
  

 

 

 

 

ประกาศองค์การบรหิารส่วนตำบลหนองปากโลง 

เรื่อง  รายงานผลการดำเนินงานตามคำแถลงนโยบาย  

ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

   --------------------------------------- 

 ตามพระราชบัญญัตสิภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง 

(ฉบับที่  6) พ.ศ. 2552 มาตรา 58/5 วรรค 5 และวรรคท้าย ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบล        

จัดทำรายงานแถลงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นประจำ

ทุกปี คำแถลงนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล และรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย   

ให้ประกาศติดไว้โดยเปิดเผย ณ ทีท่ำการองค์การบริหารส่วนตำบลดว้ย  

 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง จึงได้จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงาน ฉบับนี้ขึ้น เพื่อแจ้งให้  

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง และประชาชนตำบลหนองปากโลง ได้รับทราบข้อมูล

ข่าวสาร และผลการปฏบิตัิงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลงในปงีบประมาณที่ผ่านมา  

 จงึประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

 ประกาศ  ณ  วันที่  14  เดือน  ธันวาคม  พ.ศ.  2565 

 

 

                                       (ลงชื่อ) ............................................... 

                                                (นายบุญให ้ เปลี่ยนน้อย)                                                          

                                                         นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบาย 

ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ของ 

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง 
 

ทีแ่ถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง 

ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง 
 

 

 



  

รายงานผลการปฏิบัติงานตามคำแถลงนโยบาย 

ของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง  

หลักการและแนวทาง 

 ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง

ปัจจุบัน มาตรา 58/5 วรรค 5 และวรรคท้าย ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจัดทำรายงานแถลงผลการ

ปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นประจำทุกปี คำแถลงนโยบายของ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลและรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายให้ประกาศติดไว้โดยเปิดเผย 

ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดว้ย 

 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง ได้ดำเนินการตามนโยบาย การมีส่วนร่วมของ

ประชาชนและตามอำนาจหน้าที่ ในการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นภายใต้ วิสัยทัศน์ “ครบถ้วน      

การจัดบริการสาธารณะ การบริหารจัดการที่ดี มีมาตรฐานคุณภาพชีวิต อนุรักษ์ภูมิปัญญา

ท้องถิ่น และธรรมชาติ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง”             

ทีม่ีนโยบายวางแผนการพัฒนาโดยยึดหลักการทำงานตามนโยบายการบริหาร และการพัฒนาที่ยึดมั่น

ในหลักธรรมภิบาล และหลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตย และเน้นการทำงานแบบมีส่วนของ

ประชาชน ซึ่งมีการทำงานแบบโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ เป็นตัวแทนของประชาชนในเขตองค์การ

บริหารส่วนตำบลหนองปากโลง ร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ ทำงานเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนชาว

ตำบลหนองปากโลง 

 ยุทธศาสตร์ 

  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง ได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาไว้ดังน้ี 

    ยุทธศาสตร์ที่  1 ดา้นการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้าง  

      พืน้ฐาน  และบริการสาธารณะ 

    ยุทธศาสตร์ที่  2 ดา้นการพัฒนาการวางแผนบริหารจัดการองค์กร ตลอดจน 

      ส่งเสริมอาชพี  การพาณิชย์ และการท่องเที่ยวในท้องถิ่น 

    ยุทธศาสตร์ที่  3 ดา้นการพัฒนาการศึกษาส่งเสริมคุณภาพชีวิตและคุณค่าทางสังคม 

    ยุทธศาสตร์ที่  4 ดา้นการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

    ยุทธศาสตร์ที่  5 ดา้นการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณ ี 

      และภูมปิัญญาท้องถิ่น 

    ยุทธศาสตร์ที่  6 ดา้นการพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละ 

      สิ่งแวดล้อม  
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คำแถลงนโยบายของนายบุญให้ เปลีย่นน้อย  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง  

ต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง  

วันท่ี 11 มกราคม พ.ศ.2565 

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง  

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

          ตามที่ได้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง และนายก

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง  เมื่อวันอาทิตย์ที่  28  เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ.  2564  

ข้าพเจ้านายบุญให้  เปลี่ยนน้อย ได้รับความไว้วางใจจากประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล

หนองปากโลง เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง 

และตามประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 

อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม  ลงวันที่  21  เดือน  ธันวาคม  พ.ศ.  2564 

  เพือ่ให้เป็นไปตามมาตรา 58/5 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล         

พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 ที่บัญญัติว่า “ก่อนนายกองค์การบริหารส่วน

ตำบล เข้ารับหน้าที่ให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วน

ตำบล เพื่อให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบล โดยไม่

มีการลงมติ ทั้งนี้ภายในสามสิบวันนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

หนองปากโลง และในวรรคสามของมาตราเดียวกันนี้ ได้ระบุไว้ว่าการประชุมเพื่อแถลงนโยบายของ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลให้กระทำโดยเปิดเผย โดยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลต้องจัดทำ

นโยบายเป็นลายลักษณ์อักษรแจกใหส้มาชิกสภาฯทุกคนที่มาประชุมด้วย”  

 ผมมีความตั้งใจอย่างแน่วแน่ที่จะดำเนินการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง 

ในด้านต่าง ๆ เพื่อนำพาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง ไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน โดย

การบูรณาการทุกภาคส่วน เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาและดำเนินโครงการต่าง ๆ ให้เป็นไปด้วยความ

รวดเร็ว ถูกต้อง และมปีระสิทธิภาพ โดยยึดถือประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติเป็นหลัก 
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 ผมได้จัดทำนโยบายการพัฒนาและการบริหารขึ้น โดยสานต่อนโยบายเดิม และเพิ่มเติม

นโยบายใหม่ ซึ่งจะได้แถลงนโยบายการพัฒนา และการบริหารต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วน

ตำบลหนองปากโลง ในครั้งนี้  ในการกำหนดนโยบายการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล         

หนองปากโลง  ผมได้ดำเนินการกำหนดนโยบายการพัฒนาให้สอดคล้องกับกรอบยุทธศาสตร์ชาติ     

20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) และอำนาจหน้าที่ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและ

องค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7 ) พ.ศ. 2562  พระราชบัญญัติ

กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 แผน

ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครปฐม โดยมุ่งเน้นแก้ปัญหาความเดือดร้อน

และตอบสนองต่อความต้องการของพี่น้องประชาชน ผมขอนำเสนอนโยบายเพื่อการพัฒนา โดยขอ

นำเสนอเป็นรายด้าน ดังต่อไปนี ้

 นโยบายเร่งด่วน 

 1. การป้องกันและควบคุมโรคจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019        

(COVID - 19) โดยบูรณาการร่วมกันทั้งภาครัฐ เอกชน และชุมชน เพื่อลดปัญหาการแพร่ระบาดของ

เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ในพืน้ที่องค์การบรหิารส่วนตำบลหนองปากโลง  

 2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาขยะ มูลฝอย เพื่อลดปริมาณขยะและ

มลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมในหมู่บ้าน 

 3. เร่งดำเนินการก่อสร้างและปรับปรุงระบบระบายน้ำให้มีมาตรฐานและขุดลอก        

คูคลอง ลดปัญหาการตื้นเขิน เพื่อป้องกันน้ำท่วม ส่งเสริมด้านเกษตรกรรม และลดมลภาวะ

สิง่แวดลอ้ม 

 นโยบายหลัก 

 1. นโยบายด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 นโยบายการพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน เป็นนโยบายที่มุ่งสร้างความสะดวกสบาย         

ที่ประชาชนทุกคนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง  พึงจะได้รับโดยเท่าเทียม

กัน นอกจากนี้ ยังเป็นปัจจัยพื้นฐานในการพัฒนาด้านอื่น ๆ ตามมาอีกด้วย  โดยมีแนวทางการดำเนิน

นโยบาย ดังนี้ 

 1.1 สานต่อโครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนนภายในเขตองค์การบริหารส่วน

ตำบล ทั้งระบบให้ได้มาตรฐานและเชื่อมโยงกันเพื่อความสะดวกของประชาชนในการสัญจร   
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 1.2 สานต่อโครงการติดตั้งไฟส่องสว่างบนถนนทุกสายและขยายเขตไฟฟ้า

