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ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.  

2548  และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  3)  พ.ศ.  2561  ได้ก าหนดให้มีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาเป็นผู้ด าเนิน การติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา  ซึ่งคณะกรรมการจะต้องด าเนินการก าหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา  ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่ นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่
เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่
น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  
 

 ดังนั้น   เพ่ือให้เป็นไประเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว  คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา  จึงได้ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ประจ าปี 2564 (ระหว่างเดือน ตุลาคม 2563 ถึงเดือนกันยายน 2564) ขึ้น เพ่ือ
รายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลาทราบ  ซึ่งรายงานผล
การติดตามฉบับ นี้จะสามารถเป็นประโยชน์ ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา ในการแก้ไขปัญหา
ให้กับประชาชน  
 
 
      คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

       องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา  
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ส่วนที่  1 
 

บทน า 
 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย   ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น        
พ.ศ. 2548 และแก้ไ ขเพ่ิมเติม ถึง  (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ก าหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนามีหน้าที่  ก าหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ด าเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา  และรายงานผลการติดตามต่อผู้บริหาร  เพ่ือให้ผู้บริหารเสนอต่อสภาท้องถิ่น  
คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา และ ประกาศให้ประชาชนในท้องถิ่นได้รับทราบ  ซึ่งใน
ปัจจุบันการติดตามและประเมินผลนับว่ามีความส าคัญและจ าเป็นต่อการบริหารงาน   เนื่องจากการติดตามและ
ประเมินผลเป็นการประเมินผลงานการปฏิบัติงานของปีที่ผ่านมา  ว่ามีความสอดคล้องกับแผ นงานที่ได้วางเอาไว้
หรือไม่  รวมทั้งการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน   องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา ในฐานะองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมีภาระหน้าที่ที่จะต้องให้การบริการแก่ประชาชนในชุมชน   จึงจ าเป็นที่จะต้องมีการจัดท าแผนติดตาม
และประเมินผล   เพ่ือวัดถึงประสิทธิภาพ   ประสิทธิผลของการด าเนินการในด้านต่างๆ  เพ่ือใช้เปรียบเทียบการ
ท างานของปีที่ผ่านมา  
 

1.  ความส าคัญของการติดตามและประเมินผล  
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เป็นเครื่องมือที่จ าเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่

ด าเนินการอยู่   โดยที่การติดตาม   หมายถึง  กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมาเพ่ือให้ข้อมูลป้อนกลับ
เกี่ยวกับการด าเนินโครงการ /กิจกรรม  ปัญหาที่ก าลังเผชิญอยู่  ประสิทธิภาพของวิธีการด าเนินงาน ให้ลุล่วง   
ค่าใช้จ่ายโครงการ /กิจกรรมสูงเกินกว่าที่ก าหนดไว้  กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการ /กิจกรรมไม่ได้รับประโยชน์
หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็น  เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการด าเนินงาน  เสียเวลา ในการตรวจสอบ
ความขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงาน  กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จาก
โครงการ/กิจกรรม  การประเมินผล   คือ การตรวจสอบผลการด าเนินงานในระหว่างที่ก าลัง ด าเนินการหรือ
ภายหลังที่การด าเนินการส าเร็จเสร็จสิ้นไปแล้ว  ซึ่งการประเมินผลเป็นสิ่งจ าเป็นเช่นเดียวกับการติดตามการ
ประเมินผลแผนงานจะเป็นการบ่งชี้ว่าแผนงานที่ก าหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่   อย่างไร  อันเป็นตัวชี้วัดว่า
แผนงานที่ได้ด าเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่ างไร  น าไปสู่ความส าเร็จตามแผนงานที่ก าหนดไว้หรือไม่  ซึ่งผลที่
ได้จากการติดตามและประเมินผลถือว่าเป็นข้อมูลย้อนกลับที่สามารถน าไปใช้ในการปรับปรุงและตัดสินใจในการ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป  
 

2.  วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล  
2.1  เพ่ือให้การติดตามการประ เมินผลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ   เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและ

สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี  
2.2  เพ่ือให้การติดตามและประเมินผลบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้ และรู้ถึงความต้องการที่

แท้จริงของประชาชนและแก้ไขปัญหาได้ตรงกับปัญหาที่เกิดขึ้น 
2.3  เพ่ือใช้เป็นข้อมูลแนวทางในการพัฒนา ปรับปรุงแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนความต้องการของ

ประชาชนในต าบลต่อไป 
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3.  ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล 
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา  จะต้อง

ด าเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ดังนี้ 
1.  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ. 

2548  ข้อ 29  ดังนี้ 
   (1)  ก าหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

(2)  ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
2.  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์ก รปกครองส่วนท้องถิ่น 

(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561  ข้อ 12  ดังนี้ 
   (3)  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

ท้องถิ่น ต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  
พร้อมทั้งประกาศผลการติดตา มและประเมินผลแผนพัฒนา ท้องถิ่น ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผย
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า
สามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี   

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา  ที่ได้รับ 
การแต่งตั้งตามระเบียบฯ  ได้ก าหนดแนวทาง  วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  และ ด าเนินการติดตาม
ผลการด าเนินงานที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น  ปีงบประมาณ  2564  

วิธีการในการติดตามและประเมินผล  มีวิธีการดังนี้ 
(1)  ติดตามและประเมินผลตามยุทธศาสตร์การพัฒนา และแผนพัฒนา ท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 – 

2565)  ประจ าปีงบประมาณ  2564 
(2)  ด าเนินการตรวจสอบในระหว่างการด าเนินโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการจริง

ทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณนั้น ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ว่าสามารถ
เป็นไปตามเป้าหมายท่ีตั้งไว้หรือไม่ 

(3)  สรุปผลการด าเนินโครงการในแผนพัฒนาตามแบบ 
(4)  สรุปผลการประเมินความพึงพอใจตามแบบ  

4  เครื่องมือการติดตามและประเมินผล 
แบบที่  1  การก ากับการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แบบที่  2  แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แบบที่  3  แบบประเมินผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ 
แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล 
ข้อมูลในระบบ e-plan  (www.dla.go.th) 
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5.  ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล  

5.1  เป็นเครื่องมือให้องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา สามารถติดตามและประเมินผลว่ากิจกรรมหรือ
โครงการต่างๆ ที่ด าเนินการไปนั้น มีประสิทธิภาพและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ความต้องการของประชาชนได้
เพียงใด  

5.2  ติดตามและประเมินผลความพึงพอ ใจของประชาชนในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน   ว่าสามารถ
แก้ไขปัญหาความต้องการของประชาชนได้มากน้อยเพียงใด 

5.3  น าผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนามาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา และปรับปรุงแก้ไขผล  
การปฏิบัติงานของหน่วยงาน เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชนให้ดียิ่งขึ้น



ส่วนที่ 2 
 

  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  
ขององค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา 

 
1.  สรุปผลการติดตามและประเมินผล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 1.1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น 
 

วิสัยทัศน์  ขององค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา 
  “ ชุมชนน่าอยู่มีความเข้มแข็ง  สิ่งแวดล้อมดี  คนมีคุณภาพและการบริหารจัดการ  

แบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ” 
 

เป้าประสงค์  มีดังนี ้
1.  การได้รับบริการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานให้มีความสะดวกปลอดภัยได้มาตรฐานและทั่วถึง 

  2.  ประชาชนมีความรู้มีรายได้เพียงพอสามารถพ่ึงพาตนเองได้ 
 3.  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี  ได้รับสวัสดิการอย่างท่ัวถึง  รักษาวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น
อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 

  4.  อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ลดมลภาวะรักษาสิ่งแวดล้อม บ้านเรือนและชุมชนน่าอยู่ 
  5.  การบริหารจัดการภาครัฐที่ดีแบบบูรณาการและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 

 6.  การส่งเสริมการมีส่วนร่วมตามระบอบประชาธิปไตย สนับสนุนแนวนโยบายของรัฐบาล 
จังหวัด  อ าเภอ 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา   องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลาได้ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา ท้องถิ่นไว้  
6  ยุทธศาสตร์  ดังนี้ 

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
2.  ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความสามารถทางเศรษฐกิจ  การท่องเที่ยว  การเกษตร  เพื่อ 

บรรเทาปัญหาความยากจน 
3.  ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างทั่วถึงและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
4.  ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดล้อมให้เกิดความ 

สมดุลอย่างยั่งยืน 
5.  ยุทธศาสตร์การบริหารราชการตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี 
6. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย ความมั่นคง และสนับสนุน 

แนวนโยบายของรัฐบาล จังหวัด อ าเภอ 
 

   กลยุทธ์ 
1.  การก่อสร้าง/ ปรับปรุง/ บ ารุงรักษา/ ต่อเติม/ ซ่อมแซม/ เส้นทางคมนาคม 

ขนส่งทางบก ทางน้ า เส้นทางขนส่งพืชผลทางการเกษตร รางระบายน้ า ท่อระบายน้ า สะพาน ในท้องถิ่น
อย่างทั่วถึง 

2.  การขยายเขต/ ก่อสร้าง/ ปรับปรุง/ บ ารุงรักษา/ ซ่อมแซม  ไฟฟ้าสาธารณะ  ไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์  ติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ         
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3. การขยายเขต/ ก่อสร้าง/ ปรับปรุง/ บ ารุงรักษา/ ซ่อมแซม  ประปาส่วนภูมิภาคและ 

ประปาหมู่บ้าน 
4.   การก่อสร้าง / จัดหา/ ปรับปรุง / บ ารุงรักษา / ซ่อมแซม  การบริการสาธารณะโครงสร้าง

พ้ืนฐานอื่นๆ       
          5.  เสริมสร้างเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริ  และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

6. ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร / ส่งเสริมอาชีพ / พัฒนาสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชน    
 7.  ส่งเสริมสนับสนุนด้านการเกษตรและปศุสัตว์ 

8.  ส่งเสริมสนับสนุนด้านการศึกษา   
9.  สนับสนุนด้านสวัสดิการสังคม  การสังคมสงเคราะห์  และการพัฒนาคุณภาพชีวิต  เด็ก  

สตรี  ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  ผู้ด้อยโอกาส  และผู้ติดเชื้อ  HIV  เพ่ิมศักยภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และส่งเสริม
พัฒนาบทบาทของผู้น าชุมชน   

           10.  การสนับสนุนส่งเสริมด้านด้านศาสนา  วัฒนธรรม  ประเพณี  การกีฬาและนันทนาการ 
           11.  การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย/ลดอุบัติเหตุจราจรทางบก/ทางน้ า 

          12.  การสาธารณสุขด้านสุขภาพอนามัยของประชาชน  การควบคุมป้องกันโรคติดต่อ /โรค
ระบาดและโรคไม่ติดต่อ  

13.  การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยการ บูรณาการจากทุกภาคส่วน 
14.  การก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลอย่างเป็นระบบ 
15.  การจัดการ  การบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ  แหล่งน้ า  และสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน       

      16.  ส่งเสริมศักยภาพของท้องถิ่นในทุกๆ  ด้าน  ตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ด ี
       17.  การพัฒนาเทคโนโลยีและบุคลากรให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับการปฏิบัติงาน  
      18.  ส่งเสริมประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน  
  19.  สนับสนุนแนวนโยบายของรัฐบาล  จังหวัด  อ าเภอ 
   

 1.2  โครงการพัฒนาท้องถิ่น  (ปี 2564) 
 1.3  ผลการด าเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ  (ปี  2564) 
 1.4  ผลที่ได้รับจากการด าเนินงาน  (2564) 
 1.5  ปัญหา อุปสรรคการด าเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางแก้ไข  (ปี 2564)   
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2.  แนวทางการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

2.1  การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
 

แบบท่ี  1  การก ากับการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

ค าชี้แจง  :  แบบที่  1  เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น……………..องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา…………………………… 
 

ประเด็นการประเมิน 
มี ไม่มี 

การด าเนินงาน การด าเนินงาน 

ส่วนที่ 1  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
  

1.  มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น /  
2.  มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น /  
3.  มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ /  
4.  มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น /  
5.  มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น /  
6.  มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผน 
    พัฒนาท้องถิ่น 

/  

ส่วนที่  2  การจัดท าแผนการพัฒนาท้องถิ่น 
  

7.   มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาส าคัญของท้องถ่ินมาจัดท าฐานข้อมูล /  
8.   มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผน /  
9.   มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพการ      
     พัฒนาทองถิ่น 

/  

10. มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ 
ศักยภาพของท้องถ่ิน 

/  

11. มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ 
ศักยภาพของจังหวัด 

/  

12.  มีการก าหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน /  
13.  มีการก าหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น /  
14.  มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา /  
15.  มีการก าหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยทุธศาสตร์ของจังหวัด /  
16.  มีการอนุมัติและประกาศใช้ยุทธศาสตร์การพัฒนา /  
17.  มีการจัดท าบัญชกีลุ่มโครงการในยุทธศาสตร ์ /  
18.  มีการก าหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลตามยุทธศาสตร ์ /  
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ชี้แจง :  แบบที่  2  เป็นแบบติดตามตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือติดตามผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

ส่วนที่  1  ข้อมูลทั่วไป 

1.  ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น………………องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา………………… 
     รายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564   (ระหว่างเดือนตุลาคม 2563 – เดือนกันยายน 2564) 

ส่วนที่  2  ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ประจ าปี 2564 
3.  จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  ประจ าปี 2564 

ยุทธศาสตร ์

ปีที่ 1  2561 ปีที่ 2  2562 ปีที่ 3  2563 ปีที่ 4  2564 ปีที่ 5  2565 รวม 
จ านวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 42 25,665,000 37 20,500,000 51 37,720,000 70 103,905,000 89 117,307,000 289 305,097,000 

2.  ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความสามารถทาง
เศรษฐกิจ การท่องเท่ียว การเกษตร เพื่อ
บรรเทาปัญหาความยากจน 

3 130,000 2 100,000 6 850,000 6 3,500,000 4 7,700,000 21 12,280,000 

3.  ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี
อย่างทั่วถึงและอยู่ร่วมกันอย่างมคีวามสุข 

47 23,020,000 45 24,253,700 52 27,079,400 50 29,448,500 46 31,069,500 240 134,871,100 

4. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์และพัฒนา

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิด
ความสมดุลอย่างยั่งยืน 

6 450,000 6 450,000 7 440,000 9 776,000 9 776,000 37 2,892,000 

5. ยุทธศาสตร์การบริหารราชการตามหลักการ

บริหารบ้านเมืองที่ด ี
21 7,782,080 21 7,976,740 18 7,545,645 18 7,631,510 19 7,796,125 97 38,732,100 

6. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตย ความมั่นคง และสนับสนุน
แนวนโยบายของรัฐบาล จังหวัด อ าเภอ 

4 812,000 4 812,000 4 912,000 4 1,012,000 4 312,000 20 3,860,000 

รวม 123 57,859,080 115 54,092,440 138 74,547,045 157 146,273,010 171 164,960,625 704 497,732,200 

แบบท่ี  2  แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 



-8- 
 

4. ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี  2564  ระหว่าง  (เดือนตุลาคม 2563 – กันยายน 2564) 

ยุทธศาสตร ์

จ านวนโครงการทั้งหมด
ในแผนพัฒนาปี 2564 
รวมเปลี่ยนแปลงและ

เพิ่มเติม 

จ านวนโครงการ 
ที่บรรจุในข้อบัญญัติ
และรวมเงินอุดหนุน

เฉพาะกิจ 
ปี 2564 

จ านวนโครงการ 
ที่ได้ด าเนินการรวมเงิน

อุดหนุน 
(คิดเป็นร้อยละของ

โครงการตามข้อบัญญัต)ิ 

จ านวนโครงการที่ไม่ได้
บรรจุในข้อบัญญัติและ

ไม่ได้ด าเนินการ 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

70 44.59 34 21.66 31 31.96 36 22.93 

2. ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความสามารถ
ทางเศรษฐกิจ การท่องเท่ียว การเกษตร 
เพื่อบรรเทาปัญหาความยากจน 

6 3.82 3 1.91 2 2.06 3 1.91 

3. ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีอย่างทั่วถึงและอยู่ร่วมกันอย่างมี
ความสุข 

50 31.85 32 20.38 19 19.59 18 11.47 

4. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์และพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้
เกิดความสมดุลอย่างยั่งยืน 

9 5.73 7 4.46 4 4.11 2 1.27 

5. ยุทธศาสตร์การบริหารราชการตาม
หลักการบริหารบ้านเมืองที่ด ี

18 11.46 17 10.82 12 12.38 1 0.64 

6. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย ความมั่นคง และ
สนับสนุนแนวนโยบายของรัฐบาล 
จังหวัด อ าเภอ 

4 2.55 4 2.55 2 2.06 0 0 

รวม 157 100 97 61.78 70 72.16 60 38.22 

ผลการด าเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ    
โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจ าปี  2564   ระหว่าง (เดือนตุลาคม 2563 – กันยายน 2564) 

โครงการ 

ผลการด าเนินงาน 
งบประมาณ 

ด าเนินการ
เสร็จแล้ว 

อยู่ในระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได ้
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
ที่ได้รับ 

งบประมาณที่
เบิกจ่ายไป 

1.  โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 

DLTV #1 (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโค้งยาง) 
(เป็นครุภัณฑไ์ม่น ามารวมกับโครงการ) 

/ 

 

- - 25,500.00 25,500.00 

2.  โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 

DLTV #1 (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าตะเคียน) 
(เป็นครุภัณฑไ์ม่น ามารวมกับโครงการ) 

/ 

 

- - 25,500.00 25,500.00 

3.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวง

ท้องถิ่น นม.ถ.59-011 สายหน้าโรงงานเย็บผ้า เช่ือม บ้านคลอง

กลาง บ้านหนองยายเหล่ หมู่ที่ 5 ต าบล พลับพลา  

/ - - 2,341,000.00 1,580,000 

4.  โครงการซ่อมแซมถนนปูพื้นผิวยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (AC) 
รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ.59-012 (สายบ้านคลองกลาง เช่ือม

บ้านคลองยาง - บ้านเสาเดียว ต าบลท่าอ่าง) ต าบล พลับพลา 

/ - - 3,606,000.00 2,880,000 
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แบบท่ี  3  แบบประเมินผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร ์
 

ค าชี้แจง   :   แบบที่  3  เป็นแบบประเมินตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ประเมินผลการด าเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้ และมีก าหนดระยะเวลาในการรายงานอย่างน้อยปีละ  1  ครั้ง  
ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

 
ส่วนที่  1  ข้อมูลทั่วไป 
 

1.  ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา 
2.  วัน/เดือน/ปี   ที่รายงาน ณ ธันวาคม 2564 

ส่วนที่  2  ยุทธศาสตร์และโครงการในปี 2564 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2563 – เดือนกันยายน 2564) 

3.  ยุทธศาสตร์และจ านวนโครงการที่ปรากฏในแผน  และจ านวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ 

ยุทธศาสตร์ 

จ านวนโครงการ 
จ านวนโครงการ

ทั้งหมดในแผนพัฒนา 
ปี 2564  

รวมเปลี่ยนแปลงและ
เพ่ิมเติม 

โครงการที่ 
บรรจุในข้อบัญญัติ 
และเงินอุดหนุน

เฉพาะกิจ 
ปี 2564 

คิดเป็นร้อยละ 
ของโครงการที่
ปรากฏในแผนฯ 

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 70 34 21.66 

2.  ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความสามารถทางเศรษฐกิจ การ
ท่องเที่ยว การเกษตร เพื่อบรรเทาปัญหาความยากจน 

6 3 1.91 

3.  ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างทั่วถึง
และอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 

50 32 20.38 

4. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุลอย่างยั่งยืน 

9 7 4.46 

5. ยุทธศาสตร์การบริหารราชการตามหลักการบริหาร
บ้านเมืองที่ด ี

18 17 10.82 

6. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย ความมั่นคง และสนับสนุนแนวนโยบายของ
รัฐบาล จังหวัด อ าเภอ 

