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รายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน  

ตามนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองพลับ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564                                                    
          --------------------------------------------------- 

เรียน ประธานสภา และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองพลับ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
 ตามพระราชบัญญัติสภาต าบล และองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมถึง
ฉบับปัจจุบัน (ฉบับท่ี 6) พ.ศ. 2546 มาตรา 58/5 วรรคท่ี 5 “ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลจัดท า
รายงานแถลงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายท่ีได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นประจ าทุกปี   
และแถลงนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลและรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายให้
ประกาศติดไว้โดยเปิดเผย ณ ท่ีท าการองค์การบริหารส่วนต าบลด้วย” 

 กระผมนายชัยณรงค์  นามนาเมือง ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ปฏิบัติหน้าท่ี นายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองพลับ ภายใต้ความรับผิดชอบของผู้บริหารได้มุ่งเน้นท่ีจะพัฒนาและแก้ไขปัญหาความ
เดือนร้อนให้กับประชาชนในพื้นท่ี  เพื่อให้เกิดประโยชน์กับประชาชนในพื้นท่ีมากท่ีสุด  ซึ่งการด าเนินงาน     
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมา  ได้ด าเนินการเสร็จส้ินและลุล่วงตามนโยบาย        
และได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายเป็นอย่างดี  กระผมจึงขอรายงานผลการด าเนินงานต่อสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองพลับ ตามนโยบายการพัฒนาตามยุทธศาสตร์การพัฒนาท้ัง  7 ด้าน ดังนี้ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ตามแนวทางการพัฒนา ดังนี้ 
 

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม งบอนุมัติ 
ต้ังไว้ 

งบประมาณ 
ตามที่จ่ายจริง 

คงเหลือ ผลการ
ปฏิบัติการ 

แผนงานเคหะและชุมชน 
1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต 

เสริมเหล็ก ซอยไทรงาม-ห้วยศิลา
ธรรมหมู่ท่ี10  

400,000.-บาท 
(งบข้อบัญญัติ 64) 

400,000.-บาท - ด าเนินการแล้ว 

2. โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง  
ซอยนายผ่อน กล่ินรัน หมู่ท่ี9  

   400,000.-บาท 
(งบข้อบัญญัติ 64) 

400,000.-บาท - ด าเนินการแล้ว 

3. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก ซอยน้ ากล่ัน หมู่ท่ี 3  

400,000.-บาท 
(งบข้อบัญญัติ 64) 

400,000.-บาท -- ด าเนินการแล้ว 

4. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต 
ซอยป้าล้อม หมู่ท่ี 2  

400,000.-บาท 
(งบข้อบัญญัติ 64) 

400,000.-บาท - ด าเนินการแล้ว 

5. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก ปากซอยหนองคู่หมูท่ี 8 

400,000.-บาท 
(งบข้อบัญญัติ 64) 

400,000.-บาท - ด าเนินการแล้ว 

6. โครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง 
ซอยเจ็ดโปร่ง1 หมู่ท่ี 1 

400,000.-บาท 
(งบข้อบัญญัติ 64) 

400,000.-บาท - ด าเนินการแล้ว 

7. โครงการก่อสร้างหอถังประปาหมู่ท่ี 
7 

400,000.-บาท 
(งบข้อบัญญัติ 64) 

- 400,000.-บาท อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ  

8. โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ท่ี4 500,000.-บาท 
(งบข้อบัญญัติ 64) 

- 500,000.-บาท อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ  

9. โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล ซอย
ทรัพย์สิน หมู่ท่ี5 

300,000.-บาท 
(งบข้อบัญญัติ 64) 

- 300,000.-บาท อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ  

10. โครงการปรับปรุงท่อเมนต์จ่าย
น้ าประปาหมู่ท่ี 6 

400,000.-บาท 
(งบข้อบัญญัติ 64) 

400,000.-บาท - ด าเนินการแล้ว 

 รวม 4,000,000.-บาท 5,821,000.-บาท 1,200,000.-บาท  
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2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรน้ า ตามแนวทางการพัฒนา ดังนี้ 