สาธารณะให้ทั่วถึงทุกหมู่บ้าน เพื่อสร้างความปลอดภัยในชีวติและทรัพย์สินของประชาชน 

 1.3 เร่งดำเนินการปรับปรุงและพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ใหม้ี

ประสิทธิภาพและทั่วถึงทั้งเขตองค์การบริหารสว่นตำบลหนองปากโลง  

 2. นโยบายด้านสิง่แวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 

 การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ  เป็นอีกนโยบายที่ให้

ความสำคัญ  ควรส่งเสริมและพัฒนาให้เกิดความสมดุลและสอดคล้องกับระบบนิเวศวิทยาอย่างยั่งยืน        

เน้นการแก้ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

โดยมีแนวทางการดำเนินนโยบาย  ดังนี้ 

 2.1 มุ่งเน้นส่งเสริมและรักษาสภาพแวดล้อมที่ดีของเมืองให้สะอาด สวยงาม น่าอยู่

อาศัยและเป็นพืน้ที่สีเขียวอย่างยั่งยนื 

 2.2 ส่งเสริมกิจกรรมการป้องกันและวางระบบการแก้ไขปัญหามลพิษด้านต่าง ๆ 

เช่น นำ้เสีย อากาศเสีย เป็นต้น 

 2.3 ส่งเสริมและดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ ก่อสร้างสวนสาธารณะ สวนหย่อม 

หรอืสถานที่ออกกำลังกาย 

 3. นโยบายด้านเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ของประชาชน 

  เป็นนโยบายที่ต้องการส่งเสริมให้ประชาชนในเขตพื้นที่มีรายได้ที่เพียงพอต่อการ

ดำรงชีวติ มีอาชีพเสริม  ส่งผลใหม้ีชีวติความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น  โดยมีแนวทางการดำเนินนโยบาย ดังนี้ 

  3.1 ส่งเสริมให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้นเพียงพอต่อการดำรงชีวิต ด้วยการ

สนับสนุนให้มกีารจดัฝกึอบรมอาชีพเสริมให้กับประชาชน 

  3.2 ส่งเสริมให้แต่ละหมู่บ้านใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการผลิตสินค้าสำหรับจำหน่าย

ให้กับผูส้นใจ 

  3.3 ส่งเสริมสนบัสนุนกิจกรรมของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในเขตพื้นที่ 

  3.4 ส่งเสริมสนับสนุนให้มีตลาดจำหน่ายสินค้า OTOP สินค้าภูมิปัญญาท้องถิ่น และ

สินค้ากลุ่มวิสาหกิจชุมชน ในพืน้ทีอ่งค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง 
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 4. นโยบายด้านสังคมและคุณภาพชวีิตของประชาชน 

  เป็นนโยบายที่มุ่งเน้นการพัฒนาคนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยวิธีการต่าง ๆ ในอันที่จะ

ส่งผลให้การอยู่ร่วมกันในชุมชน ในสังคมและประเทศชาติมีความปกติสุข โดยมีแนวทางการดำเนิน

นโยบาย  ดังนี ้

  4.1 มุ่งเน้นการพัฒนาด้านการศึกษาที่มีคุณภาพ ส่งเสริมด้านวิชาการ และ

นันทนาการแก่เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอย่างเต็มรูปแบบ   

  4.2 มุ่งเน้นการพัฒนาด้านสาธารณสุข เพื่อให้ประชาชนทุกเพศ ทุกวัยมีสุขภาพ

อนามยัที่ดี มีสภาพความเป็นอยู่ที่ดี  และสานต่อเรื่องการดูแลผูสู้งอายุ  มีปัญหาด้านสายตา การดูแล

ผู้สูงอายุ ผู้พิการ  และผู้ด้อยโอกาสในสังคม  ยกระดับการบริการสาธารณสุข การดูแลสุขภาพ 

ติดตาม ประเมินผล ผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ ด้วยระบบ SMART CITY (QR-CODE) และสานต่อ

กิจกรรมผู้สูงอายุแบบเชงิรุก เพื่อให้เข้าถึงผู้สูงอายุอย่างทั่วถึงทัดเทียม (ติดเตียง ติดบ้าน ติดสังคม) 

