ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา
เรื่อง การรายงานผลการดําเนินงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
รอบเดือนเมษายน 2561 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2560 – เดือนมีนาคม 2561)
..........................
ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ 13 (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ต่อผู้ บริห ารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้ บริ หารท้องถิ่น เสนอต่ อสภาท้องถิ่ น และคณะกรรมการพัฒ นาท้ องถิ่ น พร้อมทั้ ง
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่
วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่า
สามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี
ดังนั้นเพื่อให้การปฏิบั ติงานในการติ ดตามและประเมินผลเป็นไปด้วยความเรีย บร้อย จึงขอ
ประกาศผลการดําเนินงาน การใช้จ่าย การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
รอบเดือนเมษายน 2561 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2560 – เดือนมีนาคม 2561) เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมใน
การตรวจสอบ และกํากับการบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา ดังนี้
ก. วิสัยทัศน์ ขององค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา
“ ชุมชนน่าอยู่มีความเข้มแข็ง สิ่งแวดล้อมดี คนมีคุณภาพและการบริหารจัดการ
แบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ”
ข. พันธกิจ การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา มีดังนี้
1. การพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่มีความเข้มแข็ง โดยได้รับบริการสาธารณะโครงสร้างพื้นฐาน
ที่จําเป็น เพื่อรองรับขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ
2. การพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการปรับปรุงสิ่งแวดล้อมสวยงามน่าอยู่
อย่างยั่งยืน
3. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของคน ครอบครัวและชุมชนในการพึ่งตนเอง และได้รับ
สวัสดิการตามสมควร
4. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา องค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลาได้กําหนดยุทธศาสตร์และแนว
ทางการพัฒนายุทธศาสตร์ไว้ 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
กลยุทธ์
1.1 การก่อสร้าง/ ปรับปรุง/ บํารุงรักษา/ ต่อเติม/ ซ่อมแซม/ เส้นทางคมนาคมขนส่ง
ทางบก ทางน้ํา เส้นทางขนส่งพืชผลทางการเกษตร รางระบายน้ํา ท่อระบายน้ํา สะพาน ในท้องถิ่นอย่างทั่วถึง
1.2 การขยายเขต/ การก่อสร้าง/ ปรับปรุง/ บํารุงรักษา/ ซ่อมแซม ไฟฟ้าสาธารณะ
ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ

-21.3 การขยายเขต/ ก่อสร้าง/ ปรับปรุง/ บํารุงรักษา/ ซ่อมแซม ประปาส่วนภูมิภาค
และประปาหมู่บ้าน
1.4 การก่อสร้าง/ จัดหา/ ปรับปรุง/ บํารุงรักษา/ ซ่อมแซม การบริการสาธารณะ
โครงสร้างพื้นฐานอื่นๆ
2. ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความสามารถทางเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว การเกษตร เพื่อบรรเทาปัญหา
ความยากจน
กลยุทธ์
2.1 เสริมสร้างเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริ และภูมิปัญญาท้องถิ่น
2.2 ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร/ ส่งเสริมอาชีพ/ พัฒนาสินค้าและผลิตภัณฑ์
ชุมชน
2.3 ส่งเสริมสนับสนุนด้านการเกษตรและปศุสัตว์
3. ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างทั่วถึงและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
กลยุทธ์
3.1 ส่งเสริมสนับสนุนด้านการศึกษา
3.2 สนับสนุนด้านสวัสดิการสังคม การสังคมสงเคราะห์ การพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก
สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ติดเชื้อ HIV เพิ่มศักยภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และส่งเสริมพัฒนา
บทบาทของผู้นําชุมชน
3.3 การสนับสนุนส่งเสริมด้านศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี การกีฬาและนันทนาการ
3.4 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย/ลดอุบัติเหตุจราจรทางบก/ทางน้ํา
3.5 การสาธารณสุขด้านสุขภาพอนามัยของประชาชน การควบคุมป้องกันโรคติดต่อ/
โรงระบาดและโรคไม่ติดต่อ
3.6 การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยการ บูรณาการจากทุกภาคส่วน
4. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุลอย่างยั่งยืน
4.1 การกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลอย่างเป็นระบบ
กลยุทธ์
4.2 การจัดการ การบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ แหล่งน้ํา และสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน
5. ยุทธศาสตร์การบริหารราชการตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี
กลยุทธ์
5.1 ส่งเสริมศักยภาพของท้องถิ่นในทุกๆ ด้าน ตามหลักการบริหารจัดการที่ดี
5.2 การพัฒนาเทคโนโลยีและบุคลากรให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับการปฏิบัติงาน
6. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย ความมั่นคง และสนับสนุนแนวนโยบายของ
รัฐบาล จังหวัด อําเภอ
กลยุทธ์
6.1 ส่งเสริมประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
6.2 สนับสนุนแนวนโยบายของรัฐบาล จังหวัด อําเภอ
แผนงาน จํานวน 11 แผนงาน ดังนี้
1. แผนงานบริหารงานทั่วไป
7. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
2. แผนงานรักษาความสงบภายใน
8. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
3. แผนงานการศึกษา
9. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
4. แผนงานสาธารณสุข
10. แผนงานการเกษตร
5. แผนงานสังคมส่งเคราะห์
11. แผนงานงบกลาง
6. แผนงานเคหะและชุมชน
ง. การวางแผน
องค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลาได้จัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ตาม
กระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนา

-3องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวที
ประชาคม การประชุมคณะกรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่
ก่อนนํามาจัดทําโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาต่อไป
องค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลาได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2559 โดยได้กําหนดโครงการที่จะดําเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561
รวม 169 โครงการ งบประมาณ 85,797,400 บาท สามารถจําแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้
ยุทธศาสตร์