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม งบอนุมัติ 
ต้ังไว้ 

งบประมาณ 
ตามที่จ่ายจริง 

คงเหลือ ผลการ
ปฏิบัติการ 

แผนงานการพาณิชย ์
- - - - - - 
      
 รวม - - - - 

 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการแก้ไขปัญหาความยากจน ตามแนวทางการพัฒนา ดังนี้ 

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม งบอนุมัติ 
ต้ังไว้ 

งบประมาณ 
ตามที่จ่ายจริง 

คงเหลือ ผลการ
ปฏิบัติการ 

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
1. ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมท่ีอยู่อาศัย

ให้กับผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้  
ผู้พิการ 

50,000.- บาท - 50,000.- บาท ด าเนินการแล้ว 

 รวม 50,000.-บาท  50,000.-บาท  
 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและสาธารณสุข ตามแนวทางการพัฒนา ดังนี้ 

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม งบอนุมัติ 
ต้ังไว้ 

งบประมาณ 
ตามที่จ่ายจริง 

คงเหลือ ผลการ
ปฏิบัติการ 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
1 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า

และหมอกควัน 
20,000.-บาท - 20,000.-บาท ไม่ด าเนินการ 

2 โครงการแก้ไขปัญหาระหว่างคนกับช้าง 30,000.-บาท 30,000.-บาท -    ด าเนินการแล้ว 
3 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ 40,000.-บาท 23274.-บาท 17626.-บาท ด าเนินการแล้ว 
4 โครงการฝึกอบรมอาสาสมัคร อปพร. 130,000.-บาท 122,960.-บาท 7,040.-บาท ด าเนินการแล้ว 
5 โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสา

ภัยพิบัติประจ าองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

40,000.-บาท -- 40,000.-บาท ไม่ด าเนินการ 

6 โครงการอบรมยุวอาสาสมัครป้องกันภัย 20,000.-บาท -- 20,000.-บาท ไม่ด าเนินการ 
 รวม 280,000.-บาท 176,234.-บาท 104,666.-บาท  
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แผนงานสาธารณสุข 
ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม งบอนุมัติ 

ต้ังไว้ 
งบประมาณ 

ตามที่จ่ายจริง 
คงเหลือ ผลการ

ปฏิบัติการ 
1. โครงการป้องกันและควบคุมโรค

ไข้เลือดออก 
80,000.-บาท 79,350.-บาท 650.-บาท ด าเนินการแล้ว 

2. โครงการบ้านเรือนสะอาดหมู่บ้าน
สวยงาม 

20,000.-บาท - 20,000.-บาท ด าเนินการแล้ว 

3. โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัข
บ้า 

130,000.-บาท 123,876.55.-
บาท 

6,123.45.-บาท ด าเนินการแล้ว 

4. โครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะมูลฝอย 30,000.-บาท 22,820.-บาท 7,180.-บาท ด าเนินการแล้ว 
5. โครงการส่งเสริมอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
20,000.-บาท 3,320.-บาท 16,680.-บาท ด าเนินการแล้ว 

6. โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ
โรคติดต่อ  
และโรคไม่ติดต่อ 

50,000.-บาท 3,320.-บาท 46,680 ด าเนินการแล้ว 

7. 
 

เงินอุดหนุนส่วนราชการ  เงินอุดหนุน
ส าหรับการด าเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข 

200,000.-บาท 200,000.-บาท - ด าเนินการแล้ว 

 รวม 530,000.-บาท 432,686.55.-
บาท 

97,313.45.-
บาท 

 

 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา ตามแนวทางการพัฒนา ดังนี้ 

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม งบอนุมัติ 
ต้ังไว้ 

งบประมาณ 
ตามที่จ่ายจริง 

คงเหลือ ผลการ
ปฏิบัติการ 

แผนงานการศึกษา 
1. ค่าจัดกิจกรรมสานสัมพันธ์พบปะ

ผู้ปกครอง 
10,000.-บาท - 10,000.-บาท ไม่ได้

ด าเนินการ 
2. โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอก

สถานท่ีของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
8,800.-บาท - 8,800.-บาท ไม่ได้

ด าเนินการแล้ว 
3. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร

สถานศึกษา (สนับสนุนค่าอาหาร
กลางวัน ส าหรับเด็ก ศพด.) 

