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ดวยองคการบริหารสวนตําบลพลับพลา  ไดดําเนินการจัดทําแผนการดําเนินงานประจําป
งบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๑ เพ่ือใหการดําเนินการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล  เปนไปตามยุทธศาสตรการ
พัฒนาท่ีไดวางไวแลวและใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ กําหนดใหองคการบริหารสวน
ตําบลจัดทําแผนดําเนินการโดยคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินรวบรวมแผนงาน  โครงการ
พัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  หนวยราชการสวนกลาง  สวนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหนวยงานอ่ืน ๆ ท่ี
ดําเนินการในพ้ืนท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  แลวจัดทํารางแผนดําเนินงานเสนอคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน
พิจารณารางแผนการดําเนินงานแลวเสนอผูบริหารทองถ่ินประกาศเปนแผนการดําเนินงาน ท้ังนี้ใหปดประกาศ
แผนการดําเนินงานภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีประกาศ เพ่ือใหประชาชนในทองถ่ินทราบโดยท่ัวกันและปดประกาศ
ไวอยางนอยสามสิบวัน แผนการดําเนินงานใหจัดทําใหแลวเสร็จภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีประกาศใชงบประมาณ
รายจายประจําป งบประมาณรายจายเพ่ิมเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือไดรับแจงแผนงานโครงการจาก
หนวยงานราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานอ่ืน ๆ ท่ีตองดําเนินการในพ้ืนท่ีองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินในปงบประมาณนั้น

องคการบริหารสวนตําบลพลับพลา  จึงขอประกาศใชแผนการดําเนินงานองคการบริหารสวน
ตําบลพลับพลา  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๑

ประกาศ  ณ  วันท่ี เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายสมบูรณ  แขดอน)
นายกองคการบริหารสวนตําบลพลับพลา



คํานํา

เนื่องดวยระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน  พ.ศ.  2548 ไดกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ดําเนินการจัดทําแผนการดําเนินงาน ตามหมวด 5
ขอ 26 การจัดทําแผนการดําเนินงานใหดําเนินการตามระเบียบนี้   โดยมีข้ันตอนดําเนินการ  ดังนี้ (1)
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินรวบรวมแผนงาน  โครงการพัฒนาขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน  หนวยราชการสวนกลาง  สวนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจและหนวยงานอ่ืนๆ ท่ีดําเนินการในพ้ืนท่ีขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน  แลวจัดทํารางแผนการดําเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน (2) คณะกรรมการ
พัฒนาทองถ่ินพิจารณารางแผนการดําเนินงาน  แลวเสนอผูบริหารทองถ่ินประกาศเปนแผนการดําเนินงาน  ท้ังนี้
ใหปดประกาศแผนการดําเนินงานภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีประกาศ เพ่ือใหประชาชนในทองถ่ินทราบโดยท่ัวกัน
และตองปดประกาศไวอยางนอยสามสิบวัน และระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559 ขอ 12 “ขอ 17 แผนการดําเนินงานใหจัดทําใหแลวเสร็จ
ภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีประกาศใชงบประมาณรายจายประจําป  งบประมาณรายจายเพ่ิมเติม  งบประมาณจาก
เงินสะสม  หรือไดรับแจงแผนงานและโครงการจากหนวยราชการสวนกลาง  สวนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจหรือ
หนวยงานอ่ืนๆ ท่ีตองดําเนินการในพ้ืนท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินในปงบประมาณนั้น  การขยายเวลาการจัดทํา
และการแกไขแผนการดําเนินงานเปนอํานาจของผูบริหารทองถ่ิน”

ดังนั้น  เพ่ือใหเปนไปตามระเบียบดังกลาว องคการบริหารสวนตําบลพลับพลา จึงไดดําเนินการ
จัดทําแผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2561 ข้ึน  เพ่ือใหทราบถึงรายละเอียดแผนงาน  โครงการ
พัฒนาและกิจกรรมท่ีดําเนินการจริงท้ังหมดในพ้ืนท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ินประจําปงบประมาณนั้น  และใช
เปนแนวทางในการดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ขององคการบริหารสวนตําบลพลับพลา ใหมีความ
ชัดเจนในการปฏิบัติมากข้ึน  มีการประสานและบูรณาการการทํางานกับหนวยงานและการจําแนกรายละเอียดตางๆ
ของแผนงาน/โครงการในแผนการดําเนินงานจะทําใหการติดตามประเมินผลเม่ือสิ้นปงบประมาณมีความสะดวกมาก
ข้ึน และหวังเปนอยางยิ่งวาแผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2561 ฉบับนี้  จะสามารถใชเปน
ประโยชนตอการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลพลับพลาและผูท่ีเก่ียวของเปนอยางดี
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สวนที่ 1 บทนํา



บทนํา

1. บทนํา
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน

พ.ศ.  2548 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559 กําหนดใหองคการบริหารสวนตําบล  จัดทํายุทธศาสตรการ
พัฒนา  แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปและแผนการดําเนินงานประจําป  เพ่ือเปนการกําหนดทิศทางในการพัฒนาทองถ่ินให
สอดคลองซึ่งกันระหวางแผน และงบประมาณรายจายประจําป สําหรับแผนการดําเนินงานมีกระบวนการจัดทําโดย
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินรวบรวมแผนงาน  โครงการพัฒนาขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน  หนวยราชการสวนกลาง  สวนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหนวยงานอ่ืน ๆ ท่ีดําเนินการในพ้ืนท่ีขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน  แลวจัดทํารางแผนดําเนินงานเสนอคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินพิจารณารางแผนการ
ดําเนินงานแลวเสนอผูบริหารทองถ่ินประกาศเปนแผนการดําเนินงาน ท้ังนี้ใหปดประกาศแผนการดําเนินงานภายใน
สิบหาวันนับแตวันท่ีประกาศ เพ่ือใหประชาชนในทองถ่ินทราบโดยท่ัวกันและปดประกาศไวอยางนอยสามสิบวัน
แผนการดําเนินงานใหจัดทําใหแลวเสร็จภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีประกาศใชงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณรายจายเพ่ิมเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือไดรับแจงแผนงานโครงการจากหนวยงานราชการ
สวนกลาง สวนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานอ่ืน ๆ ท่ีตองดําเนินการในพ้ืนท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินใน
ปงบประมาณนั้น แผนการดําเนินงานทําใหแนวทางดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลพลับพลามีความ
ชัดเจนในการปฏิบัติมากข้ึน  มีการประสานและบูรณาการ การทํางานกับหนวยงานราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค
รัฐวิสาหกิจและหนวยงานอ่ืนๆ ในการรวบรวมแผนงานท่ีจะดําเนินการในพ้ืนท่ีตําบลพลับพลา และการจําแนก
รายละเอียดตางๆ  ของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม   ในแผนการดําเนินงานจะทําใหการติดตามประเมินผลมีความ
สะดวกยิ่งข้ึน

เพ่ือใหการดําเนินการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล  เปนไปตามยุทธศาสตรการพัฒนาท่ีไดวาง
ไวแลวและใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
พ.ศ.  2548 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559 ซึ่งกําหนดใหองคการบริหารสวนตําบลตองจัดทําแผนการ
ดําเนินงานประจําป

2. วัตถุประสงคของแผนการดําเนินงาน
2.1 เพ่ือใชเปนเครื่องมือในการบริหารงานของผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลเพ่ือควบคุมการ

ดําเนินงานใหเปนไปอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
2.2 เพ่ือใชเปนเครื่องมือกําหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมการพัฒนาท่ีดําเนินการ

จริงท้ังหมดในพ้ืนท่ี
2.3 เพ่ือใชเปนเครื่องมือในการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการในพ้ืนท่ีของ

องคการบริหารสวนตําบลในปงบประมาณ พ.ศ. 2561

3. ขั้นตอนการจัดทําแผนการดําเนินงาน
ขั้นตอนที่ 1 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินรวบรวมแผนงาน  โครงการ

พัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  หนวยราชการสวนกลาง  สวนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหนวยงานอ่ืน ๆ ท่ี
ดําเนินการในพ้ืนท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  แลวจัดทํารางแผนดําเนินงานเสนอคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน
พิจารณารางแผนการดําเนินงาน



จัดทํารางแผนการดําเนินงาน
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ขั้นตอนที่ 2 คณะกรรมการการพัฒนาทองถ่ินพิจารณารางแผนการดําเนินงาน เสนอผูบริหาร
ทองถ่ินประกาศเปนแผนการดําเนินงาน ท้ังนี้ใหปดประกาศแผนการดําเนินงานภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีประกาศ
เพ่ือใหประชาชนในทองถ่ินทราบโดยท่ัวกันและปดประกาศไวอยางนอยสามสิบวัน

