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แผนการด าเนินงาน ประจ าปี 2558 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองพลับ 

อ าเภอเมือง  จังหวัดเพชรบุรี 
---------------------- 

 

 
 
 

๑.๑ บทน า 
ตามท่ี องค์การบริหารส่วนต าบลหนองพลับ ได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา

สามปี เสร็จสิ้นแล้วนั้น ขั้นตอนต่อไปคือการจัดท าแผนด าเนินการ ซึ่งแผนด าเนินการเป็นเครื่องมือส าคัญในการ
บริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อควบคุมการด าเนินและการประเมินผล แผนด าเนินการเป็นแผนที่แยกออกมา
จากแผนพัฒนา และมีลักษณะเป็นแผนด าเนินการ ( Actino Plan) จัดท าหลังจากท่ีได้มีการจัดท างบประมาณ
รายจ่ายประจ าแล้ว แสดงถึงเปูาหมาย รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลาที่ชัดเจน และแสดงถึงการ
ด าเนินงานจริง ซึ่งเป็นการรวบรวมข้อมูลจากทุกหน่วยงานที่จะเข้ามาด าเนินการในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

๑.๒ วัตถุประสงค์ของแผนด าเนินการ 
  ส าหรับแผนการด าเนินงานองค์การบริหารส่วนต าบลหนองพลับ มีจุดมุ่งหมาย เพ่ือแสดงถึง
รายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่  ประจ าปีงบประมาณ 2558 
แผนการด าเนินงานเป็นเอกสารที่ระบุแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ทั้งหมดท่ีจะด าเนินการในปีงบประมาณ 2558 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองพลับมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้นมีการประสานและบูรณาการ การ
ท างานกับหน่วยงานและการจ าแนกรายละเอียดต่าง ๆ ของแผนงาน/โครงการ ในแผนการด าเนินงานจะท าให้การ
ติดตามประเมินผล เพ่ือท าให้การติดตามประเมินผลสิ้นปีมีความสะดวกยิ่งข้ึน 

๑.๓ ขั้นตอนการจัดท าแผนด าเนินการ 

ขั้นตอนที่  ๑  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเก็บรวบรวมข้อมูลโครงการ/กิจกรรมที่จะมีการ
ด าเนินการจริงในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งจะมีทั้งโครงการ/กิจกรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และโครงการ/กิจกรรมที่หน่วยงานอื่นจะเข้ามาด าเนินการในพ้ืนที่ โดยข้อมูลดังกล่าวอาจตรวจสอบได้จาก
หน่วยงานในพื้นท่ี  

  ขั้นตอนที่  ๒  การจัดท าร่างแผนด าเนินการ 
  คณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่น จัดท าร่างแผนการด าเนินงาน โดยพิจารณาจัด
หมวดหมู่ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองพลับ โดยมีเค้า
โครงแผนการด าเนินงาน 2 ส่วน คือ 
  ส่วนที่ 1 บทน า  
  ส่วนที่ 2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม  

ส่วนที่ ๑ บทน า 
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  ขั้นตอนที่  3  การประกาศแผนการด าเนินงาน 
  คณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่นน าร่างแผนการด าเนินงานเสนอผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือ
ประกาศใช้ 

แผนภูมิขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน 

คณะกรรมการการสนับสนุนการ 
จัดท าแผนพัฒนา อบต.หนองพลับ 
 
 
คณะกรรมการสนับสนุนการ 
จัดท าแผนพัฒนา อบต.หนองพลับ 
 
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท า 
แผนพัฒนา อบต.หนองพลับ 
 
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
 
 
 
 
 

ผู้บริหารท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รวบรวมโครงการ/กิจกรรม 

จัดท าร่างแผนการด าเนินงาน 

เสนอร่างแผนการด าเนินงาน 

พิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน 

เสนอร่างแผนฯต่อผู้บริหารท้องถิ่น 

เสนอร่างแผนฯต่อผู้บริหารท้องถิ่น 

ประกาศใช้ 
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๑.๔ ประโยชน์ของแผนด าเนินการ 

 1. ท าให้ทราบรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรม ที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองพลับ ประจ าปีงบประมาณ 2558 

 2. ท าให้ทราบแนวทางในการด าเนินงานในปีงบประมาณ 2558 มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น  

 3. มีการบูรณาการการท างานกับหน่วยงานอื่น ๆ ท าให้การใช้งบประมาณมีความคุ้นค่าและทั่วถึง
ครอบคลุม เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหนองพลับ 

 4. แผนการด าเนินงานเป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลหนองพลับ  

 5. แผนการด าเนินงานเป็นเครื่องมือในการติดตาม การด าเนินงานและการประเมินผล เมื่อสิ้น
ปีงบประมาณมีความสะดวกมากยิ่งขึ้น 
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บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองพลับ อ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา 
จ านวนโครงการที่

ด าเนินการ 

คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด 

จ านวนงบประมาณ 
คิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด 

หน่วยด าเนินการ 

๑.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาปรับปรุงด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน แหล่งน้ า   
                 สภาพแวดล้อมนา่อยู่ 

     

๑.๑ แนวทางการพัฒนา   ก่อสร้างปรับปรุง บ ารุง รักษา ถนน สะพาน ทาง  
                                เท้า ท่อ ระบายน้ า รางระบายน้ าฯลฯ 

8 8.99 1,755,600 22.98 ส่วนโยธา 

๑.๒.แนวทางการพัฒนา    พัฒนาระบบการจราจร - - - - - 
๑.๓ แนวทางการพัฒนา    ขยายเขตไฟฟูาและติดตั้งไฟฟูาสาธารณะ 3 3.37 320,000 4.19 ส่วนโยธา 
๑.๔ แนวทางการพัฒนา    พัฒนาแหล่งน้ าเพื่อการอุปโภค บริโภค ระบบ 
                                 ประปา - - - - - 

๑.๕ แนวทางการพัฒนา    งานผังเมือง - - - - - 

๑.๖ แนวทางการพัฒนา    การพัฒนาสิ่งแวดล้อม 11 12.36 795,400 10.41 
ส่วนโยธา , 

ส านักงานปลัด 
รวม 22 24.72 2,871,000 37.58  

๒.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ      

๒.๑ แนวทางการพัฒนา   พัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนการจัดการศึกษาที่มี     
                                คุณภาพในทุกระดับทั้งในและนอกระบบครอบคลุม 
                                ทุกช่วงวัย 

9 10.11 1,650,000 21.60 ส่วนการศึกษาฯ 

๒.๒.แนวทางการพัฒนา   พัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนการกีฬาเพื่อสร้าง 
                                นิสัยการรักกีฬา 

4 4.49 190,000 2.49 ส่วนการศึกษาฯ 
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บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองพลับ อ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา 
จ านวนโครงการที่