4 4 2.55 

รวม 157 97 61.78 
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การวางแผน 
องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา ได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.  2561 – 2565)  ตาม 

กระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ .ศ.  
2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3)  พ.ศ.  2561 โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน  เช่น  การจัดเวทีประชาคม  
การประชุม คณะกรรมการชุมชน  เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ก่อนน ามาจัดท า
โครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่  ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาต่อไป 
  องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้ 

1. แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.  2561 - 2565)  เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2562 
2. แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติม  คร้ังที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2563   
3. แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติม  คร้ังที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2563 
4. แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561–2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2563  
5. แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2564 
6. แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.  2561 - 2565) แก้ไข ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2562 
7. แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.  2561 - 2565) แก่ไข คร้ังที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 
8. แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.  2561 - 2565) แก้ไข คร้ังที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2564 
9. แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.  2561 - 2565) แก้ไข คร้ังที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  ปีงบประมาณ 2564 จ านวน 157 โครงการ งบประมาณ  146,273,010 บาท   จ าแนกตาม
ยุทธศาสตร์ได้ดังนี้                                                                                                                                   

ยุทธศาสตร์ 
โครงการแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 64 

รวมเพ่ิมเติมเปลี่ยนแปลง 
งบประมาณ 

(บาท) 
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 70 103,905,000 
2.  ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความสามารถทางเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว 
การเกษตร เพื่อบรรเทาปัญหาความยากจน 

6 3,500,000 

3.  ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดอีย่างทั่วถึงและอยู่
ร่วมกันอย่างมีความสุข 

50 29,448,500 

4. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุลอย่างยั่งยืน 

9 776,000 

5. ยุทธศาสตร์การบริหารราชการตามหลกัการบริหารบ้านเมืองที่ด ี 18 7,631,510 
6. ยุทศาสตร์การส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย ความ
มั่นคง และสนับสนุนแนวนโยบายของรัฐบาล จังหวัด อ าเภอ 

4 1,012,000 

รวม 157 146,273,010 
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แผนภูมิ  แสดงโครงการในแผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. 2561-2565) ประจ าปี 2564 ขององค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา 
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โครงการ

1/1/1900

ยทุธศาสตร์

โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) รวมแก้ไข เปล่ียนแปลง เพิ่มเติม

1.  การพัฒนา ้านโครงสร้างพื น าน

2. เสริมสร้างความสามารถทางเศรษ กิ 
การท องเที่ยว การเกษตร เพื่อบรรเทา
ป   าความยาก น

3.  สร้างสังคมใ ้มีคุ  าพ ีวิตที่
 ีอย างทั่วถึงแล อยู ร วมกันอย างมี
ความสุข

4.  การอนุรักษ์แล พัฒนา
ทรัพยากรธรรม าติแล สิ่งแว ล้อมใ ้เกิ 
ความสม ุลอย างยั่งยืน

5.  การบริ ารรา การตาม ลักการ
บริ ารบ้านเมืองที่ ี

6.  การส งเสริมการปกครองร บอบ
ปร  าธิปไตย ความม่ันคง แล สนับสนุน
แนวนโยบายของรั บาล  ัง วั  อ าเ อ

 
 
 

แผนภูมิ  แสดงงบประมาณในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ประจ าปี 2564 ขององค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา 
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 งบปร มา ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) รวมแก้ไข เปล่ียนแปลง เพิ่มเติม

1.  การพัฒนา ้านโครงสร้างพื น าน

2.  เสริมสร้างความสามารถทางเศรษ กิ 
การท องเที่ยว การเกษตร เพ่ือบรรเทา
ป   าความยาก น

3.  สร้างสังคมใ ้มีคุ  าพที่ ี
อย างทั่วถึงแล อยู ร วมกันอย างมีความสุข

4.  การอนุรักษ ์แล พัฒนา
ทรัพยากรธรรม าติแล ส่ิงแว ล้อมใ ้
เกิ ความสม ุลอย างยั่งยืน

5.  การบริ ารรา การตาม ลักการ
บริ ารบ้านเมืองที่ ี

6.  การส งเสริมการปกครองร บอบ
ปร  าธิปไทข ความมั่นคง แล สนับสนุน
แนวนโยบายของรั บาล  ัง วั  อ าเ อ
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2.2  การติดตามและประเมินผลโครงการ 

การจัดท างบประมาณ 
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา  ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ พ.ศ. 2564 เมื่อ 

วันที่  23  กันยายน  2563  งบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณ ทั้งหมด  จ านวน  50,620,000.00  บาท  โดยมี
โครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ และค่าวัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ดินแ ละสิ่งก่อสร้าง  ไม่รวมรายจ่ายประจ าและงบ
กลางบางส่วน จ านวน  95  โครงการ  จ านวน  32,014,700  บาท  ซึ่งสามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์  ได้ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
งบประมาณ 

ตามข้อบัญญัติ 
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 32 6,271,000 
2.  ยุทธศาสตร์เสริมสรา้งความสามารถทางเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว 
การเกษตร เพื่อบรรเทาปัญหาความยากจน 

3 85,000 

3.  ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดอีย่างทั่วถึงและอยู่
ร่วมกันอย่างมีความสุข 

32 22,644,700 

4. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุลอย่างยั่งยืน 

7 466,000 

5. ยุทธศาสตร์การบริหารราชการตามหลักการบริหารบ้านเมือง 
ที่ด ี

17 1,697,000 

6. ยุทศาสตร์การส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย ความ
มั่นคง และสนับสนุนแนวนโยบายของรัฐบาล จังหวัด อ าเภอ 

4 851,000 

รวม 95 32,014,700 
 

แผนภูมิ   แสดงงบประมาณในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 ขององค์การบริหารส่วนต าบล
พลับพลา 
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งบปร มา ในข้อบั  ัติงบปร มา ราย  ายปร   าปีงบปร มา   2564

1.  การพัฒนา ้านโครงสร้างพื น าน

2.  เสริมสร้างความสามารถทางเศรษ กิ 
การท องเที่ยว การเกษตร เพื่อบรรเทาป   า
ความยาก น

3.  การสร้างสังคมใ ้มีคุ  าพ ีวิต
ที่ ีอย างทั่วถึงแล อยู ร วมกันอย าง
มีความสุข

4.  การอนุรักษ์แล พัฒนาทรัพยากรธรรม าติ
แล สิ่งแว ล้อมใ ้เกิ ความสม ุลอย าง
ยั่งยืน

5. การบริ ารรา การตาม ลักการบริ าร
บ้านเมืองที่ ี

6.  การส งเสริมการปกครองร บอบ
ปร  าธิปไตย ความม่ันคง แล สนับสนุน
แนวนโยบายของรั บาล  ัง วั  อ าเ อ 
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  รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณองค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา  มีดังนี้ 
ล าดับ

ที่ 
ยุทธศาสตร์ โครงการ 

งบตาม 
ข้อบัญญัติ 

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

1 1.การพัฒนา
ด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการขยายเขตไฟฟ้า
และติดตั้งโคมไฟฟ้า
สาธารณะ  ซอยบ้าน
นายเคน หมู่ท่ี  1  เชื่อม
บ้านบุ  หมู่ท่ี  10 

150,000 เพื่อให้ราษฎรมีความ
สะดวก และปลอดภัยใน
การสัญจรเวลาค่ าคืน
และมีไฟฟ้าใช้อย่าง
ท่ัวถึง 

ยาว 450 เมตร 
 

2  โครงการขยายเขตไฟฟ้า/
ติดตั้งโคมไฟฟ้า
สาธารณะ บริเวณสระน้ า
สนามกีฬาบ้านโค้งยาง 
หมู่ 4 

130,000 เพื่อให้ราษฎรมีความ
สะดวก และปลอดภัยใน
การสัญจรเวลาค่ าคืน
และมีไฟฟ้าใช้อย่าง
ท่ัวถึง 

ยาว 150 เมตร 
 

3  โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้า
รอบหมู่บ้าน  บ้านท่า
ตะเคียน  หมู่ท่ี  13 

60,000 เพื่อให้ราษฎรมีความ
สะดวก และปลอดภัยใน
การสัญจรเวลาค่ าคืน
และมีไฟฟ้าใช้อย่าง
ท่ัวถึง 

จ านวน 10 จุด 
 

4  โครงการขยายเขตไฟฟ้า 
/ ติดตั้งโคมไฟฟ้า
สาธารณะ พร้อมหม้อ
แปลงไฟฟ้าซอยบ้านนาย
สุนทร  แฝงกระโทก  หมู่
ท่ี  14 

150,000 เพื่อให้ราษฎรมีความ
สะดวก และปลอดภัยใน
การสัญจรเวลาค่ าคืน
และมีไฟฟ้าใช้อย่าง
ท่ัวถึง 

ยาว 500 เมตร 
 

5  บ ารุงรักษาหรือซ่อมแซม
ไฟฟ้าสาธารณะและ
ไฟฟ้าโซล่าเซลล์ 

200,000 เพื่อบ ารุงรักษาหรือ
ซ่อมแซมไฟฟ้า
สาธารณะ 

ในเขตรับผิดชอบของ อบต.พลับพลา 

6  ตรวจสอบน้ าประปา
หมู่บ้านและน้ าบาดาล 

10,000 เพื่อให้ราษฎรมีน้ า
อุปโภคบริโภคท่ีได้
มาตรฐาน 

ในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบของ อบต.พลับพลา 

7  โครงการก่อสร้างถนนดิน
สายบึงทุ่งน้อย หมู่ท่ี 2 
เชื่อมหมู่ท่ี 1 

480,000 เพื่อถนนได้มาตรฐาน
ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมา
ได้สะดวก 

ช่วงท่ี 1 กว้าง 5 เมตร ยาว 65 เมตร ถมดินสูง
เฉลี่ย 1.20 เมตร และลงหินคลุกหนา
เฉลีย่ 0.15 เมตร พร้อมท้ังวาง
ท่อ คสล. ขนาด 0.80 เมตร พร้อมบ่อพักน้ า
ยาว 68 เมตร  
ช่วงท่ี 2 กว้าง 5 เมตร ยาว 100 เมตร ถมดิน
สูงเฉลี่ย 1.00 เมตร และลงหินคลุกหนา
เฉลี่ย 0.15 เมตร พร้อมท้ังวาง
ท่อ คสล. ขนาด 0.40 เมตร ยาว 8 เมตร จ านว
น  2 จุด 
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ล าดับ
ที่ 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
งบตาม 

ข้อบัญญัติ 
วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

8 
 

โครงการซ่อมแซมถนนหิน
คลุก สายเลียบคลองล าส า
ลาย หมู่  3 

270,000 เพื่อถนนได้มาตรฐาน
ราษฎรได้ใช้สัญจรไป
มาได้สะดวก 

กว้าง 3 เมตร ยาว 1,900 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.10 เมตร 

9 

 

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.ซอยบ้านนางลอยถึง
บ้านนายชลอ บ้านหนอง
ยายเหล่ หมู่ท่ี 5 

120,000 เพื่อถนนได้มาตรฐาน
ราษฎรได้ใช้สัญจรไป
มาได้สะดวก 

ช่วงท่ี 1 กว้าง 3.50 เมตร ยาว 14 เมตร  
หนา 0.15 เมตร ช่วงท่ี 2 กว้าง 3.00 เมตร 
 ยาว 50 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พื้นท่ี คสล.ไม่น้อยกว่า 199 ตารางเมตร  

10  โครงการซ่อมแซมถนนหิน
คลุกรอบหมู่บ้าน บ้าน
หนองยายเหล่ หมู่ 5 

150,000 เพื่อถนนได้มาตรฐาน
ราษฎรได้ใช้สัญจรไป
มาได้สะดวก 

กว้าง 3 เมตร ยาว 1,100 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.10 เมตร 

11  โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. สายบ้านทุ่ง  หมู่ท่ี  6  
(ช่วงซอยบ้านนางประคอง 
รักษาสุวรรณ) 

110,000 เพื่อถนนได้มาตรฐาน
ราษฎรได้ใช้สัญจรไป
มาได้สะดวก 

กว้าง 3 เมตร ยาว 61 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพื้นท่ี คสล.ไม่น้อยกว่า183 ตารางเมตร  

12  โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. สายบ้านนายมานพ 
คล้ายกระโทก หมู่ท่ี 6 

460,000 เพื่อถนนได้มาตรฐาน
ราษฎรได้ใช้สัญจรไป
มาได้สะดวก 

กว้าง 5 เมตร ยาว 146 เมตร หนา 0.15  
เมตร หรือมีพื้นท่ี คสล.ไม่น้อยกว่า 730 ตาราง
เมตร 

13  โครงการก่อสร้างถนนดิน
พร้อมลงหินคลุก สายเลียบ
คลองเหมือง - สายเหมือง
ซอย หมู่ 7 

150,000 เพื่อถนนได้มาตรฐาน
ราษฎรได้ใช้สัญจรไป
มาได้สะดวก 

กว้าง 3.50 เมตร ยาว 300 เมตร ถมดินสูง
เฉลี่ย 0.60 เมตร และลงหินคลุกหนา
เฉลี่ย 0.15 เมตร  

14  โครงการซ่อมแซมถนน 
คสล. สายหน้าสะพานท่า
ช้าง หมู่ท่ี 8 
 

120,000 เพื่อถนนได้มาตรฐาน
ราษฎรได้ใช้สัญจรไป
มาได้สะดวก 

กว้าง 3.20 เมตร ยาว 57 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีพื้นท่ีซ่อมแซม
ถนน คสล. ไม่น้อยกว่า 182.40 ตาราง
เมตร พร้อมลงยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตปรับผิว
ถนน คสล.เดิมท่ีช ารุด 

15  โครงการซ่อมแซมถนนหิน
คลุกท านบหลังห้า หมู่ท่ี 8 

100,000 เพื่อถนนได้มาตรฐาน
ราษฎรได้ใช้สัญจรไป
มาได้สะดวก 

กว้าง  2.50  เมตร ยาว 800 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.10 เมตร 

16  โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.สายบ้านนายจันทร์ 
ครึบกระโทก บ้านปรางค์ 
หมู่ท่ี 9 

88,000 เพื่อถนนได้มาตรฐาน
ราษฎรได้ใช้สัญจรไป
มาได้สะดวก 

ช่วงท่ี 1 กว้าง 3 เมตร ยาว 40 เมตร  
หนา 0.15 เมตร ช่วงท่ี 2 กว้าง 2.80
เมตร ยาว 9 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พื้นท่ี คสล. ไม่น้อยกว่า 145.20 ตารางเมตร 

17  โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.สายอู่ช่างเลิศเชื่อม
ถนนสายโรงพยาบาล หมู่ 9 

240,000 เพื่อถนนได้มาตรฐาน
ราษฎรได้ใช้สัญจรไป
มาได้สะดวก 

กว้าง 4.70 เมตร ยาว 85 เมตร  
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นท่ี คสล. ไม่น้อย
กว่า 399.50 ตารางเมตร 

18  โครงการวางท่อระบายน้ า 
คสล. หน้าบ้านนายทวาย 
พรมโสภา บ้านบุ หมู่ท่ี 10 

120,000 เพื่อระบายน้ าได้
สะดวกมาได้สะดวก 

วางท่อระบาย คสล. ขนาด 0.30 เมตร  
พร้อมบ่อพักน้ ายาว 100 เมตร 
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ล าดับ
ที่ 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
งบตาม 

ข้อบัญญัติ 
วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

19 
 

โครงการก่อสร้างถนน คสล.
จากบ้านนางเขียว ถึงบ้านนาย
เพิ่ม หมู่ท่ี 11 

370,000 เพื่อถนนได้มาตรฐาน
ราษฎรได้ใช้สัญจรไป
มาได้สะดวก 

กว้าง  3.20  เมตร ยาว 190 เมตร  
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นท่ี คสล. ไม่น้อย
กว่า 608 ตารางเมตร  

20  โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก 
ทางเข้าทุ่งใหญ่ถึงคลองช้าง
ตาย บ้านปรางค์ หมู่ 11 

120,000 เพื่อถนนได้มาตรฐาน
ราษฎรได้ใช้สัญจรไป
มาได้สะดวก 

กว้าง 2.50 เมตร ยาว 1,000 เมตร  
หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร 

21  โครงการก่อสร้างถนน คสล.
สายต้นสงวน หมู่ท่ี  12 

450,000 เพื่อถนนได้มาตรฐาน
ราษฎรได้ใช้สัญจรไป
มาได้สะดวก 

กว้าง 3 เมตร ยาว 250 เมตร  
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นท่ี คสล. ไม่น้อย
กว่า 750 ตารางเมตร 

22  โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
ซอยบ้านนายทองสุข  ถึงบ้าน
นายประสิทธิ์  หมู่ 13 

125,000 เพื่อถนนได้มาตรฐาน
ราษฎรได้ใช้สัญจรไป
มาได้สะดวก 

กว้าง  3  เมตร ยาว 70 เมตร  
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นท่ี คสล. ไม่น้อย
กว่า 210 ตารางเมตร 

23  โครงการซ่อมแซม ปรับปรุงท่อ
ระบายน้ า  บ้านคลองยาง  หมู่
ท่ี  14 

250,000 เพื่อระบายน้ าได้
สะดวกมาได้สะดวก 

ท าการขุดรื้อท่อระบายน้ า คสล. เดิมท่ี
ช ารุด แล้วท าการวางท่อระบาย
น้ า คสล. ขนาด 0.60 เมตร แถว
คู่ จ านวน 2 จุด  

24  โครงการก่อสร้างถนน คสล.
สายบ้านนายบัญญัติ  คราก
กระโทก  บ้านคลองกลาง   
หมู่ท่ี  15 

92,000 เพื่อถนนได้มาตรฐาน
ราษฎรได้ใช้สัญจรไป
มาได้สะดวก 

กว้าง 3 เมตร ยาว 51 เมตร หนา 0.15 เม
ตร หรือมีพื้นท่ี คสล. ไม่น้อย
กว่า 153 ตารางเมตร 

25  โครงการวางท่อระบายน้ า หมู่
ท่ี 15 จากสี่แยกบ้านนางฉลวย 
ไปหมู่ 14 

250,000 เพื่อระบายน้ าได้
สะดวกมาได้สะดวก 

วางท่อระบาย คสล. ขนาด 0.30 เมตร 
พร้อมบ่อพักน้ ายาว 150 เมตร  

26  โครงการก่อสร้างถนน คสล.
ทางเข้าบ้านโนนแดง หมู่ท่ี 16 

260,000 เพื่อถนนได้มาตรฐาน
ราษฎรได้ใช้สัญจรไป
มาได้สะดวก 

กว้าง  5  เมตร ยาว 81 เมตร  
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นท่ี คสล. ไม่น้อย
กว่า 405 ตารางเมตร 

27  โครงการก่อสร้างหอถัง
น้ าประปา คุ้มหนองเฝ้า    
บ้านโนนแดง  หมู่ท่ี  16 

250,000 เพื่อให้ประชาชนมีน้ า
อุปโภค-บริโภค อย่าง
เพียงพอ 

ก่อสร้างหอถังน้ าประปาโครงสร้าง
เหล็ก สูง 6.50 เมตร พร้อมติดตั้งระบบสูบ
น้ าประปา โดยมีปริมาตรความจุน้ าประปา
ไม่น้อยกว่า 4 ลูกบาศก์เมตร 

28  โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก
สายคลองเหมือง และคลองหิน
โคลน หมู่ 17 

200,000 เพื่อถนนได้มาตรฐาน
ราษฎรได้ใช้สัญจรไป
มาได้สะดวก 

กว้าง  2.50  เมตร ยาว 1,800 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.10 เมตร 

29  โครงการก่อสร้างถนน คสล.
สายบ้านนายมานพ บ่วงกระ
โทก บ้านบุยอ หมู่ท่ี 18 

210,000 เพื่อถนนได้มาตรฐาน
ราษฎรได้ใช้สัญจรไป
มาได้สะดวก 

กว้าง  3.50  เมตร ยาว 100 เมตร  
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นท่ี คสล.  ไม่น้อย
กว่า 350 ตารางเมตร   

