
 

  

 

 

 

 

 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา 
เรื่อง  การรายงานผลการดําเนินงานในรอบปีงบประมาณ  พ.ศ.  2559 

.......................... 
 

  ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559 ข้อ 30 (5) กําหนดให้ผู้บริหารท้องถ่ินเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถ่ิน  
และคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน พร้อมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนใน
ท้องถ่ินทราบในท่ีเปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันท่ีผู้บริหารท้องถ่ินเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว 
และต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายใน
เดือนตุลาคมของทุกปี  
 

  ดังนั้นเพ่ือให้การปฏิบัติงานในการติดตามและประเมินผลเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  จึงขอ
ประกาศผลการดําเนินงาน การใช้จ่าย  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ินในรอบปีงบประมาณ    
พ.ศ.  2559  เพ่ือให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบ  และกํากับการบริหารจัดการองค์การบริหารส่วน
ตําบลพลับพลา  ดังนี้ 
 

  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  องค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลาได้กําหนดยุทธศาสตร์และแนว
ทางการพัฒนายุทธศาสตร์ไว้  6  ยุทธศาสตร์  ดังนี้ 
     1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
               1.1  การก่อสร้าง ปรับปรุง บํารุงรักษาถนน สะพาน ทางน้ํา ท่อระบายน้ํา รางระบายน้ํา 
                   1.2  การสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  และการก่อสร้างอ่ืน  ๆ 
                   1.3  การสร้างและบํารุงรักษาทางบก  ทางน้ําท่ีเชื่อมต่อระหว่างองค์กรปกครอง 
                      ส่วนท้องถ่ิน 
          1.4  การก่อสร้าง/ปรับปรุง/บํารุงรักษาเส้นทางขนส่งสินค้าทางการเกษตร 



      
-2- 

 
 2.  ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความสามารถทางเศรษฐกิจและบรรเทาปัญหาความยากจน 

                     2.1  เสริมสร้างเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริ  และภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
                   2.2  ส่งเสริมอาชีพ/พัฒนาสินค้าชุมชน/ลานค้าชุมชน 
                      2.3  ส่งเสริมความเข้มแข็งด้านการเกษตร/ปศุสัตว์ 
      3.  ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
                3.1  ส่งเสริมสนับสนุนด้านการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม 
                3.2  การสังคมสังเคราะห์ และพัฒนาคุณภาพชีวิต  เด็ก  สตรี  คนชรา ผู้ด้อยโอกาส   
                          และผู้ติดเชื้อ  HIV  และเพ่ิมศักยภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
                 3.3  การสนับสนุนส่งเสริมด้านการกีฬา และนันทนาการ 
                 3.4  การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย/ลดอุบัติเหตุจราจรทางบก/ทางน้ํา 
                 3.5  การสาธารณสุข  ควบคุมโรคติดต่อ/โรคระบาดและโรคไม่ติดต่อ  
                 3.6  การป้องกันและแก้ไขการแพร่ระบาดปัญหายาเสพติด 
     4.  ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดล้อมให้เกิดความ 
                        สมดุลอย่างยั่งยืน 
               4.1  การกําจัดขยะมูลฝอย 
               4.2  การจัดการ  การบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

5.  ยุทธศาสตร์การบริหารราชการตามหลักการบริหารบ้านเมืองท่ีดี 
            5.1  ส่งเสริมศักยภาพของท้องถ่ินในทุก  ๆ  ด้าน  ตามหลักการบริหารจัดการท่ีดี 
            5.2  การพัฒนาเทคโนโลยีและบุคลากรให้มีความเหมาะสมสอดคล้อง 
            5.3  ส่งเสริมประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน   
       5.4  การส่งเสริมการมีส่วนร่วม การสร้าง/การประเมินความพึงพอใจของประชาชน                                     

6. ยุทธศาสตร์ตามแผนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและ 
         แนวนโยบายของรัฐบาล   
          6.1  ส่งเสริมและสนับสนุนแนวนโยบายของรัฐบาลและยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด   
                อําเภอ 
  ง.  การวางแผน 
  องค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลาได้จัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา  3  ปี  
(พ.ศ.  2559 – 2561)  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.  2559-2561)  เม่ือ
วันท่ี   22  มิถุนายน  2558  โดยได้กําหนดโครงการท่ีจะดําเนินการตามแผนพัฒนา  3  ปี  พ.ศ.  2559       
รวม  157  โครงการ  งบประมาณ  46,489,501.00 บาท  สามารถจําแนกตามยุทธศาสตร์  ได้ดังนี้ 
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ยุทธศาสตร์ โครงการ 
งบประมาณ 

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

15 790,000 

3.  การพัฒนาด้านการสร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีและอยู่ 
     ร่วมกันอย่างมีความสุข 

40 5,447,600 

4.  การพัฒนาด้านการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ 
     สิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุลอย่างยั่งยืน 

4 414,000 

5.  การพัฒนาด้านการบริหารราชการตามหลักการบริหารบ้านเมือง 
     ท่ีด ี

18 16,662,000 

6.  การพัฒนาตามแผนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน 
    ท้องถ่ินและแนวนโยบายของรัฐบาล 

3 44,000 

รวม 157 46,489,501 

 

แผนภูมิ  แสดงโครงการในแผนพัฒนา  3  ปี (พ.ศ. 2559-2561)  ขององค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา 
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1/1/1900

ยุทธศาสตร์

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

1.  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

2.  การพัฒนาด้านการเสริมสร้าง
ความสามารถทางเศรษฐกิจและ   
บรรเทาปัญหาความยากจน

3.  การพัฒนาด้านการสร้างสังคมให้
มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่  
ร่วมกันอย่างมีความสุข

4.  การพัฒนาด้านการอนุรักษ์และ
พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ    
สิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุลอย่าง

5.  การพัฒนาด้านการบริหารราชการ
ตามหลักการบริหารบ้านเมือง     
ที่ดี

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

1.  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

2.  การพัฒนาด้านการเสริมสร้าง
ความสามารถทางเศรษฐกิจและ
บรรเทาปัญหาความยากจน

3.  การพัฒนาด้านการสร้างสังคม
ให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีและอยู่
ร่วมกันอย่างมีความสุข

4.  การพัฒนาด้านการอนุรักษ์
และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมให้เกิดความสมดุลอย่าง
ยั่งยืน
5.  การพัฒนาด้านการบริหารราชการ
ตามหลักการบริหารบ้านเมือง  
ที่ดี

6.  การพัฒนาตามแผนการกระจาย
 

 

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

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
งบประมาณ 

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

3 70,000 

3.  การพัฒนาด้านการสร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีและ 
     อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 

31 4,843,400 

4.  การพัฒนาด้านการอนุรักษ์และพัฒนา 
    ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุล 
     อย่างยั่งยืน 

4 374,000 

5.  การพัฒนาด้านการบริหารราชการตามหลักการบริหาร 
     บ้านเมืองท่ีดี 

15 3,510,800 

6.  การพัฒนาตามแผนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กร 
     ปกครองส่วนท้องถ่ินและแนวนโยบายของรัฐบาล 

3 43,000 

รวม 93 14,316,180 
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แผนภูมิ   แสดงงบประมาณในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  2559  
             ขององค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา 
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งบประมาณในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  2558

1.  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

2.  การพัฒนาด้านการเสริมสร้าง
ความสามารถทาง     เศรษฐกิจและ
บรรเทาปัญหาความยากจน

3.  การพัฒนาด้านการสร้างสังคมให้
มีคุณภาพชีวิตที่ดีและ      อยู่
ร่วมกันอย่างมีความสุข

4.  การพัฒนาด้านการอนุรักษ์และ
พัฒนา     ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุล  

5.  การพัฒนาด้านการบริหารราชการ
ตามหลักการบริหาร      บ้านเมือง
ที่ดี

6.  การพัฒนาตามแผนการกระจาย
อํานาจให้แก่องค์กร      ปกครอง
ส่วนท้องถ่ินและแนวนโยบายของรัฐบาล

 
 

รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณองค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา  มีดังนี้ 
 

