
                             

 
 

 

 

ประกาศองค์การบรหิารส่วนตำบลหนองปากโลง 

เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

******************************************* 

     ด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา 253 กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาท้องถิ่น และ

ผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการดำเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้ง         

มีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วย ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ

จัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ 30(5) กำหนดให้

ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการ พัฒนา

ท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ      

ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผล

ดังกล่าว และต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึง่ครั้งภายใน

เดือนธันวาคมของทุกปี 

 ดังนั้นเพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย

การจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง จึงขอ

ประกาศผลการดำเนินงานการจัดทำงบประมาณ การใช้จ่าย และผลการดำเนินงาน รวมทั้งการ

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มาเพื่อให้ประชาชน

ได้มสี่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง 

ดังนี้  

 ก. วิสัยทัศน์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง 

     "จัดบริการสาธารณะ บริหารจัดการที่ดี พัฒนาสังคมวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม                 

เพื่อการพัฒนาพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลง " 

 ข. พันธกิจ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง ได้กำหนดกลยุทธ์เพื่อ         

การพัฒนาไว้ดังนี ้ 

 1. จัดหา ปรับปรุง ซ่อมแซมระบบบริการพื้นฐานที่จำเป็นการการดำรงชีวิต และความ

เป็นอยู่ ของประชาชน เช่น ถนน ไฟฟ้า ประปา การระบายน้ำ เป็นต้น โดยให้สอดคล้องกับผังเมือง

รวมที่กำหนดไว้                                                                                                                  
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 2. พัฒนาแหล่งน้ำคูคลองและระบบชลประทาน เพื่อการอุปโภค-บริโภค การเกษตร       

และอื่น ๆ 

 3. พัฒนาการบริหารจัดการ และการวางแผนพัฒนาในองค์กร เช่น ป รับปรุง/

พัฒนาการจัดเก็บรายได้ การสนับสนุนการปฏิบัติงานปรับปรุง/พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

เครื่องมือเครื่องใชอ้าคารสถานที่ และอืน่ ๆ  

      4. ส่งเสริมธรรมาภิบาล การป้องกันและปราบปรามการทุจรติ และประพฤติมิชอบใน

การปฏิบัติราชการ  

      5. ส่ ง เสริมอาชีพ  สร้างราย ได้  การพ าณิ ชย์  และการท่ อ งเที่ ยว ในท้ อ งถิ่ น  

      6. พัฒนา ส่งเสริมระบบการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ พร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลง  

      7. พัฒนา ส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้กับประชาชน กลุ่ม องค์กรในชุมชน ตามแนวทาง

พระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง  

      8. ส่งเสริม สนับสนุนงานสวัสดิการสังคม และงานสังคมสงเคราะห์  

      9. ส่งเสริม สนับสนุนกีฬา และนันทนาการ  

      10. ส่งเสริม สนับสนุน งานสาธารณสุข 

 11. พัฒนาสรา้งเสริมประชาธิปไตย และการมสี่วนร่วมของประชาชน  

      12. เสริมสรา้งความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชน  

      13. การเฝา้ระวัง แก้ไข ป้องกัน ปัญหายาเสพติด  

      14. ส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงานการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  

      15. ส่งเสริมการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและงานรัฐพิธี  

      16. สนับสนุน จัดตัง้ภูมิปัญญาท้องถิ่น  

      17. ส่ งเสริม  สนับสนุนการเผยแพร่  และการปฏิบัติด้ านคุณ ธรรม จริยธรรม

ศลิปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมปิัญญาท้องถิ่น  

      18. พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม รวมทั้ง 

มลภาวะ  

      19. การดูแลรักษา พัฒนาที่สาธารณะ  

      20. บำรุงรักษาแม่น้ำลำคลอง แหล่งน้ำต่าง ๆ และการป้องกันน้ำเน่าเสีย  

 ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ของอบต.หนองปากโลงได้กำหนดยุทธศาสตร์และแนว

ทางการพัฒนายุทธศาสตร์ไว้ 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

 1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐาน 

และบริการสาธารณะ 
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 2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการวางแผนบริหารจัดการองค์กร ตลอดจนส่งเสริม

อาชีพการพาณิชย์ และการท่องเที่ยวในท้องถิ่น 

 3. ยุทธศาสตร์ดา้นการพัฒนาการศกึษาส่งเสริมคุณภาพชวีิตและคุณค่าทางสังคม 

 4. ยุทธศาสตร์ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 

 5. ยทุธศาสตร์ ด้านการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และ 

ภูมปิัญญาท้องถิ่น 

 6. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 

 ง. การวางแผนพัฒนา 

 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 

2565) ประกาศใช้แผนเมื่อวันที่ 19 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2562 รวมถึงที่แก้ไข เพิ่มเติม และ

เปลี่ยนแปลง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครอง        

ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561  
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1. จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  
 

ยุทธศาสตร์ 
2561 2562 2563 2564 2565 

จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ 

1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบ

สาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสรา้ง

พืน้ฐาน และบริการสาธารณะ 

130 269,502,900.00 80 254,279,500.00 115 279,938,600.00 123 294,483,200.00 115 182,090,200.00 

2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการวางแผน

บรหิารจัดการองคก์ร ตลอดจนส่งเสริมอาชีพ 

การพาณิชย์ และการท่องเที่ยวในท้องถิ่น 

26 16,685,000.00 25 15,689,000.00 25 6,276,000.00 25 7,199,000.00 23 6,450,000.00 

3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศกึษา

ส่งเสรมิคุณภาพชีวติและคุณค่าทางสงัคม 
29 16,454,700.00 30 17,887,877.00 31 17,740,693.00 30 18,001,431.00 28 17,946,564.00 

4. ยุทธศาสตร์ด้านการจัดระเบียบชมุชน สังคม 

และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
11 1,570,000.00 10 770,000.00 13 1,340,000.00 13 1,340,000.00 13 1,340,000.00 

5. ยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาคุณธรรม 

จริยธรรมศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และ 

ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

7 630,000.00 7 630,000.00 7 630,000.00 7 630,000.00 7 630,000.00 

6. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการบริหาร

จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
9 1,700,000.00 10 1,880,000.00 10 1,880,000.00 9 1,830,000.00 9 1,830,000.00 

รวม 212 306,542,600.00 162 291,136,377.00 201 307,805,293.00 207 323,483,631.00 195 210,286,764.00 

 
 



                             

 
 จ. การจัดทำงบประมาณ 

 ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เมื่อวันที่  23 กันยายน พ.ศ. 

2564 โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 61 โครงการ งบประมาณ 22,379,224 ล้านบาท 

งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จำนวน 1 จำนวน งบประมาณ 2,030,000.00 ลา้นบาท งบเงินสะสม จำนวน 7 โครงการ งบประมาณ 7,341,000.00 ลา้นบาท 

สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังน้ี  

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
งบประมาณ 

ตามข้อบัญญัติ 
โครงการ 

งบประมาณ 

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
โครงการ 

งบประมาณ 

จากเงินสะสม 

1. ยุทธศาสตร์ดา้นการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้าง

พืน้ฐาน และบรกิารสาธารณะ 
5 2,457,000.00 1 2,030,000.00 7 7,341,000.00 

2. ยุทธศาสตร์ดา้นการพัฒนาการวางแผนบริหารจัดการองค์กร ตลอดจนส่งเสริม

อาชีพ การพาณิชย์ และการท่องเท่ียวในท้องถิ่น 
16 1,174,724.00 0 0.00 0 0.00 

3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษาส่งเสริมคุณภาพชีวิตและคุณค่าทางสังคม 19 16,442,500.00 0 0.00 0 0.00 

4. ยุทธศาสตร์ดา้นการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรยีบร้อย 9 500,000.00 0 0.00 0 0.00 

5. ยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณ ี

และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
7 235,000.00 0 0.00 0 0.00 

6. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการบรหิารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 
5 1,570,000.00 0 0.00 0 0.00 

รวม 61 22,379,224.00 1 2,030,000.00 7 7,341,000.00 
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รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัตงิบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 องค์การบริหารหนองปากโลง มีดังนี้ 

  โครงการ  จำนวนงบประมาณ 
หน่วยงาน

รบัผิดชอบ 
วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐาน และบริการสาธารณะ 

1 

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. บริเวณ

ซอยบ้านนายมานะ โชติประวิทย์ ถึงบรเิวณบ้านนางแสวง 

ศักดิ์เดชากุล หมู่ท่ี 4 

1,583,000.00 กองชา่ง 

เพื่อให้มถีนนสำหรับใชใ้นการคมนาคม 

สะดวก ปลอดภัย ตลอดจนขนสง่ผลผลติได้

รวดเร็ว การระบายน้ำทำไดด้ี 

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดกว้าง 3.50 เมตร 

ยาว 324 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. 