จากข้ันตอนการจัดทําแผนการดําเนินงานดังกลาวขางตนสามารถเขียนเปนแผนภูมิไดดังนี้

คณะกรรมการสนับสนุน
การจัดทําแผนพัฒนา

คณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน

คณะกรรมการสนับสนุน
การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน

คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน

ผูบริหารทองถ่ิน

หนวยงานอ่ืน
รวบรวมโครงการ /กิจกรรม

เสนอรางแผนการดําเนินงาน

พิจารณารางแผนการดําเนินการ

เสนอรางฯ ตอผูบริหารทองถ่ิน

ผูบริหารทองถ่ินใหความเห็นชอบ

ประกาศใช
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ระยะเวลาในการจัดทําแผนดําเนินงาน
แผนการดําเนินงานใหจัดทําใหแลวเสร็จภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีประกาศใชงบประมาณ

รายจายประจําป งบประมาณรายจายเพ่ิมเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือไดรับแจงแผนงานโครงการจาก
หนวยงานราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานอ่ืน ๆ ท่ีตองดําเนินการในพ้ืนท่ีองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินในปงบประมาณนัน้

การขยายเวลาการจัดทําและการแกไขแผนการดําเนินงานเปนอํานาจของผูบริหาร

4. ประโยชนของแผนการดําเนินงาน
1. ทําใหมีความชัดเจนในการนํายุทธศาสตรการพัฒนา แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปไปสูการปฏิบัติ และ

ผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลควบคุมการดําเนินงานใหเปนไปอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
2. สามารถใชเปนเครื่องมือกําหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมการพัฒนา

ท่ีดําเนินการจริงท้ังหมดในพ้ืนท่ี แสดงความสอดคลองกับงบประมาณรายจายประจําป
3. ทําใหงายตอการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ในปนั้น



สวนที่ 2 บัญชีโครงการ
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บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ
แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2561

องคการบริหารสวนตําบลพลับพลา

ยุทธศาสตร/แผนงาน จํานวนโครงการที่
ดําเนินการ

คิดเปนรอยละของ
โครงการทั้งหมด

จํานวน
งบประมาณ

คิดเปนรอยละของ
งบประมาณทั้งหมด

หนวย
ดําเนินการ

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการแขงขันเศรษฐกิจ
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 6
ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
5 4.59 910,000 3.08 กองชาง

1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 19 17.43 4,450,000 15.05 กองชาง
รวม 24 22.02 5,360,000 18.13

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการแขงขันเศรษฐกิจ
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1
ยุทธศาสตรดานการสานตอแนวทางพระราชดําริ
2. ยุทธศาสตรเสริมสรางความสามารถทางเศรษฐกิจ  การทองเที่ยว
การเกษตร  เพื่อบรรเทาปญหาความยากจน

2.1 แผนงานสังคมสงเคราะห
1 0.92 30,000 0.10 กองสวัสดิการฯ

2.2 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 1 0.92 50,000 0.17 กองสวัสดิการฯ
รวม 2 1.83 80,000 0.27

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการแขงขันเศรษฐกิจ
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3
ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการเกษตร
2. ยุทธศาสตรเสริมสรางความสามารถทางเศรษฐกิจ  การทองเที่ยว
การเกษตร  เพื่อบรรเทาปญหาความยากจน

2.4 แผนงานการเกษตร
4 3.67 175,000 0.59

สํานักงานปลัด,
สนง.เกษตร,

ศบก ต.พลับพลา
รวม 4 3.67 175,000 0.59

แบบ ผด. 01
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บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ
แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2561

องคการบริหารสวนตําบลพลับพลา

ยุทธศาสตร/แผนงาน จํานวนโครงการที่
ดําเนินการ

คิดเปนรอยละของ
โครงการทั้งหมด

จํานวน
งบประมาณ

คิดเปนรอยละของ
งบประมาณทั้งหมด

หนวย
ดําเนินการ

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 ยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4
ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสังคม
3. ยุทธศาสตรสรางสังคมใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีอยางทั่วถึงและอยูรวมกันอยาง
มีความสุข

3.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 1 0.92 18,000 0.06 สํานักงานปลัด
รวม 1 0.92 18,000 0.06

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การเสริมสรางความมั่นคงทุกมิติ เพื่อปกปอง
สถาบันหลักของชาติและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 9
ยุทธศาสตรดานรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
3. ยุทธศาสตรสรางสังคมใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีอยางทั่วถึงและอยูรวมกันอยาง
มีความสุข

3.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 4 3.67 190,500 0.64 สํานักงานปลัด
รวม 4 3.67 190,500 0.64

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 ยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2
ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการศึกษา
3. ยุทธศาสตรสรางสังคมใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีอยางทั่วถึงและอยูรวมกนัอยาง
มีความสุข

3.3 แผนงานการศึกษา 3 2.75 103,100 0.35 กองการศึกษาฯ
รวม 3 2.75 103,100 0.35

แบบ ผด. 01
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บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ
แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2561

องคการบริหารสวนตําบลพลับพลา

ยทุธศาสตร/แผนงาน จํานวนโครงการที่
ดําเนินการ

คิดเปนรอยละของ
โครงการทั้งหมด

จํานวน
งบประมาณ

คิดเปนรอยละของ
งบประมาณทั้งหมด

หนวย
ดําเนินการ

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 ยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4
ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสังคม
3. ยุทธศาสตรสรางสังคมใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีอยางทั่วถึงและอยูรวมกันอยาง
มีความสุข

3.4 แผนงานการศึกษา 10 9.17 3,013,700 10.20 กองการศึกษาฯ
รวม 10 9.17 3,013,700 10.20

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 ยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5
ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสาธารณสุข
3. ยุทธศาสตรสรางสังคมใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีอยางทั่วถึงและอยูรวมกันอยาง
มีความสุข

3.5 แผนงานสาธารณสุข 5 4.59 325,000 1.10 สํานักงานปลัด
รวม 5 4.59 325,000 1.10

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 ยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4
ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสังคม
3. ยุทธศาสตรสรางสังคมใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีอยางทั่วถึงและอยูรวมกันอยาง
มีความสุข

3.6 แผนงานสังคมสงเคราะห 2 1.83 200,000 0.68 กองสวัสดิการฯ

3.7 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 5 4.59 267,600 0.92
สํานักงานปลัด, กอง
สวัสดิการฯ,พัฒนา

ชุมชน
รวม 7 6.42 467,600 1.59

แบบ ผด. 01
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บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ
แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2561

องคการบริหารสวนตําบลพลับพลา

ยุทธศาสตร/แผนงาน จํานวนโครงการที่
ดําเนินการ

คิดเปนรอยละของ
โครงการทั้งหมด

จํานวน
งบประมาณ

คิดเปนรอยละของ
งบประมาณทั้งหมด

หนวย
ดําเนินการ

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 เสริมสรางความมั่นคงทุกมิติ เพื่อปกปองสถาบัน
หลักของชาติและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 9
ยุทธศาสตรดานการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
3. ยุทธศาสตรสรางสังคมใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีอยางทั่วถึงและอยูรวมกันอยาง
มีความสุข

3.8 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 1 0.92 75,000 0.25 สํานักงานปลัด
รวม 1 0.92 75,000 0.25

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 ยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 7
ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการทองเที่ยวศาสนา-วัฒนธรรม ประเพณีและกีฬา
3. ยุทธศาสตรสรางสังคมใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีอยางทั่วถึงและอยูรวมกันอยาง
มีความสุข

3.9 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 3 2.75 270,000 0.91 กองการศึกษาฯ
รวม 3 2.75 270,000 0.91

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 ยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู
ข. ยุทธศาสตรการพฒันาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4
ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสังคม
3. ยุทธศาสตรสรางสังคมใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีอยางทั่วถึงและอยูรวมกันอยาง
มีความสุข

3.10 แผนงานงบกลาง 3 2.75 16,583,000 56.10 กองสวัสดิการฯ
รวม 3 2.75 16,583,000 56.10

แบบ ผด. 01
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บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ
แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2561

องคการบริหารสวนตําบลพลับพลา

ยุทธศาสตร/แผนงาน จํานวนโครงการที่
ดําเนินการ

คิดเปนรอยละของ
โครงการทั้งหมด

จํานวน
งบประมาณ

คิดเปนรอยละของ
งบประมาณทั้งหมด

หนวย
ดําเนินการ

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมให
มีความสมบูรณอยางยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 10
ยุทธศาสตรดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
4. ยุทธศาสตรการอนุรักษและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดลอมให
เกิดความสมดุลอยางยั่งยืน

4.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 1 0.92 50,000 0.17 กองชาง
รวม 1 0.92 50,000 0.17

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมให
มีความสมบูรณอยางยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 10
ยุทธศาสตรดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
4. ยุทธศาสตรการอนุรักษและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดลอมให
เกิดความสมดลุอยางยั่งยืน

4.2 แผนงานสาธารณสุข 2 1.83 310,000 1.05 สํานักงานปลัด

4.3 แผนงานการเกษตร 1 0.92 30,000 0.10 สํานักงานปลัด,
กองชาง

รวม 3 2.75 340,000 1.15

แบบ ผด. 01
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บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ
แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2561