30  โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
ซอยบ้านนายเทพ       
กรอกกระโทก  หมู่  18 

190,000 เพื่อถนนได้มาตรฐาน
ราษฎรได้ใช้สัญจรไป
มาได้สะดวก 

กว้าง 3 เมตร ยาว 108 เมตร หนา 0.1
5 เมตร หรือมีพ้ืนท่ี คสล. ไม่น้อย
กว่า 324 ตารางเมตร 
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ล าดับ
ที่ 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
งบตาม 

ข้อบัญญัติ 
วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

31  โครงการบ ารุงรักษาและ
ซ่อมแซมถนนและระบบ
ระบายน้ าในเขต
รับผิดชอบของ อบต.
พลับพลา 

366,000 เพื่อถนนได้มาตรฐานราษฎร
ได้ใช้สัญจรไปมาได้สะดวก 

ในเขตรับผิดชอบชอง อบต.
พลับพลา 

32  เงินชดเชยค่างานก่อสร้าง
ตามสัญญาแบบปรับราคา
ได้ (ค่า K) 

30,000 เพื่อจ่ายเป็นเงินชดเชยค่า
งานก่อสร้างตามสัญญาแบบ
ปรับราคาได้ 

ชดเชยหรือปรับลดราคาค่า
ก่อสร้างตามดัชนีราคาวัสดุ
ก่อสร้าง 

33 2. ยุทธศาสตร์
เสริมสร้าง
ความสามารถทาง
เศรษฐกิจ  การ
ท่องเท่ียว  การเกษตร  
เพื่อบรรเทาปัญหา
ความยากจน 

อุดหนุนกลุ่มอาชีพและ
กลุ่มวิสาหกิจชุมชน 

30,000 เพื่อสนับสนุนให้มีการ
บริหารจัดการการส่งเสริม
อาชีพของชุมชนอย่างมี
ระบบและสร้างความ
เข้มแข็ง 

อุดหนุนงบประมาณให้แก่กลุ่ม
อาชีพกลุ่มวิสาหกิจชุมชน เพื่อ
สนับสนุนให้มีการบริหาร
จัดการ การส่งเสริมการรวมตัว
ของกลุ่มประกอบอาชีพ 
เพื่อให้มีรายได้เพียงพอและ
พึ่งตนเองได้ 

34  อบรมส่งเสริมพัฒนาอาชีพ
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

50,000 เพื่อให้ประชาชนมีทักษะใน
การประกอบอาชีพ มีงานท า 
มีรายได้ 

จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาอาชีพ 
อาทิ  
- จัดอบรมทักษะอาชีพแก่
ประชาชน 
- จัดอบรมอาชีพระยะสั้นแก่
ประชาชน 

35  ฝึกอบรมอาสาสมัครปศุ
สัตว์ 

5,000 เพื่อด าเนินการโครงการ
ฝึกอบรมอาสาสมัครปศุสัตว์
ให้มีความรู้ 

ด าเนินการโครงการฝึกอบรม
อาสาสมัครปศุสัตว์ 

36 3. ยุทธศาสตร์สร้าง
สังคมให้มีคุณภาพชีวิต
ท่ีดีอย่างทั่วถึงและอยู่
ร่วมกันอย่างมีความสุข 

อบรมและประชุม
ประชาคมต่างๆ ของ
หมู่บ้าน 

18,000 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของ
ประชาคมหมู่บ้าน 

จัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน
ต่างๆ 

37  โครงการด าเนินงาน
กิจการ อปพร.  

100,000 เพื่อพัฒนาเจ้าหน้าท่ี อปพร.
ให้มีความพร้อมเมื่อยามเกิด 
สาธารณภัย 

อปพร.ในพื้นท่ีต าบลพลับพลา 

38  โครงการจัดการปัญหาไฟ
ป่าและหมอกควัน 

15,000 เพื่อให้ประชาชนมีความรู้
และแก้ไขไฟป่าและหมอก
ควัน 

ประชาชนใน 18 หมู่บ้าน  

39  โครงการฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติประจ าองค์การ
บริหารส่วนต าบล
พลับพลา 

50,000 เพื่อจัดต้ังชุดปฏิบัติการจิต
อาสาภัยพิบัติปฏิบัติหน้าท่ี
ช่วยเหลือเจ้าพนักงาน
ป้องกันฯ ส่งเสริมชุดปฏิบัติ
จิตอาสาภัยพิบัติ ให้มีความรู้
ความเข้าใจ 

จัดต้ังชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติปฏิบัติหน้าท่ีช่วยเหลือ
เจ้าพนักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย เพื่อ
ส่งเสริมชุดปฏิบัติอาสาภัยพิบัติ
จิตอาสาภัยพิบัติ ให้มี
ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสา
ธารณภัยรูปแบบ 
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ล าดับ

ที่ 
ยุทธศาสตร์ โครงการ 

งบตาม 
ข้อบัญญัติ 

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

40 
 

โครงการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยทางถนนในช่วง
เทศกาลส าคัญ 

12,000 เพื่อเตรียมความพร้อม
และเหตุท่ีจะเกิดสาธารณ
ภัยในช่วงเทศกาลส าคัญ 

ประชาชนในพื้นท่ีต าบล
พลับพลา 

41 

 

พัฒนาครู/ผู้ช่วยครูผู้ดูแล
เด็ก/ผู้ดูแลเด็กของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

15,000 เพื่อพัฒนาครู/ผู้ช่วยครู
ผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็ก ให้มี
ศักยภาพในการท างาน 
การเรียนการสอน 

ครู/ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแล
เด็ก 

42 
 

การฝึกศึกษาเรียนรู้ในสวน
สัตว์ 

10,000 เพื่อพัฒนาสติปัญญาให้
เด็กเล็กได้รับการเรียนรู้
จากประสบการณ์ตรง 

จัดกิจกรรม/โครงการ  
ปีละ 1 ครั้ง 

43 

 

สนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา (ค่าจัด 
การเรียนการสอนรายหัว
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) 

93,500 เพื่อจัดหาสื่อการเรียนการ
สอนส าหรับการ
พัฒนาการเรียนการสอน
ตามหลักสูตรปฐมวัย 

จ านวน 2 ศูนย์ 

44 

 

สนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา 
(ค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาส าหรับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก) 

45,200 เพื่อเป็นค่าหนังสือค่า
อุปกรณ์การเรียนค่า
เครื่องแบบนักเรียน ค่า
พัฒนากิจกรรมผู้เรียน 

จ านวน 2 ศูนย์ 

45 

 

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผู้
ประกอบวิชาชีพครูที่สังกัด
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

5,000 เพื่อพัฒนาครู/ผู้ช่วยครู
ผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็ก ให้มี
ศักยภาพในการท างาน
การเรียนการสอน 

ค่าใช้จ่ายในการอบรมหรือ
สัมมนา และอื่นๆ ให้แก่ ผู้
ประกอบวิชาชีพครูที่สังกัดศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กขององค์การ
บริหารส่วนต าบลพลับพลา  

46 

 

อาหารเสริม (นม) ส าหรับ
เด็กนักเรียนในเขต
รับผิดชอบของ อบต.
พลับพลา 

766,500 เพื่อแก้ปัญหาการขาด
สารอาหาร และภาวะทุพ
โภชนาการในเด็ก 

6  โรงเรียนในต าบลพลับพลา 

47 
 

อาหารเสริมนมเด็กในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

105,400 เพื่อแก้ปัญหาการขาด
สารอาหาร และภาวะทุพ
โภชนาการในเด็ก 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโค้งยาง 
และบ้านท่าตะเคียน จ านวน 2 
แห่ง 

48 
 

สนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารการศึกษา (อาหาร
กลางวัน) 

269,500 เพื่อแก้ปัญหาการขาด
สารอาหาร และภาวะทุพ
โภชนาการในเด็ก 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโค้งยาง 
และบ้านท่าตะเคียน จ านวน 2 
แห่ง 

49 

 

โครงการก่อสร้างโครงการ
หลังคาบริเวณสนามเด็กศูนย์
พัฒนาเด็กเล่นบ้านท่า
ตะเคียน 

100,000 เพื่อใช้จัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน 

เป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง
โครงการหลังคาบริเวณสนามเด็ก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล่นบ้านท่า
ตะเคียน 

50 

 

ปรับปรุง/ซ่อมแซมศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

60,000 เพื่อให้เด็กมี
สภาพแวดล้อมท่ีปลอดภัย 

ปรับปรุง/ซ่อมแซมศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก ให้อยู่ในสภาพท่ี
เหมาะสมกับการจัดการเรียน
การสอน 
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ล าดับ
ที่ 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
งบตาม 

ข้อบัญญัติ 
วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

51 
 

อุดหนุนอาหารกลางวันส าหรับเด็กนักเรียน ในเขต
รับผิดชอบ อบต.พลับพลา 

1,600,000 เพื่อให้เด็กนักเรียนทุก
คนได้รับประทานอาหาร
กลางวันอย่างทั่วถึง 

6  โรงเรียนในต าบล
พลับพลา 

52 
 

อุดหนุนโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันตาม
แนวทางพระราชด าริ 

30,000 เพื่อพัฒนาคนสร้างทุน
ทางปญัญาอย่างยั่งยืน 

6  โรงเรียนในต าบล
พลับพลา (หมุนเวียน
ทุกโรงเรียน) 

53 

 

อุดหนุนโครงการจัดงานวันเด็ก โรงเรียน สพฐ. ใน
เขตรับผิดชอบ อบต.พลับพลา 

30,000 เพื่อจัดกิจกรรมงานวัน
เด็กแห่งชาติให้แก่เด็กใน
ต าบลพลับพลา 

อุดหนุนโครงการจัด
งานวันเด็ก โรงเรียน 
สพฐ. ในเขต
รับผิดชอบ อบต.
พลับพลา 

54 
 

อุดหนุนโรงเรียน สพฐ.โครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 

30,000 เพื่อให้นักเรียนมีสุขภาพ
ร่างกายแข็งแรงเติบโต
ตามวัย 

โรงเรียน สพฐ.  
จ านวน 6  โรงเรียน 

55 
 

จัดซ้ือน้ ายาก าจัดยุงลาย 
ทรายอะเบท 

70,000 เพื่อป้องกันโรค
ไข้เลือดออก 

จ านวน  18  หมูบ่้าน 

56 

 

โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 
ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจาก
โรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระ
เจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัคร
ราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน 
วรขัตติราชนารี 

60,000 เพื่อส ารวจข้อมูลและขึ้น
ทะเบยีนสุนัขและแมว 

จ านวน 18 หมู่บ้าน 

57 
 จัดซ้ือเวชภัณฑ์ตอนและท าหมันสุนัข/แมว 

20,000 เพื่อลดจ านวนประชากร
สุนัข/แมวจรจัด 

จ านวน  18  หมู่บ้าน 

58 
 

เงินอุดหนุนส าหรับการด าเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข 

360,000 เพื่อสนับสนุนให้ชุมชน/
หมู่บ้าน 

จ านวนโครงการท่ี
หมู่บ้านขอรับการ
สนับสนุน 

59  โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 100,000 เพื่อส่งเสริมพัฒนา
คุณภาพชีวิตของ
ผู้สูงอายุ 

จัดโครงการ/กิจกรรม 
ปีละ 1 ครั้ง 

60  พัฒนาสตรีและเสริมสร้าง 
ความเข้มแข็งของครอบครัว 

100,000 เพื่อส่งเสริมการ
ขับเคลื่อนการ
ด าเนินงานด้านการ
พัฒนาสตรีและสถาบัน
ครอบครัว 

อบรมให้ความรู้ต่างๆ
แก่กลุ่มผู้น าสตรี 

61  งานแข่งเรือประเพณี 100,000 เพื่อสืบสานประเพณี
ไทยให้คงสืบต่อไป 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ในการจัดงานแข่งเรือ
ประเพณีต าบล
พลับพลา ครั้งท่ี 16 
ประจ าปี 2560 
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ล าดับ
ที่ 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
งบตาม 

ข้อบัญญัติ 
วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

62 

 

งานฉลองอนุสาวรีย์ท้าวสุร
นารีอ าเภอโชคชัย 

20,000 เพื่อเป็นการปลูกฝังคุณธรรม 
จริยธรรมให้กับประชาชนใน
การสร้างคุณงานความดี
ให้กับประเทศชาติ 

เป็นค่าใช้จ่ายในการจัด
งานสมโภชน์ฉลอง
อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี 

63 
 

แข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด 100,000 เพื่อส่งเสริมประชาชนได้ใช้
เวลาว่างเพื่อเล่นกีฬา
ห่างไกลยาเสพติด 

จ านวน 1,000  คน 

64 
 

โครงการติดตั้งตาข่ายกันลูก
ฟุตบอล 

60,000 เพื่อส่งเสริมการเล่นฟุตบอล
ให้ได้รับความสะดวก 

สนามกีฬา อบต.พลับพลา 
จ านวน 1 แห่ง 

65 
 

เงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ
ผู้ป่วยเอดส์ (เบี้ยยังชีพผู้ป่วย
เอดส)์ 

48,000 เพื่อส่งเสริมสนับสนุนเบี้ยยัง
ชีพผู้ติดเชื้อ  HIV. 

ผู้ป่วยเอดส์ท่ีแพทย์ได้รับ
รองและท าการวินิจฉัย
แล้วและยากจน 

66  โครงการสร้างหลักประกัน
รายได้แก่ผู้สูงอายุ (เบี้ยยัง
ชีพผู้สูงอายุ) 

14,715,600 เพื่อสร้างหลักประกันรายได้
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 

ผู้สูงอายุท่ีลงทะเบียน
ได้รับเบ้ียยังชีพในอัตรา
แบบขั้นบันไดตามช่วยอายุ 

67  โครงการสนับสนุนเสริมสร้าง
สวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้
พิการหรือผู้ทุพพลภาพ 
(เบี้ยยังชีพคนพิการ) 

3,536,000 เพื่อเสริมสร้างสวัสดิการทาง
สังคมเบ้ียความพิการให้แก่ผู้
พิการหรือทุพพลภาพ 

จ านวนคนพิการที่ได้รับ
เบี้ยความพิการ 

68 4.  การอนุรักษ์และพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อมให้เกิด
ความสมดุลอย่างยั่งยืน 

ปักแนวเขตท่ีสาธารณะ (ค่า
รังวัดท่ีสาธารณะ) 

50,000 เพื่อป้องกันการบุกรุกท่ี
สาธารณะ/ออกรังวัดฯ 

ต าบลพลับพลา 

69  จ้างเหมาเก็บขยะมูลฝอย 306,000   เพื่อก าจัดขยะมูลฝอยภายใน
หมู่บ้าน 

จ านวน  18  หมู่บ้าน 

70  บริหารจัดการคัดแยกขยะ
มูลฝอยในชุมชน 

40,000 1.เพื่อรณรงค์ให้ประชาชน
ตระหนักถึงความส าคัญของ
ปัญหาขยะมูลฝอย 
2.เพื่อลดปริมาณขยะมูล
ฝอยในชุมขน 

หมู่บ้านในเขตพื้นท่ี อบต.
พลับพลา จ านวน 18 
หมู่บ้าน 

71  ปลูกป่าชุมชน(โครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ) 

20,000 เพื่ออนุรักษ์และรักษาสมดุล
ทรัพยากรธรรมชาติ 

ป่าชุมชน ต.พลับพลา 

72  คลองสวยน้ าใส  คนไทยมี
ความสุข 

20,000 เกิดการปรับปรุงสภาพแม่น้ า
ล าคลองแหล่งน้ าสาธารณะ
อนุรักษ์แหล่งน้ า 

จ านวนโครงการปีละ 1 
ครั้ง 

73  โครงการธนาคารน้ าใต้ดิน 
(Groundwater Bank) ตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ด้วยศาสตร์พระราชา 

10,000 - เพื่อแก้ไขปัญหาน้ าท่วม,น้ า
แล้ง 
- เพื่อแก้ไขน้ าสกปรกไม่
สะอาด 

ขนาดกว้าง  1 x 1  เมตร   
ลึก  1.2 – 1.5 เมตร 
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ล าดับ
ที่ 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
งบตาม 

ข้อบัญญัติ 
วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

74  อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
ฯ สยามบรมราชกุมารี 
(อพ.สธ.) 

20,000 อนุรักษ์พันธุ์พืชไม่ให้สูญหาย เกิด
ความรักสามัคคีในท้องถิ่น เกิดการ
สร้างรายได้ให้ชุมชน 

จ านวนโครงการปีละ 1 
ครั้ง 

75 5.  การบริหาร
ราชการตาม
หลักการบริหาร
บ้านเมืองท่ีดี 

ผลประโยชน์ตอบแทนอื่น
เป็นกรณีพิเศษ (ส านักงาน
ปลัด) 

365,000 เพื่อเป็นขวัญและก าลังใจแก่พนักงาน
ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น 

เจ้าหน้าท่ีส านักงานปลัด
ทุกคน 

76  ฝึกอบรมบุคลากรเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน (ส านักงานปลัด) 

190,000 เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ ศักยภาพ
ของบุคลากรในการปฏิบัติงาน 

สมาชิกฯอบต. ผู้บริหาร 
เจ้าหน้าท่ี อบต. 
 

77  ฝึกอบรมเพ่ือเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของคณะ
ผู้บริหาร/สมาชิกสภา/
พนักงานส่วนต าบล/ลูกจ้าง/
พนักงานจ้าง 

150,000 1.เพื่อสง่เสริมสนับสนุนให้บุคลากรได้
ศึกษาหาความรู้ประสบการณ์ในการ
มาพัฒนาองค์กร 
2. เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์ 
ปรับทัศนคติระหว่างเจ้าหน้าท่ีฝ่าย
การเมืองและประจ า 

สมาชิกฯอบต. ผู้บริหาร 
เจ้าหน้าท่ี อบต. 
 