ขนาดเสน้ผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร 

2 
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บริเวณซอยข้างบ้านนายเขมวัฒน์      

บุญรอด พรอ้มวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. หมู่ท่ี 7 ช่วงที่ 1 
322,000.00 กองช่าง 

เพื่อให้มีถนนสำหรับใชใ้นการคมนาคม 

สะดวก ปลอดภัย ตลอดจนขนสง่ผลผลติได้

รวดเร็ว การระบายน้ำทำได้ดี 

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดกว้าง 3.3 เมตร ยาว 

70 เมตร พรอ้มวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด

เสน้ผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร 

3 
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เริ่มจากบรเิวณซอยบ้านนางสุวรรณา 

วราเอกศิร ิ(ซอยทัพยายท้าว 5) หมู่ท่ี 9 
352,000.00 กองชา่ง 

เพื่อให้มีถนนสำหรับใชใ้นการคมนาคม 

สะดวก ปลอดภัย ตลอดจนขนส่งผลผลติมได้

รวดเรว็ 

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดกว้าง 4.30 เมตร 

ยาว 138 เมตร 

4 
ปรับปรุงซ่อมแซมระบบหอถังประปาหมู่บ้าน ภายในตำบล

หนองปากโลง 
200,000.00 กองช่าง 

เพื่อซ่อมแซมระบบหอถังประปาหมู่บ้านท่ี

ชำรุดให้ใชง้านได้ตามปกติ 

ซ่อมแซมระบบหอถังประปาหมู่บ้าน ภายในตำบล

หนองปากโลง ที่ชำรุดให้สามารถใช้งานได้ 

5 ซ่อมแซมถนนลงหินคลุก ลูกรัง พรอ้มปรับเกลี่ย 300,000.00 กองช่าง เพื่อให้ประชาชนไดส้ัญจรไปมาได้สะดวก 

ลงหินคลุกพรอ้มปรบัเกล่ียบริเวณซอยต่าง ๆ ที่

ชำรุด เป็นหลุม เป็นบอ่ หรอืที่ไดด้ำเนินการ

สำรวจ ตามแบบ อบต. หนองปากโลง 

 
 

 



                             

 

 โครงการ จำนวนงบประมาณ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบ 
วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

2. ยุทธศาสตรด์้านการพัฒนาการวางแผนบรหิารจดัการองค์กร ตลอดจนสง่เสริมอาชีพ การพาณชิย์ และการท่องเที่ยวในท้องถิ่น 

6 โครงการส่งเสริมการชำระภาษี ค่าธรรมเนยีม 20,000.00 กองคลัง เพื่อส่งเสริมการชำระภาษีและค่าธรรมเนยีม 

ประชาสัมพันธ์ใหป้ระชาชนทราบถึงหลักเกณฑ์ 

กำหนดเวลา การชำระภาษีและคา่ธรรมเนยีมต่าง ๆ 

พรอ้มติดตามผู้คา้งชำระภาษี 

7 
โครงการจัดทำข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบยีน

ทรัพย์สนิ 
300,000.00 กองคลัง 

เพือ่เป็นค่าจัดทำหรอืปรบัปรุงขอ้มูลแผนที่ภาษี

และทะเบียนทรัพย์สนิและงานอืน่ ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 

เพื่อใหพ้นักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงานด้านการ

จัดเก็บเป็นระบบมากข้ึน 

8 
โครงการประชาสัมพันธ์การบริหารงานขององคก์าร

บริหารส่วนตำบลหนองปากโลง 
50,000.00 สำนักปลัด อบต. 

เพื่อประชาสัมพันธ์กจิกรรมการดำเนินงานและ

เรื่องราวต่าง ๆ ใหป้ระชาชนได้รบัรู้และสามารถ

ตรวจสอบได้ เพื่อจา้งเหมารถแหป่ระชาสัมพนัธ์ 

พรอ้มผลติสปอร์ตโฆษณาประชาสัมพันธ์ 

จัดทำเอกสาร หนังสือ วารสาร แผ่นพับ ใบปลิว 

เอกสารสรปุ และเอกสารอื่น ๆ ป้ายต่าง ๆ เช่น ป้าย

ไวนิล ฯลฯ เผยแพรป่ระชาสัมพนัธ์ใหป้ระชาชนทราบ , 

จา้งเหมารถแหป่ระชาสัมพันธ์ พร้อมผลติสปอร์ต

โฆษณาประชาสัมพันธ์ 

9 
โครงการการส่งเสริมและพฒันาศักยภาพสมาชกิ

สภาท้องถิ่น 
5,000.00 สำนักปลัด อบต. 

เพื่อสร้างการเรียน และประสบการณ์ในการ

ทำงานใหมี้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ 

ปฏิบัตงิานถูกต้อง ตามระเบยีบกฎหมาย 

ฝึกอบรม หรอืจัดส่งสมาชิกสภาท้องถิน่เข้ารับการ

อบรม หรอืจัดประชุม 
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 โครงการ จำนวนงบประมาณ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบ 
วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

2. ยุทธศาสตรด์้านการพัฒนาการวางแผนบรหิารจดัการองค์กร ตลอดจนสง่เสริมอาชีพ การพาณชิย์ และการท่องเที่ยวในท้องถิน่ 

10 โครงการปรบัปรงุภูมิทศัน์และกจิกรรม 5 ส 20,000.00 สำนักปลัด อบต. 

เพื่อดำเนินการปรบัปรุงภูมิทศัน์และกจิกรรม 5ส 

ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปาก

โลง หรอืสถานที่ทีอ่ยู่ในความดูแล เป็นทรัพย์สนิ

ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง ตาม

ความเหมาะสม และเพิ่มประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัตงิาน 

ดำเนินการปรับปรุง/ปรบัภูมิทศัน์ และจัดกจิกรรม 5ส 

ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง 

หรอืหรอืสถานทีท่ีอ่ยูใ่นความดูแล เป็นทรัพย์สนิของ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง ตามความ

เหมาะสม 

11 

การจดัการเลือกต้ัง หรอืการเลือกต้ังซ่อมของ

นักการเมืองท้องถิน่ นักการเมืองระดับประเทศ    

ทุกกรณ ี

649,724.00 

 
สำนักปลัด อบต. 

เพื่อใหก้ารจัดการเลือกต้ังเป็นไปด้วยความ

เรียบรอ้ยและประชาชนมาใช้สิทธิเลอืกต้ังอย่าง

พรอ้มเพรยีง และรณรงคป์ระชาสัมพันธ์การ

เลือกต้ังต่าง ๆ 

จัดการเลือกต้ังนักการเมืองท้องถิ่น นักการเมือง

ระดับประเทศ แทนตำแหน่งว่างทุกกรณี, จัดต้ังศูนย์

ประสานงานการเลือกต้ัง ประชาสัมพันธ์ ค่าจัดซื้อจัด

จา้งต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอืน่ ๆ ทีเ่กี่ยวกบักับการ

เลือกต้ัง 

12 

โครงการสำรวจความพงึพอใจของผูร้ับบริการและ

การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบล       

หนองปากโลง 

20,000.00 สำนักปลัด อบต. 

เพื่อใหก้ารดำเนินงานขององค์การบริหารส่วน

ตำบลหนองปากโลง มีประสิทธิภาพ และสามารถ

ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่าง

แท้จรงิ 

จา้งที่ปรึกษาเพือ่สำรวจหรอืองคก์ารบริหารส่วนตำบล

หนองปากโลงสำรวจความพงึพอใจของผู้รบับริการตาม

ภารกิจ เช่น นโยบายของผู้บริหาร, การติดตาม

ประเมินผล และอื่น ๆ 

 
 

 



                             

 

 

 โครงการ จำนวนงบประมาณ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบ 
วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

2. ยุทธศาสตรด์้านการพัฒนาการวางแผนบรหิารจดัการองค์กร ตลอดจนสง่เสริมอาชีพ การพาณิชย์ และการท่องเที่ยวในท้องถิ่น 

13 

โครงการฝกึอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและ

ศกึษาดูงานของพนักงานส่วนตำบล ลูกจา้งประจำ 

พนักงานจา้ง คณะผูบ้ริหาร สมาชิกสภา และผู้นำ

ชุมชน 

50,000.00 สำนักปลัด อบต. 

เพื่อเพิ่มพูนความรู้ประสบการณ์ แนวความคดิ 

สร้างวิสัยทัศน์ใหก้ับผูบ้ริหาร สมาชิกสภาองค์การ

บริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล 

ลูกจา้งประจำ พนักงานจา้ง ขององค์การบริหาร

ส่วนตำบลหนองปากโลง เพื่อนำความรู้มา

ประยุกต์ใช้กับการปฏิบัตงิานและการบริหารงาน

ขององค์กรอย่างมปีระสิทธิภาพ 

จัดอบรมสัมมนาใหค้วามรูแ้ละศกึษาดูงาน แก่ผูบ้ริหาร 

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วน

ตำบล ลูกจา้งประจำ พนักงานจ้างขององค์การบริหาร

ส่วนตำบลหนองปากโลง และผู้นำชุมชน ร่วมกบั

หน่วยงานองค์กรทีเ่กีย่วขอ้ง 

14 

โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมแก่ผู้บรหิาร 

สมาชิกสภาและพนักงานขององค์การบริหารส่วน

ตำบลหนองปากโลง 

5,000.00 สำนักปลัด อบต. 

เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สร้างการทำงานที่

เน้นความโปร่งใส และสร้างจิตสำนกึให้มีรักสามัคคี 

เสริมสร้างการทำงานร่วมกนั ปลูกฝังคุณธรรม 

จริยธรรม ให้นำไปปฏิบัติอย่างถูกต้อง 

จัดอบรมคุณธรรม จริยธรรม ให้กับบุคลากร ผู้บรหิาร

ท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ของ อบต. หนองปากโลง 

และประชาชนท่ัวไป 

15 
โครงการสนับสนุนการแกไ้ขปัญหาการว่างงาน

ภายในตำบลหนองปากโลง 
5,000.00 สำนักปลัด อบต. 

