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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 2565 (ระหว่างเดือน ตุลาคม 2564 ถึงเดือนกันยายน 2565) 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 และแก้ ไขเพ่ิมเติม 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  ว่ามีความสอดคล้องกับแ ผนงานที่ได้วางเอาไว้
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 าลั งด 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  เพ่ือให้การติดตามการปร ะเมินผลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ   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 าแผนขององค์ กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

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

ท้องถิ่น ต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  
พร้อมทั้งประกาศผลการติดต ามและประเมินผลแผนพัฒนา ท้องถิ่น ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผย
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า
สามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี   

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา  ที่ได้รับ 
การแต่งตั้งตามระเบียบฯ  ได้ก าหนดแนวทาง  วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  และ ด าเนินการติดตาม
ผลการด าเนินงานที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น  ปีงบประมาณ  2565  

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

2565)  ประจ าปีงบประมาณ  2565 
(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) 

 
 
 
 

http://www.dla.go.th/
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5.  ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล  

5.1  เป็นเครื่องมือให้องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา สามารถติดตามและประเมินผลว่ากิจกรรมหรือ
โครงการต่างๆ ที่ด าเนินการไปนั้น มีประสิทธิภาพและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ความต้องการของประชาชนได้
เพียงใด  

5.2  ติดตามและประเมินผลความพึงพ อใจของประชาชนในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน   ว่าสามารถ
แก้ไขปัญหาความต้องการของประชาชนได้มากน้อยเพียงใด 

5.3  น าผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนามาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา และปรับปรุงแก้ไขผล  
การปฏิบัติงานของหน่วยงาน เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชนให้ดียิ่งขึ้น



 
ส่วนที่ 2 

 

  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  
ขององค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา 

 
1.  สรุปผลการติดตามและประเมินผล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 1.1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น 
 

วิสัยทัศน์  ขององค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา 
  “ ชุมชนน่าอยู่มีความเข้มแข็ง  สิ่งแวดล้อมดี  คนมีคุณภาพและการบริหารจัดการ  

แบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ” 
 

เป้าประสงค์  มีดังนี้ 
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 
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2.  การขยายเขต/ ก่อสร้าง/ ปรับปรุง/ บ ารุงรักษา/ ซ่อมแซม  ไฟฟ้าสาธารณะ  ไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์  ติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ         

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 2565) 
 1.3  ผลการด าเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ  (ปี  2565) 
 1.4  ผลที่ได้รับจากการด าเนินงาน  (2565) 
 1.5  ปัญหา อุปสรรคการด าเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางแก้ไข  (ปี 2565)   
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2.  แนวทางการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

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.   มีการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท 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 าหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตรข์องจังหวัด /  
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. 2565   (ระหว่างเดือนตุลาคม 2564 – เดือนกันยายน 2565) 

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

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 90 117,652,090 290 305,442,090 

2.  ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความสามารถทาง
เศรษฐกิจ การท่องเท่ียว การเกษตร เพื่อ
บรรเทาปัญหาความยากจน 

3 130,000 2 100,000 6 850,000 6 3,500,000 5 8,700,000 22 13,280,000 

3.  ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี
อย่างทั่วถึงและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 

43 22,890,000 43 24,123,700 48 26,949,400 46 29,318,500 46 31,069,500 226 134,351,100 

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 119 57,729,080 113 53,962,440 134 74,417,045 153 146,143,010 173 166,305,715 692 498,557,290 

แบบท่ี  2  แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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4. ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี  2565  ระหว่าง  (เดือนตุลาคม 2564 – กันยายน 2565) 

ยุทธศาสตร์ 

จ านวนโครงการ
ทั้งหมดในแผนพัฒนา

ปี 2565 รวม
เปลี่ยนแปลงและ

เพิ่มเติม 

จ านวนโครงการ 
ที่บรรจุในข้อบัญญัติ
รวมจ่ายขาดและรวม
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 

ปี 2565 

จ านวนโครงการ 
ทีไ่ด้ด าเนินการรวมจ่าย
ขาดและรวมเงินอุดหนุน 

 

จ านวนโครงการที่
ไม่ได้บรรจุใน

ข้อบัญญัติและไม่ได้
ด าเนินการ 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

90 52.02 45 26.01 43 40.19 45 26.01 

2. ยุทธศาสตร์เสริมสร้าง
ความสามารถทางเศรษฐกิจ การ
ท่องเท่ียว การเกษตร เพื่อบรรเทา
ปัญหาความยากจน 

5 2.89 2 1.16 1 0.93 3 1.73 

3. ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้มี
คุณภาพชีวิตท่ีดีอย่างทั่วถึงและอยู่
ร่วมกันอย่างมีความสุข 

46 26.59 31 17.92 25 23.36 15 8.67 

4. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์และพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ให้เกิดความสมดุลอย่างยั่งยืน 

9 5.20 8 4.62 7 6.54 1 0.58 

5. ยุทธศาสตร์การบริหารราชการ
ตามหลักการบริหารบ้านเมืองท่ีดี 

19 10.98 17 9.83 7 6.54 2 1.16 

6. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตย ความ
มั่นคง และสนับสนุนแนวนโยบาย
ของรัฐบาล จังหวัด อ าเภอ 

4 2.31 4 2.31 2 1.86 0 0.00 

รวม 173 100 107 61.85 85 79.44 66 38.15 

ผลการด าเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ    
โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจ าปี  2565   ระหว่าง (เดือนตุลาคม 2564 – กันยายน 2565) 

โครงการ 
ผลการด าเนินงาน งบประมาณ 

ด าเนินการ
เสร็จแล้ว 

อยู่ในระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได ้
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
ที่ได้รับ 

งบประมาณที่
เบิกจ่ายไป 

1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง 
นม.ถ59-025 บ้านท่าตะเคียน หมู่ท่ี 13 ต าบลพลับพลา 
จ านวน 3 ช่วง มีพื้นท่ีรวมไม่น้อยกว่า 3,500 ตารางเมตร 
องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา อ าเภอโชคชัย จังหวัด
นครราชสีมา 

/ 

 

- - 1,940,000.00 1,940,000.00 

2. โครงการขุดลอกคลองตามูล บ้านโนนแดง หมู่ท่ี 16 
ต าบล พลับพลา กว้าง 20 เมตร ยาว 2,500 เมตร ลึก 4 
เมตร ปริมาตรดินขุด 100,000 ลูกบาศก์เมตร องค์การ
บริหารส่วนต าบลพลับพลา อ าเภอโชคชัย จังหวัด
นครราชสีมา 

- 

 

/ - 780,000.00 780,000.00 
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โครงการและครุภัณฑ์จ่ายขาดเงินสะสม ปี 2565 

โครงการ 

ผลการด าเนินงาน งบประมาณ 

ด าเนินการ
เสร็จแล้ว 

อยู่ใน
ระหว่าง

ด าเนินการ 

ยังไม่ได ้
ด าเนินการ 

งบประมาณ
จ่ายขาด 

 

งบประมาณที่
เบิกจ่ายไป 

1. โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางสายหลักบ้าน
ปรางค์ ม. 9 ถึงบ้านประดากุด ม. 7 

 /  585,000  

2. โครงการก่อสรา้งถนน คสล. สายอู่ช่างเลิศไป
โรงพยาบาลโชคชัย บ้านปรางค์ หมู่ที่ 9 

/   147,000 144,000 

3. โครงการซ่อมสร้างถนน คสล. สายหลักจากบ้าน
หนองยายเหล่ หมู่ที่ 5 ถึงถนนทางหลวงหมายเลข 24 
นม.ถ. 59-002 

 /  1,745,000  

4. โครงการซ่อมสร้างถนน คสล.สายบ้านโนนแดง   
หมู่ที่ 16 เชื่อมบ้านหนองล้างช้าง หมู่ที่ 7 ต าบลโคก
ไทย นม.ถ. 59-006 

 /  2,304,000  

5. ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จัดซื้อรถบรรทุก
ขยะ 

 /  2,500,000  

รวม    7,281,000 144,000 

 

แบบท่ี  3  แบบประเมินผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ 
 

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 2565 
ส่วนที่  2  ยุทธศาสตร์และโครงการในปี 2565 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2564 – เดือนกันยายน 2565) 
3.  ยุทธศาสตร์และจ านวนโครงการที่ปรากฏในแผน  และจ านวนโครงการที่ได้ปฏิบัต ิ

ยุทธศาสตร์ 

จ านวนโครงการ 
จ านวนโครงการ

ทั้งหมดในแผนพัฒนา 
ปี 2565 

รวมเปลี่ยนแปลงและ
เพ่ิมเติม 

โครงการที่ 
บรรจุในข้อบัญญัติ 

รวมจ่ายขาดและเงิน
อุดหนุนเฉพาะกิจ 

ปี 2565 

คิดเป็นร้อยละ 
ของโครงการที่
ปรากฏในแผนฯ 

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 90 45 26.01 
2.  ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความสามารถทางเศรษฐกิจ การ
ท่องเที่ยว การเกษตร เพื่อบรรเทาปัญหาความยากจน 

5 2 1.16 
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3.  ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างทั่วถึง
และอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 

46 31 17.92 

4. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดลุอย่างยั่งยืน 

9 8 4.62 

5. ยุทธศาสตร์การบริหารราชการตามหลักการบริหาร
บ้านเมืองที่ด ี

19 17 9.83 

6. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย ความมั่นคง และสนับสนุนแนวนโยบายของ
รัฐบาล จังหวัด อ าเภอ 

4 4 2.31 

รวม 173 107 61.85 

 
การวางแผน 

องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา ได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.  2561 – 2565)  ตาม 
กระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ .ศ.  
2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3)  พ.ศ.  2561 โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน  เช่น  กา รจัดเวทีประชาคม  
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) เพิ่มเติม  คร้ังที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2564 
5. แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติม  คร้ังที่ 4/2565 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2565 
6. แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561–2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2563  
7. แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2564 
8. แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.  2561 - 2565) แก้ไข คร้ังที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2562 
9. แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.  2561 - 2565) แก่ไข คร้ังที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 
10. แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.  2561 - 2565) แก้ไข คร้ังที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2564 
11. แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.  2561 - 2565) แก้ไข คร้ังที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 
12. แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.  2561 - 2565) แก้ไข คร้ังที่ 5/2565 เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2565 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  ปีงบประมาณ 2565 จ านวน 173 โครงการ งบประมาณ  166,305,715 บาท   จ าแนกตาม
ยุทธศาสตร์ได้ดังนี้                                                                                                                                   

ยุทธศาสตร์ 
โครงการแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 65 

รวมเพ่ิมเติมเปลี่ยนแปลง 
งบประมาณ 

(บาท) 
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 90 117,652,090 
2.  ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความสามารถทางเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว 
การเกษตร เพื่อบรรเทาปัญหาความยากจน 

5 8,700,000 
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3.  ยุทธศาสตร์สรา้งสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดอีย่างทั่วถึงและอยู่
ร่วมกันอย่างมีความสุข 

46 31,069,500 

4. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุลอย่างยั่งยืน 

9 776,000 

5. ยุทธศาสตร์การบริหารราชการตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ด ี 19 7,796,125 
6. ยุทศาสตร์การส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย ความ
มั่นคง และสนับสนุนแนวนโยบายของรัฐบาล จังหวัด อ าเภอ 

4 312,000 

รวม 173 166,305,715 
 

แผนภูมิ  แสดงโครงการในแผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. 2561-2565) ประจ าปี 2565 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
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แผนภูมิ  แสดงงบประมาณในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ประจ าปี 2565 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

 
 

2.2  การติดตามและประเมินผลโครงการ 
การจัดท างบประมาณ 

ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา  ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ พ.ศ. 2565 เมื่อ 
วันที่  21  กันยายน  2564  งบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณ ทั้งหมด  จ านวน  51,157,000.00  บาท  โดยมี
โครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ และค่าวัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ไม่รวมรายจ่ายประจ าและงบ
กลางบางส่วน จ านวน  100  โครงการ  จ านวน  31,523,500  บาท  ซึ่งสามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์  ได้ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
งบประมาณ 

ตามข้อบัญญัต ิ
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 39 6,967,000 
2.  ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความสามารถทางเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว การเกษตร 
เพื่อบรรเทาปัญหาความยากจน 

2 80,000 

3.  ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดอีย่างทั่วถึงและอยู่ร่วมกันอย่างมี
ความสุข 

31 22,515,000 

4. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิด
ความสมดุลอย่างยั่งยืน 

8 516,000 

5. ยุทธศาสตร์การบริหารราชการตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ด ี 16 964,500 
6. ยุทศาสตรก์ารส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย ความมั่นคง และ
สนับสนุนแนวนโยบายของรัฐบาล จังหวัด อ าเภอ 

4 481,000 

รวม 100 31,523,500 
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แผนภูมิ   แสดงงบประมาณในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 ขององค์การบริหารส่วนต าบล
พลับพลา 
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งบปร มา   (บาท)

1/1/1900

ยทุธศาสตร์

งบปร มา ในข้อบั  ัติงบปร มา ราย  ายปร   าปีงบปร มา   2565

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

 

  รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณองค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา  มีดังนี้ 
ล าดับ

ที่ 
ยุทธศาสตร์ โครงการ 

งบตาม 
ข้อบัญญัติ 

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

1 1.การพัฒนา
ด้าน
โครงสร้าง
พืน้ฐาน 

โครงการขยายเขตไฟฟ้าพร้อมโคมไฟ
ส่องสว่างสายริมบึงทุ่งตาทอง  บ้าน
พลับพลา  หมู่ท่ี  1 

80,000 เพื่อให้ประชาชนมีความ
สะดวก ปลอดภัยและมี
ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง 

ยาว  140  เมตร 
 

2 โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ
พร้อมโคมไฟฟ้าจากบ้านนายถนอม เงิน
พลับพลา ถึงบ้านนางประทวนทิพย์ หมู่
ท่ี 4 

45,000 เพื่อให้ราษฎรมีความสะดวก 
และปลอดภัยในการสัญจร
เวลาค่ าคืนและมีไฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถึง 

ยาว  50  เมตร 
 

3  โครงการขยายเขตไฟฟ้า /ติดตั้งโคม
ไฟฟ้าสาธารณะ พร้อมหม้อแปลงไฟฟ้า 
บ้านนายมนตรี  ไปอู่ไพรวัลย์ บ้าน
หนองยายเหล่ หมู่ท่ี 5 

250,000 เพื่อให้ราษฎร ปลอดภัยใน
การสัญจรเวลาค่ าคืนและมี
ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง 

ยาว  300  เมตร 
 

4  โครงการย้ายเสาไฟฟ้าซอยบ้านนาง
สัมฤทธ์ิ  บ้านเกาะ  หมู่ท่ี  8 

15,000 เพื่อย้ายเสาไฟฟ้าให้มีความ
สะดวกและปลอดภัย 

จ านวน  1  ต้น 

5  โครงการขยายประปาส่วนภูมิภาคจาก
ซอยบ้านนางพัด  ครึบกระโทก ถึงบ้าน
นางด า  เจียกกระโทก  บ้านเกาะ หมู่ท่ี  
8 

45,000 เพื่อให้ประชาชนมีน้ าอุปโภค
บริโภคท่ัวถึงและเพียงพอ 

ยาว  120  เมตร 
 

6  โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ
พร้อมโคมไฟฟ้า สายบ้านโคกไปป่า
ผักหวาน หมู่ 10 

100,000 เพื่อให้ราษฎรมีความสะดวก 
และปลอดภัยในการสัญจร
เวลาค่ าคืนและมีไฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถึง 

ยาว  350  เมตร 
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ล าดับ
ที่ 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
งบตาม 

ข้อบัญญัติ 
วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

7  โครงการขยายเขตไฟฟ้า / ติดตั้งโคม
ไฟฟ้าสาธารณะพร้อมติดตั้งหม้อแปลง
ไฟฟ้าสายป่าผักหวาน บ้านกุดสวาย หมู่
ท่ี  12 

250,000 เพื่อให้ราษฎรมีความ
สะดวก และปลอดภัยใน
การสัญจรเวลาค่ าคืนและ
มีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง 

ยาว  600  เมตร 
 

8  โครงการขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค
ซอยตะวันตก บ้านกุดสวาย หมู่ท่ี 12 

30,000 เพื่อให้ราษฎรมีน้ าอุปโภค
บริโภคอย่างทั่วถึงและ
เพียงพอ 

ยาว  100  เมตร 
 

9  โครงการขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค
จากสี่แยกบ้านนายปัญญาถึงสวนนาง
สายยัณห์ บ้านคลองยาง  
หมู่ 14 

100,000 เพื่อให้ประชาชนมีน้ า
อุปโภคบริโภคท่ัวถึงและ
เพียงพอ 

ยาว  250  เมตร 
 

10  โครงการวางท่อระบายน้ า คสล . ซอยท่ี
ท าการผู้ใหญ่บ้านไปบ้านนางวราภรณ์  
จั้นอรัญ  บ้านพลับพลา   
หมู่ท่ี  1 

