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บทน า 
 
  องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา ได้ด าเนินการให้บริการประชาชน แก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อน ความจ าเป็น เร่งด่วน ความต้องการของประชาชน  ตามนโยบายเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้มีความสอดคล้อง
กับนโยบายของชาติ แผนเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายของจังหวัด รวมทั้งต้องมีการประสานความร่วมมือ
กับทุกภาคส่วนราชการ ทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น ตลอดจนรัฐวิสาหกิจและองค์กรเอกชนทุก
ภาคส่วน โดยยึดหลักธรรมมาภิบาล หลักการบริหารกิ จการบ้านเมืองที่ดีในการด าเนินงานเพื่อไปสู่เป้าหมายการ
พัฒนา แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ความต้องการของประชาชน   ประชาชนเป็นศูนย์กลาง  สร้างการมีส่วนร่วม 
ความโปรงใสในการปฏิบัติงาน ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมแก้ไขปัญหา และการจัดสรรงบประมาณเพ่ือการด าเนิน
กิจกรรมหรือโครงการต่ างๆ ที่เป็นบริการสาธารณะจะต้องมีอยู่ในแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบล
พลับพลา และต้องเป็นไปตามกฎระเบียบที่กฎหมายก าหนด  ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลาได้ปฏิบัติตาม
หลักการดังกล่าวในการพัฒนาท้องถิ่น ดังรายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2565 เล่มนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



วิสัยทัศน์  การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา 
 

“ ชุมชนน่าอยู่มีความเข้มแข็ง  สิ่งแวดล้อมดี  คนมีคุณภาพและการบริหารจัดการ 
แบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ” 

 
พันธกิจ  การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา  มีดังนี้ 
 1.  การพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่มีความเข้มแข็ง โดยได้รับบริการสาธารณะโครงสร้างพื้นฐานที่จ าเป็น เพ่ือ
รองรับขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ 
 2.  การพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการปรับปรุงสิ่งแวดล้อมสวยงามน่าอยู่ อย่างยั่งยืน 
 3.  ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของคน ครอบครัวและชุมชนในการพ่ึงตนเอง  และได้รับสวัสดิการตาม
สมควร 
 4. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา  องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลาได้ก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาจ านวน  
6  ยุทธศาสตร์  ดังนี้ 

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 ไฟฟ้าสาธารณะ ไฟฟ้า

พลังงานแสงอาทิตย์ ติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ          
 1.3  การขยายเขต/ ก่อสร้าง/ ปรับปรุง/ บ ารุงรักษา/ ซ่อมแซม ประปาส่วนภูมิภาคและประปา

หมู่บ้าน 
1.4  การก่อสร้าง/ จัดหา/ ปรับปรุง/ บ ารุงรักษา/ ซ่อมแซม การบริการสาธารณะ 

โครงสร้างพื้นฐานอื่นๆ 
 2.  ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความสามารถทางเศรษฐกิจ  การท่องเที่ยว  การเกษตร  เพื่อบรรเทา

ปัญหาความยากจน 
กลยุทธ์ 2.1  เสริมสร้างเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริ  และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

2.2  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 และส่งเสริมพัฒนาบทบาท
ของผู้น าชุมชน   

          3.3  การสนับสนุนส่งเสริมด้านศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี การกีฬาและนันทนาการ 
          3.4  การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย/ลดอุบัติเหตุจราจรทางบก/ทางน้ า 
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          3.5  การสาธารณสุขด้านสุขภาพอนามัยของประชาชน การควบคุมป้องกันโรคติดต่อ/โรงระบาด
และโรคไม่ติดต่อ 

3.6  การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยการ บูรณาการจากทุกภาคส่วน 
4.  ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุลอย่าง

ยั่งยืน 
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 และสนับสนุนแนวนโยบาย

ของรัฐบาล จังหวัด อ าเภอ 
กลยุทธ์ 6.1  ส่งเสริมประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน  

6.2  สนับสนุนแนวนโยบายของรัฐบาล จังหวัด อ าเภอ 
 

แผนงาน  จ านวน  11  แผนงาน  ดังนี้ 
1.  แผนงานบริหารงานทั่วไป  7.  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
2.  แผนงานรักษาความสงบภายใน  8.  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 
3.  แผนงานการศึกษา   9.  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
4.  แผนงานสาธารณสุข   10.  แผนงานการเกษตร 
5.  แผนงานสังคมส่งเคราะห์  11.  แผนงานงบกลาง 
6.  แผนงานเคหะและชุมชน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-3- 
 
การวางแผน 
  องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา ได้จัดท าแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ตามกระบวนการ
ที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ .ศ.  2548 และที่
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3)  พ.ศ. 2561 โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน  เช่น  การจัดเวทีประชาคม  การประชุม
คณะกรรมการชุมชน  เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ก่อนน ามาจัดท าโครงการเพื่อ
พัฒนาพื้นที่  ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาต่อไป 
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 

3.  ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดอีย่างทั่วถึงและอยู่
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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ยุทธศาสตร์

โครงการในแผนพัฒนาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) รวมแก้ไข เปลีย่นแปลง เพิ่มเติม 

1.  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

2. เสริมสร้างความสามารถทางเศรษฐกิจ การ
ท่องเที่ยว การเกษตร เพ่ือบรรเทาปัญหาความ
ยากจน

3.  สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดอีย่างทั่วถึง
และอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

4.  การอนุรกัษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อมใหเ้กิดความสมดุลอย่างยัง่ยืน

5.  การบริหารราชการตามหลักการบริหาร
บ้านเมืองที่ดี

6.  การส่งเสริมการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย ความมั่นคง และสนับสนุน
แนวนโยบายของรัญบาล จังหวัด อ าเภอ
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การจัดท างบประมาณ 
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา  ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ พ.ศ. 2565 เมื่อ 

วันที่  21  กันยายน  2564  งบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณ ทั้งหมด  จ านวน  51,157,000.00  บาท  โดยมี
โครงการที่ บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ 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 
 

แผนภูมิ   แสดงงบประมาณในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2565 ขององค์การบริหารส่วนต าบล
พลับพลา 
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ยุทธศาสตร์

งบประมาณในข้อบัญญตัิงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  2565

1.  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

2.  เสรมิสร้างความสามารถทางเศรษฐกิจ การ
ท่องเทีย่ว การเกษตร เพ่ือบรรเทาปัญหาความ
ยากจน
3.  การสร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่าง
ทั่วถึงและอยู่รว่มกันอย่างมีความสุข

4.  การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อมใหเ้กิดความสมดุลอย่างยั่งยืน

5. การบรหิารราชการตามหลักการบริหาร
บ้านเมืองที่ดี

6.  การสง่เสริมการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย ความมั่นคง และสนับสนุน
แนวนโยบายของรัฐบาล จังหวัด อ าเภอ
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รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณองค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา  มีดังนี้ 
ล าดับ