  4.3 สนับสนุนและดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล  นโยบายและยุทธศาสตร์ของ

จังหวัดนครปฐมทุกมิต ิ 

  4.4 มุ่งเนน้การรกัษาความสะอาด  และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 

  4.5 สนับสนุนและสิ่งเสริมการกีฬา นันทนาการ ให้กับนักเรียน เยาวชน และ

ประชาชน รวมถึง  ลานกีฬาและเครื่องออกกำลังกาย ให้เพียงพอกับความตอ้งการของประชาชน 

  4.6 ส่งเสริมสนับสนุน ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีของ

ท้องถิ่น 

 5. นโยบายด้านการเมืองการบริหาร 

  เป็นนโยบายที่มุ่งเน้นให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสามารถ

ตอบสนองความต้องการของประชาชน  และตอบสนองภารกิจของรัฐอย่างมีประสิทธิภาพ  โดยมีแนว

ทางการดำเนินนโยบาย  ดังนี ้

  5.1 พัฒนาประสิทธิภาพโดยสร้างมาตรฐานในการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพย์สินของประชาชน  ตลอดจนวางระบบการป้องกันและระงับอัคคีภัย อุทกภัยและสาธารณภัยต่าง 

ๆ อย่างมีประสทิธิภาพ 

  5.2 ปรับปรุงและพัฒนารายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบล ด้านการจัดเก็บภาษี

อากรใหท้ั่วถึงและเป็นธรรม 

  5.3 มุ่งเน้นการบริการเชิงรุกทุกด้าน เพื่ออำนวยความสะดวกและความพึงพอใจแก่

ประชาชนอย่างมปีระสทิธิภาพ 
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  5.4 ส่งเสริม และสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์การบริหารส่วน

ตำบล ในลักษณะ “ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจและร่วมรับผดิชอบ” 

 5.5 ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานของหมู่บ้านทั้ง 10 หมู่บ้าน เพื่อเป็นแนว

ร่วมในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลอย่างมีประสิทธิภาพ 

 5.6 มุ่งเน้นการบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบลโดยใช้หลักธรรมาภิบาลและ

หลักการบริหารกิจการบ้านเมอืงทีด่ ีดังนี้ 

  1) หลักนิติธรรม กำหนดให้มีวิธีการในการเสนอให้ตราเทศบัญญัติ กฎ 

ขอ้บังคับ    ต่าง ๆ ให้ทันสมัยและเป็นธรรม เป็นที่ยอมรับของสังคม ไม่เลือกปฏิบัติ และสังคมยินยอม

พร้อมใจปฏิบัติตามกฎหมายและกฎข้อบังคับเหล่านั้น  โดยถือว่าเป็นการปกครองภายใต้กฎหมาย 

มิใช่ตามอำเภอใจ หรอืตามอำนาจของตัวบุคคล 

  2) หลักคุณธรรม โดยยึดมั่นในความถูกต้องดีงาม สำนึกในหน้าที่ของตนเอง 

มีความซื่อสัตย์สุจริต จริงใจ ขยัน อดทน มีระเบียบวินัย และเคารพในสิทธิของผูอ้ื่น 

  3) หลักความโปร่งใส ส่งเสริมให้มีความไว้วางใจซึ่งกัน  โดยมีการให้และการ

รับข้อมูลที่สะดวก เป็นจริง ทันสถานการณ์ ตรงไปตรงมา มีที่มาที่ไปที่ ชัดเจนและเท่าเทียม มี

กระบวนการตรวจสอบความถูกต้องชัดเจนได้ 

  4) หลักการมีส่วนร่วม เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมรับรู้ และร่วมคิด 

ร่วมเสนอความเห็นในการตัดสินใจปัญหาสำคัญขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง ในด้าน

ต่าง ๆ เช่น การแจ้งความเห็น การไต่สวนสาธารณะ  การประชาพิจารณ์ การแสดงประชามติ 

นอกจากนี้ยังรวมไปถึงการร่วมตรวจสอบ และร่วมรับผิดชอบต่อผลการกระทำขององค์การบริหาร

ส่วนตำบลหนองปากโลง ด้วย 

  5) หลักความรับผิดชอบ ตรวจสอบได้โดยให้มีกระบวนการที่ประชาชนเข้ามา

มีส่วนในความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้ เป็นการสร้างกลไกให้มีผู้รับผิดชอบ ตระหนักในหน้าที่ ความ