ลําดับ
ท่ี 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
แหล่งท่ีมา 

งบประมาณ 
งบตาม 

ข้อบัญญัติ 
วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

1. 1.การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐาน 

โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กข้างบ้านช่าง
เชน  บ้านพลับพลา 
หมู่ท่ี 1   

เงินอุดหนุนท่ัวไป 100,000 เพ่ือให้ราษฎรได้ใช้สัญจร
ไปมาได้สะดวก 

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

2.  โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กรอบบึงทุ่งน้อย
ต่อจากจุดเดิม  บ้าน
ไทย  หมู่ท่ี 2    

เงินอุดหนุนท่ัวไป 179,000 เพ่ือให้ราษฎรได้ใช้สัญจร
ไปมาได้สะดวก 

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

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

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



-6- 
 
ลําดับ

ท่ี ยุทธศาสตร์ โครงการ 
แหล่งท่ีมา 

งบประมาณ 
งบตาม 

ข้อบัญญัติ 
วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

4.  โครงการซ่อมแซม
สะพานคลองเหมือง 
บ้านนายเท่ียง  ปริก
กระโทก บ้านโค้ง
ยาง  หมู่ท่ี 4    

เงินอุดหนุนท่ัวไป 70,000 เพ่ือให้ราษฎรได้ใช้สัญจร
ไปมาได้สะดวก 

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

5.  โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กข้างบ้านนาย
ทม เดชพร บ้านโค้ง
ยาง  หมู่ท่ี 4    

เงินอุดหนุนท่ัวไป 99,000 เพ่ือความสะดวกในการ
สัญจรไปมา 

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

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

เงินอุดหนุนท่ัวไป 100,000 เพ่ือความสะดวกในการ
สัญจรไปมา 

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

7.  โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายบ้านนาย
น้อย บ้านหนองยาย
เหล่  หมู่ท่ี 5   

เงินอุดหนุนท่ัวไป 100,000 เพ่ือความสะดวกในการ
สัญจรไปมา 

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

8.  โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กทางไปวัดบ้าน
กอก  หมู่ท่ี 6 

เงินอุดหนุนท่ัวไป 100,000 เพ่ือความสะดวกในการ
สัญจรไปมา 

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

9.  โครงการก่อสร้าง
ถนนลูกรังและขยาย
เขตถนน 3 สาย 
บ้านกอก หมู่ท่ี 6 

เงินอุดหนุนท่ัวไป 130,000 เพ่ือความสะดวกในการ
สัญจรไปมา 

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

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

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

ท่ี ยุทธศาสตร์ โครงการ 
แหล่งท่ีมา 

งบประมาณ 
งบตาม 

ข้อบัญญัติ 
วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

11.  โครงการก่อสร้าง
ถนนหินคลุกสาย 
ดอบตาหํ่า บ้าน
เกาะ หมู่ท่ี 8    

เงินอุดหนุนท่ัวไป 80,000 เพ่ือความสะดวกในการ
สัญจรไปมา 

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

12.  โครงการก่อสร้าง
รางระบายนํ้า
คอนกรีตเสริมเหล็ก
พร้อมฝาปิดราง
ระบายนํ้า บ้านเกาะ  
หมู่ท่ี 8 

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

13.  โครงการก่อสร้าง
รางระบายนํ้า
คอนกรีตเสริมเหล็ก
พร้อมฝาปิดราง
ระบายนํ้า บ้าน
ปรางค์ หมู่ท่ี 9   

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

14.  โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กอู่ช่างเลิศ บ้าน
ปรางค์  หมู่ท่ี 9 

เงินอุดหนุนท่ัวไป 100,000 เพ่ือความสะดวกในการ
สัญจรไปมา 
 

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

15.  โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กหน้าบ้าน
ผู้ใหญ่สังเวียนบ้านบุ  
หมู่ท่ี 10   

เงินอุดหนุนท่ัวไป 315,000 เพ่ือความสะดวกในการ
สัญจรไปมา 
 

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

16.  โครงการก่อสร้าง
ถนนหินคลุกสาย
ทางไปนาลุงเฉียบ  
นาลุงบุญสม  และ
ข้างโซน  4  หมู่ท่ี  
11   

เงินอุดหนุนท่ัวไป 130,000 เพ่ือความสะดวกในการ
สัญจรไปมา 

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

17.  โครงการก่อสร้าง
รางระบายนํ้า
คอนกรีตเสริมเหล็ก
พร้อมฝาปิดราง
ระบายนํ้า บ้านกุด
สวาย  หมู่ท่ี 12 

เงินอุดหนุนท่ัวไป 285,000 เพ่ือระบายนํ้าจาก
ราษฎรภายในหมู่บ้านได้
สะดวก 

ขนาดกว้าง  0.40  
เมตร  ยาว  140.00  
เมตร  หนา  0.65  
เมตร   
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ลําดับ

ท่ี ยุทธศาสตร์ โครงการ 
แหล่งท่ีมา 

งบประมาณ 
งบตาม 

ข้อบัญญัติ 
วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

18.  
โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายบ้านนาง
ซิว  บ้านกุดสวาย 
หมู่ท่ี 12 

เงินอุดหนุนท่ัวไป 85,000 เพ่ือความสะดวกในการ
สัญจรไปมา 

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

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

เงินอุดหนุนท่ัวไป 250,000 เพ่ือความสะดวกในการ
สัญจรไปมา 

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

20.  โครงการก่อสร้าง
ถนนหินคลุกสาย
หนองหญ้าขาว 
บ้านท่าตะเคียน หมู่
ท่ี 13 

เงินอุดหนุนท่ัวไป 80,000 เพ่ือความสะดวกในการ
สัญจรไปมา 

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

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

เงินอุดหนุนท่ัวไป 223,000 เพ่ือระบายนํ้าจาก
ราษฎรภายในหมู่บ้านได้
สะดวก 

ขนาดความกว้าง 0.40 
เมตร ยาว 110.00 
เมตร สูง 0.65 เมตร    

22.  โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  สายกลางไร่  
บ้านคลองยาง หมู่ท่ี 
14 

เงินอุดหนุนท่ัวไป 100,000 เพ่ือความสะดวกในการ
สัญจรไปมา 

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

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

เงินอุดหนุนท่ัวไป 100,000 เพ่ือความสะดวกในการ
สัญจรไปมา 
และการระบายนํ้าได้
สะดวก 

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

24.  โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนหิน
คลุกสายทางเข้า
โรงสีนายสังวาน  
เพ็ชรดีคาย หมู่ท่ี 
15    

เงินอุดหนุนท่ัวไป 80,000 เพ่ือความสะดวกในการ
สัญจรไปมา 

ปริมาตรหินคลุก ไม่
น้อยกว่า 210 
ลูกบาศก์เมตร   
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ลําดับ

ท่ี ยุทธศาสตร์ โครงการ 
แหล่งท่ีมา 

งบประมาณ 
งบตาม 

ข้อบัญญัติ 
วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

25.  โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กบ้านโนนแดง   
หมู่ท่ี  16 

เงินอุดหนุนท่ัวไป 100,000 เพ่ือความสะดวกในการ
สัญจรไปมา 

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

26. 

 

โครงการก่อสร้าง
ถนนหินคลุกบ้าน
โนนแดงไปบ่อขยะ  
หมู่ท่ี 16 

เงินอุดหนุนท่ัวไป 
 

80,000 เพ่ือให้ราษฎรได้ใช้
สัญจรไปมาได้สะดวก 
 
 
 
 

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

27. 

 

โครงการก่อสร้าง
เสริมถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านนาง
ประนอม บ้านบุ  
หมู่ท่ี 17  
  

เงินอุดหนุนท่ัวไป 150,000 เพ่ือให้ราษฎรได้ใช้
สัญจรไปมาได้สะดวก 

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

28. 

 

โครงการก่อสร้าง
ทํานบคอนกรีต
เสริมเหล็กกันดิน
พังทลายถนนสาย
หลังหมู่บ้าน บ้านบุ 
หมู่ 17 

เงินอุดหนุนท่ัวไป 48,000 เพ่ือป้องกันการพังทลาย
ของดินบริเวณขอบถนน 

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

29. 