ที่ 
ยุทธศาสตร์ โครงการ 

งบตาม 
ข้อบัญญัติ 

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

1 1.การพัฒนา
ด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการขยายเขตไฟฟ้าพร้อมโคมไฟส่อง
สว่างสายริมบึงทุ่งตาทอง  บ้านพลับพลา  
หมู่ท่ี  1 

80,000 เพื่อให้ประชาชนมีความ
สะดวก ปลอดภัยและมี
ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง 

ยาว  140  เมตร 
 

2 โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะพร้อม
โคมไฟฟ้าจากบ้านนายถนอม เงิน
พลับพลา ถึงบ้านนางประทวนทิพย์ หมู่ท่ี 
4 

45,000 เพื่อให้ราษฎรมีความ
สะดวก และปลอดภัยใน
การสัญจรเวลาค่ าคืนและ
มีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง 

ยาว  50  เมตร 
 

3  โครงการขยายเขตไฟฟ้า /ติดตั้งโคมไฟฟ้า
สาธารณะ พร้อมหม้อแปลงไฟฟ้า บ้าน
นายมนตรี  ไปอู่ไพรวัลย์ บ้านหนองยาย
เหล่ หมู่ท่ี 5 

250,000 เพื่อให้ราษฎร ปลอดภัยใน
การสัญจรเวลาค่ าคืนและ
มีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง 

ยาว  300  เมตร 
 

4  โครงการย้ายเสาไฟฟ้าซอยบ้านนาง
สัมฤทธ์ิ  บ้านเกาะ  หมู่ท่ี  8 

15,000 เพื่อย้ายเสาไฟฟ้าให้มี
ความสะดวกและปลอดภัย 

จ านวน  1  ต้น 

5  โครงการขยายประปาส่วนภูมิภาคจาก
ซอยบ้านนางพัด  ครึบกระโทก ถึงบ้าน
นางด า  เจียกกระโทก  บ้านเกาะ หมู่ท่ี  8 

45,000 เพื่อให้ประชาชนมีน้ า
อุปโภคบริโภคท่ัวถึงและ
เพียงพอ 

ยาว  120  เมตร 
 

6  โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะพร้อม
โคมไฟฟ้า สายบ้านโคกไปป่าผักหวาน หมู่ 
10 

100,000 เพื่อให้ราษฎรมีความ
สะดวก และปลอดภัยใน
การสัญจรเวลาค่ าคืนและ
มีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง 

ยาว  350  เมตร 
 

7  โครงการขยายเขตไฟฟ้า / ติดตั้งโคม
ไฟฟ้าสาธารณะพร้อมติดตั้งหม้อแปลง
ไฟฟ้าสายป่าผักหวาน บ้านกุดสวาย หมู่ท่ี  
12 

250,000 เพื่อให้ราษฎรมีความ
สะดวก และปลอดภัยใน
การสัญจรเวลาค่ าคืนและ
มีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง 

ยาว  600  เมตร 
 

8  โครงการขยายเขตประปาส่วนภูมิภาคซอย
ตะวันตก บ้านกุดสวาย หมู่ท่ี 12 

30,000 เพื่อให้ราษฎรมีน้ าอุปโภค
บริโภคอย่างทั่วถึงและ
เพียงพอ 

ยาว  100  เมตร 
 

9  โครงการขยายเขตประปาส่วนภูมิภาคจาก
สี่แยกบ้านนายปัญญาถึงสวนนาง
สายยัณห์ บ้านคลองยาง  
หมู่ 14 

100,000 เพื่อให้ประชาชนมีน้ า
อุปโภคบริโภคท่ัวถึงและ
เพียงพอ 

ยาว  250  เมตร 
 

10  โครงการวางท่อระบายน้ า คสล . ซอยท่ีท า
การผู้ใหญ่บ้านไปบ้านนางวราภรณ์  จั้น
อรัญ  บ้านพลับพลา   
หมู่ท่ี  1 

250,000 - เพื่อระบายน ้าได้สะดวก 
- น ้าไม่ท่วมขังถนน 

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

11  โครงการวางท่อระบายน้ าจากบ้านนางส า
เรียงถึงโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล
พลับพลาบ้านไทย   
หมู่ท่ี 2 

380,000 เพื่อระบายน ้าได้สะดวก วางท่อระบายน้ า ขนาด 
0.30 เมตร พร้อมบ่อพักน้ า
ยาว 185 เมตร 
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ล าดับ
ที่ 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
งบตาม 

ข้อบัญญัติ 
วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

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  
โคร่กระโทก  บ้านโค้งยาง หมู่ท่ี 4 

420,000 - เพื่อระบายน ้าได้สะดวก 
- น ้าไม่ท่วมขังถนน 

วางท่อ คสล. ขนาด 0.40 
เมตร พร้อมบ่อพักน้ า ยาว 
290 เมตร 

15  โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกรอบ
หมูบ่้าน 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 
หรือมีพื้นท่ี คสล.ไม่น้อยกว่า 
215 ตารางเมตร  

17  โครงการก่อสร้างถนน คสล .สายบ้านกอก 
หมู่ท่ี 6 เชื่อมต าบลโคกไทย 

110,000 เพื่อให้ประชาชนได้ใช้
สัญจรไปมาได้สะดวก 

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

18 
 

โครงการวางท่อระบายน้ าจากหน้าศาลปู่
เจ้าถึงหัวสะพานวัดประชาวาส บ้าน
ประดากุด หมู่ท่ี 7 

150,000 เพื่อระบายน้ าได้สะดวก วางท่อระบายน้ า  ขนาด  
0.40  เมตร  พร้อมบ่อพัก
น้ า  ยาว  95  เมตร 

19 
 

โครงการซ่อมแซมปรับปรุงผิวถนน คสล . 
สายหลักบ้านประดากุด  หมู่ท่ี  7 

300,000 เพื่อให้ประชาชนได้ใช้
สัญจรไปมาได้สะดวก 

กว้าง  3.80  เมตร  ยาว  
200  เมตร   
หนาเฉลี่ย  0.04  เมตร   

20 

 

โครงการขยายไหล่ทางเสริมดินและลงหิน
คลุก ซอยหน้าบ้านนางส ารวย แนม
ผักแว่น ถึงบ้าน  นางสม ทองกระโทก  
บ้านเกาะ หมู่ท่ี  8 

10,000 เพื่อให้ประชาชนได้ใช้
สัญจรไปมาได้สะดวก 

กว้าง  1  เมตร  ยาว  22  
เมตร   
 

21 
 

โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก สายด๊อบ
ตาห่ า  บ้านเกาะ  หมู่ท่ี  8 

100,000 เพื่อให้ประชาชนได้ใช้
สัญจรไปมาได้สะดวก 

กว้าง  2.50  เมตร  ยาว  
850  เมตร   

22 

 