โครงการ

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
2. ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความสามารถทางเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว
การเกษตร เพื่อบรรเทาปัญหาความยากจน
3. ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างทั่วถึงและอยู่
ร่วมกันอย่างมีความสุข
4. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุลอย่างยั่งยืน
5. ยุทธศาสตร์การบริหารราชการตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี
6. ยุทศาสตร์การส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย ความ
มั่นคง และสนับสนุนแนวนโยบายของรัฐบาล จังหวัด อําเภอ
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แผนภูมิ แสดงโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ขององค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา
โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)

โครงการ

1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
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6. การส่งเสริมการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย ความมั่นคง และสนับสนุน
แนวนโยบายของรัญบาล จังหวัด อําเภอ

-4แผนภูมิ แสดงงบประมาณในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ขององค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา
งบประมาณในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
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6. การส่งเสริมการปกครองระบอบ
ประชาธิปไทข ความมั่นคง และสนับสนุน
แนวนโยบายของรัฐบาล จังหวัด อําเภอ

ยุทธศาสตร์

จ. การจัดทํางบประมาณ
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ พ.ศ. 2561
เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2560 งบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณ จํานวน 46,370,000.00 บาท โดยมี
โครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ และค่าวัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ไม่รวมรายจ่ายประจํา
และงบกลางบางส่วน จํานวน 85 โครงการ ซึ่งสามารถจําแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้
ยุทธศาสตร์

โครงการ

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
2. ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความสามารถทางเศรษฐกิจ การ
ท่องเที่ยว การเกษตร เพื่อบรรเทาปัญหาความยากจน
3. ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างทัว่ ถึงและอยู่
ร่วมกันอย่างมีความสุข
4. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุลอย่างยั่งยืน
5. ยุทธศาสตร์การบริหารราชการตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่
ดี
6. ยุทศาสตร์การส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย
ความมั่นคง และสนับสนุนแนวนโยบายของรัฐบาล จังหวัด
อําเภอ
รวม

24

งบประมาณ
ตามข้อบัญญัติ
5,360,000

4

105,000

33

20,952,800

4

390,000

17

1,985,080

3

761,000

85

29,553,880

-5แผนภูมิ แสดงงบประมาณในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ขององค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา
งบประมาณในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 2561
งบประมาณ (บาท)

1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

25,000,000
20,952,800.00

2. เสริมสร้างความสามารถทางเศรษฐกิจ
การท่องเที่ยว การเกษตร เพื่อบรรเทาปัญหา
ความยากจน

20,000,000
15,000,000

3. การสร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิต
ที่ดีอย่างทั่วถึงและอยู่ร่วมกันอย่าง
มีความสุข

10,000,000
5,360,000
5,000,000
105,000.00

1,985,080.00
761,000.00
390,000.00

0

4. การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุลอย่าง
ยั่งยืน
5. การบริหารราชการตามหลักการบริหาร
บ้านเมืองที่ดี

1/1/1900
ยุทธศาสตร์

6. การส่งเสริมการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย ความมั่นคง และสนับสนุน

รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณองค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา มีดังนี้
ลําดับ
ยุทธศาสตร์
โครงการ
ที่
1. 1.การพัฒนาด้าน ขยายเขตไฟฟ้าและติดตั้งโคมไฟฟ้า
โครงสร้างพื้นฐาน สาธารณะ บ้านกอก หมู่ที่ 6

งบตาม
ข้อบัญญัติ
100,000

2.

ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะพร้อมโคม
ไฟฟ้า หมู่ 10

50,000

3.

บํารุงรักษาหรือซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ
และไฟฟ้าโซล่าเซลล์
ตรวจสอบน้ําประปาหมู่บ้านและน้ํา
บาดาล
บํารุงรักษาหรือซ่อมแซมถนนสายหลัก
และถนนสายรอง ในเขตความ
รับผิดชอบของ อบต.พลับพลา
ก่อสร้างรางระบายน้ํา ซอยบ้านนางปุ่น
ขับผักแว่น หมู่ที่ 1
ขุดลอกรํารางสาธารณประโยชน์ บ้าน
ไทย หมู่ 2

200,000

4
5
6
7

10,000
550,000
110,000
80,000

วัตถุประสงค์
เพื่อให้ราษฎรมีความสะดวก
และปลอดภัยในการสัญจร
เวลาค่ําคืนและมีไฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถึง
เพื่อให้ราษฎรมีความสะดวก
และปลอดภัยในการสัญจร
เวลาค่ําคืนและมีไฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถึง
เพื่อบํารุงรักษาหรือซ่อมแซม
ไฟฟ้าสาธารณะ
เพื่อให้ราษฎรมีน้ําอุปโภค
บริโภคที่ได้มาตรฐาน
เพื่อถนนได้มาตรฐานราษฎร
ได้ใช้สัญจรไปมาได้สะดวก
เพื่อระบายน้ําได้สะดวก ไม่
ท่วมขังถนน
เพื่อระบายน้ําได้สะดวก

ผลผลิต
- ขยายเขตไฟฟ้า
- ติดตั้งโคมไฟฟ้า
- ขยายเขตไฟฟ้า

ในเขตรับผิดชอบของ
อบต.พลับพลา
ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
ของ อบต.พลับพลา
กว้าง 5 เมตร หนา
0.15 เมตร ยาว 240
เมตร
กว้าง 0.30 เมตร ยาว
60.00 เมตร
กว้าง 3.00 เมตร
ยาว 195.00 เมตร
ลึก 1.50 เมตร

-6ลําดับ
ที่
8
9

ยุทธศาสตร์

โครงการ
ก่อสร้างรางระบายน้ํา จากแยกหลัง
โรงเรียนชุมชนพลับพลาไปทางบ้าน
อบต.ลัด พร้อมวางท่อ หมู่ที่ 3
ก่อสร้างรางระบายน้ํา คสล. หน้าบ้าน
อบต.ชีพ ถึงโรงสีนายมานะ ใคร่กระ
โทก บ้านโค้งยาง หมู่ 4