องคการบริหารสวนตําบลพลับพลา

ยุทธศาสตร/แผนงาน จํานวนโครงการที่
ดําเนินการ

คิดเปนรอยละของ
โครงการทั้งหมด

จํานวน
งบประมาณ

คิดเปนรอยละของ
งบประมาณทั้งหมด

หนวย
ดําเนินการ

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 8
ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี
5. ยุทธศาสตรการบริหารราชการตามหลักการบริหารบานเมืองที่ดี

5.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 19 17.43 1,232,080 4.17 สํานักงานปลัด
5.2 แผนงานการศึกษา 7 6.42 187,200 0.63 กองการศึกษาฯ
5.3 แผนงานสังคมสงเคราะห 3 2.75 93,800 0.32 กองสวัสดิการฯ
5.4 แผนงานเคหะและชุมชน 6 5.51 234,800 0.79 กองชาง

รวม 35 32.11 1,747,880 5.91
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การเสริมสรางความมั่นคงทุกมิติ เพื่อปกปองสถาบัน
หลักของชาติ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 8
ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี
6. ยุทธศาสตรการสงเสริมการปกครองระบอบประชาธปิไตย ความมั่นคง และ
สนับสนุนแนวนโยบายของรัฐบาล จังหวัด อําเภอ

6.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 3 2.75 761,000 2.57 สํานักงานปลัด
รวม 3 2.75 761,000 2.57

รวมทั้งสิ้น 109 100 29,559,780 100

แบบ ผด. 01
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2561

องคการบริหารสวนตําบลพลับพลา
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการแขงขันเศรษฐกิจ
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 6 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

1. ยทุธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ลําดับ
ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรที่

เกิดจากโครงการ
งบประมาณ

(บาท)
สถานที่

ดําเนินการ
หนวย

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.
2560 พ.ศ.2561

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

1 ขยายเขตไฟฟาและติดตั้งโคมไฟฟา
สาธารณะ บานกอก หมูท่ี 6

- ขยายเขตไฟฟา
- ติดตั้งโคมไฟฟา

100,000 บานกอก หมูท่ี 6 กองชาง

2 ขยายเขตไฟฟาสาธารณะพรอมโคม
ไฟฟา หมู ๑๐

- ขยายเขตไฟฟา
- ติดตั้งโคมไฟฟา

50,000 บานกอก
หมูท่ี 10

กองชาง

3 บํารุงรักษาหรือซอมแซมไฟฟา
สาธารณะและไฟฟาโซลาเซลล

ในเขตรับผิดชอบของ อบต.พลับพลา 200,000 เขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบ
ของ อบต.พลับพลา

กองชาง

4 ตรวจสอบนํ้าประปาหมูบานและนํ้า
บาดาล

ในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบของ อบต.พลับพลา 10,000 เขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบ
ของ อบต.พลับพลา

กองชาง

5 บํารุงรักษาหรือซอมแซมถนนสายหลัก
และถนนสายรอง ในเขตความ
รับผิดชอบของ อบต.พลับพลา

ในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบของ อบต.พลับพลา 550,000 เขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบ
ของ อบต.พลับพลา

กองชาง

แบบ ผด. 2
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2561

องคการบริหารสวนตําบลพลับพลา
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการแขงขันเศรษฐกิจ
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 6 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

1. ยุทธศาสตรดานโครงสรางพื้นฐาน
1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลําดับ
ที่

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรที่
เกิดจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดําเนินการ

หนวย
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.
2560 พ.ศ.2561

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

1 กอสรางรางระบายนํ้า คสล. ซอยบานนาง
ปุน  ขับผักแวน หมูท่ี 1

รางระบายนํ้ากวาง 0.30 เมตร ยาว 60.00
เมตร

110,000 บานพลับพลา
หมูท่ี 1

กองชาง

2 ขุดลอกรํารางสาธารณประโยชน บานไทย
หมู 2

กวาง 3.00 เมตร ยาว 195.00 เมตร ลึก
1.50 เมตร พรอมวางทอระบายนํ้า คสล.
เสนผาศูนยกลาง 0.80 เมตร จํานวน 12
ทอน

80,000 บานไทย หมู 2 กองชาง

3 กอสรางรางระบายนํ้า จากแยกหลัง
โรงเรียนชุมชนพลับพลาไปทางบาน อบต.
ลัด พรอมวางทอ หมูท่ี 3

รางระบายนํ้ากวาง 0.50 เมตร ยาว 120.00
เมตร

250,000 บานพลับพลา
หมูท่ี 3

กองชาง

4 กอสรางรางระบายนํ้า คสล. หนาบาน
อบต.ชีพ ถึงโรงสผีูใหญมานะ  ใครกระ
โทก บานโคงยาง หมู 4

รางระบายนํ้ากวาง 0.50 เมตร ยาว 130.00
เมตร

260,000 บานโคงยาง
หมูท่ี 4

กองชาง

5 กอสรางถนน คสล.จากถนนหมายเลข 24
ไปโรงงานเย็บผา บานหนองยายเหล หมูท่ี
5

ขนาดผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร  ยาว
170.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ี
กอสรางไมนอยกวา 850.00 ตารางเมตร

500,000 บานหนองยาย
เหล หมูท่ี 5

กองชาง

แบบ ผด. 2
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2560

องคการบริหารสวนตําบลพลับพลา
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการแขงขันเศรษฐกิจ
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 6 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

1. ยุทธศาสตรดานโครงสรางพื้นฐาน
1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลําดับ
ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรที่

เกิดจากโครงการ
งบประมาณ

(บาท)
สถานที่

ดําเนินการ
หนวย

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.
2559 พ.ศ.2560

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

6 กอสรางถนน คสล. จากวัดบานกอกถึง
บานนายสมชาย บานกอก หมูท่ี 6

ขนาดกวาง 5.00 เมตร  ยาว
100.00 เมตร  หนา 0.15 เมตร หรือมี
พ้ืนท่ีกอสรางไมนอยกวา
500.00 ตารางเมตร

300,000 บานกอก หมูท่ี 6 กองชาง

7 กอสรางถนน คสล.สายบานทุง บานกอก
หมูท่ี 6

ขนาดผิวจราจรกวาง 3.00 เมตร  ยาว
84.00 เมตร  หนา 0.15 เมตร  หรือมี
พ้ืนท่ีกอสรางไมนอยกวา
252.00 ตารางเมตร

150,000 บานกอก หมูท่ี 6 กองชาง

8 กอสรางรางระบายนํ้า  บริเวณหัวสะพาน
ขามคลอง ถึง เหมืองชลประทาน  หมู 7

รางระบายนํ้ากวาง 0.50 เมตร ยาว
100.00 เมตร

220,000 บานประดากุด
หมูท่ี 12

กองชาง

9 กอสรางถนนหินคลุกสายทุงสรวง บาน
เกาะ หมูที่ 8

ขนาดผิวจราจรกวาง 2.50 เมตร ยาว
700.00 เมตร
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรหิน
คลุกไมนอยกวา 262.50 ลูกบาศกเมตร

200,000 บานเกาะ หมูที่
8

กองชาง

10 กอสรางถนน คสล.ซอยขางโรงเรียนบาน
ปรางคถึงหนาโบสถวัดปรางคนอย บาน
ปรางค หมูท่ี 9

ขนาดผิวจราจร
กวาง 4.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร
หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีกอสรางไม
นอยกวา 400.00 ตารางเมตร

240,000 บานปรางค หมูท่ี
9

กองชาง

แบบ ผด. 2
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2561

องคการบริหารสวนตําบลพลับพลา
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการแขงขันเศรษฐกิจ
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 6 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

1. ยุทธศาสตรดานโครงสรางพื้นฐาน
1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลําดับ
ที่ โครงการ รายละเอยีดของกิจกรรที่

เกิดจากโครงการ
งบประมาณ

(บาท)
สถานที่

ดําเนินการ
หนวย

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.
2560 พ.ศ.2561

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

11 กอสรางรางระบายนํ้า จากบานนายบุญ
ธรรม หมู 2 ถึงสามแยกบานสายใจ  บาน
ปรางค  หมู 11

รางระบายน้ํากวาง 0.50 เมตร ยาว
120.00 เมตร

240,000 บานปรางค  หมู
11

กองชาง

12 กอสรางรางระบายนํ้าจากจุดเดิมผาน
หนาวัดลงทุงนา สายกลางหมูบาน หมูท่ี
12

รางระบายนํ้ากวาง 0.50 เมตร ยาว
113.00 เมตร

220,000 บานกอก หมูท่ี 6 กองชาง

13 กอสรางถนนคสล.คุมหนองหญาขาวถึง
บานยายบาย (ชวงท่ี 1) บานทาตะเคียน
หมูท่ี 13

ขนาดผิวจราจร
กวาง 5.00 เมตร ยาว 150.00 เมตร
หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีกอสรางไม
นอยกวา 750 ตารางเมตร

440,000 บานทาตะเคียน
หมูท่ี 13

กองชาง

14 กอสรางรางระบายนํ้า คสล.ตอจากซอย
ขางกําแพงวัดคลองยางถึงบานนาย
ประจวบ  บานคลองยาง หมูท่ี 14

