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บทน า 
 

  องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา ได้ก าหนดทิศทางในการพัฒนาและการบริหารงาน
องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา  ให้เกิดความเชื่อมั่นจากประช าชน  และองค์กรต่างๆ  ในการจัดบริการ
สาธารณะภายใต้อ านาจหน้าที่ที่กฎหมายบัญญัติหรือก าหนดให้เป็นหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล
พลับพลา   ในการบริหารราชการองค์การบริหารส่วนต า บลพลับพลา เพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อการพัฒนา
ท้องถิ่นในทุกมิติและเป็นประโยชน์ต่อประชาชน  ต ลอดจนสามารถแก้ไขปัญหาและสนองตอบความต้องการ
ของประชาชนได้อย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพ  การบริหารงานราชการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  โปร่งใส  เป็น
ธรรม  ตามวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  มีการวางแผนการพัฒนาที่ดี  โดยมีเปูาหมายสูงสุดสู่การบรรลุ
วิสัยทัศน์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา  จึงได้ก าหนดนโยบายเป็นกรอบในการพัฒนาและ
การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา  ดังนี้  นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน  นโยบายด้าน
เศรษฐกิจและส่งเสริมคุณภาพชีวิต  นโยบายด้านการพัฒนาสังคม  นโยบายด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
นโยบายด้านศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น  นโยบายด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม   
  องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา ได้ด าเนินการ พัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ความ
ต้องการของประชาชนจากการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนผ่านการประชาคมเพ่ือจัด ท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น และใช้เป็นกรอบในการจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม  งบประมาณ
จากเงินสะสม  และขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากส่วนกลาง ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา ได้
ด าเนินการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2565 เพ่ือแก้ไขปัญหาและพัฒนาท้อ งถิ่น ดังรายงานผลการ
ปฏิบัติงานด้านต่างๆ ในรอบปีที่ผ่านมาในรายงานผลการปฏิบัติงาน ประจ าปีเล่มนี้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



โครงสร้างองค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา 
 

คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา 
 
 

 

 

 
 

นายสวิง  เหงากระโทก 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา 

 

 

 

 

 
 

นายส ารวย  วัชรค าประเสริฐ      นายอาคม  แผละกระโทก         นายวรวัข  จิตจักร์ 
  รองนายกองค์การบริหาร  รองนายกองค์การบริหาร     เลขานุการนายกองค์การ 
     ส่วนต าบลพลับพลา     ส่วนต าบลพลับพลา    บริหารส่วนต าบลพลับพลา 
 

โครงสร้างส่วนราชการ 
1)  ส านักงานปลัด 
2)  กองคลัง 
3)  กองช่าง 
4)  กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม 
5)  กองสวัสดิการสังคม 
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          นายสมมิตร  ขันธการุญวงศ์ 

                                                  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 

 

 

 

 
 

 นางภณิดา   บุดดาวงค์  
     รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล   

 

ส านักปลัด 
 

 

 

 

   นางวรรณี  กิติพงษ์  
   หัวหน้าส านักปลัด  

 

 

 

 

 

     นางสมใจ  ข่ากระโทก          นางสาวสุนันท์  ครึบกระโทก     นายเกียรติก าธร  สิทธิสุธ ี
นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ   นักวิชาการเกษตรช านาญการ 
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นางสาวผกามาศ  แคร่กระโทก       นายธรรมนูญ  กกกระโทก     นางสาวบรรจง  กลักกระโทก  
นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ       เจ้าหนักงานปูองกันฯช านาญงาน    เจ้าหนักงานธุรการช านาญงาน 

 
 
 
 
 

 

นางสาวเบญจวรรณ   พลศิลปกรณ์       นายสุนทร  พลอยกระโทก             นายศราวุธ  ไขกระโทก 
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน   พนักงานขับรถยนต์ประจ ารถขยะ            พนักงานขับรถยนต์ 
 

 
 
 
 

 
        นายจรัญ  กกกระโทก 
       พนักงานขับรถบรรทุกน้ า 
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กองคลัง 
 
 
 
 

 

นางเสาวลักษณ์   เปรี้ยวกระโทก 
       ผู้อ านวยการกองคลัง   

 

 

 
 

 

      นางสายใจ  บุญประสิทธิ์       นางสาทิณีย์   สิงหวรวงศ์         นางสาวกัญญารัตน์   ช านาญศิลป์ 
นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ    นักวิชาการคลังช านาญการ           นักวิชาการพัสดุช านาญการ 

 
 
 
 

 
 

 นางสาววิภาภรณ์  หงอนกระโทก        นางวิภาดา  ขจรชัยกานต์           นางสาวจรีรัตน์  ขุมกระโทก 
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ช านาญการ      นักวิชาการจัดเก็บรายได้               ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ 
 

กองช่าง 
 

                 -ว่าง- 
        ผู้อ านวยการกองช่าง 

 
     -ว่าง- 
นางช่างโยธา 
 
 

            นางสุนิสา   คร่อมกระโทก  
 เจ้าพนักงานธุรการช านาญ 
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นายบุญส่ง  เปรี้ยวกระโทก      นายสุรชัย   ด าริการวิศาล             นายสายชล   ขอนกระโทก 
   ผู้ช่วยนายช่างไฟฟูา                           คนงานทั่วไป                             คนงานทั่วไป 
 
 
 

กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
 
 
 
 
 

     -ว่าง- 
 ครูผู้ดูแลเด็ก        นายสุริวงค์   ชัยนฤเวทย ์      นางธณัศมณศ์  โอนโคกกรวด 
                                            ผู้อ านวยการกองการศึกษาฯ              ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 

 
 
 
 
 

 
นางศิริพร  วีระศร        นางธนวรรณ  ศรีวิพัฒน์      นางอภัสนันท์  พระพายครบุรี  
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก                 ผู้ดูแลเด็ก                              ผู้ดูแลเด็ก 
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กองสวัสดิการสังคม                                                              
 
 
 
 
 

        นายสุทธิพงษ์   ศรีวิพัฒน์ 
    ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม   

 
 

 

 

 

       นางฐิติรัตน์  เกื่องกระโทก 
      นักพัฒนาชุมชนช านาญการ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



วิสัยทัศน์  การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา 
“ ชุมชนน่าอยู่มีความเข้มแข็ง  สิ่งแวดล้อมดี  คนมีคุณภาพและการบริหารจัดการ 

แบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ” 
 

ค าแถลงนโยบายผู้บริหารท้องถิ่น  นายสวิง  เหงากระโทก  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา 
เรียน    ท่านประธานสภาที่เคารพ  และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลาผู้ทรงเกียรติ 

 ทุกท่าน 
 ตามพระราชบัญญัติสภาต า บลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ .ศ.   ๒๕๓๗  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ถึง 
(ฉบับที่  ๗)  พ.ศ.   ๒๕๖๒  มาตรา  ๕๘/๕  บัญญัติไว้ว่า  ก่อนที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเข้ารับหน้าที่
ให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  เพ่ือให้นายกองค์กา ร
บริหารส่วนต าบลแถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  โดยไม่มีการลงมติ  ทั้งนี้  ภายในสามสิบวัน  
นับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
 