294,000.-บาท 262,800บาท 31,200.-บาท ด าเนินการแล้ว 

4. ค่าอาหารเสริมนม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ของ อบต.หนองพลับ/โรงเรียนสังกัด 
สพฐ.  
ในพื้นท่ี 

1,310,800.-บาท 1,155,985.-บาท 154,815.-บาท ด าเนินการแล้ว 

5. เงินอุดหนุนส่วนราชการ เงินอุดหนนุ
อาหารกลางวันให้กับโรงเรียนในสังกัด 
สพฐ.  

2,400,000.-บาท 2,320,460.-บาท 79,540.-บาท ด าเนินการแล้ว 

 รวม 4,023,600.- 3,739,245.- 284,355.-  
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6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารและการพัฒนาบุคลากรของท้องถ่ิน ตามแนวทางการพัฒนา ดังนี ้

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม งบอนุมัติ 
ต้ังไว้ 

งบประมาณ 
ตามที่จ่ายจริง 

คงเหลือ ผลการ
ปฏิบัติการ 

แผนงานบริหารทั่วไป 
1. โครงการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข่าวสาร

งานบริการและวารสารฯ 
30,000.-บาท 30,000.-บาท - ด าเนินการแล้ว 

2. โครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมาย  
แก่พนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และประชาชน 

50,000.-บาท - 50,000.-บาท ไม่ได้ด าเนินการ 

3. โครงการอบรม / พัฒนาศักยภาพของ
สมาชิกสภาฯ, คณะผู้บริหาร,พนักงาน
ส่วนต าบล, พนักงานจ้าง และผู้น า
ท้องถิ่น 

250,000.-บาท 247,800.-บาท 2,200.-บาท ด าเนินการแล้ว 

4. เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชน อ าเภอหัวหิน 

50,000.-บาท 50,000.-บาท - ด าเนินการแล้ว 

5. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมต่อเติมอาคาร
ส านักงาน อบต.หนองพลับ 

500,000.-บาท 499,000.-บาท 1,000.-บาท ด าเนินการแล้ว 

 รวม 880,000.-บาท 429,800.-บาท 53,200.-บาท  
 

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม งบอนุมัติ 
ต้ังไว้ 

งบประมาณ 
ตามที่จ่ายจริง 

คงเหลือ ผลการ
ปฏิบัติการ 

แผนงานบริหารงานคลัง 
1. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บ

รายได้ 
130,460.-บาท 99,000.-บาท 31,460.-บาท ด าเนินการแล้ว 

 รวม 130,460.-บาท 99,000.-บาท 31,460.-บาท  
 

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ตามแนวทางการพัฒนาดังนี้ 

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม งบอนุมัติ 
ต้ังไว้ 

งบประมาณ 
ตามที่จ่ายจริง 

คงเหลือ ผลการ
ปฏิบัติการ 

แผนงานบริหารทั่วไป 
1. โครงการจัดงาน “ท่องเท่ียว

ประจวบคีรีขันธ์มหัศจรรย์เมืองสามอ่าว
และงานกาชาด ประจ าปี 2564” 

15,000.-บาท - 15,000.-บาท ไม่ได้ด าเนินการ 

2. โครงการจัดงาน หัวหินร าลึกประจ าป ี
2564” 

30,000.-บาท - 30,000.-บาท ไม่ได้ด าเนินการ 

 รวม 45,000.-บาท - 45,000.-บาท  
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ตลอดระยะเวลาในการบริหารงานท่ีผ่านมา กระผมในนามผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล         
หนองพลับ ขอขอบคุณความร่วมมือของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองพลับ ข้าราชการ และ
พนักงานทุกส่วนทุกฝ่ายทุกท่าน ส่วนราชการหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องท่ีมีส่วนในการสนับสนุนและส่งเสริมการ
ปฏิบัติงาน ส่งผลให้การด าเนินงานประสบผลส าเร็จด้วยดีตลอดมา และจะมุ่งมั่นพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองพลับให้มีศักยภาพน่าอยู่อย่างยั่งยืน ต่อไป 
 
 
 
                                              (นายชัยณรงค์  นามนาเมือง) 

              ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ปฏิบัติหน้าท่ี 
                 นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองพลับ 

 
 
 

 

 

 

 

 