78  การพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 

20,000 เพื่อเปน็ค่าบ ารุงรักษาและจัดหา
เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ 
ค่าบริการระบบการเชื่อมต่อ
อินเตอร์เน็ต ค่าจัดท าดูแลเว็ปไซด์ 

ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสารท่ีมีประสิทธิภาพ 

79  การพัฒนาการบริหารงานท่ี
มีประสิทธิภาพ 

10,000 เพื่อเป็นค่าด าเนินการกิจกรรมต่างๆ 
เช่น การจัดท าตู้รับเรื่องราวร้องทุกข์ 
ร้องเรียน ป้าย/บอร์ดประชาสัมพันธ์ 

การบริหารงานท่ีมี
ประสิทธิภาพ 

80  ค่าจ้างท่ีปรึกษาโครงการ
ประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการด้านคุณภาพการ
ให้บริการ 

18,000 เพื่อติดตามและประเมินความพึง
พอใจของประชาชนต่อการปฏิบัติ
ราชการด้านคุณภาพการให้บริการ 

18  หมู่บ้าน 

81  ผลประโยชน์ตอบแทนอื่น
เป็นกรณีพิเศษ  (กองคลัง) 

160,000 เพื่อเป็นขวัญและก าลังใจแก่พนักงาน
ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น 

เจ้าหน้าท่ีกองคลังทุกคน 

82  ฝึกอบรมบุคลากรเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน (กองคลัง) 

110,000 เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ ศักยภาพ
ของบุคลากรในการปฏิบัติงาน 

เจ้าหน้าท่ีกองคลังทุกคน 
 
 

83  จัดท าหรือปรับปรุงแผนท่ี
ภาษี 

200,000 เพื่อพัฒนาระบบการจัดเก็บรายได้ ด าเนินการจัดท าหรือ
ปรับปรุงแผนท่ีภาษีให้
ส าเร็จ 

84  ผลประโยชน์ตอบแทนอื่น
เป็นกรณีพิเศษ (กองศึกษา
ฯ) 

123,000 เพื่อเป็นขวัญและก าลังใจแก่พนักงาน
ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น 

เจ้าหน้าท่ีกองการศึกษา
ฯ ทุกคน 
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ล าดับ

ที่ 
ยุทธศาสตร์ โครงการ 

งบตาม 
ข้อบัญญัติ 

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

85 
 

ฝึกอบรมบุคลากรเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
(กองศึกษาฯ) 

62,000 เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถ 
ศักยภาพของบุคลากรในการ
ปฏิบัติงาน 

เจ้าหน้าที่กอง
การศึกษาฯ ทุกคน 

86 
 

ผลประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็น
กรณีพิเศษ  (กองสวัสดิการฯ) 

59,000 เพ่ือเป็นขวัญและก าลังใจแก่
พนักงานในการปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

เจ้าหน้าที่กอง
สวัสดิการสังคม  
ทุกคน 

87 
 

ฝึกอบรมบุคลากรเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
(กองสวัสดิการฯ) 

50,000 เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถ 
ศักยภาพของบุคลากรในการ
ปฏิบัติงาน 

เจ้าหน้าที่กอง
สวัสดิการสังคม  
ทุกคน 

88 
 

ผลประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็น
กรณีพิเศษ  (กองช่าง) 

110,000 เพ่ือเป็นขวัญและก าลังใจแก่
พนักงานในการปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

เจ้าหน้าที่กองช่างทุก
คน 

89  ฝึกอบรมบุคลากรเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
(กองช่าง) 

30,000 เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถ 
ศักยภาพของบุคลากรในการ
ปฏิบัติงาน 

เจ้าหน้าที่กองช่างทุก
คน 

90  กิจกรรมและโครงการปกป้อง
สถาบันส าคัญของชาต ิ

20,000 เพ่ือจัดกิจกรรมปกป้องสถาบัน
ส าคัญของชาติอันเป็นการพิทักษ์
รักษาไว้ซึ่ง ชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตริย์ 

ปีละ 1 คร้ัง 

91  จัดตั้งศูนย์ปรองดองสมานฉันท์
ระดับท้องถิ่น 

20,000 เพ่ือด าเนินการจัดตั้งศูนย์
ปรองดองสมานฉันท์และจัด
กิจกรรมเพ่ือเสริมสร้างความรัก
ความสามัคคีในหมู่บ้าน 

ด าเนินกิจกรรมปีละ 
1 คร้ัง 

92 6. การส่งเสริมการ
ปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย ความ
มั่นคง และสนับสนุน
แนวนโยบายของรัฐบาล 
จังหวัด อ าเภอ 

ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง 800,000 เพ่ือเลือกตั้งนายกอบต. /สมาชิก
สภาอบต. 

18  หมู่บ้าน 

93  โครงการเฉลิมพระเกียรติ 30,000 เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในงานรัฐพิธีและพระ
ราชพิธีต่างๆ 

18  หมู่บ้าน 

94  โครงการ งานพระราชพิธี รัฐพิธี
การที่เป็นวันส าคัญทางราชการ 
เช่น วันปิยมหาราช วันเฉลิมพระ
ชนพรรษา และอื่นๆ 

10,000 เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนในการจัด
งานวันส าคัญทางราชการและงาน
รัฐพิธีต่างๆ 

เป็นค่าพวงมาลัย  
ช่อดอกไม้ กระเช้า
ดอกไม้และพวง
มาลาส าหรับพิธีการ
วันส าคัญต่างๆ  

95  อุดหนุน อปท.ตามโครงการ  ศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นระดับอ าเภอ อ าเภอ
โชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 

11,000 เพ่ือสนับสนุนโครงการศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นระดับอ าเภอ อ าเภอ
โชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 

ด าเนินการปีละ 1 
คร้ัง 

 

รวม  ตั้งงบประมาณ  6  ยุทธศาสตร์  95   โครงการ 
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ผลการด าเนินการและการใช้จ่ายงบประมาณ    
องค์การบริหารส่วนต าบ ลพลับพลา  มีการใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนินโครงการตามข้อบัญญัติ

งบประมาณ  โดยได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา ปี  2564  (ระหว่างเดือนตุลาคม 2563 – เดือนกันยายน  
2564)   ลงนามในสัญญา  จ านวน  68  โครงการ จ านวนเงิน 27,603,240.43 บาท  มีการเบิกจ่ายเงินจ านวน  52  
โครงการ     จ านวนเงิน  24,571,800.43  บาท    สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์  ได้ดังนี้   

ยุทธศาสตร์ โครงการ ลงนามในสัญญา โครงการ 
เบิกจ่าย

งบประมาณ 
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 29 5,725,044.95 19 3,960,044.95 
2.  ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความสามารถทาง
เศรษฐกิจ การท่องเที่ยว การเกษตร เพื่อบรรเทา
ปัญหาความยากจน 

2 18,900 2 18,900 

3.  ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี
อย่างทั่วถึงและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 

19 20,118,396.48 17 19,719,356.48 

4. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์และพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความ
สมดุลอย่างยั่งยืน 

4 352,182 4 326,682 

5. ยุทธศาสตร์การบริหารราชการตามหลักการ
บริหารบ้านเมืองที่ด ี

12 1,373,117 8 531,217 

6. ยุทศาสตร์การส่งเสริมการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย ความมั่นคง และสนับสนุน
แนวนโยบายของรัฐบาล จังหวัด อ าเภอ 

2 15,600 2 15,600 

รวม 68 27,603,240.43 52 24,571,800.43 
 

รายงานการด าเนินโครงการ ปีงบประมาณ  2564  มีดังนี้ 

ล าดับที่ ยุทธศาสตร ์ ชื่อโครงการตามแผน 
ชื่อรายการงบประมาณ 

ประจ าปี 64 
งบตาม

ข้อบัญญัต ิ
ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

1 1. การ

พัฒนาด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการขยายเขตไฟฟ้า
และติดต้ังโคมไฟฟ้า
สาธารณะ ซอยบ้าน

นายเคน หมู่ที่ 1 เช่ือม

บ้านบุ หมู่ที่ 10  

โครงการขยายเขตไฟฟ้าและ
ติดต้ังโคมไฟฟ้าสาธารณะ ซอย

บ้านนายเคน หมู่ที่ 1 เช่ือม

บ้านบุ หมู่ที่ 10 

150,000.00 144,504.76 144,504.76 5,495.24 

2  โครงการขยายเขต
ไฟฟ้า/ติดต้ังโคมไฟฟ้า
สาธารณะ บริเวณสระ
น้ าสนามกีฬาบ้านโค้ง

ยาง หมู่ 4  

โครงการขยายเขตไฟฟ้า/ติดต้ัง
โคมไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณ
สระน้ าสนามกีฬาบ้านโค้งยาง 

หมู่ 4 

130,000.00 129,066.48 129,066.48 933.52 

3  

โครงการติดตั้งโคม
ไฟฟ้ารอบหมู่บ้าน บ้าน

ท่าตะเคียน หมู่ที่ 13  

โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้ารอบ
หมู่บ้าน บ้านท่าตะเคียน หมู่ที่ 

13 

60,000.00 55,406.40 55,406.40 4,593.60 
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ล าดับที่ ยุทธศาสตร ์ ชื่อโครงการตามแผน 
ชื่อรายการงบประมาณ 

ประจ าปี 64 
งบตาม

ข้อบัญญัต ิ
ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

4  

โครงการขยายเขตไฟฟ้า 
/ ติดต้ังโคมไฟฟ้า
สาธารณะ พร้อมหม้อ
แปลงไฟฟ้าซอยบ้าน
นายสุนทร แฝงกระโทก 

หมู่ที่ 14  

โครงการขยายเขตไฟฟ้า / 
ติดต้ังโคมไฟฟ้าสาธารณะ 
พร้อมหม้อแปลงไฟฟ้าซอย
บ้านนายสุนทร แฝงกระโทก 

หมู่ที่ 14 

150,000.00 147,317.31 147,317.31 2,682.69 

5  

โครงการบ ารุงรักษา
หรือซ่อมแซมไฟฟ้า
สาธารณะ และไฟฟ้าโซ

ล่าเซลล์  

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 200,000.00 198,750.00 198,750.00 1,250.00 

6  

โครงการก่อสร้างถนน
ดินสายบึงทุ่งน้อย หมู่ที่ 

2 เช่ือมหมู่ที่ 1  

โครงการก่อสร้างถนนดิน

สายบึงทุ่งน้อย หมู่ที่ 2 
เช่ือมหมู่ที่ 1 

480,000.00 480,000.00 480,000.00 0.00 

7  โครงการซ่อมแซมถนน
หินคลกุ สายเลียบคลอง

ล าส าลาย หมู่ 3  

โครงการซ่อมแซมถนนหิน
คลุก สายเลียบคลองล าส า

ลาย หมู่ 3 

270,000.00 270,000.00 270,000.00 0.00 

8  โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.ซอยบ้านนางลอย
ถึงบ้านนายชลอ บ้าน

หนองยายเหล่ หมู่ที่ 5  

โครงการก่อสร้างถนน คสล.
ซอยบ้านนางลอยถึงบ้าน
นายชลอ บ้านหนองยายเหล่ 

หมู่ที่ 5 

120,000.00 120,000.00 0.00 0.00 

9  โครงการซ่อมแซมถนน
หินคลุกรอบหมู่บ้าน 
บ้านหนองยายเหล่ หมู่ 

5  

โครงการซ่อมแซมถนนหิน
คลุกรอบหมู่บ้าน บ้านหนอง

ยายเหล่ หมู่ 5 

150,000.00 150,000.00 150,000.00 0.00 

10  โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. สายบ้านนาย
มานพ คล้ายกระโทก 

หมู่ที่ 6  

โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
สายบ้านนายมานพ คล้าย

กระโทก หมู่ที่ 6 

460,000.00 460,000.00 460,000.00 0.00 

11  โครงการก่อสร้างถนน
ดินพร้อมลงหินคลุก 
สายเลียบคลองเหมือง - 

สายเหมืองซอย หมู่ 7  

โครงการก่อสร้างถนนดิน
พร้อมลงหินคลุก สายเลียบ
คลองเหมือง - สายเหมือง

ซอย หมู่ 7 

150,000.00 150,000.00 0.00 0.00 

12  โครงการซ่อมแซมถนน
หินคลุกท านบหลังห้า 

หมู่ที่ 8  

โครงการซ่อมแซมถนนหิน

คลุกท านบหลังห้า หมู่ที่ 8 
100,000.00 97,000.00 97,000.00 3,000.00 

13  โครงการซ่อมแซมถนน 
คสล. สายหน้าสะพาน

ท่าช้าง หมู่ที่ 8  

โครงการซ่อมแซมถนน คสล. 
สายหน้าสะพานท่าช้าง หมู่ที่ 

8 

120,000.00 120,000.00 0.00 0.00 

14  โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.สายอู่ช่างเลิศเช่ือม
ถนนสายโรงพยาบาล 

หมู่ 9  

โครงการก่อสร้างถนน คสล.
สายอู่ช่างเลิศเช่ือมถนนสาย

โรงพยาบาล หมู่ 9 

240,000.00 214,000.00 214,000.00 26,000.00 
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ล าดับที่ ยุทธศาสตร ์ ชื่อโครงการตามแผน 
ชื่อรายการงบประมาณ 

ประจ าปี 64 
งบตาม

ข้อบัญญัต ิ
ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

15  โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.สายบ้านนาย
จันทร์ ครึบกระโทก 

บ้านปรางค์ หมู่ที่ 9  

โครงการก่อสร้างถนน คสล.
สายบ้านนายจันทร์ ครึบกระ

โทก บ้านปรางค์ หมู่ที่ 9 

88,000.00 88,000.00 0.00 0.00 

16  โครงการวางท่อระบาย
น้ า คสล. หน้าบ้านนาย
ทวาย พรมโสภา บ้านบุ 

หมู่ที่ 10  

โครงการวางท่อระบายน้ า 
คสล. หน้าบ้านนายทวาย 

พรมโสภา บ้านบุ หมู่ที่ 10 

120,000.00 120,000.00 0.00 0.00 

17  โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.จากบ้านนางเขียว 
ถึงบ้านนายเพิ่ม หมู่ที่ 

11  

โครงการก่อสร้างถนน คสล.
จากบ้านนางเขียว ถึงบ้าน

นายเพิ่ม หมู่ที่ 11 

370,000.00 322,000.00 322,000.00 48,000.00 

18  โครงการซ่อมแซมถนน
หินคลุก ทางเข้าทุ่งใหญ่
ถึงคลองช้างตาย บ้าน

ปรางค์ หมู่ 11  

 โครงการซ่อมแซมถนนหิน
คลุก ทางเข้าทุ่งใหญ่ถึงคลอง

ช้างตาย บ้านปรางค์ หมู่ 11 

120,000.00 120,000.00 120,000.00 0.00 

19  โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.สายต้นสงวน หมู่ที่ 

12  

โครงการก่อสร้างถนน คสล.

สายต้นสงวน หมู่ที่ 12 
450,000.00 450,000.00 0.00 0.00 

20  โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. ซอยบ้านนายทอง
สุข ถึงบ้านนายประสิทธิ์ 

หมู่ 13  

โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
ซอยบ้านนายทองสุข ถึงบ้าน

นายประสิทธิ์ หมู่ 13 

125,000.00 125,000.00 0.00 0.00 

21  โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.สายบ้านนาย
บัญญัติ ครากกระโทก 
บ้านคลองกลาง หมู่ที่ 

15  

โครงการก่อสร้างถนน คสล.
สายบ้านนายบญัญัติ คราก
กระโทก บ้านคลองกลาง 

หมู่ที่ 15 

92,000.00 92,000.00 0.00 0.00 

22   โครงการวางท่อระบาย

น้ า หมู่ที่ 15 จากสี่แยก

บ้านนางฉลวย ไปหมู่ 

14  

โครงการวางท่อระบายน้ า 

หมู่ที่ 15 จากสี่แยกบ้านนาง

ฉลวย ไปหมู่ 14 

250,000.00 250,000.00 0.00 0.00 

23  โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.ทางเข้าบ้านโนน

แดง หมู่ที่ 16  

โครงการก่อสร้างถนน คสล.
ทางเข้าบ้านโนนแดง หมู่ที่ 

16 

260,000.00 228,000.00 228,000.00 32,000.00 

24  โครงการซ่อมแซมถนน
หินคลุกสายคลอง
เหมือง และคลองหิน

โคลน หมู่ 17  

โครงการซ่อมแซมถนนหิน
คลุกสายคลองเหมือง และ

คลองหินโคลน หมู่ 17 

200,000.00 200,000.00 200,000.00 0.00 

25  โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. ซอยบ้านนายเทพ 

กรอกกระโทก หมู่ 18  

โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
ซอยบ้านนายเทพ กรอกกระ

โทก หมู่ 18 

190,000.00 190,000.00 190,000.00 0.00 
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ล าดับที่ ยุทธศาสตร ์ ชื่อโครงการตามแผน 
ชื่อรายการงบประมาณ 

ประจ าปี 64 
งบตาม

ข้อบัญญัต ิ
ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

26  โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.สายบ้านนายมานพ 
บ่วงกระโทก บ้านบุยอ 

หมู่ที่ 18  

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.สายบ้านนายมานพ 
บ่วงกระโทก บ้านบุยอ 

หมู่ที่ 18 

210,000.00 210,000.00 210,000.00 0.00 

27  โครงการก่อสร้างถนน 

คสล. สายบ้านทุ่ง หมู่ที่ 6 
(ช่วงซอยบ้านนางประคอง 

รักษาสุวรรณ)  

โครงการก่อสร้างถนน 

คสล. สายบ้านทุ่ง หมู่ที่ 6 
(ช่วงซอยบ้านนางประคอง 

รักษาสุวรรณ) 

110,000.00 104,000.00 104,000.00 6,000.00 

28  โครงการซ่อมแซม 
ปรับปรุงท่อระบายน้ า 

บ้านคลองยาง หมู่ที่ 14  

โครงการซ่อมแซม 
ปรับปรุงท่อระบายน้ า 

บ้านคลองยาง หมู่ที่ 14 

250,000.00 240,000.00 240,000.00 10,000.00 

29  โครงการก่อสร้างหอถัง
น้ าประปา คุ้มหนองเฝ้า 

บ้านโนนแดง หมู่ที่ 16  

โครงการก่อสร้างหอถัง
น้ าประปา คุ้มหนองเฝ้า 

บ้านโนนแดง หมู่ที่ 16 

250,000.00 250,000.00 0.00 0.00 

30 2. 
ยุทธศาสตร์
การสร้าง
ความสามาร
ถทาง
เศรษฐกิจ 
การ
ท่องเที่ยว 
การเกษตร 
เพื่อบรรเทา
ปัญหาความ
ยากจน 

ฝึกอบรมส่งเสริมและ
พัฒนาอาชีพตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง  

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
ฝึกอบรมส่งเสริมและ
พัฒนาอาชีพตามหลัก
ปรัชญา เศรษฐกิจ
พอเพียง 

50,000.00 16,300.00 16,300.00 33,700.00 

31 โครงการฝึกอบรม
อาสาสมัคร 
ปศุสัตว์ 

ค่าใช้จ่ายโครงการ
ฝึกอบรมอาสาสมัครปศุ
สัตว์ 

5,000.00 2,600 2,600 2,400 

32 3. สร้าง
สังคมให้มี
คุณภาพชีวิต
ที่ดีอย่าง
ทั่วถึงและ
อยู่ร่วมกัน
อย่างมี
ความสุข 

โครงการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยทาง
ถนนในช่วงเทศกาล

ส าคัญ  

โครงการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยทาง
ถนนในช่วงเทศกาลส าคัญ 

12,000.00 9,300.00 9,300.00 2,700.00 

33  พัฒนาครู/ผู้ช่วยครูผู้ดูแล
เด็ก/ผู้ดูแลเด็กของศูนย์

พัฒนาเด็กเล็ก  

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคร/ู
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแล
เด็กของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

55,000.00 25,712.00 25,712.00 29,288.00 

34  สนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา(ค่าจัด 
การเรียนการสอนรายหัว

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)  

สนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา(ค่าจัด 
การเรียนการสอนรายหัว
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) 

93,500.00 87,960.00 87,960.00 5,540.00 
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ล าดับที่ ยุทธศาสตร ์ ชื่อโครงการตามแผน 
ชื่อรายการงบประมาณ 

ประจ าปี 64 
งบตาม

ข้อบัญญัต ิ
ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

35  สนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา 
(ค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาส าหรับศูนย์

พัฒนาเด็กเล็ก)  

สนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา 
(ค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาส าหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก) 

45,200.00 28,250.00 28,250.00 16,950.00 

36  สนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา 

(อาหารกลางวัน)  

สนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา 
(อาหารกลางวัน) 

269,500.00 239,540.00 239,540.00 29,960.00 

37  อาหารเสริม (นม)  ค่าอาหารเสริม (นม)  
 

848,900.00 720,024.48 720,024.48 128,875.52 

38  อาหารเสริมนมเด็กใน

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
ค่าอาหารเสริม (นม)  848,900.00 720,024.48 720,024.48 128,875.52 

39  โครงการปรับปรุง/
ซ่อมแซมศูนย์พัฒนา

เด็กเล็ก  

โครงการปรับปรุง/
ซ่อมแซม ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

60,000.00 60,000.00 0.00 0.00 

40  โครงการอุดหนุนอาหาร

กลางวันนักเรียน  
โครงการอุดหนุนอาหาร
กลางวันนักเรียน 

1,600,000.00 1,414,000.00 1,414,000.00 186,000.00 

41  โครงการเกษตรเพื่อ
อาหารกลางวันตาม

แนวทางพระราชด าร ิ 

โครงการเกษตรเพื่อ
อาหารกลางวันตาม
แนวทางพระราชด าร ิ

30,000.00 30,000.00 30,000.00 0.00 

42  อุดหนุนโครงการจัดงาน
วันเด็ก โรงเรียน สพฐ. 
ในเขตรับผิดชอบ อบต.