สำนึกในความรับผิดชอบต่อสังคม  การใส่ใจปัญหาสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบล และ

บ้านเมือง กระตือรือร้น    ในการแก้ปัญหา ตลอดจนการเคารพในความคิดเห็นที่แตกต่าง และความ

กล้าที่จะยอมรับผลจากการกระทำของตน 

  6) หลักความคุ้มค่า ปลูกฝังให้คนในองค์กรมีชุดความคิดที่ถูกต้องในการ

บริหารจัดการและการใช้ทรัพยากรที่มีจำกัด  ให้เกิดประโยชน์คุ้มค่า เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่

ส่วนรวม มีระบบป้องกันการสมยอมการจัดซื้อจัดจ้างทีม่ีประสิทธิภาพ 
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 5.7 ส่งเสริมการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในกระบวนการทำงาน ตั้งแต่

ขั้นตอนการวางแผน การคิด การตัดสินใจ และปฏิบัติงาน เพือ่ใหก้ารบริหารงานมีประสิทธภิาพยิ่งขึน้ 

 5.8 ปรับปรุงระบบการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วน

ตำบล โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน เพื่อให้การดำเนินงานเกิดความคุ้มค่าและบรรลุ

เป้าหมายในเชงิภารกิจของรัฐ 

  5.9 ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลให้เป็นผู้ที่มีความรู้

ความสามารถ รวมทั้งพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ให้มีความเหมาะสมและทันสมัย เพื่อให้สามารถแก้ไข

ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 
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สถิติการคลัง 

แสดงปริมาณรายรับ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

องค์การบรหิารส่วนตำบลหนองปากโลง อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 
 

งบรายรับ ตามงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2565 

ตั้งแต่วันท่ี 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564 ถึง วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2565 
 

 

รายการ ประมาณการ รายรับจริง 

 - หมวดภาษีอากร 2,230,000.00 2,570,466.09 

 - หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต 1,727,600.00 1,556,367.80 

 - หมวดรายไดจ้ากทรัพย์สนิ 800,000.00 482,927.59 

 - หมวดรายไดจ้ากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 4,000,000.00 4,267,567.00 

 - หมวดรายไดเ้บ็ดเตล็ด 51,000.00 118,251.12 

 - หมวดรายได้จากการลงทุน 10,000.00 101,000.00 

 - หมวดภาษีจัดสรร 27,756,000.00 31,460,056.98 

 - หมวดเงินอุดหนุน 19,000,000.00 19,698,950.00 

  รวมเงินตามประมาณการรายรับ ทั้งสิ้น 55,575,100.00 60,255,586.58 
 

แสดงปริมาณรายจ่าย พ.ศ. 2565 

องค์การบรหิารส่วนตำบลหนองปากโลง อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 

งบรายจ่าย ตามงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2565 

ตั้งแต่วันท่ี 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564 ถึง วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2565 
 

รายการ 
งบประมาณตาม

ข้อบัญญัติ 

รายจ่ายจริง 

(บาท) 

 - รายจ่ายงบกลาง 14,836,502.00 14,102,435.00 

 - งบบุคลากร (ฝ่ายการเมอืง และฝ่ายประจำ) 17,585,880.00 11,563,139.63 

 - งบดำเนนิงาน 18,156,518.00 12,339,388.76 

 - งบลงทุน 3,238,200.00 1,235,644.00 

 - งบเงินอุดหนุน 1,758,000.00 1,486,561.00 

รวมรายจ่ายตามงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 55,575,100.00 40,727,168.39 
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รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใชไ้ด้ตามงบแสดงฐานะการเงิน 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 

ณ  วันที่  30  เดือน  กันยายน  พ.ศ.  2565 

ยอดเงินสด เงินฝากธนาคาร และเงินฝากกระทรวงการคลงั  145,372,917.47 

หัก  หนีส้ิน ณ วันท่ี 30 กันยายน 2565* 2,309,531.71 

 เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันท่ี 30 กันยายน 2565 37,005,708.85  39,315,240.56 

