
ยาว 60  เมตร  

28  ก่อสร้างรางระบายนํ้า คสล.พร้อมฝาปิด
รางระบายนํ้าต่อจากซอยข้างกําแพงวัด
คลองยางถึงบ้านนายประจวบ  บ้าน
คลองยาง หมู่ท่ี 14 

240,000 เพ่ือระบายนํ้าได้สะดวก กว้าง  0.40  เมตร  
ยาว 60  เมตร  

29  ก่อสร้างรางระบายนํ้า คสล.พร้อมฝาปิด
รางระบายนํ้าต่อจากบ้านนางน้อย อธิ
พรหม ถึงสามแยก บ้านคลองยาง หมู่ท่ี 
14 

180,000 เพ่ือระบายนํ้าได้สะดวก กว้าง  0.40  เมตร  
ยาว 90  เมตร  

30  ขยายเขตไฟฟ้า / ติดต้ังโคมไฟฟ้า
สาธารณะ  บ้านพลับพลา  หมู่ท่ี  1 

90,000 เพ่ือให้ราษฎรมีความสะดวก 
และปลอดภัยในการสัญจร
เวลาคํ่าคืนและมีไฟฟ้าใช้
อย่างท่ัวถึง 

- ขยายเขตไฟฟ้า 
- ติดต้ังโคมไฟฟ้า
จํานวน 6 ต้น 

31  ขยายเขตไฟฟ้า / ติดต้ังโคมไฟฟ้า
สาธารณะ รอบบึงทุ่งน้อย บ้านไทย  หมู่
ท่ี   2 

50,000 เพ่ือให้ราษฎรมีความสะดวก 
และปลอดภัยในการสัญจร
เวลาคํ่าคืนและมีไฟฟ้าใช้
อย่างท่ัวถึง 

- ขยายเขตไฟฟ้า 
- ติดต้ังโคมไฟฟ้า
จํานวน 4 ต้น 

32  ขยายเขตไฟฟ้าและติดต้ังโคมไฟฟ้า
สาธารณะ บ้านกอก หมู่ท่ี 6   
 

75,000 เพ่ือให้ราษฎรมีความสะดวก 
และปลอดภัยในการสัญจร
เวลาคํ่าคืนและมีไฟฟ้าใช้
อย่างท่ัวถึง 

- ขยายเขตไฟฟ้า 
- ติดต้ังโคมไฟฟ้า 

33  ขยายเขตไฟฟ้า / ติดต้ังโคมไฟฟ้า
สาธารณะ  บ้านเกาะ  หมู่ท่ี  8 
 

50,000 เพ่ือให้ราษฎรมีความสะดวก 
และปลอดภัยในการสัญจร
เวลาคํ่าคืนและมีไฟฟ้าใช้
อย่างท่ัวถึง 

- ขยายเขตไฟฟ้า 2 ต้น 
- ติดต้ังโคมไฟฟ้า 
จํานวน 6 จุด 
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34  ขยายเขตไฟฟ้า / ติดต้ังโคม
ไฟฟ้าสาธารณะ  บ้านบุ  หมู่
ท่ี  10 
 

72,000 เพ่ือให้ราษฎรมีความ
สะดวก และปลอดภัยใน
การสัญจรเวลาคํ่าคืนและ
มีไฟฟ้าใช้อย่างท่ัวถึง 

- ขยายเขตไฟฟ้า 5 ต้น 
- ติดต้ังโคมไฟฟ้าจํานวน 5 โคม 

35  ขยายเขตไฟฟ้า / ติดต้ังโคม
ไฟฟ้าสาธารณะ บ้านปรางค์  
หมู่ท่ี  11 
 

25,000 เพ่ือให้ราษฎรมีความ
สะดวก และปลอดภัยใน
การสัญจรเวลาคํ่าคืนและ
มีไฟฟ้าใช้อย่างท่ัวถึง 

- ขยายเขตไฟฟ้า 
- ติดต้ังโคมไฟฟ้า 

36  ขยายเขตไฟฟ้า / ติดต้ังโคม
ไฟฟ้าสาธารณะ  บ้านกุด
สวาย  หมู่ท่ี  12 
 

82,700 เพ่ือให้ราษฎรมีความ
สะดวก และปลอดภัยใน
การสัญจรเวลาคํ่าคืนและ
มีไฟฟ้าใช้อย่างท่ัวถึง 

- ขยายเขตไฟฟ้า 
- ติดต้ังโคมไฟฟ้า 

37  ขยายเขตไฟฟ้า / ติดต้ังโคม
ไฟฟ้าสาธารณะ ในหมู่บ้าน
คลองกลาง  หมู่ท่ี 15 
 

45,000 เพ่ือให้ราษฎรมีความ
สะดวก และปลอดภัยใน
การสัญจรเวลาคํ่าคืนและ
มีไฟฟ้าใช้อย่างท่ัวถึง 

- ขยายเขตไฟฟ้า 3 ต้น 
- ติดต้ังโคมไฟฟ้า จํานวน 3 
โคม 

38  ติดต้ังโคมไฟฟ้าส่องสว่าง
สาธารณะ บ้านบุยอ หมู่ 18 

50,000 เพ่ือให้ราษฎรมีความ
สะดวก และปลอดภัยใน
การสัญจรเวลาคํ่าคืนและ
มีไฟฟ้าใช้อย่างท่ัวถึง 

- ติดต้ังโคมไฟฟ้า 

39  บํารุงรักษาหรือซ่อมแซม
ไฟฟ้าสาธารณะ 

200,000 เพ่ือบํารุงรักษาหรือ
ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ 

ในเขตรับผิดชอบของ อบต.
พลับพลา 

40  ขยายเขตการบริการประปา
ส่วนภูมิภาค  
ซอยคุ้มโนนสะอาด 
บ้านท่าตะเคียน  หมู่ท่ี 13 

200,000 เพ่ือให้ราษฎรมีนํ้าอุปโภค
บริโภคอย่างท่ัวถึงและ
พอเพียง 

ระยะทาง 384 เมตร 

41  ตรวจสอบนํ้าประปาหมู่บ้าน
และนํ้าบาดาล 

10,000 เพ่ือให้ราษฎรมีนํ้าอุปโภค
บริโภคท่ีได้มาตรฐาน 

ในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบของ 
อบต.พลับพลา 

42 2. ยุทธศาสตร์เสริมสร้าง
ความสามารถทาง
เศรษฐกิจ  การท่องเท่ียว  
การเกษตร  เพ่ือบรรเทา
ปัญหาความยากจน 

ก่อสร้างประตูปิด – เปิด 
ฝายทํานบท่าช้าง บ้าน
พลับพลา หมู่ท่ี 3 

200,000 เพ่ือการกักเก็บนํ้าไว้ใช้ใน
การเกษตรกรรม 

ประตูปิด-เปิด 
จําวนวน 3 บาน 

43  เปล่ียนบานประตูเหล็กฝาย
กั้นนํ้าหลังท่ี 1 พร้อมรอก
และโซ่ดึงบานประตู บ้าน
ประดากุด  หมู่ท่ี  7 
 