รางระบายนํ้ากวาง 0.40 เมตร ยาว 50.00
เมตร

110,000 บานคลองยาง
หมูท่ี 14

กองชาง

15 กอสรางถนนหินคลุกทางเขาพ้ืนท่ี
การเกษตร  บานคลองยาง หมู 14

ขนาดผิวจราจร
กวาง 3.50 เมตร ยาว 500.00 เมตร
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรหิน
คลุกไมนอยกวา 262.50 ลูกบาศกเมตร

200,000 บานคลองยาง
หมู 14

กองชาง

แบบ ผด. 2
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561

องคการบริหารสวนตําบลพลับพลา
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการแขงขันเศรษฐกิจ
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 6 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

1. ยุทธศาสตรดานโครงสรางพื้นฐาน
1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลําดับ
ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรที่

เกิดจากโครงการ
งบประมาณ

(บาท)
สถานที่

ดําเนินการ
หนวย

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.
2560 พ.ศ.2561

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

16 กอสรางถนนคสล.คุมคลองกลางใหญ
และคุมคลองกลางนอย บานคลองกลาง
หมูท่ี 15

ขนาดผิวจราจร
กวาง 3.50 เมตร ยาว 90.00 เมตร หนา
0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีกอสรางไมนอย
กวา 315.00 ตารางเมตร

180,000 บานคลองกลาง
หมูท่ี 15

กองชาง

17 กอสรางถนนคสล.สามแยกศาลา SML
บานโนนแดง หมูท่ี 16

ขนาดผิวจราจร
กวาง 4.00 เมตร ยาว 150.00 เมตร
หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีกอสรางไม
นอยกวา 600 ตารางเมตร

350,000 บานโนนแดง หมู
ท่ี 16

กองชาง

18 กอสรางรางระบายนํ้า คสล. รอบหมูบาน
พรอมวางทอ  บานบุ หมูท่ี 17

รางระบายนํ้ากวาง 0.50 เมตร ยาว 79.00
เมตร

180,000 บานบุ หมูท่ี 17 กองชาง

19 ซอมแซมถนน คสล.สายบานนางช้ัน กํา
กระโทก บานบุยอ หมูท่ี 18

ขนาดผิวจราจร
กวาง 5.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร หนา
0.05 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีกอสรางไมนอย
กวา 500 ตารางเมตร

220,000 บานบุยอ หมูท่ี
18

กองชาง

แบบ ผด. 2



- 15 -

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2561

องคการบริหารสวนตําบลพลับพลา
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการแขงขันเศรษฐกิจ
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 ยุทธศาสตรดานการสานตอแนวทางพระราชดําริ

2. ยุทธศาสตรเสริมสรางความสามารถทางเศรษฐกิจ  การทองเที่ยว  การเกษตร  เพื่อบรรเทาปญหาความยากจน
2.1 แผนงานสังคมสงเคราะห

ลําดับ
ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรที่

เกิดจากโครงการ
งบประมาณ

(บาท)
สถานที่

ดําเนินการ

หนวย
รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ.
2560 พ.ศ.2561

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

1 อุดหนุนกลุมอาชีพและกลุมวิสาหกิจ
ชุมชน

อุดหนุนงบประมาณใหแกกลุมอาชีพกลุม
วิสาหกิจชุมชนท่ีมีความพรอมในการสราง
ความเขมแข็งในอาชีพ

30,000 อบต.พลับพลา กอง
สวัสดิการ

สังคม

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการแขงขันเศรษฐกิจ
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 ยุทธศาสตรดานการสานตอแนวทางพระราชดําริ

2. ยุทธศาสตรเสริมสรางความสามารถทางเศรษฐกิจ  การทองเที่ยว  การเกษตร  เพื่อบรรเทาปญหาความยากจน
2.2 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

ลําดับ
ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรที่

เกิดจากโครงการ
งบประมาณ

(บาท)
สถานที่

ดําเนินการ

หนวย
รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ.
2560 พ.ศ.2561

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

1 อบรมสงเสริมพัฒนาอาชีพตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

จัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาอาชีพ อาทิ
- จัดอบรมทักษะอาชีพแกประชาชน
- จัดอบรมอาชีพระยะสั้นแกประชาชน

50,000 อบต.พลับพลา กอง
สวัสดิการ

สังคม

แบบ ผด. 2



- 16 -

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2561

องคการบริหารสวนตําบลพลับพลา
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการแขงขันเศรษฐกิจ
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการเกษตร

2. ยุทธศาสตรเสริมสรางความสามารถทางเศรษฐกิจ  การทองเที่ยว  การเกษตร  เพื่อบรรเทาปญหาความยากจน
2.4 แผนงานการเกษตร

ลําดับ
ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรที่

เกิดจากโครงการ
งบประมาณ

(บาท)
สถานที่

ดําเนินการ
หนวย

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.
2560 พ.ศ.2561

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

1 ฝกอบรมอาสาสมัครปศุสัตว ดําเนินการโครงการฝกอบรมอาสาสมัคร
ปศุสัตว

5,000 อบต.พลับพลา สํานักงานปลัด

2 การอบรมการผลิตปุยอินทรียและปุย
ชีวภาพ

ดําเนินการโครงการฝกอบรมการผลิตปุย
อินทรียและปุยชีวภาพ

20,000 อบต.พลับพลา สํานักงานปลัด

3 โครงการใชสารชีวภัณฑ (เช้ือราไตรโค
เดอรมา และเช้ือบิวเวอรเรีย) ในการ
ปองกันและกําจัดโรคและแมลงศัตรูพืช

1. สนับสนุนวัสดุอุปกรณในการผลิตสาร
ชีวภัณฑ
2. ถายทอดความรูในการผลิตและขยาย
สารชีวภัณฑใหกับเกษตรกร จํานวน 100
ราย

25,000 ศบกต.พลับพลา
(กลุมเกษตรกรใน

ตําบลผูสนใจ)

- สนง.เกษตรฯ
- ศบกต.
พลับพลา

4 โครงการสงเสริมการรับรองเกษตร
อินทรียแบบมีสวนรวม PGS

1. สนับสนุนปจจัยการผลิต
1.1 เมล็ดพันธ
1.2 ปุยพืชสด
1.3 อุปกรณทําปุยอินทรีย

2. ถายทอดความรู
2.1 เกษตรอินทรีย
2.2 ระบบ GPS
2.3 การทําปุยอินทรีย จํานวน 25 ราย

125,000 เกษตรกรกลุมนา
แปลงใหญ ต.

พลับพลา

- สนง.เกษตรฯ
- ศบกต.
พลับพลา

แบบ ผด. 2



- 17 -

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2561

องคการบริหารสวนตําบลพลับพลา
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 ยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4 ยุทธศาสตรดานการพฒันาสังคม

3. ยุทธศาสตรสรางสังคมใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีอยางทั่วถึงและอยูรวมกันอยางมีความสุข
3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลําดับ
ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรที่

เกิดจากโครงการ
งบประมาณ

(บาท)
สถานที่

ดําเนินการ
หนวย

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.
2560 พ.ศ.2561

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

1 อบรมและประชุมประชาคมตางๆ ของ
หมูบาน

จัดอบรม ประชุมประชาคมหมูบาน
ตางๆ

18,000 18 หมูบาน
พ้ืนท่ี

ต.พลับพลา

สํานักงานปลัด

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การเสริมสรางความมั่นคงทุกมิติ เพื่อปกปองสถาบันหลักของชาติและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 9 ยุทธศาสตรดานรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

3. ยุทธศาสตรสรางสังคมใหมีคุณภาพชีวิตทีด่ีอยางทั่วถึงและอยูรวมกันอยางมีความสุข
3.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลําดับ
ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรที่

เกิดจากโครงการ
งบประมาณ

(บาท)
สถานที่

ดําเนินการ
หนวย

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.
2560 พ.ศ.2561

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

1 โครงการดําเนินงานกิจการ อปพร. เปนคาใชจายในการฝกอบรม อป
พร. ในพ้ืนท่ีตําบลพลับพลา การจัดตั้ง
หรือทบทวนหลักสูตรสมาชิก อป
พร. คาตอบแทน คาเบี้ยเลี้ยง คาวัสดุ
อุปกรณในการปฏิบัติงานของศูนย อป
พร. ในพ้ืนท่ี

150,000 อบต.พลับพลา
หรือพ้ืนท่ีท่ี
เหมาะสม

สํานักงานปลัด

แบบ ผด. 2



- 18 -

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2561

องคการบริหารสวนตําบลพลับพลา
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การเสริมสรางความมั่นคงทุกมิติ เพื่อปกปองสถาบันหลักของชาติและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 9 ยุทธศาสตรดานรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

3. ยุทธศาสตรสรางสังคมใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีอยางทั่วถึงและอยูรวมกันอยางมีความสุข
3.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลําดับ
ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรที่

เกิดจากโครงการ
งบประมาณ

(บาท)
สถานที่

ดําเนินการ
หนวย

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.
2560 พ.ศ.2561

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

2 โครงการจัดการปญหาไฟปาและหมอก
ควัน

เปนคาใชจายในการฝกอบรมอาสาสมัคร
ปองกันและแกไขปญหาไฟปาและหมอก
ควัน

15,000 ตําบลพลับพลา สํานักงานปลัด

3 ปมจุมนํ้า (ดูดโคลน)พรอมสายยาง จัดซื้อปมจุมนํ้า (ดูดโคลน)พรอมสายยาง
จํานวน 1 ชุด ขนาด 750 W ขนาดทอ
เขา/ออก 2 น้ิว พรอมสายยาง 10 เมตร