เพื่อสนับสนุนการแกไ้ขปัญหาการว่างงาน หรอื

ส่งเสรมิการทำมาหากนิของประชาชนในพื้นทีต่าม

อำนาจหน้าที่ และบรรเทาความเดือดรอ้นของ

ประชาชนในภาวะเศรษฐกจิตกต่ำ ประชาชน

ว่างงานมีรายได้น้อย 

สนับสนุนการแกไ้ขปัญหาการว่างงาน หรอืส่งเสริมการ

ทำมาหากนิของประชาชนในพื้นทีต่ามอำนาจหน้าที ่

และบรรเทาความเดือดรอ้นของประชาชนในภาวะ

เศรษฐกจิตกต่ำ ประชาชนว่างงานมีรายได้น้อย 
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 โครงการ จำนวนงบประมาณ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบ 
วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

2. ยุทธศาสตรด์้านการพัฒนาการวางแผนบรหิารจดัการองค์กร ตลอดจนสง่เสริมอาชีพ การพาณิชย์ และการท่องเที่ยวในท้องถิน่ 

16 โครงการการอบรมเผยแพร่ความรู้ด้านการเกษตร 10,000.00 สำนักปลัด อบต. 
เพือ่เป็นค่าใช้จา่ยการดำเนินการอบรมเผยแพร่

ความรูเ้รื่องดิน และดา้นการเกษตรอ่ืน ๆ 

จัดอบรมให้ความรูเ้รื่องดิน การดูแลรักษา ปรับปรุงดนิ 

และความรู้ด้านการเกษตรอ่ืน ๆ 

17 โครงการการอบรมส่งเสรมิอาชีพการเกษตร 10,000.00 สำนักปลัด อบต. 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมอาชีพการเกษตร

ให้กับเกษตรกร หรือประชาชนผู้สนใจ มีอาชีพเสริม 

มรีายได้เพิ่มขึน้ 

จัดฝึกอบรมให้ความรู้ส่งเสรมิอาชีพการเกษตรให้กับ

เกษตรกร หรือประชาชนผู้สนใจ 

18 

โครงการอบรมเผยแพร่ให้ความรู้การบังคับใช้

กฎหมาย การควบคุมอาคาร การขุดดิน ถมดนิ 

หอพัก ผังเมืองให้กับผู้ประกอบการและประชาชน

ท่ัวไป 

10,000.00 สำนักปลดั อบต. 

เพื่ออบรมเผยแพร่ให้ความรูก้ารบังคับใชก้ฎหมาย 

การควบคุมอาคาร การขุดดนิ ถมดนิ หอพัก ผัง

เมอืงให้กับผู้ประกอบการและประชาชนท่ัวไป 

จัดอบรมผู้ประกอบการและประชาชนท่ัวไป 

19 
โครงการจัดทำผังเมอืงและการจัดทำแนวเขต 

การปกครองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
10,000.00 สำนักปลดั อบต. 

เพือ่การวางแผนและปรับปรุงผังเมืองรวม รวมเมือง/

ชุมชน และการวางผังชุมชน 

จัดกิจกรรมในการมีส่วนร่วมวางแผนปรับปรุงผังเมืองรวม

เมอืง/ชุมชนและการวางผังชุมชน 

20 
โครงการสร้างอาชีพ สรา้งรายได้ ตามแนวทาง

เศรษฐกจิพอเพียง 
30,000.00 สำนักปลดั อบต. 

เพือ่ส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนในตำบลหนอง

ปากโลงให้มีความรู้ ความเข้าใจ สรา้งรายได้ สรา้ง

แนวคิดตามแนวทางทฤษฎเีศรษฐกิจพอเพียง 

ประชาชนและผู้ท่ีมคีวามสนใจในการสร้างอาชีพในตำบล

หนองปากโลง 

 
 

 

 



                             

 

 โครงการ จำนวนงบประมาณ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบ 
วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

2. ยุทธศาสตรด์้านการพัฒนาการวางแผนบรหิารจดัการองค์กร ตลอดจนสง่เสริมอาชีพ การพาณิชย์ และการท่องเที่ยวในท้องถิ่น 

21 
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ   

ส่วนท้องถิ่น 
746,770.00 สำนักปลัด อบต. 

เพื่อสมบทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ

ส่วนท้องถิ่นใหเ้กดิประโยชน์ของข้าราชการส่วน

ท้องถิ่นโดยรวม และความม่ันคง และเป็นหลักซึง่

สิทธิในการรบับำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วน

ท้องถิ่น เมือ่เกษียณอายุราชการ 

สมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนทอ้งถิน่

ใหก้ับกรมส่งเสริมการปกครองสว่นท้องถิ่นเป็นประจำ

ทุกป ี

3. ยุทธศาสตรด์้านการพัฒนาการศกึษาสง่เสริมคณุภาพชีวิตและคุณค่าทางสงัคม 

22 
โครงการเฉลิมพระเกยีรติและสนับสนุนโครงการ

อันเน่ืองมาจากพระราชดำริฯ 
50,000.00 สำนักปลัด อบต. 

เพื่อดำเนินงานตามโครงการเฉลิมพระเกยีรติ และ

โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดำริฯ ตาม

นโยบายของรัฐบาล 

จัดทำโครงการเกี่ยวกบัการเฉลิมพระเกยีรติ และ

สนับสนุนโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดำริฯ ตาม

นโยบายของรัฐบาล 

23 
โครงการช่วยเหลือสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด

การศึกษา 
50,000.00 สำนักปลัด อบต. 

เพื่อชว่ยเหลือสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด

การศึกษาใหก้ับผูท้ี่กำลังศึกษาในระดับต่าง ๆ 

ตามเกณฑ์ทีท่างราชการกำหนด 

ช่วยเหลือสนับสนุนคา่ใช้จ่ายในการจัดการศึกษาใหก้บัผู้

ที่กำลังศึกษาในระดับต่าง ๆ ตามเกณฑ์ทีท่างราชการ

กำหนด 

24 โครงการจัดงานวันเด็กแหง่ชาติ 50,000.00 สำนักปลัด อบต. 

เพื่อใหเ้ด็กและเยาวชนได้มีความสัมพันธ์ ความ

สามัคคคีวามสามารถในการริเริ่ม กล้าแสดงออก 

ทางด้านสร้างสรรค ์

จัดกจิกรรมงานวันเด็ก เนือ่งในวนัเด็กแห่งชาติ 
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 โครงการ จำนวนงบประมาณ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบ 
วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

3. ยุทธศาสตรด์้านการพัฒนาการศกึษาสง่เสริมคณุภาพชีวิตและคุณค่าทางสงัคม 

25 การจัดซื้ออาหารเสริม (นม) 758,000.00 สำนักปลัด อบต. 
เพื่อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กบัโรงเรยีนใน

พืน้ที่และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองปากโลง 

จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ใหเ้ด็กนักเรียนโรงเรียน      

ต่าง ๆ ในพื้นที่ตำบลหนองปากโลง และเด็กนักเรียน

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองปากโลง 

26 โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในวัยเรียน 2,500.00 
กองสาธารณสุขและ

ส่ิงแวดล้อม 

เพื่อใหนั้กเรยีนมีทักษะในการสำรวจลูกน้ำยุงลาย 

เพื่อป้องกันโรค 

จัดกจิกรรมใหค้วามรู้นักเรยีนโรงเรียนในพื้นที่ตำบล

หนองปากโลง ระดับชั้น ป.4-6 จำนวน 3 โรงเรยีน 

27 
โครงการสัตวป์ลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพษิ

สุนัขบ้าฯ 
80,000.00 

กองสาธารณสุขและ

ส่ิงแวดล้อม 

เพือ่ดำเนินการฉดีวัคซีนป้องกันและควบคุมโรค

พษิสุนัขบ้า 

ฉดีวัคซีนประชากรสุนัข และแมว 

 

28 

โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และข้ึนทะเบียน

สัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอด โรคคนปลอดภัย 

จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ 

10,000.00 
กองสาธารณสุขและ

ส่ิงแวดล้อม 

เพื่อสำรวจแลขึน้ทะเบียนจำนวนสุนัข และแมวใน

เขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง 
สำรวจสุนัขและแมว ปีละ 2 ครัง้ 

29 โครงการเผยแพร่ความรู้สู่ประชาชน 5,000.00 
กองสาธารณสุขและ

ส่ิงแวดล้อม 

เพื่อใหป้ระชาชนมีความรู้ในการดูแลสุขภาพ

ตนเองที่ทันสมัยและทันเหตุการณ ์

ค่าใช้จ่ายในการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์สรา้งความรู้

ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพ , จัดอบรมใหค้วามรู้

ในการดูแลสุขภาพ 

 

 
 



                             

 

 โครงการ จำนวนงบประมาณ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบ 
วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

3. ยุทธศาสตรด์้านการพัฒนาการศกึษาสง่เสริมคณุภาพชีวิตและคุณค่าทางสงัคม 

30 
โครงการส่งเสริมสุขภาพเพือ่พฒันา

คุณภาพชีวิต 
50,000.00 สำนักปลัด อบต. 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสุขภาพ เพื่อพัฒนา

คุณภาพชีวิตในการดำรงชีพใหแ้ก่ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส 