250,000 - เพื่อระบายน ้าได้สะดวก 
- น ้าไม่ท่วมขังถนน 

วางท่อ คสล. ขนาด 0.40  
เมตร  พร้อมบ่อพักน้ า  ยาว
รวม  95  เมตร 
 

11  โครงการวางท่อระบายน้ าจากบ้านนาง
ส าเรียงถึงโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลพลับพลาบ้านไทย   
หมู่ท่ี 2 

380,000 เพื่อระบายน ้าได้สะดวก วางท่อระบายน้ า ขนาด 0.30 
เมตร พร้อมบ่อพักน้ ายาว 185 
เมตร 

12  โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กพร้อมเทคาน สายท านบท่าช้าง  
บ้านพลับพลา หมู่ท่ี  3   

200,000 เพื่อให้ประชาชนได้ใช้
สัญจรไปมาได้สะดวก 

กว้างเฉลี่ย  3.20 เมตร  ยาว  
100  เมตร   
หนาเฉลี่ย  0.10  เมตร   

13  โครงการซ่อมแซมถนนสายจากหน้าวัด
พลับพลาถึงหน้าวัดป่าช้า  (นม.ถ 59-
015) 

170,000 เพื่อถนนได้มาตรฐาน
ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมาได้
สะดวก 

กว้างเฉลี่ย 4.20 เมตร  ยาว 
90 เมตร หนาเฉลี่ย  0.04  
เมตร 

14  โครงการวางท่อระบายน้ าจากบ้านนาง
พยุง เดชพร ถึงหน้าโรงสีนายมานะ โคร่
กระโทก  บ้านโค้งยาง  
หมู่ท่ี 4 

420,000 - เพื่อระบายน ้าได้สะดวก 
- น ้าไม่ท่วมขังถนน 

วางท่อ คสล. ขนาด 0.40 
เมตร พร้อมบ่อพักน้ า ยาว 
290 เมตร 
 

15  โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกรอบ
หมู่บ้าน บ้านหนองยายเหล่ หมู่ 5 

100,000 เพื่อถนนได้มาตรฐาน
ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมาได้
สะดวก 

กว้าง 3 เมตร ยาว 500 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 

16  โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้าน
นายมานพ  คล้ายกระโทก  หมู่ท่ี 6 

120,000 เพื่อถนนได้มาตรฐาน
ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมาได้
สะดวก 

กว้าง  5  เมตร  ยาว  43 
เมตร  หนา 0.15 เมตร หรือมี
พื้นท่ี คสล.ไม่น้อยกว่า 
215 ตารางเมตร  

17  โครงการก่อสร้างถนน คสล .สายบ้าน
กอก หมู่ท่ี 6 เชื่อมต าบลโคกไทย 

110,000 เพื่อให้ประชาชนได้ใช้
สัญจรไปมาได้สะดวก 

กว้าง  6  เมตร  ยาว  28  
เมตร  หนา  0.15  เมตร  
หรือมีพื้นท่ี คสล.ไม่น้อยกว่า 
168 ตารางเมตร  
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ล าดับ
ที่ 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
งบตาม 

ข้อบัญญัติ 
วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

18 

 

โครงการวางท่อระบายน้ าจาก
หน้าศาลปู่เจ้าถึงหัวสะพานวัด
ประชาวาส บ้านประดากุด หมู่
ท่ี 7 

150,000 เพื่อระบายน้ าได้
สะดวก 

วางท่อระบายน้ า  ขนาด  0.40  เมตร  
พร้อมบ่อพักน้ า  ยาว  95  เมตร 

19 
 

โครงการซ่อมแซมปรับปรุงผิว
ถนน คสล. สายหลักบ้าน
ประดากุด  หมู่ท่ี  7 

300,000 เพื่อให้ประชาชนได้ใช้
สัญจรไปมาได้สะดวก 

กว้าง  3.80  เมตร  ยาว  200  เมตร   
หนาเฉลี่ย  0.04  เมตร   

20 

 

โครงการขยายไหล่ทางเสริมดิน
และลงหินคลุก ซอยหน้าบ้าน
นางส ารวย แนมผักแว่น ถึงบ้าน  
นางสม ทองกระโทก  บ้านเกาะ 
หมู่ท่ี  8 

10,000 เพื่อให้ประชาชนได้ใช้
สัญจรไปมาได้สะดวก 

กว้าง  1  เมตร  ยาว  22  เมตร   
 

21 
 

โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก 
สายด๊อบตาห่ า  บ้านเกาะ  หมู่
ท่ี  8 

100,000 เพื่อให้ประชาชนได้ใช้
สัญจรไปมาได้สะดวก 

กว้าง  2.50  เมตร  ยาว  850  เมตร   

22 

 

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมราง
ระบายน้ าจากบ้านนายเฉลิมถึง
สะพานท่าช้าง   บ้านเกาะ  หมู่
ท่ี  8 

50,000 เพื่อระบายน้ าได้
สะดวก น้ าไม่ท่วมขัง
ถนน 
 

ท าการปรับปรุงฝารางระบายน้ าท่ีช ารุด  
จ านวน  30  จุด  พร้อมลอกตะกอนดิน  
ยาว  190  เมตร 

23 

 

โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
สายอู่ช่างเลิศไปโรงพยาบาล
โชคชัย บ้านปรางค์ หมู่ท่ี 9 

495,000 เพื่อให้ประชาชนได้ใช้
สัญจรไปมาได้สะดวก 

ช่วงท่ี 1 กว้าง  4  เมตร  ยาว  190  
เมตร  หนา  0.15  เมตร   
ช่วงท่ี 2 กว้าง 3.50 เมตร ยาว 30 เมตร 
หนา 0.15 เมตร  หรือมีพื้นท่ี คสล.ไม่
น้อยกว่า 865 ตารางเมตร  

24 
 

โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
สายรอบสระบึงทุ่งตาทอง  
บ้านบุ  หมู่ท่ี  10 

170,000 เพื่อให้ประชาชนได้ใช้
สัญจรไปมาได้สะดวก 

กว้าง  4  เมตร  ยาว  75  เมตร   
หนา  0.15  เมตร  หรือมีพื้นท่ี คสล.ไม่
น้อยกว่า 300 ตารางเมตร  

25 

 

โครงการซ่อมแซมปรับปรุง
ถนนลาดยางต่อจากบ้านนาย
สัมฤทธ์ิ ถึงสะพานล าส าลาย 
บ้านปรางค์ หมู่ท่ี 11 

495,000 เพื่อให้ประชาชนได้ใช้
สัญจรไปมาได้สะดวก 

กว้าง  4  เมตร  ยาว  305  เมตร   
หนาเฉลี่ย  0.04  เมตร 

26 
 

โครงการก่อสร้างถนนคสล.คุ้ม
หนองหญ้าขาวถึงบ้านยายบ่าย 
บ้านท่าตะเคียน   หมู่ท่ี  13 

320,000 เพื่อถนนได้มาตรฐาน
ราษฎรได้ใช้สัญจรไป
มาได้สะดวก 

ช่วงท่ี  3  กว้าง  3  เมตร  หนา  0.15 
เมตร  ยาว  185  เมตร  หรือมี
พื้นท่ี คสล.ไม่น้อยกว่า 555 ตารางเมตร  

27 

 

โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
ซอยบ้านนายโย  เกื่องกระโทก 
บ้านคลองยาง  หมู่ท่ี  14 

420,000 กว้าง  4  เมตร   
ยาว  400  เมตร  
หนา  0.15  เมตร  
พร้อมวางท่อ คสล.
ขนาด 0.60 เมตร 
จ านวน  8  ท่อน 

กว้าง  4  เมตร  ยาว  180  เมตร  หนา  
0.15  เมตร หรือมีพื้นท่ี คสล.ไม่น้อยกว่า 
720 ตารางเมตร  พร้อมวางท่อ คสล.
ขนาด 0.60 เมตร จ านวน  8  ท่อน 
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ล าดับ
ที่ 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
งบตาม 

ข้อบัญญัติ 
วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

28  โครงการก่อสร้างถนนดิน
พร้อมลงหินคลุกสายจากโรงสี
ถึงไร่นายทม   
เดชพร  บ้านคลองกลาง  หมู่ท่ี  
15 

120,000 เพื่อให้ประชาชนได้ใช้
สัญจรไปมาและขนส่ง
สินค้าการเกษตรได้
สะดวก 

กว้าง  4  เมตร   
ยาว  500  เมตร   
หนาเฉลี่ย  0.15  เมตร 

29  โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก
สายเลียบคลองฝั่งซ้ายและฝั่ง
ขวา หมู่ท่ี 15 

205,000 เพื่อถนนได้มาตรฐาน
ราษฎรได้ใช้สัญจรไป
มาได้สะดวก 

กว้าง 3 เมตร ยาว 1,500 เมตร   
หนาเฉลี่ย  0.10  เมตร 

30  โครงการก่อสร้างถนน คสล.
สายบ้านโนนแดง หมู่ท่ี 16 
เชื่อมบ้านหนองใหญ่ หมู่ท่ี 10 
ต าบลโคกไทย   

105,000 เพื่อให้ประชาชนได้ใช้
สัญจรไปมาได้สะดวก 

กว้าง  4 เมตร ยาว  47  เมตร  
หนา  0.15  เมตร  หรือมีพื้นท่ี คสล.ไม่
น้อยกว่า 188 ตารางเมตร 

31  โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก
ขนส่งสินค้าทางการเกษตร 
ซอยบ้านนางแม้น ค่ากระโทก  
บ้านโนนแดง หมู่ท่ี 16 

250,000 เพื่อถนนได้มาตรฐาน
ราษฎรได้ใช้สัญจรไป
มาได้สะดวก 

กว้าง 3  เมตร ยาว 1,000 เมตร  หนา
เฉลี่ย 0.15 เมตร 

32  โครงการวางท่อระบายน้ าหน้า
ประตูวัดลงสระ บ้านบุ หมู่ท่ี 
17 

200,000 - เพื่อระบายน้ าได้
สะดวก 
- น้ าไม่ท่วมขังถนน 

วางท่อ คสล.  ขนาด  0.40  เมตร พร้อม
บ่อพักน้ า  ยาว  76  เมตร  และวางท่อ
ระบายน้ า  PVC  ขนาด  0.30  เมตร  
จ านวน  2  ท่อน 

33  โครงการก่อสร้างถนน คสล.
สายสี่แยกบ้านนายสมคิด ขัน
ทอง ไปคลองตามูล บ้านบุยอ 
หมู่ท่ี 18 

250,000 เพื่อให้ประชาชนได้ใช้
สัญจรไปมาได้สะดวก 

กว้าง   3   เมตร  ยาว  150  เมตร   
หนา  0.15   เมตร  หรือมีพื้นท่ี คสล.ไม่
น้อยกว่า 450 ตารางเมตร 

34  โครงการซ่อมแซมถนน คสล.
สายบ้านนางชั้น  
ก ากระโทก บ้านบุยอ หมู่ท่ี 18 

300,000 เพื่อถนนได้มาตรฐาน
ราษฎรได้ใช้สัญจรไป
มาได้สะดวก 

กว้าง  4.90  เมตร  ยาว  140  หนาเฉลี่ย 
0.04  เมตร 

35  โครงการก่อสร้างพื้น คสล. 
พร้อมปูบล็อกยางพารา ศพด. 
บ้านโค้งยาง 

142,000 เพือ่ให้มี
สภาพแวดล้อมท่ี
ปลอดภัยเหมาะ
ส าหรับเด็กเล่นเพ่ือ
พัฒนาร่างกาย 

ก่อสร้างพื้น คสล. หนา 0.1 เมตร รวมพ้ืนท่ี
ไม่น้อยกว่า 120 ตรม. พร้อมปูบล็อก
ยางพารา 

36  เงินชดเชยค่างานก่อสร้างตาม
สัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า 
K) 

10,000 เพื่อจ่ายเป็นเงิน
ชดเชยค่างานก่อสร้าง
ตามสัญญาแบบปรับ
ราคาได้ 

เพื่อจ่ายเป็นเงินชดเชยค่างานก่อสร้างตาม
สัญญาแบบปรับราคาได้ ค่า (K) 

37  โครงการบ ารุงรักษาและ
ซ่อมแซมถนนและระบบ
ระบายน้ าในเขตรับผิดชอบ
ของ อบต.พลับพลา 

100,000 เพื่อถนนได้มาตรฐาน
ราษฎรได้ใช้สัญจรไป
มาได้สะดวก 

เป็นค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมถนนและ
ระบบระบายน้ าในเขตรับผิดชอบของ อบต.
พลับพลา 
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ล าดับ
ที่ 

ยุทธศาสตร์ โครงการ งบตาม 
ข้อบัญญัติ 

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

38  บ ารุงรักษาหรือ
ซ่อมแซมไฟฟ้า
สาธารณะและไฟฟ้า
โซล่าเซลล์ 

100,000 เพื่อบ ารุงรักษาหรือ
ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ 

ในเขตรับผิดชอบของ อบต.พลับพลา 

39  ตรวจสอบน้ าประปา
หมู่บ้านและน้ าบาดาล 

10,000 เพื่อให้ราษฎรมีน้ าอุปโภค
บริโภคท่ีได้มาตรฐาน 

ในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบของ อบต.
พลับพลา 

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

อุดหนุนกลุ่มอาชีพ
และกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชน 

30,000 เพื่อสนับสนุนให้มีการ
บริหารจัดการการส่งเสริม
อาชีพของชุมชนอย่างมี
ระบบและสร้างความ
เข้มแข็ง 

อุดหนุนงบประมาณให้แก่กลุ่มอาชีพ
กลุ่มวิสาหกิจชุมชน เพื่อสนับสนุนให้มี
การบริหารจัดการ การส่งเสริมการ
รวมตัวของกลุ่มประกอบอาชีพ เพื่อให้
มีรายได้เพียงพอและพึ่งตนเองได้ 

41  อบรมส่งเสริมพัฒนา
อาชีพตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

50,000 เพื่อให้ประชาชนมีทักษะ
ในการประกอบอาชีพ มี
งานท า มีรายได้ 

จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาอาชีพ อาทิ  
- จัดอบรมทักษะอาชีพแก่ประชาชน 
- จัดอบรมอาชีพระยะสั้นแก่ประชาชน 

42 3. ยุทธศาสตร์สร้าง
สังคมให้มีคุณภาพชีวิต
ท่ีดีอย่างทั่วถึงและอยู่
ร่วมกันอย่างมีความสุข 

โครงการประชาคม
เพื่อจัดท า/ทบทวน/
เพิ่มเติม แผนพัฒนา
ท้องถิ่น 

18,000 เพื่อให้ประชาชนเห็น
ความส าคัญและมีส่วนร่วม
ในการพัฒนาท้องถิ่น 

การด าเนินโครงการประชาคม เพื่อ
จัดท า/ทบทวน/เพิ่มเติม แผนพัฒนา
ท้องถิ่น สนับสนุนการจัดท าแผนชุมชน 

43  โครงการด าเนินงาน
กิจการ อปพร. 