ด าเนินการ 

คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด 

จ านวนงบประมาณ 
คิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด 

หน่วยด าเนินการ 

๒.๓ แนวทางการพัฒนา    ส่งเสริมการปูองกัน การรักษา การฟื้นฟูสภาพ 
                                ร่างกายและจิตใจให้ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง        
                                 ตามหลักสาธารณสุข 

10 11.24 435,000 5.69 ส านักงานปลัด 

๒.๔ แนวทางการพัฒนา  พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบการปูองกันและ   
                               บรรเทาสาธารณภัยในท้องถ่ิน โดยชุมชนมีส่วนร่วม 6 6.74 225,000 2.95 ส านักงานปลัด 

๒.๕ แนวทางการพัฒนา  พัฒนาสภาพแวดล้อมเมืองให้ปลอดภัย ปลอดยาเสพ 
                               ติดและปลอดอบายมุข 

3 3.37 110,500 1.45 ส านักงานปลัด 

๒.๖ แนวทางการพัฒนา  จัดสวัสดิการสงเคราะห์แก่ประชาชน - - - - ส านักงานปลัด 

๒.๗ แนวทางการพัฒนา  เสริมสร้างครอบครัวให้เข้มแข็ง มีสัมพันธภาพที่ดี  
                              เกิดความอบอุ่น รวมทั้งการพัฒนาสตรี เยาวชน  
                              ผู้สูงอายุ 

9 10.11 340,000 4.45 
ส านักงานปลัด , 
ส่วนการศึกษา  

รวม 41 46.07 2,950,580 38.62  

๓. การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนหลักหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง      

๓.๑ แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ในการด าเนินชีวิตตามหลัก 
                              ปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง 2 2.25 90,000 1.18 ส านักงานปลัด 

๓.๒ แนวทางการพัฒนา พัฒนาและส่งเสริมการประกอบอาชีพ 2 2.25 740,000 9.72 ส านักงานปลัด 

รวม 4 4.49 830,000 10.91  
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บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองพลับ อ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา 
จ านวนโครงการที่

ด าเนินการ 

คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด 

จ านวนงบประมาณ คิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด 

หน่วยด าเนินการ 

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนา การรักษา พัฒนาศิลปวัฒนธรรม ศาสนา   
                              จารีตประเพณี 

    
 

๔.๑ แนวทางการพัฒนา    อนุรักษ์ สืบสานศิลปวัฒนธรรม และจารีตประเพณ ี
                                 ท่ีดงีาม 6 6.74 175,000 2.30 ส่วนการศึกษาฯ 

๔.๒ แนวทางการพัฒนา    บ ารุง รักษา ท านุ ศาสนา 2 2.25 15,000 0.20 ส่วนการศึกษาฯ 

รวม 8 8.99 190,000 2.50  

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนา บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล      

๕.๑ แนวทางการพัฒนา  เสริมสร้างการพัฒนาการเมืองท้องถิ่นให้โปร่งใส สุจริต 2 2.25 31,000 0.41 ส านักงานปลัด 

๕.๒ แนวทางการพัฒนา  พัฒนาสมรรถนะการท างานของบุคลากร 2 2.25 320,000 4.21 ส านักงานปลัด 

๕.๓ แนวทางการพัฒนา  พัฒนาเพิ่มขีดความสามารถ ในด้านการบริหารจัดการ  
                               การเงิน การคลงั และงบประมาณ ให้มปีระสทิธิภาพ โดย  
                               ยึดหลกัธรรมาภบิาล 

1 1.12 200,000 2.63 
ส านักงานปลัด , 

ส่วนการคลัง 

๕.๔ แนวทางการพัฒนา  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ทันสมัย 

3 3.37 91,900 1.21 

ส านักงานปลัด , 
ส่วนการคลัง , 

ส่วนโยธา 
๕.๕ แนวทางการพัฒนา  เสริมสร้างความเข้มแข็งและการมีส่วนร่วมของประชาชน 6 6.74 125,000 1.64 ส านักงานปลัด 

รวม 14 15.73 767,900 10.51  

รวมทั้งหมด 89 - 7,609,480 -  
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕8 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองพลับ 

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนา  การพัฒนาปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐาน แหล่งน้ า สภาพแวดล้อมน่าอยู่ 
๑.๑ แนวทางการพัฒนา  ก่อสร้างปรับปรุง บ ารุง รักษา ถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ า รางระบายน้ าฯลฯ 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย 

๑. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า 
หมู่ 1 บ้านสมอดาน 

ตั้งแต่บ้านนางช้ันถึงบ้านอดีต
ผู้ใหญ่โรจน์ ซอย 5 กว้าง 0.40 
ม. หนา 0.10 ม. ยาว 172 ม. 
ลึก 0.60 ม. เปิดทุกระยะ 5 ม. 
พร้อมฝาตะแกรงเหล็ก  

305,000.- 
งบ อบต. 

หมู่ 1  
บ้านสมอดาน 

ส่วนโยธา 
อบต. 

หนองพลับ 

            

2. โครงการขยายถนน คสล. (ขยาย
ข้างเดียว) หมู่ 2 บ้านหนองส า
โหรง 

กว้าง 0.50 ม. หนา 0.15 ม. 
ตั้งแต่ต้นโพธ์ิ-ศาลาหมู่ 2 ยาว 
326 ม. กว้าง 0.50 ม.  

81,500.- 
งบ อบต. 

หมู่ 2  
บ้านหนองส า

โหรง 

ส่วนโยธา 
อบต. 

หนองพลับ 

            

3. โครงการก่อสร้างถนน คสล.ตั้งแต่
ศาลา-คลองชลประทาน หมู่ 2 
บ้านหนองส าโหรง 

ตั้งแตท่างแยกถนนลาดยาง สาย
นาพรมฝั่งขวา-ถนนลาดยางข้าม
คลองชลประทาน กว้าง 4 ม. 
ยาว 235 ม. หนา 0.15 ม. 

439,800.- 
งบ อบต. 

หมู่ 2  
บ้านหนองส า

โหรง 

ส่วนโยธา 
อบต. 

หนองพลับ 

            

4. โครงการขยายถนนตั้งแต่บ้าน
ก านันช่วย สาย หมู่ 3 บ้านดอน
ทราย 

ซีกบ้าน อบต.หวานใจถึงศูนย์ 
อปพร.อบต.พร้อมปรับปรุงฝา
ท่อบ่อพักน้ า กว้าง 1.00 ม. 
ยาว 397 หนา 0.15 ม.  

185,000.- 
งบ อบต. 

หมู่ 3  
บ้านดอน

ทราย 

ส่วนโยธา 
อบต. 