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมรางระบายน้ า
จากบ้านนายเฉลิมถึงสะพานท่าช้าง   
บ้านเกาะ  หมู่ท่ี  8 

50,000 เพื่อระบายน้ าได้สะดวก 
น้ าไม่ท่วมขังถนน 
 

ท าการปรับปรุงฝาราง
ระบายน้ าท่ีช ารุด  จ านวน  
30  จุด  พร้อมลอกตะกอน
ดิน  ยาว  190  เมตร 
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ล าดับ

ที่ 
ยุทธศาสตร์ โครงการ 

งบตาม 
ข้อบัญญัติ 

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

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
ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมา
ได้สะดวก 

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  พร้อมวาง
ท่อ 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 

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
ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมา
ได้สะดวก 

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
ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมา
ได้สะดวก 

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 
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ล าดับ

ที่ 
ยุทธศาสตร์ โครงการ งบตาม 

ข้อบัญญัติ 
วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

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

250,000 เพื่อให้ประชาชนได้ใช้
สัญจรไปมาได้สะดวก 

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

34  โครงการซ่อมแซมถนน 
คสล.สายบ้านนางชั้น  
ก ากระโทก บ้านบุยอ 
หมู่ท่ี 18 

300,000 เพื่อถนนได้มาตรฐาน
ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมาได้
สะดวก 

กว้าง  4.90  เมตร  ยาว  140  หนา
เฉลี่ย 0.04  เมตร 

35  โครงการก่อสร้างพื้น 
คสล. พร้อมปูบล็อก
ยางพารา ศพด. บ้าน
โค้งยาง 

142,000 เพื่อให้มีสภาพแวดล้อมท่ี
ปลอดภัยเหมาะส าหรับ
เด็กเล่นเพ่ือพัฒนาร่างกาย 

ก่อสร้างพื้น คสล. หนา 0.1 เมตร รวม
พื้นท่ีไม่น้อยกว่า 120 ตรม. พร้อมปู
บล็อกยางพารา 

36  เงินชดเชยค่างาน
ก่อสร้างตามสัญญาแบบ
ปรับราคาได้ (ค่า K) 

10,000 เพื่อจ่ายเป็นเงินชดเชยค่า
งานก่อสร้างตามสัญญา
แบบปรับราคาได้ 

เพื่อจ่ายเป็นเงินชดเชยค่างานก่อสร้าง
ตามสัญญาแบบปรับราคาได้ ค่า (K) 

37  โครงการบ ารุงรักษาและ
ซ่อมแซมถนนและระบบ
ระบายน้ าในเขต
รับผิดชอบของ อบต.
พลับพลา 

100,000 เพื่อถนนได้มาตรฐาน
ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมาได้
สะดวก 

เป็นค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมถนน
และระบบระบายน้ าในเขตรับผิดชอบ
ของ อบต.พลับพลา 

38  บ ารุงรักษาหรือ
ซ่อมแซมไฟฟ้า
สาธารณะและไฟฟ้าโซ
ล่าเซลล์ 

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 

อุดหนุนกลุ่มอาชีพและ
กลุ่มวิสาหกิจชุมชน 

30,000 เพื่อสนับสนุนให้มีการ
บริหารจัดการการส่งเสริม
อาชีพของชุมชนอย่างมี
ระบบและสร้างความ
เข้มแข็ง 

อุดหนุนงบประมาณให้แก่กลุ่มอาชีพ
กลุ่มวิสาหกิจชุมชน เพื่อสนับสนุนให้มี
การบริหารจัดการ การส่งเสริมการ
รวมตัวของกลุ่มประกอบอาชีพ เพื่อให้
มีรายได้เพียงพอและพึ่งตนเองได้ 

41  อบรมส่งเสริมพัฒนา
อาชีพตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

50,000 เพื่อให้ประชาชนมีทักษะ
ในการประกอบอาชีพ มี
งานท า มีรายได้ 

จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาอาชีพ อาทิ  
- จัดอบรมทักษะอาชีพแก่ประชาชน 
- จัดอบรมอาชีพระยะสั้นแก่ประชาชน 

42 3. ยุทธศาสตร์สร้าง
สังคมให้มีคุณภาพชีวิต
ท่ีดีอย่างทั่วถึงและอยู่
ร่วมกันอย่างมีความสุข 

โครงการประชาคมเพ่ือ
จัดท า/ทบทวน/เพิ่มเติม 
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

18,000 เพื่อให้ประชาชนเห็น
ความส าคัญและมีส่วนร่วม
ในการพัฒนาท้องถิ่น 

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

ที่ 
ยุทธศาสตร์ โครงการ งบตาม 

ข้อบัญญัติ 
วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

43  โครงการ
ด าเนินงานกิจการ 
อปพร. 

50,000 เพื่อพัฒนาเจ้าหน้าท่ี อปพร.ให้มี
ความพร้อมเมื่อยามเกิด 
สาธารณภัย  
 

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

44  โครงการฝึกอบรม
ชุดปฏิบัติการจิต
อาสาภัยพิบัติ
ประจ าองค์การ
บริหารส่วนต าบล
พลับพลา 

50,000 - เพื่อจัดต้ังชุดปฏิบัติการจิตอาสา
ภัยพิบัติปฏิบัติหน้าท่ีช่วยเหลือเจ้า
พนักงานป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย 
- เพื่อส่งเสริมชุดปฏิบัติจิตอาสาภัย
พิบัติ ให้มีความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับธารณภัยรูปแบบต่างๆ 
- เพื่อด าเนินการฝึกทบทวน อบรม
ชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ 

จัดต้ังชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ
ปฏิบัติหน้าท่ีช่วยเหลือเจ้าพนักงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อ
ส่งเสริมชุดปฏิบัติอาสาภัยพิบัติจิตอาสา
ภัยพิบัติ ให้มีความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับสาธารณภัยรูปแบบ 

45  โครงการจัดการ
ปัญหาไฟป่าและ
หมอกควัน 

15,000 เพื่อให้ประชาชนมีความรู้และแก้ไข
ไฟป่าและหมอกควัน 

เป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
อาสาสมัครป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟ
ป่าและหมอกควัน 

46  โครงการป้องกัน
และบรรเทาสา
ธารณภัยทางถนน
ในช่วงเทศกาล
ส าคัญ 

12,000 เพื่อเตรียมความพร้อมและเหตุท่ี
จะเกิดสาธารณภัยในช่วงเทศกาล
ส าคัญ 

ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมหรือ
โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยทางถนนในช่วงเทศกาลส าคัญ  เช่น 
เทศกาลปีใหม่   เทศกาลสงกรานต์   

47  พัฒนาครู/ผู้ช่วย
ครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดู 
แลเด็กของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

15,000 เพื่อพัฒนาครู/ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก/
ผู้ดูแลเด็ก ให้มีศักยภาพในการ
ท างาน การเรียนการสอน 