ผู้ป่วยเอดส์ ผู้พิการ ใหมี้คุณภาพชีวิตทางด้านร่างกาย 

อารมณ์ สงัคมและบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายในการดำรง

ชีพ เพือ่ทราบปัญหาความ 

จัดกจิกรรมการพัฒนาสตรี และครอบครวั, จัด

สำรวจ และทำฐานข้อมูล ตรวจ คัดกรองสุขภาพหรอื

บรรเทาความเดือดรอ้นด้านอื่น ๆ, สนับสนุนอปุกรณ์

อำนวยความสะดวกของผู้พิการ ผู้สูงอาย ุและ

ผู้ด้อยโอกาส เช่น รถเข็น ไม้ค้ำ แขา ขาเทียม เป็นต้น 

31 การสงเคราะห์เงินเบีย้ยงัชีพผู้สูงอายุ 11,098,400.00 สำนักปลัด อบต. 
เพื่อใหผู้้สูงอายไุด้รับเบีย้ยงัชีพ ตามนโยบายของรัฐบาล 

ใหส้ามารถดำรงชีพได้อย่างปกติสุข 

จ่ายเบีย้ยงัชีพให้ผู้สูงอายใุนตำบลหนองปากโลงได้รบั

การช่วยเหลือ 

32 การสงเคราะห์เงินเบีย้ยงัชีพผูพ้กิาร 1,970,600.00 สำนักปลัด อบต. 
เพื่อใหผู้้พกิารได้รบัเบีย้ยงัชีพ ตามนโยบายของรัฐบาล 

ใหส้ามารถดำรงชีพได้อย่างปกติสุข 

จ่ายเบีย้ยงัชพีใหผู้้พิการในตำบลหนองปากโลงได้รับ

การช่วยเหลือ 

33 การสงเคราะหเ์งินเบีย้ยงัชีพผูป้่วยเอดส์ 80,000.00 สำนักปลัด อบต. 
เพื่อใหผู้้ป่วยเอดส์ได้รบัเบีย้ยังชีพ ตามนโยบายของ

รัฐบาล ใหส้ามารถดำรงชพีได้อยา่งปกติสุข 

จ่ายเบีย้ยงัชีพใหผู้ป้่วยเอดส์ในตำบลหนองปากโลง

ได้รบัการชว่ยเหลือ 
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 โครงการ จำนวนงบประมาณ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบ 
วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

3. ยุทธศาสตรด์้านการพัฒนาการศกึษาสง่เสริมคณุภาพชีวิตและคุณค่าทางสงัคม 

34 
การช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของ

ประชาชน (สำรองจ่าย) 
600,000.00 สำนักปลัด อบต. 

เพื่อแกไ้ขหรอืบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนอัน

เป็นส่วนรวมและชว่ยเหลือผูป้ระสบภัยหรอืภัย

ธรรมชาติ หรอืกรณอีื่น ๆ อันเปน็การแกไ้ขหรอื

บรรเทาความเดือดรอ้นเฉพาะหน้า เพื่อใหค้วาม

ช่วยเหลือประชาชนด้านการปอ้งกันและควบคุม

โรคติดต่อ 

ช่วยเหลือบรรเทาความเดือดรอ้นใหก้ับ

ผู้ประสบภัยเบีอ้งตน้ได้ 

35 
อุดหนุนงบประมาณเป็นค่าอาหารกลางวัน

ใหก้ับโรงเรียนในเขตพื้นทีต่ำบลหนองปากโลง 
1,558,000.00 สำนักปลัด อบต. 

เพื่อใหเ้ด็กนักเรยีนได้บริโภคอาหารที่ถูกหลัก

โภชนาการ เพื่อใหเ้ด็กนักเรียนมีสุขภาพร่างกาย

แข็งแรง 

อุดหนุนงบประมาณใหก้บัโรงเรียนในเขตพื้นที่ 

จำนวน 3 แหง่ 1. โรงเรยีนบ้านหนองปากโลง 2. 

โรงเรียนบ้านทุ่งหวัพรหม 3. โรงเรียนวัดทัพยาย

ท้าว 

36 

ส่งเสริมสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร

สถานศึกษาของศูนย์พฒันาเด็กเล็กบ้าน       

หนองปากโลงเป็นค่าอาหารกลางวัน 

158,000.00 สำนักปลัด อบต. 
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนคา่อาหาร

กลางวันให้กับศูนย์พฒันาเด็กเลก็บ้านหนองปากโลง 

สนับสนุนงบประมาณเป็นค่าใช้จา่ยในการจัดหา

อาหารกลางวันใหก้บัเด็กนักเรยีนของศูนย์พฒันา

เด็กเล็กบ้านหนองปากโลง 

37 

ส่งเสริมสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร

สถานศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน      

หนองปากโลงเปน็ค่าจัดการเรียนการสอน     

(รายหัว) 

300,000.00 สำนักปลัด อบต. 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยในการสนับสนุนค่าจัดการเรียน

การสอน (รายหวั) ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน   

หนองปากโลง 

สนับสนุนงบประมาณเป็นค่าใช้จา่ยในการจัดการ

เรียนการสอน (รายหวั) ใหก้บัศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

บ้านหนองปากโลง 

 



                             

 

 โครงการ จำนวนงบประมาณ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบ 
วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

3. ยุทธศาสตรด์้านการพัฒนาการศึกษาสง่เสริมคณุภาพชีวิตและคุณค่าทางสงัคม 

38 

การส่งเสริมสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร

สถานศึกษาของศูนย์พฒันาเด็กเล็กบ้าน        

หนองปากโลงเป็นค่าการจัดการศึกษา 

40,000.00 สำนักปลัด อบต. 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนค่าจดั

การศึกษาใหก้ับศูนย์พฒันาเด็กเล็กบ้าน 

หนองปากโลง 

สนับสนุนงบประมาณเป็นค่าใชจ้่ายในการจัด

การศึกษาให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองปากโลง 

เช่น ค่าหนังสือเรยีน, ค่าอุปกรณ์การเรยีน, ค่า

เครื่องแบบนักเรยีน, ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เป็นต้น 

39 

อุดหนุนงบประมาณสำหรับการดำเนินงาน

โครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข        

หมู่ที ่1-10 

200,000.00  
เพื่ออุดหนุนงบประมาณใหค้ณะกรรมการหมู่บ้าน

จัดทำโครงการตามพระราชดำรด้ิานสาธารณสุข 

อุดหนุนงบประมาณการดำเนินงานให้

คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที ่1-10 หมู่บ้านละ 

20,000 บาท 

40 
สนับสนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับ

ท้องถิ่น 
190,000.00 

กองสาธารณสุข

และส่ิงแวดล้อม 

เพื่อสร้างหลักประกันสุขภาพใหป้ระชาชนทุกคนใน

พืน้ที ่เพือ่ส่งเสริมใหก้ลุ่มแม่และเด็ก กลุ่มผู้สูงอาย ุ

กลุ่มผู้พิการ กลุ่มผู้ป่วยโรคเรือ้รงั และกลุ่มผู้

ประกอบอาชีพเสี่่ยง สามารถเขา้ถงึบริการ

สาธารณสุขได้อย่างทั่วถงึในด้านการส่งเสรมิสุขภาพ 

การป้องกันโรค การฟื้นฟูสมรรถภาพ และการ

รักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิ เชงิรุก ตามประกาศ

คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 

สมทบงบประมาณเข้ากองทุนหลักประกันสุขภาพ 

อบต. หนองปากโลง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของ

งบประมาณที่ไดรั้บจัดสรรจาก สปสช. แหง่ชาติ 
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 โครงการ จำนวนงบประมาณ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบ 
วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

4. ยุทธศาสตรด์้านการจดัระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 

41 
โครงการส่งเสริม สนับสนุนการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 
20,000.00 สำนักปลัด อบต. 

เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำ

แผนพัฒนาทอ้งถิ่น รับฟงัปัญหาความต้องการ เพื่อนำ

ข้อมูลมาจัดทำแผนพัฒนาทอ้งถิน่ สรา้งการมีส่วนร่วม 

คดิ ทำ แกไ้ขปัญหา 

จัดประชุมหรอืจัดกจิกรรมระดับหมู่บ้าน/ระดับ

ตำบลในการจัดทำแผนพฒันาท้องถิ่น 

42 

โครงการเสรมิสร้างความรูเ้กี่ยวกับ

ประชาธปิไตยและการมีส่วนร่วมของ

ประชาชน 

20,000.00 สำนักปลัด อบต. 

เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจใหก้บัประชาชนเกี่ยวกบัการ

ปกครองในระบอบประชาธปิไตย เพื่อสร้างความรูค้วาม

เข้าใจใหก้บัประชาชนเกี่ยวกบัการมีส่วนร่วมของ

ประชาชน 

จัดกจิกรรมใหค้วามรู้ความเข้าใจกบัประชาชน

เกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 

และการมีส่วนร่วมของประชาชน 

43 โครงการการแกไ้ขปัญหาด้านอาชญากรรม 10,000.00 สำนักปลัด อบต. 

เพื่อป้องกันปัญหาด้านอาชญากรรม โรคเอดส์ การ

ละเมิดสิทธิเด็กและสตรี การพนัน การขยายตัวของ

ธุรกิจบริการ 

อบรมให้ความรูเ้ด็กและเยาวชน ประชาชนทัว่ไป

ในตำบลหนองปากโลง, รณรงคป์ระชาสัมพันธ์

ผ่านสื่อต่าง ๆ ใหป้ระชาชนรับทราบเกี่ยวกบั

กฎหมาย และความรู้ในด้านที่เกีย่วขอ้ง 

44 
โครงการตามมาตรการและแกไ้ขปัญหา

อุบัติเหตุทางถนน 
20,000.00 สำนักปลัด อบต. 