 ข้าพเจ้า นายสวิง  เหงากระโทก  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา  ขอเรียนว่า  แนวนโยบาย
การบริหารงานในระยะ   ๔  ปี  ข้างหน้า  ตั้งแต่  พ .ศ.  ๒๕๖๕ -  พ.ศ.  ๒๕๖๘  ซึ่งได้ก าหนดทิศทางในการ
พัฒนาและการบริหารงานองค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา  ให้เกิดความเชื่อมั่นจากประชาชน  และองค์กร
ต่างๆ  ในการจัดบริการสาธารณะภายใต้อ านาจหน้าที่ที่กฎหมายบัญญัติหรือก าหนดให้เป็นหน้าที่ของอ งค์การ
บริหารส่วนต าบลพลับพลา 
 ในการบริหารราชการองค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา  เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อการพัฒนาท้องถิ่น
ในทุกมิติและเป็นประโยชน์ต่อประชาชน  ตลอดจนสามารถแก้ไขปัญหาและสนองตอบความต้องการของ
ประชาชนได้อย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพ  การบริหารงานราชการเป็ นไปด้วยความเรียบร้อย  โปร่งใส  เป็น
ธรรม  ตามวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  มีการวางแผนการพัฒนาที่ดี  โดยมีเปูาหมายสูงสุดสู่การบรรลุ
วิสัยทัศน์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา  จึงได้ก าหนดนโยบายเป็นกรอบในการพัฒนาและ
การปฏิบัติราชการขององค์การบริหา รส่วนต าบลพลับพลา  ดังนั้น  เพ่ือให้เป็นไปตามความในมาตรา  ๕๘/๕  
แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ .ศ.  ๒๕๓๗  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่  
๗)  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 
           จึงขอแถลงนโยบายในการบริหารราชการองค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา  ดังนี้ 
          ๑.  นโยบายด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
      ๑.๑  พัฒนาและปรับปรุงถนนสายหลักและถนนสายรองให้มีสภาพดี  ได้มาตรฐาน  และ
ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น  ทั้งโดยการด าเนินการเอง  การขอรับการสนับสนุนงบประมาณ  การขอรับการสนับสนุน
ด าเนินการ  เพ่ืออ านวยประโยชน์และสวัสดิภาพต่อประชาชนทั้งในด้านการสัญจรและการประกอบอาชีพ 
                ๑.๒  พัฒนาและปรับปรุงระบบน้ าประปา  พัฒนาและปรับปรุงแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร   พัฒนา
และปรับปรุงแหล่งน้ าเพ่ือการอุปโภคบริโภคให้มีประสิทธิภาพและเพียงพอมากยิ่งขึ้น  ทั้งโดยการด าเนินการ
เอง  การขอรับการสนับสนุ นงบประมาณ  การขอรับการสนับสนุนการด าเนินการ  เพื่ออ านวยประโยชน์ต่อ
ประชาชนทั้งในด้านการด ารงชีวิตและการประกอบอาชีพ 
                ๑.๓  พัฒนาระบบไฟฟูาเพ่ือที่อยู่อาศัย  ระบบไฟฟูาเพ่ือการเกษตร  และไฟฟูาส่องสว่าง
สาธารณะ  ให้เพียงพอครอบคลุมทั่วถึงมากยิ่งข้ึน  ทัง้โดยการด าเนินการเอง  การขอรับการสนับสนุน 
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งบประมาณ  การขอรับการสนับสนุนการด าเนินการ   เพ่ืออ านวยประโยชน์ต่อประชาชนในด้านการด ารงชีวิต  
สวัสดิภาพความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  และการประกอบอาชีพ 
           ๒.  นโยบายด้านเศรษฐกิจและส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
               ๒.๑  ส่งเสริมการผลิตสินค้าในชุมชนและสินค้าที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น  เพื่อให้มีการสร้างงาน
สร้างเงิน  สร้างรายได้ในชุมชนให้มีการอยู่ดีกินดี  มีสุข 
               ๒.๒  ส่งเสริมและสนับสนุนการรวมกลุ่มอาชีพ  การจัดตั้งกลุ่มอาชีพ  รวมทั้งสนับสนุนการ
ด าเนินการของกลุ่มอาชีพ 
     ๒.๓  ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนในพื้นท่ีใช้วิถีชีวิตน าระบบเศรษฐกิจแบบพอเพียงมาใช้ให้
เกิดประโยชน์ในทางปฏิบัติอย่างแท้จริง 
              ๒.๔  สนับสนุนงานสาธารณสุขมูลฐาน  กิจกรรมการด าเนินงานของ  อสม .  เพ่ือขับเคลื่อนการ
ท างานด้านสุขภาพให้กับประชาชน 
               ๒.๕  สนับสนุนการปูองกันและควบคุมโรคระบาดต่างๆ  ที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อความเป็นอยู่กับ
ชีวิตและสุขภาพพลานามัยของประชาชน 
              ๒.๖  มุ่งเน้นให้ความรู้แก่ประชาชนในการปูองกันและเข้าใจการรักษาสุขภาพอนามัยอย่างทั่วถึง 
         ๓.  นโยบายด้านการพัฒนาสังคม 
    ๓.๑  พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีศักยภาพ  โดยจัดให้มีการสื่อการเรียนการสอนและเทคโนโลยี
สมัยใหม่เพื่อให้เด็กมีพ้ืนฐานที่ดีในการเรียนรู้ในระดับที่สูงขึ้น 
    ๓.๒  ให้การสงเคราะห์และจัดสวัสดิการแก่เด็กผู้ด้อยโอกาส  คนพิการ   คนชรา  และผู้สูงอายุ  
อย่างทั่วถึง  สามารถด ารงชีวิตอยู่ได้อย่างปกติสุขในสังคม 
   ๓.๓  รณรงค์ปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปัญหาอาชญากรรมและความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน  โดยเน้นการมีส่วนจากทุกองค์กร 
๓.๔  สนับสนุนการฝึกอบรมสมาชิกอาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน (อปพร.)  จัดหาวัสดุอุปกรณ์  เพ่ือใช้ใน
การปฏิบัติงานของสมาชิกอาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือนอย่างมีประสิทธิภาพ 