เป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนใน
การอบรมสัมมนา 

48  การฝึกศึกษา
เรียนรู้ในสวนสัตว์ 

10,000 เพื่อพัฒนาสติปัญญาให้เด็กเล็ก
ได้รับการเรียนรู้จากประสบการณ์
ตรง 

น าเด็กปฐมวัยสังกัด อบต.พลับพลา 
ศึกษาเรียนรู้นอกสถานศึกษาท่ีสวนสัตว์
นครราชสีมา 

49  สนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการ
บริหาร
สถานศึกษา (ค่า
จัด การเรียนการ
สอนรายหัวศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก) 

98,600 เพื่อจัดหาสื่อการเรียนการสอน
ส าหรับการพัฒนาการเรียนการ
สอนตามหลักสูตรปฐมวัย 

ค่าจัดการเรียนการสอนให้กับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านโค้งยางและบ้านท่า
ตะเคียน 
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ล าดับ
ที่ 

ยุทธศาสตร์ โครงการ งบตาม 
ข้อบัญญัติ 

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

50  สนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา 
(ค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาส าหรับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก) 

45,200 เพื่อเป็นค่าหนังสือค่า
อุปกรณ์การเรียนค่า
เครื่องแบบนักเรียน 
ค่าพัฒนากิจกรรม
ผู้เรียน 

ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาส าหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน 2 แห่ง 

51  ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผู้
ประกอบวิชาชีพครูที่สังกัด
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

5,000 เพื่อพัฒนาครู/ผู้ช่วย
ครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแล
เด็ก ให้มีศักยภาพใน
การท างานการเรียน
การสอน 

ค่าใช้จ่ายในการอบรมหรือสัมมนา และ
อื่นๆ ให้แก่ ผู้ประกอบวิชาชีพครูที่สังกัดศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนต าบล
พลับพลา  

52  อาหารเสริม(นม) 766,500 เพื่อแก้ปัญหาการขาด
สารอาหาร และภาวะ
ทุพโภชนาการในเด็ก 

จัดซ้ืออาหารเสริม (นม)  ส าหรับเด็กอนุบาล
และเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1-
6 สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน (สพฐ.) ในเขตรับผิดชอบขององค์การ
บริหารส่วนต าบล
พลับพลา จ านวน 6 โรงเรียน  

53 

 

อาหารเสริมนมเด็กในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

112,000   เพื่อแก้ปัญหาการขาด
สารอาหาร และภาวะ
ทุพโภชนาการในเด็ก 

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

54 

 

สนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารการศึกษา (อาหาร
กลางวัน) 

298,500 เพื่อแก้ปัญหาการขาด
สารอาหาร และภาวะ
ทุพโภชนาการในเด็ก 

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

55 
 

ปรับปรุง/ซ่อมแซมศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

60,000 เพื่อให้เด็กมี
สภาพแวดล้อมท่ี
ปลอดภัย 

ปรับปรุง/ซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ให้อยู่
ในสภาพท่ีเหมาะสมกับการจัดการเรียนการ
สอน 

56 
 

อุดหนุนโครงการเกษตรเพื่อ
อาหารกลางวันตามแนวทาง
พระราชด าริ 

30,000 เพื่อพัฒนาคนสร้าง
ทุนทางปัญญาอย่าง
ยั่งยืน 

อุดหนุนโรงเรียนในสังกัด สพฐ.ในเขต
รับผิดชอบอบต.พลับพลา 

57 

 

อุดหนุนอาหารกลางวัน
นักเรียน 

1,660,000 เพื่อให้เด็กนักเรียนทุก
คนได้รับประทาน
อาหารกลางวันอย่าง
ท่ัวถึง 

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

58 
 

อุดหนุนโครงการจัดงานวัน
เด็ก โรงเรียน สพฐ. ในเขต
รับผิดชอบ อบต.พลับพลา 

30,000 เพื่อจัดกิจกรรมงาน
วันเด็กแห่งชาติให้แก่
เด็กในต าบลพลับพลา 

อุดหนุนโรงเรียนในสังกัด สพฐ.ในเขต
รับผิดชอบอบต.พลับพลา 



-11- 
 

ล าดับ
ที่ 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
งบตาม 

ข้อบัญญัติ 
วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

59 
 

อุดหนุนโรงเรียน สพฐ.โครงการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

30,000 เพื่อให้นักเรียนมี
สุขภาพร่างกาย
แข็งแรงเติบโตตามวัย 

อุดหนุนโรงเรียนสพฐ.ในเขตรับผิดชอบ
องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา 6 
แห่งๆละ 5,000 บาท 

60 

 

โครงการฝึกอบรมอาสาสมัคร 
ปศุสัตว์  ภายใต้โครงการสัตว์ปลอด
โรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า 
ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.
สมเดจ็เจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวาง
ควัฒน วรขัตติยราชนารี    

10,000 เพื่อด าเนินการ
โครงการฝึกอบรม
อาสาสมัครปศุสัตว์ให้
มีความรู้ 

ด าเนินการโครงการฝึกอบรมอาสาสมัคร
ปศุสัตว์ให้มีความรู้ 

61 
 

จัดซ้ือน้ ายาก าจัดยุงลายทรายอะเบท 70,000 เพื่อป้องกันโรค
ไข้เลือดออก 

จัดซ้ือน้ ายาก าจัดยุงลายทรายอะเบทป้อง
กันการเจริญเติบโตของยุงที่แพร่พันธุ์ 

62 

 

โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรค
พิษสุนัขบ้า ภายใต้โครงการสัตว์
ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศ.ดร.
สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้า
จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี 
กรมพระศรีสวางควัฒน 
วรขัตติราชนารี 

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

ค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการผ่าตัดท า
หมันสุนัขและแมว 

63 

 

โครงการผ่าตัดท าหมันสุนัขและแมว  
ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรคคน
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตาม
พระปณิธานศาสตราจารย์ดร.สมเด็จ
เจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน 
วรขัตติยราชนารี    

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

ค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการผ่าตัดท า
หมันสุนัขและแมว 

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 
 

โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผู้สูงอายุ 

50,000 เพื่อส่งเสริมพัฒนา
คุณภาพชีวิตของ
ผู้สูงอายุ 

เป็นค่าใช้จ่ายในโครงการโครงการ
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 

66 

 

พัฒนาสตรีและเสริมสร้าง 
ความเข้มแข็งของครอบครัว 

50,000 เพื่อส่งเสริมการ
ขับเคลื่อนการ
ด าเนินงานด้านการ
พัฒนาสตรีและ
สถาบันครอบครัว 

อบรมให้ความรู้ต่างๆได้แก่  การส่งเสริม
ภาวะผู้น าแก่สตรีในชุมชน  และพัฒนา
สตรีในด้านต่าง  ๆ  การส่งเสริมพัฒนา
ความรู้ให้แก่บุคลากร/พนักงาน
ท้องถิ่น  การให้ความรู้เพื่อการพัฒนา
ครอบครัวและแก่ประชาชนในพื้นท่ี  การ
เสริมสร้างสัมพันธภาพท่ีดีระหว่างสมาชิก
ในครอบครัว  การป้องกันและแก้ไข
ปัญหาครอบครัว  ฯลฯ  
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ล าดับ
ที่ 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
งบตาม 