220,000 เพ่ือกักเก็บนํ้าไว้ใช้ใน
การเกษตรกรรม 

บานประตูขนาดกว้าง 3 เมตร 
 

44  ขุดลอกคูนํ้าเพ่ือระบายนํ้า
คลองเหมือง บ้านโค้งยาง 
หมู่ท่ี 4 
 

120,000 - เพ่ือแก้ไขปัญหาคลองนํ้า
ต้ืนเขินนํ้าไหลสะดวก  
- เพ่ือใช้ในการเกษตร 

กว้าง  5.00  เมตร  
ยาว 500 เมตร 
ลึก 1.50 เมตร 

45  อบรมส่งเสริมพัฒนาอาชีพ
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

50,000 เพ่ือให้ประชาชนมีทักษะ
ในการประกอบอาชีพ มี
งานทํา มีรายได้ 

ดําเนินการฝึกอบรมส่งเสริมและ
พัฒนาอาชีพตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ของประชาชน 
กลุ่มอาชีพ กลุ่มสตรี ผู้สูงอายุ ให้มี
ทักษะในการประกอบอาชีพ 
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ลําดับ

ท่ี 
ยุทธศาสตร์ โครงการ 

งบตาม 
ข้อบัญญัติ 

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

46  อุดหนุนกลุ่มอาชีพและกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชน 

30,000 เพ่ือสนับสนุนให้มีการบริหาร
จัดการการส่งเสริมอาชีพของ
ชุมชนอย่างมีระบบและสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชนภาค
การผลิต 

ส่งเสริมให้มีการประกอบ
อาชีพของประชาชน
เพ่ือให้มีรายได้เพียงพอต่อ
การดํารงชีพพ่ึงพาตนเอง
ได้อย่างยั้งยืน 

47  ฝึกอบรมอาสาสมัครปศุสัตว์ 10,000 เพ่ือดําเนินการโครงการ
ฝึกอบรมอาสาสมัครปศุสัตว์ให้
มีความรู้ 

ดําเนินการฝึกอบรม
อาสาสมัครปศุสัตว์ปีละ 1 
ครั้ง 

48  การอบรมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์
และปุ๋ยชีวภาพ 

20,000 เพ่ืออบรมให้ความรู้การผลิตปุ๋ย
อินทรีย์และปุ๋ยชีวภาพ 

จัดอบรมการผลิตปุ๋ย  
ปีละ 1 ครั้ง 
 

49 3. ยุทธศาสตร์สร้างสังคม
ให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีอย่าง
ท่ัวถึงและอยู่ร่วมกันอย่าง
มีความสุข 

สําหรับเด็กนักเรียนในเขต
รับผิดชอบของ อบต.
พลับพลา 

766,500 เพ่ือแก้ปัญหาการขาด
สารอาหาร และภาวะทุพ
โภชนาการในเด็ก 

6  โรงเรียนในตําบล
พลับพลา 

50  อุดหนุนอาหารกลางวัน
สําหรับเด็กนักเรียน ในเขต
รับผิดชอบ อบต.พลับพลา 

1,600,000 เพ่ือให้เด็กนักเรียนทุกคนได้
รับประทานอาหารกลางวัน
อย่างท่ัวถึง 

6  โรงเรียนในตําบล
พลับพลา 

51  อุดหนุนโครงการเกษตรเพ่ือ
อาหารกลางวันตามแนวทาง
พระราชดําริ 

20,000 เพ่ือพัฒนาคนสร้างทุนทาง
ปัญญาอย่างยั่งยืน 

6  โรงเรียนในตําบล
พลับพลา (หมุนเวียนทุก
โรงเรียน) 

52  งานแข่งเรือประเพณี 100,000 เพ่ือสืบสานประเพณีไทยให้คง
สืบต่อไป 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
การจัดงานแข่งเรือ
ประเพณีตําบลพลับพลา 
ครั้งท่ี 15 ประจําปี 2559 

53  งานสมโภชน์ฉลองอนุสาวรีย์
ท้าวสุรนารีอําเภอโชคชัย 

20,000 เพ่ือเป็นการปลูกฝังคุณธรรม 
จริยธรรมให้กับประชาชนใน
การสร้างคุณงานความดีให้กับ
ประเทศชาติ 

เป็นค่าใช้จ่ายในการจัด
งานสมโภชน์ฉลอง
อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี 

54  อาหารเสริมนมเด็กในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

131,400 เพ่ือแก้ปัญหาการขาด
สารอาหาร และภาวะทุพ
โภชนาการในเด็ก 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
โค้งยาง และบ้านท่า
ตะเคียน จํานวน 2 แห่ง 

55  สนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารการศึกษา (อาหาร
กลางวัน) 

336,000 เพ่ือแก้ปัญหาการขาด
สารอาหาร และภาวะทุพ
โภชนาการในเด็ก 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
โค้งยาง และบ้านท่า
ตะเคียน จํานวน 2 แห่ง 

56  สนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารการศึกษา (ส่งเสริม
ศักยภาพการจัดการศึกษา
ท้องถิ่น) ค่าใช้จ่ายในการครู/
ผู้ดูแลเด็ก 

10,000 เพ่ือพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแล
เด็กให้มีศักยภาพในการทํางาน 

บุคลากร  จํานวน 4 คน 

57  สนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารการศึกษา (ส่งเสริม
ศักยภาพการจัดการศึกษา
ท้องถิ่น) เงินทุนการศึกษา
พนักงานจ้างตามภารกิจ 

40,000 เพ่ือพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแล
เด็กให้มีศักยภาพในการทํางาน 

บุคลากร  จํานวน 1 คน 
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ลําดับ
ท่ี 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
งบตาม 

ข้อบัญญัติ 
วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

58  การฝึกศึกษาเรียนรู้ในสวน
สัตว์ 

10,000 เพ่ือพัฒนาสติปัญญาให้เด็กเล็ก
ได้รับการเรียนรู้จาก
ประสบการณ์ตรง 

จัดกิจกรรม/โครงการ  
ปีละ 1 ครั้ง 

59  ก่อสร้างถนน คสล.
ทางเข้าออกศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านท่าตะเคียน 

100,000 เพ่ือให้การสัญจรไปมาได้
สะดวก 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่า
ตะเคียน จํานวน 1 แห่ง 

60  ติดมุ้งลวดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านท่าตะเคียน 

30,000 เพ่ือให้เด็กมีความปลอดภัยจาก
โรคติดต่อ 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่า
ตะเคียน จํานวน 1 แห่ง 

61  ปรับปรุง/ซ่อมแซมศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

30,000 เพ่ือให้เด็กมีสภาพแวดล้อมท่ี
ปลอดภัย 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจํานวน 
2 ศูนย์ 

62  สนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา(ค่าจัด 
การเรียนการสอนรายหัว
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) 

95,200 เพ่ือจัดหาส่ือการเรียนการสอน
สําหรับการพัฒนาการเรียนการ
สอนตามหลักสูตรปฐมวัย 

จํานวน 2 ศูนย์ 

63  อุดหนุนโครงการจัดงานวัน
เด็ก โรงเรียน สพฐ. ในเขต
รับผิดชอบ อบต.พลับพลา 

30,000 เพ่ือจัดกิจกรรมงานวันเด็ก
แห่งชาติให้แก่เด็กในตําบล
พลับพลา 

อุดหนุนโครงการจัดงาน
วันเด็ก โรงเรียน สพฐ. ใน
เขตรับผิดชอบ อบต.
พลับพลา 

64  ฝึกอบรมตัวแทนประชาคม
หมู่บ้านและตัวแทนอาสา
พัฒนาชุมชน (อช.) เพ่ิม
ประสิทธิภาพในการจัดทํา
แผนพัฒนาตําบล 

100,000 เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการพัฒนา
ตําบลของตัวแทนประชาคม
หมู่บ้านให้มีประสิทธิภาพ 

ตัวแทนประชาคมหมู่บ้าน
และตัวแทนอาสาพัฒนา
ชุมชน (อช.) 