 

โครงการก่อสร้าง
รางระบายนํ้า
คอนกรีตเสริมเหล็ก
พร้อมฝาปิดราง
ระบายนํ้าและท่อ
นํ้าผ่านเหมือง
ธรรมชาติ  บ้านบุ  
หมู่ท่ี 17   

เงินอุดหนุนท่ัวไป 173,000 เพ่ือระบายนํ้าจาก
ราษฎรภายในหมู่บ้านได้
สะดวก 

ขนาดกว้าง0.40 เมตร  
ยาว85.00เมตร  หนา  
0.65  เมตร   

30. 

 

โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายบ้านนาง
ช้ัน กํากระโทก  
บ้านบุยอ หมู่ท่ี 18 
 

เงินอุดหนุนท่ัวไป 273,000 
หมายเหตุ 

เปล่ียนแปลง
คําช้ีแจง 

ประชุมสภาฯ 
สมัยวิสามัย 

สมัยท่ี2ครั้งท่ี 1 

เพ่ือให้ราษฎรได้ใช้
สัญจรไปมาได้สะดวก 

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

31. 

 

โครงการก่อสร้าง
ถนนลูกรังติดบ้าน
นายสมทรง 
เสาวภาคย์  บ้านบุ
ยอ  หมู่ท่ี 18 
 
 

เงินอุดหนุนท่ัวไป 54,000 เพ่ือให้ราษฎรได้ใช้
สัญจรไปมาได้สะดวก 

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

ท่ี ยุทธศาสตร์ โครงการ 
แหล่งท่ีมา 

งบประมาณ 
งบตาม 

ข้อบัญญัติ 
วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

32. 

 

โครงการก่อสร้าง
รางระบายนํ้า
คอนกรีตเสริมเหล็ก
พร้อมวางท่อสาย
บ้านหนองไผ่  บ้าน
บุยอ  หมู่ท่ี 18 

เงินอุดหนุนท่ัวไป 173,000 
หมายเหตุ 
ยกเลิก

โครงการ 

เพ่ือระบายนํ้าจาก
ราษฎรภายในหมู่บ้านได้
สะดวก 

ขนาดกว้าง 0.40  
เมตร  ยาว 85.00  
เมตร  หนา  0.65  
เมตร   

33. 

 

บํารุงรักษาหรือ
ซ่อมแซมถนนสาย
หลัก 

เงินอุดหนุนท่ัวไป 530,980 เพ่ือให้ราษฎรได้ใช้
สัญจรไปมาได้สะดวก 

บํารุงรักษาหรือ
ซ่อมแซมถนนสาย
หลักพ้ืนท่ีตําบล
พลับพลา 

34. 

 

ขยายเขตไฟฟ้า
พร้อมย้ายเสาไฟฟ้า 
บ้านประดากุด หมู่
ท่ี 7 
 
 
 

เงินอุดหนุนท่ัวไป 
 
 
 
 
 
 
 
 

210,000 
หมายเหตุ 

เปล่ียนแปลง
คําชี้แจง โอน

เพ่ิม
งบประมาณ 
ประชุมสมัย
สามัญท่ี 3 
ครั้งท่ี 3 

เพ่ือให้ราษฎรมีนํ้า
อุปโภคบริโภคอย่าง
ท่ัวถึง 
 
 
 
 
 
 
 

ขยายเขตไฟฟ้า 
ย้ายเสาไฟฟ้า 
 
 
 
 
 
 
 

35. 

 

ขยายเขตประปา
ภูมิภาค บ้าน
พลับพลา หมู่ที 1 
 
 
 
 
 
 

เงินอุดหนุนท่ัวไป 
 
 
 
 
 
 
 
 

207,000 
หมายเหตุ 

เปล่ียนแปลง
คําชี้แจง โอน

เพ่ิม
งบประมาณ 
ประชุมสมัย
สามัญท่ี 3 

ครั้ง 3 

เพ่ือให้ราษฎรได้ใช้
สัญจรไปมาได้สะดวก 
 
 
 
 
 
 
 

ขนาดความยาว 
200.00 เมตร 
 
 
 
 
 
 
 

36. 

 

บํารุงรักษาหรือ
ซ่อมแซมไฟฟ้า

สาธารณะ 

เงินอุดหนุนท่ัวไป 
 

110,000 
 

บํารุงรักษาหรือซ่อมแซม
ไฟฟ้าสาธารณะ 

 

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

37. 

 

ตรวจสอบ
นํ้าประปาหมู่บ้าน
และนํ้าบาดาล 

เงินอุดหนุนท่ัวไป 
 

10,000 เพ่ือตรวจสอบนํ้าประปา
หมู่บ้านและนํ้าบาดาล 
 

เพ่ือจ่ายเป็นค่า
ตรวจสอบนํ้าประปา
หมู่บ้านและนํ้าบาดาล
ในเขตรับผิดชอบของ 
อบต.พลับพลา 
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ลําดับ

ท่ี ยุทธศาสตร์ โครงการ 
แหล่งท่ีมา 

งบประมาณ 
งบตาม 

ข้อบัญญัติ 
วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

38. 2.  เสริมสร้าง
ความสามารถทาง
เศรษฐกิจและ
บรรเทาปัญหา
ความยากจน 

การส่งเสริมและ
พัฒนาอาชีพ 
 

เงินรายได้ 50,000 เพ่ือให้ประชาชนและ
กลุ่มอาชีพมีทักษะใน
การประกอบอาชีพ 

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

39  โครงการฝึกอบรม
อาสาสมัครเกษตร 

เงินรายได้ 10,000 เพ่ือดําเนินการโครงการ
ฝึกอบรมอาสาสมัคร
เกษตรให้มีความรู้ 

เป็นค่าใช้จ่ายการ
ดําเนินการโครงการ
ฝึกอบรมอาสาสมัคร
เกษตร    

40  โครงการฝึกอบรม
อาสาสมัครปศุสัตว์ 

เงินรายได้ 10,000 เพ่ือดําเนินการโครงการ
ฝึกอบรมอาสาสมัคร
เกษตรให้มีความรู้ 

เป็นค่าใช้จ่ายในการ
ดําเนินการโครงการ
ฝึกอบรมอาสาสมัคร
ปศุสัตว์ 

41 3.  สร้างสังคมให้
มีคุณภาพชีวิตท่ีดี
และอยู่ร่วมกัน
อย่างมีความสุข 

อาหารเสริม(นม)
สําหรับเด็กนักเรียน
ในเขตรับผิดชอบ
ของ อบต.พลับพลา 

เงินอุดหนุนท่ัวไป 796,000 เพ่ือให้เด็กนักเรียนทุก
คนได้รับประทานอาหาร
เสริมนมอย่างท่ัวถึง 

6  โรงเรียนในตําบล
พลับพลา 

42  อาหารกลางวัน
สําหรับเด็กนักเรียน 
ในเขตรับผิดชอบ 
อบต.พลับพลา 

เงินอุดหนุนท่ัวไป 1,660,000 เพ่ือให้เด็กนักเรียนทุก
คนได้รับประทานอาหาร
กลางวันอย่างท่ัวถึง 

6  โรงเรียนในตําบล
พลับพลา 

43  ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
โครงการวัคซีน
วัฒนธรรม สร้าง
ภูมิคุ้มกันสังคม 

เงินรายได้ 30,000 เพ่ือการสร้างภูมิคุ้มกัน
ของสังคมแก่เด็กเยาวชน
และประชาชน 

เพ่ืออบรมให้ความรู้แก่
เด็กและเยาวชนพร้อม
พ่อแม่ 

44  งานแข่งเรือ
ประเพณี 

เงินรายได้ 100,000 เพ่ือสืบสานประเพณีไทย
ให้คงอยู่สืบไป 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ในการจัดงานแข่งเรือ
ประเพณีตําบล
พลับพลา ครั้งท่ี 14 
ประจําปี 2558 