หนองพลับ 
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๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนา  การพัฒนาปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐาน แหล่งน้ า สภาพแวดล้อมน่าอยู่ 
๑.๑ แนวทางการพัฒนา  ก่อสร้างปรับปรุง บ ารุง รักษา ถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ า รางระบายน้ าฯลฯ 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย 

5. โครงการขยายถนนดินเป็น คสล.
หมู่ 3 

ตั้งแต่ข้างบ้านยายณี-โรงสี
คันคลองชลประทาน พร้อม
ปรับปรุงฝารางเก่า และบ่อ
พักที่ช ารุดเสียหาย กว้าง 
1.00 ม. ยาว 300 ม. หนา 
0.15 ม. 

135,000.- 
งบ อบต. 

หมู่ 3  
บ้านดอน

ทราย 

ส่วนโยธา อบต. 
หนองพลับ 

            

6. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า 
คสล.รูปตัวยู หมู่ท่ี 5 บ้านเหนือ 

พร้อมฝาเหล็กตะแกรงปิด-
เปิด ทุกระยะ 10 ม. กว้าง 
0.40 ม. หนา 0.10 ม. 
ยาว 122 ม. ตั้งแต่หน้า
บ้านผู้ใหญ่พิน ค าหอม-บ้าน
นางจม  อุ่นอิน 

208,800.- 
งบ อบต. 

หมู่ 5  
บ้านเหนือ 

ส่วนโยธา อบต. 
หนองพลับ 

            

7. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า 
คสล.รูปตัวยู หมู่ท่ี 6 บ้านดอนยี่
กรอก 

ตั้งแต่บ้านนายชา-เหมือง
ดาดคอนกรีต กว้าง 0.40 
ม. ยาว 116 ม. หนา 0.10 
ม. ลึก 0.70 ม. พร้อมฝา
เหล็กตะแกรงตลอดแนว  

230,000.- 
งบ อบต. 

หมู่ 6  
บ้านดอนยี่

กรอก 

ส่วนโยธา อบต. 
หนองพลับ 

            

8. โครงการก่อสร้างรางส่งน้ าข้าม
คลอง D 20 จ านวน 3 จุด หมู่ 7 
บ้านดอนขวาง 

จุด 1 ก่อสร้างรางส่งน้ า 
คสล.ข้ามคลอง D20 รูปตัว
ยูข้างสะพานหนองไม้นาค 
ม.7 พร้อมฝั่งท่อ เส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 0.60 ม. จ านวน 
9 ท่อน รางกว้าง 0.30 ม. 
ยาว 21 ม. หนา 0.10 ม. 
ลึก 0.40 ม. 

170,500 หมู่ 7 
บ้านดอนขวาง 

ส่วนโยธา  
อบต. 

หนองพลับ 
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จุด 2 ก่อสร้างรางส่วน้ า 
คสล.ข้ามคลอง D20 รูปตัว
ยู บริเวณศาลเจ้าม.7 พร้อม
ฝังท่อ 2 ขนาด ท่อขนาด
เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 ม. 
5 ท่อน และท่อขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลาง 0.60 ม. 8 
ท่อน รางกว้าง 0.30 ม. 
ยาว 18 ม. หนา 0.10 ม. 
ลึก 0.40 ม. 
จุด 3 ก่อสร้างรางส่งน้ า 
คสล.ข้ามคลอง D20 รูปตัว
ยู บริเวณศาลเจ้าหมู่ 7 
พร้อมฝังท่อ 2 ขนาด ท่อ
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 
0.60 ม. 5 ท่อน และท่อ
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 
0.60 ม. 8 ท่อน รางกว้าง 
0.30 ม. ยาว 18 ม. หนา 
0.10 ม. ลึก 0.40 ม. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



10 

 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนา  การพัฒนาปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐาน แหล่งน้ า สภาพแวดล้อมน่าอยู่ 
1.2 แนวทางการพัฒนา  พัฒนาระบบการจราจร 

ล าดั
บที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

- - - - - -             
 
 
 
 
 
 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา  การพัฒนาปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐาน แหล่งน้ า สภาพแวดล้อมน่าอยู่ 
1.3 แนวทางการพัฒนา  ขยายเขตไฟฟ้าและติดต้ังไฟฟ้าสาธารณะ 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. จัดซื้ออุปกรณ์ไฟฟูาสาธารณะ 
   
     

      

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟูาและ
วิทยุ เช่น หลอดไฟฟูา โคม
ไฟฟูา สวิทช์ไฟฟูา ส าหรับ
ไฟฟูาสาธารณะ ฯลฯ 

100,000.- 
งบ อบต. 

ต าบล 
หนองพลับ 

ส่วนโยธา 
อบต. 

หนองพลับ 

            

2. โครงการขยายเขตไฟฟูาแรงต่ า 
(พาดสายแรงต่ าอย่างเดียว)  

บริเวณต้นโพธ์ิใหญ่-ศาลาหมู่ 
2 บ้านส าโหรง ระยะทาง 
360 ม. 

100,000.- 
งบ อบต. 

หมู่ 2 
บ้านส าโหรง 

ส่วนโยธา 
อบต. 

หนองพลับ 

            

3. โครงการขยายเขตไฟฟูาแรงต่ า 
บริเวณหน้าไร่นายสวัสดิ์ หมู่ 6 

ประทาน D20 ระยะทาง 
150 ม. 

120,000.- 
งบ อบต. 

หมู่ 6 
บ้านสมอดาน 

ส่วนโยธา 
อบต. 

หนองพลับ 

            

 

 
 
 



11 

 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนา  การพัฒนาปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐาน แหล่งน้ า สภาพแวดล้อมน่าอยู่ 
1.4 แนวทางการพัฒนา  พัฒนาแหล่งน้ าเพ่ือการอุปโภค บริโภค ระบบประปา 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

- - - - - -             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนา  การพัฒนาปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐาน แหล่งน้ า สภาพแวดล้อมน่าอยู่ 
1.5 แนวทางการพัฒนา  งานผังเมือง 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

- - - - - -             
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1.ยุทธศาสตร์การพัฒนา  การพัฒนาปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐาน แหล่งน้ า สภาพแวดล้อมน่าอยู่ 
1.6 แนวทางการพัฒนา  การพัฒนาสิ่งแวดล้อม 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. โครงการท ารั้วตาข่ายรอบศาลา
หมู่ 2 พร้อมตีฝูาเพดาน  

กว้าง 6.40 ม. ยาว 10 ม. รั้ว
ตาข่าย ด้านหลังยาว 6.00 ม. 
สูง 1.50 ม. ด้านหน้ายาว 
16.60 ม. สูง 1.20 ม.  

93,800.- 
งบ อบต. 

สถานท่ี ต าบล
หนองพลับ 

ส่วนโยธา 
อบต.หนองพลับ 

 
      

 

    

 

2. โครงการรื้อถอนโครงสร้าง
ประปาประจ าหมู่บ้าน หมู่ 4 

พัฒนาระบบสิ่งแวดล้อมให้อยู่
ในสภาพที่ใช้งานได้ด ี

200,000.- 
งบ อบต. 