65  อบรมและประชุมประชาคม
ต่างๆ ของหมู่บ้าน 

18,000 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของ
ประชาคมหมู่บ้าน 

จัดประชุมประชาคม
หมู่บ้านต่างๆ 

66  ฝึกอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานของกลุ่ม  
อสม. 

120,000 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของกลุ่มแม่บ้าน 
อสม. 

กลุ่มแม่บ้าน 
อสม. 

67  อุดหนุนสาธารณสุขมูลฐาน
หมู่บ้าน 

180,000 เพ่ือสนับสนุนกิจกรรม
สาธารณสุขมูลฐานหมู่บ้าน 

อสม.ในเขตตําบล
พลับพลา 

68  พัฒนาสตรีและเสริมสร้าง 
ความเข้มแข็งของครอบครัว 

100,000 เพ่ือส่งเสริมการขับเคล่ือนการ
ดําเนินงานด้านการพัฒนาสตรี
และสถาบันครอบครัว 

อบรมให้ความรู้ต่างๆแก่
กลุ่มผู้นําสตรี 

69  เบ้ียยังชีพผู้ติดเช้ือ  HIV. 42,000 เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนเบ้ียยังชีพ
ผู้ติดเช้ือ  HIV. 

ผู้ติดเช้ือ HIV. จํานวน 7 
คน 

70  สร้างหลักประกันรายได้แก่
ผู้สูงอายุ 

12,512,400 เพ่ือสร้างหลักประกันรายได้เบ้ีย
ยังชีพผู้สูงอายุ 

ผู้สูงอายุจํานวน 1,550คน 

71  โครงการสนับสนุนเสริมสร้าง
สวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้
พิการหรือผู้ทุพพลภาพ 

3,014,400 เพ่ือเสริมสร้างสวัสดิการทาง
สังคมเบ้ียความพิการให้แก่ผู้
พิการหรือทุพพลภาพ 

จํานวน 314 คน 

72  โครงการส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 

100,000 เพ่ือส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของผู้สูงอายุ 

ผู้สูงอายุ 

73  ก่อสร้าง/ซ่อมแซมท่ีอยู่อาศัย
ให้กับประชาชนผู้ยากไร้และ
ผู้ด้อยโอกาส 

100,000 เพ่ือช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ผู้
ยากไร้และผู้ยากจนให้มีท่ีอยู่
อาศัยท่ีเหมาะสมปลอดภัย 

คนชรา ผู้พิการ 
ผู้ด้อยโอกาส 
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ลําดับ
ท่ี 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
งบตาม 

ข้อบัญญัติ 
วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

74  แข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด 150,000 เพ่ือส่งเสริมประชาชนได้ใช้เวลา
ว่างเพ่ือเล่นกีฬาห่างไกล
ยาเสพติด 

จํานวน 1,000  คน 

75  ก่อสร้างสนามกีฬา อบต.
พลับพลา 

100,000 เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนออก
กําลังกาย มีสุขภาพแข็งแรง 

จํานวน 1  แห่ง 

76  ป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยทางถนนในช่วงเทศกาล
สําคัญ 

75,000 เพ่ือป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนนในช่วงเทศกาลสําคัญ 

การป้องกันสาธารณภัย
หรือลดอุบัติเหตุทางถนน 
จํานวน 2 จุด  

77  ฝึกทบทวนเพ่ือเพ่ิมศักยภาพ
ให้แก่สมาชิกอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 
(อบต.) ตําบลพลับพลา 

100,000 - เพ่ือเพ่ิมศักยภาพ ความรู้
ความเข้าในเกี่ยวกับสาธารณภัย
รูปแบบต่างๆ 
- เพ่ือให้ อปพร.เข้าใจบทบาท
หน้าท่ีมีวิสัยทัศน์กว้างไกล 

อปพร.ในพ้ืนท่ีตําบล
พลับพลา 

78  อบรมเครือข่ายอาสาสมัคร
ป้องกันไฟป่าและหมอกควัน 

15,000 เพ่ือเพ่ิมทักษะและความรู้ใน
การปฏิบัติการควบคุมไฟป่า
และหมอกควัน 

ประชาชนในพ้ืนท่ีและ
เจ้าหน้าท่ี 

79  จัดซ้ือนํ้ายากําจัดยุงลาย 
ทรายอะเบท 

70,000 เพ่ือป้องกันโรคไข้เลือดออก จํานวน  18  หมู่บ้าน 

80  จัดซ้ือวัคซีนป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้าพร้อมสล่ิง 

40,000 เพ่ือป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จํานวน  18  หมู่บ้าน 

81  จัดซ้ือเวชภัณฑ์ตอนและทํา
หมันสุนัข/แมว 

20,000 เพ่ือลดจํานวนประชากรสุนัข/
แมวจรจัด 

จํานวน  18  หมู่บ้าน 

82  อุดหนุนอําเภอโชคชัยตาม
โครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 

60,000 เพ่ือป้องกันแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดในเขตตําบลพลับพลา 

อุดหนุนอําเภอโชคชัย 

83  จัดซ้ือสารตรวจปัสสาวะหา
ส่ิงเสพติด 

15,000 เพ่ือป้องกันและควบคุมการ
แพร่ระบาดของยาเสพติด 

600  ชุด 

84  อุดหนุนโรงเรียน สพฐ.
โครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 

30,000 เพ่ือให้นักเรียนมีสุขภาพ
ร่างกายแข็งแรงเจริญเติบโต
ตามวัย 

โรงเรียน สพฐ.  
จํานวน ๖  โรงเรียน 

85 4.  การอนุรักษ์และพัฒนา
ทรัพยากร 
ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
ให้เกิดความสมดุลอย่าง
ยั่งยืน 

จ้างเหมาเก็บขยะมูลฝอย 270,000 เพ่ือกําจัดขยะมูลฝอยภายใน
หมู่บ้าน 

จํานวน  18  หมู่บ้าน 

86  บริหารจัดการคัดแยกขยะมูล
ฝอยในชุมชน 

20,000 1.เพ่ือรณรงค์ให้ประชาชน
ตระหนักถึงความสําคัญของ
ปัญหาขยะมูลฝอย 
2.เพ่ือลดปริมาณขยะมูลฝอยใน
ชุมขน 

หมู่บ้านในเขตพ้ืนท่ี อบต.
พลับพลา จํานวน 18 
หมู่บ้าน 

87  ปลูกป่าชุมชน(โครงการอัน
เน่ืองมาจากพระราชดําริ) 

30,000 เพ่ืออนุรักษ์และรักษาสมดุล
ทรัพยากรธรรมชาติ 

ป่าชุมชน 

88  ปักแนวเขตท่ีสาธารณะ 50,000 เพ่ือป้องกันการบุกรุกท่ี
สาธารณะ/ออกรังวัดฯ 

ตําบลพลับพลา 
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ลําดับ

ท่ี 
ยุทธศาสตร์ โครงการ 

งบตาม 
ข้อบัญญัติ 

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

89 5.  การบริหารราชการ
ตามหลักการบริหาร
บ้านเมืองท่ีดี 

จัดหาอุปกรณ์เครื่องมือ วัสดุ 
ครุภัณฑ์ เสริมสร้างศักยภาพ
ในการบริหารจัดการ 

1,039,900 เพ่ือการปฏิบัติงานท่ี 
มีประสิทธิภาพ 

เครื่องมือ วัสดุ ครุภัณฑ์
ต่างๆ 

90  ก่อสร้างโรงจอดรถ 200,000 เพ่ือบริการประชาชนในการมา
ติดต่อราชการ 

โรงจอดรถ 

91  ผลประโยชน์ตอบแทนอื่น
เป็นกรณีพิเศษ 

713,770 เพ่ือเป็นขวัญและกําลังใจแก่
พนักงานในการปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

เจ้าหน้าท่ี อบต.ทุกท่าน 

92  ฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของคณะ
ผู้บริหาร/สมาชิกสภา/
พนักงานส่วนตําบล/ลูกจ้าง/
พนักงานจ้าง 

300,000 ๑.เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้
บุคลากรได้ศึกษาหาความรู้
ประสบการณ์ในการมาพัฒนา
องค์กร 
๒. เพ่ือเป็นการสร้าง
ความสัมพันธ์ ปรับทัศนคติ
ระหว่างเจ้าหน้าท่ีฝ่ายการเมือง
และประจํา 

สมาชิกฯอบต. ผู้บริหาร 
เจ้าหน้าท่ี อบต. 