7,500 ตําบลพลับพลา สํานักงานปลัด

4 สายสงนํ้าดับเพลิงภายในเคลือบดวยยาง
สังเคราะหไฟเบอร

จัดซื้อสายสงนํ้าดับเพลิงภายในเคลือบ
ดวยยางสังเคราะหไฟเบอร จํานวน 2
เสน ขนาด 1.5x20 เมตร

18,000 ตําบลพลับพลา สํานักงานปลัด

แบบ ผด. 2



- 19 -

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2561

องคการบริหารสวนตําบลพลับพลา
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 ยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู
ข. ยุทธศาสตรการพฒันาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการศึกษา

3. ยุทธศาสตรสรางสังคมใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีอยางทั่วถึงและอยูรวมกันอยางมีความสุข
3.3 แผนงานการศึกษา

ลําดับ
ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรที่

เกิดจากโครงการ
งบประมาณ

(บาท)
สถานที่

ดําเนินการ
หนวย

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.
2560 พ.ศ.2561

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

1 สนับสนุนคาใชจายการบริหารการศึกษา
(สงเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา
ทองถ่ิน พัฒนาครูผูดูแลเด็ก/ผูดูแลเด็ก
ของศนูยพัฒนาเด็กเล็ก)

เปนคาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนใน
การอบรมสัมมนา

20,000 หนวยงานตางๆ
ท่ีจัดอบรม

กองการศึกษาฯ

2 ฝกศึกษาเรียนรูในสวนสัตว นําเด็กปฐมวัยสังกัด อบต.พลับพลา ศึกษา
เรียนรูนอกสถานศึกษาท่ีสวนสัตว
นครราชสีมา

10,000 สวนสัตว
นครราชสีมา

กองการศึกษาฯ

3 สนับสนุนคาใชจายการบริหาร
สถานศึกษา (คาจัด การเรียนการสอน
รายหัวศูนยพัฒนาเด็กเล็ก)

คาจัดการเรียนการสอนใหกับศูนยพัฒนา
เด็กเล็กบานโคงยางและบานทาตะเคียน

73,100 ศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กบานโคงยาง

และบานทา
ตะเคียน

กองการศึกษาฯ

แบบ ผด. 2



- 20 -

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2561

องคการบริหารสวนตําบลพลับพลา
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 ยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสังคม

3. ยุทธศาสตรสรางสังคมใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีอยางทั่วถึงและอยูรวมกันอยางมีความสุข
3.4 แผนงานการศึกษา

ลําดับ
ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรที่

เกิดจากโครงการ
งบประมาณ

(บาท)
สถานที่

ดําเนินการ
หนวย

รับผิดชอบหลกั

พ.ศ.
2560 พ.ศ.2561

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

1 อาหารเสริม(นม) จัดซื้ออาหารเสริม (นม) สําหรับเด็ก
อนุบาลและเด็กนักเรียนช้ันประถมศึกษาป
ท่ี 1-6 สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.) ในเขต
รับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบล
พลับพลา จํานวน 6 โรงเรียน

750,000 โรงเรียนใน
ตําบลพลับพลา
6 โรงเรียน

กองการศึกษาฯ

2 อาหารเสริมนมเด็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เปนคาใชจายในการจัดซื้ออาหาร
เสริม (นม) สําหรับเด็กอนุบาลในศูนย
พัฒนาเด็กเล็กบานโคงยาง และศูนย
พัฒนาเด็กเล็กบานทา
ตะเคียน จํานวน 43 คน
คนละ 260 วัน

83,000 ศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก 2 ศูนย

กองการศึกษาฯ

3 สนับสนุนคาใชจายการบริหารการศึกษา
(อาหารกลางวัน)

จายเปนคาอาหารกลางวันสําหรับเด็ก
เล็ก ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานโคงยาง และ
ศูนยพัฒนาเด็กเลก็บานทา
ตะเคียน จํานวน 43 คนคน
ละ 20 บาท จํานวน 245 วัน

210,700 ศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก 2 ศูนย

กองการศึกษาฯ

แบบ ผด. 2



- 21 -

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2561

องคการบริหารสวนตําบลพลับพลา
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 ยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสังคม

3. ยุทธศาสตรสรางสังคมใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีอยางทั่วถึงและอยูรวมกันอยางมีความสุข
3.4 แผนงานการศึกษา

ลําดับ
ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรที่

เกิดจากโครงการ
งบประมาณ

(บาท)
สถานที่

ดําเนินการ
หนวย

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.
2560 พ.ศ.2561

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

4 กอสรางรั้วศูนยพัฒนาเด็กเล็กศูนยบาน
ทาตะเคียน

คาใชจายกอสรางรั้วศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ศูนยบานทาตะเคียน

200,000 ศูนยบานทา
ตะเคียน

กองการศึกษาฯ

5 ปรับปรุง/ซอมแซมศูนยพัฒนาเด็กเล็ก คาใชจายในการปรับปรุง/ซอมแซมศูนย
พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบต.พลับพลา

80,000 ศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก 2 ศูนย

กองการศึกษาฯ

6 ปรับปรุง/ซอมแซมสนามเด็กเลนศูนย
พัฒนาเด็กเล็กบานโคงยาง

คาใชจายปรับปรุง/ซอมแซมรั้วศูนยพัฒนา
เด็กเล็กบานโคงยาง

50,000 ศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กบานโคงยาง

กองการศึกษาฯ

7 อุดหนุนอาหารกลางวันนักเรียน เพ่ือเปนคาใชจายอาหารกลางวันสําหรับ
เด็กอนุบาลและเด็กนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปท่ี 1-6 โรงเรียนสังกัด
คณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน (สพฐ.) ในเขตรับผิดชอบของ
องคการบริหารสวนตําบล
พลับพลา จํานวน 6 โรงเรียน

1,560,000 โรงเรียนใน
ตําบลพลับพลา
6 โรงเรียน

กองการศึกษาฯ

8 อุดหนุนโครงการเกษตรเพ่ืออาหาร
กลางวันตามแนวทางพระราชดําริ

อุดหนุนโรงเรียนในสังกัด สพฐ.ในเขต
รับผิดชอบอบต.พลับพลา

20,000 โรงเรียนใน
สังกัด สพฐ.ใน
เขตรับผิดชอบ
อบต.พลับพลา

กองการศึกษาฯ

แบบ ผด. 2



- 22 -

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2561

องคการบริหารสวนตําบลพลับพลา
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 ยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสังคม

3. ยุทธศาสตรสรางสังคมใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีอยางทั่วถึงและอยูรวมกันอยางมีความสุข
3.4 แผนงานการศึกษา

ลําดับ
ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรที่

เกิดจากโครงการ
งบประมาณ

(บาท)
สถานที่

ดําเนินการ
หนวย

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.
2560 พ.ศ.2561

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

9 อุดหนุนโครงการจัดงานวันเด็ก โรงเรียน
สพฐ. ในเขตรับผิดชอบ อบต.พลับพลา

อุดหนุนโรงเรียนในสังกัด สพฐ.ในเขต
รับผิดชอบอบต.พลับพลา

30,000 โรงเรียนใน
สังกัด สพฐ.ใน
เขตรับผิดชอบ
อบต.พลับพลา

กองการศึกษาฯ

10 อุดหนุนโรงเรียน สพฐ.โครงการปองกัน
และแกไขปญหายาเสพตดิ

อุดหนุนโรงเรียนสพฐ.ในเขตรับผิดชอบ
องคการบริหารสวน
ตําบลพลับพลา 6 แหงๆละ 5,000 บาท

30,000 โรงเรียนสพฐ.
ในเขตรับผิด
ชอบองคการ
บริหารสวน
ตําบลพลับพลา
6 แหง

กองการศึกษาฯ

แบบ ผด. 2



- 23 -

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2561

องคการบริหารสวนตําบลพลับพลา
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 ยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสาธารณสุข

3. ยุทธศาสตรสรางสังคมใหมีคุณภาพชีวิตที่ดอียางทั่วถึงและอยูรวมกันอยางมีความสุข
3.5 แผนงานสาธารณสุข

ลําดับ
ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรที่

เกิดจากโครงการ
งบประมาณ

(บาท)
สถานที่

ดําเนินการ
หนวย

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.
2560 พ.ศ.2561

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

1 จัดซื้อนํ้ายากําจัดยุงลาย
ทรายอะเบท

เปนคาจัดซื้อนํ้ายากําจัดยุงลาย
ทรายอะเบท

70,000 ม.1-ม.18
ตําบลพลับพลา

สํานักงานปลัด

2 จัดซื้อวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบาพรอม
สลิ่ง

เปนคาจัดซื้อวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัข
บาพรอมสลิ่ง

40,000 ม.1-ม.18
ตําบลพลับพลา

สํานักงานปลัด

3 จัดซื้อเวชภัณฑตอนและทําหมันสุนัข/
แมว

เปนคาจัดซื้อเวชภัณฑตอนและทําหมัน
สุนัข/แมว

20,000 ม.1-ม.18
ตําบลพลับพลา

สํานักงานปลัด

4 จัดซื้อสารตรวจปสสาวะหาสิ่งเสพติด เปนคาจัดซื้อสารตรวจปสสาวะหาสิ่ง
เสพติด

15,000 อบต.พลับพลา สํานักงานปลัด

5 อุดหนุนสาธารณสุขมูลฐานหมูบาน คาดําเนินงานในการพัฒนางาน
สาธารณสุขมูลฐานในพ้ืนท่ีเขตชุมชน/
หมูบาน

