
 

ประกาศ อบต.หนองพลบั  
 
 
 
 
 
 
 
 

เรือ่ง การรายงานผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
******************************************* 

    ดว้ยรฐัธรรมนูญแหง่ราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 มาตรา 287 วรรค 3 บญัญตัใิหอ้งค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ตอ้งรายงานผลการ
ด าเนินงานตอ่ประชาชนในเรือ่งการจดัท างบประมาณ การใช้จา่ย และผลการด าเนินงานในรอบปี เพือ่ใหป้ระชาชนมสีว่นรว่มในการ
ตรวจสอบและก ากบัการบรหิารจดัการองค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ และระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการจดัท าแผนพฒันาองค์กร
ปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2548 ขอ้ 30(5) ก าหนดใหผู้บ้รหิารองค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ เสนอผลการตดิตามและประเมนิผลตอ่ สภา
ทอ้งถิน่ คณะกรรมการพฒันาทอ้งถิน่ และประกาศผลการตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันาใหป้ระชาชนทราบโดยท ั่วไปอยา่งน้อยปีละหน่ึง
คร ัง้ ภายในเดือนธนัวาคมของทุกปี 
  
    ดงันัน้เพือ่การปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามเจตนารมณ์ของรฐัธรรมนูญแหง่ราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 มาตรา 287 วรรค 3 และตาม
ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการจดัท าแผนพฒันาองค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2548 ขอ้ 30(5) อบต.หนองพลบั จงึขอประกาศ
ผลการด าเนินงานการจดัท างบประมาณ การใช้จา่ย และผลการด าเนินงาน รวมท ัง้การตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันาทอ้งถิน่ ในรอบ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 มา เพือ่ใหป้ระชาชนไดม้สีว่นรว่มในการตรวจสอบและก ากบัการบรหิารจดัการอบต.หนองพลบั ดงัน้ี 

ก. วิสยัทศัน์ ของอบต.หนองพลบั  
    "ภายในปี พ.ศ. 2560 ต าบลหนองพลบั จะเป็นต าบลน่าอยู ่ประชาชนมคีณุภาพชีวติทีด่ี ด ารงตนตามหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพียง สบื
สานประเพณีวฒันธรรมทอ้งถิน่ ดว้ยผูบ้รหิารทีม่วีสิยัทศัน์และบคุลากรทีม่คีณุภาพ เพือ่ประโยชน์สขุของประชาชน"  

ข. พนัธกจิ ของอบต.หนองพลบั  
    พนัธกจิหลกัขององค์การบรหิารสว่นต าบลหนองพลบั   
    พนัธกจิที ่1 จดัใหม้ ีปรบัปรุง ซอ่มแซม สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน แหลง่น ้า สภาพแวดลอ้มทีด่ี มมีาตรฐานและ
เพียงพอตอ่ความตอ้งการของประชาชน   
    พนัธกจิที ่2 สง่เสรมิและพฒันาจดัใหม้รีะบบการศกึษา สาธารณสขุใหท้ ั่วถงึรวมถงึพฒันาสิง่แวดลอ้มคนในชุมชน ใหม้คีวามเขม้แข็งและ
ปลอดภยั  
    พนัธกจิที ่3 สง่เสรมิอาชีพเกษตรกรรมทีป่ลอดภยัจากสารพษิและเน้นเศรษฐกจิพอเพียง   
    พนัธกจิที ่4 สง่เสรมิศาสนา ศลิปวฒันธรรมและจารีตประเพณีทอ้งถิน่   
    พนัธกจิที ่5 พฒันาและปรบัปรุงระบบบรหิารจดัการใหม้ปีระสทิธภิาพโปรง่ใส   
     