 

93  ฝึกอบรมบุคลากรเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน 

515,000 เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถ 
ศักยภาพของบุคลากรในการ
ปฏิบัติงาน 

สมาชิกฯอบต. ผู้บริหาร 
เจ้าหน้าท่ี อบต. 

 
94  การพัฒนาระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศและการส่ือสาร 
20,000 เพ่ือเป็นค่าบํารุงรักษาและ

จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์ ค่าบริการระบบการ
เช่ือมต่ออินเตอร์เน็ต ค่าจัดทํา
ดูแลเว็ปไซด์ 

ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร
ท่ีมีประสิทธิภาพ 

95  การพัฒนาการบริหารงานท่ีมี
ประสิทธิภาพ 

10,000 เพ่ือเป็นค่าดําเนินการกิจกรรม
ต่างๆ เช่น การจัดทําตู้รับ
เรื่องราวร้องทุกข์ ร้องเรียน 
ป้าย/บอร์ดประชาสัมพันธ์ 

การบริหารงานท่ีมี
ประสิทธิภาพ 

96  จัดทําหรือปรับปรุงแผนท่ี
ภาษี 

80,000 เพ่ือพัฒนาระบบการจัดเก็บ
รายได้ 

ดําเนินการจัดทําหรือ
ปรับปรุงแผนท่ีภาษีให้
สําเร็จ 

97  พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
ของข้าราชการ 
ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้าง 
อบต.พลับพลา 

30,000 เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาให้
ข้าราชการ ลูกจ้างประจําและ
พนักงานจ้างมีทัศนคติท่ีดีต่อ
การทํางาน 

ปีละ 1 ครั้ง 

98 6. การส่งเสริมการ
ปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย ความม่ันคง 
และสนับสนุน
แนวนโยบายของรัฐบาล 
จังหวัด อําเภอ 

ค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ัง 100,000 เพ่ือเลือกต้ังนายกอบต. /
สมาชิกสภาอบต. 

18  หมู่บ้าน 

99  โครงการเฉลิมพระเกียรติ 10,000 เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในงานรัฐพิธีและพระ
ราชพิธีต่างๆ 

18  หมู่บ้าน 
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ลําดับ
ท่ี 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
งบตาม 

ข้อบัญญัติ 
วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

100  ปกป้องสถาบันสําคัญของ
ชาติ 

20,000 เพ่ือจัดกิจกรรมปกป้องสถาบัน
สําคัญของชาติอันเป็นการ
พิทักษ์รักษาไว้ซ่ึง ชาติ ศาสนา 
และพระมหากษัตริย์ 

18  หมู่บ้าน 

101  จัดต้ังศูนย์ปรองดอง
สมานฉันท์ระดับท้องถิ่น 

20,000 เพ่ือดําเนินการจัดต้ังศูนย์
ปรองดองสมานฉันท์และจัด
กิจกรรมเพ่ือเสริมสร้างความรัก
ความสามัคคีในหมู่บ้าน 

18  หมู่บ้าน 

102  ค่าจ้างท่ีปรึกษาโครงการ
ประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการด้านคุณภาพการ
ให้บริการ 

20,000 เพ่ือติดตามและประเมินความ
พึงพอใจของประชาชนต่อการ
ปฏิบัติราชการด้านคุณภาพการ
ให้บริการ 

18  หมู่บ้าน 

103  อุดหนุนอบต.กระโทก ตาม
โครงการศูนย์รวมข้อมูล 
อปท.และศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
การจัดซ้ือหรือจัดจ้างของ
อปท.ระดับอําเภอ 

11,000 เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนโครงการ
ศูนย์รวมข้อมูล อปท.และศูนย์
ข้อมูลข่าวสารการจัดซ้ือหรือจัด
จ้างของอปท.ระดับอําเภอ 

ดําเนินการปีละ ๑ ครั้ง 

104  อุดหนุนอําเภอโชคชัยตาม
โครงการงานพระราชพิธี รัฐ
พิธี และงานประเพณีต่างๆ   

13,000 เพ่ือสนับสนุนการจัดงานพระ
ราชพิธี รัฐพิธี และงานประเพณี
ต่างๆ   

ดําเนินการปีละ ๑ ครั้ง 

 

รวม  ต้ังงบประมาณ  6  ยุทธศาสตร์  104   โครงการ 
 

การใช้จ่ายงบประมาณ    
  องค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา  มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดําเนินโครงการตาม
ข้อบัญญัติงบประมาณ  โดยได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา รอบเดือนเมษายน  2560  มีการเบิก
จ่ายเงินจํานวน 18 โครงการ จํานวนเงิน 9,828,785.96  บาท สามารถจําแนกตามยุทธศาสตร์  ได้ดังนี้   

ยุทธศาสตร์ โครงการ การก่อหนี้ผูกพัน/ลง
นามในสัญญา 

โครงการ การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 1 159,635.00 1 159,635.00 
2.  ยุทธศาสตร์เสรมิสร้างความสามารถทาง
เศรษฐกิจ การท่องเท่ียว การเกษตร เพ่ือบรรเทา
ปัญหาความยากจน 

- - - - 

3.  ยุทธศาสตรส์ร้างสังคมให้มีคณุภาพชีวิตท่ีดี
อย่างท่ัวถึงและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 

13 10,226,088.96 
 

13 9,326,088.96 
 

4. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์และพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความ
สมดลุอย่างยั่งยืน 

2 129,567 
 

2 129,507 
 

5. ยุทธศาสตร์การบริหารราชการตามหลักการ
บริหารบ้านเมืองท่ีด ี

1 202,555 
 

1 202,555 
 

6. ยุทศาสตร์การส่งเสรมิการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย ความมั่นคง และสนับสนุน
แนวนโยบายของรัฐบาล จังหวัด อําเภอ 

1 11,000.00 1 11,000.00 

รวม 18 10,728,845.96 18 9,828,785.96 
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รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณองค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา  ท่ีมีการก่อหนี้

ผูกพัน / ลงนามในสัญญา  มีดังนี้ 
 

ลําดับ
ท่ี ยุทธศาสตร ์ โครงการ งบตาม 

ข้อบัญญัต ิ
วงเงินตาม 

สัญญา 

คู่สัญญา/ 
เลขที่
สัญญา 

วันที่เซ็น 
สัญญา 

ระยะเวลา
การ 

ดําเนินการ 

การเบิก
จ่ายเงิน

งบประมาณ 
1 1. การพัฒนาด้าน

โครงสร้างพ้ืนฐาน 
ขยายเขตการ
บริการประปา
ส่วนภูมิภาค ซอย
คุ้มโนนสะอาด 
บ้านท่าตะเคียน 
หมู่ท่ี ๑๓ 