180,000 อบต.พลับพลา สํานักงานปลัด

แบบ ผด. 2



- 24 -

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนนิงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2561

องคการบริหารสวนตําบลพลับพลา
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 ยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสงัคม

3. ยุทธศาสตรสรางสังคมใหมีคุณภาพชวีิตที่ดีอยางทั่วถึงและอยูรวมกันอยางมีความสุข
3.6 แผนงานสังคมสงเคราะห

ลําดับ
ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรที่

เกิดจากโครงการ
งบประมาณ

(บาท)
สถานที่

ดําเนินการ
หนวย

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.
2560 พ.ศ.2561

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

1 โครงการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผูสูงอายุ

เปนคาใชจายในโครงการโครงการ
สงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ

100,000 อบรมท่ี อบต.
พลับพลา  และ
ดูงานในพ้ืนท่ี
ท่ีเหมาะสม

กองสวัสดิการสังคม

2 กอสราง/ซอมแซมท่ีอยูอาศัยใหกับ
ประชาชนผูยากไรและผูดอยโอกาส

เปนคาใชจายในการกอสราง/ซอมแซม
บานคนจน คนชรา คนพิการ และ
ผูดอยโอกาสในเขตพ้ืนท่ีตําบลพลับพลา

100,000 ต.พลับพลา กองสวัสดิการสังคม

แบบ ผด. 2



- 25 -

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2561

องคการบริหารสวนตําบลพลับพลา

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 ยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสังคม
3. ยุทธศาสตรสรางสังคมใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดีอยางท่ัวถึงและอยูรวมกันอยางมีความสุข

3.7 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

ลําดับ
ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรที่

เกิดจากโครงการ
งบประมาณ

(บาท)
สถานที่

ดําเนินการ
หนวย

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.
2560 พ.ศ.2561

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

1 การพัฒนาสตรีและเสริมสรางความ
เขมแข็งของครอบครัว

อบรมใหความรูตางๆไดแก การสงเสริมภาวะ
ผูนําแกสตรีในชุมชน และพัฒนาสตรีในดาน
ตาง ๆ การสงเสริมพัฒนาความรูใหแก
บุคลากร/พนักงานทองถ่ิน การใหความรูเพ่ือ
การพัฒนาครอบครัวและแกประชาชนใน
พ้ืนท่ี การเสริมสรางสัมพันธภาพท่ีดีระหวาง
สมาชิกในครอบครัว การปองกันและแกไข
ปญหาครอบครัว ฯลฯ

100,000 อบรมท่ี อบต.
พลับพลา  และ
ดูงานในพ้ืนท่ี
ท่ีเหมาะสม

กองสวัสดิการสังคม

2 อุดหนุนอําเภอโชตชัยตามโครงการ
ปองกันและแกไขปญหายาเสพติด

สนับสนุนโครงการปองกันและแกไขปญหายา
เสพติดของอําเภอโชคชัย

60,000 ตําบลพลับพลา
อําเภอโชคชัย

สํานักงานปลัด

3 โครงการเพ่ิมทักษะ ผูนํา อช. ใหความรูบทบาทอาสาพัฒนาชุมชนและเขียน
โครงการ

19,800 อบต.พลับพลา พัฒนาชุมชนฯ

4 โครงการเพ่ิมศักยภาพ
คณะกรรมการพัฒนาสตรีระดับ
หมูบาน/ตําบล

ใหความรูบทบาทคณะกรรมการพัฒนาสตรี
และการจัดตั้งกลุมอาชีพสตรี

37,800 อบต.พลับพลา พัฒนาชุมชนฯ

5 โครงการปรับปรุงศูนยเรียนรู
หมูบานเศรษฐกิจพอเพียงตนแบบ
บานบุยอ ม. 18 ต.พลับพลา

ปรับปรุงศูนยเรียนรู แนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียง เปนแหลงศึกษาดูงาน

50,000 บานบุยอ ม.
18 ต.พลับพลา

พัฒนาชุมชนฯ

แบบ ผด. 2



- 26 -

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2561

องคการบริหารสวนตําบลพลับพลา

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 เสริมสรางความมั่นคงทุกมิติ เพื่อปกปองสถาบันหลักของชาติและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 9 ยุทธศาสตรดานการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

3. ยุทธศาสตรสรางสังคมใหมีคณุภาพชีวิตที่ดีอยางทั่วถึงและอยูรวมกันอยางมีความสุข
3.8 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

ลําดับ
ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรที่

เกิดจากโครงการ
งบประมาณ

(บาท)
สถานที่

ดําเนินการ
หนวย

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.
2560 พ.ศ.2561

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

1 ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยทางถนน
ในชวงเทศกาลสําคัญ

เปนคาใชจายในการจัดกิจกรรมปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัยทาง
ถนนในชวงเทศกาลสําคัญ เชน
สําคัญ เชน เทศกาลสงกรานต ปใหม

75,000 พ้ืนท่ีจุดเสี่ยง
อบต.พลับพลา

สํานักงานปลัด

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 ยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 7 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการทองเที่ยวศาสนา-วัฒนธรรม ประเพณีและกีฬา

3. ยุทธศาสตรสรางสังคมใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดีอยางท่ัวถึงและอยูรวมกันอยางมีความสุข
3.9 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลําดับ
ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรที่

เกิดจากโครงการ
งบประมาณ

(บาท)
สถานที่

ดําเนินการ
หนวย

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.
2560 พ.ศ.2561

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

1 งานแขงเรือประเพณี คาใชจายในการจัดงานแขงเรือประเพณี
ตําบลพลับพลา ครั้งท่ี 16 ประจําป 2560

100,000 บึงทุงนอย หมูท่ี
2

กองการศึกษาฯ

แบบ ผด. 2



-27 -

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2561

องคการบริหารสวนตําบลพลับพลา
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 ยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 7 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการทองเที่ยวศาสนา-วัฒนธรรม ประเพณีและกีฬา

3. ยุทธศาสตรสรางสังคมใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดีอยางท่ัวถึงและอยูรวมกันอยางมีความสุข
3.9 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลําดับ
ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรที่

เกิดจากโครงการ
งบประมาณ

(บาท)
สถานที่

ดําเนินการ
หนวย

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.
2560 พ.ศ.2561

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

2 งานสมโภชนฉลองอนุสาวรียทาวสุรนารี
อําเภอโชคชัย

คาใชจายในการจัดงานสมโภชนฉลอง
อนุสาวรียทาวสุรนารี

20,000 ลานอนุสาวรีย
ทาวสุรนารี
อําเภอโชคชัย

กองการศึกษาฯ

3 แขงขันกีฬาตานยาเสพติด เปนคาใชจายในการแขงขันกีฬาตานยา
เสพติด ครั้งท่ี 1ค ประจําป 256

150,000 สนามกีฬาอบต.
พลับพลา

กองการศึกษาฯ

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 ยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวดัที่ 4 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสังคม

3. ยุทธศาสตรสรางสังคมใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีอยางทั่วถึงและอยูรวมกันอยางมีความสุข
3.10 แผนงานงบกลาง

ลําดับ
ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรที่

เกิดจากโครงการ
งบประมาณ

(บาท)
สถานที่

ดําเนินการ
หนวย

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.
2560 พ.ศ.2561

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

1 เบี้ยยังชีพผูติดเช้ือ HIV. การสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูปวยเอดส
ไดรับเบี้ยยังชีพคนละ 500 บาทตอเดือน
ครบ 12 เดือน จํานวน 7 คน

48,000 อบต.พลับพลา กองสวัสดิการสังคม

แบบ ผด. 2



-28–

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2561

องคการบริหารสวนตําบลพลับพลา
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 ยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสังคม

3. ยุทธศาสตรสรางสังคมใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีอยางทั่วถึงและอยูรวมกันอยางมีความสุข
3.10 แผนงานงบกลาง

ลําดับ
ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรที่

เกิดจากโครงการ
งบประมาณ

(บาท)
สถานที่

ดําเนินการ
หนวย

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.
2560 พ.ศ.2561

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

2 โครงการสรางหลักประกันรายไดแก
ผูสูงอายุ (เบี้ยยังชีพผูสูงอาย)ุ

คาใชจายสนับสนุนการสรางหลักประกัน
รายไดแกผูสูงอายุ

12,983,000 อบต.พลับพลา กองสวัสดิการสังคม

3 โครงการสนับสนุนเสริมสรางสวัสดิการ
ทางสังคมใหแกผูพิการหรือผูทุพพลภาพ
(เบี้ยยังชีพคนพิการ)