สถานท่ี ต าบล
หนองพลับ 

ส่วนโยธา 
อบต.หนองพลับ 

 
           

 

3. โครงการซ่อมแซมศาลาข้าง
ถนนบริเวณทางแยกบ้านหมอ
ลออ  

เปลี่ยนเสาปูนใหม่จ านวน 6 
ต้น หน้า 6” ยาว 1 ม. หลังคา
สังกะสีเปลี่ยนเป็นกระเบื้อง
ลอนเล็ก พื้นที่กว้าง 7.50 ม. 
ยาว 5.50 ม. 

29,800.- 
งบ อบต. 

สถานท่ี ต าบล
หนองพลับ 

ส่วนโยธา 
อบต.หนองพลับ 

            

 

4. โครงการก าจัดขยะมูลฝอยสิ่ง
ปฏิกูลและน้ าเสีย ในต าบล
หนองพลับ 

จัดกิจกรรมพัฒนาระบบ
สิ่งแวดล้อมให้สะอาด ร่วมกัน
คัดแยกขยะ 

30,000.- 
งบ อบต. 

สถานท่ี ต าบล 
หนองพลับ 

ส านักงานปลัด 
อบต.หนองพลับ            

 

5. โครงการเทพ้ืนคอนกรีตศาลา
ทางเข้าบ้านเหนือ 

พร้อมเทพ้ืน รอบศาลารวม 4 
ด้าน รวมพื้นท่ีทั้งหมด 69 
ตรม. หนา 0.10 ม. 

15,400.- 
งบ อบต. 

สถานท่ี ต าบล
หนองพลับ 

ส่วนโยธา 
อบต.หนองพลับ 

 
           

 

6. โครงการตีฝูาเพดาน (ฝูาแผ่น
เรียบ) บริเวณศาลากลางบ้าน
หมู่ที่ 5 

กว้าง 7 ม. ยาว 10 ม. 37,500.- 
งบ อบต. 

สถานท่ี ต าบล
หนองพลับ 

ส่วนโยธา 
อบต.หนองพลับ 

 
           

 

7. โครงการ big cleaning day จัดกิจกรรมท าความสะอาด
ชุมชนร่วมกัน 

25,000.- 
งบ อบต. 

สถานท่ี ต าบล 
หนองพลับ 

ส านักงานปลัด 
อบต.หนองพลับ 
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1.ยุทธศาสตร์การพัฒนา  การพัฒนาปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐาน แหล่งน้ า สภาพแวดล้อมน่าอยู่ 
1.6 แนวทางการพัฒนา  การพัฒนาสิ่งแวดล้อม 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

8. โครงการเยาวชนรักสิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรมให้เยวชนได้รู้คุณค่า
ของระบบสิ่งแวดล้อม 

25,000.- 
งบ อบต. 

สถานท่ี ต าบล 
หนองพลับ 

ส่วนการศึกษาฯ 
อบต.หนองพลับ 

   
 

       
 

9. โครงการท ารางระบายน้ ารอบ
ศาลาพร้อมฝาเหล็กรอบศาลา  

เหล็ก 2×6=2 เส้น ฝาเหล็ก
ตะแกรงตลอดแนว กว้าง 0.50 
ม. ยาว 72 ม. ลึก 0.40 ม. 
พร้อมซ่อมแซมศาลาและท า
ห้องน้ า 2 ห้อง เปลี่ยน
กระเบื้องลอนคู่ 

228,900.- 
งบ อบต. 

สถานท่ี ต าบล
หนองพลับ 

ส่วนโยธา 
อบต.หนองพลับ 

 
      

 

    

 

10. โครงการร่วมใจพัฒนาต าบล 
รักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อพ่อหลวง/
แม่หลวง 

จัดกิจกรรมพัฒนาต าบล รักษา
สิ่งแวดล้อมเพื่อพ่อหลวง/แม่
หลวง 

10,000.- 
งบ อบต.  

สถานท่ี ต าบล
หนองพลับ 

ส านักงนปลัด 
อบต.หนองพลับ            

 

11. โครงการก่อสร้าง
สวนสาธารณะพร้อมเครื่องออก
ก าลังกาย 

จัดกิจกรรมพัฒนาสถานท่ี
พักผ่อนและสร้างเสริมสุขภาพ 

100,000.- 
งบ อบต. 

สถานท่ี ต าบล 
หนองพลับ 

ส่วนโยธา 
อบต.หนองพลับ 
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2.ยุทธศาสตร์การพัฒนา  การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
2.1 แนวทางการพัฒนา  พัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพในทุกระดับทั้งในและนอกระบบครอบคลุมทุกช่วงวัย 

ล าดั
บที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 
งบ 

ประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินการ 
พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. โครงการส่งเสริมกิจกรรมศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กวัดธรรมรังษ ี   

จัดกิจกรรมต่างๆ ภายในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

30,000.- 
งบ อบต. 

อบต. 
หนองพลับ 

ส่วนการศึกษาฯ 
อบต.หนองพลับ 

            

2. ค่าจัดซื้ออาหารเสริมนม - เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านหนอง
พลับ อัตราคนละ 7 บาท 46 คน 
จ านวน 260 วัน  เป็นเงิน  
83,720.-  
-เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านดอนยี่
กรอก อัตราคนละ 7 บาท 90 
คน จ านวน 260 วัน  เป็นเงิน  
163,800.- 
-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดธรรมรังสี 
อัตราคนละ 7 บาท จ านวน 280 
วัน 40 คน เป็นเงิน 78,400.- 

325,920.- 
งบ อบต. 

อบต. 
หนองพลับ 

ส่วนการศึกษาฯ 
อบต.หนองพลับ 

            

3. โครงการประชุมผู้ปกครองศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กวัดธรรมรังษี   

จัดประชุมช้ีแจงการด าเนินงาน
ต่างๆภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

6,000.- 
งบ อบต. 

อบต. 
หนองพลับ 

ส่วนการศึกษาฯ 
อบต.หนองพลับ 

        
    

4. โครงการศึกษาดูงานศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กวัดธรรมรังษี 

จัดกิจกรรมพาเด็กไปศึกษาดูงาน
นอกสถานท่ี 

10,000.- 
งบ อบต. 

อบต. 
หนองพลับ 

ส่วนการศึกษาฯ 
อบต.หนองพลับ 

        
 
 

  

5. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา 

-อาหารกลางวันให้แก่เด็กในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน 40 คนๆ
ละ 20 บาท จ านวน 280 วัน 

224,000.- 
งบ อบต. 