200,000.00 159,635.00 1 0 25/01/2560 30 159,635.00 

 2. เสริมสร้าง
ความสามารถทาง
เศรษฐกิจ การ
ท่องเท่ียว 
การเกษตร เพ่ือ
บรรเทาปัญหาความ
ยากจน 

- - - - - -  

54,140.24 1 2/2560 14/10/2559 151 54,140.24 

49,218.40 2 2/2560 14/10/2559 151 49,218.40 
46,757.48 3 2/2560 14/10/2559 151 46,757.48 

2 3. ยุทธศาสตร์สร้าง
สังคมให้มีคุณภาพ
ชีวิตท่ีดีอย่างท่ัวถึง
และอยู่ร่วมกันอย่าง
มีความสุข 

อาหารเสริม (นม) 766,500.00 

46,757.48 4 2/2560 14/10/2559 151 46,757.48 

379,000.00 1 0 25/11/2559 1 379,000.00 3  อาหารกลางวัน
นักเรียน 

1,600,000.00 
379,000.00 2 0 31/01/2560 1 379,000.00 

1,750.00 1 5/2560 16/02/2560 7 1,750.00 
7,500.00 2 4/2560 16/02/2560 7 7,500.00 

4  งานสมโภชน์
ฉลองอนุสาวรีย์
ท้าวสุรนารีอําเภอ
โชคชัย 

20,000 

450.00 3 3/2560 14/02/2560 7 450.00 

8,106.56 1 1/2560 14/10/2559 151 8,106.56 
8,106.56 2 1/2560 14/10/2559 151 8,106.56 
7,001.12 3 1/2560 01/11/2559 151 7,001.12 

5  อาหารเสริมนม
เด็กในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

131,400.00 

7,001.12 4 1/2560 01/11/2559 151 7,001.12 
52,000.00 1 0 15/11/2559 1 52,000.00 
20,800.00 2 0 15/11/2559 1 20,800.00 
52,000.00 3 0 31/01/2560 1 52,000.00 

6  สนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการ
บริหารการศึกษา 
(อาหารกลางวัน) 

336,000 

20,800.00 4 0 31/01/2560 1 20,800.00 
68,000.00 1 0 15/11/2559 1 68,000.00 7  สนับสนุน

ค่าใช้จ่ายการ
บริหาร
สถานศึกษา(ค่าจัด 
การเรียนการสอน
รายหัวศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก) 

95,200 

27,200.00 2 0 15/11/2559 1 27,200.00 

8  อุดหนุนโครงการ
จัดงานวันเด็ก 
โรงเรียน สพฐ. ใน
เขตรับผิดชอบ 
อบต.พลับพลา 

30,000 30,000.00 1 0 13/01/2560 1 30,000.00 
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2,500.00 1  0 27/10/2559 1 2,500.00 
2,500.00 2  0 04/11/2559 1 2,500.00 
2,500.00 3  0 06/12/2559 1 2,500.00 
3,000.00 4  0 06/01/2560 1 3,000.00 
3,000.00 5  0 03/02/2560 1 3,000.00 

9  เบี้ยยังชีพผู้ติดเช้ือ 
HIV. 

42,000.00 

3,000.00 6  0 02/03/2560 1 3,000.00 
999,700.00 1  0 27/01/2559 1 999,700.00 

1,015,400.00 
2  0 04/11/2559 1 1,015,400.0

0 

1,011,200.00 
3  0 06/12/2559 1 1,011,200.0

0 

1,005,200.00 
4  0 06/01/2560 1 1,005,200.0

0 

1,004,500.00 
5  0 03/02/2560 1 1,004,500.0

0 
1,000,600.00 6  0 02/03/2560 1 100,600.00 

10  สร้างหลักประกัน
รายได้แก่ผู้สูงอาย ุ

12,512,400 

997,100.00 7  0 07/04/2560 1 997,100.00 
241,600.00 1  0 27/01/2559 1 241,600.00 
245,600.00 2  0 04/11/2559 1 245,600.00 
250,400.00 3  0 06/12/2559 1 250,400.00 
246,400.00 4  0 06/01/2560 1 246,400.00 
250,400.00 5  0 03/02/2560 1 250,400.00 
256,000.00 6  0 02/03/2560 1 256,000.00 

11  โครงการสนับสนุน
เสริมสร้าง
สวัสดิการทางสังคม
ให้แก่ผู้พิการหรือผู้
ทุพพลภาพ 

3,014,400 

255,200.00 7  0 07/04/2560 1 255,200.00 
12  ซ่อมแซมท่ีอยู่อาศัย

ให้กับประชาชนผู้
ยากไร้และ
ผู้ด้อยโอกาส 

100,000 89,500.00 1 3/2560 23/03/2560 7 89,500.00 

4,000.00 1  0 17/02/2560 1 4,000.00 
4,000.00 2  0 24/02/2560 1 4,000.00 
4,000.00 3  0 02/03/2560 1 4,000.00 
4,000.00 4  0 07/03/2560 1 4,000.00 

13  แข่งขันกีฬาต้าน
ยาเสพติด 

150,000 

4,800.00 5  0 16/03/2560 1 4,800.00 
24,000.00 1 

22/2560 
21/03/2560 7 24,000.00 14  ฝึกทบทวนเพื่อเพิ่ม

ศักยภาพให้แก่
สมาชิกอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน (อบต.) 
ตําบลพลับพลา 

100,000 

30,400.00 2 0 22/03/2560 3 30,400.00 

7,500.00 1 3/2560 01/10/2559 30 7,500.00 

7,500.00 2 2/2560 01/10/2559 31 7,500.00 

7,500.00 3 4/2560 01/10/2559 31 7,500.00 

7,500.00 4 2/2560 01/11/2560 30 7,500.00 

7,500.00 5 3/2560 01/11/2560 30 7,500.00 

7,500.00 6 4/2560 01/11/2560 30 7,500.00 

7,500.00 7 2/2560 04/01/2560 28 7,500.00 

7,500.00 8 3/2560 04/01/2560 28 7,500.00 

15 4. ยุทธศาสตร์การ
อนุรักษ์และพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติ 
และส่ิงแวดล้อมให้เกิด
ความสมดุลอย่างยั่งยืน 

จ้างเหมาเก็บขยะ
มูลฝอย 

270,000.00 

7,500.00 9 4/2560 04/01/2560 28 7,500.00 

    7,500.00 102/2560 01/02/2560 28 7,500.00 
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ลําดับที ่
ยุทธศาสตร ์ โครงการ งบตาม 

ข้อบัญญัต ิ
วงเงินตาม 

สัญญา 

คู่สัญญา/ 
เลขที่
สัญญา 

วันที่เซ็น 
สัญญา 

ระยะเวลา
การ 

ดําเนินการ 

การเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณ 

7,500.00 11 3/2560 01/02/2560 28 7,500.00 

7,500.00 12 4/2560 01/02/2560 28 7,500.00 

7,500.00 13 2/2560 01/03/2560 31 7,500.00 

7,500.00 14 3/2560 01/03/2560 31 7,500.00 

    