ข้อบัญญัติ 
วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

67 

 

งานแข่งเรือประเพณี 50,000 เพื่อสืบสานประเพณีไทย
ให้คงสืบต่อไป 

ค่าใช้จ่ายในการจัดงานแข่งเรือ
ประเพณี 
ต าบลพลับพลา ครั้งที่ 20 
ประจ าปี 2564 

68 

 

งานฉลองอนุสาวรีย์
ท้าวสุรนารีอ าเภอโชค
ชัย 

20,000 เพื่อเป็นการปลูกฝัง
คุณธรรม จริยธรรมให้กับ
ประชาชนในการสร้างคุณ
งานความดีให้กับ
ประเทศชาติ 

ค่าใช้จ่ายในการจัดงานฉลอง
อนุสาวรีย์ท้าว  สุรนารีอ าเภอ
โชคชัย 

69  แข่งขันกีฬาต้านยา
เสพติด 

50,000 เพื่อส่งเสริมประชาชนได้
ใช้เวลาว่างเพื่อเล่นกีฬา
ห่างไกลยาเสพติด 

เป็นค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬา
ต้านยาเสพติด ครั้ง
ท่ี  21 ประจ าปี 2564 

70 
 

เงินสงเคราะห์เบี้ยยัง
ชีพผู้ป่วยเอดส์ (เบี้ย
ยังชีพผู้ป่วยเอดส)์ 

48,000 เพื่อส่งเสริมสนับสนุนเบี้ย
ยังชีพผู้ติดเชื้อ  HIV. 

จ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ
ผู้ป่วยเอดส์ท่ีแพทย์ได้รับรอง
และท าการวินิจฉัยแล้ว 

71  โครงการสร้าง
หลักประกันรายได้แก่
ผู้สูงอายุ (เบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุ) 

15,140,400 เพื่อสร้างหลักประกัน
รายได้เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ 

จ่ายสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
ให้แก่ผู้สูงอายุท่ีมีอายุ 60 ปี
บริบูรณ์ 

72  โครงการสนับสนุน
เสริมสร้างสวัสดิการ
ทางสังคมให้แก่ผู้
พิการหรือผู้ทุพพล
ภาพ 
(เบี้ยยังชีพคนพิการ) 

3,280,800 เพื่อเสริมสร้างสวัสดิการ
ทางสังคมเบี้ยความพิการ
ให้แก่ผู้พิการหรือทุพพล
ภาพ 

จ่ายสวัสดิการเบี้ยความพิการ
ให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ
ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด 

73 4.  การอนุรักษ์และพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อมให้เกิดความ
สมดุลอย่างยั่งยืน 

ปักแนวเขตท่ี
สาธารณะ  
 

30,000 เพื่อป้องกันการบุกรุกท่ี
สาธารณะ/ออกรังวัดฯ 

เป็นค่าธรรมเนียม  รังวัดท่ี
สาธารณะ  

74 จ้างเหมาเก็บขยะมูล
ฝอย 

306,000   เพื่อก าจัดขยะมูลฝอย
ภายในหมู่บ้าน 

จ านวน  18  หมู่บ้าน 

75  บริหารจัดการคัดแยก
ขยะมูลฝอยในชุมชน 

30,000 1. เพื่อรณรงค์ให้
ประชาชนตระหนักถึง
ความส าคัญของปัญหา
ขยะมูลฝอย 
2. เพื่อลดปริมาณขยะมูล
ฝอยในชุมชน 

เป็นค่าใช้จ่ายในโครงการบริหาร
จัดการคัดแยกขยะมูลฝอยใน
ชุมชน เพื่อ รณรงค์ให้ประชาชน
ตระหนักถึงความส าคัญของ
ปัญหาขยะมูลฝอย และเพื่อลด
ปริมาณขยะมูลฝอย 

76  โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์รอบสระน้ า หมู่ 
17    

100,000 เพื่อพัฒนาปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ให้สวยงาม 

ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบสระน้ า หมู่ 
17   จ านวน 1 แห่ง 

 



-13- 
 

ล าดับ
ที่ 

ยุทธศาสตร์ โครงการ งบตาม 
ข้อบัญญัติ 

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

77  โครงการอันเน่ืองมาจาก
พระราชด าริ (โครงการปลูกป่า
ชุมชน) 

20,000 เพื่ออนุรักษ์และรักษา
สมดุลทรัพยากรธรรมชาติ 

เป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ
โครงการอันเน่ืองมาจาก
พระราชด าริ เช่น โครงการปลูก
หญ้าแฝก โครงการปลูกต้นไม้ ฯลฯ 

78  โครงการคลองสวยน้ าใส  คน
ไทยมีความสุข 

10,000 เกิดการปรับปรุงสภาพ
แม่น้ าล าคลองแหล่งน้ า
สาธารณะอนุรักษ์แหล่งน้ า 

จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายคลองสวยน้ าใส  
คนไทยมีความสุข 

79  โครงการธนาคารน้ าใต้ดิน 
(Groundwater Bank) ตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้วย
ศาสตร์พระราชา 

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  โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเน่ืองมาจากพระราชด าริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) 

10,000 อนุรักษ์พันธุ์พืชไม่ให้สูญ
หาย เกิดความรักสามัคคี
ในท้องถิ่น เกิดการสร้าง
รายได้ให้ชุมชน 

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

81 5.  การบริหาร
ราชการตาม
หลักการบริหาร
บ้านเมืองท่ีดี 

ผลประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็น
กรณีพิเศษ (ส านักงานปลัด) 

192,500 เพื่อเป็นขวัญและก าลังใจ
แก่พนักงานในการ
ปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

เจ้าหน้าท่ีส านักงานปลัดทุกคน 

82  ฝึกอบรมบุคลากรเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
(ส านักงานปลัด) 

190,000 เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ 
ศักยภาพของบุคลากรใน
การปฏิบัติงาน 

สมาชิกฯอบต. ผู้บริหาร เจ้าหน้าท่ี 
อบต. 
 