พลับพลา  

อุดหนุนโครงการจัดงาน
วันเด็กโรงเรียน สพฐ. ใน
เขตรับผิดชอบ อบต.
พลับพลา 

30,000.00 30,000.00 30,000.00 0.00 

43  อุดหนุนโรงเรียน สพฐ.
โครงการป้องกันและ

แก้ไขปัญหายาเสพติด  

อุดหนุนโรงเรียน สพฐ. 
โครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 

30,000.00 30,000.00 30,000.00 0.00 

44  จัดซื้อน้ ายาก าจัดยุงลาย

ทรายอะเบท  
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย ์

70,000.00 69,000.00 69,000.00 1,000.00 

45  โครงการรณรงค์ฉีด
วัคซีนป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้า ภายใต้โครงการ
สัตว์ปลอดโรคคน
ปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้า ตามพระ
ปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จ
พระเจ้าน้องนางเธอ เจ้า
ฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ 
อัครราชกุมารี กรมพระ
ศรีสวางควัฒน วรขัตติ

ราชนารี  

โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีน
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 
ภายใต้โครงการสัตว์ปลอด
โรคคนปลอดภัยจากโรค
พิษสุนัขบ้า ตามพระ
ปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระ
เจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้า
จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัคร
ราชกุมารี กรมพระศรี
สวางควัฒนวรขัตติราช
นารี 

60,000.00 53,100 53,100 6,900 
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ล าดับที่ ยุทธศาสตร ์
ชื่อโครงการตาม

แผน 

ชื่อรายการ
งบประมาณ 
ประจ าปี 64 

งบตามข้อบัญญัต ิ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

46  

โครงการติดตั้ง
ตาข่ายกันลูก

ฟุตบอล  

โครงการติดตั้งตา
ข่ายกันลูกฟุตบอล 

60,000.00 59,710.00 59,710.00 290.00 

47  

เงินสงเคราะห์
เบี้ยยังชีพผู้ป่วย

เอดส ์ 

เบี้ยยังชีพผู้ป่วย
เอดส ์

48,000.00 30,000.00 30,000.00 18,000.00 

48  

โครงการสร้าง
หลักประกัน
รายได้แก่

ผู้สูงอาย ุ 

เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ 14,715,600.00 14,056,500.00 14,056,500.00 659,100.00 

49  โครงการ
สนับสนุน
เสริมสร้าง
สวัสดิการทาง
สังคมให้แก่ผู้
พิการหรือผู้

ทุพพลภาพ  

เบี้ยยังชีพความ
พิการ 

3,536,000.00 3,075,800.00 3,075,800.00 460,200.00 

50  โครงการก่อสร้าง
โครงหลังคา
บริเวณสนามเด็ก
เล่นศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านท่า

ตะเคียน  

โครงการก่อสร้าง
โครงหลังคาบริเวณ
สนามเด็กเล่นศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
ท่าตะเคียน 

100,000.00 99,500.00 0.00 500.00 

51 
4. ยุทธศาสตร์
การอนุรักษ์
และพัฒนา
ทรัพยากร 
ธรรมชาติ 
และ
สิ่งแวดล้อมให้
เกิดความ
สมดุลอย่างยั้ง
ยืน 

จ้างเหมาเก็บ

ขยะมูลฝอย  
ค่าจ้างเหมาเก็บ
ขยะมูลฝอย 

306,000.00 306,000.00 280,500.00 0.00 

52 โครงการบริหาร
จัดการคัดแยก
ขยะมูลฝอยใน

ชุมชน  

ค่าใช้จ่ายใน
โครงการบริหาร
จัดการคัดแยกขยะ
มูลฝอยในชุมชน 

40,000.00 25,582.00 25,582.00 14,418.00 

53 โครงการอัน
เนื่องมาจาก
พระราชด าริ 
(โครงการปลูกป่า

ชุมชน)  

ค่าใช้จ่ายโครงการ
อันเนื่องมาจาก
พระราชด าร ิ

20,000.00 16,800.00 16,800.00 3,200.00 

54  โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชด าริ
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราช

กุมารี (อพ.สธ.)  

โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชด าริสมเด็จ
พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราช
กุมารี (อพ.สธ.) 

20,000.00 3,800.00 3,800.00 16,200.00 
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ล าดับที่ ยุทธศาสตร ์ ชื่อโครงการตามแผน 
ชื่อรายการงบประมาณ 

ประจ าปี 64 
งบตาม

ข้อบัญญัต ิ
ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

55 5. การ
บริหาร
ราชการตาม
หลักการ
บริหาร
บ้านเมืองที่
ดี 

ผลประโยชน์ตอบแทนอื่น
เป็นกรณีพิเศษ (ส านักงาน

ปลัด)  

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติ
ราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

385,000.00 364,300.00 0.00 20,700.00 

56 ฝึกอบรมบุคลากรเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน (ส านักงาน

ปลัด)  

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการ 

59,440.00 24,259.00 24,259.00 35,181.00 

57 

 

โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของคณะ
ผู้บริหาร/สมาชิกสภา/
พนักงานส่วนต าบล/

ลูกจ้าง/พนักงานจ้าง  

ค่าใช้จ่ายโครงการ
ฝึกอบรมเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของคณะ
ผู้บริหาร สมาชิกสภา 
พนักงานส่วนต าบล 
ลูกจ้าง พนักงานจ้าง 

150,000.00 127,590.00 127,590.00 22,410.00 

58 
 

โครงการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การส่ือสาร 

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา
ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร 

20,000.00 3,000.00 3,000.00 17,000.00 

59 

 

ค่าจ้างที่ปรึกษาโครงการ
ประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการด้านคุณภาพการ

ให้บริการ  

ค่าจ้างที่ปรึกษาโครงการ
ประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการด้านคุณภาพการ
ให้บริการ 

18,000.00 18,000.00 18,000.00 0.00 

60 

 

ผลประโยชน์ตอบแทนอื่น

เป็นกรณพีิเศษ (กองคลัง)  
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติ
ราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

442,000.00 442,000.00 256,400.00 0.00 

61 

 

ฝึกอบรมบุคลากรเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงาน (กองคลัง)  

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการ 

78,000.00 58,564.00 58,564.00 19,436.00 

62 

 

ผลประโยชน์ตอบแทนอื่น
เป็นกรณีพิเศษ (กอง

ศึกษาฯ)  

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติ
ราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

123,000.00 123,000.00 0.00 0.00 

63 

 

ฝึกอบรมบุคลากรเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงาน (กองศึกษาฯ)  

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการ 

81,480.00 22,480.00 22,480.00 59,000.00 

64 

 

ผลประโยชน์ตอบแทนอื่น
เป็นกรณีพิเศษ (กอง

สวัสดิการฯ)  

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติ
ราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

59,000.00 59,000.00 0.00 0.00 

65 

 

ฝึกอบรมบุคลากรเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน (กองสวัสดิการ

ฯ)  

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการ 

41,900.00 18,924.00 18,924.00 22,976.00 



-29- 
 

ล าดับที่ ยุทธศาสตร ์ ชื่อโครงการตามแผน 
ชื่อรายการงบประมาณ 

ประจ าปี 64 
งบตาม

ข้อบัญญัต ิ
ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

66  

ผลประโยชน์ตอบ
แทนอื่นเป็นกรณี

พิเศษ (กองช่าง)  

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติ
ราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

110,000.00 110,000.00 0.00 0.00 

67 6. ยุทธศาสตร์
การส่งเสริมการ
ปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย 

ความมั่นคง และ
สนับสนุน 

แนวนโยบายของ
รัฐบาล จังหวัด 

อ าเภอ 

โครงการ งานพระ
ราชพิธี รัฐพิธีการที่
เป็นวันส าคัญทาง
ราชการ เช่น วันปิย
มหาราช วันเฉลิม
พระชนพรรษา และ

อื่นๆ  

โครงการ งานพระราชพิธี 
รัฐพิธีการที่เป็นวันส าคัญ
ทางราชการ เช่น วันปิย
มหาราช วันเฉลิมพระชน
พรรษา และอื่นๆ 

10,000.00 4,600.00 4,600.00 5,400.00 

68 

อุดหนุน อปท.ตาม
โครงการ ศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชน
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นระดับ
อ าเภอ อ าเภอโชคชัย 

จังหวัดนครราชสีมา  

อุดหนุน อปท. ตาม
โครงการศูนย์ปฏิบัติการ
ร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นระดับ
อ าเภอ อ าเภอโชคชัย 
จังหวัดนครราชสีมา 

11,000.00 11,000.00 11,000.00 0.00 

 

ข้อมูลในระบบ e-plan  ณ  เดือนตุลาคม  2564 
โครงการที่ไม่ได้ด าเนินการ 

ล าดับที ่ ยุทธศาสตร์ โครงการ งบประมาณ หมายเหตุ 
1 1. โครงสร้างพื้นฐาน เงินชดเชยค่างานก่อสร้างตาม

สัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)  
50,000 ไม่ได้ด าเนินการ 

2  ตรวจสอบน้ าประปาหมู่บ้านและ
น้ าบาดาล 

10,000 ไม่ด าเนินการ 

3  โครงการบ ารุงรักษาและซ่อมแซม
ถนนและระบบระบายน้ าในเขต
รับผิดชอบของ อบต.พลับพลา  

116,000.00 ไม่ด าเนินการ ใช้งบค่าวัสดุก่อสร้าง
แทน 

4 2. เสริมสร้าง
ความสามารถทาง
เศรษฐกิจ การท่องเที่ยว 
การเกษตร เพื่อบรรเทา
ปัญหาความยากจน 

อุดหนุนกลุ่มอาชีพและกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชน  

30,000 ไม่ได้ด าเนินการเพราะไม่มีกลุ่มมาขอ
และไม่เข้าหลักเกณฑ์ 

5 3. สร้างสังคมให้มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีอย่างทั่วถึงและอยู่
ร่วมกันอย่างมีความสุข 

โครงการอบรมและประชุม
ประชาคมต่างๆ ของหมู่บ้าน 

18,000 ไม่ได้ด าเนินการเนื่องจากเบิกจากค่า
รับรองการประชุมสภาท้องถิ่ นหรือ
คณะกรรมการ อนุกรรมการ 

6  โครงการด าเนินงานกิจการ  
อปพร.  

100,000 เนื่องจากอยู่ในช่วงสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโร
นา 2019 
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7  โครงการจัดการปัญหาไฟป่าและ
หมอกควัน 

15,000 เนื่องจากอยู่ในช่วงสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโค
โรนา 2019 

8  โครงการฝึกศึกษาเรียนรู้ในสวน
สัตว ์ 

10,000 เนื่องจากอยู่ในช่วงสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโค
โรนา 2019 

9  จัดซื้อเวชภัณฑ์ตอนและท าหมัน
สุนัข/แมว 

20,000 เนื่องจากอยู่ในช่วงสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโค
โรนา 2019 

10  เงินอุดหนุนส าหรับการ
ด าเนินงานตามแนวทางโครงการ
พระราชด าริด้านสาธารณสุข  

360,000 เนื่องจากอยู่ในช่วงสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโค
โรนา 2019 

11  โครงการส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุต าบล
พลับพลา  

100,000 เนื่องจากอยู่ในช่วงสถานการณ์การ
แพร่ระบาดขอ งโรคติดเชื้อไวรัสโค
โรนา 2019 

12  โครงการพัฒนาสตรีและ
เสริมสร้าง ความเข้มแข็งของ
ครอบครัว  

100,000 เนื่องจากอยู่ในช่วงสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโค
โรนา 2019 

13  โครงการงานแข่งเรือประเพณ ี - มีการโอนลดงบประมาณไปตั้ง
รายการใหม่ คือ โครงการติดตั้งตา
ข่ายกันลูกฟุตบอล 

14  โครงการงานฉลองอนุสาวรีย์ท้าว 
สุรนารีอ าเภอโชคชัย  

- มีการโอนลดงบประมาณไปยัง
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 

15  โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพ
ติด  

100,000 เนื่องจากอยู่ในช่วงสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโค
โรนา 2019 

16  โครงการฝกึอบรมชุดปฏิบัติการ
จิตอาสาภัยพิบัติประจ าองค์การ
บริหารส่วนต าบลพลับพลา  

50,000 เนื่องจากอยู่ในช่วงสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโค
โรนา 2019 

17  พัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูที่
สังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  

5,000 เนื่องจากอยู่ในช่วงสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโ รคติดเช้ือไวรัสโค
โรนา 2019 

18 4. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์และ
พัฒนาทรัพยากรธรรมชาต ิและ
สิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุล
อย่างยั่งยืน 

ปักแนวเขตที่สาธารณะ  50,000 ไม่ได้ด าเนินการ 

19  โครงการคลองสวยน้ าใส คนไทย
มีความสุข  

20,000 เนื่องจากอยู่ในช่วงสถานการณ์การ
แพร่ระบาดข องโรคติดเชื้อไวรัสโค
โรนา 2019 
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ล าดับที ่ ยุทธศาสตร์ โครงการ งบประมาณ หมายเหตุ 
20  โครงการธนาคารน้ าใต้ดิน 

(Groundwater Bank) ตามปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงด้วยศาสตร์พระราชา 

10,000 เนื่องจากอยู่ในช่วงสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 

21 5. การบริหารราชการตาม
หลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี 

โครงการพัฒนาการบริหารงานท่ีมี
ประสิทธิภาพ  

10,000 ไม่ได้ด าเนินการ 

22  โครงการ จัดท าหรือปรับปรุงแผน
ที่ภาษ ี 

200,000 ไม่ได้ด าเนินการ 

23  ฝึกอบรมบุคลากรเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
(กองช่าง) 

30,000 ไม่ได้ด าเนินการ 

24  กิจกรรมและโครงการปกป้อง
สถาบันส าคัญของชาติ 

20,000 เนื่องจากอยู่ในช่วงสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 

25  จัดตั้งศูนย์ปรองดองสมานฉันท์
ระดับท้องถิ่น 

20,000 เนื่องจากอยู่ในช่วงสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 

26 6. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตย 
ความมั่นคง และสนับสนุน 
แนวนโยบายของรัฐบาล 
จังหวัด อ าเภอ 

ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง 
 

800,000 ยังไม่มีการเลือกตั้งใหม่ 

27 โครงการเฉลิมพระเกียรติ 30,000 เนื่องจากอยู่ในช่วงสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติ ดเช้ือ
ไวรัสโคโรนา 2019 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่  3 
ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล 

 

1.   ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น  (ปี ๒๕๖๔) 
 -  คะแนนรวมทั้งหมด  ๙๐๐  คะแนน   
 -   คะแนนที่คณะกรรมการประเมินได้  ๘๑7  คะแนน   

-  คะแนนเฉลี่ยร้อยละ  ๙๐.80  
2.  ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น  ประจ าปี  2564 
 -   คะแนนรวมทั้งหมด  ๙๐๐  คะแนน  
  -   คะแนนที่คณะกรรมการประเมินได้  819  คะแนน   

-  คะแนนเฉลี่ยร้อยละ ๙๑.00 
3.  ผลการประเมินความพึงพอใจ 

 ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม 
   จากจ านวนแบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน  

ภาพรวม แบบสอบถามจ านวนทั้งสิ้น  130  ชุด  สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ  ดังนี้ 
ส่วนที่  1  ข้อมูลทั่วไป 
 1.  เพศ 

สถานภาพ จ านวน (คน) ร้อยละ 
  เพศ     ชาย 
            หญิง 

57 
73 

43.85 
56.15 

รวม 130 100 
2.  อาย ุ

สถานภาพ จ านวน (คน) ร้อยละ 
อาย ุ

- อายุต่ ากว่า  20  ปี 
- อายุ  20 – 30  ปี 
- อาย ุ 31 – 40  ปี 
- อายุ  41 – 50  ปี 
- อายุ  51 – 60  ปี 
- อายุมากกว่า  60  ปี 

 
3 
13 
27 
24 
44 
19 

 
2.31 
10.00 
20.77 
18.46 
33.85 
14.62 

รวม 130 100 
3.  ระดับการศึกษา  

สถานภาพ จ านวน (คน) ร้อยละ 
ระดับการศึกษา 
  1.  ประถมศึกษา 
  2.  มัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า 
  3.  อนุปริญญา หรือเทียบเท่า 
  4.  ปริญญาตร ี
  5.  สูงกว่าปริญญาตร ี
  6.  อื่นๆ ระบ ุ

 
62 
53 
7 
8 
0 
0 

 
47.69 
40.77 
5.38 
6.15 
0.00 
0.00 

รวม 130 100 
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4. อาชีพ  
สถานภาพ จ านวน (คน) ร้อยละ 

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

 
1 
2 
16 
28 
5 
78 
0 

 
0.77 
1.54 
12.31 
21.54 
3.85 
60.00 
0.00 

รวม 130 100 
 

ส่วนที่  2  ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประเด็น พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 

1.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 2.98 9.13 0.38 

2.  มีการประชาสัมพนัธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 3.27 8.46 0.77 

3.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 3.75 8.27 0.48 

4.  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ 3.55 8.17 0.77 

5.  มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 2.60 9.34 0.58 

6.  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 2.88 9.13 0.48 

7.  ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา 3.37 8.56 0.58 

8.  ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 3.75 8.46 0.29 

ภาพรวม 26.15 69.52 4.33 
 

   สรุปคะแนนจากแบบสอบถามทั้งหมด  130  คน  ประเด็นความพึงพอใจ  8  ประเด็น 
   คะแนนความพึงพอใจเต็มทั้งหมด  1,040  คะแนน  (8 x 130) 
   ระดับคะแนนความพึงพอใจภาพรวม   -   พอใจมาก  =   272  คะแนน       272x100   =  26.15 
                            1,040 
        -  พอใจ       =  723   คะแนน 723x100    =  69.52 
                  1,040 
        -  ไม่พอใจ    =   45   คะแนน         45x100    =   4.33 
                  1,040 
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ผลการด าเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร ์
 

คะแนนความพึงพอใจในแต่ละประเด็นการพัฒนา  1,300  คะแนน   (10x130) 
คะแนนความพึงพอใจภาพรวม  10,400  คะแนน  (8x10x130) 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

ประเด็น 
คะแนนความพึง

พอใจ 
คะแนนความพึงพอใจ

(เต็ม 10 คะแนน) 
1.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 1,103 8.48 
2.  มีการประชาสมัพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 1,100 8.46 
3.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 1,092 8.40 
4.  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ 1,102 8.48 
5.  มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 1,050 8.08 
6.  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 1,099 8.45 
7.  ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา 1,108 8.52 
8.  ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 1,135 8.73 

ภาพรวม   8,789 8.45 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความสามารถทางเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว การเกษตร เพื่อบรรเทาปัญหาความ
ยากจน 

ประเด็น 
คะแนนความพึง

พอใจ 
คะแนนความพึงพอใจ

(เต็ม 10 คะแนน) 
1.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 1,098 8.45 
2.  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 1,090 8.38 
3.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 1,087 8.36 
4.  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ 1,084 8.34 
5.  มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 1,059 8.15 
6.  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 1,085 8.35 
7.  ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา 1,095 8.42 
8.  ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 1,101 8.47 

ภาพรวม   8,699 8.36 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างทั่วถึงและอยูร่่วมกันอย่างมีความสุข 

ประเด็น 
คะแนนความพึง

พอใจ 
คะแนนความพึงพอใจ

(เต็ม 10 คะแนน) 
1.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 1,118 8.60 
2.  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 1,106 8.51 
3.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 1,106 8.51 
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ประเด็น 
คะแนนความพึง

พอใจ 
คะแนนความพึงพอใจ

(เต็ม 10 คะแนน) 
4.  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ 1,085 8.35 

5.  มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 1,052 8.09 

6.  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 1,084 8.34 

7.  ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา 1,090 8.38 

8.  ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 1,112 8.55 
ภาพรวม   8,753 8.42 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุลอย่างยั่งยืน 