   ๓.๕  ส่งเสริมและให้การเรียนรู้เกี่ยวกับการปูองกันและแก้ปัญหาด้านความปลอดภัยตลอดจนการ
บรรเทาสาธารณภัยชุมชน 
   ๓.๖  ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมนัน ทนาการ  การกีฬาทุกประเภทเพื่อพัฒนาด้านสุขภาพจัดให้มี
สถานที่ออกก าลังกาย  ลานกีฬากลางท้องถิ่นและอุปกรณ์การกีฬาที่จ าเป็นอย่างต่อเนื่อง 
        ๔.  นโยบายด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
   ๔.๑  ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารท้องถิ่น  โดยการร่วมคิดร่ วมท าร่วมแก้ปัญหา  
และติดตามประเมินผลการด าเนินงาน  เพื่อให้การพัฒนาท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพ 
   ๔.๒  สร้างระบบการบริหาร  โดยเน้นหลักประสิทธิภาพประสิทธิผล  สุจริต  โปร่งใส  สามารถ
ตรวจสอบได้และตรงกับความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง 
   ๔.๓  ส่งเสริมให้ประชาชนชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม  ก าหนดวิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์  จัดท าแผนโครงการ
ในการพัฒนาต าบลให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของประชาชน 
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๔.๔  ส่งเสริมพัฒนาบุคลากร  เจ้าหน้าที่หน่วยงานให้มีความรู้ทักษะในการปฏิบัติงานเพื่อให้สามารถ
ปฏิบัติงาน  และรองรับการถ่ายโอนภารกิจ  เพ่ือสนอ งความต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล 
   ๔.๕  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพให้บริการแก่ประชาชน  ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อให้ประชาชนที่มา
รับบริการได้รับความสะดวก  และมีความพึงพอใจสูงสุด 
  ๔.๖ ส่งเสริมให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม  บทบ าทหน้าที่ของประชาชนที่มีต่อการ
บริหารท้องถิ่นและอ านาจในการตรวจสอบตามรัฐธรรมนูญ 
 ๕.  นโยบายด้านศาสนา วัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  ๕.๑  ส่งเสริมและสนับสนุนงานรัฐพิธี  ฟื้นฟู  อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
ให้คงอยู่สืบไป 
 ๕.๒  สนับสนุนการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณธรรม  จริยธรรมแก่เยาวชนและประชาชนเพื่อให้เกิดสังคม
แห่งความสงบสุข 
 ๕.๓  ส่งเสริมสนับสนุนการสืบสานและอนุรักษ์วัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น
และของชาติ 
      ๖.  นโยบายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 ๖.๑  จัดให้มีสวนสาธารณะ  สวนสุขภาพ  เพื่อให้ประชาชนได้มีที่พักผ่อนหย่อนใจและออกก าลังกาย
อย่างเหมาะสม 
 ๖.๒  รณรงค์ปลูกจิตส านึกของเด็กเยาวชนและประชาชนในการปูองกัน  และแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแยกก าจัดขยะและดูแลรักษาความสะอาด 
          ๖.๓  จัดการสถานที่ทิ้งขยะ  และด าเนินการสร้างระบบการเก็บ  และก าจัดขยะมูลฝอยอย่างมี
ประสิทธ ิภาพ  
 ๖.๔  ส่งเสริมสนับสนุน  กิจกรรมการเพิ่มพ้ืนที่สีเขียวและจัดหาพันธุ์กล้าไม้ให้ประชาชนเพิ่มพ้ืนที่การ
ปลูกปุาเพ่ิมเติม 
 ๖.๕  ส่งเสริมสนับสนุนประชาชนให้บ าบัดฟื้นฟู  รักษ าและหวงแหนซึ่งทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
 ๖.๖  รณรงค์ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการฝูาระวัง  ปูองกันปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากโรงงาน
อุตสาหกรรม 
 ขอขอบพระคุณท่านประธานสภา  และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา  ที่เคารพทุก
ท่าน  ที่ได้ให้เวลากระผมแถลงนโยบายในการพัฒนาต าบลพลับพลาด้านหลักๆ  ทั้ง  ๖  ด้าน  ซึ่งกระผมพร้อม
ทั้งคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา  เจ้าหน้าที่ทุกฝุ ายทุกระดับ  มีความเห็นตรงกันว่า  การ
บริหารการพัฒนาต าบลนั้นต้องมีความชัดเจน  เป็นธรรมโปร่งใส  ตรวจสอบได้ทุกข้ันตอน  โดยการมีส่วนร่ว ม
จากทุกภาคส่วนของสังคมท่ีจะต้องร่วมมือกันด าเนินการด้วยความมุ่งม่ัน  ตลอดเวลา  ๔  ปี  ขอความกรุณา
จากท่านประธานสภา  และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุกท่านด้วยความเคารพโปรดกรุณาให้
ข้อเสนอแนะ  และน าปัญหาข้อขัดข้องจากพ่ีน้องประชาชนมาบอกกล่าว  หากมีข้อชี้แนะประการใดโปรด 
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อย่าได้เกรงใจ  เราทุกคนล้วนท าเพ่ือต าบลพลับพลาทั้งนั้น  เราจะน าข้อชี้แนะและประเด็นปัญหา  พร้อมข้อมูล
ที่วิเคราะห์แล้วเหล่านั้นมาด าเนินการแก้ไข  และจะพัฒนาจนสุดก าลังความสามารถของสติปัญญาร่วมกัน
รวมทั้งร่วมกันสรรหาค าตอบ  แนวทางแก้ไขปัญหาจากท่าน ผู้ทรงคุณวุฒิ  ที่มีหลากหลายในต าบลและพวกเรา  
จะตั้งใจท างานโดยยึดผลประโยชน์ของพ่ีน้องประชาชน  และผลประโยชน์ของประเทศชาติโดยรวมเป็นที่ตั้ง  
เป็นจุดหมายส าคัญร่วมกันเพ่ือจ ะน าพามาสู่ความส าเร็จความเจริญรุ่งเรืองของต าบลรวมทั้งพ่ีน้องประชาชน
และองค์กรของเราต่อไป  ขอขอบคุณครับ 
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ยุทธศาสตร์และสภาพทั่วไปของข้อมูลพื้นฐาน 
 