83  ฝึกอบรมเพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานของคณะ
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  การพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 

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

เป็นค่าบ ารุงรักษาและจัดหาเครื่อง
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ 
ค่าบริการระบบการเชื่อม
อินเตอร์เน็ต ค่าบันทึก ข้อมูล 
ค่าจัดท าเว็ปไซต์  ค่าดูแลเว็ปไซต์ 
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ล าดับ
ที่ 

ยุทธศาสตร์ โครงการ งบตาม 
ข้อบัญญัติ 

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

85  การพัฒนาการบริหารงาน
ท่ีมีประสิทธิภาพ 

10,000 เพื่อเป็นค่าด าเนินการกิจกรรม
ต่างๆ เช่น การจัดท าตู้รับ
เรื่องราวร้องทุกข์ ร้องเรียน 
ป้าย/บอร์ดประชาสัมพันธ์ 

เป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนิน
กิจกรรมต่าง  ๆ  เช่น  การจัดท าตู้
รับเรื่องราวร้องทุกข์   ร้องเรียน
ประจ าหมู่บ้าน  จัดท าป้าย
ประชาสัมพันธ์/บอร์ด
ประชาสัมพันธ์ตามความเหมาะสม
เหมาะสม 

86  ค่าจ้างท่ีปรึกษาโครงการ
ประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการด้านคุณภาพการ
ให้บริการ 

18,000 เพื่อติดตามและประเมินความ
พึงพอใจของประชาชนต่อการ
ปฏิบัติราชการด้านคุณภาพ
การให้บริการ 

เป็นค่าจ้างที่ปรึกษา โครงการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการด้าน
คุณภาพการให้บริการ 

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 ทุกคน 

90  ฝึกอบรมบุคลากรเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน (กองศึกษาฯ) 

40,000 เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ 
ศักยภาพของบุคลากรในการ
ปฏิบัติงาน 

เจ้าหน้าท่ีกองการศึกษาฯ ทุกคน 

91  ผลประโยชน์ตอบแทนอื่น
เป็นกรณีพิเศษ  (กอง
สวัสดิการฯ) 

31,500 เพื่อเป็นขวัญและก าลังใจแก่
พนักงานในการปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

เจ้าหน้าท่ีกองสวัสดิการสังคม  
ทุกคน 

92  ฝึกอบรมบุคลากรเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน (กองสวัสดิการ
ฯ) 

50,000 เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ 
ศักยภาพของบคุลากรในการ
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 
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ล าดับ
ที่ 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
งบตาม 

ข้อบัญญัติ 
วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

96  จัดต้ังศูนย์ปรองดอง
สมานฉันท์ระดับท้องถิ่น 

10,000 เพื่อด าเนินการจัดต้ัง
ศูนย์ปรองดอง
สมานฉันท์และจัด
กิจกรรมเพื่อเสริมสร้าง
ความรักความสามัคคีใน
หมู่บ้าน 

เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดต้ังศูนย์
ปรองดองสมานฉันท์ระดับ

ท้องถิ่น 

97 6. การส่งเสริมการ
ปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย 
ความมั่นคง และ
สนับสนุน
แนวนโยบายของ
รัฐบาล จังหวัด 
อ าเภอ 

ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง 450,000 เพื่อเลือกตั้งนายกอบต. 
/สมาชิกสภาอบต. 

18  หมู่บ้าน 

98 โครงการเฉลิมพระเกียรติ 10,000 เพื่อส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของประชาชนใน
งานรัฐพิธีและพระราช
พิธีต่างๆ 

จ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรม จัดซ้ือ
วัสดุหรือครุภัณฑ์ในการ
ประชาสัมพันธ์เชิญชวน หรือ
อ านวยความสะดวกแก่
ประชาชนในการร่วมงานรัฐพิธี
ต่างๆ 

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

10,000 เพื่อส่งเสริมสนับสนุนใน
การจัดงานวันส าคัญทาง
ราชการและงานรัฐพิธี
ต่างๆ 

เป็นค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ 
กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา
ส าหรับพิธีการวันส าคัญต่างๆ  

100  อุดหนุน อปท.ตามโครงการ  
ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ระดับอ้าเภอ อ้าเภอโชคชัย 
จังหวัดนครราชสีมา 

11,000 เพื่อสนับสนุนโครงการ
ศูนย์ปฏิบัติการร่วมใน
การช่วยเหลือประชาชน
ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นระดับอ้าเภอ 
อ้าเภอโชคชัย จังหวัด
นครราชสีมา 

ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการตาม
โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมใน
การช่วยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ระดับอ าเภอ  อ าเภอโชคชัย  
จังหวัดนครราชสีมาให้กับ
องค์การบริหารส่วนต าบลโชคชัย 

 

รวม  ตั้งงบประมาณ  6  ยุทธศาสตร์  100   โครงการ 
 

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจ าปี 2565 
ล าดับที่ โครงการ งบประมาณ หมายเหตุ 

1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง นม.ถ59-025 บ้านท่า
ตะเคียน หมู่ที่ 13 ต าบลพลับพลา จ านวน 3 ช่วง มีพ้ืนท่ีรวมไม่น้อยกว่า 
3,500 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา อ าเภอโชคชัย จังหวัด
นครราชสีมา 

1,940,000.00 
 

2 ขุดลอกคลองตามูล บ้านโนนแดง หมู่ที่ 16 ต าบล พลับพลา กว้าง 20 เมตร 
ยาว 2,500 เมตร ลึก 4 เมตร ปริมาตรดินขุด 100,000 ลูกบาศก์เมตร 
องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา อ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 

780,000.00  

รวม 2  โครงการ 2,720,000  
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เงินจ่ายขาด ปี 2565 
ล าดับที่ โครงการ งบประมาณ หมายเหตุ 

1 โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางสายหลักบ้านปรางค์ ม. 9 ถึงบ้านประดากุด  
ม. 7 

585,000  

2 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายอู่ช่างเลิศไปโรงพยาบาลโชคชัย บ้านปรางค์ หมู่ที่ 
9 

147,000  

3 โครงการซ่อมสร้างถนน คสล. สายหลักจากบ้านหนองยายเหล่ หมู่ที่ 5 ถึงถนน
ทางหลวงหมายเลข 24 นม.ถ. 59-002 

1,745,000  

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

2,304,000  

5 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จัดซือ้รถบรรทุกขยะ 2,500,000  
รวม 5  โครงการ 7,281,000  

 

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    
  องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา  มีการใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนินโคร งการตามข้อบัญญัติ
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 

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 

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 บ้าน
นายมนตรี ไปอู่ไพรวัลย์ 
บ้านหนองยายเหล่ หมู่ท่ี 5  

โครงการขยายเขตไฟฟ้า /
ติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ 
พร้อมหม้อแปลงไฟฟ้า 
บ้านนายมนตรี ไปอู่ไพร
วัลย์ บ้านหนองยายเหล่ 
หมู่ท่ี 5 

250,000.00 250,000.00 250,000.00 0.00 

3  
โครงการย้ายเสาไฟฟ้าซอย
บ้านนางสัมฤทธิ์ บ้านเกาะ 
หมู่ท่ี 8  

โครงการย้ายเสาไฟฟ้า
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
ไฟฟ้าสาธารณะพร้อม
โคมไฟฟ้า สายบ้าน
โคกไปป่าผักหวาน 
หมู่ 10  

โครงการขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะพร้อมโคม
ไฟฟ้า สายบ้านโคกไป
ป่าผักหวาน หมู่ 10 