7,500.00 15 4/2560 01/03/2560 31 7,500.00 

3,000.00 1 0 01/02/2560 1 3,000.00 

6,560.00 1 16/2550 28/01/2560 7 6,500.00 

1,332.00 3 10/2560 28/01/2560 7 1,332.00 

16  บริหารจัดการคัด
แยกขยะมูลฝอย
ในชุมชน 

20,000 

6,175.00 4 11/2560 31/01/2560 7 6,175.00 

120,780.00 1 0 16/03/2560 1 120,780.00 

675.00 2 15/2560 01/03/2560 7 675.00 

2,000.00 3 19/2560 01/03/2560 7 2,000.00 

3,100.00 4 50/2560 01/03/2560 7 3,100.00 

60,000.00 5 18/2560 04/2560 7 60,000.00 

17 5.  การบริหาร
ราชการตามหลักการ
บริหารบ้านเมืองท่ีดี 

ฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน

ของคณะ
ผู้บริหาร/สมาชิก
สภา/พนักงาน
ส่วนตําบล/

ลูกจ้าง/พนักงาน
จ้าง 

300,000 

16,000.00 6 19/2560 04/2560 7 16,000.00 

18 6. ยุทธศาสตร์การ
ส่งเสริมการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย 
ความม่ันคง และ
สนับสนุนแนวนโยบาย
ของรัฐบาล จังหวัด 
อําเภอ  

อุดหนนุอบต.กระโทก 
ตามโครงการศูนย์
รวมขอ้มูล อปท.และ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
การจดัซ้ือหรอืจัดจ้าง
ของอปท.ระดับ
อําเภอ 

11,000.00 11,000.00 1 0 14/01/2559 151 11,000.00 

รวม 10,728,845.
96 

   9,828,785.96 

 
ข้อมูลในระบบ e-plan  ณ  เดือนมีนาคม  2560 



ส่วนที่  5 
การติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan 

(www.dla.go.th) 
องค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลาได้ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560  ด้วยระบบ e-plan ซึ่งมีรายละเอียด  ดังนี้ 
 

รายงานสรุปผลการดําเนินงาน ปี 2560   อบต.พลับพลา โชคชัย จ.นครราชสีมา  
แผนการดําเนินการ 

ทั้งหมด 
อนุมัติงบประมาณ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย 100% ยุทธศาสตร์ 

จํานวน 
โครงการ 

คิด
เป็น 

งบประมาณ คิด
เป็น 

จํานวน 
โครงการ 

คิด
เป็น 

งบประมาณ คิด
เป็น 

จํานวน 
โครงการ 

คิด
เป็น 

งบประมาณ คิด
เป็น 

จํานวน 
โครงการ 

คิด
เป็น 

งบประมาณ คิด
เป็น 

จํานวน 
โครงการ 

คิด
เป็น 

งบประมาณ คิด
เป็น 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

89.0 45.18 37,477,050.00 48.88 41.0 39.42 6,093,200.00 19.98 1.0 5.56 159,635.00 1.49 1.0 5.56 159,635.00 1.62 1.0 6.25 159,635.00 4.34 

2.ยุทธศาสตร์เสริมสร้าง
ความสามารถทางเศรษฐกิจ 
การท่องเที่ยว การเกษตร 
เพื่อบรรเทาปัญหาความ
ยากจน 

29.0 14.72 5,865,000.00 7.65 7.0 6.73 650,000.00 2.13 0.0 0.00 0.00 0.00 0.0 0.00 0.00 0.00 0.0 0.00 0.00 0.00 

3.ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้
มีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างทั่วถึง
และอยู่ร่วมกันอย่างมี
ความสุข 

51.0 25.89 21,710,000.00 28.32 36.0 34.62 20,280,900.00 66.50 13.0 72.22 10,226,088.96 95.31 13.0 72.22 9,326,088.96 94.89 12.0 75.00 3,192,388.96 86.80 

4.ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์
และพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อมให้เกิดความ
สมดุลอย่างยั่งยืน 

9.0 4.57 3,760,000.00 4.90 4.0 3.85 370,000.00 1.21 2.0 11.11 129,567.00 1.21 2.0 11.11 129,507.00 1.32 1.0 6.25 112,500.00 3.06 

5.ยุทธศาสตร์การบริหาร
ราชการตามหลักการบริหาร
บ้านเมืองที่ดี 

12.0 6.09 7,610,000.00 9.93 9.0 8.65 2,908,670.00 9.54 1.0 5.56 202,555.00 1.89 1.0 5.56 202,555.00 2.06 1.0 6.25 202,555.00 5.51 

6.ยุทธศาสตร์การส่งเสริม
การปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย ความมั่นคง 
และสนับสนุนแนวนโยบาย
ของรัฐบาล จังหวัด อําเภอ 

7.0 3.55 245,000.00 0.32 7.0 6.73 194,000.00 0.64 1.0 5.56 11,000.00 0.10 1.0 5.56 11,000.00 0.11 1.0 6.25 11,000.00 0.30 

รวม 197.0   76,667,050.00   104.0   30,496,770.00   18.0   10,728,845.96   18.0   9,828,785.96   16.0   3,678,078.96   

 
ข้อมูลในระบบ e-plan  ณ  22  กุมภาพันธ์  2560



ส่วนท่ี  6 
 

การประเมินความพึงพอใจ   
 

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนานั้นนอกจากจะมีการประเมินความสําเร็จของแผนทางด้าน
ตัวเลขแล้วยังต้องประเมินถึงความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการดําเนินงาน (โครงการ/กิจกรรม) ในการ
พัฒนาและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีในภาพรวมตามยุทธศาสตร์และประเด็นการพัฒนา รอบ
ประจําเดือนเมษายน 2560  ท้ังนี้  การประเมินจะช่วยทําให้ทราบถึงผลสะท้อนกลับของการดําเนินงาน  ความ
เป็นจริงท่ีเกิดข้ึน  ข้อเสนอแนะของประชาชนต่อองค์การบริหารส่วนตําบล  ซ่ึงสามารถนํามาปรับปรุงและ
พัฒนาให้ดีข้ึน อีกท้ังการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาควรจะเป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา จึงมีการดําเนินการประเมินความพึงพอใจ  
ดังนี้ 

1.  ความพึงพอใจต่อผลการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในภาพรวม 
   จากจํานวนแบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินใน 

ภาพรวม แบบสอบถามจํานวนท้ังสิ้น  30  ชุด  สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ  ดังนี้ 
ส่วนท่ี  1  ข้อมูลท่ัวไป 
 1.  เพศ 

สถานภาพ จํานวน 
(คน) 

ร้อยละ 

เพศ 
       ชาย 
       หญิง 

 
12 
18 

 
40 
60 

รวม 30 100 
 

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 

 
 2 
1 
5 
10 
8 
 4 

 
6.67 
3.33 
16.67 
33.33 
26.67 
13.33 

รวม 30 100 
 

3.  ระดับการศึกษา  
สถานภาพ จํานวน 

(คน) 
ร้อยละ 

ระดับการศึกษา 
  1.  ประถมศึกษา 

 
12 

 
40.00 
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สถานภาพ จํานวน 
(คน) 

ร้อยละ 

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

 
15 
1 
1 
1 
0 

 
50.00 
3.33 
3.33 
3.330 

0 
รวม 30 100 

 

4. อาชีพ  
สถานภาพ จํานวน 

(คน) 
ร้อยละ 

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

 
1 
1 
1 
4 
2 
21 
0 

 
3.33 
3.33 
3.33 
13.33 
6.67 
70.00 

0 
รวม 30 100 

 

ส่วนท่ี  2  ความพึงพอใจต่อผลการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