จายเปนคาสนับสนุนสวัสดิการทางสังคม
ใหแกผูพิการหรือทุพพลภาพ

3,552,000 ต.พลับพลา กองสวัสดิการสังคม

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหมีความสมบูรณอยางยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 10 ยุทธศาสตรดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

4. ยุทธศาสตรการอนุรักษและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดลอมใหเกิดความสมดุลอยางยั่งยืน
4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลําดับ
ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรที่

เกิดจากโครงการ
งบประมาณ

(บาท)
สถานที่

ดําเนินการ
หนวย

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.
2560 พ.ศ.2561

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

1 ปกเขตท่ีสาธารณะ (คารังวัดท่ี
สาธารณะ)

เปนคาธรรมเนียม รังวัดท่ีสาธารณะ 50,000 พ้ืนท่ี
ต.พลับพลา

กองชาง

แบบ ผด. 2



- 29 -

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2561

องคการบริหารสวนตําบลพลับพลา
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหมีความสมบูรณอยางยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 10 ยุทธศาสตรดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

4. ยุทธศาสตรการอนุรักษและพัฒนาทรพัยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดลอมใหเกิดความสมดุลอยางยั่งยืน
4.2 แผนงานสาธารณสุข

ลําดับ
ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรที่

เกิดจากโครงการ
งบประมาณ

(บาท)
สถานที่

ดําเนินการ
หนวย

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.
2560 พ.ศ.2561

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

1 จางเหมาเก็บขยะมูลฝอย คาจางเหมาจัดเก็บขยะในเขต อบต.
พลับพลา

270,000 ม.1-ม.18 ต.
พลับพลา

สํานักงานปลัด

2 บริหารจัดการคัดแยกขยะมูลฝอยใน
ชุมชน

เปนคาใชจายในโครงการบริหารจัดการคัด
แยกขยะมูลฝอยในชุมชน เพ่ือ รณรงคให
ประชาชนตระหนักถึงความสําคัญของ
ปญหาขยะมูลฝอย และเพ่ือลดปริมาณ
ขยะมูลฝอย

40,000 อบต.พลับพลา สํานักงานปลัด

แบบ ผด. 2



- 30 -

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2561

องคการบริหารสวนตําบลพลับพลา
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหมีความสมบูรณอยางยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 10 ยุทธศาสตรดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

4. ยุทธศาสตรการอนุรักษและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดลอมใหเกิดความสมดุลอยางยั่งยืน
4.3 แผนงานการเกษตร

ลําดับ
ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรที่

เกิดจากโครงการ
งบประมาณ

(บาท)
สถานที่

ดําเนินการ
หนวย

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.
2560 พ.ศ.2561

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

1 ปลูกปาชุมชน(โครงการอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ)

เปนคาใชจายในการดําเนินการโครงการ
อันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ เชน โครงการปลูกหญา
แฝก โครงการปลูกตนไม ฯลฯ

30,000 พ้ืนท่ีตําบล
พลับพลา

สํานักงานปลัด

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 8 ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี

5. ยุทธศาสตรการบริหารราชการตามหลักการบริหารบานเมืองที่ดี
5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลําดับ
ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรที่

เกิดจากโครงการ
งบประมาณ

(บาท)
สถานที่

ดําเนินการ
หนวย

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.
2560 พ.ศ.2561

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

1 ผลประโยชนตอบแทนอ่ืนเปนกรณี
พิเศษ (สํานักงานปลัด)

เปนคาตอบแทนพนักงานสวนตําบล
ลูกจางประจํา พนักงานจางตามภารกิจ
และพนักงานจางท่ัวไป เปนเงิน
ประโยชนตอบแทนอ่ืนเปนกรณีพิเศษ
ประจําป

474,000 อบต.พลับพลา สํานักงานปลัด

แบบ ผด. 2



- 31 -

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2561

องคการบริหารสวนตําบลพลับพลา
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 8 ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี

5. ยุทธศาสตรการบริหารราชการตามหลักการบริหารบานเมืองที่ดี
5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลําดับ
ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรที่

เกิดจากโครงการ
งบประมาณ

(บาท)
สถานที่

ดําเนินการ
หนวย

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.
2560 พ.ศ.2561

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

2 ฝกอบรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของคณะผูบริหาร สมาชิก
สภา พนักงานสวนตําบล ลูกจาง
พนักงานจาง

เปนคาใชจายโครงการฝกอบรมเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของคณะ
ผูบริหาร สมาชิกสภาองคการบริหาร
สวนตําบล พนักงานสวน
ตําบล ลูกจาง พนักงานจาง

200,000 อบรมท่ี อบต.
พลับพลา  และ
ดูงานในพ้ืนท่ี
ท่ีเหมาะสม

สํานักงานปลัด

3 การพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร

เปนคาบํารุงรักษาและจัดหาเครื่อง
คอมพิวเตอรและอุปกรณ
คอมพิวเตอร คาบริการระบบการเช่ือม
อินเตอรเน็ต คาบันทึก ขอมูล
คาจัดทําเว็ปไซต คาดูแลเว็ปไซต

20,000 อบต.พลับพลา สํานักงานปลัด

4 การพัฒนาการบริหารงานท่ีมี
ประสิทธิภาพ

เปนคาใชจายในการดําเนินกิจกรรม
ตาง ๆ เชน การจัดทําตูรับเรื่องราว
รองทุกข รองเรียนประจํา
หมูบาน จัดทําปายประชาสัมพันธ/
บอรดประชาสัมพันธตามความเหมาะสม
เหมาะสม

10,000 อบต.พลับพลา สํานักงานปลัด

5 คาจางท่ีปรึกษาโครงการประเมินผล
การปฏิบัติราชการดานคุณภาพการ
ใหบริการ

เปนคาจางท่ีปรึกษา โครงการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการดาน
คุณภาพการใหบริการ

30,000 อบต.พลับพลา สํานักงานปลัด

แบบ ผด. 2



- 32 -

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2561

องคการบริหารสวนตําบลพลับพลา
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 8 ยุทธศาสตรดานการบรหิารจัดการบานเมืองที่ดี

5. ยุทธศาสตรการบริหารราชการตามหลักการบริหารบานเมืองที่ดี
5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลําดับ
ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรที่

เกิดจากโครงการ
งบประมาณ

(บาท)
สถานที่

ดําเนินการ
หนวย

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.
2560 พ.ศ.2561

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

6 เกาอ้ีนวมโครงชุบ จัดซื้อเกาอ้ีนวมโครงชุบ จํานวน 15 ตัว 4,500 อบต.พลับพลา สํานักงานปลัด

7 เครื่องปรับอากาศ จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ พรอมติดตั้ง
ขนาด 36,000 บีทียู

47,000 อบต.พลับพลา สํานักงานปลัด

8 ตูเก็บเอกสารดานบนบานเลื่อน
ดานลางบานเลื่อนทึบ

จัดซื้อตูเก็บเอกสารดานบนบานเลื่อน
ดานลางบานเลื่อนทึบ ขนาดไมนอยกวา
91.4x45.7x182.9 ซม. เหล็กหนา 0.6
มม.ภายในมี 4ช้ันปรับระดับจํานวน 1 ตู

5,500 อบต.พลับพลา สํานักงานปลัด

9 ตูเอกสารบานเลื่อน จัดซื้อตูเอกสารบานเลื่อน ขนาด 4 ฟุต
จํานวน 1 ตู

4,000 อบต.พลับพลา สํานักงานปลัด

10 โตะหมูบูชา จัดซื้อโตะหมูบูชา จํานวน 1 ชุด 8,500 อบต.พลับพลา สํานักงานปลัด

11 ถังนํ้าตมนํ้าไฟฟา จัดซื้อถึงตมนํ้าไฟฟา 30 ซม. ขนาด
22.5 ลิตร จํานวน 1 ถัง

15,000 อบต.พลับพลา สํานักงานปลัด

12 เครื่องคอมพิวเตอรเพ่ืองาน
ประมวลผล แบบท่ี 1

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรเพ่ืองาน
ประมวลผล แบบท่ี 1 จํานวน 1 เครื่อง

22,000 อบต.พลับพลา สํานักงานปลัด

13 เครื่องปริ้นเตอร จัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร เครื่องพิมพชนิด
เลเซอร/ขนิด LED ขาวดํา จํานวน 2
เครื่อง

6,600 อบต.พลับพลา สํานักงานปลัด

แบบ ผด. 2



- 33 -

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2561

องคการบริหารสวนตําบลพลับพลา
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 8 ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี

5. ยุทธศาสตรการบริหารราชการตามหลักการบริหารบานเมืองที่ดี
5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลําดับ
ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรที่

เกิดจากโครงการ
งบประมาณ

(บาท)
สถานที่

ดําเนินการ
หนวย

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.
2560 พ.ศ.2561

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

14 เครื่องสํารองไฟฟา จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800 VA
จํานวน 1 เครื่อง

2,800 อบต.พลับพลา กองคลัง

15 ผลประโยชนตอบแทนอ่ืนเปนกรณี
พิเศษ (กองคลัง)