100,000.00 100,000.00 100,000.00 0.00 

5 

 

โครงการขยายเขต
ไฟฟ้า / ติดตั้งโคม
ไฟฟ้าสาธารณะพร้อม
ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า
สายป่าผักหวาน บ้าน
กุดสวาย หมู่ท่ี 12  

โครงการขยายเขตไฟฟ้า 
/ ติดตั้งโคมไฟฟ้า
สาธารณะพร้อมติดตั้ง
หม้อแปลงไฟฟ้าสายป่า
ผักหวาน บ้านกุดสวาย 
หมู่ท่ี 12 

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

6  โครงการบ ารุงรักษา
หรือซ่อมแซมไฟฟ้า
สาธารณะ และไฟฟ้า
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
ศาลปู่เจ้าถึงหัว
สะพานวัดประชาวาส 
บ้านประดากุด หมู่ท่ี 
7  

โครงการวางท่อระบาย
น้ าจากหน้าศาลปู่เจ้าถึง
หัวสะพานวัดประชาวาส 
บ้านประดากุด หมู่ท่ี 7 

150,000.00 150,000.00 - 0.00 

11  โครงการขยายเขต
ประปาส่วนภูมิภาค
ซอยตะวันตก บ้านกุด
สวาย หมู่ท่ี 12  

โครงการขยายเขต
ประปาส่วนภูมิภาคซอย
ตะวันตก บ้านกุดสวาย 
หมู่ท่ี 12 

30,000.00 29,052.00 29,052.00 948.00 
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ล าดับที่ ยุทธศาสตร ์ ชื่อโครงการตามแผน 
ชื่อรายการงบประมาณ 

ประจ าปี 65 
งบตาม

ข้อบัญญัต ิ
ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

12  โครงการก่อสร้างถนน
หินคลุกสายเลียบคลอง
ฝัง่ซ้ายและฝั่งขวา 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
พลาถึงหน้าวัดป่าช้า 
(นม.ถ 59-015)  

โครงการซ่อมแซมถนน
สายจากหน้าวัดพลับ
พลาถึงหน้าวัดป่าช้า 
(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  โครงการขยายเขตไฟฟ้า
พร้อมโคมไฟส่องสว่าง
สายริมบึงทุ่งตาทอง 
บ้านพลับพลา หมู่ท่ี 1  

โครงการขยายเขตไฟฟ้า
พร้อมโคมไฟส่องสว่าง
สายริมบึงทุ่งตาทอง 
บ้านพลับพลา หมู่ท่ี 1 

80,000.00 80,000.00 80,000.00 0.00 

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

โครงการขยายเขต
ประปาส่วนภูมิภาคจาก
ซอยบ้านนางพัด ครึบก
ระโทก ถึงบ้านนางด า 
เจียกกระโทก บ้านเกาะ 
หมู่ท่ี 8 

45,000.00 44,849.00 44,849.00 151.00 
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ล าดับที่ ยุทธศาสตร ์ ชื่อโครงการตามแผน 
ชื่อรายการงบประมาณ 

ประจ าปี 65 
งบตาม

ข้อบัญญัต ิ
ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

20  โครงการขยายเขต
ประปาส่วนภูมิภาคจาก
สี่แยกบ้านนายปัญญาถึง
สวนนางสายยัณห์ บ้าน
คลองยาง หมู่ 14  

โครงการขยายเขต
ประปาส่วนภูมิภาคจาก
สี่แยกบ้านนายปัญญาถึง
สวนนางสายยัณห์ บ้าน
คลองยาง 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  

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  โครงการวางท่อระบาย
น้ าจากบ้านนางพยุง 
เดชพร ถึงหน้าโรงสีนาย
มานะ โคร่กระโทก บ้าน
โค้งยาง 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 

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

โครงการขยายไหล่ทาง
เสริมดินและลงหินคลุก 
ซอยหน้าบ้านนางส ารวย 
แนมผักแว่น ถึงบ้าน 
นางสม ทองกระโทก 
บ้านเกาะ หมู่ท่ี 8 

10,000.00 10,000.00 0.00 0.00 

26  โครงการซ่อมแซมถนน
หินคลุก สายด๊อบตาห่ า 
บ้านเกาะ 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 บ้าน
เกาะ 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 
บ้านปรางค์ หมู่ท่ี 9  

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. สายอู่ช่างเลิศไป
โรงพยาบาลโชคชัย 
บ้านปรางค์ หมู่ท่ี 9 

495,000.00 494,000.00 494,000.00 1,000.00 
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ล าดับที่ ยุทธศาสตร ์ ชื่อโครงการตามแผน ชื่อรายการ
งบประมาณ 
ประจ าปี 65 

งบตาม
ข้อบัญญัติ 

ลงนาม
สัญญา 

เบิกจ่าย คงเหลือ 

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 

35  โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.สายสี่แยกบ้านนาย
สมคิด ขันทอง ไปคลองตา
มูล บ้านบุยอ หมู่ท่ี 18  

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.สายสี่แยกบ้าน
นายสมคิด ขันทอง ไป
คลองตามูล บ้านบุยอ 
หมู่ท่ี 18 

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

36  โครงการวางท่อระบายน้ า
แบบท่อลอดเหลี่ยม
บริเวณถนนสายไปสะพาน
ท่าช้าง หมู่ท่ี 3  

โครงการวางท่อ
ระบายน้ าแบบท่อ
ลอดเหล่ียมบริเวณ
ถนนสายไปสะพานท่า
ช้าง หมู่ท่ี 3 

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 

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 

โครงการป้องกัน
และบรรเทาสา
ธารณภัยทางถนน
ในช่วงเทศกาล
ส าคัญ  

โครงการป้องกัน
และบรรเทาสา
ธารณภัยทางถนน
ในช่วงเทศกาล
ส าคัญ 

12,000.00 11,200.00 11,200.00 800.00 

40   พัฒนาคร/ู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 

42  สนับสนุนค่าใช้จ่าย
การบริหาร
สถานศึกษา (ค่าจัด 
การเรียนการสอน
รายหัวศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก)  

โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา 

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

43  สนับสนุนค่าใช้จ่าย
การบริหาร
สถานศึกษา 
(ค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาส าหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก)  

โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา 

45,200.00 6,200.00 6,200.00 39,000.00 
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ล าดับที่ ยุทธศาสตร ์ ชื่อโครงการตามแผน 
ชื่อรายการงบประมาณ 

ประจ าปี 65 
งบตาม

ข้อบัญญัต ิ
ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

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.โครงการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายา
เสพติด  

อุดหนุนโรงเรียน สพฐ. 
โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด 

30,000.00 30,000.00 30,000.00 0.00 

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

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

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

53  จัดซ้ือน้ ายาก าจัด
ยุงลายทรายอะเบท  

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย์ 

70,000.00 69,000.00 69,000.00 1,000.00 
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ล าดับที่ ยุทธศาสตร ์ ชื่อโครงการตามแผน 
ชื่อรายการงบประมาณ 