50,000 เพื่อพัฒนาเจ้าหน้าท่ี อป
พร.ให้มีความพร้อมเมื่อ
ยามเกิด 
สาธารณภัย  
 

เป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม  อปพร.  
ในพื้นท่ีต าบลพลับพลา  การจัดต้ังหรือ
ทบทวนหลักสูตรสมาชิก อป
พร. ค่าตอบแทน  ค่าเบี้ยเลี้ยง  ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ในการปฏิบัติงานของศูนย์  อป
พร. ในพื้นท่ี 

44  โครงการฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติประจ าองค์การ
บริหารส่วนต าบล
พลับพลา 

50,000 - เพื่อจัดต้ังชุดปฏิบัติการ
จิตอาสาภัยพิบัติปฏิบัติ
หน้าท่ีช่วยเหลือเจ้า
พนักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 
- เพื่อส่งเสริมชุดปฏิบัติจิต
อาสาภัยพิบัติ ให้มีความรู้ 
ความเข้าใจเกี่ยวกับธารณ
ภัยรูปแบบต่างๆ 
- เพื่อด าเนินการฝึก
ทบทวน อบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติ 

จัดต้ังชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ
ปฏิบัติหน้าท่ีช่วยเหลือเจ้าพนักงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อ
ส่งเสริมชุดปฏิบัติอาสาภัยพิบัติจิตอาสา
ภัยพิบัติ ให้มีความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับสาธารณภัยรูปแบบ 
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ล าดับ
ที่ 

ยุทธศาสตร์ โครงการ งบตาม 
ข้อบัญญัติ 

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

45  โครงการจัดการปัญหา
ไฟป่าและหมอกควัน 

15,000 เพื่อให้ประชาชนมีความรู้
และแก้ไขไฟป่าและหมอก
ควัน 

เป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
อาสาสมัครป้องกันและแก้ไขปัญหา
ไฟป่าและหมอกควัน 

46  โครงการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยทาง
ถนนในช่วงเทศกาล
ส าคัญ 

12,000 เพื่อเตรียมความพร้อม
และเหตุท่ีจะเกิดสาธารณ
ภัยในช่วงเทศกาลส าคัญ 

ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมหรือ
โครงการป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยทางถนนในช่วงเทศกาล
ส าคัญ  เช่น เทศกาลปีใหม่   
เทศกาลสงกรานต์   

47  พัฒนาครู/ผู้ช่วยครู
ผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดู 
แลเด็กของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

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

เป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน
ในการอบรมสัมมนา 

48  การฝึกศึกษาเรียนรู้ใน
สวนสัตว์ 

10,000 เพื่อพัฒนาสติปัญญาให้
เด็กเล็กได้รับการเรียนรู้
จากประสบการณ์ตรง 

น าเด็กปฐมวัยสังกัด อบต.พลับพลา 
ศึกษาเรียนรู้นอกสถานศึกษาท่ีสวน
สัตว์นครราชสีมา 

49  สนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา (ค่า
จัด การเรียนการสอน
รายหัวศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก) 

98,600 เพื่อจัดหาสื่อการเรียนการ
สอนส าหรับการ
พัฒนาการเรียนการสอน
ตามหลักสูตรปฐมวัย 

ค่าจัดการเรียนการสอนให้กับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านโค้งยางและบ้าน
ท่าตะเคียน 

50  สนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา 
(ค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาส าหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก) 

45,200 เพื่อเป็นค่าหนังสือค่า
อุปกรณ์การเรียนค่า
เครื่องแบบนักเรียน ค่า
พัฒนากิจกรรมผู้เรียน 

ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาส าหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน 2 แห่ง 

51  ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผู้
ประกอบวิชาชีพครูที่
สังกัดศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

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

ค่าใช้จ่ายในการอบรมหรือ
สัมมนา และอื่นๆ ให้แก่ ผู้ประกอบ
วิชาชีพครูที่สังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ขององค์การบริหารส่วนต าบล
พลับพลา  

52  อาหารเสริม(นม) 766,500 เพื่อแก้ปัญหาการขาด
สารอาหาร และภาวะทุพ
โภชนาการในเด็ก 

จัดซ้ืออาหารเสริม (นม)  ส าหรับเด็ก
อนุบาลและเด็กนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 1-6 สังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) ในเขตรับผิดชอบ
ขององค์การบริหารส่วนต าบล
พลับพลา จ านวน 6 โรงเรียน  
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ล าดับ

ที่ 
ยุทธศาสตร์ โครงการ 

งบตาม 
ข้อบัญญัติ 

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

53 

 

อาหารเสริมนมเด็กใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

112,000   เพื่อแก้ปัญหาการขาด
สารอาหาร และภาวะทุพ
โภชนาการในเด็ก 

เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซ้ืออาหาร
เสริม (นม)  ส าหรับเด็กอนุบาลในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านโค้งยาง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านท่าตะเคียนจ านวน 260 วัน 

54 

 

สนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารการศึกษา 
(อาหารกลางวัน) 

298,500 เพื่อแก้ปัญหาการขาด
สารอาหาร และภาวะทุพ
โภชนาการในเด็ก 

จ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันส าหรับเด็กเล็ก 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโค้งยาง และศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าตะเคียน จ านวน 58 
คนคนละ 21 บาท จ านวน 245 วัน 

55 
 

ปรับปรุง/ซ่อมแซมศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

60,000 เพื่อให้เด็กมี
สภาพแวดล้อมท่ีปลอดภัย 

ปรับปรุง/ซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ให้อยู่
ในสภาพท่ีเหมาะสมกับการจัดการเรียนการ
สอน 

56 
 

อุดหนุนโครงการเกษตร
เพื่ออาหารกลางวันตาม
แนวทางพระราชด าริ 

30,000 เพื่อพัฒนาคนสร้างทุนทาง
ปัญญาอย่างยั่งยืน 

อุดหนุนโรงเรียนในสังกัด สพฐ.ในเขต
รับผิดชอบอบต.พลับพลา 

57 

 

อุดหนุนอาหารกลางวัน
นักเรียน 

1,660,000 เพื่อให้เด็กนักเรียนทุกคน
ได้รับประทานอาหาร
กลางวันอย่างทั่วถึง 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายอาหารกลางวันส าหรับเด็ก
อนุบาลและเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี
ท่ี 1-6 โรงเรียนสังกัดคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) ในเขต
รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบล
พลับพลา 
จ านวน 6 โรงเรียน  

58 

 

อุดหนุนโครงการจัดงาน
วันเด็ก โรงเรียน สพฐ. 
ในเขตรับผิดชอบ อบต.
พลับพลา 

30,000 เพื่อจัดกิจกรรมงานวันเด็ก
แห่งชาติให้แก่เด็กในต าบล
พลับพลา 

อุดหนุนโรงเรียนในสังกัด สพฐ.ในเขต
รับผิดชอบอบต.พลับพลา 

59 
 

อุดหนุนโรงเรียน สพฐ.
โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด 

30,000 เพื่อให้นักเรียนมีสุขภาพ
ร่างกายแข็งแรงเติบโต
ตามวัย 

อุดหนุนโรงเรียนสพฐ.ในเขตรับผิดชอบ
องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา 6 แห่งๆ
ละ 5,000 บาท 

60 

 

โครงการฝึกอบรม
อาสาสมัคร 
ปศุสัตว์  ภายใต้
โครงการสัตว์ปลอดโรค
คนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้า ตามพระ
ปณิธานศาสตราจารย์ 
ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรม
พระศรีสวางควัฒน 
วรขัตติยราชนารี    

10,000 เพื่อด าเนินการโครงการ
ฝึกอบรมอาสาสมัครปศุ
สัตว์ให้มีความรู้ 

ด าเนินการโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครปศุ
สัตว์ให้มีความรู้ 

61 
 

จัดซ้ือน้ ายาก าจัดยุงลาย
ทรายอะเบท 

70,000 เพื่อป้องกันโรค
ไข้เลือดออก 

จัดซ้ือน้ ายาก าจัดยุงลายทรายอะเบทป้องกัน
การเจริญเติบโตของยุงที่แพร่พันธุ์ 



-20- 
ล าดับ

ที่ 
ยุทธศาสตร์ โครงการ 

งบตาม 
ข้อบัญญัติ 

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

62 

 

โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกัน
โรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้โครงการสัตว์
ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศ.ดร.
สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้า
จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี 
กรมพระศรีสวางควัฒน 
วรขัตติราชนารี 

60,000 - เพื่อควบคุมปริมาณ
ประชากรสุนัขและ
แมวไม่ให้เพิ่มจ านวน
มากขึ้น 
- เพื่อลดค่าใช้จ่ายใน
การเลี้ยงสุนัขและแมว
ของประชาชน 

ค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการผ่าตัด
ท าหมันสุนัขและแมว 

63 

 

โครงการผ่าตัดท าหมันสุนัขและ
แมว  ภายใต้โครงการสัตว์ปลอด
โรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า 
ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ดร.
สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวาง
ควัฒน วรขัตติยราชนารี    

20,000 - เพื่อควบคุมปริมาณ
ประชากรสุนัขและ
แมวไม่ให้เพิ่มจ้านวน
มากขึ น 
- เพื่อลดค่าใช้จ่ายใน
การเลี ยงสุนัขและแมว
ของประชาชน 

ค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการผ่าตัด
ท าหมันสุนัขและแมว 

64 
 

เงินอุดหนุนส าหรับการด าเนินงาน
ตามแนวทางโครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข 

360,000 เพื่อสนับสนุนให้
ชุมชน/หมู่บ้าน แห่ง
ละ 20,000  บาท 

ค่าด าเนินงานตามแนวทางโครงการ
พระราชด าริด้านสาธารณสุข จ านวน 
18 หมู่บ้าน หมู่บ้านๆ ละ 20,000 บาท 

65 
 

โครงการส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 

50,000 เพื่อส่งเสริมพัฒนา
คุณภาพชีวิตของ
ผู้สูงอายุ 

เป็นค่าใช้จ่ายในโครงการโครงการ
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุ 

66 

 

พัฒนาสตรีและเสริมสร้าง 
ความเข้มแข็งของครอบครัว 

50,000 เพื่อส่งเสริมการ
ขับเคลื่อนการ
ด าเนินงานด้านการ
พัฒนาสตรีและ
สถาบันครอบครัว 

อบรมให้ความรู้ต่างๆได้แก่  การ
ส่งเสริมภาวะผู้น าแก่สตรีใน
ชุมชน  และพัฒนาสตรีในด้าน
ต่าง  ๆ  การส่งเสริมพัฒนาความรู้
ให้แก่บุคลากร/พนักงานท้องถิ่น  การ
ให้ความรู้เพื่อการพัฒนาครอบครัวและ
แก่ประชาชนในพื้นท่ี  การเสริมสร้าง
สัมพันธภาพท่ีดีระหว่างสมาชิกใน
ครอบครัว  การป้องกันและแก้ไข
ปัญหาครอบครัว  ฯลฯ  

67 

 

งานแข่งเรือประเพณี 50,000 เพื่อสืบสานประเพณี
ไทยให้คงสืบต่อไป 

ค่าใช้จ่ายในการจัดงานแข่งเรือ
ประเพณี 
ต าบลพลับพลา ครั้งท่ี 20 ประจ าปี 
2564 

68 

 

งานฉลองอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี
อ าเภอโชคชัย 

20,000 เพื่อเป็นการปลูกฝัง
คุณธรรม จริยธรรม
ให้กับประชาชนใน
การสร้างคุณงาน
ความดีให้กับ
ประเทศชาติ 

ค่าใช้จ่ายในการจัดงานฉลองอนุสาวรีย์
ท้าว  สุรนารีอ าเภอโชคชัย 
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ล าดับ
ที่ 

ยุทธศาสตร์ โครงการ งบตาม 
ข้อบัญญัติ 

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

69  แข่งขันกีฬาต้านยาเสพ
ติด 

50,000 เพื่อส่งเสริมประชาชน
ได้ใชเ้วลาว่างเพื่อเล่น
กีฬาห่างไกลยาเสพติด 

เป็นค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬา
ต้านยาเสพติด ครั้ง
ท่ี  21 ประจ าปี 2564 

70 
 

เงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ
ผู้ป่วยเอดส์ (เบี้ยยังชีพ
ผู้ป่วยเอดส)์ 

48,000 เพื่อส่งเสริมสนับสนุน
เบี้ยยังชีพผู้ติดเชื้อ  
HIV. 

จ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ
ผู้ป่วยเอดส์ท่ีแพทย์ได้รับรอง
และท าการวินิจฉัยแล้ว 

71  โครงการสร้าง
หลักประกันรายได้แก่
ผู้สูงอายุ (เบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุ) 

15,140,400 เพื่อสร้างหลักประกัน
รายได้เบ้ียยังชีพ
ผู้สูงอายุ 

จ่ายสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
ให้แก่ผู้สูงอายุท่ีมีอายุ 60 ปี
บริบูรณ์ 

72  โครงการสนับสนุน
เสริมสร้างสวัสดิการทาง
สังคมให้แก่ผู้พิการหรือ
ผู้ทุพพลภาพ 
(เบี้ยยังชีพคนพิการ) 

3,280,800 เพื่อเสริมสร้าง
สวัสดิการทางสังคม
เบี้ยความพิการให้แก่
ผู้พิการหรือทุพพล
ภาพ 

จ่ายสวัสดิการเบี้ยความพิการ
ให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ
ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด 

73 4.  การอนุรักษ์และพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อมให้เกิดความ
สมดุลอย่างยั่งยืน 

ปักแนวเขตท่ีสาธารณะ  
 

30,000 เพื่อป้องกันการบุกรุก
ท่ีสาธารณะ/ออก
รังวัดฯ 

เป็นค่าธรรมเนียม  รังวัดท่ี
สาธารณะ  

74 จ้างเหมาเก็บขยะมูล
ฝอย 

306,000   เพื่อก าจัดขยะมูลฝอย
ภายในหมู่บ้าน 

จ านวน  18  หมู่บ้าน 

75  บริหารจัดการคัดแยก
ขยะมูลฝอยในชุมชน 

30,000 1. เพื่อรณรงค์ให้
ประชาชนตระหนักถึง
ความส าคัญของ
ปัญหาขยะมูลฝอย 
2. เพื่อลดปริมาณขยะ
มูลฝอยในชุมชน 

เป็นค่าใช้จ่ายในโครงการบริหาร
จัดการคัดแยกขยะมูลฝอยใน
ชุมชน เพื่อ รณรงค์ให้ประชาชน
ตระหนักถึงความส าคัญของ
ปัญหาขยะมูลฝอย และเพื่อลด
ปริมาณขยะมูลฝอย 

76  โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์รอบสระน้ า หมู่ 17    

100,000 เพื่อพัฒนาปรับปรุง
ภูมิทัศน์ให้สวยงาม 

ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบสระน้ า หมู่ 
17   จ านวน 1 แห่ง 

77  โครงการอันเน่ืองมาจาก
พระราชด าร ิ(โครงการ
ปลูกป่าชุมชน) 

20,000 เพื่ออนุรักษ์และรักษา
สมดุล
ทรัพยากรธรรมชาติ 

เป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ
โครงการอันเน่ืองมาจาก
พระราชด าริ เช่น โครงการปลูก
หญ้าแฝก โครงการปลูกต้นไม้ 
ฯลฯ 

78  โครงการคลองสวยน้ าใส  
คนไทยมีความสุข 

10,000 เกิดการปรับปรุง
สภาพแม่น้ าล าคลอง
แหล่งน้ าสาธารณะ
อนุรักษ์แหล่งน้ า 

จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายคลองสวยน้ าใส  
คนไทยมีความสุข 
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ล าดับ
ที่ 

ยุทธศาสตร์ โครงการ งบตาม 
ข้อบัญญัติ 

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

79  โครงการธนาคารน้ าใต้ดิน 
(Groundwater Bank) 
ตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงด้วยศาสตร์
พระราชา 

10,000 - เพื่อแก้ไขปัญหาน้ าท่วม
,น้ าแล้ง 
- เพื่อแก้ไขน้ าสกปรกไม่
สะอาด 

ค่าใช้จ่ายโครงการธนาคารน้ าใต้ดิน 
(Groundwater Bank) ตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้วย
ศาสตร์พระราชา ขนาดกว้าง 1x1
เมตร ลึก 1.2-1.5 เมตร 

80  โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี (อพ.สธ.) 

10,000 อนุรักษ์พันธุ์พืชไม่ให้สูญ
หาย เกิดความรักสามัคคี
ในท้องถิ่น เกิดการสร้าง
รายได้ให้ชุมชน 

จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
(อพ.สธ.) 

81 5.  การบริหารราชการ
ตามหลักการบริหาร
บ้านเมืองท่ีดี 

ผลประโยชน์ตอบแทนอื่น
เป็นกรณีพิเศษ (ส านักงาน
ปลัด) 

192,500 เพื่อเป็นขวัญและก าลังใจ
แก่พนักงานในการ
ปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

เจ้าหน้าท่ีส านักงานปลัดทุกคน 

82  ฝึกอบรมบุคลากรเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน (ส านักงาน
ปลัด) 

190,000 เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ 
ศักยภาพของบุคลากรใน
การปฏิบัติงาน 

สมาชิกฯอบต. ผู้บริหาร เจ้าหน้าท่ี 
อบต. 
 