45  โครงการจัดงาน
สัปดาห์ผู้สูงอายุ
แห่งชาติและวัน
ครอบครัว 

เงินรายได้ 50,000 เพ่ือสืบสานประเพณีไทย
ให้คงอยู่สืบไป 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตาม
โครงการจัดงาน
สัปดาห์ผู้สูงอายุ
แห่งชาติและวัน
ครอบครัว 

46  เบ้ียยังชีพผู้ป่วย
เอดส์ 

เงินอุดหนุนท่ัวไป 42,000 
 

เพ่ือช่วยเหลือเบ้ียยังชีพ
ผู้ติดเช้ือ  HIV 

เพ่ือจ่ายเป็นเงิน
สงเคราะห์เบ้ียยังชีพ
ผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 7 
คน 
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ลําดับ
ท่ี ยุทธศาสตร์ โครงการ 

แหล่งท่ีมา 
งบประมาณ 

งบตาม 
ข้อบัญญัติ 

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

47  อาหารเสริม (นม)
สําหรับเด็กศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
อบต.พลับพลา   

เงินอุดหนุนท่ัวไป 131,400 เพ่ือสนับสนุนอาหาร
กลางวันให้เด็กในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

จํานวน 2 ศูนย์ 

48  โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา(อาหาร
กลางวัน) 

เงินอุดหนุนท่ัวไป 336,000 เพ่ือสนับสนุนอาหาร
เสริมนมให้เด็กในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

จํานวน 2 ศูนย์ 

49  โครงการฝึกศึกษา
เรียนรู้ในสวนสัตว์ 

เงินรายได้ 10,000 เพ่ือให้เด็กได้รับ
ประสบการณ์เรียนรู้ 

ดําเนินกิจกรรมตาม
โครงการปีละ 1 ครั้ง 

50  โครงการก่อสร้าง
ป้ายศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

เงินอุดหนุนท่ัวไป 60,000 เพ่ือให้ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กได้มาตรฐาน 

ก่อสร้างป้าย
ประชาสัมพันธ์ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านโค้ง
ยางและศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านท่า
ตะเคียน 

51 

 

โครงการก่อสร้าง
หลังคาเช่ือมต่อ
ระหว่างอาคารเรียน
กับห้องนํ้าพร้อมเท
พ้ืน คสล.ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้าน 
ท่าตะเคียน 

เงินรายได้ 100,000 เพ่ือให้ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กได้มาตรฐาน 

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

52 

 

โครงการจัดทํา
ระบบนํ้าประปาใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านท่าตะเคียน   

เงินอุดหนุนท่ัวไป 25,000 เพ่ือให้ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กได้มาตรฐาน 

เป็นค่าใช้จ่ายในการ
ก่อสร้างหอถังนํ้าแบบ
สูงพร้อมติดต้ังเครื่อง
นํ้าอัตโนมัติและเดิน
ท่านํ้า PVC    

53 

 

อุดหนุนโครงการจัด
งานวันเด็กโรงเรียน 
สพฐ.ในเขต
รับผิดชอบ อบต.
พลับพลา 

เงินอุดหนุนท่ัวไป 30,000 เพ่ือจัดกิจกรรมงานวัน
เด็กแห่งชาติให้แก่เด็กใน
ตําบลพลับพลา 

อุดหนุนโครงการจัด
งานวันเด็กโรงเรียน 
สพฐ.ในเขตรับผิดชอบ 
อบต.พลับพลา 

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

เงินรายได้ 150,000 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
ของประชาคมหมู่บ้าน
และ อช. 

ดําเนินการตาม
โครงการปีละ 1 ครั้ง 
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ลําดับ

ท่ี ยุทธศาสตร์ โครงการ 
แหล่งท่ีมา 

งบประมาณ 
งบตาม 

ข้อบัญญัติ 
วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

55  การพัฒนาสตรีและ
เสริมสร้างความ
เข้มแข็งของ
ครอบครัว 

เงินรายได้ 100,000 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานของสตรี 

ดําเนินการตาม
โครงการปีละ 1 ครั้ง 

56  ค่าใช้จ่ายในการจัด
อบรมและประชุม
ประชาคมต่างๆ 
ของหมู่บ้านในเขต
ตําบลพลับพลา 

เงินรายได้ 18,000 เพ่ือสนับสนุนกิจกรรม
สาธารณสุขมูลฐาน
หมู่บ้าน 

18 หมู่บ้าน 

57  ฝึกอบรมเพ่ิม
ประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานของ
กลุ่มแม่บ้านอสม.
ตําบลพลับพลา 

เงินรายได้ 120,000   เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานแม่บ้าน 
อสม. 

ดําเนินการตาม
โครงการปีละ 1 ครั้ง 

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

เงินอุดหนุนท่ัวไป 270,000 เพ่ือสนับสนุนกิจกรรม
สาธารณสุขมูมฐาน
หมู่บ้าน 

18 หมู่บ้าน 

59  โครงการส่งเสริม
และพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผู้สูงอายุ 

เงินรายได้ 120,000 เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของผู้สูงอายุและ
ผู้ด้อยโอกาส 

ดําเนินการตาม
โครงการปีละ 1 ครั้ง 

60  โครงการซ่อมแซม
ท่ีอยู่อาศัยให้กับ
ประชาชนผู้ยากไร้
และผู้ด้อยโอกาส 

เงินรายได้ 100,000 เพ่ือช่วยเหลือ
ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้
อาศัยท่ีได้มาตรฐาน 

เป็นค่าใช้จ่ายในการ
ซ่อมแซมบ้านคนจน
เพ่ือส่งเสริมสนับสนุน
การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนชรา พิการ 
ผู้ด้อยโอกาส 

61  แข่งขันกีฬาต้าน
ยาเสพติด 

เงินรายได้ 150,000 เพ่ือส่งเสริมประชาชน
ได้ออกกําลังกายเพ่ือ
สุขภาพห่างไกล
ยาเสพติด 

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
จํานวน 1,000 คน 

62 
 

จัดซ้ืออุปกรณ์กีฬา
หมู่บ้าน/ชุมชน 

เงินรายได้ 5,000 เพ่ือส่งเสริมสนับสนุน
ให้ประชาชนออกกําลัง
กาย 

18 หมู่บ้าน 

63 

 

ค่าใช้จ่ายในการ
ดําเนินการป้องกัน
และลดอุบัติเหตุ
ทางถนนในช่วง
เทศกาลสําคัญ   

เงินรายได้ 75,000 เพ่ือป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาลสําคัญ 

ต้ังด่านจํานวน 2 จุด 
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ลําดับ

ท่ี ยุทธศาสตร์ โครงการ 
แหล่งท่ีมา 

งบประมาณ 
งบตาม 

ข้อบัญญัติ 
วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

64 
 

ค่าใช้จ่ายในการ
ดําเนินการกิจการ 
อปพร. 

เงินรายได้ 150,000 เพ่ือฝึกอบรม
อาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน 

ดําเนินการตาม
โครงการปีละ 1 ครั้ง 

65 
 

โครงการควบคุมไฟ
ป่าและหมอกควัน 

เงินรายได้ 30,000 เพ่ือขจัดปัญหาไฟป่า
และหมอกควัน 

ดําเนินการตาม
โครงการปีละ 1 ครั้ง 

66 
 

ค่าใช้จ่ายในการ
รณรงค์ป้องกัน
โรคติดต่อ   

เงินรายได้ 10,000 เพ่ือรณรงค์ป้องกันและ
กําจัดโรคติดต่อ 

18 หมู่บ้าน 

67 

 

ค่าใช้จ่ายในการ
จัดซ้ือนํ้ายากําจัด
ยุงลาย  
ทรายอะเบท   

เงินรายได้ 70,000 เพ่ือป้องกันโรค
ไข้เลือดออก 

18 หมู่บ้าน 

68 

 

ค่าใช้จ่ายในการ
จัดซ้ือวัคซีน
ป้องกันโรคพิษสุนัข
บ้าพร้อมสล่ิง   

เงินรายได้ 40,000 เพ่ือป้องกันโรคพิษสุนัข
บ้า 

18 หมู่บ้าน 

69 

 