งบตาม
ข้อบัญญัติ
250,000

เพื่อระบายน้ําได้สะดวก

กว้าง 0.50 เมตร
ยาว 120.00 เมตร

260,000

เพื่อระบายน้ําได้สะดวก

รางระบายน้ํากว้าง 0.50
เมตร ยาว 130.00 เมตร

เพื่อถนนได้มาตรฐาน
กว้าง 5.00 เมตร ยาว
ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมาได้ 170.00 เมตร หนา 0.15
สะดวก
เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้าง
ไม่น้อยกว่า 850.00 ตรม.
เพื่อถนนได้มาตรฐาน
กว้าง 5.00 เมตร หนา
ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมาได้ 0.15 เมตร ยาว 100.00
สะดวก
เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้าง
ไม่น้อยกว่า 500.00 ตรม.
เพื่อถนนได้มาตรฐาน
กว้าง 3.00 เมตร หนา
ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมาได้ 0.15 เมตร ยาว 84.00
สะดวก
เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้าง
ไม่น้อยกว่า 252.00 ตรม.
เพื่อระบายน้ําได้สะดวก
กว้าง 0.50 เมตร
ยาว 100.00 เมตร

10

ก่อสร้างถนน คสล.จากถนนหมายเลข
24 ไปโรงงานเย็บผ้า หมู่ที่ 5

500,000

11

ก่อสร้างถนน คสล. จากวัดบ้านกอกถึง
บ้านนายสมชาย บ้านกอก หมู่ที่ 6

300,000

12

ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านทุ่ง บ้านกอก
หมู่ที่ 6

150,000

13

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา บริเวณ
หัวสะพานข้ามคลอง ถึง เหมือง
ชลประทาน หมู่ 7

220,000

14

โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายทุ่ง
สรวง หมู่ที่ 8

200,000

15

ก่อสร้างถนน คสล.ซอยข้างโรงเรียนบ้าน
ปรางค์ถึงหน้าโบสถ์วัดปรางค์น้อย บ้าน
ปรางค์ หมู่ที่ 9

240,000

16

ก่อสร้างรางระบายน้ํา จากบ้านนายบุญ
ธรรม หมู่ 2 ถึงสามแยกบ้านสายใจ
บ้านปรางค์ หมู่ 11
ก่อสร้างรางระบายน้ําจากจุดเดิมผ่าน
หน้าวัดลงทุ่งนา สายกลางหมู่บ้าน หมู่
ที่ 12
ก่อสร้างถนนคสล.คุ้มหนองหญ้าขาวถึง
บ้านยายบ่าย (ช่วงที่ 1) บ้านท่าตะเคียน
หมู่ที่ 13

240,000

ก่อสร้างรางระบายน้ํา คสล.ต่อจากซอย
ข้างกําแพงวัดคลองยางถึงบ้านนาย
ประจวบ บ้านคลองยาง หมู่ที่ 14

110,000

17
18

19

วัตถุประสงค์

ผลผลิต

เพื่อถนนได้มาตรฐาน
กว้าง 2.50 เมตร
ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมาได้ ยาว 700.00 เมตร หนา
สะดวก
เฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมี
ปริมาตรหินคลุกไม่น้อย
กว่า 262.50 ลูกบาศก์
เมตร
เพื่อถนนได้มาตรฐาน
กว้าง 4.00 เมตร หนา
ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมาได้ 0.15 เมตร ยาว 100.00
สะดวก
เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้าง
ไม่น้อยกว่า 400.00 ตรม.
เพื่อระบายน้ําได้สะดวก
กว้าง 0.50 เมตร
ยาว 120.00 เมตร

220,000

เพื่อระบายน้ําได้สะดวก

กว้าง 0.50 เมตร
ยาว 113.00 เมตร

440,000

เพื่อถนนได้มาตรฐาน
กว้าง 5.00 เมตร หนา
ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมาได้ 0.15 เมตร ยาว 150.00
สะดวก
เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้าง
ไม่น้อยกว่า 750.00 ตรม.
เพื่อระบายน้ําได้สะดวก
รางระบายน้ํา
กว้าง 0.40 เมตร
ยาว 50.00 เมตร

-7ลําดับ
ที่
20

ยุทธศาสตร์

โครงการ
ก่อสร้างถนนหินคลุกทางเข้า
พื้นที่การเกษตร บ้านคลองยาง
หมู่ 14

งบตาม
ข้อบัญญัติ
200,000

21

ก่อสร้างถนนคสล.คุ้มคลอง
กลางใหญ่ และคุ้มคลองกลาง
น้อย บ้านคลองกลาง หมู่ที่ 15

180,000

22

ก่อสร้างถนนคสล.สามแยก
ศาลา SML บ้านโนนแดง หมู่ที่
16

350,000

23

ก่อสร้างรางระบายน้ํา รอบ
หมู่บ้าน พร้อมวางท่อ หมู่ 17

180,000

24

ซ่อมแซมถนน คสล.สายบ้าน
นางชั้น กํากระโทก บ้านบุยอ
หมู่ที่ 18

220,000

อบรมส่งเสริมพัฒนาอาชีพตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

50,000

26

ฝึกอบรมอาสาสมัครปศุสัตว์

5,000

27

การอบรมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์
และปุ๋ยชีวภาพ

20,000

28

อุดหนุนกลุ่มอาชีพและกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชน

30,000

อบรมและประชุมประชาคม
ต่างๆ ของหมู่บ้าน

18,000

25

29

2. ยุทธศาสตร์เสริมสร้าง
ความสามารถทาง
เศรษฐกิจ การท่องเที่ยว
การเกษตร เพื่อบรรเทา
ปัญหาความยากจน

3. ยุทธศาสตร์สร้างสังคม
ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่าง
ทั่วถึงและอยู่ร่วมกันอย่าง
มีความสุข