บวก เงินกู้ระยะยาว              0.00 

 คงเหลอืเงินสะสมตามบัญชเีงินฝากธนาคาร ณ วันท่ี 30 กันยายน 2565    106,057,676.91 

หัก รายการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินท่ีไม่ได้ก่อหนีผู้กพัน และ 1,999,043.00 

 ก่อหนีผู้กพันแลว้แต่ยังไม่ตรวจรับเพื่อต้ังหน้ี**  

 เงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสมท่ีอนุมัติแล้ว ทัง้ท่ีไม่ได้ก่อหนี้ 7,341,000.00    

 ผูกพันและท่ีก่อหนีผู้กพันแลว้ แต่ยังไม่ตรวจรับเพื่อต้ังหน้ี 

 รายการท่ีมีขอ้ผูกพันตามสัญญาจะซือ้จะขายท่ีดนิ      0.00   9,340,043.00 

คงเหลอืเงินสะสมตามบัญชเีงินฝากธนาคารท่ีนำไปใชไ้ด ้ณ วันท่ี 30 กันยายน 2565     96,717,633.91(1) 

หมายเหตุ 1. *บญัชีหนีส้นิทุกบัญชียกเว้นบัญชี  ดังนี้ 

  1.1 รายได้ตามสัญญาเช่าการเงินรอการรับรู ้- ระยะสั้น 

  1.2 รายได้รอการรับรู ้- ระยะสั้น 

  1.3 รายได้รอการรับรู ้- ระยะยาว 

 2. **รายการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน ยกเว้น เงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลให้ อปท. โดยไม่ต้องจัดทำงบประมาณ 

  รายจา่ยประจำปี และแหล่งเงินอุดหนุนเฉพาะกิจท่ียังไม่ได้รับเงิน 

 3. (1) และ (2) หมายถึง เงินสะสม ณ วันท่ี 30 กันยายน 25xx 
 

รายงานพสิูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามงบแสดงฐานะการเงนิ (ระหวา่งป)ี 

องค์การบรหิารส่วนตำบลหนองปากโลง อำเภอเมอืงนครปฐม จังหวดันครปฐม 

ณ  วันที ่ 30  เดือน  กันยายน  พ.ศ.  2565 

เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2565  96,717,633.91 (2) 

หัก  สำรองตามระเบียบฯ     25,185,000.00 

 คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้หลังหักสำรองตามระเบียบฯ    71,532,633.91 

หัก เงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสมทีไ่ด้รับอนมัุติแล้วในปปีัจจุบันแต่ยงัไม่ได้จ่าย   0.00   

 จ่ายเงินสะสมและเงินทนุสำรองเงินสะสมในปี (ที่อนุมัติในปีงบประมาณปัจจุบนั)   0.00  

 ถอนคืนเงินรายรับในป ี          0.00                 0.00 

บวก เงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสมที่เหลือจากการอนุมัติหลังจากก่อหนีผู้กพันแล้ว            0.00  

 รบัคนืเงินรายจ่ายข้ามปีงบประมาณตกเป็นเงินสะสม         0.00                 0.00 

 คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้    71,532,633.91 
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ผลการดำเนนิงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ตามนโยบายการบริหารงานของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง 

 โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง เน้นให้ทุกส่วน

ราชการที่เกี่ยวข้องได้ขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายดังกล่าวทั้ง 5 ด้าน ภายใต้ข้อบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 พร้อมเร่งดำเนินงานการปฏิบัติภารกิจที่

สามารถสนองตอบความต้องการของชุมชนท้องถิ่น ทั้งในส่วนที่เป็นภารกิจประจำ และภารกิจตาม

นโยบาย ความจำเป็นเร่งด่วน จึงขอรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกองค์การ