ที่ตั้งอาณาเขต 
ต าบลพลับพลาตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของอ าเภอโชคชัย  ห่างจากท่ีว่าการอ าเภอโชคชัย  ประมาณ   

๓  กิโลเมตร  และห่างจากจังหวัดนครราชสีมา  ประมาณ ๓๓  กิโลเมตร  องค์การ บริหารส่วนต าบลพลับพลา 
มีพ้ืนที่ประมาณ  68  ตารางกิโลเมตร  หรือ  ประมาณ  42,500  ไร่  มีอาณาเขตติดต่อกับต าบลใกล้เคียงดังนี้ 

ทิศเหนือ ติดต่อกับต าบลท่าอ่าง   อ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 
ทิศใต้  ติดต่อกับต าบลท่าลาดขาว  อ าเภอโชคชัย   จังหวัดนครราชสีมา 

 ทิศตะวันออก ติดต่อกับต าบลโชคชัย อ าเภอโชคชัย   จังหวัดนครราชสีมา 
 ทิศตะวันตก ติดต่อกับต าบลโคกไทย อ าเภอปักธงชัย   จังหวัดนครราชสีมา 
จ านวนประชากร ปี 2565 

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน 
จ านวนประชากร 

รวม จ านวนครัวเรือน 
ชาย หญิง 

1 บ้านพลับพลา 121 154 275 92 

2 บ้านไทย 173 198 371 129 

3 บ้านพลับพลา 156 182 338 119 

4 บ้านโค้งยาง 122 160 282 88 

5 บ้านหนองยายเหล่ 294 309 603 282 

6 บ้านกอก 434 444 878 280 

7 บ้านประดากุด 156 144 300 78 

8 บ้านเกาะ 185 224 409 133 

9 บ้านปรางค์ 251 315 566 268 

10 บ้านบุ 185 210 395 130 

11 บ้านปรางค์ 182 219 401 143 

12 บ้านกุดสวาย 329 345 674 227 

13 บ้านท่าตะเคียน 355 387 742 241 

14 บ้านคลองยาง 228 215 443 207 

15 บ้านคลองกลาง 228 225 453 177 

16 บ้านโนนแดง 270 293 563 171 

17 บ้านบุ 107 110 217 82 

18 บ้านบุยอ 281 291 572 243 

รวม 4,057 4,425 8,482 3,090 
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ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา 
 

ยุทธศาสตร์ที่  ๑  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์ที่  ๒  ด้านการสร้างความสามารถทางเศรษฐกิจ  การท่องเที่ยว  การเกษตร  เพื่อบรรเทาปัญหา
ความยากจน 
ยุทธศาสตร์ที่  ๓  ด้านการสร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างทั่วถึงและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข  
ยุทธศาสตร์ที่  ๔  ด้านการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุลอย่าง  
   ยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่  ๕  ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

กลยุทธ์ 1.1  การก่อสร้าง/ ปรับปรุง/ บ ารุงรักษา/ ต่อเติม/ ซ่อมแซม/ เส้นทางคมนาคมขนส่งทางบก 
ทางน้ า เส้นทางขนส่งพืชผลทางการเกษตร รางระบายน้ า ท่อระบายน้ า สะพาน ในท้องถิ่นอย่างทั่วถึง  
          1.2  การขยายเขต/ การก่อสร้าง/ ปรับปรุง/ บ ารุงรักษา/ ซ่อมแซม ไฟฟูาสาธารณะ ไฟฟูา
พลังงานแสงอาทิตย์ ติดตั้งโคมไฟฟูาสาธารณะ          
   1.3  การขยายเขต/ ก่อสร้าง/ ปรับปรุง/ บ ารุงรักษา/ ซ่อมแซม ประปาส่วนภูมิภาคและ
ประปาหมู่บ้าน 
   1.4  การก่อสร้าง/ จัดหา/ ปรับปรุง/ บ ารุงรักษา/ ซ่อมแซม การบริการสาธารณะ 
โครงสร้างพื้นฐานอื่นๆ 
 2.  ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความสามารถทางเศรษฐกิจ  การท่องเที่ยว  การเกษตร  เพื่อบรรเทาปัญหา
ความยากจน 
กลยุทธ์  2.1  เสริมสร้างเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริ  และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร/ ส่งเสริมอาชีพ/ พัฒนาสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชน 
       2.3  ส่งเสริมสนับสนุนด้านการเกษตรและปศุสัตว์ 
3.  ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีอย่างทั่วถึงและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข  
กลยุทธ์  3.1  ส่งเสริมสนับสนุนด้านการศึกษา   
       3.2  สนับสนุนด้านสวัสดิการสังคม การสังคมสงเคราะห์  การพัฒนาคุณภาพชีวิต  เด็ก  สตรี  
ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  ผู้ด้อยโอกาส  และผู้ติดเชื้อ  HIV  เพ่ิมศักยภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และส่งเสริมพัฒนา
บทบาทของผู้น าชุมชน   
           3.3  การสนับสนุนส่งเสริมด้านศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี การกีฬาและนันทนาการ 
           3.4  การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย/ลดอุบัติเหตุจราจรทางบก/ทางน้ า 
           3.5  การสาธารณสุขด้านสุขภาพอนามัยของประชาชน การควบคุมปูองกันโรคติดต่อ/โรง
ระบาดและโรคไม่ติดต่อ 
   3.6  การปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยการ บูรณาการจากทุกภาคส่วน  
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4.  ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุลอย่างยั่งยืน  
กลยุทธ์  4.1  การก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลอย่างเป็นระบบ 
   4.2  การจัดการ การบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ แหล่งน้ า และสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน       
5.  ยุทธศาสตร์การบริหารราชการตามหลักการบริหารบ้านเมืองท่ีดี 
กลยุทธ์  5.1  ส่งเสริมศักยภาพของท้องถิ่นในทุกๆ  ด้าน  ตามหลักการบริหารจัดการที่ดี 
        5.2  การพัฒนาเทคโนโลยีและบุคลากรให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับการปฏิบัติงาน   
6. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย ความม่ันคง และสนับสนุนแนวนโยบายของ
รัฐบาล จังหวัด อ าเภอ 
กลยุทธ์  6.1  ส่งเสริมประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน  
   6.2  สนับสนุนแนวนโยบายของรัฐบาล จังหวัด อ าเภอ 
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งบรายรับ - รายจ่าย  ตามงบประมาณ ประจ าปี  2565 

ต้ังแต่วันที่ 1 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2564  ถึงวันที ่ 30  กันยายน  2565 

รายการรายรับ ประมาณการรายรับ รายรับจริง 

ภาษีอากร 740,000 660,472.02 

ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต 483,000 413,206.60 

รายได้จากทรัพย์สิน 220,000 183,465 

รายได้เบ็ดเตล็ด 24,000 11,596.25 

รายได้จากทุน - - 

ภาษีจัดสรร 23,490,000 25,584,478.52 

เงินอุดหนุนทั่วไป 26,200,000 26,806,983 

รวมเงินตามประมาณการรายรับทั้งสิ้น 51,157,000 53,660,201.39 

เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์  
  3,520,000 

(อุดหนุนเฉพาะกิจ) 

รวมเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค ์
  3,520,000 

(อุดหนุนเฉพาะกิจ) 

รวมรายรับทั้งสิ้น 51,157,000 57,180,201.39 

   
รายการรายจ่าย ประมาณการรายจ่าย รายจ่ายจริง 

งบกลาง 19,629,120 18,416,248 

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,351,470 1,955,186 

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 10,508,220 9,804,071 

ค่าตอบแทน 2,677,249 1,282,171.50 

ค่าใช้สอย 3,903,632 2,835,495.66 

ค่าวัสดุ 2,311,728 1,890,184.73 

ค่าสาธารณูปโภค 476,301 365,139.61 

ค่าครุภัณฑ์ 214,280 212,950 

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 6,.001,000 4,006,500 

เงินอุดหนุน 3,066,000 2,800,003.23 

รายจ่ายอื่น 18,000 18,000 

รวมเงินตามประมาณการรายจ่ายทั้งสิ้น 51,157,000 43,585,949.73 

รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้ 
  1,940,000 

โดยระบุวัตถุประสงค ์

รวมรายจ่ายทั้งสิ้น   45,525,949.73 
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ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาปี  2565   ทั้งปีงบประมาณ 