ค่าใช้จ่ายในการ
จัดซ้ือเวชภัณฑ์
ตอนและทําหมัน
สุนัข/แมว 

เงินรายได้ 20,000 เพ่ือลดจํานวน
ประชากรสุนัข/แมวจร
จัด 

18 หมู่บ้าน 

70 

 

อุดหนุนโรงเรียน 
สพฐ.ในเขต
รับผิดชอบของ 
อบต.พลับพลา 
ตามโครงการ
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด   

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

ดําเนินการอุดหนุน
ตามโครงการปีละ 1 
ครั้ง 

71 

 

ค่าใช้จ่ายในการ
จัดซ้ือสารตรวจ
ปัสสาวะหาส่ิงเสพ
ติด   

เงินรายได้ 15,000 เพ่ือป้องกันการแพร่
ระบาดของยาเสพติด 

จํานวน 600 ชุด 

72 4.  การอนุรักษ์และ
พัฒนาทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมให้เกิด
ความสมดุลอย่าง
ยั่งยืน 

จ้างเหมาจัดเก็บ
ขยะ 

เงินรายได้ 264,000 เพ่ือกําจัดขยะมูลฝอย
ภายในหมู่บ้าน 

18 หมู่บ้าน 

73  จัดซ้ือถังขยะ เงินรายได้ 30,000 เพ่ือกําจัดขยะมูลฝอย
ในหมู่บ้าน 

เป็นค่าจัดซ้ือถังขยะ
แบบยางรถยนต์ 
จํานวน 100 ลูก 

74  ค่าใช้จ่ายโครงการ
อันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ   

เงินรายได้ 30,000 เพ่ืออนุรักษ์และรักษา
สมดุล
ทรัพยากรธรรมชาติ 

ดําเนินกิจกรรมตาม
โครงการปีละ 1 ครั้ง 

75  ปักแนวเขตท่ี
สาธารณะ (ค่า
รังวัดท่ีสาธารณะ) 

เงินรายได้ 50,000 เพ่ือป้องกันการบุกรุกท่ี
สาธารณะ/ออกรังวัดฯ 

ตําบลพลับพลา 
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ลําดับ
ท่ี ยุทธศาสตร์ โครงการ 

แหล่งท่ีมา 
งบประมาณ 

งบตาม 
ข้อบัญญัติ 

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

76 5.  การบริหาร
ราชการตาม
หลักการบริหาร
บ้านเมืองท่ีดี 

จัดหาอุปกรณ์
เครื่องมือเสริมสร้าง
ศักยภาพในการ
บริหารจัดการ 

เงินรายได้ 923,800 เพ่ือให้บุคลากร
ปฏิบัติงานตามภารกิจ
หน้าท่ีได้อย่างเหมาะสม
เพ่ือตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน 

บุคลากรปฏิบัติงาน
ภารกิจหน้าท่ีได้อย่าง
มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

77  จัดหารถยนต์
ส่วนกลาง 

เงินอุดหนุนท่ัวไป 787,000 เพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถศักยภาพ
ขององค์กรในการ
ให้บริการประชาชน 

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

78  ผลประโยชน์ตอบ
แทนอื่ น เ ป็นกรณี
พิเศษ 

เงินรายได้ 640,000 เพ่ือเป็นขวัญและ
กําลังใจแก่พนักงานใน
การปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

พนักงานมีขวัญและ
กําลังใจในการ
ปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

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

เงินอุดหนุนท่ัวไป 50,000 เพ่ือรองรับการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน 

เป็นค่าใช้จ่าย
ปรับปรุงป้ายช่ือ 
อบต.พลับพลา 
จํานวน 1 ชุด 

80  โครงการอบรมเตรียม
ค ว า ม พ ร้ อ ม ด้ า น
ภาษ าอั ง ก ฤษ  แ ก่
ผู้ บ ริ ห า ร  ส ม า ชิ ก 
พนักงาน เจ้าหน้าท่ี 
ของอบต.พลับพลา 
ประจําปี 2559 

เงินรายได้ 10,000 เพื่อรองรับการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน 

เจ้าหน้าท่ี อบต.
พลับพลา ทุกท่าน 

81  ฝึกอบรมและทัศน
ศึกษาดูงานของคณะ
ผู้บริหาร / สมาชิก
สภาฯ /  พ นัก งาน
ส่วนตําบล / ลูกจ้าง 

เงินรายได้ 350,000 เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ 
ศักยภาพของบุคลากร 

บุคลากรมีศักยภาพ
รองรับการปฏิบัติงาน 
 

82  ฝึกอบรมบุคลากร
เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน 

เงินรายได้ 530,000 เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ 
ศักยภาพของบุคลากร 

บุคลากรมีศักยภาพ
รองรับการปฏิบัติงาน 

83  ค่าใช้จ่ายในการ
พัฒนาระบบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
ส่ือสาร 

เงินรายได้ 20,000 เพื่อพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การส่ือสารให้มี
ประสิทธิภาพ 

ปีละ 1 คร้ัง 

84  ค่าใช้จ่ายในการ
พัฒนาการบริหารท่ี
มีประสิทธิภาพ 

เงินรายได้ 10,000 เพื่อพัฒนาการบริหารงาน
ท่ีมีประสิทธิภาพ 

ปีละ 1 คร้ัง 

85 จัดทําหรือปรับปรุง
แผนท่ีภาษี 

เงินรายได้ 50,000 เพ่ือพัฒนา
ระบบการ
จัดเก็บรายได้ 

ปีละ 1 ครั้ง จัดทําหรือปรับปรุง
แผนท่ีภาษี 



-16- 
 

ลําดับ
ท่ี ยุทธศาสตร์ โครงการ 

แหล่งท่ีมา 
งบประมาณ 

งบตาม 
ข้อบัญญัติ 

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

86 
 

ค่าใช้จ่ายในการ
เลือกต้ัง 

เงินรายได้ 20,000 เพ่ือเลือกต้ังนายกอบต. 
/สมาชิกสภาอบต. 

18 หมู่บ้าน 

87 

 

ค่าใช้จ่ายโครงการ
เฉลิมพระเกียรติ 

เงินรายได้ 50,000 เพ่ือส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของประชาชนใน
งานรัฐพิธีและพระราช
พิธีต่างๆ 

18 หมู่บ้าน 

88 

 

การจัดกิจกรรมและ
โครงการปกป้อง
สถาบันสําคัญของ
ชาติ 

เงินรายได้ 30,000 เพ่ือจัดกิจกรรมปกป้อง
สถาบันสําคัญของชาติ
เป็นการพิทักษ์รักษาไว้
ซ่ึงชาติ ศาสนาและ
พระมหากษัตริย์ 

18 หมู่บ้าน 

89 

 

ค่าใช้จ่ายการจัดต้ัง
ศูนย์ปรองดอง
สมานฉันท์ระดับ
ท้องถิ่น 

เงินรายได้ 20,000 เพ่ือดําเนินการจัดต้ัง
ศูนย์ปรองดอง
สมานฉันท์และจัด
กิจกรรมเพ่ือเสริมสร้าง
ความรักความสามัคคีใน
หมู่บ้าน 

18 หมู่บ้าน 

90 

 

ค่าจ้างท่ีปรึกษา  
โครงการ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการด้าน
คุณภาพการ
ให้บริการ   

เงินรายได้ 20,000 เพ่ือติดตามและประเมิน
ความพึงพอใจของ
ประชาชนต่อการปฏิบัติ
ราชการด้านคุณภาพ
การให้บริการ 

18 หมู่บ้าน 

91 6. ตามแผนการ
กระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่นและ
แนวนโยบายของ
รัฐบาล 

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

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

ปีละ 1 ครั้ง 

92  อุดหนุนส่วน
ราชการโครงการจัด
งานพิธี รัฐพิธี
อําเภอโชคชัย 

เงินอุดหนุนท่ัวไป 13,000 เพ่ือสนับสนุนการจัด
งานพระราชพิธี  รัฐพิธี 
และงานประเพณีต่าง ๆ 