เพื่อสร้างความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน การต้ังจุด

บริการประชาชนในตำบลหนองปากโลง การลดอบุัติเหตุ

ทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญต่าง ๆ เช่น เทศกาล

สงกรานต์ เทศกาลปีใหม่ เป็นต้น 

ต้ังจุดบริการประชาชนตำบลหนองปากโลง 

ในช่วงเทศกาลปีใหม่, เทศกาลสงกรานต์ 

รณรงค์ประชาสัมพันธ์ ช่วยเหลือผู้ประสบภัย 

ติดต้ังกระจกโค้ง ติดต้ังเสาลายพร้อมเป้าสะ

ท้องแสง บริเวณทางโคง้ เป็นต้น 



                             

 

 

 โครงการ จำนวนงบประมาณ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบ 
วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

4. ยุทธศาสตรด์้านการจดัระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 

45 
โครงการฝกึอบรม/ทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัย

ฝ่ายพลเรอืน (อปพร.) ของตำบลหนองปากโลง 
50,000.00 สำนักปลัด อบต. 

เพื่อพฒันาศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพล

เรอืน (อปพร.) ของตำบลหนองปากโลง ใหส้ามารถ

เข้าช่วยเหลือประชาชนในพื้นทีไ่ด้ในเบือ้งตน้ 

จัดฝึกอบรม/ทบทวน อปพร. ของตำบล          

หนองปากโลง 

46 โครงการฝกึซอ้มการป้องกันอัคคภัีย 30,000.00 สำนักปลัด อบต. 

เพือ่ใหบุ้คลากรของ อปท. หรอืประชาชนทั่วไปได้รับ

ความรู้ และสามารถรับมือกับเหตุการณ์ฉุกเฉนิที่

เกดิขึน้ทั้งในองค์กร และหมู่บ้าน เพื่อเป็นการเตรยีม

ความพร้อมในการป้องกันภัยและลดความสูญเสีย 

จัดฝึกซอ้มการปอ้งกันอัคคภัีย 

47 โครงการการป้องกันและแกไ้ขปญัหายาเสพติด 50,000.00 สำนักปลัด อบต. 

เพื่อใหป้ระชาชนและนักเรยีนรู้จักพษิภัยของยาเสพ

ติด หลีกเล่ียงยาเสพติด และลดการแพร่ระบาดของ

ยาเสพติดในพื้นที ่

จัดกจิกรรมเกี่ยวกับการปอ้งกันและแกไ้ขปัญหา

ยาเสพติด เช่น จัดค่ายศิลปะ, รณรงค์ต่อต้าน     

ยาเสพติด เป็นต้น 

48 
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการสรา้งความ

ปรองดองและสมานฉันท ์
100,000.00 สำนักปลัด อบต. 

เพื่อใหส้ถาบันของชาติเป็นศูนย์รวมแห่งความเป็น

ชาติและความสามัคคขีองคนในชาติ เพื่อสร้างความ

ปรองดองสมานฉันท์ใหก้ับบุคคลทั่วไป เจา้หน้าที่รัฐ 

จัดกจิกรรมต่าง ๆ เกี่ยวกับการปกป้องสถานบัน

สำคัญของชาติ, จัดกจิกรรมต่าง ๆ เกีย่วกบัการ

สร้างความปรองดองสมานฉันท ์
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 โครงการ จำนวนงบประมาณ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบ 
วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

4. ยุทธศาสตรด์้านการจดัระเบียบชุมชน สังคม และการรกัษาความสงบเรียบร้อย 

49 

โครงการฝกึอบรมชุดปฏิบัตกิารจติอาสา       

ภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบล   

หนองปากโลง 

200,000.00 สำนักปลัด อบต. 

เพื่อพฒันาระบบการป้องกัน การเตรียมความพรอ้ม 

และสร้างภูมิคุม้กัน โดยพฒันาภูมิความรู้ และ

เสริมสร้างความเข้มแข็ง ระดับชมุชนในการเฝ้าระวงัและ

รับมือกบัสาธารณภัย ผูเ้ข้ารับการฝึกอบรมสามารถ

ช่วยเหลือการปฏิบัตงิานของเจา้พนักงานในการป้องกัน

และบรรเทาสาธารณภัย ภายใต้กองอำนวยการปอ้งกัน

และบรรเทาสาธารณภัยแห่งพื้นที่ โดยมีผู้อำนวยการ

ท้องถิ่นเป็นผู้ควบคุมและส่ังการ 

จติอาสาภัยพบิัติ อบต. หนองปากโลง 

 

5. ยุทธศาสตร์ ดา้นการพฒันาคุณธรรม จริยธรรมศิลปวฒันธรรม จารีตประเพณี และ ภมูปิัญญาท้องถิ่น 

50 โครงการจัดกจิกรรมวันผู้สูงอาย ุ 50,000.00 สำนักปลัด อบต. 
เพื่อจัดกจิกรรมรถน้ำขอพรผูสู้งอายุ สรา้งขวัญและ

กำลังใจให้กับผู้สูงอายเุห็นความสำคญัของตนเอง 

จัดกจิกรรมรดน้ำขอพรผูสู้งอายุในตำบล        

หนองปากโลง 

51 
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกจิกรรม

วันสำคัญทางรัฐพธิ ี
200,000.00 สำนักปลัด อบต. 

เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกยีรติ และน้อมรำลึกแสดงถึง

ความจงรักภักดี ต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตรยิ์ 

จัดกจิกรรมงานรฐัพิธีต่าง ๆ เช่น วันพ่อ 5 

ธันวาคม วันแม่ 12 สิงหาคม วันปิยมหาราช 

23 ตุลาคม ฯลฯ 

 
 

 



                             

 

 

 โครงการ จำนวนงบประมาณ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบ 
วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

5. ยุทธศาสตร์ ดา้นการพฒันาคุณธรรม จริยธรรมศิลปวฒันธรรม จารีตประเพณี และ ภมูปิัญญาท้องถิ่น 

52 โครงการกจิกรรมศาสนา วฒันธรรม 10,000.00 สำนักปลัด อบต. 
เพื่อจดัอบรมเผยแพร ่ความรู้ การสืบสานวัฒนธรรม

อันดีให้แกเ่ด็ก เยาวชน ประชาชนทั่วไป ฯลฯ 

จัดกจิกรรมด้านศาสนา วัฒนธรรม โดยใหเ้ด็ก

เยาวชน ประชาชนทั่วไป เข้าร่วม จำนวน 50 คน 

53 โครงการจัดสัมมนาภูมิปัญญาท้องถิ่น 5,000.00 สำนักปลัด อบต. 
เพื่อจัดต้ังกลุ่ม คลังสมอง และอนุรักษ์ฟืน้ฟูภูมิปัญญา

ท้องถิ่น 
จัดกจิกรรมสัมมนาภูมิปัญญาท้องถิน่ 

54 
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกจิกรรม 

วันสำคัญทางศาสนา 
20,000.00 สำนักปลัด อบต. 

เพื่อจัดกจิกรรมวันสำคญัทางศาสนาและใหป้ระชาชน

ทั่วไปเข้าร่วมกจิกรรม 

จัดกจิกรรมวันสำคัญทางศาสนา เช่น วันมาฆบูชา

, วันเขา้พรรษา, วันออกพรรษา ฯลฯ 

55 โครงการสืบสานงานประเพณีลอยกระทง 50,000.00 สำนักปลัด อบต. 

เพื่อจัดกจิกรรมสืบสานประเพณลีอยกระทงและให้

ประชาชนเข้าร่วมกจิกรรมเป็นการอนุรักษป์ระเพณี

ลอยกระทงให้คงอยู่ต่อไป 

จัดกจิกรรมสืบสานประเพณีลอยกระทง 

56 โครงการอนุรักษป์ระเพณีสงกรานต์ 50,000.00 สำนักปลัด อบต. 

เพื่อจัดกิจกรรมประเพณีสงกรานต์ และใหป้ระชาชน

เข้าร่วมกจิกรรมเป็นการอนุรักษป์ระเพณีสงกรานต์ให้

คงอยู่ต่อไป 

จัดกจิกรรมประเพณีสงกรานต์ 
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 โครงการ จำนวนงบประมาณ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบ 
วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

6. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

57 โครงการท้องถิ่นไทยรวมใจภักดิ์รักษ์พืน้ท่ีสีเขียว 60,000.00 สำนกัปลดั อบต. 