บริหารส่วนตำบลหนองปากโลง  ดังนี้ 

 1.  ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
 

ที ่ โครงการ 
งบประมาณ  

(บาท) 
หน่วยดำเนินงาน 

1 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายนำ้       

ค.ส.ล. บริเวณซอยบ้านนายมานะ  โชติประวิทย์ ถึง

บริเวณบ้าน นางแสวง ศักดิเ์ดชากุล หมู่ท่ี 4 

1,385,000.00 

กองช่าง 

2  โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บริเวณซอยข้างบา้นนาย

เขมวัฒน์ บุญรอด พร้อมวางท่อระบายนำ้ ค.ส.ล. หมู่ท่ี 7  

ช่วงท่ี 1 

319,000.00 

กองช่าง 

3 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เร่ิมบริเวณซอยบ้านนาง

สุวรรณา วราเอกศริิ (ซอยทัพยายท้าว 5) หมู่ท่ี 9 
336,000.00 

กองช่าง 

4 การปรับปรุงซ่อมแซมระบบหอถังประปาหมู่บ้านภายใน

ตำบล หนองปากโลง 
115,170.00 

กองช่าง 

5 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เลียบคลองรางจิกฝั่งขวา 

หมู่ท่ี 2  เร่ิมจากบริเวณถนน ค.ส.ล. เดิม หมู่ที่ 2 ถึง

บริเวณเขตตำบลหนองปากโลง 

2,030,000.00 

กองช่าง 

 รวม 4,185,295.00  
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ที ่ โครงการ 
งบประมาณ  

(บาท) 
หน่วยดำเนินงาน 

6 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เร่ิมจากท่ีดนิของ       

นางสาวศรัณยา เปลี่ยนน้อย กับพวก หมู่ท่ี 3 
391,000.00   

กองช่าง 

7 โครงการกอ่สร้างถนน ค.ส.ล. บ้าน   นายทุม จันทวงษ์ ถึง

บ้านนายเป่ียม บัวสมบูรณ์ พรอ้มวางท่อระบายน้ำ       ค.

ส.ล. หมู่ท่ี 3 

589,000.00  

กองช่าง 

8 โครงการวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. เร่ิมจากบริเวณวัดทัพ

ยายท้าว หมู่ท่ี 9 ตำบลหนองปากโลง ถึงคลองระบายน้ำ  

หมู่ท่ี 15 ตำบลโพรงมะเดื่อ 

4,210,000.00  

กองช่าง 

9 โครงการวางท่อระบายนำ้ ค.ส.ล. เร่ิมจากบริเวณซอย

บ้านนายเพยีร  ป้ันประดับ หมูท่ี่ 3 
320,000.00   

กองช่าง 

10 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ   

ซอยดอนประดู่  2 (ช่วงท่ี 2) หมูท่ี่ 1 
387,000.00 

กองช่าง 

11 โครงการกอ่สร้างถนน ค.ส.ล. เร่ิมจากบริเวณซอยบ้าน

นางศรีสมัย ชมมิ่ง ถึงบริเวณท่ีดินบ้านนางสาวอษิฎา       

พัดทอง พร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่ท่ี 8 

478,000.00 

กองช่าง 

12 โครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. เลียบคลองรางจิก ฝัง่ซ้าย 

หมู่ท่ี 2 
966,000.00 

กองช่าง 

 รวม 7,341,000.00  

 รวมทั้งสิ้น 11,526,295.00  
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 2. นโยบายด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 
 

ที ่ โครงการ 
งบประมาณ  

(บาท) 
หน่วยดำเนินงาน 

1 ค่าใชจ้่ายโครงการท้องถิ่นไทยร่วมใจภักดิ ์รักษ์พืน้ท่ีสเีขียว 25,500.00 กองสาธารณสุขฯ 

2 ค่าใชจ้่ายบ่อขยะ 771,376.50 กองสาธารณสุขฯ 

3 ค่าจ้างเหมาบริการโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์รักษ์สิ่งแวดลอ้ม 450,340.00 กองสาธารณสุขฯ 

4 เพิ่มถังเพือ่รองรับขยะชุมชน 97,500.00 กองสาธารณสุขฯ 

 รวม 1,344,716.50  

 

 3. นโยบายด้านเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ของประชาชน 

ที ่ โครงการ 
งบประมาณ  

(บาท) 
หน่วยดำเนินงาน 

1 ค่าใชจ้่ายโครงการส่งเสริมและสนับสนนุการจัดกิจกรรมวัน

สำคญัทางรัฐพิธี 
131,750.00 

สำนักปลดัฯ 

2 ค่าใชจ้่ายโครงการส่งเสิรมและสนับสนนุการจัดกิจกรรมวัน

สำคัญทางศาสนา 
19,980.00 

สำนักปลัดฯ 

 รวม 151,730.00  
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4. นโยบายด้านสังคมและคุณภาพชีวติของประชาชน 
 