อบต. 
หนองพลับ 

ส่วนการศึกษาฯ 
อบต.หนองพลับ             

6. อุดหนุนงบประมาณในลักษณะ
ของการจ้างครูสอน
ภาษาอังกฤษ  เป็นเงิน  95,280  บาท 
 

วุฒิปริญญาตรี  ให้แก่โรงเรียน
บ้านดอนยี่กรอก และโรงเรียน
บ้านหนองพลับจ านวน 1 คน 12 
เดือนๆ ละ 8,340.- 

100,080 
งบ อบต. 

อบต. 
หนองพลับ 

ส่วนการศึกษาฯ 
อบต.หนองพลับ 
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2.ยุทธศาสตร์การพัฒนา  การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
2.1 แนวทางการพัฒนา  พัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพในทุกระดับทั้งในและนอกระบบครอบคลุมทุกช่วงวัย 

ล าดั
บที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 
งบ 

ประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินการ 
พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

7. อุดหนุนอาหารกลางวัน 
                

         

-เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านหนอง
พลับ อัตราคนละ 20 บาท 46 
คน จ านวน 200 วัน  เป็นเงิน  
184,000.-  
-เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านดอนยี่
กรอก อัตราคนละ 20 บาท 90 
คน จ านวน 200 วัน  เป็นเงิน  
360,000.- 

544,000.- 
งบ อบต. 

อบต. 
หนองพลับ 

ส่วนการศึกษาฯ 
 อบต.หนองพลับ 

            

8. โครงการพัฒนาประสบการณ์
การเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน
ต าบลหนองพลับ 

จัดกิจกรรมให้เด็กมีประสบการณ์
การเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ 

50,000.- 
งบ อบต. 

อบต. 
หนองพลับ 

ส่วนการศึกษาฯ 
 อบต.หนองพลับ             

9. โครงการก่อสร้างโคงหลังคา
สนามเด็กเล่นศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กวัดธรรมรังษี  

กว้าง 6.00 ม. ยาว 20 ม. 
พร้อมท ารั้วตาข่าย สูง 1.20 ม. 
ยาว 14 ม. กว้าง 7 ม. 

360,000.- 
งบ อบต. 

อบต. 
หนองพลับ 

ส่วนโยธา 
อบต.หนองพลับ 

 
            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



16 

 

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนา  การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
2.2 แนวทางการพัฒนา  พัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนการกีฬาเพ่ือสร้างนิสัยการรักกีฬา 

ล าดั
บที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 
งบ 

ประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยด าเนินการ พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. โครงการส่งเสริมกีฬาหมู่บ้าน
ต้านยาเสพติดในต าบลหนอง
พลับ   จ านวน  35,000  บาท 

จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาให้แก่
ประชาชนในต าบล 

50,000.- 
งบ อบต. 

อบต. 
หนองพลับ 

ส่วนการศึกษาฯ 
   อบต.หนองพลับ             

2. จัดซื้ออุปกรณ์กีฬาประจ า
หมู่บ้าน   
   
      
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุกีฬา เช่น 
ฟุตบอล ตะกร้อ และวอลเล่ย์บอล 
ฯลฯ ส าหรับสนับสนุนอุปกรณ์
กีฬาหมู่บ้าน 

60,000.- 
งบ อบต. 

อบต. 
หนองพลับ 

ส่วนการศึกษาฯ 
   อบต.หนองพลับ 

            

3. โครงการเดิน-วิ่ง เพื่อการ
ปรองดองสมานฉันท์ต าบล
หนองพลับ 

จัดกิจกรรมสร้างความสมานฉันท์
การปรองดองให้กับคนในต าบล
หนองพลับ 

50,000.- 
งบ อบต. 

อบต. 
หนองพลับ 

ส่วนการศึกษาฯ 
   อบต.หนองพลับ             

4. โครงการปรองดองสมานฉันท์
สร้างความสุขสู่ชุมชน 

จัดกิจกรรมสร้างความสามัคคี
และคืนความสุขให้กับประชาชน 

30,000.- 
งบ อบต. 

อบต. 
หนองพลับ 

ส่วนการศึกษาฯ 
   อบต.หนองพลับ 
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2.ยุทธศาสตร์การพัฒนา  การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
2.3 แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมการป้องกัน การรักษา การฟ้ืนฟูสภาพร่างกายและจิตใจให้ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง ตามหลักสาธารณสุข 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 
งบ 

ประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยด าเนินการ พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. เงินอุดหนุนกิจการที่เป็น
สาธารณประโยชน์ 

อุดหนุนโครงการพัฒนางาน
สาธารณสุขในเขตอบต.ให้แก่ 
อสม.หมู่ที่ 1 -7 หมู่ละ
10,000.- 

105,000.- 
งบ อบต. 

อบต. 
หนองพลับ 

ส านักงานปลัด 
อบต.หนองพลับ 

      

    

  

2. โครงการสมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพในระดับ
ท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี 

สมทบงบประมาณในการ
จัดท าการทางสาธารณสุขของ
กองทุน สปสช. 

30,000.- 
งบ อบต. 

อบต. 
หนองพลับ 

ส านักงานปลัด 
อบต.หนองพลับ 

      
    

  

3. โครงการ อสม.สัมพันธ์ ต าบล
หนองพลับ 

พา อสม.ไปศึกษาดูงานนอก
สถานท่ี 

50,000.- 
งบ อบต. 

อบต. 
หนองพลับ 

ส านักงานปลัด 
อบต.หนองพลับ 

            

4. โครงการ อสม.น้อย จัดกิจกรรมฝึกอบรมเยาวชน
ในต าบลหนองพลับได้เรียนรู้
การท างานของ อสม. 

30,000.- 
งบ อบต. 

อบต. 
หนองพลับ 

ส านักงานปลัด 
อบต.หนองพลับ             

5. โครงการรณรงค์ปูองกันโรคพิษ
สุนัขบ้า 

จัดกิจกรรมควบคุมและ
ปูองกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับ
ประชาชน 

50,000.- 
งบ อบต. 

อบต. 
หนองพลับ 

ส านักงานปลัด 
อบต.หนองพลับ             

6. โครงการรณรงคป์ูองกันการแพร่
ระบายของโรคไข้เลือดออก 

จัดฉีดพ่นหมอกควันเพื่อ
ควบคุมและปูองกันโรค
ไข้เลือดออก 

50,000.- 
งบ อบต. 

อบต. 
หนองพลับ 

ส านักงานปลัด 
อบต.หนองพลับ             

7. โครงการ ดีอร่อย ตามรอยผักสด 
เพื่อลดพุง 

จัดกิจกรรมรณรงค์ให้
ประชาชนได้ปรุงอาหารด้วย
ผักสด 

20,000.- 
งบ อบต. 