คาตอบแทนพนักงานสวนตําบล
ลูกจางประจํา เปนเงินประโยชนตอบ
แทนอ่ืนเปนกรณีพิเศษประจําป

254,080 อบต.พลับพลา กองคลัง

16 จัดทําหรือปรับปรุงแผนท่ีภาษี เปนคาใชจายตามโครงการจัดทําหรือ
ปรับปรุงแผนท่ีภาษีและทะเบียน
ทรัพยสินตอจากป 2560

100,000 อบต.พลับพลา กองคลัง

17 เครื่องคอมพิวเตอรเพ่ืองาน
ประมวลผล แบบท่ี 1

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรเพ่ืองาน
ประมวลผล แบบท่ี 1 จํานวน 1 เครื่อง

22,000 อบต.พลับพลา กองคลัง

18 เครื่องปริ้นเตอร จัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร เครื่องพิมพชนิด
เลเซอร/ขนิด LED ขาวดํา จํานวน 1
เครื่อง

3,300 อบต.พลับพลา กองคลัง

19 เครื่องสํารองไฟฟา จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800 VA
จํานวน 1 เครื่อง

2,800 อบต.พลับพลา กองคลัง

แบบ ผด. 2



- 34 -

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2561

องคการบริหารสวนตําบลพลับพลา
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 8 ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี

5. ยุทธศาสตรการบริหารราชการตามหลักการบริหารบานเมืองที่ดี
5.2 แผนงานการศึกษา

ลําดับ
ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรที่

เกิดจากโครงการ
งบประมาณ

(บาท)
สถานที่

ดําเนินการ
หนวย

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.
2560 พ.ศ.2561

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

1 ผลประโยชนตอบแทนอ่ืนเปนกรณี
พิเศษ (กองการศึกษา)

คาตอบแทนพนักงานสวนตําบล
พนักงานจางตามภารกิจ พนักงานจาง
ท่ัวไป  เปนเงินประโยชนตอบแทนอ่ืน
เปนกรณีพิเศษประจําป

137,000 อบต.พลับพลา กองการศึกษาฯ

2 ตูเอกสารบานเลื่อน จัดซื้อตูเอกสารบานเลื่อน ขนาด 4 ฟุต
จํานวน 1 ตู

4,000 อบต.พลับพลา กองการศึกษาฯ

3 โตะพับอเนกประสงคหนาโฟเมกา
ขาว

จัดซื้อโตะพับอเนกประสงคหนาโฟเมกา
ขาว ขนาด 45x120x75 ซม. จํานวน 1
ชุด

800 อบต.พลับพลา กองการศึกษาฯ

4 โตะพรอมเกาอ้ีทํางาน จัดซื้อโตะพรอมเกาอ้ีทํางาน จํานวน 1
ชุด

5,000 อบต.พลับพลา กองการศึกษาฯ

5 โตะพับอเนกประสงคหนาโฟเมกา
ขาว

จัดซื้อโตะพับอเนกประสงคหนาโฟเมกา
ขาว ขนาด 60x180x75 จํานวน 2 ตัว

2,400 อบต.พลับพลา กองการศึกษาฯ

6 กลองถายภาพน่ิงระบบดิจิตอล จัดซื้อกลองถายภาพน่ิงระบบดิจิตอล
ความละเอียด 16 ลานพิกะเซล จํานวน
2 ตัว

18,000 อบต.พลับพลา กองการศึกษาฯ

7 เครื่องกรองนํ้าสแตนเลส 3 ข้ันตอน จัดซื้อเครื่องกรองนํ้าสแตนเลส 3
ข้ันตอน บรรจุสารกรองครบ จํานวน 2
ชุด

20,000 อบต.พลับพลา กองการศึกษาฯ

แบบ ผด. 2



- 35 -

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2561

องคการบริหารสวนตําบลพลับพลา
ก. ยุทธศาสตรจังหวดัที่ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 8 ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี

5. ยุทธศาสตรการบริหารราชการตามหลักการบริหารบานเมืองที่ดี
5.3 แผนงานสังคมสงเคราะห

ลําดับ
ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรที่

เกิดจากโครงการ
งบประมาณ

(บาท)
สถานที่

ดําเนินการ
หนวย

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.
2560 พ.ศ.2561

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

1 ผลประโยชนตอบแทนอ่ืนเปนกรณี
พิเศษ (กองสวัสดิการฯ)

คาตอบแทนพนักงานสวนตําบล เปนเงิน
ประโยชนตอบแทนอ่ืนเปนกรณีพิเศษ
ประจําป

75,000 อบต.พลับพลา กองสวัสดิการฯ

2 เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับสํานักงาน จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับ
สํานักงาน จํานวน 1 เครื่อง

16,000 อบต.พลับพลา กองสวัสดิการฯ

3 เครื่องสํารองไฟ จัดซื้อเครื่องสํารองไฟ ขนาด 800VA
จํานวน 1 เครื่อง

2,800 อบต.พลับพลา กองสวัสดิการฯ

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 8 ยุทธศาสตรดานการบริหารจดัการบานเมืองที่ดี

5. ยุทธศาสตรการบริหารราชการตามหลักการบริหารบานเมืองที่ดี
5.4 แผนงานเคหะและชุมชน

ลําดับ
ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรที่

เกิดจากโครงการ
งบประมาณ

(บาท)
สถานที่

ดําเนินการ
หนวย

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.
2560 พ.ศ.2561

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

1 ผลประโยชนตอบแทนอ่ืนเปนกรณี
พิเศษ (กองชาง)

คาตอบแทนพนักงานสวนตําบล
พนักงานจางตามภารกิจ พนักงานจาง
ท่ัวไป เปนเงินประโยชนตอบแทนอ่ืน
เปนกรณีพิเศษประจําป

140,000 อบต.พลับพลา กองชาง

แบบ ผด. 2



- 36 -

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2561

องคการบริหารสวนตําบลพลับพลา
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 8 ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี

5. ยุทธศาสตรการบริหารราชการตามหลักการบริหารบานเมืองที่ดี
5.4 แผนงานเคหะและชุมชน

ลําดับ
ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรที่

เกิดจากโครงการ
งบประมาณ

(บาท)
สถานที่

ดําเนินการ
หนวย

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.
2560 พ.ศ.2561

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

2 เครื่องเช่ือมไฟฟาแบบอินเรเตอร จัดซื้อเครื่องเช่ือมไฟฟาแบบอินเรเตอร
จํานวน 1 เครื่อง

7,000 อบต.พลับพลา กองชาง

3 เครื่องตัดเหล็กไฟเบอร จัดซื้อเครื่องตัดเหล็กไฟเบอร ขนาด 14
น้ิว จํานวน 1 น้ิว

10,000 อบต.พลับพลา กองชาง

4 เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงาน
ประมวลผล แบบท่ี 1

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงาน
ประมวลผล แบบท่ี 1 จํานวน 1 เครื่อง

22,000 อบต.พลับพลา กองชาง

5 เครื่องพิมพชนิดเลเซอรหรือ LED
ขาวดํา

จัดซื้อเครื่องพิมพชนิดเลเซอรหรือ LED
ขาวดํา สําหรับกระดาษ A3 จํานวน 1
เครื่อง

53,000 อบต.พลับพลา กองชาง

6 เครื่องสํารองไฟฟา จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800VA
จํานวน 1 เครื่อง

2,800 อบต.พลับพลา กองชาง

แบบ ผด. 2
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2561

องคการบริหารสวนตําบลพลับพลา
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การเสริมสรางความมั่นคงทุกมิติ เพื่อปกปองสถาบันหลักของชาติ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 8ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี

6. ยุทธศาสตรการสงเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย ความมั่นคง และสนับสนุนแนวนโยบายของรัฐบาล จังหวัด อําเภอ
6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลําดับ
ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรที่

เกิดจากโครงการ
งบประมาณ

(บาท)
สถานที่

ดําเนินการ
หนวย

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.
2560 พ.ศ.2561

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

1 คาใชจายในการเลือกตั้ง จายเปนคาใชจายในการเลือกตั้งท่ัวไป
หรือเลือกตั้งซอมนายกหรือสมาชิกสภาฯ

700,000 ตําบลพลับพลา สํานักงานปลัด

2 โครงการเฉลิมพระเกียรติ จายเปนคาจัดกิจกรรม จัดซื้อวัสดุหรือ
ครุภัณฑในการประชาสัมพันธเชิญชวน
หรืออํานวยความสะดวกแกประชาชนใน
การรวมงานรัฐพิธีตางๆ

50,000 ตําบลพลับพลา สํานักงานปลัด

3 อุดหนุนอบต.กระโทก ตามโครงการ
ศูนยรวมขอมูล อปท.และศูนยขอมูล
ขาวสารการจัดซื้อหรือจัดจางของ
อปท.ระดับอําเภอ

เปนคาใชจายในการดําเนินการตาม
โครงการศูนยรวมขอมูลองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินและศูนยขอมูลขาวสารการ
จัดซื้อหรือจัดจางขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ินระดับอําเภอ ใหกับองคการ
บริหารสวนตําบลกระโทก

11,000 อําเภอโชคชัย สํานักงานปลัด

แบบ ผด. 2