ที ่ โครงการ 
งบประมาณ  

(บาท) 
หน่วยดำเนินงาน 

1  ค่าใชจ้า่ยโครงการเฉลิมพระเกียรต ิและสนับสนุนโครงการ

อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ 
35,130.00 

สำนักปลัดฯ 

2 โครงการสนับสนุนค่าใชจ้่ายการบริหารสถานศกึษาของศูนย์

พัฒนาเด็กเล็กบา้นหนองปากโลง (ค่าใชจ้่ายในการจัด

การศกึษา) 

30,510.00 

สำนักปลัดฯ 

3 ค่าจัดซือ้อาหารเสริม (นม)  680,105.40 สำนักปลัดฯ 

4 ค่าใชจ้่ายโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษ

สุนขับ้า 
75,000.00 

กองสาธารณสุขฯ 

5 ค่าจ้างเหมาบริการโครงการสำรวจข้อมูลสัตว์และขึน้

ทะเบียนสัตว์ 
9,018.00 

กองสาธารณสุขฯ 

6 การช่วยเหลอืและบรรเทาความเดอืดร้อนของประชาชน 

(สำรองจ่าย) 
438,145.00 

สำนักปลัดฯ 

7 อุดหนนุโครงการสนับสนนุค่าใชจ้่ายการบริหารสถานศกึษา 

(อาหารกลางวัน) 
1,305,675.00 

สำนักปลัดฯ 

8 ค่าใชจ้่ายโครงการสนับสนุนค่าใชจ้่ายการบริหาร

สถานศกึษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบา้นหนองปากโลง 

(ค่าอาหารกลางวัน) 

113,400.00 

สำนักปลัดฯ 

9 ค่าใชจ้่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร

สถานศกึษาของศนูย์พัฒนาเด็กเลก็บ้านหนองปากโลง (ค่า

จัดการเรียนการสอน) 

239,000.00 

สำนักปลัดฯ 

10 เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลหนองปากโลง 180,886.00 สำนักปลัดฯ 

11 เบีย้ยังชพีผู้สูงอายุ 10,805,400.00 สำนักปลัดฯ 

12 เบีย้ยังชีพความพกิาร 1,954,800.00 สำนกัปลัดฯ 

13 เบีย้ยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 54,000.00 สำนักปลัดฯ 

 รวม 15,921,069.40  
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 5. นโยบายด้านการเมืองการบริหาร 
 

ที ่ โครงการ 
งบประมาณ  

(บาท) 
หน่วยดำเนินงาน 

1 ค่าใชจ้่ายโครงการส่งเสริมการชำระภาษีและ

ค่าธรรมเนยีม 
11,730.00 

กองคลัง 

2 ค่าใชจ้่ายโครงการจัดทำแผนทีภ่าษีและทะเบียนทรัพย์สิน 6,680.00 กองคลัง 

3 ค่าใชจ้่ายในการเลอืกตัง้ 649,724.00 สำนักปลัดฯ 

4 ค่าใชจ้่ายโครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ

ขององค์การบริหารส่วนตำบล 
18,000.00 

สำนักปลัดฯ 

5 เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น 

(กบท.)  
731,502.00 

สำนักปลัดฯ 

6 คา่ใชจ้่ายโครงการตามมาตรการและแก้ไขปัญหาอุบัตเิหตุ

ทางถนน 
20,000.00 

สำนักปลัดฯ 

7 คา่ใชจ้่ายโครงการฝึกซ้อมอัคคภีัย 25,775.00 สำนักปลัดฯ 

8 คา่ใชจ้่ายโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 1,619.00 สำนักปลัดฯ 

9 ค่าใชจ้่ายโครงการส่งเสริม สนับสนนุการมสี่วนร่วมของ

ประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิน่ 

0.00 

ไม่ใชง้บประมาณ 

สำนักปลัดฯ 

รวม 1,465,030.00  

 

 

 

 

                                       (ลงชื่อ) ............................................... 

                                                (นายบุญให ้ เปลี่ยนน้อย)                                                          

                                                         นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง 

 