ประจ าปี 65 
งบตามข้อบัญญัต ิ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

54 

 

โครงการรณรงค์ฉีด
วัคซีนป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้า ภายใต้โครงการ
สัตว์ปลอดโรคคน
ปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้า ตามพระ
ปณิธานศาสตราจารย์ 
ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรม
พระศรีสวางควัฒน 

วรขัตติยราชนาร ี 

โครงการรณรงค์ฉีด
วัคซีนป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้า ภายใต้โครงการ
สัตว์ปลอดโรคคน
ปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้า ตามพระ
ปณิธานศาสตราจารย์ 
ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรม
พระศรีสวางควัฒน 
วรขัตติยราชนาร ี

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

55  โครงการผ่าตัดท า
หมันสุนัขและแมว 
ภายใต้โครงการสัตว์
ปลอดโรคคน
ปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้า ตามพระ
ปณิธานศาสตราจารย์
ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ 
กรมพระศรีสวาง
ควัฒน วรขัตติยราช
นารี  

โครงการผ่าตัดท า
หมันสุนัขและแมว 
ภายใต้โครงการสัตว์
ปลอดโรคคน
ปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้า ตามพระ
ปณิธานศาสตราจารย์
ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ 
กรมพระศรีสวาง
ควัฒน วรขัตติยราช
นารี 

20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00 

56  เงินอุดหนุนส าหรับ
การด าเนินงานตาม
แนวทางโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข  

เงินอุดหนุนส าหรับ
การด าเนินงานตาม
แนวทางโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 

360,000.00 360,000.00 360,000.00 0.00 

57  โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุต าบล
พลับพลา  

โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุต าบล
พลับพลา 

34,650.00 
 (มีการโอดลด) 

34,650.00 34,650.00 0.00 

58  โครงการพัฒนาสตรี
และเสริมสร้าง ความ
เข้มแข็งของ
ครอบครัว  

ค่าใช้จ่ายโครงการ
พัฒนาสตรีและ
เสริมสร้างความ
เข้มแข็งของครอบครัว 

100,000.00 
(มีการโอน

งบประมาณเพิ่ม) 

100,000.00 100,000.00 0.00 

59  โครงการงานฉลอง
อนุสาวรีย์ท้าว สุรนารี
อ าเภอโชคชัย  

โครงการงานฉลอง
อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี 
อ าเภอโชคชัย 

1,000.00 
(มีการโอดลด) 

1,000.00 1,000.00 0.00 

60  โครงการแข่งขันกีฬา
ต้านยาเสพติด  

ค่าใช้จ่ายโครงการ
แข่งขันกีฬาต้านยา
เสพติด 

100,000.00 
(โอนงบเพ่ิมจาก
โครงการแข่งเรือ 

50,000) 

100,000.00 100,000.00 0.00 
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ล าดับที่ ยุทธศาสตร ์ ชื่อโครงการตามแผน 
ชื่อรายการ
งบประมาณ 
ประจ าปี 65 

งบตาม
ข้อบัญญัติ 

ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

61  เงินสงเคราะห์เบี้ยยัง
ชีพผู้ป่วยเอดส์  

เบี้ยยังชีพผู้ป่วย
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 
(โครงการปลูกป่า
ชุมชน)  

ค่าใช้จ่าย
โครงการอัน
เนือ่งมาจาก
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 

 
 
 
 



-26- 
 

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
ผูบ้ริหาร/สมาชิก
สภา/พนักงานส่วน
ต าบล/ลูกจ้าง/
พนักงานจ้าง  

ค่าใช้จ่ายโครงการ
ฝึกอบรมเพ่ือเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
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 

ข้อมูลในระบบ e-plan  ณ  เดือนตุลาคม  2565 
 

 

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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โครงการและครุภัณฑ์จ่ายขาดเงินสะสม ปี 2565 
ล าดับ

ที่ 
ชื่อโครงการตามแผน งบจ่ายขาด ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

1 โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางสายหลักบ้านปรางค์ ม. 9 
ถึงบ้านประดากุด ม. 7 

585,000 518,000 - 67,000 

2 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายอู่ช่างเลิศไปโรงพยาบาล
โชคชัย บ้านปรางค์ หมู่ที่ 9 

147,000 144,000 144,000 3,000 

3 โครงการซ่อมสร้างถนน คสล. สายหลักจากบ้านหนองยาย
เหล่ หมู่ที่ 5 ถึงถนนทางหลวงหมายเลข 24 นม.ถ. 59-002 

1,745,000 1,177,000 - 568,000 

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

2,304,000  (อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ) 

- 2,304,000 

5 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จัดซื้อรถบรรทุกขยะ 2,500,000  (อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ) 

- 2,500,000 

 
ตัวอย่างผลการด าเนินงานองค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา ประจ าปี 2565 

  องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพล า  ได้ด าเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณปี  2565 ในเขต
พื้นที่ต าบลพลับพลา  โดยได้รับความร่วมมือ  การส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน  ภาครัฐ  และภาคเอกชน
ในพื้นที่ท าให้โครงการต่าง  ๆ  ประสบผลส าเร็จด้วยดี  ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพื้นที่และพื้นที่ใกล้ เคียง  
โดยมีผลการด าเนินงาน  ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 
1.  โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายอู่ช่างเลิศไปโรงพยาบาลโชคชัย    บ้านปรางค์ หมู่ที่ 9 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

2.  โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนลาดยางต่อจากบ้านนายสมฤทธิ์ ถึงสะพานล าส าลาย บ้านปรางค์ หมู่ที่ 11 
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 3.  โครงการก่อสร้างถนน คสล. คุ้มหนองหญ้าขาวถึงบ้านยายบ่าย บ้านท่าตะเคียน หมู่ที่ 13 

 
 
 
 
 
 
 
 

4.  โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลงหินคลุกสายจากโรงสีถึงไร่นายทม   เดชพร บ้านคลองกลาง หมู่ที่ 15  
 
 
 
 
 

 
 

5.  โครงการวางท่อระบายน้ า หมู่ที่ 15 จากสี่แยกบ้านนางฉลวย ไปหมู่ 14   

 
 

6.  โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกขนส่งสินค้าทางการเกษตร ซอยบ้านนางแม้น ค่ากระโทก บ้านโนนแดง หมู่ที่ 16   
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 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) ตามปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีงด้วยศาสตร์พระราชา 

 
10.  โครงการอบรมส่งเสริมพัฒนาอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
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11.  โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด คร้ังที่ 22 ประจ าปี 2565 

 
 
 
 
 
 

12.  โครงการบริหารจัดการคัดแยกขยะมูลฝอยในชุมชน 

 
13.  โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทางถนนในช่วงเทศกาลส าคัญ (ปีใหม่ สงกรานต์) 

 

 