ประเด็น 
คะแนนความพึง

พอใจ 
คะแนนความพึงพอใจ

(เต็ม 10 คะแนน) 
1.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 1,118 8.60 
2.  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 1,111 8.55 
3.  มกีารเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 1,110 8.54 
4.  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ 1,107 8.52 
5.  มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 1,072 8.25 
6.  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 1,093 8.41 
7.  ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา 1,100 8.46 
8.  ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 1,125 8.65 

ภาพรวม   8,836 8.50 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  ยุทธศาสตร์การบริหารราชการตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี  

ประเด็น 
คะแนนความพึง

พอใจ 
คะแนนความพึงพอใจ

(เต็ม 10 คะแนน) 
1.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 1,100 8.46 
2.  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 1,084 8.34 
3.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 1,092 8.40 
4.  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ 1,084 8.34 
5.  มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 1,046 8.05 
6.  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 1,097 8.44 
7.  ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา 1,090 8.38 
8.  ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 1,111 8.55 

ภาพรวม   8,704 8.37 
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ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทศาสตร์การส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย ความมั่นคง และสนับสนุนแนวนโยบายของ
รัฐบาล จังหวัด อ าเภอ 

ประเด็น 
คะแนนความพึง

พอใจ 
คะแนนความพึงพอใจ

(เต็ม 10 คะแนน) 
1.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 1,116 8.58 
2.  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 1,118 8.60 
3.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 1,106 8.51 
4.  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ 1,092 8.40 
5.  มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 1,058 8.14 
6.  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 1,095 8.42 
7.  ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา 1,101 8.47 
8.  ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 1,106 8.51 

ภาพรวม   8,792 8.45 

 
ผลการด าเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

1.  โครงการก่อสร้างถนนดินสายบึงทุ่งน้อย หมู่ที่ 2 เชื่อมหมู่ที่ 1 
ส่วนที่  1  ข้อมูลทั่วไป 
 1.  เพศ 

สถานภาพ จ านวน (คน) ร้อยละ 
เพศ 
       ชาย 
       หญิง 

 
3 
7 

 
30 
70 

รวม 10 100 

2.  อายุ 
สถานภาพ จ านวน (คน) ร้อยละ 

อาย ุ
- อายุต่ ากว่า  20  ปี 
- อายุ  20 – 30  ปี 
- อาย ุ 31 – 40  ปี 
- อายุ  41 – 50  ปี 
- อายุ  51 – 60  ปี 
- อายุมากกว่า  60  ปี 

 
0 
0 
0 
0 
1 
9 

 
0 
0 
0 
0 
10 
90 

รวม 10 100 

3.  ระดับการศึกษา  
สถานภาพ จ านวน (คน) ร้อยละ 

ระดับการศึกษา 
  1.  ประถมศึกษา 

 
9 

 
90 
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สถานภาพ จ านวน (คน) ร้อยละ 
ระดับการศึกษา 
  2.  มัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า 
  3.  อนุปริญญา หรือเทียบเท่า 
  4.  ปริญญาตร ี
  5.  สูงกว่าปริญญาตร ี
  6.  อื่นๆ ระบ ุ

 
1 
0 
0 
0 
0 

 
10 
0 
0 
0 
0 

รวม 10 100 

4. อาชีพ  
สถานภาพ จ านวน (คน) ร้อยละ 

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

 
0 
0 
0 
0 
0 
10 
0 

 
0 
0 
0 
0 
0 

100 
0 

รวม 10 100 
 

ส่วนที่  2  ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา 

ประเด็น 
ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สุด มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อยที่สุด 

1. ถนนมีคุณภาพได้มาตรฐานตามแบบที่ก าหนด 0 1.43 12.85 0 0 
2. ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจร 0 2.86 11.43 0 0 
3. สามารถลดการเกิดอุบัติเหตุในการสัญจร 0 11.43 2.86 0 0 
4. การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 0 5.71 8.57 0 0 
5. มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ 0 4.29 10 0 0 
6. ผลการด าเนินโครงการน าไปสู่การแก้ไขปัญหา 0 5.71 8.57 0 0 
7. ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ 0 10 4.29 0 0 

รวม 0 41.43 58.57 0 0 

สรุปคะแนนจากแบบสอบถามทั้งหมด  10  คน  ประเด็นความพึงพอใจ  7  ประเด็น 
   คะแนนความพึงพอใจเต็มทั้งหมด  70  คะแนน  (7 x 10) 
   ระดับคะแนนความพึงพอใจภาพรวม   -   มาก      =  29    คะแนน    29x100    =  41.43 
                                    70 

-  ปานกลาง  =  41  คะแนน      41x100    =  58.57 
                          70 
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2.  โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก สายเลียบคลองล าส าลาย หมู่ที่ 3 
ส่วนที่  1  ข้อมูลทั่วไป 
 1.  เพศ 

สถานภาพ จ านวน (คน) ร้อยละ 
เพศ 
       ชาย 
       หญิง 

 
5 
5 

 
50 
50 

รวม 10 100 

2.  อายุ 
สถานภาพ จ านวน (คน) ร้อยละ 

อาย ุ
- อายุต่ ากว่า  20  ปี 
- อายุ  20 – 30  ปี 
- อาย ุ 31 – 40  ปี 
- อายุ  41 – 50  ปี 
- อายุ  51 – 60  ปี 
- อายุมากกว่า  60  ปี 

 
0 
0 
1 
2 
6 
1 

 
0 
0 
10 
20 
60 
10 

รวม 10 100 

3.  ระดับการศึกษา  
สถานภาพ จ านวน (คน) ร้อยละ 

ระดับการศึกษา 
  1.  ประถมศึกษา 
  2.  มัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า 
  3.  อนุปริญญา หรือเทียบเท่า 
  4.  ปริญญาตร ี
  5.  สูงกว่าปริญญาตร ี
  6.  อื่นๆ ระบ ุ

 
5 
5 
0 
0 
0 
0 

 
50 
50 
0 
0 
0 
0 

รวม 10 100 

4. อาชีพ  
สถานภาพ จ านวน (คน) ร้อยละ 

อาชีพ 
  1.  รับราชการ 
  2.  เอกชน/รัฐวิสาหกจิ 
  3.  ค้าขาย  ธุรกิจส่วนตัว 
  4.  รับจ้าง 
  5.  นักเรียนนักศึกษา 
  6.  เกษตรกรรม 

 
0 
0 
1 
3 
0 
0 

 
0 
0 
10 
30 
0 
60 
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สถานภาพ จ านวน (คน) ร้อยละ 
  7.  อื่น ๆ 0 0 

รวม 10 100 
 

ส่วนที่  2  ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา 

ประเด็น 
ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สุด มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อยที่สุด 

1. ถนนมีคุณภาพได้มาตรฐานตามแบบที่ก าหนด 0 0 4.29 10 0 
2. ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจร 0 1.43 5.70 7.14 0 
3. สามารถลดการเกิดอุบัติเหตุในการสัญจร 0 1.43 4.29 5.71 2.86 
4. การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 0 0 4.29 10 0 
5. มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ 0 0 0 10 4.28 
6. ผลการด าเนินโครงการน าไปสู่การแก้ไขปัญหา 0 1.43 1.43 8.58 2.86 
7. ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ 0 0 7.14 5.71 1.43 

รวม 0 4.29 27.14 57.14 11.43 

สรุปคะแนนจากแบบสอบถามทั้งหมด  10  คน  ประเด็นความพึงพอใจ  7  ประเด็น 
   คะแนนความพึงพอใจเต็มทั้งหมด  70  คะแนน  (7 x 10) 
   ระดับคะแนนความพึงพอใจภาพรวม   -   มาก       =   3    คะแนน        3x100     =  4.29 
                                   70 
        -  ปานกลาง  =  19   คะแนน        19x100    =  27.14 
                         70 
        -  น้อย        =  40   คะแนน         40x100   =  57.14 
                                   70 

-  น้อยที่สุด  =    8   คะแนน         8x100     =  11.43 
                                   70 

 

3.  โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกรอบหมู่บ้าน บ้านหนองยายเหล่ หมู่ที่ 5 
 1.  เพศ 

สถานภาพ จ านวน (คน) ร้อยละ 
เพศ 
       ชาย 
       หญิง 

 
5 
5 

 
50 
50 

รวม 10 100 
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2.  อายุ 

สถานภาพ จ านวน (คน) ร้อยละ 
อาย ุ
     -     อายุต่ ากว่า  20  ปี 

- อายุ  20 – 30  ปี 
- อาย ุ 31 – 40  ปี 
- อายุ  41 – 50  ปี 
- อายุ  51 – 60  ปี 
- อายุมากกว่า  60  ปี 

 
0 
2 
1 
3 
4 
0 

 
0 
20 
10 
30 
40 
0 

รวม 10 100 

3.  ระดับการศึกษา  
สถานภาพ จ านวน (คน) ร้อยละ 

ระดับการศึกษา 
  1.  ประถมศึกษา 
  2.  มัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า 
  3.  อนุปริญญา หรือเทยีบเท่า 
  4.  ปริญญาตร ี
  5.  สูงกว่าปริญญาตร ี
  6.  อื่นๆ ระบ ุ

 
4 
6 
0 
0 
0 
0 

 
40 
60 
0 
0 
0 
0 

รวม 10 100 

4. อาชีพ  
สถานภาพ จ านวน (คน) ร้อยละ 

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

 
0 
1 
1 
5 
0 
3 
0 

 
0 
10 
10 
50 
0 
30 
0 

รวม 10 100 
 

ส่วนที่  2  ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา 

ประเด็น 
ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สุด มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อยที่สุด 

1. ถนนมีคุณภาพได้มาตรฐานตามแบบที่ก าหนด 2.86 7.14 2.85 1.43 0 

2. ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจร 4.29 8.57 1.43 0 0 
3. สามารถลดการเกิดอุบัติเหตุในการสัญจร 4.29 8.57 1.43 0 0 
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ประเด็น 
ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สุด มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อยที่สุด 

4. การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 2.86 10 1.43 0 0 
5. มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ 2.86 11.43 0 0 0 
6. ผลการด าเนินโครงการน าไปสู่การแก้ไขปัญหา 5.70 8.57 0 0 0 
7. ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ 8.57 5.71 0 0 0 

รวม 31.43 60.00 7.14 1.43 0 

สรุปคะแนนจากแบบสอบถามทั้งหมด  10  คน  ประเด็นความพงึพอใจ  7  ประเด็น 
   คะแนนความพึงพอใจเต็มทั้งหมด  70  คะแนน  (7 x 10) 
   ระดับคะแนนความพึงพอใจภาพรวม   -   มากที่สุด    =   22   คะแนน      22x100    =  31.43 
               70 

-  มาก        =  42   คะแนน       42x100    =  60.00 
                         70 

-  ปานกลาง   =   5   คะแนน         5x100     =  7.14 
                         70 

-  น้อย          =  1     คะแนน       1x100     =  1.43 
                          70 
 

4.  โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านทุ่ง หมู่ที่ 6 (ช่วงซอยบ้านนางประคอง รักษาสุวรรณ) 
ส่วนที่  1  ข้อมูลทั่วไป 
    1.  เพศ 

สถานภาพ จ านวน (คน) ร้อยละ 
เพศ 
       ชาย 
       หญิง 

 
6 
4 

 
60 
40 

รวม 10 100 

2.  อายุ 
สถานภาพ จ านวน (คน) ร้อยละ 

อาย ุ
- อายุต่ ากว่า  20  ปี 
- อายุ  20 – 30  ปี 
- อาย ุ 31 – 40  ปี 
- อายุ  41 – 50  ปี 
- อายุ  51 – 60  ปี 
- อายุมากกว่า  60   

 
1 
0 
1 
1 
4 
3 

 
10 
0 
10 
10 
40 
30 

รวม 10 100 
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3.  ระดับการศึกษา  
สถานภาพ จ านวน (คน) ร้อยละ 

ระดับการศึกษา 
  1.  ประถมศึกษา 
  2.  มัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า 
  3.  อนุปริญญา หรือเทียบเท่า 
  4.  ปริญญาตร ี
  5.  สูงกว่าปริญญาตร ี
  6.  อื่นๆ ระบุ 

 
4 
6 
0 
0 
0 
0 

 
40 
60 
0 
0 
0 
0 

รวม 10 100 

4. อาชีพ  
สถานภาพ จ านวน (คน) ร้อยละ 

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

 
0 
0 
3 
0 
0 
7 
0 

 
0 
0 
30 
0 
0 
70 
0 

รวม 10 100 

ส่วนที่  2  ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา 

ประเด็น 
ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สุด มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อยที่สุด 

1. ถนนมีคุณภาพได้มาตรฐานตามแบบที่ก าหนด 7.13 7.13 0 0 0 
2. ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจร 12.86 1.43 0 0 0 
3. สามารถลดการเกิดอุบัติเหตุในการสัญจร 11.43 2.86 0 0 0 
4. การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 11.43 2.86 0 0 0 
5. มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ 10 4.29 0 0 0 
6. ผลการด าเนินโครงการน าไปสู่การแก้ไขปัญหา 12.86 1.43 0 0 0 
7. ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ 12.86 1.43 0 0 0 

รวม 78.57 21.43 0 0 0 

สรุปคะแนนจากแบบสอบถามทั้งหมด  10  คน  ประเด็นความพึงพอใจ  7  ประเด็น 
   คะแนนความพึงพอใจเต็มทั้งหมด  70  คะแนน  (7 x 10) 
   ระดับคะแนนความพึงพอใจภาพรวม   -   มากที่สุด    =  55    คะแนน     55x100     =  78.57 
                                  70 

-  มาก        =   15   คะแนน      15x100      =  21.43 
              70 
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5.  โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายมานพ คล้ายกระโทก หมู่ที่ 6 
 

ส่วนที่  2  ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา 

ประเด็น 
ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สุด มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อยที่สุด 

1. ถนนมีคุณภาพได้มาตรฐานตามแบบที่ก าหนด 7.14 7.14 0 0 0 
2. ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจร 11.43 2.85 0 0 0 
3. สามารถลดการเกิดอุบัติเหตุในการสัญจร 11.43 2.85 0 0 0 
4. การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 10 4.29 0 0 0 
5. มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ 10 4.29 0 0 0 
6. ผลการด าเนินโครงการน าไปสู่การแก้ไขปัญหา 11.43 2.86 0 0 0 
7. ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ 10 4.29 0 0 0 

รวม 71.43 28.57 0 0 0 

สรุปคะแนนจากแบบสอบถามทั้งหมด  10  คน  ประเด็นความพึงพอใจ  7  ประเด็น 
   คะแนนความพึงพอใจเต็มทั้งหมด  70  คะแนน  (7 x 10) 
   ระดับคะแนนความพึงพอใจภาพรวม   -    มากที่สุด    =  50   คะแนน     50x100     =  71.43 
                                  70 
        -  มาก         =  20   คะแนน    20x100     =  28.57
             70 

        

6.  โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกท านบหลังห้า หมู่ที่ 8 
ส่วนที่  1  ข้อมูลทั่วไป 
    1.  เพศ 

สถานภาพ จ านวน (คน) ร้อยละ 
เพศ 
       ชาย 
       หญิง 

 
6 
4 

 
60 
40 

รวม 10 100 

2.  อายุ 
สถานภาพ จ านวน (คน) ร้อยละ 

อาย ุ
- อายุต่ ากว่า  20  ปี 
- อายุ  20 – 30  ปี 
- อาย ุ 31 – 40  ปี 
- อายุ  41 – 50  ปี 
- อายุ  51 – 60  ปี 
- อายุมากกว่า  60  ปี 

 
0 
2 
2 
0 
4 
2 

 
0 
20 
20 
0 
40 
20 

รวม 10 100 
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3.  ระดับการศึกษา  
สถานภาพ จ านวน (คน) ร้อยละ 

  ระดับการศึกษา 
  1.  ประถมศึกษา 
  2.  มัธยมศึกษาตอนตน้หรือเทียบเท่า 
  3.  อนุปริญญา หรือเทียบเท่า 
  4.  ปริญญาตร ี
  5.  สูงกว่าปริญญาตร ี
  6.  อื่นๆ ระบ ุ

 
8 
2 
0 
0 
0 
0 

 
80 
20 
0 
0 
0 
0 

รวม 10 100 
 

5. อาชีพ  
สถานภาพ จ านวน (คน) ร้อยละ 

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

 
0 
0 
0 
2 
0 
8 
0 

 
0 
0 
0 
20 
0 
80 
0 

รวม 10 100 
 

ส่วนที่  2  ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา 

ประเด็น 
ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สุด มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อยที่สุด 

1. ถนนมีคุณภาพได้มาตรฐานตามแบบที่ก าหนด 5.70 5.71 2.85 0 0 
2. ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจร 2.86 8.57 2.85 0 0 
3. สามารถลดการเกิดอุบัติเหตุในการสัญจร 0 11.43 2.86 0 0 
4. การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 0 11.43 2.86 0 0 
5. มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ 2.86 7.15 4.29 0 0 
6. ผลการด าเนินโครงการน าไปสู่การแก้ไขปัญหา 2.86 8.57 2.86 0 0 
7. ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ 2.86 8.57 2.86 0 0 

รวม 17.14 61.43 21.43 0 0 
สรุปคะแนนจากแบบสอบถามทั้งหมด  10  คน  ประเด็นความพึงพอใจ  7  ประเด็น 

   คะแนนความพึงพอใจเต็มทั้งหมด  70  คะแนน  (7 x 10) 
   ระดับคะแนนความพึงพอใจภาพรวม   -   มากที่สุด    =  12    คะแนน      12x100     =  17.14 
                                   70 
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-  มาก         =   43   คะแนน  43x100     =  61.43
                    70 

       -  ปานกลาง   =  15   คะแนน      15x100       =  21.43 
            70 

7.  โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านนางเขียว ถึงบ้านนายเพิ่ม หมู่ที่ 11 
ส่วนที่  1  ข้อมูลทั่วไป 
    1.  เพศ 

สถานภาพ จ านวน (คน) ร้อยละ 
เพศ 
       ชาย 
       หญิง 

 
5 
5 

 
50 
50 

รวม 10 100 
 

2.  อายุ 
สถานภาพ จ านวน (คน) ร้อยละ 

อาย ุ
- อายุต่ ากว่า  20  ปี 
- อายุ  20 – 30  ปี 
- อาย ุ 31 – 40  ปี 
- อายุ  41 – 50  ปี 
- อายุ  51 – 60  ปี 
- อายุมากกว่า  60  ปี 

 
0 
2 
2 
2 
2 
2 

 
0 
20 
20 
20 
20 
20 

รวม 10 100 
 

3.  ระดับการศึกษา  
 สถานภาพ  จ านวน (คน) ร้อยละ 
  ระดับการศึกษา 
  1.  ประถมศึกษา 
  2.  มัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า 
  3.  อนุปริญญา หรือเทียบเท่า 
  4.  ปริญญาตร ี
  5.  สูงกว่าปริญญาตร ี
  6.  อื่นๆ ระบ ุ

 
3 
7 
0 
0 
0 
0 

 
30 
70 
0 
0 
0 
0 

รวม 10 100 
 

6. อาชีพ  
สถานภาพ จ านวน (คน) ร้อยละ 

อาชีพ 
  1.  รับราชการ 
  2.  เอกชน/รัฐวิสาหกิจ 

 
1 
0 

 
10 
0 
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สถานภาพ จ านวน (คน) ร้อยละ 
อาชีพ 
  3.  ค้าขาย  ธุรกิจส่วนตัว 
  4.  รับจ้าง 
  5.  นักเรียนนักศึกษา 
  6.  เกษตรกรรม 
  7.  อื่น ๆ 

 
0 
5 
0 
4 
0 

 
0 
50 
0 
40 
0 

รวม 10 100 
 

ส่วนที่  2  ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา 

ประเด็น 
ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สุด มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อยที่สุด 