ยุทธศาสตร ์

จ านวนโครงการทั้งหมดใน

แผนพัฒนาปี 2565 

รวมเปลี่ยนแปลงและ

เพิ่มเติม 

จ านวนโครงการ 

ที่บรรจุในข้อบัญญัติ

และรวมจ่ายขาดและ

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 

ปี 2565 

จ านวนโครงการ 

ที่ด าเนินการแล้วปี 65 รวม

จ่ายขาดและเงินอุดหนุน (คิด

เป็นร้อยละของโครงการตาม

ข้อบัญญัต)ิ 

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 เพื่อ

บรรเทาปัญหาความยากจน 

5 2.89 2 1.16 1 0.93 3 1.73 

3.  ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้มี

คุณภาพชีวิตท่ีดีอย่างทั่วถึงและ

อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 

46 26.59 31 17.92 25 23.36 15 8.67 

4. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์และ

พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุล

อย่างยั่งยืน 

9 5.20 8 4.62 7 6.54 1 0.58 

5. ยุทธศาสตร์การบริหาร

ราชการตามหลักการบริหาร

บ้านเมืองท่ีดี 

19 10.98 17 9.83 7 6.54 2 1.16 

6. ยุทศาสตร์การส่งเสริมการ

ปกครองระบอบประชาธิปไตย 

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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การใช้จ่ายงบประมาณ    
 

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 

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 
ยุทธศาสต

ร ์
ชื่อโครงการตามแผน 

ชื่อรายการงบประมาณ 
ประจ าปี 65 

งบตาม
ข้อบัญญัติ 

ลงนาม
สัญญา 

เบิกจ่าย คงเหลือ 

1 1. การ

พัฒนาด้าน

โครงสร้าง

พื้นฐาน 

โครงการขยายเขตไฟฟูา

สาธารณะพร้อมโคมไฟฟูา

จากบ้านนายถนอม เงิน

พลับพลา ถึงบ้านนาง

ประทวนทิพย์ หมู่ท่ี 4  

โครงการขยายเขตไฟฟูา

สาธารณะพร้อมโคมไฟฟูา

จากบ้านนายถนอม เงิน

พลับพลา ถึงบ้านนาง

ประทวนทิพย์ หมู่ท่ี ๔ 

45,000.00 45,000.00 45,000.00 0.00 

2  โครงการขยายเขตไฟฟูา /

ติดตั้งโคมไฟฟูาสาธารณะ 

พร้อมหม้อแปลงไฟฟูา บ้าน

นายมนตรี ไปอู่ไพรวัลย์ 

บ้านหนองยายเหล่ หมู่ท่ี 5  

โครงการขยายเขตไฟฟูา /

ติดตั้งโคมไฟฟูาสาธารณะ 

พร้อมหม้อแปลงไฟฟูา 

บ้านนายมนตรี ไปอู่ไพร

วัลย์ บ้านหนองยายเหล่ 

หมู่ท่ี 5 

250,000.00 250,000.00 250,000.00 0.00 

3  

โครงการย้ายเสาไฟฟูาซอย

บ้านนางสัมฤทธิ์ บ้านเกาะ 

หมู่ท่ี 8  

โครงการย้ายเสาไฟฟูา

ซอยบ้านนางสัมฤทธิ์ บ้าน

เกาะ หมู่ท่ี 8 

15,000.00 9,367.13 9,367.13 5,632.8

7 
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ล าดับ
ที่ 

ยุทธศาสตร์ ชื่อโครงการตามแผน 
ชื่อรายการงบประมาณ 

ประจ าปี 65 
งบตาม

ข้อบัญญัติ 
ลงนาม
สัญญา 

เบิกจ่าย คงเหลือ 

4  

โครงการขยายเขต
ไฟฟูาสาธารณะพร้อม
โคมไฟฟูา สายบ้าน
โคกไปปุาผักหวาน 
หมู่ 10  

โครงการขยายเขตไฟฟูา
สาธารณะพร้อมโคม
ไฟฟูา สายบ้านโคกไป
ปุาผักหวาน หมู่ 10 

100,000.00 100,000.00 100,000.00 0.00 

5 

 

โครงการขยายเขต
ไฟฟูา / ติดตั้งโคม
ไฟฟูาสาธารณะพร้อม
ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟูา
สายปุาผักหวาน บ้าน
กุดสวาย หมู่ท่ี 12  

โครงการขยายเขตไฟฟูา 
/ ติดตั้งโคมไฟฟูา
สาธารณะพร้อมติดตั้ง
หม้อแปลงไฟฟูาสายปุา
ผักหวาน บ้านกุดสวาย 
หมู่ท่ี 12 

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

6  โครงการบ ารุงรักษา
หรือซ่อมแซมไฟฟูา
สาธารณะ และไฟฟูา
โซล่าเซลล์  

ค่าบ ารุงรักษาและ
ซ่อมแซม 

321,000.00 199,230.00 199,230.00 121,770.00 

7  โครงการวางท่อ
ระบายน้ าจากบ้าน
นางส าเรียงถึง
โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบล
พลับพลา บ้านไทย 
หมู่ท่ี 2  

โครงการวางท่อระบาย
น้ าจากบ้านนางส าเรียง
ถึงโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลพลับพลา 
บ้านไทย หมู่ท่ี 2 

380,000.00 379,000.00 0.00 1,000.00 

8  โครงการซ่อมแซม
ถนนหินคลุกรอบ
หมู่บ้าน บ้านหนอง
ยายเหล่ หมู่ 5  

โครงการซ่อมแซมถนน
หินคลุกรอบหมู่บ้าน 
บ้านหนองยายเหล่ หมู่ 
5 

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

9  โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. สายบ้านนาย
มานพ คล้ายกระโทก 
หมู่ท่ี 6  

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. สายบ้านนาย
มานพ คล้ายกระโทก 
หมู่ท่ี 6 

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

10  โครงการวางท่อ
ระบายน้ าจากหน้า
ศาลปุูเจ้าถึงหัว
สะพานวัดประชาวาส 
บ้านประดากุด หมู่ท่ี 
7  

โครงการวางท่อระบาย
น้ าจากหน้าศาลปูุเจ้าถึง
หัวสะพานวัดประชาวาส 
บ้านประดากุด หมู่ท่ี 7 

150,000.00 150,000.00 - 0.00 
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ล าดับที่ ยุทธศาสตร ์ ชื่อโครงการตามแผน 
ชื่อรายการงบประมาณ 

ประจ าปี 65 
งบตาม

ข้อบัญญัต ิ
ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

11  โครงการขยายเขต
ประปาส่วนภูมิภาคซอย
ตะวันตก บ้านกุดสวาย 
หมู่ท่ี 12  

โครงการขยายเขต
ประปาส่วนภูมิภาคซอย
ตะวันตก บ้านกุดสวาย 
หมู่ท่ี 12 

30,000.00 29,052.00 29,052.00 948.00 

12  โครงการก่อสร้างถนน
หินคลุกสายเลียบคลอง
ฝั่งซ้ายและฝั่งขวา หมู่ท่ี 
15  

โครงการก่อสร้างถนน
หินคลุกสายเลียบคลอง
ฝั่งซ้ายและฝั่งขวา หมู่ท่ี 
15 

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

13  โครงการก่อสร้างถนน
หินคลุกขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร ซอย
บ้านนางแม้น ค่ากระ
โทก 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 ากระโทก 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
พลาถึงหน้าวัดปุาช้า 
(นม.ถ 59-015)  