อบต. 
หนองพลับ 

ส านักงานปลัด 
อบต.หนองพลับ             

8. โครงการจัดสวัสดิการและกิจกรรม
ส าหรับผู้สูงอายุ 

จัดกิจกรรมสวัสดิการให้แก่
ผู้สูงอายุ 

40,000.- 
งบ อบต. 

อบต. 
หนองพลับ 

ส านักงานปลัด 
อบต.หนองพลับ 
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2.ยุทธศาสตร์การพัฒนา  การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
2.3 แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมการป้องกัน การรักษา การฟ้ืนฟูสภาพร่างกายและจิตใจให้ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง ตามหลักสาธารณสุข 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 
งบ 

ประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยด าเนินการ พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

9. โครงการให้ความรู้และการปูองกัน
เรื่องโรคเอดส ์

จัดกิจกรรมให้ความรู้และ
ปูองกันแพร่ระบาดของโรค
เอดส ์

30,000.- 
งบ อบต. 

อบต. 
หนองพลับ 

ส านักงานปลัด 
อบต.หนองพลับ 

      
    

  

10. โครงการด าเนินงานส่งเสริม
สุขภาพผู้สูงวัย 

จัดกิจกรรมผู้สูงวัยมีสุขภาพท่ี
ดีและแข็งแรง 

30,000.- 
งบ อบต. 

อบต. 
หนองพลับ 

ส านักงานปลัด 
อบต.หนองพลับ 

            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



19 

 

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนา  การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
2.4 แนวทางการพัฒนา  พัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในท้องถิ่น โดยชุมชนมีส่วนร่วม 

ล าดั
บที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 
งบ 

ประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินการ 
พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. โครงการจัดตั้งจุดให้บริการ
ประชาชนในเทศกาลต่างๆ (วัน
ปีใหม่และวันสงกรานต์)   

จัดตั้งจุดให้บริการเพื่อลดอุบัติเหตุ
ทางถนนในช่วงเทศกาลวันปีใหม่ 
และวันสงกรานต์ ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองพลับ 

25,000.- 
งบ อบต. 

อบต. 
หนองพลับ 

ส านักงานปลัด 
อบต.หนองพลับ 

            

2. โครงการอบรมฟื้นฟูสมรรถภาพ
ของเจ้าหน้าท่ี อปพร. 

จัดกิจกรรมซ้อมแผนปูองกันภัย
ให้แก่เจ้าหน้าที่ อปพร. 

100,000.- 
งบ อบต. 

อบต. 
หนองพลับ 

ส านักงานปลัด 
อบต.หนองพลับ 

            

3. โครงการถนนปลอดภัย-ถนนสี
ขาว 

จัดกิจกรรมให้ความรู้กับ
ประชาชนเกี่ยวกับการใช้รถ ใช้
ถนน 

50,000.- 
งบ อบต. 

อบต. 
หนองพลับ 

ส านักงานปลัด 
อบต.หนองพลับ             

4. โครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับ
ภัยและการปูองกันภัยแก่
ประชาชน 

จัดกิจกรรมอปพร. ให้มีความรู้ใน
การปูองกันภัยให้แก่ประชาชน 

20,000.- 
งบ อบต. 

อบต. 
หนองพลับ 

ส านักงานปลัด 
อบต.หนองพลับ             

5. โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อ
ปูองกันปัญหาไฟปุาและหมอก
ควัน 

จัดกิจกรรมการปูองกันปัญหาไฟ
ปุาและหมอกควัน 

10,000.- 
งบ อบต. 

อบต. 
หนองพลับ 

ส านักงานปลัด 
อบต.หนองพลับ             

6. โครงการการปูองกันและ
บรรเทาความเดือดร้อนของ
ประชาชนท่ีเกิดจากสาธารณะ
ภัย 

จัดกิจกรรมปูองกันและบรรเทา
ความเดือดร้อนของประชาชนท่ี
เกิดจากสาธารณะภัย 

20,000.- 
งบ อบต. 

อบต. 
หนองพลับ 

ส านักงานปลัด 
อบต.หนองพลับ 
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2.ยุทธศาสตร์การพัฒนา  การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
2.5 แนวทางการพัฒนา  พัฒนาสภาพแวดล้อมเมืองให้ปลอดภัย ปลอดยาเสพติดและปลอดอบายมุข 

ล าดั
บที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 
งบ 

ประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยด าเนินการ พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1.  เงินอุดหนุนส่วนราชการ จ านวน 70,000 บาท  
                     

อุดหนุนการด าเนินงานของศูนย์
อ านวยการต่อสู้เพื่อเอาชนะยา
เสพติดอ าเภอเมืองเพชรบุรี ของ
ศตส.อ.เมือง ให้แก่ท่ีท าการ
ปกครองอ าเภอเมือง 

40,500.- 
งบ อบต. 

อบต. 
หนองพลับ 

ส านักงานปลัด 
อบต.หนองพลับ 

            

2. โครงการปูองกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในโรงเรียน 

จัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องยาเสพ
ติดให้กับเยาวชนและประชาชน
ทั่วไป 

20,000.- 
งบ อบต. 

อบต. 
หนองพลับ 

ส านักงานปลัด 
อบต.หนองพลับ             

3. โครงการชุมชน/โรงเรียนสีขาว จัดกิจกรรมให้ความรู้แก่
ประชาชนในเรื่องการปูองกันยา
เสพติด 

50,000.- 
งบ อบต. 

อบต. 
หนองพลับ 

 

ส านักงานปลัด 
อบต.หนองพลับ             

 
 
 
 
 
 
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนา  การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
2.6 แนวทางการพัฒนา  จัดสวัสดิการสงเคราะห์แก่ประชาชน 

ล าดั
บที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 
งบ 

ประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินการ 
พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

- - - - - -             
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2.ยุทธศาสตร์การพัฒนา  การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
2.7 แนวทางการพัฒนา  เสริมสร้างครอบครัวให้เข้มแข็ง มีสัมพันธภาพที่ดี เกิดความอบอุ่น รวมท้ังการพัฒนาสตรี เยาวชน ผู้สูงอายุ 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 
งบ 

ประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยด าเนินการ พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. โครงการจัดสวัสดิการและกิจกรรม
ส าหรับผู้สูงวัยด้วยรักและห่วงใย 

จัดกิจกรรมให้ความสนุกสนาน
ส าหรับผู้สูงอายุ 

40,000.- 
งบ อบต. 

อบต. 
หนองพลับ 

ส านักงานปลัด 
อบต.หนองพลับ 

            

2. โครงการสานสายใยผู้สูงวัยสู่
ลูกหลาน “กิจกรรมการถ่ายทอด
ภูมิปัญญาอาหารพื้นบ้าน”   

จัดกรรมผู้สูงอายุ/เด็กและ
เยาวชนได้ท ากิจกรรมร่วมกับ
ผู้สูงอาย ุสร้างความสัมพันธ์ที่
ดี 

30,000.- 
งบ อบต. 