ปีละ 1 ครั้ง 

93  อุดหนุนอําเภอโชค
ชัยงานสมโภชน์
ฉลองอนุสาวรีย์ท้าว 
สุรนารี 

เงินอุดหนุนท่ัวไป 20,000 เพ่ือสืบสานประเพณี
ไทยให้คงสืบต่อไป 

จํานวน 1 ครั้ง 

 
 

รวม  ต้ังงบประมาณ  6  ยุทธศาสตร์  93   โครงการ   
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  ฉ.  การใช้จ่ายงบประมาณ    
  องค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา  มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดําเนินโครงการตาม
ข้อบัญญัติงบประมาณ  โดยได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา  มีการเบิกจ่ายเงินจํานวน  78  โครงการ  
จํานวนเงิน  11,195,330.67  บาท นับเฉพาะท่ีเป็นโครงการ และค่าวัสดุ ครุภัณฑ์ ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  ไม่รวม
ค่าใช้จ่ายประจําและงบกลาง  สามารถจําแนกตามยุทธศาสตร์  ได้ดังนี้   
 

ยุทธศาสตร์ โครงการ การก่อหนี้ผูกพัน/
ลงนามในสัญญา 

โครงการ การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

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

2 26,135 2 26,135 

3.  การพัฒนาด้านการสร้างสังคมให้มี
คุณภาพชีวิตท่ีดีและอยู่ร่วมกันอย่างมี
ความสุข 

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

4.  การพัฒนาด้านการอนุรักษ์และพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิด
ความสมดุลอย่างยั่งยืน 

3 293,800 3 293,800 

5.  การพัฒนาด้านการบริหารราชการตาม
หลักการบริหารบ้านเมืองท่ีดี 

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

6.  การพัฒนาตามแผนการกระจาย
อํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
และแนวนโยบายของรัฐบาล 

2 19,520 2 19,520 

รวม 78 11,195,330.67 78 11,195,330.67 
 

รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณองค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา  ท่ีมีการก่อหนี้ผูกพัน / 
ลงนามในสัญญา  มีดังนี้ 
 

 ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
งบตาม 

ข้อบัญญัต ิ
วงเงินตาม 

สัญญา 
คู่สัญญา/ 

เลขที่สญัญา 
วันที่เซ็น 
สัญญา 

ระยะเวลาการ 
ดําเนินการ 

1 1.การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กข้าง
บ้านช่างเชน  บ้าน
พลับพลา หมู่ท่ี 1   

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

2  โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กรอบ
บึงทุ่งน้อยต่อจากจุดเดิม  
บ้านไทย  หมู่ท่ี 2    

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

3 

 

โครงการก่อสร้างราง
ระบายนํ้าคอนกรีตเสริม
เหล็กพร้อมฝาปิดราง
ระบายนํ้า สายบ้านนาง
ขม ครึบกระโทก  บ้าน
พลับพลา  หมู่ท่ี 3 

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

งบประมาณ 
งบตาม 

ข้อบัญญัต ิ
วงเงินตาม 

สัญญา 
คู่สัญญา/ 

เลขที่สญัญา 
วันที่เซ็น 
สัญญา 

ระยะเวลาการ 
ดําเนินการ 

4  โครงการซ่อมแซมสะพาน
คลองเหมือง 
บ้านนายเท่ียง  ปริกกระ
โทก บ้านโค้งยาง  หมู่ท่ี 
4    

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

5  โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กข้าง
บ้านนายทม เดชพร บ้าน
โค้งยาง  หมู่ท่ี 4    

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

6  โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กจากอู่
ช่างเลิศไปถึง
ถนนลาดยางสาย
โรงพยาบาลโชคชัย บ้าน
หนองยายเหล่  หมู่ท่ี 5   

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

7  โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
บ้านนายน้อย บ้านหนอง
ยายเหล่  หมู่ท่ี 5   

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

8  โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กทาง
ไปวัดบ้านกอก  หมู่ท่ี 6 

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

9  โครงการก่อสร้างถนน
ลูกรังและขยายเขตถนน 
3 สาย บ้านกอก หมู่ท่ี 6 

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

10  โครงการต่อเติมท่อลอด
แบบเหล่ียมขยายเขตทาง
คอนกรีตเสริมเหล็ก 2 
ด้าน  บ้านประดากุด  
หมู่ท่ี  7   

เงินอุดหนุนท่ัวไป 80,000 80,000 58/2559 30/9/59 30 วันทําการ 

11  โครงการก่อสร้างถนนหิน
คลุกสาย 
ดอบตาหํ่า บ้านเกาะ หมู่
ท่ี 8    

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

12  โครงการก่อสร้างราง
ระบายนํ้าคอนกรีตเสริม
เหล็กพร้อมฝาปิดราง
ระบายนํ้า บ้านเกาะ  หมู่
ท่ี 8 

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

13  โครงการก่อสร้างราง
ระบายนํ้าคอนกรีตเสริม
เหล็กพร้อมฝาปิดราง
ระบายนํ้า บ้านปรางค์ 
หมู่ท่ี 9   

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

งบประมาณ 
งบตาม 

ข้อบัญญัต ิ
วงเงินตาม 

สัญญา 
คู่สัญญา/ 

เลขที่สญัญา 
วันที่เซ็น 
สัญญา 

ระยะเวลาการ 
ดําเนินการ 

14  โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กอู่ช่าง
เลิศ บ้านปรางค์  หมู่ท่ี 9 

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

15  โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กหน้า
บ้านผู้ใหญ่สังเวียนบ้านบุ  
หมู่ท่ี 10   

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

16  โครงการก่อสร้างถนนหิน
คลุกสายทางไปนาลุงเฉียบ  
นาลุงบุญสม  และข้างโซน  
4  หมู่ท่ี  11   

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

17  โครงการก่อสร้างราง
ระบายนํ้าคอนกรีตเสริม
เหล็กพร้อมฝาปิดราง
ระบายนํ้า บ้านกุดสวาย  
หมู่ท่ี 12 

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

18  โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
บ้านนางซิว  บ้านกุดสวาย 
หมู่ท่ี 12 

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

19  โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กคุ้ม
หนองกระทุ่ม  ถึงวัดท่า
ตะเคียน  บ้านท่าตะเคียน 
หมู่ท่ี 13 

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

20  โครงการก่อสร้างถนนหิน
คลุกสายหนองหญ้าขาว 
บ้านท่าตะเคียน หมู่ท่ี 13 

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

21  โครงการก่อสร้างราง
ระบายนํ้าคอนกรีตเสริม
เหล็กพร้อมฝาปิดราง
ระบายนํ้า เส้นข้างกําแพง
วัดคลองยางบ้านคลองยาง  
หมู่ท่ี 14   

เงินอุดหนุนท่ัวไป 223,000 223,000 50/2559 30/9/59 45 วันทําการ 

22  โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  สาย
กลางไร่  บ้านคลองยาง 
หมู่ท่ี 14 

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

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

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

แหล่งที่มา 
งบประมาณ 

งบตาม 
ข้อบัญญัต ิ

วงเงินตาม 
สัญญา 

คู่สัญญา/ 
เลขที่สญัญา 

วันที่เซ็น 
สัญญา 

ระยะเวลาการ 
ดําเนินการ 

24  โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนหินคลุก
สายทางเข้าโรงสีนาย
สังวาน  เพ็ชรดีคาย หมู่
ท่ี 15    

เงินอุดหนุน
ท่ัวไป 

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

25  โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านโนนแดง   หมู่ท่ี  
16 

เงินอุดหนุน
ท่ัวไป 

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

26  โครงการก่อสร้างถนน
หินคลุกบ้านโนนแดงไป
บ่อขยะ  หมู่ท่ี 16 

เงินอุดหนุน
ท่ัวไป 

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

27  โครงการก่อสร้างเสริม
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านนาง
ประนอม บ้านบุ  หมู่ท่ี 
17  
  

เงินอุดหนุน
ท่ัวไป 

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

28  โครงการก่อสร้างทํานบ
คอนกรีตเสริมเหล็กกัน
ดินพังทลายถนนสาย
หลังหมู่บ้าน บ้านบุ หมู่ 
17 