ค. ยุทธศาสตร์การพฒันา ของอบต.หนองพลบัไดก้ าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพฒันายุทธศาสตร์ไว ้ 5 ยุทธศาสตร์ ดงัน้ี 
    1.การพฒันาปรบัปรุงโครงสรา้งพื้นฐาน แหลง่น ้า สภาพแวดลอ้มน่าอยู่  
        1.กอ่สรา้งปรบัปรุง บ ารุง รกัษา ถนน สะพาน ทางเทา้ ทอ่ระบายน ้า รางระบายน ้า  
        2.พฒันาระบบการจราจร 
        3.ขยายเขตไฟฟ้าและตดิต ัง้ไฟฟ้าสาธารณะ 
        4.พฒันาแหลง่น ้าเพือ่การอปุโภค บรโิภค ระบบประปา  
        5.งานผงัเมอืง 
        6.การพฒันาสิง่แวดลอ้ม 
 
    2.การพฒันาคนและสงัคมทีม่คีณุภาพ  
        1. พฒันา สง่เสรมิ และสนบัสนุนการจดัการศกึษาทีม่คีณุภาพในทุกระดบัท ัง้ในและนอกระบบครอบคลุมทุกช่วงวยั  
        2. พฒันา สง่เสรมิ และสนบัสนุนการกฬีาเพือ่สรา้งนิสยัการรกักฬีา  
        3. สง่เสรมิการป้องกนั การรกัษา การฟ้ืนฟูสภาพรา่งกายและจติใจใหป้ระชาชนมสีขุภาพแขง่แรง ตามหลกัสาธารณสขุ  
        4. พฒันาและเพิม่ประสทิธภิาพระบบการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัในทอ้งถิน่ โดยชุมชนมสีว่นรว่ม  
        5. พฒันาสภาพแวดลอ้มเมอืงใหป้ลอดภยั ปลอดยาเสพตดิและปลอดอบายมขุ  
        6. จดัสวสัดกิารสงเคราะห์แกป่ระชาชน  
        7. เสรมิสรา้งครอบครวัใหเ้ขม้แขง้ มสีมัพนัธภาพทีด่ี เกดิความอบอุน่ รวมท ัง้การพฒันาสตรี เยาวชน ผูส้งูอายุ  
 
    3.การพฒันาเศรษฐกจิชุมชนหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพียง  
        1. สง่เสรมิกระบวนการเรียนรูใ้นการด าเนินชีวติตามหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพียง  
        2. พฒันาและสง่เสรมิการประกอบอาชีพ  
 
    4.การรกัษา พฒันาศลิปวฒันธรรม ศาสนา จารีตประเพณี  
        1.อนุรกัษ์ สบืสานศลิปวฒันธรรม และจารีตประเพณีทีด่ีงาม  
        2.บ ารุง รกัษา ท านุ ศาสนา 
 
    5.บรหิารงานตามหลกัธรรมาภบิาล  
        1.เสรมิสรา้งการพฒันาการเมอืงทอ้งถิน่ใหโ้ปรง่ใส สจุรติ  
        2.พฒันาสมรรถนะการท างานของบคุลากร  
        3.พฒันาเพิม่ขีดความสามารถในดา้นการบรหิารจดัการ การเงนิ การคลงั และ  
        4.พฒันาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใหท้นัสมยั  



        5.เสรมิสรา้งความเขม้แข็งและกาสรมสีว่นรว่มของประชาชน  
 
ง. การวางแผน 
    อบต.หนองพลบั ไดจ้ดัท าแผนยุทธศาสตร์การพฒันาและแผนพฒันา 3 ปี (พ.ศ. 2557-2559) ตามกระบวนการทีบ่ญัญตัไิวใ้นระเบยีบ
กระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการจดัท าแผนพฒันาองค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2548 โดยผา่นการมสีว่นรว่มของประชาชน เช่น การจดั
เวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพือ่รบัฟงัปญัหาและความตอ้งการทีแ่ทจ้รงิของประชาชนในพื้นที ่กอ่นน ามาจดัท าโครงการเพือ่
พฒันาพื้นที ่ทีบ่รรจุไวใ้นแผนพฒันา 3 ปี ตอ่ไป  
 