อบต. 
หนองพลับ 

ส านักงานปลัด 
อบต.หนองพลับ 

            

3. โครงการนัดพบผู้สูงวัย จัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์
ที่ดีต่อผู้สูงวัย และท ากิจกรรม
ร่วมกัน 

10,000.- 
งบ อบต. 

อบต. 
หนองพลับ 

ส านักงานปลัด 
อบต.หนองพลับ             

4. โครงการส่งเสริมสถาบันครอบครัว จัดกิจกรรมส่งเสริมสถาบัน
ครอบครัวให้แก่ประชาชน 

40,000.- 
งบ อบต. 

อบต. 
หนองพลับ 

ส านักงานปลัด 
อบต.หนองพลับ 

            

5. โครงการฝึกอบรมเด็กและเยาวชน
ท าเทียนเจล 

จัดกิจกรรมให้เด็กและเยาวชน
ในต าบลหนองพลับใช้เวลาว่าง
ให้เกิดประโยชน ์

30,000.- 
งบ อบต. 

อบต. 
หนองพลับ 

ส่วนการศึกษา 
อบต.หนองพลับ             

6. 
 

โครงการเข้าถึงเรื่องอาเซียน จัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับ
อาเซียน ของแต่ละประเทศใน
เอเชีย 

30,000 
งบ อบต. 

อบต, 
หนองพลับ 

 

ส่วนการศึกษา 
อบต.หนองพลับ 

 

 
 

        
 
 

 
 

 
 

7. โครงการจัดกิจกรรมวันพ่อ
แห่งชาติ 

จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติวัน
พ่อแห่งชาติ 

50,000.- 
งบ อบต. 

อบต. 
หนองพลับ 

ส่วนการศึกษา 
อบต.หนองพลับ 

  
 

         

8. โครงการจัดกิจกรรมวันแม่
แห่งชาติ 

จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติวัน
แม่แห่งชาติ 

50,000.- 
งบ อบต. 

อบต. 
หนองพลับ 

ส่วนการศึกษา 
อบต.หนองพลับ 

          
 

 

9. โครงการส่งเสริมกิจกรรมวันเด็ก
แห่งชาติ 

จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติวัน
เด็กแห่งชาต ิ

60,000.-
งบ อบต. 

อบต, 
หนองพลับ 

 

ส่วนการศึกษา 
อบต.หนองพลับ 
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3.ยุทธศาสตร์การพัฒนา  การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
3.1 แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ในการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยด าเนินการ พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. โครงการขับเคลื่อนปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

จัดฝึกอบรมให้ความรู้กับ
ประชาชนเกี่ยวกับปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

50,000.- 
งบ อบต. 

อบต. 
หนองพลับ 

ส านักงานปลัด 
อบต.หนองพลับ             

2. โครงการรณรงค์ปลูกหญ้าแฝก  จัดกิจกรรมการปลูกหญ้าแฝก 40,000.- 
งบ อบต. 

อบต. 
หนองพลับ 

ส านักงานปลัด 
อบต.หนองพลับ 

            

 
 
 
 
 
 
 
3.ยุทธศาสตร์การพัฒนา  การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
3.2 แนวทางการพัฒนา  พัฒนาและส่งเสริมการประกอบอาชีพ 

ล าดั
บที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 
งบ 

ประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยด าเนินการ พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพ
ให้แก่ประชาชนต าบลหนอง
พลับ 

จัดกิจกรรมฝึกอาชีพให้
ประชาชนมีอาชีพและรายได้
เพิ่มขึ้น 

40,000.- 
งบ อบต. 

อบต. 
หนองพลับ 

ส านักงานปลัด 
อบต.หนองพลับ             
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4.ยุทธศาสตร์การพัฒนา  การรักษาพัฒนาศิลปวัฒนธรรม ศาสนา จารีตประเพณี 
4.1 แนวทางการพัฒนา  อนุรักษ์ สืบสานศิลปวัฒนธรรม และจารีตประเพณีที่ดีงาม 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 
งบ 

ประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยด าเนินการ พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว
ประเพณีไทยทรงด า 

จัดกิจกรรมการอนุรักษ์
วัฒนธรรมและประเพณีไทย
ทรงด า 

50,000.- 
งบ อบต. 

อบต. 
หนองพลับ 

ส่วนการศึกษาฯ 
   อบต.หนองพลับ             

2. โครงการจัดกิจกรรมสรงน้ าพระรด
น้ าขอพรผู้สูงอายุ   

จัดกิจกรรมส่งเสริมประเพณี
สรงน้ าพระรดน้ าขอพร
ผู้สูงอายุ 

40,000.- 
งบ อบต. 

อบต. 
หนองพลับ 

ส่วนการศึกษาฯ 
   อบต.หนองพลับ             

3. โครงการส่งเสริมประเพณีลอย
กระทง 

จัดกิจกรรมลอยกระทงส่งเสริม
ประเพณีภายในต าบล 

50,000.- 
งบ อบต. 

อบต. 
หนองพลับ 

ส่วนการศึกษาฯ 
   อบต.หนองพลับ 

            

4. เงินอุดหนุนส่วนราชการ จ านวน 20,000 บาท  
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
สนับสนุน การจัดงานพระนคร
คีร ี
 

20,000.- 
งบ อบต. 

อบต. 
หนองพลับ 

ส่วนการศึกษาฯ 
   อบต.หนองพลับ 

            

5. โครงการเยาวชนสืบสานภูมิปัญญา
ท้องถิ่น “กิจกรรมการเล่นสะบ้า” 

จัดกิจกรรมเกี่ยวกับการ
อนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

5,000.- 
งบ อบต. 

อบต. 
หนองพลับ 

ส่วนการศึกษาฯ 
   อบต.หนองพลับ             

6. โครงการยกย่องภูมิปัญญาท้องถิ่น จัดกิจกรรมเชิดชูเกียรติภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นและเป็นการ
อนุรักษ ์

10,000.- 
งบ อบต. 

อบต. 
หนองพลับ 

ส่วนการศึกษาฯ 
   อบต.หนองพลับ             
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4.ยุทธศาสตร์การพัฒนา  การรักษาพัฒนาศิลปวัฒนธรรม ศาสนา จารีตประเพณี 
4.2 แนวทางการพัฒนา  บ ารุง รักษา ท านุ ศาสนา 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 
งบ 

ประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยด าเนินการ พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. โครงการส่งเสริมกิจกรรมปฏิบัติ
ธรรมเนกขัมมะบารม ี

จัดกิจกรรมการอนุรักษ์และสืบ
สานวันส าคัญทาง
พระพุทธศาสนา 

30,000.- 
งบ อบต. 