เพื่อส่งเสริม ปรับปรุง แก้ไข อนุรักษ์ฟืน้ฟูสิ่งแวดล้อม

และทรัพยากรธรรมชาติ ปรับปรุงทัศนียภาพ และลด

ภาวะโลกร้อน 

รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนช่วยกันสรา้ง

พืน้ท่ีสีเขียวในตำบลหนองปากโลง 

58 ค่าใชจ้่ายบ่อขยะ 900,000.00 
กองสาธารณสุขและ

สิ่งแวดล้อม 

เพื่อให้มีสถานท่ีสำหรับกำจัดขยะมูลฝอย เพือ่ให้ชุมชน

มคีวามสะอาด และน่าอยู่มากขึ้น 

จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งขยะมูลฝอยไปกำจัดยัง

สถานท่ีรับกำจัดขยะมูลฝอย 

59 
โครงการปรับปรุงภูมทัิศน์รักษ์สิ่งแวดล้อมภายใน

ตำบลหนองปากโลง 
500,000.00 

กองสาธารณสุขและ

สิ่งแวดล้อม 

เพื่อให้ถนนมคีวามเป็นระเบียบเรยีบรอ้ยประชาชน

สัญจรปลอดภัย 

จา้งเหมาปรับปรุงภูมทัิศน์ (ตัดหญ้าไหล่ทาง ถนน

สองข้างถนนในตำบลหนองปากโลง) 

60 
โครงการเฝ้าระวังสิ่งแวดล้อม เมืองสวย ถนน

สะอาด 
10,000.00 

กองสาธารณสุขและ

สิ่งแวดล้อม 

เพือ่รณรงค์ให้ทุกภาคส่วนในตำบลหนองปากโลง เก็บ

ขยะสองข้างถนนในหมู่บ้าน เพือ่สร้างเสริมความรูใ้น

การคัดแยกขยะ ลดปริมาณขยะ เพื่อให้ชุมชนบริหาร

จัดการขยะด้วยตนเอง ลดปริมาณขยะในชุมชน 

จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการดำเนินกิจกรรม, ค่า

วิทยากรในการอบรมในการคัดแยกขยะ ลดปรมิาณ

ขยะ 

61 การเพิ่มถังเพื่อรองรับขยะชุมชน 100,000.00 
กองสาธารณสุขและ

ส่ิงแวดล้อม 
เพือ่ใหป้ระชาชนมีถังรองรับขยะมูลฝอยท่ีเพียงพอ 

จัดซื้อถังรองรับขยะ เพื่อต้ังทดแทนถังท่ีชำรุด หรือ

ครัวเรือน หรือผู้ประกอบการที่สร้างใหม่ 

 

 

 

 



                             

 

รายละเอียดโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 องค์การบริหารหนองปากโลง (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) มีดังนี้ 

  โครงการ  จำนวนงบประมาณ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบ 
วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐาน และบริการสาธารณะ 

1 

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เลยีบคลองรางจกิฝั่งขวา 

หมู่ท่ี 2 เริ่มจากบรเิวณถนน ค.ส.ล. เดมิ หมู่ท่ี 2 ถึง

บรเิวณเขตตำบลหนองปากโลง 

2,030,000.00 กองช่าง 

เพื่อให้มีถนนสำหรับใชใ้นการคมนาคม 

สะดวก ปลอดภัย ตลอดจนขนสง่ผลผลติ

ได้รวดเร็ว  

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดกว้าง 4-5 เมตร ยาว 

915 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นท่ีไม่น้อยกว่า 

3,920 ตารางเมตร 
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ฉ. การใช้จ่ายงบประมาณ 

     องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง  มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการ  ตาม

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 โดยได้มีการก่อหนี้ผูกพัน / ลงนาม

ในสัญญา รวมจำนวน 32 โครงการ จำนวนเงิน 24,067,771.50 ล้านบาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ 

จำนวน 31 โครงการ  จำนวนเงิน  21,682,715.90  ล้านบาท  และงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  

จำนวน  1 โครงการ  จำนวนเงิน  2,030,000.00 ล้านบาท  สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์  ได้ดังนี ้
 

ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
การก่อหนี้ผูกพัน/ 

ลงนามในสัญญา 
โครงการ 

การเบิกจ่าย

งบประมาณ 

1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบ

สาธารณูปโภค สาธารณปูการ โครงสร้าง

พื้นฐาน และบริการสาธารณะ 

5 4,185,295.00 4 2,800,170.00 

2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการวางแผน

บริหารจัดการองค์กร ตลอดจนส่งเสริม

อาชพี การพาณชิย ์และการทอ่งเทีย่วใน

ท้องถิ่น 

5 1,417,636.00 5 1,417,636.00 

3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา

ส่งเสรมิคุณภาพชวีิตและคณุค่าทางสังคม 
13 16,921,000.00 13 15,921,069.40 

4. ยุทธศาสตร์ด้านการจัดระเบียบชุมชน 

สังคม และการรักษาความสงบเรยีบรอ้ย 
3 47,394.00 3 47,394.00 

5. ยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาคุณธรรม 

จรยิธรรมศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี 

และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

2 151,730.00 2 151,730.00 

6. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการบริหาร

จัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
4 1,344,716.50 4 1,344,716.50 

รวม 32 24,067,771.50 31 21,682,715.90 
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  โครงการ  

งบตาม 

ข้อบัญญัต/ิเงิน

อุดหนนุเฉพาะกิจ                    

ลงนามสญัญา/   

กันเงนิ 
เบิกจ่าย คงเหลือ 

1. ยุทธศาสตรด์้านการพฒันาระบบสาธารณูปโภค สาธารณปูการ โครงสร้างพืน้ฐาน และบริการสาธารณะ 

1 

โครงการกอ่สร้างถนน ค.ส.ล. 

พรอ้มวางทอ่ระบายน้ำ ค.ส.ล. 

บริเวณซอยบ้านนายมานะ     

โชตปิระวิทย์ ถงึบรเิวณบ้าน   

นางแสวง ศักด์ิเดชากุล หมู่ที่ 4 

1,583,000.00 1,385,000.00 

0.00 

อยู่ระหว่าง

ดำเนินการ 

198,000.00 

2 

 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. 

บริเวณซอยข้างบ้านนาย

เขมวัฒน์ บุญรอด พร้อมวางทอ่

ระบายน้ำ ค.ส.ล. หมู่ที่ 7    

ช่วงที่ 1 

322,000.00 319,000.00 319,000.00 3,000.00 

3 

โครงการกอ่สร้างถนน ค.ส.ล. 

เริม่บรเิวณซอยบ้าน            

นางสุวรรณา วราเอกศิร ิ     

(ซอยทัพยายท้าว 5) หมู่ที ่9 

352,000.00 336,000.00 336,000.00 16,000.00 

4 

การปรับปรงุซ่อมแซมระบบ    

หอถังประปาหมู่บ้านภายใน

ตำบลหนองปากโลง 

200,000.00 115,170.00 115,170.00 84,830.00 

5 

โครงการกอ่สร้างถนน ค.ส.ล. 

เลียบคลองรางจิกฝัง่ขวา หมู่ที่ 

2  เริ่มจากบริเวณถนน ค.ส.ล. 

เดิม หมู่ที่ 2 ถงึบริเวณเขต

ตำบลหนองปากโลง 

2,753,000.00 2,030,000.00 

2,030,000.00 

เงินอุดหนุน 

เฉพาะกจิ 

723,000.00 

รวม 5,210,000.00 4,185,295.00 2,800,170.00 1,024,830.00 
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  ช่ือโครงการ 
งบตาม 

ข้อบัญญัต ิ                       
ลงนามสญัญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

2. ยุทธศาสตรด์้านการพัฒนาการวางแผนบรหิารจดัการองค์กร ตลอดจนสง่เสริมอาชีพ การพาณิชย์ และ   

การทอ่งเทีย่วในท้องถิ่น 

1 
ค่าใช้จา่ยโครงการส่งเสริมการ

ชำระภาษีและค่าธรรมเนยีม 
20,000.00 11,730.00 11,730.00 8,270.00 

2 
ค่าใช้จา่ยโครงการจัดทำแผนที่

ภาษีและทะเบียนทรัพย์สนิ 
300,000.00 6,680.00 6,680.00 293,320.00 

3 ค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ัง 649,724.00 649,724.00 649,724.00 0.00 

4 

ค่าใช้จ่ายโครงการสำรวจความ

พึงพอใจของผู้รับบริการของ

องค์การบริหารส่วนตำบล 

20,000.00 18,000.00 18,000.00 2,000.00 

5 

เงินสมทบกองทุนบำเหน็จ

บำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น 

(กบท.)  