1. ถนนมีคุณภาพได้มาตรฐานตามแบบที่ก าหนด 2.86 11.44 0 0 0 
2. ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจร 5.71 8.57 0 0 0 
3. สามารถลดการเกิดอุบัติเหตุในการสัญจร 5.71 8.57 0 0 0 
4. การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 4.29 10 0 0 0 
5. มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ 4.29 10 0 0 0 
6. ผลการด าเนินโครงการน าไปสู่การแก้ไขปัญหา 4.29 10 0 0 0 
7. ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ 8.56 5.71 0 0 0 

รวม 35.71 64.29 0 0 0 

สรุปคะแนนจากแบบสอบถามทั้งหมด  10  คน  ประเด็นความพึงพอใจ  7  ประเด็น 
   คะแนนความพึงพอใจเต็มทั้งหมด  70  คะแนน  (7 x 10) 
   ระดับคะแนนความพึงพอใจภาพรวม   -   มากที่สุด      =  25    คะแนน      25x100     =  35.71 
                                     70 

-  มาก            =  45   คะแนน  45x100     =  64.29
                    70 

       

8.  โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก ทางเข้าทุ่งใหญ่ถึงคลองช้างตาย บ้านปรางค์ หมู่ที่ 11 
ส่วนที่  2  ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา 

ประเด็น 
ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สุด มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อยที่สุด 

1. ถนนมีคุณภาพได้มาตรฐานตามแบบที่ก าหนด 2.86 10 1.43 0 0 
2. ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจร 5.71 8.57 0 0 0 
3. สามารถลดการเกิดอุบัติเหตุในการสัญจร 5.71 8.57 0 0 0 
4. การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 5.71 8.57 0 0 0 
5. มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ 4.29 10 0 0 0 
6. ผลการด าเนินโครงการน าไปสู่การแก้ไขปัญหา 4.29 10 0 0 0 
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7. ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ 7.14 4.29 2.86 0 0 
รวม 35.71 60.00 4.29 0 0 

 

สรุปคะแนนจากแบบสอบถามทั้งหมด  10  คน  ประเด็นความพึงพอใจ  7  ประเด็น 
   คะแนนความพึงพอใจเต็มทั้งหมด  70  คะแนน  (7 x 10) 
   ระดับคะแนนความพึงพอใจภาพรวม   -   มากที่สุด       =  25    คะแนน   25x100    =  35.71 
                                     70 

-  มาก      =  42   คะแนน  42x100    =  60.00
                    70 

-  ปานกลาง      =   3   คะแนน   3x100     =   4.29
                    70 

9.  โครงการก่อสร้างถนน คสล.ทางเข้าบ้านโนนแดง หมู่ที่ 16 
 ส่วนที่  1  ข้อมูลทั่วไป     1.  เพศ 

สถานภาพ จ านวน (คน) ร้อยละ 
เพศ 
       ชาย 
       หญิง 

 
4 
6 

 
40 
60 

รวม 10 100 
 

2.  อายุ 
สถานภาพ จ านวน (คน) ร้อยละ 

อาย ุ
- อายุต่ ากว่า  20  ปี 
- อายุ  20 – 30  ปี 
- อาย ุ 31 – 40  ปี 
- อายุ  41 – 50  ปี 
- อายุ  51 – 60  ปี 
- อายุมากกว่า  60  ปี 

 
1 
0 
1 
4 
4 
0 

 
10 
0 
10 
40 
40 
0 

รวม 10 100 

3.  ระดับการศึกษา  
สถานภาพ จ านวน (คน) ร้อยละ 

  ระดับการศึกษา 
  1.  ประถมศึกษา 
  2.  มัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า 
  3.  อนุปริญญา หรือเทียบเท่า 
  4.  ปริญญาตร ี
  5.  สูงกว่าปริญญาตร ี
  6.  อื่นๆ ระบ ุ

 
8 
2 
0 
0 
0 
0 

 
80 
20 
0 
0 
0 
0 

รวม 10 100 
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4. อาชีพ  
สถานภาพ จ านวน (คน) ร้อยละ 

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

 
0 
0 
0 
4 
1 
5 
0 

 
0 
0 
0 
40 
10 
50 
0 

รวม 10 100 
 

ส่วนที่  2  ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา 

ประเด็น 
ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สุด มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อยที่สุด 

1. ถนนมีคุณภาพได้มาตรฐานตามแบบที่ก าหนด 0 5.71 5.71 2.86 0 
2. ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจร 0 5.71 8.57 0 0 
3. สามารถลดการเกิดอุบัติเหตุในการสัญจร 0 0 8.57 5.71 0 
4. การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 0 0 5.71 8.57 0 
5. มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ 0 0 1.43 1.43 11.43 
6. ผลการด าเนินโครงการน าไปสู่การแก้ไขปัญหา 0 5.71 8.58 0 0 
7. ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ 12.86 1.44 0 0 0 

รวม 12.86 18.57 38.57 18.57 11.43 

สรุปคะแนนจากแบบสอบถามทั้งหมด  10  คน  ประเด็นความพึงพอใจ  7  ประเด็น 
   คะแนนความพึงพอใจเต็มทั้งหมด  70  คะแนน  (7 x 10) 
   ระดับคะแนนความพึงพอใจภาพรวม   -   มากที่สุด       =   9    คะแนน     9x100   =   12.86 
                                    70 

-  มาก     =  13   คะแนน  13x100   =  18.57
                    70 

-  ปานกลาง    =  27   คะแนน  27x100   =  38.57
                    70 

-  น้อย     =  13   คะแนน  13x100   =  18.57
                    70 

-  น้อยที่สุด    =    8   คะแนน   8x100    =  11.43
                    70 
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10.  โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสายคลองเหมือง และคลองหินโคลน หมู่ที่ 17 
ส่วนที่  1  ข้อมูลทั่วไป 
    1.  เพศ 

สถานภาพ จ านวน (คน) ร้อยละ 
เพศ 
       ชาย 
       หญิง 

 
7 
3 

 
70 
30 

รวม 10 100 

2.  อายุ 
สถานภาพ จ านวน (คน) ร้อยละ 

อาย ุ
- อายุต่ ากว่า  20  ปี 
- อายุ  20 – 30  ปี 
- อาย ุ 31 – 40  ปี 
- อายุ  41 – 50  ปี 
- อายุ  51 – 60  ปี 
- อายุมากกว่า  60  ปี 

 
0 
0 
1 
4 
2 
3 

 
0 
0 
10 
40 
20 
30 

รวม 10 100 
 

3.  ระดับการศึกษา  
สถานภาพ จ านวน (คน) ร้อยละ 

  ระดับการศึกษา 
  1.  ประถมศึกษา 
  2.  มัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า 
  3.  อนุปริญญา หรือเทียบเท่า 
  4.  ปริญญาตร ี
  5.  สูงกว่าปริญญาตร ี
  6.  อื่นๆ ระบ ุ

 
6 
1 
2 
1 
0 
0 

 
60 
10 
20 
10 
0 
0 

รวม 10 100 

4. อาชีพ  
สถานภาพ จ านวน (คน) ร้อยละ 

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

 
0 
2 
3 
1 
0 
3 
0 

 
0 
20 
30 
10 
0 
30 
0 

รวม 10 100 
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ส่วนที่  2  ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา 

ประเด็น 
ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สุด มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อยที่สุด 

1. ถนนมีคุณภาพได้มาตรฐานตามแบบที่ก าหนด 1.43 2.86 10 0 0 
2. ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจร 1.43 4.29 8.57 0 0 
3. สามารถลดการเกิดอุบัติเหตุในการสัญจร 0 2.86 5.72 5.71 0 
4. การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 0 4.29 10 0 0 
5. มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ 0 5.71 8.57 0 0 
6. ผลการด าเนินโครงการน าไปสู่การแก้ไขปัญหา 0 5.71 7.14 1.43 0 
7. ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ 0 2.85 8.57 2.86 0 

รวม 2.86 28.57 58.57 10 0 

สรุปคะแนนจากแบบสอบถามทั้งหมด  10  คน  ประเด็นความพึงพอใจ  7  ประเด็น 
   คะแนนความพึงพอใจเต็มทั้งหมด  70  คะแนน  (7 x 10) 

  
   

ระดับคะแนนความพึงพอใจภาพรวม    -  มากที่สุด       =   2    คะแนน     2x100    =   2.86 
                                   70 

-  มาก       =  20    คะแนน   20x100    =  28.57 
                                    70 

-  ปานกลาง    =  41    คะแนน  41x100    =  58.57
                    70 

-  น้อย    =   7    คะแนน   7x100     =  10.00
                    70 

ความเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
1.  ขอให้แก้ไขปัญหาด้านการจัดเก็บขยะมูลฝอยให้รวดเร็ว  
2.  ต้องการให้มีการจัดซื้อรถขยะเพิ่ม 
3.  ต้องการให้องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา จัดสรรงบประมาณซ่อมแซมถนนหินคลุกทุกปี 
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ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตามแบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน 
(Performance Indicators) 

 ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา  คณะกรรมการติดตามได้
ก าหนดเคร่ืองมือ อุปกรณ์ ในการติดตามและประเมินผลแผน เพื่อใช้ในการรวบรวมข้อมูลแผนพัฒนาที่ก าหนดขึ้น ซึ่งมีผล
ต่อการพัฒนาท้องถิ่น ข้อมูลดังกล่าวเป็นได้ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณและข้อมูลเชิงคุณภาพ  เป็นแบบสอบถาม แบบติดตาม
และประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อ ความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น  แบบการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อค วาม
สอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น แบบบันทึกข้อมูล  แบบรายงาน  โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ขององค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2564  (ระหว่างเดือนตุลาคม 2563 – เดือนกันยายน 
2564) คือการประเมินผลในเชิงปริมาณ โดยใช้ตัวแบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน (Performance Indicators) ดังนี้ 
1.  ลักษณะของแบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน 
 เป็นเครื่องมือที่ใช้วัดผลการปฏิบัติงานหรือประเมินผลการด าเนินงานในด้านต่างๆ  ซึ่งสามารถแสดงผลการวัด
หรือประเมินผลการวัดในรูปข้อมูลเชิงปริมาณ  เพื่อสะท้อนประสิทธิภาพประสิ ทธิผลในการปฏิบัติงาน  ซึ่งสามารถเป็น
เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในการกิจกรรม โครงการ ตลอดจนกลยุทธ์  แผนงาน ได้ 
2.  วัตถุประสงค์ในการใช้แบบตัวบงชี้การปฏิบัติงาน 
 2.1  เพื่อให้ทราบถึงประสิทธิภาพของการจัดท าแผนพัฒนา 
 2.2  เพื่อให้ทราบถึงผลการน าแผนพัฒนาไปปฏิบัติ 
 2.3  เพื่อให้ทราบถึงผลกระทบของการด าเนินโครงการ 
3.  ขั้นตอนการด าเนินงานตามแบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน 
 3.1  ก าหนดตัวบงชี้การปฏิบัติงาน 
 3.1  ก าหนดเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้ 
 3.3  ด าเนินการประเมินตามตัวบ่งชี้ 
 4.4  สรุปผลการประเมินตามตัวบ่งชี้ 
3.1  การก าหนดตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน  คะแนนเต็ม  25  คะแนน  ดังนี้ 
 1)  แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  2561 – 2565)   
  ตัวบ่งชี้ที่  1  :  ขั้นตอนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  (5  คะแนน) 
  ตัวบ่งชี้ที่  2  :  คุณภาพของแผนพัฒนาท้องถิ่น  

        2.1  การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น  
        (5  คะแนน) 
        2.2  การติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น     
        (5  คะแนน) 

 2)  การน าแผนไปปฏิบัติ 
  ตัวบ่งชี้ที่  3  :  การด าเนินโครงการ  (5  คะแนน) 
  ตัวบ่งชี้ที่  4  :  ผลกระทบหรือความเสียหายจากการด าเนินโครงการ  (5  คะแนน) 
3.2  ก าหนดเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้  คะแนนเต็ม  25  คะแนน  ดังนี้ 
 คะแนน  21 - 25  คะแนน  =  ดีมาก 
 คะแนน  16 - 20  คะแนน  =  ด ี

คะแนน  10 - 15  คะแนน  =  พอใช้ 
 คะแนนต่ ากว่า  10  =  ต้องปรับปรุง 



-52- 
 
ตัวบ่งชี้ที่  1  :  ขั้นตอนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
เกณฑ์ตัวชี้วัด  :  มีการด าเนินการครบทุกขั้นตอน  คะแนนเต็ม  5  คะแนน 
  -   มีการด าเนินการครบทุกขั้นตอน    ได้  5  คะแนน 
  -   มีการด าเนินการ  8 - 9  ขั้นตอน  ได้  4  คะแนน 
  -   มีการด าเนินการ  6 – 7  ขัน้ตอน  ได้  3  คะแนน 
  -   มีการด าเนินการไม่ถึง  5  ขั้นตอน  ไม่ได้คะแนน 

ผลการติดตามและประเมิน 
ตัวบ่งชี้  3  :  ขั้นตอนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

คะแนนเต็ม   5 
คะแนนที่ได้ …5..... 

ล าดับที ่ การด าเนินการ มีการด าเนินการ 
(ใส่เครื่องหมาย  ) 

1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น  ส่วน
ราชการและรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง  เพื่อแจ้งแนวทางกรพัฒนาท้องถิ่น  รับทราบ
ปัญหา  ความต้องการ  ประเด็น  การพัฒนาและประเด็นที่เก่ียวข้องตลอดจน
ความช่วยเหลือทางวิชาการ  และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่เพื่อ
น ามาก าหนดแนวทางการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  โดยให้น าข้อมูลพื้นฐานใน
การพัฒนาจากหน่วยงานต่าง ๆ  และข้อมูลในแผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน
มาพิจารณาประกอบการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

 

2 คณะกรรมการมีการก าหนดประเด็นการพัฒนา  
3 มีการจัดประชุมประชาคม  
4 มีการเสนอโครงการจากที่ประชาคมท้องถิ่น  
5 มีการพิจารณาแผนชุมชนที่เกินศักยภาพมาบรรจุในแผนพัฒนา  
6 มีการจัดล าดับความส าคัญของโครงการ  
7 มีการด าเนินการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนในการจัดท าร่างแผนพัฒนา

ท้องถิ่น 
 

8 คณะกรรมการสนับสนุนมีการเสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อคณะกรรมการ
พัฒนาเพื่อพิจารณา 

 

9 มีการด าเนินการประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนา
ท้องถิ่นเพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่น 

 

10 ผู้บริหารประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นภายในเวลาที่ก าหนดตามระเบียบฯ  
มีการด าเนินการ  10  ขั้นตอน 

ตัวบ่งชี้ที่  2  :  คุณภาพของแผนพัฒนาท้องถิ่น   
2.1  การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 2564  
(5 คะแนน) 

เกณฑ์ตัวชี้วัด  :  มีการด าเนินการตามประเด็นการพิจารณาการจัดท าแผน  คะแนนเต็ม  5  คะแนน 
  -   ประเด็นการพิจารณา  90 – 100  คะแนน  ได้  5  คะแนน 

-  ประเด็นการพิจารณา  80 -89  คะแนน  ได้  4  คะแนน 
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  -   ประเด็นการพิจารณา  70 – 79  คะแนน  ได้  3  คะแนน 
  -   ประเด็นการพิจารณา  60 – 69  คะแนน  ได้  1  คะแนน 
  -  ประเด็นการพิจารณาต่ ากว่า  60  คะแนน  ไม่ได้คะแนน 

ผลการติดตามและประเมิน 
ตัวบ่งชี้ที่  2  :  คุณภาพของแผนพัฒนาท้องถิ่น 

คะแนนเต็ม   5 
คะแนนที่ได้ …5........ 

แผนพัฒนา การติดตามและประเมิน คะแนนประเมิน คะแนนที่ได ้
แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2561-2565) 

การติดตามและประเมินผล
ยุทธศาสตร์เพื่อความ
สอดคล้องแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 

5 5 

 

รายละเอียดผลการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561–2565) 
ปี 2564 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน คะแนนที่ได ้
1.  ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   20 19.01 
2.  การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ   20 17.45 
3.  ยุทธศาสตร์  ประกอบด้วย 60   54.34 
     3.1  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   (10) 9.11 
     3.2  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด   (10) 8.89 
     3.3  ยุทธศาสตร์จังหวัด   (10) 9.11 
     3.4  วิสัยทัศน์ (5) 4.77 
     3.5  กลยุทธ์ (5) 4.77 
     3.6  เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์   (5) 4.67 
     3.7  จุดยืนทางยุทธศาสตร์   (5) 4.00 
     3.8  แผนงาน   (5) 4.33 
     3.9  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม   (5) 4.67 

รวมคะแนน 100 90.78 
 

ตัวบ่งชี้ที่  2  :  คุณภาพของแผนพัฒนาท้องถิ่น  
2.2  การติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น  (5  คะแนน)  
ปี 2564 

เกณฑ์ตัวชี้วัด  :  มีการด าเนินการตามประเด็นการพิจารณาการจัดท าแผน  คะแนนเต็ม  5  คะแนน 
  -   ประเด็นการพิจารณา  90 – 100  คะแนน  ได้  5  คะแนน 
  -   ประเด็นการพิจารณา  80 -89  คะแนน  ได้  4  คะแนน 
  -   ประเด็นการพิจารณา  70 – 79  คะแนน  ได้  3  คะแนน 
  -   ประเด็นการพิจารณา  60 – 69  คะแนน  ได้  1  คะแนน 
  -  ประเด็นการพิจารณาต่ ากว่า  60  คะแนน  ไม่ได้คะแนน 
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ผลการติดตามและประเมิน 
ตัวบ่งชี้ที่  2  :  คุณภาพของแผนพัฒนาท้องถิ่น 

คะแนนเต็ม   5 
คะแนนที่ได้ …5........ 

แผนพัฒนา การติดตามและประเมิน คะแนนประเมิน คะแนนที่ได ้
แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2561-2565) 
(เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ปี 
63) 

การติดตามและประเมินผล
โครงการเพื่อความ
สอดคล้องแผนพัฒนา
ท้องถิ่น   

5 5 

  

รายละเอียดผลการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
 ปี 2564 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน คะแนนที่ได ้
1.  การสรุปสถานการณ์การพัฒนา   10 9.33 
2.  การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ   10 9.22 
3.  การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 9.22 
4.  แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา  10 9.11 
5.  โครงการพัฒนา ประกอบด้วย   60 54.12 
     5.1  ความชัดเจนของชื่อโครงการ   (5) 4.89 
     5.2  ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (5) 4.33 
     5.3  เป้าหมาย (ผลผลิตาของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง (5) 4.33 
     5.4  โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  (5) 4.79 
     5.5  เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ 

(5) 4.33 

     5.6  โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 (5) 4.67 
     5.7  โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด (5) 4.56 
     5.8  โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง 
ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ 

(5) 4.44 

     5.9  งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (5) 4.22 
     5.10  มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ (5) 4.33 
     5.11  มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ (5) 4.56 
     5.12  ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ (5) 4.67 

รวม 100 91.00 
 

ตัวบ่งชี้ที่  3  :  การด าเนินโครงการ   
เกณฑ์การประเมิน  :  การด าเนินโครงการ  คะแนนเต็ม  5  คะแนน 
   -   ด าเนินการได้มากกว่าร้อยละ  70  ได้  5  คะแนน 
   -   ด าเนินการได้ร้อยละ  60  ขึ้นไป  ได้  4  คะแนน 
   -   ด าเนินการได้ร้อยละ  50  ขึ้นไป  ได้  3  คะแนน 

-  ด าเนินการได้ร้อยละ  40  ขึ้นไป  ได้  1  คะแนน 
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   -   ด าเนินการต่ ากว่าร้อยละ 40   ไม่ได้คะแนน 

ผลการติดตามและประเมิน 
ตัวบ่งชี้ที่  3  :  การด าเนินโครงการ 

คะแนนเต็ม   5 
คะแนนที่ได้ ..5.. 