วัตถุประสงค์

ผลผลิต

เพื่อถนนได้มาตรฐาน
กว้าง 3.50 เมตร หนา
ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมา 0.15 เมตร ยาว 500.00
ได้สะดวก
เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุก
ไม่น้อยกว่า 262.50
ลูกบาศก์เมตร
เพื่อถนนได้มาตรฐาน
กว้าง 3.50 เมตร หนา
ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมา 0.15 เมตร ยาว 90.00
ได้สะดวก
เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่
น้อยกว่า 315.00 ตรม.
เพื่อถนนได้มาตรฐาน
กว้าง 4.00 เมตร หนา
ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมา 0.15 เมตร ยาว 150.00
ได้สะดวก
เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่
น้อยกว่า 600.00 ตรม.
เพื่อให้ราษฎรมีน้ํา
กว้าง 0.50 เมตร
อุปโภคบริโภคอย่าง
ยาว 79.00 เมตร
ทั่วถึงและพอเพียง
เพื่อถนนได้มาตรฐาน
กว้าง 5.00 เมตร หนา
ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมา 0.05 เมตร ยาว 100.00
ได้สะดวก
เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่
น้อยกว่า 500.00 ตรม.
เพื่อให้ประชาชนมี
ดําเนินการฝึกอบรมส่งเสริม
ทักษะในการประกอบ และพัฒนาอาชีพตามหลัก
อาชีพ มีงานทํา มี
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
รายได้
ของประชาชน กลุ่มอาชีพ
กลุ่มสตรี ผู้สูงอายุ ให้มี
ทักษะในการประกอบอาชีพ
เพื่อดําเนินการโครงการ จัดอบรมอาสาสมัครปศุสัตว์
ฝึกอบรมอาสาสมัครปศุ
ปีละ 1 ครั้ง
สัตว์ให้มีความรู้
เพื่ออบรมให้ความรู้การ
จัดอบรมการผลิตปุ๋ย
ผลิตปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ย
ปีละ 1 ครั้ง
ชีวภาพ
เพื่อสนับสนุนให้มีการ อุดหนุนงบประมาณให้แก่
บริหารจัดการการ
กลุ่มอาชีพกลุ่มวิสาหกิจ
ส่งเสริมอาชีพของ
ชุมชนที่มีความพร้อมในการ
ชุมชนอย่างมีระบบและ สร้างความเข้มแข็งในอาชีพ
สร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชนภาคการผลิต
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ จัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน
ของประชาคมหมู่บ้าน ต่างๆ

-8ลําดับ
ที่
30
31
32

33
34

35
36
37
38
39
40
41
42
43

44

ยุทธศาสตร์

โครงการ
โครงการดําเนินงานกิจการ
อปพร.
โครงการจัดการปัญหาไฟป่า
และหมอกควัน
สนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารการศึกษา (ส่งเสริม
ศักยภาพการจัดการศึกษา
ท้องถิ่น) ค่าใช้จ่ายในการ
พัฒนาครู/ผู้ดูแลเด็ก
การฝึกศึกษาเรียนรู้ในสวน
สัตว์
สนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา(ค่าจัด
การเรียนการสอนรายหัว
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)
อาหารเสริม (นม) สําหรับ
เด็กนักเรียนในเขตรับผิดชอบ
ของ อบต.พลับพลา
อาหารเสริมนมเด็กในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
สนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารการศึกษา (อาหาร
กลางวัน)
ก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กศูนย์ท่าตะเคียน
ปรับปรุง/ซ่อมแซมศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
ปรับปรุง/ซ่อมแซมสนามเด็ก
เล่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
โค้งยาง
อุดหนุนอาหารกลางวัน
สําหรับเด็กนักเรียน ในเขต
รับผิดชอบ อบต.พลับพลา
อุดหนุนโครงการเกษตรเพื่อ
อาหารกลางวันตามแนวทาง
พระราชดําริ
อุดหนุนโครงการจัดงานวัน
เด็ก โรงเรียน สพฐ. ในเขต
รับผิดชอบ อบต.พลับพลา
อุดหนุนโรงเรียน สพฐ.
โครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด

งบตาม
ข้อบัญญัติ
150,000
15,000
20,000

10,000
73,100

750,000
83,000
210,700
200,000
80,000
50,000
1,560,000
20,000

วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาเจ้าหน้าที่ อปพร.ให้
มีความพร้อมเมื่อยามเกิด
สาธารณภัย
เพื่อให้ประชาชนมีความรู้และ
แก้ไขไฟป่าและหมอกควัน
เพื่อพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแล
เด็กให้มีศักยภาพในการทํางาน
การเรียนการสอน
เพื่อพัฒนาสติปัญญาให้เด็กเล็ก
ได้รับการเรียนรู้จาก
ประสบการณ์ตรง
เพื่อจัดหาสื่อการเรียนการสอน
สําหรับการพัฒนาการเรียนการ
สอนตามหลักสูตรปฐมวัย
เพื่อแก้ปัญหาการขาด
สารอาหาร และภาวะทุพ
โภชนาการในเด็ก
เพื่อแก้ปัญหาการขาด
สารอาหาร และภาวะทุพ
โภชนาการในเด็ก
เพื่อแก้ปัญหาการขาด
สารอาหาร และภาวะทุพ
โภชนาการในเด็ก
เพื่อรักษาความปลอดภัยให้แก่
เด็กนักเรียน
เพื่อให้เด็กมีสภาพแวดล้อมที่
ปลอดภัย
เพื่อให้เด็กมีสภาพแวดล้อมที่
ปลอดภัย
เพื่อให้เด็กนักเรียนทุกคนได้
รับประทานอาหารกลางวัน
อย่างทั่วถึง
เพื่อพัฒนาคนสร้างทุนทาง
ปัญญาอย่างยั่งยืน

30,000

เพื่อจัดกิจกรรมงานวันเด็ก
แห่งชาติให้แก่เด็กในตําบล
พลับพลา

20,000

เพื่อให้นักเรียนมีสุขภาพ
ร่างกายแข็งแรงเติบโตตามวัย

ผลผลิต
อปพร.ในพื้นที่ตําบล
พลับพลา
ประชาชนใน 18 หมู่บ้าน
ครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก

จัดกิจกรรม/โครงการ
ปีละ 1 ครั้ง
จํานวน 2 ศูนย์

6 โรงเรียนในตําบล
พลับพลา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
โค้งยาง และบ้านท่า
ตะเคียน จํานวน 2 แห่ง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
โค้งยาง และบ้านท่า
ตะเคียน จํานวน 2 แห่ง
ศูนย์เด็กเล็กบ้านท่า
ตะเคียน จํานวน 1 แห่ง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจํานวน
2 ศูนย์
จํานวน 1 ศูนย์
6 โรงเรียนในตําบล
พลับพลา
6 โรงเรียนในตําบล
พลับพลา (หมุนเวียนทุก
โรงเรียน)
อุดหนุนโครงการจัดงาน
วันเด็ก โรงเรียน สพฐ. ใน
เขตรับผิดชอบ อบต.
พลับพลา
โรงเรียน สพฐ.
จํานวน 6 โรงเรียน

-9ลําดับ
ที่
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46
47
48
49
50
51
52
53
54
55

ยุทธศาสตร์

โครงการ
จัดซื้อน้ํายากําจัดยุงลาย
ทรายอะเบท
จัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้าพร้อมสลิ่ง
จัดซื้อเวชภัณฑ์ตอนและทํา
หมันสุนัข/แมว
จัดซื้อสารตรวจปัสสาวะหา
สิ่งเสพติด
อุดหนุนสาธารณสุขมูลฐาน
หมู่บ้าน
โครงการส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
ก่อสร้าง/ซ่อมแซมที่อยู่อาศัย
ให้กับประชาชนผู้ยากไร้และ
ผู้ด้อยโอกาส
พัฒนาสตรีและเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของครอบครัว
อุดหนุนอําเภอโชคชัยตาม
โครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด
ป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยทางถนนในช่วงเทศกาล
สําคัญ
งานแข่งเรือประเพณี

งบตาม
ข้อบัญญัติ
70,000

เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก

จํานวน 18 หมู่บ้าน

40,000

เพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

จํานวน 18 หมู่บ้าน

20,000

เพื่อลดจํานวนประชากรสุนัข/
แมวจรจัด
เพื่อป้องกันและควบคุมการ
แพร่ระบาดของยาเสพติด
เพื่อสนับสนุนกิจกรรม
สาธารณสุขมูลฐานหมู่บ้าน
เพื่อส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของผู้สูงอายุ
เพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ผู้
ยากไร้และผู้ยากจนให้มีที่อยู่
อาศัยที่เหมาะสมปลอดภัย
เพื่อส่งเสริมการขับเคลื่อนการ
ดําเนินงานด้านการพัฒนาสตรี
และสถาบันครอบครัว
เพื่อป้องกันแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดในเขตตําบลพลับพลา

จํานวน 18 หมู่บ้าน

15,000
180,000
100,000
100,000
100,000
60,000
75,000
100,000

56

งานสมโภชน์ฉลองอนุสาวรีย์
ท้าวสุรนารีอําเภอโชคชัย

20,000

57

แข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด

150,000

58

สนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารการศึกษา (ส่งเสริม
ศักยภาพการจัดการศึกษา
ท้องถิ่น) เงินทุนการศึกษา
พนักงานจ้างตามภารกิจ
เบี้ยยังชีพผู้ติดเชื้อ HIV.

40,000

59
60

สร้างหลักประกันรายได้แก่
ผู้สูงอายุ

48,000

วัตถุประสงค์

ผลผลิต

ป้องกันยาเสพติดในหมู่
นักเรียนและเยาวชน
อสม.ในเขตตําบล
พลับพลา
จัดโครงการ/กิจกรรม
ปีละ 1 ครั้ง
คนชรา ผู้พิการ
ผู้ด้อยโอกาส
อบรมให้ความรู้ต่างๆแก่
กลุ่มผู้นําสตรี
อุดหนุนอําเภอโชคชัย

เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง การป้องกันสาธารณภัย
ถนนในช่วงเทศกาลสําคัญ
หรือลดอุบัติเหตุทางถนน
จํานวน 2 จุด
เพื่อสืบสานประเพณีไทยให้คง เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
สืบต่อไป
การจัดงานแข่งเรือ
ประเพณีตําบลพลับพลา
ครั้งที่ 16 ประจําปี 2560
เพื่อเป็นการปลูกฝังคุณธรรม
เป็นค่าใช้จ่ายในการจัด
จริยธรรมให้กับประชาชนใน
งานสมโภชน์ฉลอง
การสร้างคุณงานความดีให้กับ อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี
ประเทศชาติ
เพื่อส่งเสริมประชาชนได้ใช้เวลา จํานวน 1,000 คน
ว่างเพื่อเล่นกีฬาห่างไกล
ยาเสพติด
เพื่อพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแล บุคลากร จํานวน 1 คน
เด็กให้มีศักยภาพในการทํางาน

เพื่อส่งเสริมสนับสนุนเบี้ยยังชีพ
ผู้ติดเชื้อ HIV.
12,983,000 เพื่อสร้างหลักประกันรายได้เบี้ย
ยังชีพผู้สูงอายุ

ผู้ติดเชื้อ HIV. จํานวน 7
คน
ผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยัง
- อายุ 60 – 69 ปี
- อายุ 70 – 79 ปี
- อายุ 80 – 89 ปี
- อายุ 90 ปีขึ้น

-10ลําดับ
ที่
61
62

63

ยุทธศาสตร์

โครงการ

โครงการสนับสนุนเสริมสร้าง
สวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้
พิการหรือผู้ทุพพลภาพ
4. การอนุรักษ์และพัฒนา ปักแนวเขตที่สาธารณะ (ค่า
ทรัพยากร
รังวัดที่สาธารณะ)
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ให้เกิดความสมดุลอย่าง
ยั่งยืน
จ้างเหมาเก็บขยะมูลฝอย

งบตาม
ข้อบัญญัติ
3,552,000
50,000

270,000

64

บริหารจัดการคัดแยกขยะมูล
ฝอยในชุมชน

40,000

65

ปลูกป่าชุมชน(โครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ)
ผลประโยชน์ตอบแทนอื่น
เป็นกรณีพิเศษ (สํานักงาน
ปลัด)
ฝึกอบรมบุคลากรเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน (สํานักงานปลัด)