ประเด็น พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 

1.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 4.17 7.92 0.42 

2.  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 2.08 10.00 0.42 

3.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 3.75 8.33 0.42 

4.  มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ 3.33 8.75 0.42 

5.  มีความโปร่งใสในการดาํเนินโครงการ / กิจกรรม 1.67 10.00 0.83 

6.  การดําเนนิงานเปน็ไปตามระยะเวลาที่กําหนด 1.67 10.42 0.42 

7.  ผลการดาํเนินโครงการ / กิจกรรมนําไปสู่การแก้ไขปัญหา 3.33 8.33 0.82 

8.  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดําเนนิโครงการ / กิจกรรม 4.17 7.92 0.42 

ภาพรวม 24.17 71.67 4.17 
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   สรุปคะแนนจากแบบสอบถามท้ังหมด  30  คน  ประเด็นความพึงพอใจ  8  ประเด็น 
   คะแนนความพึงพอใจเต็มท้ังหมด  240  คะแนน  (8 x 30) 
   ระดับคะแนนความพึงพอใจภาพรวม   -  พอใจมาก  =  58  คะแนน   58x100  =  24.17 
                    240 
       -  พอใจ       =  172  คะแนน   172x100   =  71.67 
             240 
       -  ไม่พอใจ    =   10   คะแนน     10x100  =  4.17 
              240 

 

ผลการดําเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์ 
 

คะแนนความพึงพอใจในแต่ละประเด็นการพัฒนา  300  คะแนน   (10x30) 
คะแนนความพึงพอใจรวม  2,400  คะแนน  (8x10x30) 

 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม 10 คะแนน) 
1.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 8.13 

2.  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 7.80 

3.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 7.97 
4.  มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ 8.10 
5.  มีความโปร่งใสในการดําเนินโครงการ / กิจกรรม 7.90 
6.  การดําเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด 7.80 
7.  ผลการดําเนินโครงการ / กิจกรรมนําไปสู่การแก้ไขปัญหา 7.80 
8.  ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการดําเนินโครงการ / กิจกรรม 8.20 

ภาพรวม  (73.15/8) 7.96 
 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความสามารถทางเศรษฐกิจและบรรเทาปัญหาความยากจน 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม 10 คะแนน) 
1.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 7.70 
2.  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 7.67 
3.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 7.70 
4.  มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ 7.63 
5.  มีความโปร่งใสในการดําเนินโครงการ / กิจกรรม 7.57 
6.  การดําเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด 7.70 
7.  ผลการดําเนินโครงการ / กิจกรรมนําไปสู่การแก้ไขปัญหา 7.70 
8.  ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการดําเนินโครงการ / กิจกรรม 7.87 

ภาพรวม  (61.54/8) 7.69 
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ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม 10 คะแนน) 
1.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 8.50 
2.  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 8.20 
3.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 7.93 
4.  มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ 7.90 
5.  มีความโปร่งใสในการดําเนินโครงการ / กิจกรรม 8.10 
6.  การดําเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด 8.10 
7.  ผลการดําเนินโครงการ / กิจกรรมนําไปสู่การแก้ไขปัญหา 7.93 
8.  ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการดําเนินโครงการ / กิจกรรม 8.03 

ภาพรวม  (64.69/8) 8.09 
 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อมให้เกิดความสมดุล
อย่างย่ังยืน 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม 10 คะแนน) 
1.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 8.20 
2.  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 8.10 
3.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 7.80 
4.  มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ 7.80 
5.  มีความโปร่งใสในการดําเนินโครงการ / กิจกรรม 7.80 
6.  การดําเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด 7.93 
7.  ผลการดําเนินโครงการ / กิจกรรมนําไปสู่การแก้ไขปัญหา 7.93 
8.  ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการดําเนินโครงการ / กิจกรรม 7.97 

ภาพรวม  (63.53/8) 7.94 
 

ยุทธศาสตร์ท่ี 5  ยุทธศาสตร์การบริหารราชการตามหลักการบริหารบ้านเมืองท่ีดี  

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม 10 คะแนน) 
1.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 7.93 
2.  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 7.97 
3.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 7.87 
4.  มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ 7.87 
5.  มีความโปร่งใสในการดําเนินโครงการ / กิจกรรม 7.90 
6.  การดําเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด 7.87 
7.  ผลการดําเนินโครงการ / กิจกรรมนําไปสู่การแก้ไขปัญหา 8.03 
8.  ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการดําเนินโครงการ / กิจกรรม 8.07 

ภาพรวม  (63.51/8) 7.94 
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ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ยุทศาสตร์การส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย ความม่ันคง และสนับสนุน
แนวนโยบายของรัฐบาล จังหวัด อําเภอ 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม 10 คะแนน) 
1.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 8.30 
2.  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 8.17 
3.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 8.23 
4.  มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ 8.20 
5.  มีความโปร่งใสในการดําเนินโครงการ / กิจกรรม 8.13 
6.  การดําเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด 8.07 
7.  ผลการดําเนินโครงการ / กิจกรรมนําไปสู่การแก้ไขปัญหา 8.10 
8.  ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการดําเนินโครงการ / กิจกรรม 8.27 

ภาพรวม  (65.47/8) 8.18 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนท่ี  7 
สรุปรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

 

1.  ผลการติดตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. 2557 – 2561) 
จากการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา  สามารถ
สรุปได้  ดังนี้ 
 1.1  องค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา ได้ดําเนินการจัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  พ.ศ. 2548  
 1.2  องค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลาสามารถดําเนินงานได้เกินร้อยละ  50  ของแผน  แต่น้อยกว่า
ปีท่ีผ่านมา ดังนี้  

1)  ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560 
�  โครงการท่ีบรรจุในแผน   จํานวน  197  โครงการ 

   �  สามารถดําเนินการได้     จํานวน  104  โครงการ    
   �  คิดเป็นร้อยละ  52.79 

2)  ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2559 
�  โครงการท่ีบรรจุในแผน   จํานวน   157  โครงการ 

   �  สามารถดําเนินการได้     จํานวน    93  โครงการ    
   ����  คิดเป็นร้อยละ  59.24 
 

2.  ผลการติดตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) 
 จากการติดตามและประเมิลผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562)  ขององค์การบริหารส่วนตําบล
พลับพลา สามารถสรุปได้  ดังนี้ 
 2.1  องค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา ได้ดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาสามปีเป็นไปด้วยความถูกต้อง
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  พ.ศ. 2548  
และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559 
 2.2  องค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา สามารถดําเนินงานได้ตามวัตถุประสงค์มากกว่าร้อยละ 50 
ของแผนแต่ดําเนินการแต่ได้น้อยกว่าปีท่ีผ่านมา  ดังนี้ 
  

 การดําเนินงานในรอบประจําเดือนตุลาคม 2559  ถึงเดือนเมษายน 2560 
การดําเนินงาน แผนพัฒนา 

สามปี 
2559 

ข้อบัญญัติ 
2559 

ดําเนิน 
การ 

ได้จริง 

แผนพัฒนา 
สามปี 
2560 

ข้อบัญญัติ 
2560 

ดําเนิน 
การ 

ได้จริง 
จํานวนโครงการ 157 93 78 197 104 18 

ร้อยละ - 59.24 83.87 - 52.79 17.31 
 

3.  ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน  ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560 (รอบเดือนเมษายน 2560) 
การประเมินความพึงพอใจมีผลการประเมินความพึงพอใจ  ดังนี้   

ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมของ 
องค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา ในการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีในภาพรวมตาม
ยุทธศาสตร์และประเด็นการพัฒนา  ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560  รอบประจําเดือนตุลาคม 2559 ถึงเดือน
เมษายน 2560     
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องค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา ได้ดําเนินการประเมินความพึงพอใจของประชาชน      
โดยแบ่งช่วงของผลการประเมินออกเป็น  3 ระดับ  คือ  พอใจมาก  พอใจ  ไม่พอใจ  ซ่ึงผลการประเมินออกมา
อยู่ในระดับพอใจ   คิดเป็นร้อยละ 71.67 เทียบกับผลการประเมินของปีงบประมาณ  2559  ร้อยละ 68.57  
แสดงให้เห็นว่าประชาชนมีความพอใจเพ่ิมข้ึน  3.10  ปีงบประมาณ 2560 องค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา
สามารถบรรจุโครงการ/กิจกรรมในข้อบัญญัติ  จํานวน  104  โครงการ คิดเป็นร้อยละ 52.79 สามารถดําเนินการได้
ลุล่วงในรอบประจําเดือนตุลาคม 2559 ถึงเดือนมีนาคม 2560 จํานวน 18  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  17.31  ซ่ึงยัง
ดําเนินการได้น้อยเนื่องจากต้องรองบประมาณจากส่วนกลางที่จะอุดหนุนมายังองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
 

4.  ข้อร้องเรียนและร้องทุกข์จากประชาชน 
  องค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา  ไม่มีข้อร้องเรียนและความขัดแย้งกับประชาชน  มีเพียงข้อร้องทุกข์ที่
ต้องการให้องค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลาดําเนินการแก้ไขให้ เช่น แจ้งเร่ืองซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ เม่ือองค์การ
บริหารส่วนตําบลพลับพลาได้ดําเนินการแก้ไขแล้ว  ประชาชนก็เกิดความพอใจหากปัญหาที่เกิดข้ึน  
 

5.  ปัญหาและอุปสรรคขององค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา 
5.1 ปัญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานมีดังน้ี 

ปัญหา 
1)  องค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายรับเงินอุดหนุนทั่วไปจาก

รัฐบาลน้อย ซ่ึงไม่เพียงพอที่จะสามารถดําเนินการตามโครงการในแผนพัฒนาได้ทั้งหมด   
2)  เคร่ืองมือ  เคร่ืองใช้  เทคโนโลยีในการทาํงานยังมีไม่เพียงพอต่อการดําเนินการ 
3)  พื้นที่องค์การบริหารส่วนตําบลพลบัพลามีพื้นที่ขนาดใหญ่มีปัญหาที่จะต้องแก้ไขอยู่เป็นจํานวน

มาก  
อุปสรรค 
1)  อํานาจหนา้ที่มีข้อจํากัดทาํให้ไม่สามารถดาํเนินการได้ครบทกุปัญหาความต้องการของ 

ประชาชน     
5.2  ปัญหาและอุปสรรคในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  มีดังน้ี 

  ปัญหา 
1)  องค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา ไม่สามารถบรรจุโครงการ/กิจกรรมในข้อบัญญัติ

งบประมาณรายจา่ยได้ครบทุกโครงการ/กิจกรรม  
2)  องค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา ไม่สามารถดําเนินการได้ครบทุกโครงการ/กิจกรรมที่ตั้งไว้ใน

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  
  อุปสรรค 

1)  องค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา มีงบประมาณไม่เพียงพอต่อการดําเนินงานแก้ไขปัญหาและ
ความต้องการของประชาชนในตําบลได้ทั้งหมด  

2)  องค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา ตั้งงบประมาณในการดําเนินการตามภารกิจแต่ละด้านบาง
รายการยังไม่เพียงพอและบางรายการมากเกินไป  ทําให้ต้องโอนเพิ่ม โอนลด และตั้งจ่ายรายการใหม่      
    

6.  ข้อเสนอแนะ   
เพื่อให้การดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาํบลพลบัพลา มีระดับความสําเร็จที่สามารถบรรลุ

วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้และประชาชนมีความพึงพอใจสูงสุด  จึงมีข้อเสนอแนะ  ดังนี้   
 6.1  การดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา  

1)  การจัดทําแผนพัฒนาสามปีควรพิจารณางบประมาณและคํานึงถึงสถานะการคลังในการ
พิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาสามปี    
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2)  ควรเร่งรัดให้มีการดําเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้สามารถ
ดําเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น   

3)  องค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา ควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับกับ
ภารกิจแต่ละด้านที่จะต้องดําเนินการ ซ่ึงจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด  โอนตั้งจ่ายรายการใหม่    

6.2  การบริการประชาชน 
จากการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ ต้องการให้ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของ 

อบต.ให้มากข้ึนและทั่วถึง  ต้องการให้มีการแก้ไขเร่ืองมลภาวะด้านฝุ่นละออง ถนนชํารุดเสียหาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ภาคผนวก 
 

-  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในภาพรวม 
-  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในภาพรวม   
ในแต่ละยุทธศาสตร์ 
-  ภาพกิจกรรม/โครงการ  ท่ีดําเนินการในปีงบประมาณ  2560  (รอบเดือนเมษายน 2560) 

 



 

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/ บํารุงรักษา/ ต่อเติม/ ซ่อมแซม/ ถนน 
รางระบายน้ํา ท่อระบายน้ํา สะพาน ในท้องถ่ินและท่ีเชื่อมต่อ อปท.อ่ืน  ไฟฟ้าสาธารณะ ไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ ติดต้ังโคมไฟฟ้าสาธารณะ  ประปาส่วนภูมิภาคและประปาหมู่บ้าน การบริการสาธารณะโครงสร้าง
พ้ืนฐานอ่ืนๆ)  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
ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความสามารถทางเศรษฐกิจ การท่องเท่ียว การเกษตร เพ่ือบรรเทาปัญหาความยากจน 
(การส่งเสริมอาชีพ/พัฒนาสินค้าชุมชน/ลานค้าชุมชน  ส่งเสริมสนับสนุนด้านการเกษตร)  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  
 

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  
 

44.  ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา ในด้าน
ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อมให้เกิดความสมดุลอย่างย่ังยืน (การ
กําจัดขยะมูลฝอย การจัดการบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)  โดยให้คะแนนเต็ม  10  คะแนน 
จะให้คะแนนองค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา เท่าใด 

 

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

5.  ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา ในด้าน
ยุทธศาสตร์การบริหารราชการตามหลักการบริหารบ้านเมืองท่ีดี (ส่งเสริมศักยภาพของท้องถ่ินทุกๆ ด้าน การ
พัฒนาเทคโนโลยีและบุคลากร)  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  
 

6.  ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา ในด้านยุทธศาสตร์
ตามแผนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินตามแนวนโยบายของรัฐบาลและยุทธศาสตร์ของ
จังหวัด อําเภอ)   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  
 

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

 
 



ภาพกิจกรรม/โครงการ  ที่ดําเนินการ ในรอบเดือนเมษายน ประจําปี 2560  
(เดือนตุลาคม 2559 ถึงเดือนมีนาคม 2560) 

 
1.  ขยายเขตการบริการประปาส่วนภูมิภาค ซอยคุ้มโนนสะอาด บ้านท่าตะเคียน หมู่ที ่13 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
2.  การตั้งจุดให้บริการประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่  สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง 
สังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
 

 



 
3.  การแข่งขันกีฬาต้ายยาเสพติด ประจําปี 2560 

 

 
4.  โครงการบริหารจัดการคัดแยกขยะมูลฝอยในชุมชน 

 
5.  การจ่ายเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ ผู้ทุพพลภาพ และผู้ติดเชื้อ HIV. 

 
 
 
 
 
 