731,502.00 731,502.00 731,502.00 0.00 

รวม 1,721,226.00 1,417,636.00 1,417,636.000 305,590.00 
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  ช่ือโครงการ  
งบตาม   

ข้อบัญญัต ิ                    
ลงนามสญัญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

3. ยุทธศาสตรด์้านการพัฒนาการศกึษาสง่เสริมคณุภาพชีวิตและคุณค่าทางสงัคม 

1 

 ค่าใช้จ่ายโครงการเฉลิมพระ

เกยีรติ และสนับสนุนโครงการ

อันเน่ืองมาจากพระราชดำริฯ 

50,000.00 35,130.00 35,130.00 14,870.00 

2 

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย

การบริหารสถานศึกษาของ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนอง

ปากโลง (ค่าใช้จ่ายในการจัด

การศึกษา) 

50,000.00 30,510.00 30,510.00 19,490.00 

3 ค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม)  758,000.00 680,105.40 680,105.40 77,894.60 

4 

ค่าใช้จ่ายโครงการสัตวป์ลอด

โรค คนปลอดภัยจากโรคพิษ

สุนัขบ้า 

80,000.00 75,000.00 75,000.00 5,000.00 

5 

ค่าจา้งเหมาบริการโครงการ

สำรวจข้อมูลสัตว์และข้ึน

ทะเบยีนสัตว ์

10,000.00 9,018.00 9,018.00 982.00 

6 เบีย้ยงัชีพผูสู้งอาย ุ 11,098,400.00 11,805,400.00 10,805,400.00 293,000.00 

7 เบีย้ยงัชีพความพกิาร 1,970,600.00 1,954,800.00 1,954,800.00 15,800.00 

8 เบีย้ยงัชีพผูป้่วยเอดส์ 90,000.00 54,000.00 54,000.00 26,000.00 

9 

การช่วยเหลือและบรรเทา

ความเดือดรอ้นของประชาชน 

(สำรองจ่าย) 

600,000.00 438,145.00 438,145.00 161,855.00 

10 

อุดหนุนโครงการสนับสนุน

ค่าใช้จ่ายการบริหาร

สถานศึกษา (อาหารกลางวัน) 

1,558,000.00 1,305,675.00 1,305,675.00 252,325.00 

11 

ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุน

ค่าใช้จ่ายการบริหาร

สถานศึกษาของศูนย์พฒันา

เด็กเล็กบ้านหนองปากโลง 

(ค่าอาหารกลางวัน) 

158,000.00 113,400.00 113,400.00 44,600.00 
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  ช่ือโครงการ  งบตามข้อบญัญัติ                     ลงนามสญัญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

3. ยุทธศาสตรด์้านการพัฒนาการศึกษาสง่เสริมคณุภาพชีวิตและคุณค่าทางสงัคม 

12 

ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุน

ค่าใชจ้่ายการบริหาร

สถานศึกษาของศูนย์พฒันา

เด็กเลก็บ้านหนองปากโลง 

(ค่าจดัการเรียนการสอน) 

300,000.00 239,000.00 239,000.00 61,000.00 

13 
เงนิสมทบกองทุนหลักประกัน

สุขภาพตำบลหนองปากโลง 
200,000.00 180,886.00 180,886.00 19,114.00 

รวม 16,923,000.00 16,921,000.00 15,921,069.40 991,930.60 

4. ยุทธศาสตรด์้านการจดัระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 

1 

ค่าใช้จา่ยโครงการตาม

มาตรการและแกไ้ขปัญหา

อุบัติเหตุทางถนน 

20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00 

2 
ค่าใช้จา่ยโครงการฝกึซอ้ม

อัคคภัีย 
30,000.00 25,775.00 25,775.00 4,225.00 

3 
ค่าใช้จา่ยโครงการป้องกัน

และแกไ้ขปัญหายาเสพติด 
50,000.00 1,619.00 1,619.00 48,381.00 

4 

ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริม 

สนับสนุนการมีส่วนร่วมของ

ป ร ะ ช า ช น ใน ก า ร จั ด ท ำ

แผนพัฒนาท้องถิ่น 

20,000.00 0.00 
0.00 

ไม่ใชง้บประมาณ 
20,000.00 

รวม 120,000.00 47,394.00 47,394.00 72,606.00 
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  ช่ือโครงการ  
งบตาม  

ข้อบัญญัต ิ                        
ลงนามสญัญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

5. ยุทธศาสตร์ ดา้นการพฒันาคุณธรรม จริยธรรม ศลิปวฒันธรรม จารีตประเพณี และ ภมูปิัญญาท้องถิ่น 

1 

ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมและ

สนับสนุนการจัดกิจกรรมวัน

สำคญัทางรัฐพธิ ี

200,000.00 131,750.00 131,750.00 68,250.00 

2 

ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสิรมและ

สนับสนุนการจัดกจิกรรมวัน

สำคัญทางศาสนา 

20,000.00 19,980.00 19,980.00 20.00 

รวม 220,000.00 151,730.00 151,730.00 68,270.00 

6. ยุทธศาสตร์ด้านการพฒันาการบรหิารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 

1 
ค่าใช้จ่ายโครงการท้องถิ่นไทย

ร่วมใจภักด์ิ รักษ์พื้นที่สีเขยีว 
60,000.00 25,500.00 25,500.00 34,500.00 

2 ค่าใช้จ่ายบ่อขยะ 900,000.00 771,376.50 771,376.50 128,623.50 

3 

ค่าจา้งเหมาบริการโครงการ

ปรับปรงุภูมิทัศน์รักษ์

ส่ิงแวดล้อม 

500,000.00 450,340.00 450,340.00 49,660.00 

4 เพิ่มถังเพื่อรองรับขยะชุมชน 100,000.00 97,500.00 97,500.00 2,500.00 

รวม 1,560,000.00 1,344,716.50 1,344,716.50 215,283.50 
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      องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง  กันเงินงบประมาณใช้ เงินสะสม  ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2565  จำนวน  7 โครงการ เป็นจำนวนเงิน 7,341,000.00 ล้านบาท 

สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี ้

  โครงการ  
เงินงบประมาณ  

ปี พ.ศ. 2565                        

กันเงนิ  

งบประมาณ 
เบิกจ่าย คงเหลือ 

1. ยุทธศาสตรด์้านการพฒันาระบบสาธารณูปโภค สาธารณปูการ โครงสร้างพืน้ฐาน และบริการสาธารณะ 

1 

โครงการกอ่สร้างถนน ค.ส.ล. เริม่จาก

ที่ดินของนางสาวศรณัยา เปล่ียนน้อย 

กับพวก หมู่ที่ 3 

391,000.00   391,000.00   0.00 391,000.00   

2 

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้าน   

นายทุม จันทวงษ์ ถึงบ้านนายเปีย่ม     

บัวสมบรูณ ์พร้อมวางทอ่ระบายน้ำ      

ค.ส.ล. หมู่ที่ 3 

589,000.00  589,000.00 0.00 589,000.00 

3 

โครงการวางทอ่ระบายน้ำ ค.ส.ล. เริ่ม

จากบริเวณวัดทัพยายท้าว หมู่ที่ 9 

ตำบลหนองปากโลง ถงึคลองระบายน้ำ        

หมู่ที่ 15 ตำบลโพรงมะเดื่อ 

4,210,000.00  4,210,000.00 0.00 4,210,000.00 

4 

โครงการวางทอ่ระบายน้ำ ค.ส.ล. เริ่ม

จากบริเวณซอยบ้านนายเพยีร           

ปั้นประดับ หมู่ที่ 3 

320,000.00   320,000.00   0.00 320,000.00   

5 

โครงการกอ่สร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวาง

ท่อระบายน้ำ  ซอยดอนประดู่  2        

(ช่วงที ่2) หมู่ที่ 1 

387,000.00 387,000.00 0.00 387,000.00 

6 

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เริ่มจาก

บริเวณซอยบ้านนางศรีสมัย ชมม่ิง ถึง

บริเวณที่ดินบ้านนางสาวอษิฎา พัดทอง 

พรอ้มวางทอ่ระบายน้ำ หมู่ที ่8 

478,000.00  478,000.00 0.00 478,000.00 

7 
โครงการปรบัปรงุถนน ค.ส.ล. เลียบ

คลองรางจิก ฝั่งซ้าย หมู่ที ่2 
966,000.00  966,000.00 0.00 966,000.00 

รวม 7,341,000.00 7,341,000.00 0.00 7,341,000.00 
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 ปัญหา และอุปสรรคในการปฏิบตัิงาน  

      การแพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรนา หรือโควิด 19 และในพื้นที่ตำบลหนองปากโลง 

ยังคงเกิดการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าวอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลาติดต่อกัน องค์การบริหารส่วน

ตำบลหนองปากโลง จึงไม่ได้สามารถดำเนินโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ที่มีการรวมตัวกันเป็นจำนวน

มากได้ โครงการ/กิจกรรม ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ที่ไม่สามารถดำเนินการได้มี จำนวน 29 โครงการ เป็นจำนวนเงิน 1,227,500.00 ล้านบาท 

สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี ้

 

ยุทธศาสตร ์ โครงการ งบประมาณ 

1. ยทุธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 

โครงสรา้งพืน้ฐาน และบริการสาธารณะ 
1 300,000.00 

2. ยทุธศาสตร์ด้านการพัฒนาการวางแผนบริหารจัดการองค์กร ตลอดจน

ส่งเสริมอาชีพ การพาณิชย์ และการท่องเที่ยวในท้องถิ่น 
12 375,000.00 

3. ยุทธศาสตรด้์านการพัฒนาการศึกษาส่งเสรมิคุณภาพชวีิตและคุณค่า

ทางสังคม 
5 97,500.00 

4. ยุทธศาสตรด้์านการจดัระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบ

เรียบรอ้ย 
5 380,000.00 

5. ยุทธศาสตร ์ด้านการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมศิลปวฒันธรรม จารีต

ประเพณี และ ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
5 65,000.00 

6. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดล้อม 
1 10,000.00 

รวม 29 1,227,500.00 

 
 

  ช่ือโครงการ งบตามข้อบัญญัติ                        คงเหลือ 

1. ยุทธศาสตรด์้านการพฒันาระบบสาธารณูปโภค สาธารณปูการ โครงสร้างพืน้ฐาน และ             

บริการสาธารณะ 

1. ซ่อมแซมถนนลงหินคลุก ลูกรัง พรอ้มปรบัเกล่ีย 300,000.00 300,000.00 

รวม 300,000.00 300,000.00 
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  ช่ือโครงการ งบตามข้อบัญญัติ                        คงเหลือ 

2. ยุทธศาสตรด์้านการพัฒนาการวางแผนบรหิารจดัการองค์กร ตลอดจนสง่เสริมอาชีพ การพาณิชย์     

และการท่องเทีย่วในท้องถิน่ 

1. 
โครงการประชาสัมพันธ์การบริหารงานขององค์การ

บริหารส่วนตำบลหนองปากโลง 
50,000.00 50,000.00 

2. 
โครงการการส่งเสริมและพฒันาศักยภาพสมาชิกสภา

ท้องถิ่น 
5,000.00 5,000.00 

3. โครงการปรบัปรงุภมิูทศัน์และกจิกรรม 5ส 20,000.00 
0.00 

โอนลด 

4. 

โครงการฝกึอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและศึกษา

ดูงานของพนักงานส่วนตำบล ลูกจา้งประจำ พนักงานจา้ง 

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และผูน้ำชุมชน 

50,000.00 50,000.00 

5. 

โครงการพัฒนาคุณธรรม จรยิธรรมแก่ผูบ้ริหาร       

สมาชิกสภาและพนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบล        

หนองปากโลง 

5,000.00 5,000.00 

6. 
โครงการสนับสนุนการแกไ้ขปัญหาการว่างงานภายใน

ตำบลหนองปากโลง 
5,000.00 5,000.00 

7. 
โครงการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ ตามแนวทางเศรษฐกจิ

พอเพยีง 
30,000.00 30,000.00 

8. 

โครงการอบรมเผยแพร่ให้ความรู้การบังคบัใช้กฎหมาย 

การควบคุมอาคาร การขุดดิน ถมดิน หอพกั ผังเมือง

ใหก้ับผูป้ระกอบการและประชาชนทั่วไป 

10,000.00 10,000.00 

9. 
โครงการจัดทำผังเมืองและการจดัทำแนวเขตการปกครอง

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 
10,000.00 10,000.00 

10. โครงการอบรมเผยแพร่ความรู้ด้านการเกษตร 10,000.00 10,000.00 

11. โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพการเกษตร 10,000.00 10,000.00 

12. เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลหนองปากโลง 190,000.00 190,000.00 

รวม 395,000.00 395,000.00 
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  ช่ือโครงการ งบตามข้อบัญญัติ                        คงเหลือ 

3.  ยุทธศาสตรด์้านการพฒันาการศกึษาสง่เสริมคุณภาพชีวิตและคุณคา่ทางสงัคม 

1. 
ค่าใช้จ่ายโครงการช่วยเหลือสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด

การศึกษา 
40,000.00 40,000.00 

2. โครงการจัดงานวันเด็กแหง่ชาติ 50,000.00 
0.00 

โอนลด 

3. โครงการป้องกันและควบคมุโรคติดต่อในวัยเรียน 2,500.00 2,500.00 

4. โครงการเผยแพร่ความรู้สู่ประชาชน 5,000.00 5,000.00 

5. โครงการส่งเสริมสุขภาพเพื่อพฒันาคณุภาพชีวิต 50,000.00 50,000.00 

รวม 147,500.00 97,500.00 

4.  ยุทธศาสตร์ดา้นการจดัระเบียบชุมชน สงัคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 

1. 
โครงการเสรมิสร้างความรูเ้กี่ยวกับประชาธิปไตยและ    

การมีส่วนร่วมของประชาชน 
20,000.00 20,000.00 

2. 
โครงการฝกึอบรม/ทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย     

พลเรอืน (อปพร.) ของตำบลหนองปากโลง 
50,000.00 50,000.00 

3. 
โครงการฝกึอบรมชุดปฏิบัติการจติอาสาภัยพบิัติประจำ        

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง 
200,000.00 200,000.00 

4. 
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการสรา้งความปรองดอง

และสมานฉันท์ 
100,000.00 100,000.00 

5. โครงการการแก้ไขปัญหาด้านอาชญากรรม 10,000.00 10,000.00 

รวม 380,000.00 380,000.00 
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  ช่ือโครงการ งบตามข้อบัญญัติ                        คงเหลือ 

5. ยุทธศาสตรด์้านการพฒันาคุณธรรม จริยธรรม ศลิปวฒันธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

1. โครงการจัดกจิกรรมวันผู้สูงอาย ุ 50,000.00 50,000.00 

2. โครงการกจิกรรมศาสนา วฒันธรรม 10,000.00 10,000.00 

3. โครงการจัดสัมมนาภูมิปัญญาท้องถิ่น 5,000.00 5,000.00 

4. โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง 50,000.00 
0.00 

โอนลด 

5. โครงการอนุรักษป์ระเพณีสงกรานต์ 50,000.00 
0.00 

โอนลด 

รวม 165,000.00 65,000.00 

6. ยุทธศาสตร์ด้านการพฒันาการบรหิารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 

1. โครงการเฝ้าระวงัสิ่งแวดล้อม เมืองสวย ถนนสะอาด 10,000.00 10,000.00 

รวม 10,000.00 10,000.00 
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รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ปี พ.ศ. 2565 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง อำเภอเมอืงนครปฐม จังหวัดนครปฐม 

ยุทธศาสตร์ 

(1) 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน 

(เฉพาะปี 2565) 

(2) 

อนุมัติงบประมาณ 

ตามข้อบัญญัติงบประมาณ / 

เงินสะสม / เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 

(3) 

ลงนามสัญญา 

(4) 

เบิกจ่าย 

(5) 

โครงการที่ดำเนินการ 

โดยไม่ใช้งบประมาณ 

ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน 

(6) 

โครงการที่ 

อยู่ระหว่างดำเนินการ /  

กันเงิน 

(7) 

โครงการ/กิจกรรมท่ีไมไ่ด้

ดำเนินการ 

(8) 

จำนวน 

โครงการ 
งบประมาณ 

จำนวน 

โครงการ 
งบประมาณ 

จำนวน 

โครงการ 
งบประมาณ 

จำนวน 

โครงการ 
งบประมาณ 

จำนวน 

โครงการ 
งบประมาณ 

จำนวน 

โครงการ 
งบประมาณ 

จำนวน 

โครงการ 
งบประมาณ 

1.การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค 

สาธารณูปการ โครงสร้างพืน้ฐาน และ

บริการสาธารณะ 

115 182,090,200.00 13 12,551,000.00 5 4,185,295.00 4 2,800,170.00 0 0.00 8 8,726,000.00 1 300,000.00 

2.การพัฒนาการวางแผนบริหารจัดการ

องค์กร ตลอดจนส่งเสริมอาชีพ การ

พาณิชย์ และการท่องเที่ยวในทอ้งถ่ิน 

23 6,450,000.00 16 1,174,724.00 5 1,417,636.00 5 1,417,636.00 0 0.00 0 0.00 12 375,000.00 

3.การพัฒนาการศึกษา ส่งเสริม

คุณภาพชีวิต และคุณค่าทางสังคม 
28 17,946,546.00 19 16,442,500.00 13 16,921,000.00 13 15,921,069.40 0 0.00 0 0.00 5 97,500.00 

4.การพัฒนาการจัดระเบยีบชุมชน 

สังคม และการรักษาความสงบ

เรียบร้อย 

13 1,340,000.00 9 500,000.00 3 47,394.00 3 47,394.00 1 0.00 0 0.00 5 380,000.00 

5.การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 

ศลิปวฒันธรรม จารีตประเพณี และ 

ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 

7 630,000.00 7 235,000.00 2 151,730.00 2 151,730.00 0 0.00 0 0.00 5 65,000.00 

6.การพัฒนาการบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
9 1,830,000.00 5 1,570,000.00 4 1,344,716.50 4 1,344,716.50 0 0.00 0 0.00 1 10,000.00 

รวม 195 210,286,764.00 69 32,473,224.00 32 24,067,771.50 31 21,682,715.90 1 0.00 8 8,726,000.00 29 1,227,500.00 

โครงการที่นำมาปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน  (เฉพาะปี 2565) ที่นำมาจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณ

รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน  69  โครงการ คิดเป็นร้อยละ  35.38   (69*

100)/195 

โครงการที่ปฏิบัติได้  (5+6+7)  จำนวน   40  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  57.97  ของโครงการที่นำมาใช้งบประมาณ  (40*100)/69 

โครงการที่ปฏิบัติได้ จำนวน 40 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 20.51 ของโครงการตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน  (40*100)/195 

โครงการที่ไม่สามารถปฏิบัติได้  (8)  จำนวน  29  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  42.02 ของโครงการที่นำมาใช้งบประมาณ  (29*100)/69 
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      องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง ได้ดำเนินการโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ

รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในเขตพืน้ที่ โดยได้รับความร่วมมอืการส่งเสริมและสนับสนุนจาก

ภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพื้นที่ ตลอดจนโครงการต่าง ๆ ประสบผลสำเร็จด้วยดี ก่อให้เกิด

ประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยหรือมีความประสงค์จะเสนอตวาม

คิดเห็นหรือข้อเสนอแนะการบริหารงานขององค์การบริหารหนองปากโลงทราบ เพื่อจะได้พิจารณาการ

วางแผนพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินการ ตอบสนองความตอ้งการของประชาชนในพื้นที่ในระยะต่อไป 

     จงึประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน 

                    ประกาศ  ณ  วันที ่ 14  เดอืน  ธันวาคม  พ.ศ.  2565 

 

 

 

      (ลงช่ือ) ................................................. 

           (นายบุญให ้ เปลี่ยนน้อย) 

        นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง 

 