    อบต.หนองพลบั ได้ประกาศใช้แผนพฒันา 3 ปี (พ.ศ. 2557-2559) เมือ่วนัที ่ 17 พฤษภาคม 2556 โดยได้ก าหนดโครงการทีจ่ะ
ด าเนินการตามแผนพฒันา 3 ปี (พ.ศ. 2557-2559) 

ยุทธศาสตร์ 
2557 2558 2559 

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 

1.การพฒันาปรบัปรุงโครงสรา้งพ้ืนฐาน แหลง่น ้า สภาพแวดลอ้มน่า
อยู่ 

39 6,730,696.00 27 6,521,200.00 21 9,284,000.00 

2.การพฒันาคนและสงัคมทีม่ีคุณภาพ 53 3,118,880.00 45 2,555,880.00 45 2,545,880.00 

3.การพฒันาเศรษฐกจิชุมชนหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพียง 7 935,000.00 4 825,000.00 4 825,000.00 

4.การรกัษา พฒันาศลิปวฒันธรรม ศาสนา จารีตประเพณี 28 463,000.00 28 463,000.00 28 463,000.00 

5.บรหิารงานตามหลกัธรรมาภบิาล 21 2,987,500.00 16 1,946,000.00 16 3,896,000.00 

รวม 148 14,235,076.00 120 12,311,080.00 114 17,013,880.00 
 

 

 จ. การจดัท างบประมาณ 
ผูบ้รหิารอบต.หนองพลบั ไดป้ระกาศใช้ขอ้บญัญตังิบประมาณ เมือ่วนัที ่ 4 กนัยายน 2556 โดยมโีครงการทีบ่รรจุอยูใ่นขอ้บญัญตังิบประมาณ 
จ านวน 84 โครงการ งบประมาณ 7,542,550 บาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ไดด้งัน้ี 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
งบประมาณ 
ตามข้อบญัญตั ิ

1.การพฒันาปรบัปรุงโครงสรา้งพ้ืนฐาน แหลง่น ้า สภาพแวดลอ้มน่าอยู ่ 14 2,929,770.00 

2.การพฒันาคนและสงัคมทีม่ีคุณภาพ 38 2,349,280.00 

3.การพฒันาเศรษฐกจิชุมชนหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพียง 4 835,000.00 

4.การรกัษา พฒันาศลิปวฒันธรรม ศาสนา จารีตประเพณี 18 248,500.00 

5.บรหิารงานตามหลกัธรรมาภบิาล 10 1,180,000.00 

รวม 84 7,542,550.00 
 

 

 
รายละเอียดโครงการในข้อบญัญตัิงบประมาณ อบต.หนองพลบั มีดงัน้ี 

  ยุทธศาสตร์ โครงการ 
แหล่งทีม่า 
งบประมาณ 

งบตาม
ข้อบญัญตั ิ

วตัถ ุ
ประสงค ์

ผลผลิต 

1. 1.การพฒันาปรบัปรุง
โครงสรา้งพ้ืนฐาน 
แหลง่น ้า สภาพแวดลอ้ม
น่าอยู ่

โครงการกอ่สรา้งรางสง่น ้าคสล.
รูปตวัยู ต ัง้แตค่ลองชลประทาน 
หมู ่2 

 510,000.00 เพื่อพฒันาระบบรางสง่น ้าให้
อยู่ในสภาพทีด่ี เกษตรกรมีน ้า
ใช ้

รางสง่น ้า คสล. 

2. 1.การพฒันาปรบัปรุง
โครงสรา้งพ้ืนฐาน 
แหลง่น ้า สภาพแวดลอ้ม
น่าอยู ่

โครงการกอ่สรา้งรางสง่น ้าคสล.
รูปตวัยู หมู ่2 

 510,000.00 เพื่อพฒันาระบบรางสง่น ้าให้
อยู่ในสภาพทีด่ี เกษตรกรมีน ้า
ใช ้

รางสง่น ้า คสล. 