เงินอุดหนุน
ท่ัวไป 

48,000 ยกเลิกโครงการเน่ืองจาก ประชาสัมพันธ์แล้วไม่มีผู้มาติดต่อเสนอ
ราคา 

29  โครงการก่อสร้างราง
ระบายนํ้าคอนกรีต
เสริมเหล็กพร้อมฝาปิด
รางระบายนํ้าและท่อ
นํ้าผ่านเหมืองธรรมชาติ  
บ้านบุ  หมู่ท่ี 17   

เงินอุดหนุน
ท่ัวไป 

173,000 ยกเลิกโครงการเน่ืองจาก ประชาสัมพันธ์แล้วไม่มีผู้มาติดต่อเสนอ
ราคา 

30  โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบ้านนางช้ัน กํากระ
โทก  บ้านบุยอ หมู่ท่ี 
18 
 

เงินอุดหนุน
ท่ัวไป 

273,000 
หมายเหตุ 

เปล่ียนแปลงคํา
ช้ีแจง ประชุมสภา

ฯ สมัยวิสามัย 
สมัยท่ี2ครั้งท่ี 1 

252,800 29/2559 10/8/59 30 วันทําการ 

31  โครงการก่อสร้างถนน
ลูกรังติดบ้านนายสม
ทรง เสาวภาคย์  บ้านบุ
ยอ  หมู่ท่ี 18 
 
 

เงินอุดหนุน
ท่ัวไป 

54,000 53,000 23/2559 13/7/59 20 วันทําการ 

32  โครงการก่อสร้างราง
ระบายนํ้าคอนกรีต
เสริมเหล็กพร้อมวางท่อ
สายบ้านหนองไผ่  บ้าน
บุยอ  หมู่ท่ี 18 

เงินอุดหนุน
ท่ัวไป 

173,000 
หมายเหตุ ยกเลิก

โครงการ 

ยกเลิกโครงการเน่ืองจากดําเนินการไม่ได้จึงเปล่ียนแปลงคําช้ีแจงมา
ดําเนินการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนางช้ัน กํากระโทก บ้านบุยอ 
หมู่ 18 แทน 
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 ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
งบตาม 

ข้อบัญญัต ิ
วงเงินตาม 

สัญญา 
คู่สัญญา/ 

เลขที่สญัญา 
วันที่เซ็น 
สัญญา 

ระยะเวลาการ 
ดําเนินการ 

33  บํารุงรักษาหรือ
ซ่อมแซมถนนสายหลัก 

เงินอุดหนุน
ท่ัวไป 

530,980 428,300 - - - 

34  ขยายเขตไฟฟ้าพร้อม
ย้ายเสาไฟฟ้า บ้าน
ประดากุด หมู่ท่ี 7 
 
 
 
 
 
 
 

เงินอุดหนุน
ท่ัวไป 

 
 
 
 
 
 
 
 

210,000 
หมายเหตุ 

เปล่ียนแปลงคํา
ชี้แจง โอนเพ่ิม
งบประมาณ 
ประชุมสมัย

สามัญท่ี 3 ครั้งท่ี 
3 

205,789.89 - - - 

35  ขยายเขตประปา
ภูมิภาค บ้านพลับพลา 
หมู่ที 1 
 
 
 

เงินอุดหนุน
ท่ัวไป 

 
 
 

 

207,000 
หมายเหตุ 

เปล่ียนแปลงคํา
ชี้แจง โอนเพ่ิม
งบประมาณ 
ประชุมสมัย

สามัญท่ี 3 ครั้ง 3 

206,632 - - - 

36  บํารุงรักษาหรือ
ซ่อมแซมไฟฟ้า

สาธารณะ 

เงินอุดหนุน
ท่ัวไป 

 

110,000 
 

137,558 มีการโอนงบประมาณเพ่ิม จากค่าเดินทาง
ราชการ และ คชจ.ในการบํารุงรักษาและ
ซ่อมแซม 28,558 บาท 

37  ตรวจสอบนํ้าประปา
หมู่บ้านและนํ้าบาดาล 

เงินอุดหนุน
ท่ัวไป 

 

10,000 - - - - 

38 2.  เสริมสร้าง
ความสามารถทาง
เศรษฐกิจและ
บรรเทาปัญหา
ความยากจน 

การส่งเสริมและพัฒนา
อาชีพ 
 

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

39  โครงการฝึกอบรม
อาสาสมัครเกษตร 

เงินรายได้ 10,000 - - - - 

40  โครงการฝึกอบรม
อาสาสมัครปศุสัตว์ 

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

41 3.  สร้างสังคมให้มี
คุณภาพชีวิตท่ีดี
และอยู่ร่วมกัน
อย่างมีความสุข 

อาหารเสริม(นม)
สําหรับเด็กนักเรียนใน
เขตรับผิดชอบของ 
อบต.พลับพลา 

เงินอุดหนุน
ท่ัวไป 

796,000 643,280.92 - ม.ค.-ก.ย. 
59 

- 

42  อาหารกลางวันสําหรับ
เด็กนักเรียน ในเขต
รับผิดชอบ อบต.
พลับพลา 

เงินอุดหนุน
ท่ัวไป 

1,660,000 1,557,000 - ส.ค. 59 - 

43  ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
โครงการวัคซีน
วัฒนธรรม สร้าง
ภูมิคุ้มกันสังคม 

เงินรายได้ 30,000 
โอนต้ังรายการ
ใหม่ เกษตรเพ่ือ
อาหารกลางวัน

ตามแนว
พระราชดําริ 

20,000  

20,000 - ก.ย. 59 - 
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 ยุทธศาสตร ์ โครงการ 

แหล่งที่มา 
งบประมาณ 

งบตาม 
ข้อบัญญัต ิ

วงเงินตาม 
สัญญา 

คู่สัญญา/ 
เลขที่สญัญา 

วันที่เซ็น 
สัญญา 

ระยะเวลาการ 
ดําเนินการ 

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

ผู้สูงอายุแห่งชาติและ
วันครอบครัว 

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

46  เบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ เงินอุดหนุน
ท่ัวไป 

42,000 
 

30,000 - ต.ค.58-ก.ย. 
59 

1 วันทําการ 

47  อาหารเสริม (นม)
สําหรับเด็กศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก อบต.พลับพลา   

เงินอุดหนุน
ท่ัวไป 

131,400 101,094.22 - ม.ค.- ก.ย. 
59 

- 

48  โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา(อาหาร
กลางวัน) 

เงินอุดหนุน
ท่ัวไป 

336,000 183,408 -  - 

49  โครงการฝึกศึกษา
เรียนรู้ในสวนสัตว์ 

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

50 
 

โครงการก่อสร้างป้าย
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เงินอุดหนุน
ท่ัวไป 

60,000 52,500 - ก.ย. 59 - 

51  โครงการก่อสร้าง
หลังคาเช่ือมต่อระหว่าง
อาคารเรียนกับห้องนํ้า
พร้อมเทพ้ืน คสล.ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้าน 
ท่าตะเคียน 

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

52  โครงการจัดทําระบบ
นํ้าประปาในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่า
ตะเคียน   

เงินอุดหนุน
ท่ัวไป 

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

53  อุดหนุนโครงการจัด
งานวันเด็กโรงเรียน 
สพฐ.ในเขตรับผิดชอบ 
อบต.พลับพลา 

เงินอุดหนุน
ท่ัวไป 

30,000 30,000 - ม.ค.59 1 วันทําการ 

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

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

55  การพัฒนาสตรีและ
เสริมสร้างความ
เข้มแข็งของครอบครัว 

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

56  ค่าใช้จ่ายในการจัด
อบรมและประชุม
ประชาคมต่างๆ ของ
หมู่บ้านในเขตตําบล
พลับพลา 

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

- 
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57  ฝึกอบรมเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของกลุ่ม
แม่บ้าน อสม.ตําบล
พลับพลา 

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

58  อุดหนุนสาธารณสุขมูล
ฐานหมู่บ้าน 18 
หมู่บ้าน ตามโครงการ
พัฒนางานสาธารณสุข
มูลฐานในเขตองค์การ
บริหารส่วนตําบล
พลับพลา 

เงินอุดหนุน
ท่ัวไป 

270,000 146,700 - มิ.ย. ,ส.ค. 
59 

- 

59  โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุ 

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

60  โครงการบ้านท้องถิ่น
ประชารัฐร่วมใจ เทิดไท้
องค์ราชัน ราชินี 

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

61  แข่งขันกีฬาต้าน
ยาเสพติด 

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

- 

62  จัดซ้ืออุปกรณ์กีฬา
หมู่บ้าน/ชุมชน 

เงินรายได้ 5,000 - 
 

- - - 

63  ค่าใช้จ่ายในการ
ดําเนินการป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาลสําคัญ   

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

ครั้งละ 7 วัน
ทําการ 

64  ค่าใช้จ่ายในการ
ดําเนินการกิจการ  
อปพร. 