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

50,000 1.เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้
บุคลากรได้ศึกษาหา
ความรู้ประสบการณ์ใน
การมาพัฒนาองค์กร 
2. เพื่อเป็นการสร้าง
ความสัมพันธ์ ปรับ
ทัศนคติระหว่างเจ้าหน้าท่ี
ฝ่ายการเมืองและประจ า 

เป็นค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรม
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของคณะ
ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบล พนักงานส่วน
ต าบล  ลูกจ้าง  พนักงานจ้าง   

84  การพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร 

20,000 เพื่อเป็นค่าบ ารุงรักษาและ
จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์ ค่าบริการ
ระบบการเชื่อมต่อ
อินเตอร์เน็ต ค่าจัดท า
ดูแลเว็ปไซด์ 

เป็นค่าบ ารุงรักษาและจัดหาเครื่อง
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ 
ค่าบริการระบบการเชื่อม
อินเตอร์เน็ต ค่าบันทึก ข้อมูล 
ค่าจัดท าเว็ปไซต์  ค่าดูแลเว็ปไซต์ 

85  การพัฒนาการบริหารงาน
ท่ีมีประสิทธิภาพ 

10,000 เพื่อเป็นค่าด าเนินการ
กิจกรรมต่างๆ เช่น การ
จัดท าตู้รับเรื่องราวร้อง
ทุกข์ ร้องเรียน ป้าย/
บอร์ดประชาสัมพันธ์ 

เปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนิน
กิจกรรมต่าง  ๆ  เช่น  การจัดท าตู้
รับเรื่องราวร้องทุกข์   ร้องเรียน
ประจ าหมู่บ้าน  จัดท าป้าย
ประชาสัมพันธ์/บอร์ด
ประชาสัมพันธ์ตามความเหมาะสม
เหมาะสม 
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ล าดับ
ที่ 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
งบตาม 

ข้อบัญญัติ 
วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

86  ค่าจ้างท่ีปรึกษาโครงการ
ประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการด้านคุณภาพการ
ให้บริการ 

18,000 เพื่อติดตามและประเมินความ
พึงพอใจของประชาชนต่อการ
ปฏิบัติราชการด้านคุณภาพ
การให้บริการ 

เป็นค่าจ้างท่ีปรึกษา โครงการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ด้านคุณภาพการให้บริการ 

87  ผลประโยชน์ตอบแทนอื่น
เป็นกรณีพิเศษ  (กองคลัง) 

101,000 เพื่อเป็นขวัญและก าลังใจแก่
พนักงานในการปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

เจ้าหน้าท่ีกองคลังทุกคน 

88  ฝึกอบรมบุคลากรเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน (กองคลัง) 

110,000 เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ 
ศักยภาพของบุคลากรในการ
ปฏิบัติงาน 

เจ้าหน้าท่ีกองคลังทุกคน 
 
 

89  ผลประโยชน์ตอบแทนอื่น
เป็นกรณีพิเศษ (กองศึกษา
ฯ) 

61,500 เพื่อเป็นขวัญและก าลังใจแก่
พนักงานในการปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

เจ้าหน้าท่ีกองการศึกษาฯ ทุก
คน 

90  ฝึกอบรมบุคลากรเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน (กองศึกษาฯ) 

40,000 เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ 
ศักยภาพของบุคลากรในการ
ปฏิบัติงาน 

เจ้าหน้าท่ีกองการศึกษาฯ ทุก
คน 

91  ผลประโยชน์ตอบแทนอื่น
เป็นกรณีพิเศษ  (กอง
สวัสดิการฯ) 

31,500 เพื่อเป็นขวัญและก าลังใจแก่
พนักงานในการปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

เจ้าหน้าท่ีกองสวัสดิการสังคม  
ทุกคน 

92  ฝึกอบรมบุคลากรเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน (กองสวัสดิการฯ) 

50,000 เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ 
ศักยภาพของบุคลากรในการ
ปฏิบัติงาน 

เจ้าหน้าท่ีกองสวัสดิการสังคม  
ทุกคน 

93  ผลประโยชน์ตอบแทนอื่น
เป็นกรณีพิเศษ  (กองช่าง) 

60,000 เพื่อเป็นขวัญและก าลังใจแก่
พนักงานในการปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

เจ้าหน้าท่ีกองช่างทุกคน 

94  ฝึกอบรมบุคลากรเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน (กองช่าง) 

10,000 เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ 
ศักยภาพของบุคลากรในการ
ปฏิบัติงาน 

เจ้าหน้าท่ีกองช่างทุกคน 

95  กิจกรรมและโครงการ
ปกป้องสถาบันส าคัญของ
ชาติ 

10,000 เพื่อจัดกิจกรรมปกป้องสถาบัน
ส าคัญของชาติอันเป็นการ
พิทักษ์รักษาไว้ซ่ึง ชาติ ศาสนา 
และพระมหากษัตริย์ 

เป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนิน
กิจกรรมและโครงการปกป้อง

สถาบันส าคัญของชาติ 

96  จัดต้ังศูนย์ปรองดอง
สมานฉันท์ระดับท้องถิ่น 

10,000 เพื่อด าเนินการจัดต้ังศูนย์
ปรองดองสมานฉันท์และจัด
กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความ
รักความสามัคคีในหมู่บ้าน 

เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดต้ังศูนย์
ปรองดองสมานฉันท์ระดับ

ท้องถิ่น 
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ล าดับ
ที่ 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
งบตาม 

ข้อบัญญัติ 
วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

97 6. การส่งเสริมการ
ปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย ความ
มั่นคง และสนับสนุน
แนวนโยบายของ
รัฐบาล จังหวัด 
อ าเภอ 

ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง 450,000 เพื่อเลือกตั้งนายกอบต. /
สมาชิกสภาอบต. 

18  หมู่บ้าน 

98 โครงการเฉลิมพระเกียรติ 10,000 เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในงานรัฐพิธีและ
พระราชพิธีต่างๆ 

จ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรม จัดซ้ือ
วัสดุหรือครุภัณฑ์ในการ
ประชาสัมพันธ์เชิญชวน หรือ
อ านวยความสะดวกแก่
ประชาชนในการร่วมงานรัฐพิธี
ต่างๆ 

99  โครงการ งานพระราชพิธี รัฐ
พิธีการท่ีเป็นวันส าคัญทาง
ราชการ เช่น วันปิยมหาราช 
วันเฉลิมพระชนพรรษา และ
อื่นๆ 

10,000 เพือ่ส่งเสริมสนับสนุนในการ
จัดงานวันส าคัญทางราชการ
และงานรัฐพิธีต่างๆ 

เป็นค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ 
กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา
ส าหรับพิธีการวันส าคัญต่างๆ  

100  อุดหนุน อปท.ตามโครงการ  
ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ระดับอ้าเภอ อ้าเภอโชคชัย 
จังหวัดนครราชสีมา 

11,000 เพื่อสนับสนุนโครงการศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ระดับอ้าเภอ อ้าเภอโชคชัย 
จังหวัดนครราชสีมา 

ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ
ตามโครงการศูนย์ปฏิบัติการ
ร่วมในการช่วยเหลือประชาชน
ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นระดับอ าเภอ  อ าเภอ
โชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา
ให้กับองค์การบริหารส่วน
ต าบลโชคชัย 

 

รวม  ตั้งงบประมาณ  6  ยุทธศาสตร์  100   โครงการ 
 

ผลการด าเนินการและการใช้จ่ายงบประมาณ    
องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา  มีการใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนินโครงการตามข้อบัญญัติ

งบประมาณ  โดยได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา ปี  2565  (ระหว่างเดือนตุลาคม 2564 – เดือนกันยายน  
2565)   ลงนามในสัญญา  จ านวน  78   โครงการ จ านวนเงิน  29,157,509.52  บาท  มีการเบิกจ่ายเงินจ านวน   
67  โครงการ จ านวนเงิน  27,198,509.52  บาท   สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์  ได้ดังนี้   

ยุทธศาสตร์ โครงการ ลงนามในสัญญา โครงการ เบิกจ่ายงบประมาณ 
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  37 7,147,567.23 28 5,345,567.23 
2.  ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความสามารถทาง
เศรษฐกิจ การท่องเท่ียว การเกษตร เพื่อบรรเทา
ปัญหาความยากจน 

1 16,180.00 1 16,180.00 

3.  ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีอย่าง
ท่ัวถึงและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 

25 20,879,068.29 24 20,822,068.29 

4. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์และพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความ
สมดุลอย่างยั่งยืน 

7 428,124.00 6 328,124.00 
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5. ยุทธศาสตร์การบริหารราชการตามหลักการ
บริหารบ้านเมืองท่ีดี 

6 251,007.00 6 251,007.00 

6. ยุทศาสตร์การส่งเสริมการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย ความมั่นคง และสนับสนุน
แนวนโยบายของรัฐบาล จังหวัด อ าเภอ 

2 435,563.00 2 435,563.00 

รวม 78 29,157,509.52 67 27,198,509.52 
 

รายงานการด าเนินโครงการ ปีงบประมาณ  2565  มีดังนี้ 
ล าดับ

ที่ 
ยุทธศาสตร์ ชื่อโครงการตามแผน 

ชื่อรายการงบประมาณ 
ประจ าปี 65 

งบตาม
ข้อบัญญัติ 

ลงนาม
สัญญา 

เบิกจ่าย คงเหลือ 

1 1. การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะพร้อมโคมไฟฟ้า
จากบ้านนายถนอม เงิน
พลับพลา ถึงบ้านนาง
ประทวนทิพย์ หมู่ท่ี 4  

โครงการขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะพร้อมโคมไฟฟ้า
จากบ้านนายถนอม เงิน
พลับพลา ถึงบ้านนาง
ประทวนทิพย์ หมู่ท่ี ๔ 

45,000.00 45,000.00 45,000.00 0.00 

2  โครงการขยายเขตไฟฟ้า /
ติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ 
พร้อมหม้อแปลงไฟฟ้า 
บ้านนายมนตรี ไปอู่ไพร
วัลย์ บ้านหนองยายเหล่ 
หมู่ท่ี 5  

โครงการขยายเขตไฟฟ้า /
ติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ 
พร้อมหม้อแปลงไฟฟ้า บ้าน
นายมนตรี ไปอู่ไพรวัลย์ 
บ้านหนองยายเหล่ หมู่ท่ี 5 

250,000.00 250,000.00 250,000.00 0.00 

3  
โครงการย้ายเสาไฟฟ้าซอย
บ้านนางสัมฤทธิ์ บ้านเกาะ 
หมู่ท่ี 8  

โครงการย้ายเสาไฟฟ้าซอย
บ้านนางสัมฤทธิ์ บ้านเกาะ 
หมู่ท่ี 8 

15,000.00 9,367.13 9,367.13 5,632.87 

4  

โครงการขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะพร้อมโคมไฟฟ้า 
สายบ้านโคกไปป่าผักหวาน 
หมู่ 10  

โครงการขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะพร้อมโคมไฟฟ้า 
สายบ้านโคกไปป่าผักหวาน 
หมู่ 10 

100,000.00 100,000.00 100,000.00 0.00 

5  

โครงการขยายเขตไฟฟ้า / 
ติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ
พร้อมติดตั้งหม้อแปลง
ไฟฟ้าสายป่าผักหวาน บ้าน
กุดสวาย หมู่ท่ี 12  

โครงการขยายเขตไฟฟ้า / 
ติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ
พร้อมติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า
สายป่าผักหวาน บ้านกุด
สวาย หมู่ท่ี 12 

250,000.00 186,348.10 186,348.10 63,651.90 

6  
โครงการบ ารุงรักษาหรือ
ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ 
และไฟฟ้าโซล่าเซลล์  

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 321,000.00 199,230.00 199,230.00 121,770.0
0 

7  

โครงการวางท่อระบายน้ า
จากบ้านนางส าเรียงถึง
โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลพลับพลา 
บ้านไทย หมู่ท่ี 2  

โครงการวางท่อระบายน้ า
จากบ้านนางส าเรียงถึง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลพลับพลา บ้านไทย 
หมู่ท่ี 2 

380,000.00 379,000.00 0.00 1,000.00 
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ล าดับ
ที่ 

ยุทธศาสตร์ ชื่อโครงการตามแผน 
ชื่อรายการงบประมาณ 

ประจ าปี 65 
งบตาม

ข้อบัญญัติ 
ลงนาม
สัญญา 

เบิกจ่าย คงเหลือ 

8  โครงการซ่อมแซมถนนหิน
คลุกรอบหมู่บ้าน บ้าน
หนองยายเหล่ หมู่ 5  

โครงการซ่อมแซมถนน
หินคลุกรอบหมู่บ้าน 
บ้านหนองยายเหล่ หมู่ 
5 

100,000.00 99,000.00 99,000.00 1,000.00 

9  โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. สายบ้านนายมานพ 
คล้ายกระโทก หมู่ท่ี 6  

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. สายบ้านนาย
มานพ คล้ายกระโทก 
หมู่ท่ี 6 

120,000.00 119,000.00 119,000.00 1,000.00 

10  โครงการวางท่อระบายน้ า
จากหน้าศาลปู่เจ้าถึงหัว
สะพานวัดประชาวาส 
บ้านประดากุด หมู่ท่ี 7  

โครงการวางท่อระบาย
น้ าจากหน้าศาลปู่เจ้าถึง
หัวสะพานวัดประชาวาส 
บ้านประดากุด หมู่ท่ี 7 

150,000.00 150,000.00 - 0.00 

11  โครงการขยายเขตประปา
ส่วนภูมิภาคซอยตะวันตก 
บ้านกุดสวาย หมู่ท่ี 12  

โครงการขยายเขต
ประปาส่วนภูมิภาคซอย
ตะวันตก บ้านกุดสวาย 
หมู่ท่ี 12 

30,000.00 29,052.00 29,052.00 948.00 

12  โครงการก่อสร้างถนนหิน
คลุกสายเลียบคลองฝั่ง
ซ้ายและฝั่งขวา หมู่ท่ี 15  

โครงการก่อสร้างถนน
หินคลุกสายเลียบคลอง
ฝั่งซ้ายและฝั่งขวา หมู่ท่ี 
15 

205,000.00 204,000.00 204,000.00 1,000.00 

13  โครงการก่อสร้างถนนหิน
คลุกขนส่งสินค้าทางการ
เกษตร ซอยบ้านนางแม้น 
ค่ากระโทก บ้านโนนแดง 
หมู่ท่ี 16  

โครงการก่อสร้างถนน
หินคลุกขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร ซอย
บ้านนางแม้น ค่ากระ
โทก บ้านโนนแดง หมู่ท่ี 
16 

250,000.00 249,000.00 249,000.00 1,000.00 

14  โครงการซ่อมแซมถนน 
คสล.สายบ้านนางชั้น ก า
กระโทก บ้านบุยอ หมู่ท่ี 
18  

โครงการซ่อมแซมถนน 
คสล.สายบ้านนางชั้น 
ก ากระโทก บ้านบุยอ 
หมู่ท่ี 18 

300,000.00 297,000.00 297,000.00 3,000.00 

15  โครงการบ ารุงรักษาและ
ซ่อมแซมถนนและระบบ
ระบายน้ าในเขต
รับผิดชอบของ อบต.
พลับพลา  

ค่าบ ารุงรักษาและ
ซ่อมแซม 

321,000.00 300,000.00 297,000.00 297,000.00 

16  โครงการซ่อมแซมถนน
สายจากหน้าวัดพลับ
พลาถึงหน้าวัดป่าช้า 
(นม.ถ 59-015)  

โครงการซ่อมแซมถนน
สายจากหน้าวัดพลับ
พลาถึงหน้าวัดป่าช้า 
(นม.ถ 59-015) 

170,000.00 168,000.00 168,000.00 2,000.00 
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ล าดับที่ ยุทธศาสตร ์ ชื่อโครงการตามแผน 
ชื่อรายการงบประมาณ 

ประจ าปี 65 
งบตาม

ข้อบัญญัต ิ
ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

17  ก่อสร้างถนนคสล.คุ้ม
หนองหญ้าขาวถึงบ้านยาย
บ่าย บ้านท่าตะเคียน หมู่
ท่ี 13  

ก่อสร้างถนนคสล.คุ้ม
หนองหญ้าขาวถึงบ้าน
ยายบ่าย บ้านท่า
ตะเคียน หมู่ท่ี 13 

320,000.00 319,000.00 319,000.00 1,000.00 

18  โครงการขยายเขตไฟฟ้า
พร้อมโคมไฟส่องสว่างสาย
ริมบึงทุ่งตาทอง บ้าน
พลับพลา หมู่ท่ี 1  

โครงการขยายเขตไฟฟ้า
พร้อมโคมไฟส่องสว่าง
สายริมบึงทุ่งตาทอง 
บ้านพลับพลา หมู่ท่ี 1 

80,000.00 80,000.00 80,000.00 0.00 

19  โครงการขยายประปาส่วน
ภูมิภาคจากซอยบ้านนาง
พัด ครึบกระโทก ถึงบ้าน
นางด า เจียกกระโทก บ้าน
เกาะ หมู่ท่ี 8  

โครงการขยายเขต
ประปาส่วนภูมิภาคจาก
ซอยบ้านนางพัด ครึบก
ระโทก ถึงบ้านนางด า 
เจียกกระโทก บ้านเกาะ 
หมู่ท่ี 8 

45,000.00 44,849.00 44,849.00 151.00 

20  โครงการขยายเขตประปา
ส่วนภูมิภาคจากสี่แยก
บ้านนายปัญญาถึงสวน
นางสายยัณห์ บ้านคลอง
ยาง หมู่ 14  

โครงการขยายเขต
ประปาส่วนภูมิภาคจาก
สี่แยกบ้านนายปัญญาถึง
สวนนางสายยัณห์ บ้าน
คลองยาง หมู่ 14 

100,000.00 98,221.00 98,221.00 1,779.00 

21  โครงการวางท่อระบายน้ า 
คสล. ซอยท่ีท าการ
ผู้ใหญ่บ้านไปบ้าน นางวรา
ภรณ์ จั้นอรัญ บ้าน
พลับพลา หมู่ท่ี 1  

โครงการวางท่อระบาย
น้ า คสล. ซอยท่ีท าการ
ผู้ใหญ่บ้านไปบ้าน นาง
วราภรณ์ จั้นอรัญ บ้าน
พลับพลา หมู่ท่ี 1 

250,000.00 249,000.00 0.00 1,000.00 

22  โครงการวางท่อระบายน้ า
จากบ้านนางพยุง เดชพร 
ถึงหน้าโรงสีนายมานะ 
โคร่กระโทก บ้านโค้งยาง 
หมู่ท่ี 4  