3. 1.การพฒันาปรบัปรุง
โครงสรา้งพ้ืนฐาน 
แหลง่น ้า สภาพแวดลอ้ม
น่าอยู ่

โครงการกอ่สรา้งรางระบายน ้า 
คสล.รูปตวัยูฯ หมู ่3 

 245,000.00 เพื่อพฒันารางระบายน ้าให้อยู่
ในสภาพทีด่ี พรอ้มใช้งาน 

รางระบายน ้าคสล. 

4. 1.การพฒันาปรบัปรุง
โครงสรา้งพ้ืนฐาน 
แหลง่น ้า สภาพแวดลอ้ม
น่าอยู ่

โครงการกอ่สรา้งซุ้มเฉลมิพระ
เกียรต ิหมู ่3 

 340,000.00 เพื่อพฒันาสิง่แวดลอ้มภายใน
หมูบ่า้นให้หน้ามองและมี
ความสวยงามยิง่ขึน้ 

กอ่สรา้งซุ้มเฉลมิพระ
เกียรต ิ

5. 1.การพฒันาปรบัปรุง
โครงสรา้งพ้ืนฐาน 
แหลง่น ้า สภาพแวดลอ้ม
น่าอยู ่

โครงการสง่เสรมิการคดัแยก
ขยะ (ขยะเป็น 0) 

 5,000.00 เพื่อลดปรมิาณขยะทีไ่ม่
สามารถจดัการไดข้อง
ประชาชนและใช้ถุงผา้แทน
ถุงพลาสตกิ 

คดัแยกขยะ 

6. 1.การพฒันาปรบัปรุง
โครงสรา้งพ้ืนฐาน 
แหลง่น ้า สภาพแวดลอ้ม
น่าอยู ่

โครงการ Big Cleening Day  5,000.00 เพื่อท าความสะอาดต าบลให้
สะอาดพรอ้มกนัท ั่วประเทศ 