30,000

66
67

5. การบริหารราชการ
ตามหลักการบริหาร
บ้านเมืองที่ดี

474,000
190,000

68

ฝึกอบรมเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของคณะ
ผู้บริหาร/สมาชิกสภา/
พนักงานส่วนตําบล/ลูกจ้าง/
พนักงานจ้าง

200,000

69

การพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร

20,000

70

การพัฒนาการบริหารงานที่มี
ประสิทธิภาพ

10,000

71

ค่าจ้างที่ปรึกษาโครงการ
ประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการด้านคุณภาพการ
ให้บริการ
ผลประโยชน์ตอบแทนอื่น
เป็นกรณีพิเศษ (กองคลัง)

30,000

72

254,080

วัตถุประสงค์
เพื่อเสริมสร้างสวัสดิการทาง
สังคมเบี้ยความพิการให้แก่ผู้
พิการหรือทุพพลภาพ
เพื่อป้องกันการบุกรุกที่
สาธารณะ/ออกรังวัดฯ

เพื่อกําจัดขยะมูลฝอยภายใน
หมู่บ้าน
1.เพื่อรณรงค์ให้ประชาชน
ตระหนักถึงความสําคัญของ
ปัญหาขยะมูลฝอย
2.เพื่อลดปริมาณขยะมูลฝอยใน
ชุมขน
เพื่ออนุรักษ์และรักษาสมดุล
ทรัพยากรธรรมชาติ
เพื่อเป็นขวัญและกําลังใจแก่
พนักงานในการปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
ศักยภาพของบุคลากรในการ
ปฏิบัติงาน
1.เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้
บุคลากรได้ศึกษาหาความรู้
ประสบการณ์ในการมาพัฒนา
องค์กร
2. เพื่อเป็นการสร้าง
ความสัมพันธ์ ปรับทัศนคติ
ระหว่างเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเมือง
และประจํา
เพื่อเป็นค่าบํารุงรักษาและ
จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์ ค่าบริการระบบการ
เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต ค่าจัดทํา
ดูแลเว็ปไซด์
เพื่อเป็นค่าดําเนินการกิจกรรม
ต่างๆ เช่น การจัดทําตู้รับ
เรื่องราวร้องทุกข์ ร้องเรียน
ป้าย/บอร์ดประชาสัมพันธ์
เพื่อติดตามและประเมินความ
พึงพอใจของประชาชนต่อการ
ปฏิบัติราชการด้านคุณภาพการ
ให้บริการ
เพื่อเป็นขวัญและกําลังใจแก่
พนักงานในการปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ผลผลิต
จํานวนคนพิการที่ได้รับ
เบี้ยความพิการ
ตําบลพลับพลา

จํานวน 18 หมู่บ้าน
หมู่บ้านในเขตพื้นที่ อบต.
พลับพลา จํานวน 18
หมู่บ้าน
ป่าชุมชน ต.พลับพลา
เจ้าหน้าที่สํานักงานปลัด
ทุกคน
สมาชิกฯอบต. ผู้บริหาร
เจ้าหน้าที่ อบต.
สมาชิกฯอบต. ผู้บริหาร
เจ้าหน้าที่ อบต.

ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
การบริหารงานที่มี
ประสิทธิภาพ
18 หมู่บ้าน

เจ้าหน้าที่กองคลังทุกคน

-11ลําดับ
ที่
73
74
75
76
77
78
79
80
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โครงการ
ฝึกอบรมบุคลากรเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน (กองคลัง)
จัดทําหรือปรับปรุงแผนที่
ภาษี
ผลประโยชน์ตอบแทนอื่น
เป็นกรณีพิเศษ (กองศึกษา
ฯ)
ฝึกอบรมบุคลากรเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน (กองศึกษาฯ)
ผลประโยชน์ตอบแทนอื่น
เป็นกรณีพิเศษ (กอง
สวัสดิการฯ)
ฝึกอบรมบุคลากรเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน (กองสวัสดิการฯ)
ผลประโยชน์ตอบแทนอื่น
เป็นกรณีพิเศษ (กองช่าง)

งบตาม
ข้อบัญญัติ
110,000
100,000
137,000
65,000
75,000
70,000
140,000

ฝึกอบรมบุคลากรเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน (กองช่าง)
กิจกรรมและโครงการ
ปกป้องสถาบันสําคัญของ
ชาติ

60,000

82

จัดตั้งศูนย์ปรองดอง
สมานฉันท์ระดับท้องถิ่น

20,000

83

6. การส่งเสริมการ
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง
ปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย ความมั่นคง
และสนับสนุน
แนวนโยบายของรัฐบาล
จังหวัด อําเภอ
โครงการเฉลิมพระเกียรติ

700,000

81

84
85

อุดหนุนอบต.กระโทก ตาม
โครงการศูนย์รวมข้อมูล
อปท.และศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
การจัดซื้อหรือจัดจ้างของ
อปท.ระดับอําเภอ

30,000

50,000
11,000

วัตถุประสงค์
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
ศักยภาพของบุคลากรในการ
ปฏิบัติงาน
เพื่อพัฒนาระบบการจัดเก็บ
รายได้
เพื่อเป็นขวัญและกําลังใจแก่
พนักงานในการปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
ศักยภาพของบุคลากรในการ
ปฏิบัติงาน
เพื่อเป็นขวัญและกําลังใจแก่
พนักงานในการปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
ศักยภาพของบุคลากรในการ
ปฏิบัติงาน
เพื่อเป็นขวัญและกําลังใจแก่
พนักงานในการปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
ศักยภาพของบุคลากรในการ
ปฏิบัติงาน
เพื่อจัดกิจกรรมปกป้องสถาบัน
สําคัญของชาติอันเป็นการ
พิทักษ์รักษาไว้ซึ่ง ชาติ ศาสนา
และพระมหากษัตริย์
เพื่อดําเนินการจัดตั้งศูนย์
ปรองดองสมานฉันท์และจัด
กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความรัก
ความสามัคคีในหมู่บ้าน
เพื่อเลือกตั้งนายกอบต. /
สมาชิกสภาอบต.