โครงการวางท่อระบาย
น้ าจากบ้านนางพยุง 
เดชพร ถึงหน้าโรงสีนาย
มานะ โคร่กระโทก บ้าน
โค้งยาง หมู่ท่ี 4 

420,000.00 419,000.00 0.00 1,000.00 

23  โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.สายบ้านกอก หมู่ท่ี 6 
เชื่อมต าบลโคกไทย  

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.สายบ้านกอก หมู่ท่ี 
6 เชื่อมต าบลโคกไทย 

110,000.00 107,000.00 107,000.00 3,000.00 

24  โครงการซ่อมแซม
ปรับปรุงผิวถนน คสล. 
สายหลักบ้านประดากุด 
หมู่ท่ี 7  

โครงการซ่อมแซม
ปรับปรุงผิวถนน คสล. 
สายหลักบ้านประดากุด 
หมู่ท่ี 7 

300,000.00 299,000.00 299,000.00 1,000.00 
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ล าดับที่ ยุทธศาสตร ์ ชื่อโครงการตามแผน 
ชื่อรายการงบประมาณ 

ประจ าปี 65 
งบตาม

ข้อบัญญัต ิ
ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

25  โครงการขยายไหล่ทาง
เสริมดินและลงหินคลุก 
ซอยหน้าบ้านนางส ารวย 
แนมผักแว่น ถึงบ้าน นาง
สม ทองกระโทก บ้าน
เกาะ หมู่ท่ี 8  

โครงการขยายไหล่ทาง
เสริมดินและลงหินคลุก 
ซอยหน้าบ้านนางส ารวย 
แนมผักแว่น ถึงบ้าน 
นางสม ทองกระโทก 
บ้านเกาะ หมู่ท่ี 8 

10,000.00 10,000.00 0.00 0.00 

26  โครงการซ่อมแซมถนนหิน
คลุก สายด๊อบตาห่ า บ้าน
เกาะ หมู่ท่ี 8  

โครงการซ่อมแซมถนน
หินคลุก สายด๊อบตาห่ า 
บ้านเกาะ หมู่ท่ี 8 

100,000.00 99,000.00 99,000.00 1,000.00 

27  โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมรางระบายน้ า
จากบ้านนายเฉลิมถึง
สะพานท่าช้าง บ้านเกาะ 
หมู่ท่ี 8  

โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมรางระบายน้ า
จากบ้านนายเฉลิมถึง
สะพานท่าช้าง บ้าน
เกาะ หมู่ท่ี 8 

50,000.00 50,000.00 0.00 0.00 

28  โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. สายอู่ช่างเลิศไป
โรงพยาบาลโชคชัย บ้าน
ปรางค์ หมู่ท่ี 9  

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. สายอู่ช่างเลิศไป
โรงพยาบาลโชคชัย 
บ้านปรางค์ หมู่ท่ี 9 

495,000.00 494,000.00 494,000.00 1,000.00 

29  โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. สายรอบสระบึงทุ่ง
ตาทอง บ้านบุ หมู่ท่ี 10  

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. สายรอบสระบึงทุ่ง
ตาทอง บ้านบุ หมู่ท่ี 10 

170,000.00 169,000.00 169,000.00 1,000.00 

30  โครงการซ่อมแซม
ปรับปรุงถนนลาดยางต่อ
จากบ้านนายสัมฤทธิ์ ถึง
สะพานล าส าลาย บ้าน
ปรางค์ หมู่ท่ี 11  

โครงการซ่อมแซม
ปรับปรุงถนนลาดยาง
ต่อจากบ้านนายสัมฤทธ์ิ 
ถึงสะพานล าส าลาย 
บ้านปรางค์ หมู่ท่ี 11 

495,000.00 493,000.00 493,000.00 2,000.00 

31  โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. ซอยบ้านนายโย เกื่อ
งกระโทก บ้านคลองยาง 
หมู่ท่ี 14  

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. ซอยบ้านนายโย 
เกื่องกระโทก บ้านคลอง
ยาง หมู่ท่ี 14 

420,000.00 419,000.00 419,000.00 1,000.00 

32  โครงการก่อสร้างถนนดิน
พร้อมลงหินคลุกสายจาก
โรงสีถึงไร่นายทม เดชพร 
บ้านคลองกลาง หมู่ท่ี 15  

โครงการก่อสร้างถนน
ดินพร้อมลงหินคลุกสาย
จากโรงสีถึงไร่นายทม 
เดชพร บ้านคลองกลาง 
หมู่ท่ี 15 

120,000.00 119,000.00 119,000.00 1,000.00 

33  โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.สายบ้านโนนแดง หมู่
ท่ี 16 เชื่อมบ้านหนอง
ใหญ่ หมู่ท่ี 10 ต าบลโคก
ไทย  

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.สายบ้านโนนแดง 
หมู่ท่ี 16 เชื่อมบ้าน
หนองใหญ่ หมู่ท่ี 10 
ต าบลโคกไทย 

105,000.00 104,000.00 104,000.00 1,000.00 
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ล าดับที่ ยุทธศาสตร ์ ชื่อโครงการตามแผน ชื่อรายการงบประมาณ 
ประจ าปี 65 

งบตาม
ข้อบัญญัติ 

ลงนาม
สัญญา 

เบิกจ่าย คงเหลือ 

34  โครงการวางท่อระบาย
น้ าหน้าประตูวัดลงสระ 
บ้านบุ หมู่ท่ี 17  

โครงการวางท่อระบาย
น้ าหน้าประตูวัดลงสระ 
บ้านบุ หมู่ท่ี 17 

200,000.00 200,000.00 0.00 0.00 

35  โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.สายสี่แยกบ้านนาย
สมคิด ขันทอง ไปคลอง
ตามูล บ้านบุยอ หมู่ท่ี 
18  

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.สายสี่แยกบ้านนาย
สมคิด ขันทอง ไปคลอง
ตามูล บ้านบุยอ หมู่ท่ี 
18 

250,000.00 248,500.00 248,500.00 1,500.00 

36  โครงการวางท่อระบาย
น้ าแบบท่อลอดเหลี่ยม
บริเวณถนนสายไป
สะพานท่าช้าง หมู่ท่ี 3  

โครงการวางท่อระบาย
น้ าแบบท่อลอดเหลี่ยม
บริเวณถนนสายไป
สะพานท่าช้าง หมู่ท่ี 3 

200,000.00 200,000.00 0.00 0.00 

37  โครงการก่อสร้างพื้น 
คสล. พร้อมปูบล็อก
ยางพารา ศพด.บ้านโค้ง
ยาง  

โครงการก่อสร้างพื้น 
คสล. พร้อมปูบล็อก
ยางพารา ศพด.บ้านโค้ง
ยาง 

142,000.00 142,000.00 0.00 0.00 

38 2. ยุทธศาสตร์การ
สร้างความสามารถ
ทางเศรษฐกิจ การ
ท่องเที่ยว การเกษตร 
เพื่อบรรเทาปัญหา
ความยากจน 

ฝึกอบรมส่งเสริมและ
พัฒนาอาชีพตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง  

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
ฝึกอบรมส่งเสริมและ
พัฒนาอาชีพตามหลัก
ปรัชญา เศรษฐกิจ
พอเพียง 

50,000.00 16,180.00 16,180.00 33,820.00 

39 3. สร้างสังคมให้มี
คุณภาพชีวิตที่ดีอย่าง
ทั่วถึงและอยู่ร่วมกัน
อย่างมีความสุข 

โครงการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยทาง
ถนนในช่วงเทศกาล
ส าคัญ  

โครงการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยทาง
ถนนในช่วงเทศกาล
ส าคัญ 

12,000.00 11,200.00 11,200.00 800.00 

40   พัฒนาครู/ผู้ช่วยครู
ผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็ก
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา
ครู/ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก/
ผู้ดูแลเด็กของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

15,000.00 1,940.00 1,940.00 13,060.00 

41  โครงการฝึกศึกษาเรียนรู้
ในสวนสัตว์  

ค่าใช้จ่ายโครงการฝึก
ศึกษาเรียนรู้ในสวนสัตว์ 

10,000.00 7,125.00 7,125.00 2,875.00 

42  สนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา (ค่า
จัด การเรียนการสอน
รายหัวศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก)  

โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา 

98,600.00 67,993.00 67,993.00 30,607.00 
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ล าดับที่ ยุทธศาสตร ์ ชื่อโครงการตามแผน 
ชื่อรายการงบประมาณ 

ประจ าปี 65 
งบตาม

ข้อบัญญัต ิ
ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

43  สนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา 
(ค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาส าหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก)  

โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา 

45,200.00 6,200.00 6,200.00 39,000.00 

44  อาหารเสริม (นม)  วัสดุงานบ้านงานครัว 766,500.00 629,800.92 629,800.92 136,699.08 
 

45  อาหารเสริมนมเด็กใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  

วัสดุงานบ้านงานครัว 112,000.00 68,233.76 68,233.76 43,766.24 

46  สนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา 
(อาหารกลางวัน)  

โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา 

298,500.00 177,815.61 177,815.61 120,684.39 

47  โครงการปรับปรุง/
ซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก  

โครงการปรับปรุง/
ซ่อมแซม ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

60,000.00 57,000.00 0.00 3,000.00 

48  โครงการอุดหนุนอาหาร
กลางวันนักเรียน  

โครงการอุดหนุน
อาหารกลางวัน
นักเรียน 

1,660,000.00 1,497,300.00 1,497,300.00 162,700.00 

49  โครงการเกษตรเพื่อ
อาหารกลางวันตาม
แนวทางพระราชด าริ  

โครงการเกษตรเพื่อ
อาหารกลางวันตาม
แนวทางพระราชด าริ 

30,000.00 30,000.00 30,000.00 0.00 

50  อุดหนุนโครงการจัดงาน
วันเด็ก โรงเรียน สพฐ. 
ในเขตรับผิดชอบ อบต.
พลับพลา  

อุดหนุนโครงการจัด
งานวันเด็กโรงเรียน 
สพฐ. ในเขต
รับผิดชอบ อบต.
พลับพลา 

30,000.00 30,000.00 30,000.00 0.00 

51  อุดหนุนโรงเรียน สพฐ.
โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด  

อุดหนุนโรงเรียน 
สพฐ. โครงการ
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 

30,000.00 30,000.00 30,000.00 0.00 

52  โครงการฝึกอบรม
อาสาสมัคร ปศุสัตว์ 
ภายใต้โครงการสัตว์
ปลอดโรคคนปลอดภัย
จากโรคพิษสุนัขบ้า ตาม
พระปณิธาน
ศาสตราจารย์ ดร.
สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระ
ศรีสวางควัฒน วรขัตติย
ราชนารี  

- โครงการฝึกอบรม
อาสาสมัคร ปศุสัตว์ 
ภายใต้โครงการสัตว์
ปลอดโรคคน
ปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้า ตามพระ
ปณิธานศาสตราจารย์ 
ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ 
กรมพระศรีสวาง
ควัฒน วรขัตติยราช
นารี 

10,000.00 2,600.00 2,600.00 7,400.00 
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ล าดับที่ ยุทธศาสตร ์ ชื่อโครงการตามแผน 
ชื่อรายการงบประมาณ 

ประจ าปี 65 
งบตาม

ข้อบัญญัต ิ
ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

53  จัดซ้ือน้ ายาก าจัดยุงลาย
ทรายอะเบท  

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย์ 

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

54 

 

โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีน
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้
โครงการสัตว์ปลอดโรคคน
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า 
ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ 
ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรี

สวางควัฒน วรขัตติยราชนาร ี 

โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีน
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 
ภายใต้โครงการสัตว์ปลอด
โรคคนปลอดภัยจากโรค
พิษสุนัขบ้า ตามพระ
ปณิธานศาสตราจารย์ ดร.
สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระ
ศรีสวางควัฒน วรขัตติย
ราชนาร ี

60,000.00 56,610.00 56,610.00 3,390.00 

55 

 

โครงการผ่าตัดท าหมันสุนัข
และแมว ภายใต้โครงการสัตว์
ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรค
พิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์ดร.สมเด็จเจ้าฟ้า
ฯ กรมพระศรีสวางควัฒน 

วรขัตติยราชนาร ี 

โครงการผ่าตัดท าหมัน
สุนัขและแมว ภายใต้
โครงการสัตว์ปลอดโรคคน
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัข
บ้า ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์ดร.สมเด็จ
เจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวาง
ควัฒน วรขัตติยราชนาร ี

20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00 

56 

 

เงินอุดหนุนส าหรับการ
ด าเนนิงานตามแนวทาง
โครงการพระราชด าริด้าน

สาธารณสุข  

เงินอุดหนุนส าหรับการ
ด าเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 

360,000.00 360,000.00 360,000.00 0.00 

57 
 

โครงการส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุต าบล

พลับพลา  

โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุต าบลพลับพลา 

34,650.00 
(มีการโอดลด) 

34,650.00 34,650.00 0.00 

58 

 

โครงการพัฒนาสตรีและ
เสริมสร้าง ความเข้มแข็งของ

ครอบครัว  

ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนา
สตรีและเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของครอบครัว 

100,000.00 
(มีการโอน

งบประมาณ
เพิ่ม) 

100,000.00 100,000.00 0.00 

59 
 

โครงการงานฉลองอนุสาวรีย์

ท้าว สุรนารีอ าเภอโชคชัย  
โครงการงานฉลอง
อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี 
อ าเภอโชคชัย 

1,000.00 
(มีการโอดลด) 

1,000.00 1,000.00 0.00 

60 

 

โครงการแข่งขันกีฬาต้านยา

เสพติด  
ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขัน
กีฬาต้านยาเสพติด 

100,000.00 
(โอนงบเพิ่ม
จากโครงการ
แข่งเรือ 
50,000) 

100,000.00 100,000.00 0.00 

61 
 

เงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วย

เอดส ์ 
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส ์ 48,000.00 30,000.00 30,000.00 18,000.00 
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ล าดับที่ ยุทธศาสตร ์ ชื่อโครงการตามแผน 
ชื่อรายการงบประมาณ 

ประจ าปี 65 
งบตาม

ข้อบัญญัต ิ
ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

62  โครงการสร้าง
หลักประกันรายได้
แก่ผู้สูงอายุ  

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 
15,140,400.00 14,447,800.00 14,447,800.00 692,600.00 

63  โครงการสนับสนุน
เสริมสร้างสวัสดิการ
ทางสังคมให้แก่ผู้
พิการหรือผู้ทุพพล
ภาพ  

เบี้ยยังชีพความพิการ 

3,280,800.00 3,042,800.00 3,042,800.00 238,000.00 

64 4. ยุทธศาสตร์
การอนุรักษ์และ
พัฒนาทรัพยากร 
ธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม
ให้เกิดความ
สมดุลอย่างยั้งยืน 

ปักแนวเขตท่ี
สาธารณะ  

ค่าปักแนวเขตท่ี
สาธารณะ 

30,000.00 2,910.00 2,910.00 
 

27,090.00 
 

65  จ้างเหมาเก็บขยะ
มูลฝอย  

ค่าจ้างเหมาเก็บขยะ
มูลฝอย 

306,000.00 276,932.00 276,932.00 29,068.00 

66  โครงการบริหาร
จัดการคัดแยกขยะ
มูลฝอยในชุมชน  

โครงการบริหาร
จัดการคัดแยกขยะมูล
ฝอยในชุมชน 

30,000.00 15,782.00 15,782.00 14,218.00 

67  โครงการปรับปรุง
ภูมิทัศน์รอบสระน้ า 
หมู่ 17  

โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์รอบสระน้ า หมู่ 
17 

100,000.00 100,000.00 0.00 0.00 

68  โครงการอัน
เนื่องมาจาก
พระราชด าริ 
(โครงการปลูกป่า
ชุมชน)  

ค่าใช้จ่ายโครงการอัน
เนื่องมาจาก
พระราชด าริ 20,000.00 18,700.00 18,700.00 1,300.00 

69  โครงการธนาคารน้ า
ใต้ดิน 
(Groundwater 
Bank) ตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
ด้วยศาสตร์พระราชา  

โครงการธนาคารน้ าใต้
ดิน (Groundwater 
Bank) ตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงด้วย
ศาสตร์พระราชา 

10,000.00 10,000.00 10,000.00 0.00 

70  โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชด าริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา
ฯ สยามบรมราช
กุมารี (อพ.สธ.)  

โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชด าริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 
(อพ.สธ.) 