โครงการซ่อมแซมถนน
สายจากหน้าวัดพลับ
พลาถึงหน้าวัดปุาช้า 
(นม.ถ 59-015) 

170,000.00 168,000.00 168,000.00 2,000.00 

17  ก่อสร้างถนนคสล.คุ้ม
หนองหญ้าขาวถึงบ้าน
ยายบ่าย บ้านท่า
ตะเคียน หมู่ท่ี 13  

ก่อสร้างถนนคสล.คุ้ม
หนองหญ้าขาวถึงบ้าน
ยายบ่าย บ้านท่า
ตะเคียน หมู่ท่ี 13 

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

18  โครงการขยายเขตไฟฟูา
พร้อมโคมไฟส่องสว่าง
สายริมบึงทุ่งตาทอง 
บ้านพลับพลา หมู่ท่ี 1  

โครงการขยายเขตไฟฟูา
พร้อมโคมไฟส่องสว่าง
สายริมบึงทุ่งตาทอง 
บ้านพลับพลา หมู่ท่ี 1 

80,000.00 80,000.00 80,000.00 0.00 
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ล าดับที่ ยุทธศาสตร ์ ชื่อโครงการตามแผน 
ชื่อรายการงบประมาณ 

ประจ าปี 65 
งบตาม

ข้อบัญญัต ิ
ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

19  โครงการขยายประปา
ส่วนภูมิภาคจากซอย
บ้านนางพัด ครึบกระ
โทก ถึงบ้านนางด า เจีย
กกระโทก บ้านเกาะ หมู่
ท่ี 8  

โครงการขยายเขตประปา
ส่วนภูมิภาคจากซอยบ้าน
นางพัด ครึบกระโทก ถึง
บ้านนางด า เจียกกระโทก 
บ้านเกาะ หมู่ท่ี 8 

45,000.00 44,849.00 44,849.00 151.00 

20  โครงการขยายเขต
ประปาส่วนภูมิภาคจาก
สี่แยกบ้านนายปัญญาถึง
สวนนางสายยัณห์ บ้าน
คลองยาง หมู่ 14  

โครงการขยายเขตประปา
ส่วนภูมิภาคจากสี่แยก
บ้านนายปัญญาถึงสวน
นางสายยัณห์ บ้านคลอง
ยาง หมู่ 14 

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

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

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

250,000.00 249,000.00 0.00 1,000.00 

22  โครงการวางท่อระบาย
น้ าจากบ้านนางพยุง 
เดชพร ถึงหน้าโรงสีนาย
มานะ โคร่กระโทก บ้าน
โค้งยาง หมู่ท่ี 4  

โครงการวางท่อระบายน้ า
จากบ้านนางพยุง เดชพร 
ถึงหน้าโรงสีนายมานะ 
โคร่กระโทก บ้านโค้งยาง 
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 

25  โครงการขยายไหล่ทาง
เสริมดินและลงหินคลุก 
ซอยหน้าบ้านนางส ารวย 
แนมผักแว่น ถึงบ้าน 
นางสม ทองกระโทก 
บ้านเกาะ หมู่ท่ี 8  

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

10,000.00 10,000.00 0.00 0.00 

26  โครงการซ่อมแซมถนน
หินคลุก สายด๊อบตาห่ า 
บ้านเกาะ หมู่ท่ี 8  

โครงการซ่อมแซมถนนหิน
คลุก สายด๊อบตาห่ า บ้าน
เกาะ หมู่ท่ี 8 

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

 
 



-20- 
 

ล าดับที่ ยุทธศาสตร ์ ชื่อโครงการตามแผน ชื่อรายการ
งบประมาณ 
ประจ าปี 65 

งบตาม
ข้อบัญญัติ 

ลงนาม
สัญญา 

เบิกจ่าย คงเหลือ 

27  โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมรางระบายน้ า
จากบ้านนายเฉลิมถึง
สะพานท่าช้าง บ้านเกาะ 
หมู่ท่ี 8  

โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมรางระบาย
น้ าจากบ้านนายเฉลิม
ถึงสะพานท่าช้าง 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. สายรอบสระบึง
ทุ่งตาทอง บ้านบุ หมู่
ท่ี 10 

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

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

โครงการซ่อมแซม
ปรับปรุงถนนลาดยาง
ต่อจากบ้านนาย
สัมฤทธ์ิ ถึงสะพานล า
ส 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 บ้าน
คลองยาง หมู่ท่ี 14 

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

32  โครงการก่อสร้างถนนดิน
พร้อมลงหินคลุกสายจาก
โรงสีถึงไร่นายทม เดชพร 
บ้านคลองกลาง หมู่ท่ี 15  

โครงการก่อสร้างถนน
ดินพร้อมลงหินคลุก
สายจากโรงสีถึงไร่
นายทม เดชพร บ้าน
คลองกลาง 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 

34  โครงการวางท่อระบาย
น้ าหน้าประตูวัดลงสระ 
บ้านบุ หมู่ท่ี 17  

โครงการวางท่อ
ระบายน้ าหน้าประตู
วัดลงสระ บ้านบุ หมู่
ท่ี 17 

200,000.00 200,000.00 0.00 0.00 
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ล าดับที่ ยุทธศาสตร ์ ชื่อโครงการตามแผน 
ชื่อรายการ
งบประมาณ 

ประจ าปี 65 

งบตาม
ข้อบัญญัต ิ

ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

35  โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.สายสี่
แยกบ้านนายสมคิด 
ขันทอง ไปคลองตา
มูล บ้านบุยอ หมู่ท่ี 
18  

โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.สายสี่
แยกบ้านนายสมคิด 
ขันทอง ไปคลองตา
มูล บ้านบุยอ หมู่ท่ี 
18 

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

36  โครงการวางท่อ
ระบายน้ าแบบท่อ
ลอดเหล่ียมบริเวณ
ถนนสายไปสะพาน
ท่าช้าง หมู่ท่ี 3  

โครงการวางท่อ
ระบายน้ าแบบท่อ
ลอดเหล่ียมบริเวณ
ถนนสายไปสะพาน
ท่าช้าง หมู่ท่ี 3 

200,000.00 200,000.00 0.00 0.00 

37  โครงการก่อสร้าง
พื้น คสล. พร้อมปู
บล็อกยางพารา 
ศพด.บ้านโค้งยาง  

โครงการก่อสร้าง
พื้น คสล. พร้อมปู
บล็อกยางพารา 
ศพด.บ้านโค้งยาง 

142,000.00 142,000.00 0.00 0.00 

38 2. ยุทธศาสตร์การ
สร้างความสามารถ
ทางเศรษฐกิจ การ
ท่องเท่ียว 
การเกษตร เพื่อ
บรรเทาปัญหาความ
ยากจน 

ฝึกอบรมส่งเสริม
และพัฒนาอาชีพ
ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง  

ค่าใช้จ่ายใน
โครงการฝึกอบรม
ส่งเสริมและพัฒนา
อาชีพตามหลัก
ปรัชญา เศรษฐกิจ
พอเพียง 