ผลผลิต
เจ้าหน้าที่กองคลังทุกคน
ดําเนินการจัดทําหรือ
ปรับปรุงแผนที่ภาษีให้
สําเร็จ
เจ้าหน้าที่กองการศึกษาฯ
ทุกคน
เจ้าหน้าที่กองการศึกษาฯ
ทุกคน
เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการ
สังคม ทุกคน
เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการ
สังคม ทุกคน
เจ้าหน้าที่กองช่างทุกคน
เจ้าหน้าที่กองช่างทุกคน
ปีละ 1 ครั้ง

ดําเนินกิจกรรมปีละ 1
ครั้ง
18 หมู่บ้าน

เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ 18 หมู่บ้าน
ประชาชนในงานรัฐพิธีและพระ
ราชพิธีต่างๆ
เพื่อส่งเสริมสนับสนุนโครงการ ดําเนินการปีละ 1 ครั้ง
ศูนย์รวมข้อมูล อปท.และศูนย์
ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อหรือจัด
จ้างของอปท.ระดับอําเภอ

รวม ตั้งงบประมาณ 6 ยุทธศาสตร์ 85 โครงการ

-12ฉ. การใช้จ่ายงบประมาณ
องค์ การบริ ห ารส่ ว นตํ า บลพลั บ พลา มี การใช้ จ่ า ยงบประมาณในการดํ า เนิ น โครงการตาม
ข้อบัญญัติงบประมาณ โดยได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา รอบเดือนเมษายน 2561 (ระหว่างเดือน
ตุลาคม 2560 – เดือนมีนาคม 2561) มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา จํานวน 22 โครงการ จํานวนเงิน
5,824,735.48 บาท มีการเบิกจ่ายเงินจํานวน 17 โครงการ จํานวนเงิน 5,486,935.48 บาท สามารถจําแนก
ตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้
ยุทธศาสตร์

โครงการ

โครงการ

2
-

การก่อหนี้ผูกพัน/ลง
นามในสัญญา
642,000
-

2
-

การเบิกจ่าย
งบประมาณ
642,000
-

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
2. ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความสามารถทาง
เศรษฐกิจ การท่องเที่ยว การเกษตร เพื่อบรรเทา
ปัญหาความยากจน
3. ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้มีคณ
ุ ภาพชีวิตที่ดี
อย่างทั่วถึงและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
4. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์และพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความ
สมดุลอย่างยั่งยืน
5. ยุทธศาสตร์การบริหารราชการตามหลักการ
บริหารบ้านเมืองที่ดี
6. ยุทศาสตร์การส่งเสริมการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย ความมั่นคง และสนับสนุน
แนวนโยบายของรัฐบาล จังหวัด อําเภอ
รวม

15

4,874,603.48

12

4,818,603.48

2

286,132

1

16,132

3

22,000

2

10,200

-

-

-

-

22

5,824,735.48

17

5,486,935.48

-13รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณองค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน /
ลงนามในสัญญา มีดังนี้
ลําดับที่
1

4

5

6
7
8

9

คู่สัญญา/
เลขที่สญ
ั ญา

วันที่เซ็น
สัญญา

500,000.00

472,000.00

1 10/2561

30/12/2560

ระยะเวลา
การ
ดําเนินการ
60

200,000.00

170,000.00

1 12/2561

11/01/2561

30

-

-

-

-

-

โครงการดําเนินงาน
กิจการ อปพร. เช่น
ฝึกอบรมทบทวน
หลักสูตรต่างๆ

150,000

46,400.00

10

26/02/2561

3

46,400.00

30,000.00

2 32/2561

21/02/2561

7

30,000.00

สนับสนุนค่าใช้จ่าย
การบริหาร
การศึกษา (ส่งเสริม
ศักยภาพการจัด
การศึกษาท้องถิ่น
พัฒนาครูผู้ดูแล
เด็ก/ผู้ดูแลเด็กของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)
สนับสนุนค่าใช้จ่าย
การบริหาร
สถานศึกษา(ค่าจัด
การเรียนการสอน
รายหัวศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก)
อาหารเสริม (นม)

20,000

12,000.00

10

22/01/2561

2

12,000.00

73,100

69,700.00

10

27/11/2560

365

69,700.00

750,000.00

55,298.32

1 2/2561

31/10/2560

30

55,298.32

83,000

5,935.16

1 1/2561

31/10/2560

30

5,935.16

210,700

24,400.00

10

09/11/2560

90

24,400.00

25,620.00

20

09/11/2560

90

25,620.00

900.00
4,200.00

1 19/2561
2 20/2561

1 19/2561
2 20/2561

5
5

900.00
4,200.00

29,400.00

30

30

7

29,400.00

โครงการ

1. การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน

ก่อสร้างถนน คสล.
จากถนนหมายเลข
๒๔ ไปโรงงานเย็บ
ผ้า หมู่ที่ ๕
โครงการก่อสร้าง
ถนนหินคลุกสายทุ่ง
สรวง หมู่ที่ ๘
-

2

3

วงเงินตาม
สัญญา

ยุทธศาสตร์

2. เสริมสร้าง
ความสามารถทาง
เศรษฐกิจ การ
ท่องเที่ยว
การเกษตร เพื่อ
บรรเทาปัญหา
ความยากจน
3. ยุทธศาสตร์สร้าง
สังคมให้มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีอย่างทัว่ ถึง
และอยู่รว่ มกัน
อย่างมีความสุข

อาหารเสริมนมเด็ก
ในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก
สนับสนุนค่าใช้จ่าย
การบริหาร
การศึกษา (อาหาร
กลางวัน)
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยทาง
ถนนในช่วงเทศกาล
สําคัญ