10,000.00 3,800.00 3,800.00 6,200.00 
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ล าดับที่ ยุทธศาสตร ์ ชื่อโครงการตามแผน 
ชื่อรายการงบประมาณ 

ประจ าปี 65 
งบตาม

ข้อบัญญัต ิ
ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

71 5. การบริหาร
ราชการตาม
หลักการบริหาร
บ้านเมืองท่ีดี 

ฝึกอบรมบุคลากรเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน (ส านักงาน
ปลัด)  

ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการ 

190,000.00 31,070.00 31,070.00 158,930.00 

72 

 

โครงการฝึกอบรมเพ่ือ
เพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของคณะ
ผู้บริหาร/สมาชิกสภา/
พนักงานส่วนต าบล/
ลูกจ้าง/พนักงานจ้าง  

ค่าใช้จ่ายโครงการ
ฝึกอบรมเพ่ือเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของคณะ
ผู้บริหาร สมาชิกสภา 
พนักงานส่วนต าบล 
ลูกจ้าง พนักงานจ้าง 

150,000.00 
 

(โอน
งบประมาณ
เพิ่มอีก 
100,000) 

135,225.00 135,225.00 14,775.00 

73 

 

โครงการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร  

ค่าใช้จ่ายในการ
พัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร 

20,000.00 5,000.00 5,000.00 15,000.00 

74 

 

ค่าจ้างท่ีปรึกษา
โครงการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการด้าน
คุณภาพการให้บริการ  

ค่าจ้างท่ีปรึกษา
โครงการประเมินผล
การปฏิบัติราชการ
ด้านคุณภาพการ
ให้บริการ 

18,000.00 18,000.00 18,000.00 0.00 

75 
 

ฝึกอบรมบุคลากรเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน (กองคลัง)  

ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการ 

110,000.00 34,756.00 34,756.00 75,244.00 

76 

 

ฝึกอบรมบุคลากรเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัตงิาน (กองศึกษา
ฯ)  

ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการ 

40,000.00 26,956.00 26,956.00 13,044.00 

77 
6. ยุทธศาสตร์การ
ส่งเสริมการ
ปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย 
ความมั่นคง และ
สนับสนุน 
แนวนโยบายของ
รัฐบาล จังหวัด 
อ าเภอ 

 ค่าใช้จ่ายในการ
เลือกตั้ง  

ค่าใช้จ่ายในการ
เลือกตั้ง 

450,000.00 424,563.00 424,563.00 25,437.00 

78 อุดหนุน อปท.ตาม
โครงการ ศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นระดับอ าเภอ 
อ าเภอโชคชัย จังหวัด
นครราชสีมา  

อุดหนุน อปท. ตาม
โครงการศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชน
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นระดับ
อ าเภอ อ าเภอโชคชัย 
จังหวัดนครราชสีมา 

11,000.00 11,000.00 11,000.00 0.00 

 

ข้อมูลในระบบ e-plan  ณ  เดือนตุลาคม  2565 
 
 



ส่วนที่  3 
ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล 

 

1.   ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (ปี 2565) 
 -   คะแนนรวมทั้งหมด   800   คะแนน   
 -   คะแนนที่คณะกรรมการประเมินได้  761.50  คะแนน   

-  คะแนนเฉลี่ยร้อยละ  95.19   
2.  ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น   (ปี 2565) 
 -   คะแนนรวมทั้งหมด  800   คะแนน  
  -   คะแนนที่คณะกรรมการประเมินได้  756  คะแนน   

-  คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 94.50 
3.  ผลการประเมินความพึงพอใจ 

 ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม 
   จากจ านวนแบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน  

ภาพรวม แบบสอบถามจ านวนทั้งสิ้น  160  ชุด  สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ  ดังนี้ 
ส่วนที่  1  ข้อมูลทั่วไป 
 1.  เพศ 

สถานภาพ จ านวน (คน) ร้อยละ 
  เพศ     ชาย 
            หญิง 

77 
83 

48.13 
51.87 

รวม 160 100 
2.  อาย ุ

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

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

11 
17 
21 
33 
40 
38 

6.88 
10.63 
13.13 
20.62 
25.00 
23.74 

รวม 160 100 
3.  ระดับการศึกษา  

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

 
70 
58 
11 
18 
3 
0 

 
43.75 
36.25 
6.88 
11.25 
1.87 

0 
รวม 160 100 
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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 

 
6 
7 
19 
42 
10 
76 
0 

 
3.75 
4.38 
11.87 
26.25 
6.25 
47.50 

0 
รวม 160 100 

 

ส่วนที่  2  ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประเด็น พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 

1.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 3.98 8.44 0.08 

2.  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 3.52 8.75 0.23 

3.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 3.75 8.59 0.16 

4.  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ 3.13 9.06 0.31 

5.  มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 3.28 9.14 0.08 

6.  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 3.05 9.30 0.16 

7.  ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา 3.59 8.67 0.23 

8.  ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 3.90 8.52 0.08 

ภาพรวม 28.20 70.47 1.33 
 

   สรุปคะแนนจากแบบสอบถามทั้งหมด  160  คน  ประเด็นความพึงพอใจ  8  ประเด็น 
   คะแนนความพึงพอใจเต็มทั้งหมด  1,280  คะแนน  (8 x 160) 
   ระดับคะแนนความพึงพอใจภาพรวม   -   พอใจมาก  =   361   คะแนน       361x100   =  28.20 
                            1,280 
        -  พอใจ       =   902   คะแนน 902x100    =  70.47 
                  1,280 
        -  ไม่พอใจ    =    17   คะแนน        17x100    =   1.33 
                  1,280 
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ผลการด าเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร ์
 

คะแนนความพึงพอใจในแต่ละประเด็นการพัฒนา  1,600  คะแนน   (10x160) 
คะแนนความพึงพอใจภาพรวม  12,800  คะแนน  (8x10x160) 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

ประเด็น 
คะแนนความพึง

พอใจ 
คะแนนความพึงพอใจ

(เต็ม 10 คะแนน) 
1.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 1,369 8.56 
2.  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 1,357 8.48 
3.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 1,315 8.22 
4.  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ 1,312 8.20 
5.  มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 1,311 8.19 
6.  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 1,296 8.10 
7.  ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา 1,328 8.30 
8.  ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 1,353 8.46 

ภาพรวม   10,641 8.31 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความสามารถทางเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว การเกษตร เพื่อบรรเทาปัญหาความ
ยากจน 

ประเด็น 
คะแนนความพึง

พอใจ 
คะแนนความพึงพอใจ

(เต็ม 10 คะแนน) 
1.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 1,329 8.31 
2.  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 1,318 8.24 
3.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 1,315 8.22 
4.  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ 1,317 8.23 
5.  มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 1,310 8.19 
6.  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 1,320 8.25 
7.  ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา 1,326 8.29 
8.  ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 1,332 8.33 

ภาพรวม   1,0567 8.26 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างทั่วถึงและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 

ประเด็น 
คะแนนความพึง

พอใจ 
คะแนนความพึงพอใจ

(เต็ม 10 คะแนน) 
1.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 1,363 8.52 
2.  มกีารประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 1,343 8.39 
3.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 1,326 8.29 
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ประเด็น 
คะแนนความพึง

พอใจ 
คะแนนความพึงพอใจ

(เต็ม 10 คะแนน) 
4.  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ 1,324 8.28 

5.  มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 1,325 8.28 
6.  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 1,327 8.29 

7.  ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา 1,329 8.31 

8.  ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 1,359 8.49 
ภาพรวม   10,696 8.36 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุลอย่างยั่งยืน 

ประเด็น 
คะแนนความพึง

พอใจ 
คะแนนความพึงพอใจ

(เต็ม 10 คะแนน) 
1.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 1,330 8.31 
2.  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 1,337 8.36 
3.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 1,318 8.24 
4.  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ 1,302 8.14 
5.  มีความโปรง่ใสในการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 1,301 8.13 
6.  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 1,292 8.08 
7.  ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา 1,300 8.13 
8.  ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 1,321 8.26 

ภาพรวม   10,501 8.20 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  ยุทธศาสตร์การบริหารราชการตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี  

ประเด็น 
คะแนนความพึง

พอใจ 
คะแนนความพึงพอใจ

(เต็ม 10 คะแนน) 
1.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 1,345 8.41 
2.  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 1,313 8.21 
3.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 1,304 8.15 
4.  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ 1,299 8.12 
5.  มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 1,295 8.09 
6.  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 1,302 8.14 
7.  ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา 1,295 8.09 
8.  ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 1,324 8.28 

ภาพรวม   10,477 8.19 
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ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทศาสตร์การส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย ความมั่นคง และสนับสนุนแนวนโยบายของ
รัฐบาล จังหวัด อ าเภอ 

ประเด็น 
คะแนนความพึง

พอใจ 
คะแนนความพึงพอใจ

(เต็ม 10 คะแนน) 
1.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 1,351 8.44 
2.  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 1,335 83.44 
3.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 1,323 8.27 
4.  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ 1,313 8.21 
5.  มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 1,314 8.21 
6.  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 1,321 8.26 
7.  ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา 1,327 8.29 
8.  ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 1,344 8.40 

ภาพรวม   10,628 8.30 

 
ผลการด าเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

1.  โครงการซ่อมแซมถนนสายจากหน้าวัดพลับพลาถึงหน้าวัดป่าช้า (นม.ถ 59-015) 
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 
1 
2 
2 
4 
1 

 
0 
10 
20 
20 
40 
10 

รวม 10 100 

3.  ระดับการศึกษา  
สถานภาพ จ านวน (คน) ร้อยละ 

ระดับการศึกษา 
  1.  ประถมศึกษา 

 
8 

 
80 
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สถานภาพ จ านวน (คน) ร้อยละ 
ระดับการศึกษา 
  2.  มัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า 
  3.  อนุปริญญา หรือเทียบเท่า 
  4.  ปริญญาตร ี
  5.  สูงกว่าปริญญาตร ี
  6.  อื่นๆ ระบ ุ

 
2 
0 
0 
0 
0 

 
20 
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 
3 
0 
7 
0 

 
0 
0 
0 
30 
0 
70 
0 

รวม 10 100 
 

ส่วนที่  2  ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา 

ประเด็น 
ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สุด มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อยที่สุด 

1. ถนนมีคุณภาพได้มาตรฐานตามแบบที่ก าหนด 5.71 2.86 5.72 0 0 
2. ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจร 1.43 5.71 7.14 0 0 
3. สามารถลดการเกิดอุบัติเหตุในการสัญจร 0 7.15 5.72 1.43 0 
4. การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 0 5.71 7.14 1.43 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 7.15 7.14 0 0 

รวม 7.14 40.00 40.00 4.29 0 

สรุปคะแนนจากแบบสอบถามทั้งหมด  10  คน  ประเด็นความพึงพอใจ  7  ประเด็น 
   คะแนนความพึงพอใจเต็มทั้งหมด  70  คะแนน  (7 x 10) 
   ระดับคะแนนความพึงพอใจภาพรวม   -   มากที่สุด   =   5   คะแนน    5x100    =  7.14 
                                    70 

-  มาก         =  27  คะแนน      28x100    =  40.00 
                          70 
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-  ปานกลาง  =  34  คะแนน      34x100    =  48.57 
                          70 

-  น้อย        =    3  คะแนน       3x100     =  4.29 
                          70 

2.  โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกรอบหมู่บ้าน บ้านหนองยายเหล่ หมู่ 5 
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 
1 
0 
2 
5 
2 

 
0 
10 
0 
20 
50 
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 ุ

 
7 
2 
0 
1 
0 
0 

 
70 
20 
0 
10 
0 
0 

รวม 10 100 

4. อาชีพ  
สถานภาพ จ านวน (คน) ร้อยละ 

อาชีพ 
  1.  รับราชการ 
  2.  เอกชน/รัฐวิสาหกิจ 
  3.  ค้าขาย  ธุรกิจส่วนตัว 
  4.  รับจ้าง 

 
0 
0 
0 
0 

 
0 
0 
0 
0 
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สถานภาพ จ านวน (คน) ร้อยละ 
 5.  นักเรียนนักศึกษา 
 6.  เกษตรกรรม 
 7.  อื่น ๆ 

1 
9 
0 

10 
90 
0 

รวม 10 100 
 

ส่วนที่  2  ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา 

ประเด็น 
ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สุด มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อยที่สุด 

1. ถนนมีคุณภาพได้มาตรฐานตามแบบที่ก าหนด 0 14.29 0 0 0 
2. ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจร 1.43 11.43 1.43 0 0 
3. สามารถลดการเกิดอุบัติเหตุในการสัญจร 1.43 8.57 4.28 0 0 
4. การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 2.86 10 1.43 0 0 
5. มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ 12.85 1.43 0 0 0 
6. ผลการด าเนินโครงการน าไปสู่การแก้ไขปัญหา 8.57 5.71 0 0 0 
7. ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ 1.43 12.86 0 0 0 

รวม 28.57 64.29 7.14 0 0 

สรุปคะแนนจากแบบสอบถามทั้งหมด  10  คน  ประเด็นความพึงพอใจ  7  ประเด็น 
   คะแนนความพึงพอใจเต็มทั้งหมด  70  คะแนน  (7 x 10) 
   ระดับคะแนนความพึงพอใจภาพรวม   -   มากที่สุด   =  20    คะแนน       20x100     =  28.57 
                                   70 
        -  มาก         =  45   คะแนน        45x100    =  64.29 
                         70 
        -  ปานกลาง  =   5   คะแนน          5x100     =  7.14 
                                   70 

 

3.  โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายมานพ คล้ายกระโทก หมู่ที่ 6 
 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 

 
0 
3 

 
0 
30 
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สถานภาพ จ านวน (คน) ร้อยละ 
- อาย ุ 31 – 40  ปี 
- อายุ  41 – 50  ปี 
- อายุ  51 – 60  ปี 
- อายุมากกว่า  60  ปี 

0 
2 
3 
2 

0 
20 
30 
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 ุ

 
4 
2 
1 
2 
1 
0 

 
40 
20 
10 
20 
10 
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 
3 
0 
1 
1 
5 
0 

 
0 
30 
0 
10 
10 
50 
0 

รวม 10 100 
 

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 8.57 5.71 0 0 0 
3. สามารถลดการเกิดอุบัติเหตุในการสัญจร 10.00 4.29 0 0 0 
4. การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 5.71 8.57 0 0 0 
5. มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ 10.00 4.29 0 0 0 
6. ผลการด าเนินโครงการน าไปสู่การแก้ไขปัญหา 4.29 10.00 0 0 0 
7. ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ 7.14 7.14 0 0 0 

รวม 52.86 47.14 0 0 0 
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สรุปคะแนนจากแบบสอบถามทั้งหมด  10  คน  ประเด็นความพึงพอใจ  7  ประเด็น 

   คะแนนความพึงพอใจเต็มทั้งหมด  70  คะแนน  (7 x 10) 
   ระดับคะแนนความพึงพอใจภาพรวม   -   มากที่สุด    =   37   คะแนน      37x100    =  52.86 
               70 

-  มาก        =  33   คะแนน      33x100    =  47.14 
                         70 

 

4.  โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านกอก หมู่ที่ 6 เชื่อมต าบลโคกไทย 
ส่วนที่  2  ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา 

ประเด็น 
ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สุด มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อยที่สุด 

1. ถนนมีคุณภาพได้มาตรฐานตามแบบที่ก าหนด 10.00 4.29 0 0 0 
2. ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจร 8.57 5.71 0 0 0 
3. สามารถลดการเกิดอุบัติเหตุในการสัญจร 4.29 10.00 0 0 0 
4. การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 11.43 2.86 0 0 0 
5. มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ 14.29 0 0 0 0 
6. ผลการด าเนินโครงการน าไปสู่การแก้ไขปัญหา 5.71 8.57 0 0 0 
7. ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ 7.14 7.14 0 0 0 

รวม 61.43 38.57 0 0 0 

สรุปคะแนนจากแบบสอบถามทั้งหมด  10  คน  ประเด็นความพึงพอใจ  7  ประเด็น 
   คะแนนความพึงพอใจเต็มทั้งหมด  70  คะแนน  (7 x 10) 
   ระดับคะแนนความพึงพอใจภาพรวม   -   มากที่สุด    =  43    คะแนน     43x100     =  61.43 
                                  70 

-  มาก        =   27   คะแนน      27x100      =  38.57 
              70 

 
5.  โครงการซ่อมแซมปรับปรุงผิวถนน คสล. สายหลักบ้านประดากุด หมู่ที่ 7 
ส่วนที่  1  ข้อมูลทั่วไป 
    1.  เพศ 

สถานภาพ จ านวน (คน) ร้อยละ 
เพศ 
       ชาย 
       หญิง 

 
6 
4 

 
60 
40 

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 
1 
3 
6 
0 
0 

 
0 
10 
30 
60 
0 
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 ุ

 
1 
7 
2 
0 
0 
0 

 
10 
70 
20 
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 
3 
2 
2 
0 
3 
0 

 
0 
30 
20 
20 
0 
30 
0 

รวม 10 100 
 

ส่วนที่  2  ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา 

ประเด็น 
ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สุด มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อยที่สุด 

1. ถนนมีคุณภาพได้มาตรฐานตามแบบที่ก าหนด 8.57 5.71 0 0 0 
2. ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจร 10.00 4.29 0 0 0 
3. สามารถลดการเกิดอุบัติเหตุในการสัญจร 8.57 5.71 0 0 0 
4. การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 10.00 4.29 0 0 0 
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5. มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ 10.00 4.29 0 0 0 
6. ผลการด าเนินโครงการน าไปสู่การแก้ไขปัญหา 11.43 2.85 0 0 0 
7. ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ 10.00 4.29 0 0 0 

รวม 68.57 31.43 0 0 0 
สรุปคะแนนจากแบบสอบถามทั้งหมด  10  คน  ประเด็นความพึงพอใจ  7  ประเด็น 

   คะแนนความพึงพอใจเต็มทั้งหมด  70  คะแนน  (7 x 10) 
   ระดับคะแนนความพึงพอใจภาพรวม   -   มากที่สุด    =  48    คะแนน      48x100     =  68.57 
                                   70 

-  มาก         =   22   คะแนน  22x100     =  31.43
                    70 

6.  โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก สายด๊อบตาห่ า บ้านเกาะ หมู่ที่ 8 
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 

 
1 
2 
1 
2 

 
10 
20 
10 
20 

- อายุ  51 – 60  ปี 
- อายุมากกว่า  60  ปี 

1 
3 

10 
30 

รวม 10 100 
 

3.  ระดับการศึกษา  
สถานภาพ จ านวน (คน) ร้อยละ 

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

 
4 
6 
0 
0 
0 
0 

 
40 
60 
0 
0 
0 
0 

รวม 10 100 
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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 
3 
2 
5 
0 

 
0 
0 
0 
30 
20 
50 
0 

รวม 10 100 
 

ส่วนที่  2  ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา 

ประเด็น 
ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สุด มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อยที่สุด 

1. ถนนมีคุณภาพได้มาตรฐานตามแบบที่ก าหนด 7.14 4.29 2.86 0 0 
2. ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจร 4.29 10.00 0 0 0 
3. สามารถลดการเกิดอุบัติเหตุในการสัญจร 5.71 7.14 1.43 0 0 
4. การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 5.71 7.14 1.43 0 0 
5. มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ 8.57 5.71 0 0 0 
6. ผลการด าเนินโครงการน าไปสู่การแก้ไขปัญหา 2.86 11.43 0 0 0 
7. ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ 2.86 11.43 0 0 0 

รวม 37.14 57.14 5.71 0 0 

สรุปคะแนนจากแบบสอบถามทั้งหมด  10  คน  ประเด็นความพึงพอใจ  7  ประเด็น 
   คะแนนความพึงพอใจเต็มทั้งหมด  70  คะแนน  (7 x 10) 
   ระดับคะแนนความพึงพอใจภาพรวม   -   มากที่สุด      =  26    คะแนน      26x100     =  37.14 
                                     70 

-  มาก            =  40   คะแนน  40x100     =   57.14
                    70 

-  ปานกลาง      =   4   คะแนน   4x100      =   5.71
                    70 

7.  โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายอู่ช่างเลิศไปโรงพยาบาลโชคชัย บ้านปรางค์ หมู่ที่ 9 
 ส่วนที่  1  ข้อมูลทั่วไป     1.  เพศ 

สถานภาพ จ านวน (คน) ร้อยละ 
เพศ 
       ชาย 
       หญิง 

 
3 
7 

 
30 
70 

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 
4 
5 
0 
1 
0 

 
0 
40 
50 
0 
10 
0 

รวม 10 100 

3.  ระดับการศึกษา  
สถานภาพ จ านวน (คน) ร้อยละ 

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

 
0 
6 
0 
4 
0 

 
0 
60 
0 
40 
0 

  6.  อื่นๆ ระบ ุ 0 0 
รวม 10 100 

4. อาชีพ  
สถานภาพ จ านวน (คน) ร้อยละ 

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

 
2 
4 
2 
2 
0 
0 
0 

 
20 
40 
20 
20 
0 
0 
0 

รวม 10 100 
 

ส่วนที่  2  ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา 

ประเด็น 
ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สุด มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อยท่ีสุด 

1. ถนนมีคุณภาพได้มาตรฐานตามแบบที่ก าหนด 1.43 10.00 1.43 0 0 
2. ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจร 0 2.85 5.71 0 0 
3. สามารถลดการเกิดอุบัติเหตุในการสัญจร 0 2.85 4.29 0 0 
4. การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 0 4.29 2.85 0 0 
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5. มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ 0 4.29 1.43 0 0 
6. ผลการด าเนินโครงการน าไปสู่การแก้ไขปัญหา 0 4.29 1.43 0 0 
7. ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ 0 4.29 1.43 0 0 

รวม 1.43 32.86 18.57 0 0 

สรุปคะแนนจากแบบสอบถามทั้งหมด  10  คน  ประเด็นความพึงพอใจ  7  ประเด็น 
   คะแนนความพึงพอใจเต็มทั้งหมด  70  คะแนน  (7 x 10) 
   ระดับคะแนนความพึงพอใจภาพรวม   -   มากที่สุด       =   1    คะแนน     1x100   =   1.43 
                                    70 

-  มาก     =  23   คะแนน  23x100   =  32.86
                    70 

-  ปานกลาง    =  33   คะแนน  33x100   =  47.14
                    70 

-  น้อย     =  13   คะแนน  13x100   =  18.57
                    70 

8.  โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนลาดยางต่อจากบ้านนายสัมฤทธิ์ถึงสะพานล าส าลาย บ้านปรางค์ 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 
1 
5 
2 
0 
2 

 
0 
10 
50 
20 
0 
20 

รวม 10 100 

3.  ระดับการศึกษา  
สถานภาพ จ านวน (คน) ร้อยละ 

  ระดับการศึกษา 
  1.  ประถมศึกษา 
  2.  มัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า 
  3.  อนุปริญญา หรือเทียบเท่า 

 
7 
1 
0 

 
70 
10 
0 
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  4.  ปริญญาตร ี
  5.  สูงกว่าปริญญาตร ี
  6.  อื่นๆ ระบ ุ

2 
0 
0 

20 
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.  เกษตรกรร 

 
0 
0 
2 
7 
0 
1 

 
0 
0 
20 
70 
0 
10 

  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 1.43 4.28 4.29 4.28 
2. ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจร 0 1.43 2.86 7.14 2.86 
3. สามารถลดการเกิดอุบัติเหตุในการสัญจร 0 1.43 2.86 10.00 0 
4. การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 0 1.43 2.86 7.14 2.86 
5. มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ 0 1.43 5.71 5.71 1.43 
6. ผลการด าเนินโครงการน าไปสู่การแก้ไขปัญหา 0 1.43 2.86 7.14 2.86 
7. ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ 0 1.43 4.28 8.58 0 

รวม 0 10.00 25.71 50.00 14.29 

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

ระดับคะแนนความพึงพอใจภาพรวม   -  มาก     =   7    คะแนน   7x100      =   10.00 
                                   70 

-  ปานกลาง       =  18    คะแนน   18x100    =  25.71 
                                    70 

-  น้อย    =  35    คะแนน  35x100    =  50.00
                    70 

-  น้อย    =   10    คะแนน   10x100   =  14.29
                    70 
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9.  โครงการก่อสร้างถนน คสล. คุ้มหนองหญ้าขาวถึงบ้านยายบ่าย บ้านท่าตะเคียน หมู่ที่ 13 
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 
อายุ 

- อายุต่ ากว่า  20  ปี 
- อายุ  20 – 30  ปี 

 
0 
2 

 
0 
20 

- อายุ  31 – 40  ป ี
- อายุ  41 – 50  ป ี
- อายุ  51 – 60  ป ี
- อายุมากกว่า  60  ปี 

1 
5 
2 
0 

10 
50 
20 
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 ุ

 
3 
7 
0 
0 
0 
0 

 
30 
70 
0 
20 
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.  เกษตรกรร 

 
0 
0 
0 
8 
0 
2 

 
0 
0 
0 
80 
0 
20 
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  7.  อื่น ๆ 0 0 
รวม 10 100 

 

ส่วนที่  2  ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา 

ประเด็น 
ระดับความพึงพอใจ 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

1. ถนนมีคุณภาพได้มาตรฐานตามแบบที่ก าหนด 1.42 1.43 11.43 0 0 

2. ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจร 2.86 2.86 8.57 0 0 

3. สามารถลดการเกิดอุบัติเหตุในการสัญจร 2.86 11.43 0 0 0 

4. การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 0 1.43 12.86 0 0 

5. มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ 0 4.29 8.57 1.43 0 

6. ผลการด าเนินโครงการน าไปสู่การแก้ไขปัญหา 0 2.85 10.00 1.43 0 

7. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ 0 2.85 11.43 0 0 

รวม 7.14 27.14 62.86 2.86 0 
สรุปคะแนนจากแบบสอบถามทั้งหมด  10  คน  ประเด็นความพึงพอใจ  7  ประเดน็ 

   คะแนนความพึงพอใจเต็มทั้งหมด  70  คะแนน  (7 x 10) 
ระดับคะแนนความพึงพอใจภาพรวม   -  มากที่สุด     =   5    คะแนน     5x100      =   7.14 

                                     70 
-  มาก     =   19    คะแนน   19x100    =   27.14 

                                    70 
-  ปานกลาง       =   44    คะแนน   44x100    =  62.86 

                                    70 
-  น้อย    =   2    คะแนน   2x100     =  2.86

                    70 
10.  โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านนายโย เกื่องกระโทก บ้านคลองยาง หมู่ที่ 14 
ส่วนที ่ 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 
อายุ 

- อายุต่ ากว่า  20  ปี 
 
0 

 
0 
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- อายุ  20 – 30  ป ี
- อายุ  31 – 40  ป ี
- อายุ  41 – 50  ป ี
- อายุ  51 – 60  ป ี
- อายุมากกว่า  60  ปี 

2 
2 
4 
0 
0 

20 
20 
40 
0 
0 

รวม 10 100 
3.  ระดับการศึกษา  

สถานภาพ จ านวน (คน) ร้อยละ 
  ระดับการศึกษา 
  1.  ประถมศึกษา 
  2.  มัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า 
  3.  อนุปริญญา หรือเทียบเท่า 

 
2 
7 
1 

 
20 
70 
10 

  4.  ปริญญาตร ี
  5.  สูงกว่าปริญญาตรี 
  6.  อื่นๆ ระบ ุ

0 
0 
0 

0 
0 
0 

รวม 10 100 
6. อาชีพ  

สถานภาพ จ านวน (คน) ร้อยละ 
อาชีพ 
  1.  รับราชการ 
  2.  เอกชน/รัฐวิสาหกิจ 
  3.  ค้าขาย  ธุรกิจส่วนตัว 
  4.  รับจ้าง 
  5.  นักเรียนนักศึกษา 
  6.  เกษตรกรร 
  7.  อื่น ๆ 

 
0 
0 
0 
1 
0 
9 
0 

 
0 
0 
0 
10 
0 
90 
0 

รวม 10 100 
 

ส่วนที่  2  ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา 

ประเด็น 
ระดับความพึงพอใจ 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

1. ถนนมีคุณภาพได้มาตรฐานตามแบบที่ก าหนด 5.70 8.57 0 0 0 
2. ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจร 5.71 5.71 2.86 0 0 
3. สามารถลดการเกิดอุบัติเหตุในการสัญจร 4.29 7.14 2.86 0 0 
4. การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 4.29 7.14 2.86 0 0 
5. มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ 4.29 10.00 0 0 0 
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6. ผลการด าเนินโครงการน าไปสู่การแก้ไขปัญหา 4.29 4.29 5.70 0 0 
7. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ 7.14 2.86 4.29 0 0 

รวม 35.71 45.71 18.57 0 0 
สรุปคะแนนจากแบบสอบถามทั้งหมด  10  คน  ประเด็นความพึงพอใจ  7  ประเด็น 

   คะแนนความพึงพอใจเต็มทั้งหมด  70  คะแนน  (7 x 10) 
ระดับคะแนนความพึงพอใจภาพรวม   -  มากที่สุด    =   25    คะแนน   25x100   =   35.71 

                                70 
-  มาก          =  32    คะแนน   32x100    =  45.71 

                                70 
-  ปานกลาง   =  13    คะแนน   13x100    =  18.57 

                        70 
11.  โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลงหินคลุกสายจากโรงสีถึงไร่นายทม เดชพร บ้านคลองกลาง หมู่ที่ 15 

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 
- อายุ  31 – 40  ปี 
- อายุ  41 – 50  ปี 
- อายุ  51 – 60  ปี 
- อายุมากกว่า  60  ปี 

 
0 
1 
3 
3 
2 
1 

 
0 
10 
30 
30 
20 
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 
4 
1 
0 
0 
0 

 
50 
40 
10 
0 
0 
0 

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

อาชีพ 
  1.  รับราชการ 
  2.  เอกชน/รัฐวิสาหกิจ 
  3.  ค้าขาย  ธุรกิจส่วนตัว 
  4.  รับจ้าง 
  5.  นักเรียนนักศึกษา 
  6.  เกษตรกรร 

 
0 
0 
0 
1 
0 
9 

 
0 
0 
0 
10 
0 
90 

  7.  อื่น ๆ 0 0 
รวม 10 100 

 

ส่วนที่  2  ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา 

ประเด็น 
ระดับความพึงพอใจ 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

1. ถนนมีคุณภาพได้มาตรฐานตามแบบที่ก าหนด 2.86 10.00 1.43 0 0 
2. ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจร 2.86 10.00 1.43 0 0 
3. สามารถลดการเกิดอุบัติเหตุในการสัญจร 1.42 12.86 0 0 0 
4. การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 0 12.86 1.43 0 0 
5. มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ 0 8.56 5.71 0 0 
6. ผลการด าเนินโครงการน าไปสู่การแก้ไขปัญหา 0 14.29 0 0 0 
7. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ 0 14.29 0 0 0 

รวม 7.14 82.86 10.00 0 0 
สรุปคะแนนจากแบบสอบถามทั้งหมด  10  คน  ประเด็นความพึงพอใจ  7  ประเด็น 

   คะแนนความพึงพอใจเต็มทั้งหมด  70  คะแนน  (7 x 10) 
ระดับคะแนนความพึงพอใจภาพรวม    -  มากที่สุด     =   5    คะแนน   5x100      =   7.14 

                                   70 
-  มาก       =  58    คะแนน   58x100    =  82.86 

                                    70 
-  ปานกลาง    =   7    คะแนน   7x100    =  10.00

                    70 
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12.  โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายเลียบคลองฝั่งซ้ายและฝั่งขวา หมู่ที่ 15 
  ส่วนที่  2  ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา 

ประเด็น 
ระดับความพึงพอใจ 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

1. ถนนมีคุณภาพได้มาตรฐานตามแบบที่ก าหนด 1.43 12.86 0 0 0 
2. ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจร 2.86 11.43 0 0 0 
3. สามารถลดการเกิดอุบัติเหตุในการสัญจร 1.43 11.43 1.43 0 0 
4. การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 2.86 10.00 1.43 0 0 
5. มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ 1.43 10.00 2.85 0 0 
6. ผลการด าเนินโครงการน าไปสู่การแก้ไขปัญหา 2.85 11.43 0 0 0 
7. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ 1.43 12.85 0 0 0 

รวม 14.29 80.00 5.71 0 0 
สรุปคะแนนจากแบบสอบถามทั้งหมด  10  คน  ประเด็นความพึงพอใจ  7  ประเด็น 

   คะแนนความพึงพอใจเต็มทั้งหมด  70  คะแนน  (7 x 10) 
ระดับคะแนนความพึงพอใจภาพรวม   -  มากที่สุด     =   10    คะแนน  10x100    =   14.29 

                                      70 
-  มาก       =  56    คะแนน   56x100    =   80.00 

                                    70 
-  ปานกลาง    =   4    คะแนน   4x100     =  5.71

                    70 
13.  โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านโนนแดง หมู่ที่ 16 เชื่อมบ้านหนองใหญ่ หมู่ที่ 10 ต าบลโคกไทย 

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 

 
1 
3 
1 
2 
2 
1 

 
10 
30 
10 
20 
20 
10 

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 ระบ ุ

 
4 
5 
0 
1 
0 
0 

 
40 
50 
0 
10 
0 
0 

รวม 10 100 

8. อาชีพ  
สถานภาพ จ านวน (คน) ร้อยละ 

อาชีพ 
  1.  รับราชการ 
  2.  เอกชน/รัฐวิสาหกิจ 
  3.  ค้าขาย  ธุรกิจส่วนตัว 
  4.  รับจ้าง 
  5.  นักเรียนนักศึกษา 
  6.  เกษตรกรร 

 
0 
1 
2 
4 
0 
3 

 
0 
10 
20 
40 
0 
30 

  7.  อื่น ๆ 0 0 
รวม 10 100 

 

ส่วนที่  2  ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา 

ประเด็น 
ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สุด มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อยที่สุด 

1. ถนนมีคุณภาพได้มาตรฐานตามแบบที่ก าหนด 1.43 11.43 1.43 0 0 
2. ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจร 0 14.29 0 0 0 
3. สามารถลดการเกิดอุบัติเหตุในการสัญจร 0 8.57 5.71 0 0 
4. การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 0 8.57 5.71 0 0 
5. มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ 0 10.00 4.29 0 0 
6. ผลการด าเนินโครงการน าไปสู่การแก้ไขปัญหา 0 12.86 1.43 0 0 
7. ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ 0 8.57 5.72 0 0 