อบต. 
หนองพลับ 

ส่วนการศึกษา 
อบต.หนองพลับ             

2. โครงการสืบสานวันส าคัญทาง
พระพุทธศาสนา 

จัดกิจกรรมการอนุรักษ์และสืบ
สานวันส าคัญทาง
พระพุทธศาสนา 

15,000.- 
งบ อบต. 

อบต. 
หนองพลับ 

ส่วนการศึกษา 
อบต.หนองพลับ 

    
 

       

 
 
 
 
 
 
 
5.ยุทธศาสตร์การพัฒนา  การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
5.1 แนวทางการพัฒนา  เสริมสร้างการพัฒนาการเมืองท้องถิ่นให้โปร่งใส สุจริต 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 
งบ 

ประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยด าเนินการ พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. การจัดท าแผ่นพับ เอกสาร 
วารสารต่าง ๆ เพื่อประชาสัมพันธ์ 
อบต. 

เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของ 
อบต. 

20,000.- 
งบ อบต. 

อบต. 
หนองพลับ 

ส านักงานปลัด 
อบต.หนองพลับ             

2. อุดหนุนโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 

อุดหนุนงบประมาณให้แก่ศูนย์
ข้อมูลข่าวสาร 

11,000.- 
งบ อบต. 

อบต. 
หนองพลับ 

ส านักงานปลัด 
อบต.หนองพลับ 

            

 
 
 



25 

 

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนา  การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
5.2 แนวทางการพัฒนา  พัฒนาสมรรถนะการท างานของบุคลากร 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 
งบ 

ประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยด าเนินการ พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. โครงการพัฒนาศักยภาพในการ
ปฏิบัติงานของผู้บริหาร พนักงาน 
และผู้น าชุมชน 

จัดโครงการพาผู้บริหาร 
พนักงาน และผู้น าชุมชน ไป
ศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนา
ศักยภาพในการท างาน 

300,000.- 
งบ อบต. 

อบต. 
หนองพลับ 

ส านักงานปลัด 
   อบต.หนองพลับ 

    

 

       

2. โครงการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมของบุคลากรท้องถิ่น 

จัดกิจกรรมส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรในการ
ท างานให้แก่คนท างานและ
ประชาชนท่ัวไป 

20,000.- 
งบ อบต. 

อบต. 
หนองพลับ 

ส านักงานปลัด 
   อบต.หนองพลับ 

            

 
 
 
 
 
 
5.ยุทธศาสตร์การพัฒนา  การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
5.3 แนวทางการพัฒนา  พัฒนาเพ่ิมขีดความสามารถ ในด้านการบริหารจัดการ การเงิน การคลังและงบประมาณ ให้มีประสิทธิภาพ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 
งบ 

ประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยด าเนินการ พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. โครงการจัดท าแผนท่ีภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สินของอบต.หนอง
พลับ 

เพื่อพัฒนาระบบการจัดเก็บ
รายได้ของอบต.หนองพลับ 

200,000.- 
งบ อบต. 

อบต. 
หนองพลับ 

ส่วนการคลัง 
อบต.หนองพลับ 

            

 
 
 
 



26 

 

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนา  การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
5.4 แนวทางการพัฒนา  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ทันสมัย 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 
งบ 

ประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยด าเนินการ พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. ครุภัณฑ์ส านักงาน - ช้ันวางหนังสือเป็นแหล็ก 10,000.- 

งบ อบต. 
อบต. 

หนองพลับ 
ส านักงานปลัด   
อบต.หนองพลับ 

            

 ครุภัณฑ์ส านักงาน - ตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบ 2 
บาน 
- ตู้เหล็กใส่แฟูมเอกสารแบบ
ช่อง 20 ช่อง 

7,700.- 
งบ อบต. 

อบต. 
หนองพลับ 

ส่วนโยธา   
อบต.หนองพลับ 

            

2. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ -โน้ตบุ๊ค  
-เครื่องส ารองไฟฟูา 

43,000.- 
งบ อบต. 

อบต. 
หนองพลับ 

ส านักงานปลัด   
อบต.หนองพลับ 

            

 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร ์ - คอมพิวเตอร์ส านักงาน 
- เครื่องพิมพ์ Multifunction 
แบบฉีดหมึก,เครื่องส ารอง
ไฟฟูา 

31,200.- 
งบ อบต. 

อบต. 
หนองพลับ 

ส่วนโยธา 
อบต.หนองพลับ 
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5.ยุทธศาสตร์การพัฒนา  การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
5.5 แนวทางการพัฒนา  เสริมสร้างความเข้มแข็งและการมีส่วนร่วมของประชาชน 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 
งบ 

ประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยด าเนินการ พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. โครงการอบต.พบประชาชนเพื่อ

รับฟังปัญหาและร่วมกันวางแผน
พัฒนาท้องถิ่น 

จัดโครงการสร้างสรรค์การมี
ส่วนร่วมให้กับประชาชน 

10,000.- 
งบ อบต. 

อบต. 
หนองพลับ 

ส านักงานปลัด 
            

2. โครงการ อบต.ตอบแทน
ประชาชน เพื่อประชาชน 

จัดโครงการ อบต.ตอบแทน
ประชาชนเพื่อประชาชน 

10,000.- 
งบ อบต. 

อบต. 
หนองพลับ 

ส านักงานปลัด   
อบต.หนองพลับ 

            

3. โครงการเยี่ยมบ้าน ยามเย็น จัดกิจกรรมออกพบประชาชน
ในตอนเย็นเพื่อรับฟังความ
คิดเห็น 

10,000.- 
งบ อบต. 

อบต. 
หนองพลับ 

ส านักงานปลัด 
อบต.หนองพลับ             

4. โครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการ
เพื่อส่งเสริมบูรณาการแผนชุมชน
ระดับต าบลที่มีประสิทธิภาพ
ประจ าปี พ.ศ. 2558 

จัดโครงการพบปะแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ ส ารวจความพึงพอใจ 

20,000.- 
งบ อบต. 

อบต. 
หนองพลับ 

ส านักงานปลัด 
อบต.หนองพลับ 

            

5. โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ
การปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ข้อมูล
ข่าวสาร พ.ศ. 2540 

จัดโครงการให้ความรู้เกี่ยวกับ
การปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ข้อมูล
ข่าวสาร พ.ศ. 2540 

20,000.- 
งบ อบต. 

อบต. 
หนองพลับ 

ส านักงานปลัด 
อบต.หนองพลับ             

6. โครงการด าเนินการจัดการ
เลือกตั้งนายกสมาชิกสภา 

จัดการด าเนินการเลือกตั้ง
นายกสมาชิกสภา 

50,000.- 
งบ อบต. 

อบต. 
หนองพลับ 

ส านักงานปลัด 
อบต.หนองพลับ 

   
 

        

 