งบตาม
ข้อบัญญัติ

75,000

การเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณ
472,000.00

170,000.00

-14ลําดับที่

ยุทธศาสตร์

10

โครงการ
งานสมโภชน์ฉลอง
อนุสาวรีย์ทา้ วสุรนารี
อําเภอโชคชัย
แข่งขันกีฬาต้าน
ยาเสพติด

11

งบตาม
ข้อบัญญัติ

คู่สัญญา/
เลขที่สญ
ั ญา

วันที่เซ็น
สัญญา

1,000.00

1 12/2561

19/02/2561

ระยะเวลา
การ
ดําเนินการ
5

5,000.00

2 13/2561

19/02/2561

5

0

2,500.00
3,000.00
4,200.00
8,000.00
4,050.00
5,250.00
5,250.00
46,100.00
3,000.00
3,000.00
3,000.00
920,900.00
979,000.00
1,056,700.00
200,000.00
224,000.00

1 15/2561
2 6/2561
3 9/2561
4 4/2561
50
60
7 0/2561
8 0/2561
10
20
30
10
20
30
10
20

05/03/2561
02/02/2561
05/02/2561
06/02/2561
11/02/2561
18/02/2561
04/03/2561
11/03/2561
10/10/2560
07/11/2560
06/12/2560
10/10/2560
07/11/2560
06/12/2560
10/10/2560
07/11/2560

5
5
5
5
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1

2,500.00
3,000.00
4,200.00
8,000.00
4,050.00
5,250.00
5,250.00
46,100.00
3,000.00
3,000.00
3,000.00
920,900.00
979,000.00
1,056,700.00
200,000.00
224,000.00

20,000

264,800.00
391,000.00
391,000.00
20,000.00

30
10
20
10

06/12/2560
27/11/2560
10/01/2561
10/01/2561

1
90
90
365

264,800.00
391,000.00
391,000.00
0

30,000

30,000.00

10

12/01/2561

1

0

270,000.00

90,000.00

1 2/2561

01/10/2560

365

0

90,000.00

2 3/2561

01/10/2560

365

0

90,000.00

3 3/2561

01/10/2560

365

6,132.00
7,000.00
3,000.00

1 29/2561
2 30/2561
3 0/2561

13/02/2561
13/02/2561
12/02/2561

7
7
1

6,132.00
7,000.00
3,000.00

1,900.00

10

12/12/2560

1

0

1,500.00

20

15/06/2561

1

0

2,400.00

10

01/10/2560

365

20,000
100,000

12

เบี้ยยังชีพผู้ติดเชื้อ
HIV.

48,000

13

สร้างหลักประกัน
รายได้แก่ผู้สูงอายุ

12,983,000

14

โครงการสนับสนุน
เสริมสร้างสวัสดิการ
ทางสังคมให้แก่ผู้พิการ
หรือผู้ทุพพลภาพ
อุดหนุนอาหาร
กลางวันนักเรียน
โครงการเกษตรเพื่อ
อาหารกลางวันตาม
แนวทางพระราชดําริ
อุดหนุนโครงการจัด
งานวันเด็ก โรงเรียน
สพฐ. ในเขต
รับผิดชอบ อบต.
พลับพลา
จ้างเหมาเก็บขยะมูล
ฝอย

3,552,000

15
16
17

18

4. ยุทธศาสตร์การ
อนุรักษ์และพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมให้
เกิดความสมดุล
อย่างยั่งยืน

19

20

21

5. การบริหาร
ราชการตาม
หลักการบริหาร
บ้านเมืองที่ดี

1,560,000

วงเงินตาม
สัญญา

การเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณ
0

0

บริหารจัดการคัดแยก
ขยะมูลฝอยในชุมชน

40,000

ฝึกอบรมบุคลากรเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน
(สํานักงานปลัด)

190,000

การพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร

20,000

2,400.00

-15ลําดับที่
ยุทธศาสตร์
22

โครงการ
ฝึกอบรมบุคลากร
เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน
(กองคลัง)

งบตาม
ข้อบัญญัติ
110,000

รวม

7,800.00
6,000.00
1,900.00

คู่สัญญา/
เลขที่
สัญญา
10
20
30

26/10/2560
09/11/2560
09/11/2560

ระยะเวลา
การ
ดําเนินการ
1
1
1

500.00

40

15/06/2561

1

วงเงินตาม
สัญญา

5,824,735.48

วันที่เซ็น
สัญญา

การเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณ
7,800.00
0.00
0.00
0.00
5,486,935.48

ข้อมูลในระบบ e-plan ณ เดือนมีนาคม 2561

-16ช. ผลการดําเนินงานอื่น ๆ
องค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา ได้ดําเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณปี 2560 ในเขต
พื้นที่ โดยได้รับความร่วมมือ การส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพื้นที่ จน
โครงการต่าง ๆ ประสบผลสําเร็จด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง โดยมีผลการ
ดําเนินงานที่สําคัญดังนี้
1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากถนนหมายเลข 24 ไปโรงงานเย็บผ้า บ้านหนองยายเหล่ หมู่ที่ 5

2. โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายทุ่งสรวง บ้านเกาะ หมู่ที่ 8

-173. การตั้งจุดให้บริการประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่

4. การแข่งขันกีฬาต้ายยาเสพติด ประจําปี 2560

-185. โครงการบริหารจัดการคัดแยกขยะมูลฝอยในชุมชน

6. การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้ทุพพลภาพ และผู้ติดเชื้อ HIV.

-19ทั้งนี้ หากประชาชนทุกท่านหรือส่วนราชการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องมีข้อสงสัยหรือมีความประสงค์
จะเสนอความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลาสามารถติดต่อ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่องค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา หรือแจ้งผ่านผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบล
พลับพลาทราบ เพื่อจะได้พิจารณาการวางแผนพัฒนาและปรับปรุงการดําเนินการตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนในพื้นที่ในระยะต่อไป
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ เมษายน พ.ศ. 2561
(นายสมบูรณ์ แขดอน)
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา