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

39 3. สร้างสังคมให้มี
คุณภาพชีวิตท่ีดี
อย่างทั่วถึงและอยู่
ร่วมกันอย่างมี
ความสุข 

โครงการปูองกัน
และบรรเทาสา
ธารณภัยทางถนน
ในช่วงเทศกาล
ส าคัญ  

โครงการปูองกัน
และบรรเทาสา
ธารณภัยทางถนน
ในช่วงเทศกาล
ส าคัญ 

12,000.00 11,200.00 11,200.00 800.00 

40   พัฒนาครู/ผู้ช่วยครู
ผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแล
เด็กของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก  

ค่าใช้จ่ายในการ
พัฒนาครู/ผู้ช่วยครู
ผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแล
เด็กของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

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

41  โครงการฝึกศึกษา
เรียนรู้ในสวนสัตว์  

ค่าใช้จ่ายโครงการ
ฝึกศึกษาเรียนรู้ใน
สวนสัตว์ 

10,000.00 7,125.00 7,125.00 2,875.00 
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ล าดับที่ ยุทธศาสตร ์ ชื่อโครงการตามแผน 
ชื่อรายการงบประมาณ 

ประจ าปี 65 
งบตาม

ข้อบัญญัต ิ
ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

42  สนับสนุนค่าใช้จ่าย
การบริหาร
สถานศึกษา (ค่าจัด 
การเรียนการสอนราย
หัวศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก)  

โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา 

98,600.00 67,993.00 67,993.00 30,607.00 

43  สนับสนุนค่าใช้จ่าย
การบริหาร
สถานศึกษา 
(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  สนับสนุนค่าใช้จ่าย
การบริหาร
สถานศึกษา (อาหาร
กลางวัน)  

โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา 

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

47  โครงการปรับปรุง/
ซ่อมแซมศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก  

โครงการปรับปรุง/
ซ่อมแซม ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

60,000.00 57,000.00 0.00 3,000.00 

48  โครงการอุดหนุน
อาหารกลางวัน
นักเรียน  

โครงการอุดหนุนอาหาร
กลางวันนักเรียน 

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  อุดหนุนโครงการจัด
งานวันเด็ก โรงเรียน 
สพฐ. ในเขต
รับผิดชอบ อบต.
พลับพลา  

อุดหนุนโครงการจัดงาน
วันเด็กโรงเรียน สพฐ. 
ในเขตรับผิดชอบ อบต.
พลับพลา 

30,000.00 30,000.00 30,000.00 0.00 

51  อุดหนุนโรงเรียน 
สพฐ.โครงการปูองกัน
และแก้ไขปัญหายา
เสพติด  

อุดหนุนโรงเรียน สพฐ. 
โครงการปูองกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด 

30,000.00 30,000.00 30,000.00 0.00 
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ล าดับที่ ยุทธศาสตร ์ ชื่อโครงการตามแผน 
ชื่อรายการงบประมาณ 

ประจ าปี 65 
งบตาม

ข้อบัญญัต ิ
ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

52  โครงการฝึกอบรม
อาสาสมัคร ปศุสัตว์ 
ภายใต้โครงการสัตว์ปลอด
โรคคนปลอดภัยจากโรค
พิษสุนัขบ้า ตามพระ
ปณิธานศาสตราจารย์ ดร.
สมเด็จเจ้าฟูาฯ กรมพระ
ศรีสวางควัฒน วรขัตติย
ราชนารี  

- โครงการฝึกอบรม
อาสาสมัคร ปศุสัตว์ 
ภายใต้โครงการสัตว์ปลอด
โรคคนปลอดภัยจากโรค
พิษสุนัขบ้า ตามพระ
ปณิธานศาสตราจารย์ ดร.
สมเด็จเจ้าฟูาฯ กรมพระ
ศรีสวางควัฒน วรขัตติย
ราชนารี 

10,000.00 2,600.00 2,600.00 7,400.00 

53  จัดซ้ือน้ ายาก าจัดยุงลาย
ทรายอะเบท  

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย์ 

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

54 

 

โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีน
ปูองกันโรคพิษสุนัขบ้า 
ภายใต้โครงการสัตว์ปลอด
โรคคนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้า ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้า
ฟูาฯ กรมพระศรีสวางควัฒน 
วรขัตติยราชนาร ี 

โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีน
ปูองกันโรคพิษสุนัขบ้า 
ภายใต้โครงการสัตว์ปลอด
โรคคนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้า ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้า
ฟูาฯ กรมพระศรีสวางควัฒน 
วรขัตติยราชนาร ี

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

55  โครงการผ่าตัดท าหมัน
สุนัขและแมว ภายใต้
โครงการสัตว์ปลอดโรคคน
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัข
บ้า ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์ดร.สมเด็จ
เจ้าฟูาฯ กรมพระศรีสวาง
ควัฒน วรขัตติยราชนารี  

โครงการผ่าตัดท าหมัน
สุนัขและแมว ภายใต้
โครงการสัตว์ปลอดโรคคน
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัข
บ้า ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์ดร.สมเด็จ
เจ้าฟูาฯ กรมพระศรีสวาง
ควัฒน วรขัตติยราชนารี 

20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00 

56  เงินอุดหนุนส าหรับการ
ด าเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข  

เงินอุดหนุนส าหรับการ
ด าเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 

360,000.00 360,000.00 360,000.00 0.00 

57  โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุต าบลพลับพลา  

โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุต าบลพลับพลา 

34,650.00 
 (มีการโอด

ลด) 

34,650.00 34,650.00 0.00 

58  โครงการพัฒนาสตรีและ
เสริมสร้าง ความเข้มแข็ง
ของครอบครัว  

ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนา
สตรีและเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของครอบครัว 

100,000.00 
(มีการโอน

งบประมาณ
เพิ่ม) 

100,000.00 100,000.00 0.00 

59  โครงการงานฉลอง
อนุสาวรีย์ท้าว สุรนารี
อ าเภอโชคชัย  

โครงการงานฉลอง
อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี 
อ าเภอโชคชัย 

1,000.00 
(มีการโอด

ลด) 

1,000.00 1,000.00 0.00 
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ล าดับที่ ยุทธศาสตร ์ ชื่อโครงการตามแผน 
ชื่อรายการ
งบประมาณ 

ประจ าปี 65 

งบตาม
ข้อบัญญัติ 

ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

60  โครงการแข่งขันกีฬา
ต้านยาเสพติด  

ค่าใช้จ่าย
โครงการแข่งขัน
กีฬาต้านยาเสพ
ติด 

100,000.00 
(โอนงบเพ่ิมจาก
โครงการแข่ง
เรือ 50,000) 

100,000.00 100,000.00 0.00 

61  เงินสงเคราะห์เบี้ยยัง
ชีพผู้ปุวยเอดส์  

เบี้ยยังชีพผู้ปุวย
เอดส์ 

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

62  โครงการสร้าง
หลักประกันรายได้แก่
ผู้สูงอายุ  

เบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุ 15,140,400.00 14,447,800.00 14,447,800.00 692,600.00 

63  โครงการสนับสนุน
เสริมสร้างสวัสดิการ
ทางสังคมให้แก่ผู้
พิการหรือผู้ทุพพล
ภาพ  

เบี้ยยังชีพความ
พิการ 

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

64 4. 
ยุทธศาสตร์
การอนุรักษ์
และพัฒนา
ทรัพยากร 
ธรรมชาติ 
และ
สิ่งแวดล้อม
ให้เกิด
ความ
สมดุลอย่าง
ยั้งยืน 

ปักแนวเขตท่ี
สาธารณะ  

ค่าปักแนวเขตท่ี
สาธารณะ 

30,000.00 2,910.00 2,910.00 27,090.00 
 

65 จ้างเหมาเก็บขยะมูล
ฝอย  

ค่าจ้างเหมาเก็บ
ขยะมูลฝอย 

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

66 โครงการบริหาร
จัดการคัดแยกขยะมูล
ฝอยในชุมชน  

โครงการบริหาร
จัดการคัดแยก
ขยะมูลฝอยใน
ชุมชน 

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

67 โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์รอบสระน้ า หมู่ 
17  

โครงการปรับปรุง
ภูมิทัศน์รอบสระ
น้ า หมู่ 17 

100,000.00 100,000.00 0.00 0.00 

68 โครงการอัน
เนื่องมาจาก
พระราชด าริ 
(โครงการปลูกปุา
ชุมชน)  

ค่าใช้จ่าย
โครงการอัน
เนื่องมาจาก
พระราชด าริ 

20,000.00 18,700.00 18,700.00 1,300.00 

69  โครงการธนาคารน้ า
ใต้ดิน 
(Groundwater 
Bank) ตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงด้วย
ศาสตร์พระราชา  

โครงการธนาคาร
น้ าใต้ดิน 
(Groundwater 
Bank) ตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงด้วย
ศาสตร์พระราชา 

10,000.00 10,000.00 10,000.00 0.00 
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ล าดับ
ที่ ยุทธศาสตร์ 

ชื่อโครงการตาม
แผน 

ชื่อรายการ
งบประมาณ 
ประจ าปี 65 

งบตามข้อบัญญัติ 
ลงนาม
สัญญา 

เบิกจ่าย คงเหลือ 

70  โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชด าริสมเด็จ
พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 
(อพ.สธ.)  

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

10,000.00 3,800.00 3,800.00 6,200.00 

71 5. การ
บริหาร
ราชการตาม
หลักการ
บริหาร
บ้านเมืองท่ีดี 

ฝึกอบรมบุคลากร
เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน 
(ส านักงานปลัด)  

ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการ 

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

72 

 

โครงการฝึกอบรม
เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของคณะ
ผู้บริหาร/สมาชิก
สภา/พนักงานส่วน
ต าบล/ลูกจ้าง/
พนักงานจ้าง  

ค่าใช้จ่ายโครงการ
ฝึกอบรมเพ่ือเพิ่ม
ประสทิธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของคณะ
ผู้บริหาร สมาชิก
สภา พนักงานส่วน
ต าบล ลูกจ้าง 
พนักงานจ้าง 

150,000.00 
(โอนงบประมาณ

เพิ่มอีก 100,000) 

135,225.00 135,225.00 14,775.00 

73 

 

โครงการพัฒนา
ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร  

ค่าใช้จ่ายในการ
พัฒนาระบบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร 

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

74 

 

ค่าจ้างท่ีปรึกษา
โครงการประเมินผล
การปฏิบัติราชการ
ด้านคุณภาพการ
ให้บริการ  

ค่าจ้างท่ีปรึกษา
โครงการประเมินผล
การปฏิบัติราชการ
ด้านคุณภาพการ
ให้บริการ 

18,000.00 18,000.00 18,000.00 0.00 

75 

 

ฝึกอบรมบุคลากร
เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน (กอง
คลัง)  

ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการ 

110,000.00 34,756.00 34,756.00 75,244.00 
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ล าดับ
ที่ 

ยุทธศาสตร์ ชื่อโครงการตามแผน 
ชื่อรายการงบประมาณ 

ประจ าปี 65 
งบตาม

ข้อบัญญัติ 
ลงนาม
สัญญา 

เบิกจ่าย คงเหลือ 

76  

ฝึกอบรมบุคลากรเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน (กอง
ศึกษาฯ)  

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการ 

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

77 6. ยุทธศาสตร์
การส่งเสริม
การปกครอง

ระบอบ
ประชาธิปไตย 
ความมั่นคง 

และสนับสนุน 
แนวนโยบาย
ของรัฐบาล 

จังหวัด อ าเภอ 

 ค่าใช้จ่ายในการ
เลือกตั้ง  

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

78 

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

อุดหนุน อปท. ตาม
โครงการศูนย์ปฏิบัติการ
ร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
ระดับอ าเภอ อ าเภอโชค
ชัย จังหวัดนครราชสีมา 

11,000.00 11,000.00 11,000.00 0.00 

 
โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจ าปี  2565   ระหว่าง (เดือนตุลาคม 2564 – กันยายน 2565) 

โครงการ 

ผลการด าเนินงาน งบประมาณ 

ด าเนินการ
เสร็จแล้ว 

อยู่ในระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

งบประมาณที่
ได้รับ 

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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ตัวอย่างโครงการตามยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 

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  
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5.  โครงการวางท่อระบายน้ า หมู่ที่ 15 จากสี่แยกบ้านนางฉลวย ไปหมู่ 14   

6.  โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกขนส่งสินค้าทางการเกษตร ซอยบ้านนางแม้น ค่ากระโทก บ้านโนนแดง หมู่ที่ 16   

  

 7.  โครงการ ซ่อมแซมถนน คสล. สายบ้านนางชั้น  ก ากระโทก บ้านบุยอ หมู่ที่ 18 
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ตัวอย่างโครงการตามยุทธศาสตร์เสริมสร้างความสามารถทางเศรษฐกิจ  การท่องเที่ยว  การเกษตร  เพื่อ
บรรเทาปัญหาความยากจน 
 

โครงการอบรมส่งเสริมพัฒนาอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 

ตัวอย่างโครงการด้านยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีอย่างทั่วถึงและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข  
 

1. โครงการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยทางถนนในช่วงเทศกาลส าคัญ (ปีใหม่ สงกรานต์) 

 
2. โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด คร้ังที่ 22 ประจ าปี 2565 
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ตัวอย่างโครงการด้านยุทธศาสตร์การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดล้อมให้เกิดความ
สมดุลอย่างยั่งยืน 
 

1.  โครงการบริหารจัดการคัดแยกขยะมูลฝอยในชุมชน 

 

 2.  โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริภายใต้โครงการ" ร่วมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน " สืบสานสู่ 100 

ล้านต้น เฉลิมพระเกียรติพระบาทส าเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 

 

3.  โครงการธนาคารน้ าใต้ดิน (Groundwater Bank) ตามปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีงด้วยศาสตร์พระราชา 

 

 
 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 