รวม 1.43 74.29 24.29 0 0 

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

ระดับคะแนนความพึงพอใจภาพรวม   -  มากที่สุด     =   1    คะแนน   1x100      =   1.43 
                                   70 
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-  มาก       =  52    คะแนน   52x100    =  74.29 
                                    70 

-  ปานกลาง    =  17    คะแนน  17x100    =  24.29
                    70 

14.  โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกขนส่งสินค้าทางการเกษตร ซอยบ้านนางแม้น ค่ากระโทก บ้านโนนแดง หมู่ที่ 16 
ส่วนที่  2  ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา 

ประเด็น 
ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สุด มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อยที่สุด 

1. ถนนมีคุณภาพได้มาตรฐานตามแบบที่ก าหนด 0 14.29 0 0 0 
2. ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจร 0 11.43 2.86 0 0 
3. สามารถลดการเกิดอุบัติเหตุในการสัญจร 0 7.14 7.14 0 0 
4. การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 0 10.00 4.29 0 0 
5. มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ 0 10.00 4.29 0 0 
6. ผลการด าเนินโครงการน าไปสู่การแก้ไขปัญหา 0 12.86 1.43 0 0 
7. ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ 0 11.42 2.85 0 0 

รวม 0 77.14 22.86 0 0 

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

ระดับคะแนนความพึงพอใจภาพรวม    -  มาก     =   54    คะแนน  54x100    =   77.14 
                                      70 

-  ปานกลาง      =   16    คะแนน   16x100    =   22.86 
                                    70 

15.  โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายสี่แยกบ้านนายสมคิด ขันทองไปคลองตามูล บ้านบุยอ หมู่ที่ 18 
ส่วนที่  1  ข้อมูลทั่วไป 
    1.  เพศ 

สถานภาพ จ านวน (คน) ร้อยละ 
เพศ 
       ชาย 
       หญิง 

 
2 
8 

 
20 
80 

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 

 
0 
3 
0 
1 
3 

 
0 
30 
0 
10 
30 
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- อายุมากกว่า  60  ปี 3 30 
รวม 10 100 

3.  ระดับการศึกษา  
สถานภาพ จ านวน (คน) ร้อยละ 

  ระดับการศึกษา 
  1.  ประถมศึกษา 
  2.  มัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า 
  3.  อนุปริญญา หรือเทียบเท่า 

 
2 
8 
0 

 
20 
80 
0 

  4.  ปริญญาตร ี
  5.  สูงกว่าปริญญาตร ี
  6.  อื่นๆ ระบ ุ

0 
0 
0 

0 
0 
0 

รวม 10 100 

9. อาชีพ  
สถานภาพ จ านวน (คน) ร้อยละ 

อาชีพ 
  1.  รับราชการ 
  2.  เอกชน/รัฐวิสาหกิจ 
  3.  ค้าขาย  ธุรกิจส่วนตัว 
  4.  รับจ้าง 
  5.  นักเรียนนักศึกษา 
  6.  เกษตรกรร 

 
0 
0 
1 
2 
0 
7 

 
0 
0 
10 
20 
0 
70 

  7.  อื่น ๆ 0 0 
รวม 10 100 

 

ส่วนที่  2  ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา 

ประเด็น 
ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สุด มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อยที่สุด 

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

รวม 28.57 40.00 31.43 0 0 

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

-  มาก          =  28    คะแนน   28x100    =  40.00 
                                 70 

-  ปานกลาง   =  22    คะแนน    22x100    =  31.43
                70 

16.  โครงการซ่อมแซมถนน คสล.สายบ้านนางชั้น ก ากระโทก บ้านบุยอ หมู่ที่ 18 
ส่วนที่  2  ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา 

ประเด็น 
ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สุด มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อยที่สุด 

1. ถนนมีคุณภาพได้มาตรฐานตามแบบที่ก าหนด 2.86 10.00 1.43 0 0 
2. ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจร 2.86 10.00 1.43 0 0 
3. สามารถลดการเกิดอุบัติเหตุในการสัญจร 2.86 10.00 1.43 0 0 
4. การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 4.29 2.86 7.14 0 0 
5. มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ 4.29 2.86 7.14 0 0 
6. ผลการด าเนินโครงการน าไปสู่การแก้ไขปัญหา 5.71 4.28 4.29 0 0 
7. ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ 5.70 5.71 2.85 0 0 

รวม 28.57 45.71 25.71 0 0 

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

ระดับคะแนนความพึงพอใจภาพรวม    -  มากที่สุด     =   20    คะแนน  20x100    =   28.57 
                                     70 

-  มาก      =   32    คะแนน   32x100    =   45.71 
                                     70 

-  ปานกลาง      =   18    คะแนน   18x100    =   25.71 
                                     70 

 
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
1.  ต้องการให้ต าบลพลับพลาทั้ง 18 หมู่บ้าน ร่วมกันพัฒนาต าบลให้ดียิ่งขึ้น มีความรวดเร็วในการท างานของเจ้าหน้าที่ 
และเข้าถึงประชาชน 
2.  ต้องการให้มีการบริหารจัดการด้านการก าจัดขยะ และต้องการถังขยะเพิ่มเติม 
3.  ต้องการให้องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลาพัฒนาในเร่ืองของถนนหนทางในสัญจรให้สะดวกยิ่งขึ้น แล ะมีการ
ซ่อมแซมถนนที่ช ารุดเสียหาย 
4.  ต้องการให้มีการตัดต้นไม้บริเวณถนนให้เป็นระเบียบเรียบร้อย 
5.  ต้องการให้มีการติดตั้งโคมไฟส่องสว่างตามถนนของหมู่บ้านเพิ่มข้ึน 
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ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตามแบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน 
(Performance Indicators) 

 ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา  คณะกรรมการติดตามได้
ก าหนดเคร่ืองมือ อุปกรณ์ ในการติดตามและประเมินผลแผน เพื่อใช้ในการรวบรวมข้อมูลแผนพัฒนาที่ก าหนดขึ้น ซึ่งมีผล
ต่อการพัฒนาท้องถิ่น ข้อมูลดังกล่าวเป็นได้ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณและข้อมู ลเชิงคุณภาพ  เป็นแบบสอบถาม แบบติดตาม
และประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อ ความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น  แบบการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อค วาม
สอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น แบบบันทึกข้อมูล  แบบรายงาน  โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ขององค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2565  (ระหว่างเดือนตุลาคม 2564 – เดือนกันยายน 
2565) คือการประเมินผลในเชิงปริมาณ โดยใช้ตัวแบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน (Performance Indicators) ดังนี้ 
1.  ลักษณะของแบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน 
 เป็นเครื่องมือที่ใช้วัดผลการปฏิบัติ งานหรือประเมินผลการด าเนินงานในด้านต่างๆ  ซึ่งสามารถแสดงผลการวัด
หรือประเมินผลการวัดในรูปข้อมูลเชิงปริมาณ  เพื่อสะท้อนประสิทธิภาพประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน  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  ดังนี ้
 คะแนน  21 - 25  คะแนน  =  ดีมาก 
 คะแนน  16 - 20  คะแนน  =  ด ี

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

 

10 ผู้บริหารประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นภายในเวลาที่ก าหนดตามระเบียบฯ  
มีการด าเนินการ  10  ขั้นตอน 

ตัวบ่งชี้ที่  2  :  คุณภาพของแผนพัฒนาท้องถิ่น   
2.1  การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 2565  
(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 2565 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน คะแนนที่ได ้
1.  ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   20 19.30 
2.  การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ   20 18.87 
3.  ยุทธศาสตร์  ประกอบด้วย 60   57.02 
     3.1  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   (10) 9.38 
     3.2  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด   (10) 9.38 
     3.3  ยุทธศาสตร์จังหวัด   (10) 9.25 
     3.4  วิสัยทัศน์ (5) 4.88 
     3.5  กลยุทธ์ (5) 4.81 
     3.6  เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์   (5) 4.75 
     3.7  จุดยืนทางยุทธศาสตร์   (5) 4.69 
     3.8  แผนงาน   (5) 5.00 
     3.9  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม   (5) 4.88 

รวมคะแนน 100 95.19 
 

ตัวบ่งชี้ที่  2  :  คุณภาพของแผนพัฒนาท้องถิ่น  
2.2  การติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น  (5  คะแนน)  
ปี 2565 

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/
แก้ไข ปี 64-65) 

การติดตามและประเมินผล
โครงการเพื่อความ
สอดคล้องแผนพัฒนา
ท้องถิ่น   

5 5 

  

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

ประเด็นการพิจารณา คะแนน คะแนนที่ได ้
1.  การสรุปสถานการณ์การพัฒนา   10 9.37 
2.  การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ   10 9.24 
3.  การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 9.49 
4.  แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา  10 9.24 
5.  โครงการพัฒนา ประกอบด้วย   60 57.16 
     5.1  ความชัดเจนของชื่อโครงการ   (5) 4.75 
     5.2  ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (5) 4.88 
     5.3  เป้าหมาย (ผลผลิตาของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง (5) 4.88 
     5.4  โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  (5) 4.75 
     5.5  เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ 

(5) 
4.88 

     5.6  โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 (5) 4.63 
     5.7  โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด (5) 5 
     5.8  โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนห รือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง 
ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ 

(5) 
4.75 

     5.9  งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (5) 4.69 
     5.10  มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ (5) 4.94 
     5.11  มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ (5) 4.38 
     5.12  ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ (5) 4.63 

รวม 100 94.50 
 

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 2565 รวม
เปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติม 

ร้อยละ คะแนน 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565)  (ปี 2565) 173 - - 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2565  91 52.60 - 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
รวมเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 

107 61.85 
- 

การด าเนินงานจริง  ประจ าปีงบประมาณ  2565 รวมเงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ (ระหว่างเดือนตุลาคม 2564–เดือนกันยายน 2565) 

80 74.77 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 2565 รวม
เปลี่ยนแปลงและเพ่ิมเติม 

ผลกระทบ คะแนน 

โครงการที่ด าเนินการปี 65 รวมเงินอุดหนุนเฉพาะ
กิจ(เดือนตุลาคม  2564 – เดือนกันยายน  2565) 

80 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 

ยุทธศาสตร์ 

จ านวนโครงการ
ทั้งหมดในแผนพัฒนาปี 

2565  
รวมเปลี่ยนแปลงและ

เพิ่มเติม 

จ านวนโครงการ 
ที่บรรจุในข้อบัญญัติรวม

จ่ายขาดและรวมเงิน
อุดหนุนเฉพาะกิจ 

ปี 2565 

จ านวนโครงการ 
ทีไ่ด้ด าเนินการรวมจ่าย

ขาดและรวมเงิน
อุดหนุน 

 

จ านวนโครงการที่ไม่ได้
บรรจุในข้อบัญญัติและ

ไม่ได้ด าเนินการ 

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

90 52.02 45 26.01 43 40.19 45 26.01 

2.  ยุทธศาสตร์เสริมสร้าง
ความสามารถทาง
เศรษฐกิจ การท่องเท่ียว 
การเกษตร เพื่อบรรเทา
ปัญหาความยากจน 

5 2.89 2 1.16 1 0.93 3 1.73 

3.  ยุทธศาสตร์สร้างสังคม
ให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีอย่าง
ท่ัวถึงและอยู่ร่วมกันอย่าง
มีความสุข 

46 26.59 31 17.92 25 23.36 15 8.67 

4. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์
และพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมให้เกิดความ
สมดุลอย่างยั่งยืน 

9 5.20 8 4.62 7 6.54 1 0.58 

5. ยุทธศาสตร์การบริหาร
ราชการตามหลักการ
บริหารบ้านเมืองท่ีดี 

19 10.98 17 9.83 7 6.54 2 1.16 

6. ยุทศาสตร์การส่งเสริม
การปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย ความมั่นคง 
และสนับสนุน
แนวนโยบายของรัฐบาล 
จังหวัด อ าเภอ 

4 2.31 4 2.31 2 1.86 0 0.00 

รวม 173 100 107 61.85 85 79.44 66 38.15 
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 -   ความส าเร็จการพัฒนาตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
 จากการติดตามและประเมิลผลแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  ขององค์การบริหารส่วนต าบล
พลับพลา สามารถสรุปได้  ดังนี้ 
 1.1  องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา ได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนา ท้องถิ่นเป็นไปด้วยความถูกต้อ ง
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ .ศ. 2548  และ
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 
 1.2  องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา สามารถด าเนินงานได้ตามวัตถุประสงค์ร้อยละ 61.85 ของแผน 
และด าเนินการตามข้อบัญญัติร้อยละ  74.77  ดังนี้  
 การด าเนินงานในรอบปี  2564  ระหว่างปี  2564  กับปี  2565 

การด าเนินงาน แผนพัฒนา 
ท้องถิ่น 
2564 

ข้อบัญญัต ิ
2564 

ด าเนิน 
การได้ตาม
ข้อบัญญัติ 

2564 

แผนพัฒนา 
ท้องถิ่น 
2565 

ข้อบัญญัต ิ
2565 

ด าเนิน 
การได้ตาม
ข้อบัญญัต ิ

2565 
จ านวนโครงการ 157 97 70 173 107 80 

ร้อยละ - 61.78 72.16 - 61.85 74.77 
  

ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน เปรียบเทียบ ปี 2564 กับปี 2565  ดังนี้ 
ปีงบประมาณ  เดือน พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 

2564 
ระหว่างเดือน  ตุลาคม  2563  ถึงเดือนกันยายน  
2564  (รวมทั้งปีงบประมาณ) 

26.15 69.52 4.33 

2565 
ระหว่างเดือน  ตุลาคม  2564  ถึงเดือนกันยายน  
2565  (รวมทั้งปีงบประมาณ) 

28.20 70.47 1.33 

     
2. ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 

-  ไม่มี 
3. ปัญหาและอุปสรรค 

-  ไม่มี   
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ตัวอย่างรูปภาพกิจกรรม/โครงการที่ได้ด าเนินการ 
 

1.  โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายอู่ช่างเลิศไปโรงพยาบาลโชคชัย  บ้านปรางค์ หมู่ที่ 9 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

2.  โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนลาดยางต่อจากบ้านนายสมฤทธิ์ ถึงสะพานล าส าลาย บ้านปรางค์ หมู่ที่ 11 
 
 
 
 
 
 
 

 3.  โครงการก่อสร้างถนน คสล. คุ้มหนองหญ้าขาวถึงบ้านยายบ่าย บ้านท่าตะเคียน หมู่ที่ 13 
 
 
 
 
 
 
 

4.  โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลงหินคลุกสายจากโรงสีถึงไร่นายทม   เดชพร บ้านคลองกลาง หมู่ที่ 15  
 
 
 
 
 

 

5.  โครงการวางท่อระบายน้ า หมู่ที่ 15 จากสี่แยกบ้านนางฉลวย ไปหมู่ 14   
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6.  โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกขนส่งสินค้าทางการเกษตร ซอยบ้านนางแม้น ค่ากระโทก บ้านโนนแดง หมู่ที่ 16   
  

 
 
 
 
 
 

 7.  โครงการ ซ่อมแซมถนน คสล. สายบ้านนางชั้น  ก ากระโทก บ้านบุยอ หมู่ที่ 18 

 

8.  โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริภายใต้โครงการ " ร่วมใจไทย  ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน " สืบสานสู่ 100 ล้านต้น 
เฉลิมพระเกียรติพระบาทส าเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 

 
 

9.  โครงการธนาคารน้ าใต้ดิน (Groundwater Bank) ตามปรั  าเศรษ ก ิพอเพยีง ้วยศาสตร์พร รา า 

 
 
 
 
 
 



-69- 
 

10.  โครงการอบรมส่งเสริมพัฒนาอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 
11.  โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด คร้ังที่ 22 ประจ าปี 2565 

 
 
 
 
 
 

12.  โครงการบริหารจัดการคัดแยกขยะมูลฝอยในชุมชน 

 
13.  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 (ระบ)ุ........................ 
 

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 (ระบ)ุ........................ 
 

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 
   

 



-1- 
 

แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา 
ในแต่ละยุทธศาสตร์ 

 

 

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

ส่วนที่  1  ข้อมูลทั่วไป 
ค าชี้แจง โปรดใส่เครื่องหมาย √ ลงใน      ตามความเป็นจริง 
 

1.  เพศ  (1)  ชาย    (2)  หญงิ 
 

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 ท่ อ
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.  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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2.  ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา ในด้านยุทธศาสตร์
เสริมสร้างความสามารถทางเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว การเกษตร เพื่อบรรเทาปัญหาความยากจน  (การส่งเสริม
อาชีพ/พัฒนาสินค้าชุมชน /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.  ประโยชน์ทีป่ระชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม  

 

3.  ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา ในด้านยุทธศาสตร์
สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข  (ส่งเสริมสนับสนุนด้านการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม 
และประเพณี  การสังคม สงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก 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 านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแนวนโยบายของรัฐบาลและยุทธศาสต ร์ของจังหวัด 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 
............................................................................................................... ............................................................... 
.................................................................................................................................................. ............................ 
.................................................................................................................................................. .........................



 