การด าเนินการ จ านวนโครงการทั้งหมดใน
แผนพัฒนาปี 2564 รวม
เปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติม 

ร้อยละ คะแนน 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565)   157 - - 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2564 (ไม่รวม
แผนจากหน่วยงานอ่ืน) 

94 59.87 
- 

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
รวมเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 

97 61.78 
- 

การด าเนินงานจริง  ประจ าปีงบประมาณ  2564 รวมเงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ (ระหว่างเดือนตุลาคม 2563–เดือนกันยายน 2564) 

70 72.16 5 

 

ตัวบ่งชี้ที่  4  :  ผลกระทบหรือความเสียหายจากการด าเนินโครงการ   
เกณฑ์การประเมิน  :  ผลกระทบหรือความเสียหายที่เกิดขึ้น  คะแนนเต็ม  5  คะแนน 
   -   ไม่มีผลกระทบ   ได้  5  คะแนน 
   -   มีผลกระทบ  1  โครงการ ได้  4  คะแนน 
   -   มีผลกระทบ  2  โครงการ ได้  3  คะแนน 
   -   มีผลกระทบ  3  โครงการ ได้  1  คะแนน 
   -   มีผลกระทบ  4  โครงการข้ึนไป ไม่ได้คะแนน 

ผลการติดตามและประเมิน 
ตัวบ่งชี้ที่  4  :  ผลกระทบหรือความเสียหายจากการด าเนินโครงการ   

คะแนนเต็ม   5 
คะแนนที่ได้ ..5.... 

โครงการที่ด าเนินการ จ านวนโครงการทั้งหมดใน
แผนพัฒนาปี 2564รวม
เปลี่ยนแปลงและเพ่ิมเติม 

ผลกระทบ คะแนน 

โครงการที่ด าเนินการปี 64 รวมเงินอุดหนุนเฉพาะ
กิจ(เดือนตุลาคม  2563 – เดือนกันยายน  2564) 

70 ไม่มีผลกระทบ 5 

 

3.3  สรุปผลการประเมินตัวบ่งชี ้
ล าดับที่ ตัวบ่งชี้ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

1 ขั้นตอนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   5 5 
2 คุณภาพของแผนพัฒนาท้องถิ่น 

2.1  การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น  
2.2  การติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น     

 
5 
5 

 
5 
5 

3 การด าเนินโครงการ   5 5 
4 ผลกระทบหรือความเสียหายจากการด าเนินโครงการ   5 5 

รวมคะแนน 25 25 

จากสรุปผลการประเมินตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน คะแนนที่ได้  25  คะแนน จากคะแนนเต็ม  25  คะแนน  อยู่ในระดับดมีาก   
  



ส่วนที่  4 
สรุปผล  ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 

 
1. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 

-   ความส าเร็จของการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร ์

จ านวนโครงการ
ทั้งหมดในแผนพัฒนา

ปี 2564 
รวมเปลี่ยนแปลงและ

เพิ่มเติม 

จ านวนโครงการ 
ที่บรรจุในข้อบัญญัติและ
รวมเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 

ปี 2564 

จ านวนโครงการ 
ที่ด าเนินการปี 64 รวม
เงินอุดหนุน (คิดเป็นร้อย

ละของโครงการตาม
ข้อบัญญัต)ิ 

จ านวนโครงการที่ไม่ได้
บรรจุในข้อบัญญัติและ

ไม่ได้ด าเนินการ 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

70 44.59 34 21.66 31 31.96 36 22.93 

2.  ยุทธศาสตร์เสริมสร้าง
ความสามารถทางเศรษฐกิจ 
การท่องเท่ียว การเกษตร 
เพื่อบรรเทาปัญหาความ
ยากจน 

6 3.82 3 1.91 2 2.06 3 1.91 

3.  ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้
มีคุณภาพชีวิตท่ีดีอย่างทั่วถึง
และอยู่ร่วมกันอย่างมี
ความสุข 

50 31.85 32 20.38 19 19.59 18 11.47 

4. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์
และพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมให้เกิดความ
สมดุลอย่างยั่งยืน 

9 5.73 7 4.46 4 4.11 2 1.27 

5. ยุทธศาสตร์การบริหาร
ราชการตามหลักการบริหาร
บ้านเมืองท่ีดี 

18 11.46 17 10.82 12 12.38 1 0.64 

6. ยุทศาสตร์การส่งเสริม
การปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย ความมั่นคง 
และสนับสนุนแนวนโยบาย
ของรัฐบาล จังหวัด อ าเภอ 

4 2.55 4 2.55 2 2.06 0 0 

รวม 157 100 97 61.78 70 72.16 60 38.22 
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 -   ความส าเร็จการพัฒนาตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
 จากการติดตามและประเมิลผลแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  ขององค์การบริหารส่วนต าบล
พลับพลา สามารถสรุปได้  ดังนี้ 
 1.1  องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา ได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนา ท้องถิ่นเป็นไปด้วยความถูกต้อง
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ .ศ. 2548  และ
แก้ไขเพ่ิมเตมิถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 
 1.2  องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา สามารถด าเนินงานได้ตามวัตถุประสงค์มากกว่าร้อยละ 70 ของ
แผน และด าเนินการตามข้อบัญญัติมากว่าร้อยละ  70  ดังนี้  
 การด าเนินงานในรอบปี  2564  ระหว่างปี  2563  กับปี  2564 

การด าเนินงาน แผนพัฒนา 
ท้องถิ่น 
2563 

ข้อบัญญัติ 
2563 

ด าเนิน 
การได้ตาม
ข้อบัญญัติ 

2563 

แผนพัฒนา 
ท้องถิ่น 
2564 

ข้อบัญญัติ 
2564 

ด าเนิน 
การได้ตาม
ข้อบัญญัติ 

2564 
จ านวนโครงการ 139 108 90 157 97 70 

ร้อยละ - 77.70 83.33 - 61.78 72.16 
  

ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน เปรียบเทียบ ปี 2563 กับปี 2564  ดังนี้ 
ปีงบประมาณ  เดือน พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 

2563 
ระหว่างเดือน  ตุลาคม  2562  ถึงเดือนกันยายน  
2563  (รวมทั้งปีงบประมาณ) 

19.04 74.42 6.54 

2564 
ระหว่างเดือน  ตุลาคม  2563  ถึงเดือนกันยายน  
2564  (รวมทั้งปีงบประมาณ) 

26.15 69.52 4.33 

             
2.   ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 1.  ขอให้แก้ไขปัญหาด้านการจัดเก็บขยะมูลฝอยให้รวดเร็ว  

2.  ต้องการให้มีการจัดซื้อรถขยะเพ่ิม 
3.  ต้องการให้องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา จัดสรรงบประมาณซ่อมแซมถนนหินคลุกทุกปี 
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ตัวอย่างรูปภาพกิจกรรม/โครงการที่ได้ด าเนินการ 
 
1.  โครงการก่อสร้างถนนดินสายบึงทุ่งน้อย  หมู่ที่  2 เชื่อมหมู่ที่  1 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

2.  โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายมานพ คล้ายกระโทก หมู่ที่ 6 
 
 
 
 
 
 
 

3.  โครงการ ก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านนางเขียวถึงบ้านนายเพิ่ม  หมู่ที่ 11 
 
 
 
 
 
 
 

4.  โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสายคลองเหมืองและคลองหินโคลน  หมู่ที่ 17 
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5.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถ่ิน นม.ถ. 59-011 สายหน้าโรงงานเย็บผ้าเชื่อมบ้านคลอง
กลาง บ้านหนองยายเหล่ หมู่ที่ 5  (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)   
 

 

6.  โครงการซ่อมแซมถนนปูพื้นผิวยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(AC) รหัสทางหลวงท้องถ่ิน นม.ถ.59-012(สายบ้านคลองกลาง
เชื่อมบ้านคลองยาง - บ้านเสาเดียว ต าบลท่าอ่าง) ต าบลพลับพลา  (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) 
 

7.  โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริภายใต้โครงการปลูกป่าและป้องกันไฟป่า (กิจกรรมปลูกต้นไผ่ฝากไว้ให้ลูกหลาน) 
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8.  โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 

 
9.  โครงการอบรมส่งเสริมพัฒนาอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 
10.  โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทางถนนในช่วงเทศกาลส าคัญ (ปีใหม่ สงกรานต์) 



 
 

 
 
 

ภาคผนวก 
 

-  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม 
-  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม   
ในแต่ละยุทธศาสตร์ 
-  แบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนต่อการด าเนินงานด้านการก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน    

 



 

แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม 

 

ค าชี้แจง  แบบส ารวจความพึงพอใจของประชาชน  ต่อการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
ภาพรวม  โดยก าหนดให้มีการเก็บข้อมูลปีละ  1  ครั้ง  หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ 
 
ส่วนที่  1  ข้อมูลทั่วไป 
ค าชี้แจง โปรดใส่เครื่องหมาย √ ลงใน      ตามความเป็นจริง 
 

1.  เพศ  (1)  ชาย    (2)  หญิง 
 

2.  อายุ  (1)  ต่ ากว่า  20  ปี  (2)  20 – 30  ปี   (3)  31 – 40  ปี 
 

   (4)  41 – 50  ปี   (5)  51 – 60  ปี   (6)  มากกว่า  60  ปี 
 

3.  การศึกษา (1)  ประถมศึกษา (2)  มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า (3)  อนุปริญญา  หรือเทียบเท่า 
 

   (4)  ปริญญาตรี  (5)  สูงกว่าปริญญาตรี  (6)  อ่ืนๆ (ระบุ)........................ 
 

4.  อาชีพหลัก (1)  รับราชการ  (2)  เอกชน/รัฐวิสาหกิจ  (3)  ค้าขาย  ธุรกิจส่วนตัว 
 

   (4)  รับจ้าง  (5)  นักเรียนนักศึกษา  (6)  เกษตรกร 
 

   (7)  อ่ืน ๆ  (ระบุ)……………………………………………………….. 
 

ส่วนที่  2  ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ค าชี้แจง โปรดใส่เครื่องหมาย √ ลงใน      ที่ตรงกับความรู้สึกของท่าน ตามความเป็นจริง 
1.  ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวมมากน้อยเพียงใด  

ประเด็น พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 
1.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม    
2.  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม    
3.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / 
กิจกรรม 

   

4.  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ    
5.  มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ / กิจกรรม    
6.  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด    
7.  ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา    

8.  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 
   

 



แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา 
ในแต่ละยุทธศาสตร์ 

 

ค าชี้แจง  แบบส ารวจความพึงพอใจของประชาชน  ต่อการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
ภาพรวม  โดยก าหนดให้มีการเก็บข้อมูลปีละ  1  ครั้ง  หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ 
 

ส่วนที่  1  ข้อมูลทั่วไป 
ค าชี้แจง โปรดใส่เครื่องหมาย √ ลงใน      ตามความเป็นจริง 
 

 

1.  เพศ  (1)  ชาย    (2)  หญิง 
 

2.  อายุ  (1)  ต่ ากว่า  20  ปี  (2)  20 – 30  ปี   (3)  31 – 40  ปี 
 

   (4)  41 – 50  ปี   (5)  51 – 60  ปี   (6)  มากกว่า  60  ปี 
 

3.  การศึกษา (1)  ประถมศึกษา (2)  มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า (3)  อนุปริญญา  หรือเทียบเท่า 
 

   (4)  ปริญญาตรี  (5)  สูงกว่าปริญญาตรี  (6)  อ่ืนๆ (ระบุ)........................ 
 

4.  อาชีพหลัก (1)  รับราชการ  (2)  เอกชน/รัฐวิสาหกิจ  (3)  ค้าขาย  ธุรกิจส่วนตัว 
 

   (4)  รับจ้าง  (5)  นักเรียนนักศึกษา  (6)  เกษตรกร 
 

   (7)  อ่ืน ๆ  (ระบุ)……………………………………………………….. 
 
ส่วนที่  2  ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ค าชี้แจง โปรดใส่เครื่องหมาย √ ลงใน      ที่ตรงกับความรู้สึกของท่าน ตามความเป็นจริง 
1.  ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวมมากน้อยเพียงใด  

ประเด็น พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 
1.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม    
2.  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม    
3.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / 
กิจกรรม 

   

4.  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ    
5.  มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ / กิจกรรม    
6.  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด    
7.  ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา    

8.  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 
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แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา 
ในแต่ละยุทธศาสตร์ 

 

 

ค าชี้แจง  แบบส ารวจความพึงพอใจของประชาชน  ต่อการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา ในแต่ละ
ยุทธศาสตร์  โดยก าหนดให้มีการเก็บข้อมูลปีละ  1  คร้ัง  หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ 
 

ส่วนที่  1  ข้อมูลทั่วไป 
ค าชี้แจง โปรดใส่เครือ่งหมาย √ ลงใน      ตามความเป็นจริง 
 

1.  เพศ  (1)  ชาย    (2)  หญิง 
 

2.  อาย ุ  (1)  ต่ ากว่า  20  ปี  (2)  20 – 30  ป ี   (3)  31 – 40  ป ี
 

   (4)  41 – 50  ป ี   (5)  51 – 60  ป ี   (6)  มากกว่า  60  ป ี
 

3.  การศึกษา (1)  ประถมศึกษา (2)  มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า (3)  อนุปริญญา  หรือเทียบเท่า 
 

   (4)  ปริญญาตร ี  (5)  สูงกว่าปริญญาตร ี  (6)  อื่นๆ (ระบ)ุ........................ 
 

4.  อาชีพหลัก (1)  รับราชการ  (2)  เอกชน/รัฐวิสาหกิจ  (3)  ค้าขาย  ธุรกิจส่วนตัว 
 

   (4)  รับจ้าง  (5)  นักเรียนนักศึกษา  (6)  เกษตรกร 
 

   (7)  อื่น ๆ  (ระบุ)……………………………………………………….. 
 

ส่วนที่  2  ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
1.  ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา ในด้านยุทธศาสตร์

การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน   (การก่อสร้าง/ ปรับปรุง/ บ ารุงรักษา/ ต่อเติม/ ซ่อมแซม/ ถนน รางระบายน้ า ท่อ
ระบายน้ า สะพาน ในท้องถ่ินและที่เชื่อมต่อ อปท .อื่น  ไฟฟ้าสาธารณะ ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ติดตั้งโคมไฟฟ้า
สาธารณะ  ประปาส่วนภูมิภาคและประปาหมู่บ้าน การบริการสาธารณะโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆ)  โดยให้คะแนนเต็ม  10  
คะแนน จะให้คะแนนองค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา เท่าใด 

ประเด็นความพึงพอใจ คะแนน  (10  คะแนน) 
1.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม  
2.  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม  
3.  มีการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม  
4.  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ  
5.  มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ / กิจกรรม  
6.  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด  
7.  ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา  
8.  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  
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2.  ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา ในด้านยุทธศาสตร์
เสริมสร้างความสามารถทางเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว การเกษตร เพื่อบรรเทาปัญหาความยากจน  (การส่งเสริม
อาชีพ/พัฒนาสินค้ าชุมชน/ลานค้าชุมชน  ส่งเสริมสนับสนุนด้านการเกษตร )  โดยให้คะแนนเต็ม  10  คะแนน จะให้
คะแนนองค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา เท่าใด 

ประเด็นความพึงพอใจ คะแนน  (10  คะแนน) 
1.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม  
2.  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม  
3.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม  
4.  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ  
5.  มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ / กิจกรรม  
6.  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด  
7.  ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา  
8.  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม  

 

3.  ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา ในด้านยุทธศาสตร์
สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความ สุข (ส่งเสริมสนับสนุนด้านการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม 
และประเพณี  การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาส และผู้ติดเชื้อ HIV และ
เพิ่มศักยภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ด้านกีฬา การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การสาธารณสุข การแก้ไขป้องกันปัญหา
ยาเสพติด)  โดยให้คะแนนเต็ม  10  คะแนน จะให้คะแนนองค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา เท่าใด 

ประเด็นความพึงพอใจ คะแนน  (10  คะแนน) 
1.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม  
2.  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม  
3.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม  
4.  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ  
5.  มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ / กิจกรรม  
6.  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด  
7.  ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา  
8.  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม  

 

4.  ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา ในด้านยุทธศาสตร์
การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุลอย่างยั่งยืน  (การก าจัดขยะมูลฝอย 
การจัดการบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม )  โดยให้คะแนนเต็ม  10  คะแนน จะให้คะแนนองค์การ
บริหารส่วนต าบลพลับพลา เท่าใด 

ประเด็นความพึงพอใจ คะแนน  (10  คะแนน) 
1.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม  
2.  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม  
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ประเด็นความพึงพอใจ คะแนน  (10  คะแนน) 
3.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม  
4.  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ  
5.  มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ / กิจกรรม  
6.  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด  
7.  ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา  
8.  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม  

 

5.  ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของ องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา ในด้านยุทธศาสตร์การ
บริหารราชการตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี (ส่งเสริมศักยภาพของท้องถ่ินทุกๆด้าน การพัฒนาเทคโนโลยีและบุคล ากร) โดย
ให้คะแนนเต็ม 10 คะแนน จะให้คะแนนองค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา เท่าใด 

ประเด็นความพึงพอใจ คะแนน  (10  คะแนน) 
1.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม  
2.  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม  
3.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม  
4.  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ  
5.  มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ / กิจกรรม  
6.  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด  
7.  ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา  
8.  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม  

 

6.  ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของ องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา ในด้านยุทธศาสตร์ตามแผนการ
กระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแนวนโยบายของรัฐบาลและยุทธศาสตร์ของจังหวัด อ าเภอ )   โดยให้คะแนน
เต็ม  10  คะแนน จะให้คะแนนองค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา เท่าใด 

ประเด็นความพึงพอใจ คะแนน  (10  คะแนน) 
1.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม  
2.  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม  
3.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม  
4.  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ  
5.  มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ / กิจกรรม  
6.  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด  
7.  ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา  
8.  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม  
 7.  ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ................................................................................ .................................... .................... 
............................................................................................................................. .......................................................................... ...
...................................................................................................................... .............................................................. 
........................................................................ .................................................................... ...................................................  



ขอขอบคุณในความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม  
แบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนต่อการด าเนินงาน 

ด้านการก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน    
ขององค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา  

 
 

ค าชี้แจง  โปรดท าเครื่องหมาย  √  ลงในช่องที่ตรงกับความเป็นจริงตามความคิดเห็นของท่าน  
 

ส่วนที่  1  ข้อมูลทั่วไป 
1.  เพศ  (1)  ชาย    (2)  หญิง 
 

2.  อายุ  (1)  ต่ ากว่า  20  ปี  (2)  20 – 30  ปี   (3)  31 – 40  ปี 
 

   (4)  41 – 50  ปี   (5)  51 – 60  ปี   (6)  มากกว่า  60  ปี 
 

3.  การศึกษา (1)  ประถมศึกษา (2)  มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า (3)  อนุปริญญา  หรือเทียบเท่า 
 

   (4)  ปริญญาตรี  (5)  สูงกว่าปริญญาตรี  (6)  อ่ืนๆ (ระบ)ุ........................ 
 

4.  อาชีพหลัก (1)  รับราชการ  (2)  เอกชน/รัฐวิสาหกิจ  (3)  ค้าขาย  ธุรกิจส่วนตัว 
 

   (4)  รับจ้าง  (5)  นักเรียนนักศึกษา  (6)  เกษตรกร 
 

   (7)  อ่ืน ๆ  (ระบุ)……………………………………………………….. 
 

ส่วนที่  2  ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา 
-  โครงการ................................................................................. 

ประเด็น 
ระดับความพึงพอใจ 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

1. ถนนมีคุณภาพได้มาตรฐานตามแบบท่ีก าหนด      
2. ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจร      
3. สามารถลดการเกิดอุบัติเหตุในการสัญจร      
4. การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด      
5. มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ      
6. ผลการด าเนินโครงการน าไปสู่การแก้ไขปัญหา      
7. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ      
ส่วนที่  3  ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
.................................................................................................................................................. ............................ 
..............................................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................. ..........................



 