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

65  โครงการควบคุมไฟป่า
และหมอกควัน 

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

66 
 

ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์
ป้องกันโรคติดต่อ   

เงินรายได้ 10,000 - - - - 

67 
 

ค่าใช้จ่ายในการจัดซ้ือ
นํ้ายากําจัดยุงลาย  
ทรายอะเบท   

เงินรายได้ 70,000 67,200 - ส.ค. 59 - 

68 
 

ค่าใช้จ่ายในการจัดซ้ือ
วัคซีนป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้าพร้อมสล่ิง   

เงินรายได้ 40,000 38,100 - พ.ค. 59 - 

69  ค่าใช้จ่ายในการจัดซ้ือ
เวชภัณฑ์ตอนและทํา
หมันสุนัข/แมว 

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

70  อุดหนุนโรงเรียน สพฐ.
ในเขตรับผิดชอบของ 
อบต.พลับพลา ตาม
โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด   

เงินอุดหนุน
ท่ัวไป 

30,000 25,000 - ก.ย. 59 - 
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71 
 

ค่าใช้จ่ายในการจัดซ้ือ
สารตรวจปัสสาวะหาส่ิง
เสพติด   

เงินรายได้ 15,000 - - - - 

72 4.  การอนุรักษ์และ
พัฒนาทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมให้เกิด
ความสมดุลอย่าง
ยั่งยืน 

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

- 

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

เน่ืองมาจาก
พระราชดําริ   

เงินรายได้ 30,000 11,800 - ก.ค. 59 - 

75  ปักแนวเขตท่ีสาธารณะ 
(ค่ารังวัดท่ีสาธารณะ) 

เงินรายได้ 50,000 - - - - 

76 5.  การบริหาร
ราชการตาม
หลักการบริหาร
บ้านเมืองท่ีดี 

จัดหาอุปกรณ์เครื่องมือ
เสริมสร้างศักยภาพใน
การบริหารจัดการ 

เงินรายได้ 923,800 767,799.64 - - - 

77  จัดหารถยนต์ส่วนกลาง เงินอุดหนุน
ท่ัวไป 

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

78  ผลประโยชน์ตอบแทน
อื่นเป็นกรณีพิเศษ 

เงินรายได้ 640,000 รอเบิกจ่ายในปีงบประมาณถัดไป 

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

เงินอุดหนุน
ท่ัวไป 

50,000 49,500 - ก.ย. 59 - 

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

เงินรายได้ 10,000 - - - - 

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

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

82  ฝึกอบรมบุคลากรเพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน 

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

- 

83  ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา
ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
ส่ือสาร 

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

- 
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84  ค่าใช้จ่ายในการ
พัฒนาการบริหารท่ีมี
ประสิทธิภาพ 

เงินรายได้ 10,000 - - - - 

85  จัดทําหรือปรับปรุงแผน
ท่ีภาษี 

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

86  ค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ัง เงินรายได้ 20,000 - - - - 
87  ค่าใช้จ่ายโครงการเฉลิม

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

88  การจัดกิจกรรมและ
โครงการปกป้องสถาบัน
สําคัญของชาติ 

เงินรายได้ 30,000 - - - - 

89  ค่าใช้จ่ายการจัดต้ังศูนย์
ปรองดองสมานฉันท์
ระดับท้องถิ่น 

เงินรายได้ 20,000 โอนลดไปต้ังรายการใหม่ 15,000  โครงการคลองสวยนํ้าไส คนไทยมี
สุข 

90  ค่าจ้างท่ีปรึกษา  
โครงการประเมินผล
การปฏิบัติราชการด้าน
คุณภาพการให้บริการ   

เงินรายได้ 20,000 18,000 - ก.ย. 59 - 

91 6. ตามแผนการ
กระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่นและ
แนวนโยบายของ
รัฐบาล 

อุดหนุน อบต.กระโทก 
ตามโครงการศูนย์รวม
ข้อมูล อปท.และศูนย์
ข้อมูลข่าวสารการจัดซ้ือ
จัดหรือจัดจ้างของ 
อปท.ระดับอําเภอ 

เงินอุดหนุน
ท่ัวไป 

10,000 10,000 - ธ.ค.58 - 

92  อุดหนุนส่วนราชการ
โครงการจัดงานพิธี รัฐ
พิธีอําเภอโชคชัย 

เงินอุดหนุน
ท่ัวไป 

13,000 - - - - 

93  อุดหนุนอําเภอโชคชัย
งานสมโภชน์ฉลอง
อนุสาวรีย์ท้าว 
สุรนารี 
เปล่ียนแปลงคําช้ีแจง 
เป็นโครงการจัดงาน
สมโภชน์ฉลอง
อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี 

เงินอุดหนุน
ท่ัวไป 

20,000 9,520 - มี.ค. 59  1 วันทําการ 



-26- 
 

 

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

จํานวนโครงการในแผนพฒันา 3 ปี/ขอ้บญัญตั/ิเซ็น

สญัญา/เบกิจา่ยแลว้

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

1 2 3 4 5 6

แผนพัฒนา

โครงการในขอ้บัญญัต ิ

เซ็นสัญญา

เบกิเงนิแลว้

 
 
  ช.  ผลการดําเนินงานอ่ืน  ๆ 
  องค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา  ได้ดําเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณปี  2559  ใน
เขตพ้ืนท่ี  โดยได้รับความร่วมมือ  การส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน  ภาครัฐ  และภาคเอกชนในพ้ืนท่ี  
จนโครงการต่าง  ๆ  ประสบผลสําเร็จด้วยดี  ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนท้ังในพ้ืนท่ีและพ้ืนท่ีใกล้เคียง  โดยมี
ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญดังนี้ 
 

 1.  โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายบ้านโนนแดงไปบ่อขยะ บ้านโนนแดง หมู่ท่ี 16  
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
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2.  โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายทางไปโรงเรียนสายมิตรโชคชัย 3 บ้านหนองยายเหล่ หมู่ท่ี 5 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 

3. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา คสล. บ้านคลองยาง หมู่ท่ี 14  สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 

4. ตั้งจุดให้บริการประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ สงกรานต์ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง 
สังคมให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 

 

5. โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด  สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ด้านการสร้างสังคมให้มี 
คุณภาพชีวิตท่ีดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
 

 
 

6. โครงการงานประเพณีแข่งเรือ  สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ด้านการสร้างสังคมให้มี 
คุณภาพชีวิตท่ีดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 



-28- 
 
ท้ังนี้  หากประชาชนทุกท่านหรือส่วนราชการต่าง  ๆ  ท่ีเก่ียวข้องมีข้อสงสัยหรือมีความประสงค์ 

จะเสนอความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ  การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลาสามารถติดต่อ
สอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมได้ท่ีองค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา  หรือแจ้งผ่านผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบล
พลับพลาทราบ  เพ่ือจะได้พิจารณาการวางแผนพัฒนาและปรับปรุงการดําเนินการตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนในพ้ืนท่ีในระยะต่อไป 
 

  จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยท่ัวกัน 
 

ประกาศ  ณ  วันท่ี       พฤศจิกายน  พ.ศ.  2559 
 
 
 
                 (นายสมบูรณ์  แขดอน) 
                                                      นายกองค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา 
 
 

 

 

 

 