สิง่แวดลอ้ม 



7. 1.การพฒันาปรบัปรุง
โครงสรา้งพ้ืนฐาน 
แหลง่น ้า สภาพแวดลอ้ม
น่าอยู ่

โครงการหน้าบา้นหน้ามอง  3,000.00 เพื่อพฒันาระบบสิง่แวดลอ้ม
ให้สะอาด 

สิง่แวดลอ้ม 

8. 1.การพฒันาปรบัปรุง
โครงสรา้งพ้ืนฐาน 
แหลง่น ้า สภาพแวดลอ้ม
น่าอยู ่

โครงการทอ้งถิน่หนองพลบัสวย
ดว้ยมือเรา 

 3,000.00 เพื่อพฒันาต าบลหนองพลบัให้
มีความสวยงามและ
สิง่แวดลอ้มสะอาด 

หนองพลบัสวยดว้ยมือ
เรา 

9. 1.การพฒันาปรบัปรุง
โครงสรา้งพ้ืนฐาน 
แหลง่น ้า สภาพแวดลอ้ม
น่าอยู ่

โครงการชุมชน-โรงเรียนปลอด
ขยะ 

 5,000.00 เพื่อลดขยะในต าบลหนองพลบั
และการคดัแยกขยะเพื่อใช้
ประโยชน์ 

ชุมชนปลอดขยะ 

10. 1.การพฒันาปรบัปรุง
โครงสรา้งพ้ืนฐาน 
แหลง่น ้า สภาพแวดลอ้ม
น่าอยู ่

โครงการกอ่สรา้งถนน คสล.
(ต ัง้แตบ่า้นนายอศัวนิ ออ่นนุ่ม-
คลองชลฯ) หมูท่ี ่1 

 705,000.00 เพื่อพฒันาระบบคมนาคมให้
อยู่ในสภาพทีด่ี พรอ้มใช้งาน 
และเกดิความสะดวก 

ถนนทีพ่รอ้มใช้งาน 

11. 1.การพฒันาปรบัปรุง
โครงสรา้งพ้ืนฐาน 
แหลง่น ้า สภาพแวดลอ้ม
น่าอยู ่

โครงการดาดคอนกรีตคลองสง่
น ้า หมู ่7 

 385,000.00 เพื่อพฒันาระบบคมนาคมให้
อยู่ในสภาพทีด่ ี

คลองสง่น ้า 

12. 1.การพฒันาปรบัปรุง
โครงสรา้งพ้ืนฐาน 
แหลง่น ้า สภาพแวดลอ้ม
น่าอยู ่

โครงการปรบัปรุงภูมทิศัน์รอบ
แนวเขตบรเิวณส านกังาน อบต.
หนองพลบั 

 25,550.00 เพื่อพฒันาภูมทิศัน์รอบแนว
เขตส านกังานอบต.ให้มีความ
สมบูร์และสิง่แวดลอ้มทีเ่กดิ
การพฒันาทีดี่ขึน้ 

ปรบัปรุงภูมทิศัน์
ส านกังานอบต.หนอง
พลบั 

13. 1.การพฒันาปรบัปรุง
โครงสรา้งพ้ืนฐาน 
แหลง่น ้า สภาพแวดลอ้ม
น่าอยู ่

อุดหนุนโครงการขยายเขต
ไฟฟ้าแรงต ่า 

 65,000.00 เพื่อให้ชุมชนมีไฟฟ้าใช ้ ไฟฟ้าแรงต ่า 

14. 1.การพฒันาปรบัปรุง
โครงสรา้งพ้ืนฐาน 
แหลง่น ้า สภาพแวดลอ้ม
น่าอยู ่

อุดหนุนโครงการขยายเขต
ไฟฟ้าสาธารณะพรอ้มไฟฟ้า
แรงต ่า บา้นเจห๊นุนฯ 

 123,220.00 เพื่อให้ชุมชนมีไฟฟ้าใช ้ ไฟฟ้าสาธารณะ 

15. 2.การพฒันาคนและ
สงัคมทีม่ีคุณภาพ 

โครงการสง่เสรมิกจิกรรมศูนย์
พฒันาเด็กเล็กวดัธรรมรงัษี 

 30,000.00 เพื่อสง่เสรมิการเรียนให้เกดิ
การพฒันาทางดา้นรา่งกาย 
อารมณ์ สตปิญัญา 

กจิกรรมศูนย์พฒันาเด็ก
เล็กวดัธรรมรงัษี 

16. 2.การพฒันาคนและ
สงัคมทีม่ีคุณภาพ 

โครงการจดัซ้ืออาหารเสรมิ 
(นม) ให้แกโ่รงเรียนบา้นหนอง
พลบั 

 72,800.00 เพื่อเด็กนกัเรียนมีนมดืม่เพ่ือ
สุขภาพรา่งกายทีแ่ข็งแรง 

อาหารเสรมิ (นม) 

17. 2.การพฒันาคนและ
สงัคมทีม่ีคุณภาพ 

โครงการจดัซ้ืออาหารเสรมิ 
(นม) ให้แกโ่รงเรียนบา้นดอนยี่
กรอก 

 163,800.00 เพื่อให้เด็กนกัเรียนมีนมดืม่
เพื่อสุขภาพรา่งกายทีแ่ข็งแรง 

อาหารเสรมิ (นม) 

18. 2.การพฒันาคนและ
สงัคมทีม่ีคุณภาพ 

โครงการประชุมผูป้กครองศูนย์
พฒันาเด็กเล็กวดัธรรมรงัษี 

 6,000.00 เพื่อให้ผูป้กครองมีสว่นรว่มใน
การจดักจิกรรมของศูนย์
พฒันาเด็กเล็กวดัธรรมรงัษี 

การให้ความรูผู้ป้กครอง
เด็กเล็ก 

19. 2.การพฒันาคนและ
สงัคมทีม่ีคุณภาพ 

โครงการสนบัสนุนอาหาร
กลางวนัโรงเรียนบา้นดอนยี่
กรอก 

 360,000.00 เพื่อให้เด็กนกัเรียนมีอาหาร
กลางวนัรบัประทาน 

อาหารกลางเด็กนกัเรียน 

20. 2.การพฒันาคนและ
สงัคมทีม่ีคุณภาพ 

โครงการสนบัสนุนอาหาร
กลางวนัโรงเรียนบา้นหนอง
พลบั 

 160,000.00 เพื่อให้เด็กนกัเรียนมีอาหาร
กลางวนัรบัประทาน 

อาหารกลางเด็กนกัเรียน 

21. 2.การพฒันาคนและ
สงัคมทีม่ีคุณภาพ 

โครงการสนบัสนุนคา่ใช้จา่ย
การบรหิารสถานศกึษา 

 224,000.00 เพื่อให้เด็กนกัเรียนมีอาหาร
กลางวนัรบัประทาน 

การบรหิารสถานศกึษา 

22. 2.การพฒันาคนและ
สงัคมทีม่ีคุณภาพ 

โครงการสนบัสนุนงบประมาณ
จา้งครูสอนภาษาองักฤษ 

 100,080.00 เพื่อสนบัสนุนครูภาษาองักฤษ
ของโรงเรียนในเขตพ้ืนทีดู่แล
ทีข่าดแคลน 

ครูสอนภาษาองักฤต 

23. 2.การพฒันาคนและ
สงัคมทีม่ีคุณภาพ 

โครงการคลนิิกอา่นหนงัสือ-
เขียนถูก 

 10,000.00 เพื่อสง่เสรมิให้เด็กอา่นหนงัสือ
ออก 

ศูนย์การอา่นหนงัสือ 

24. 2.การพฒันาคนและ
สงัคมทีม่ีคุณภาพ 

โครงการสง่เสรมิกจิกรรม
แขง่ขนักีฬาหมูบ่า้นตา้นยาเสพ
ตดิ 

 42,000.00 เพื่อสง่เสรมิการห่างไกลจาก
ยาเสพตดิ 

การแขง่ขนักีฬาหมูบ่า้น 

25. 2.การพฒันาคนและ
สงัคมทีม่ีคุณภาพ 

โครงการจดัซ้ืออุปกรณ์กีฬา
ประจ าหมูบ่า้น 

 60,000.00 เพื่อเสรมิสรา้งให้ประชาชน
หนัมาใสใ่จสุขภาพ 

อุปกรณ์กีฬาประจ า
หมูบ่า้น 

26. 2.การพฒันาคนและ
สงัคมทีม่ีคุณภาพ 

โครงการจดัซ้ือเครือ่งเลน่สนาม
ส าหรบัเด็กศูนย์พฒันาเด็กเล็ก 

 136,600.00 เพื่อสง่เสรมิพฒันาการ
ทางดา้นรา่งกายส าหรบัเด็ก
ผา่นกระบวนการเลน่ 

เครือ่งเลน่สนามเด็กเล็ก 

27. 2.การพฒันาคนและ โครงการ อสม.สมัพนัธ์ ต าบล  50,000.00 เพื่อหาประสบการณ์ใน เสรมิสรา้ง อสม.ให้มี



สงัคมทีม่ีคุณภาพ หนองพลบั การศกึษาดูงานสามารถน าสิง่
ทีไ่ดม้าปรบัใช้ให้เกดิ
ประโยชน์ในพ้ืนที ่

ประสทิธภิาพ 

28. 2.การพฒันาคนและ
สงัคมทีม่ีคุณภาพ 

โครงการฉีดวคัซีนป้องกนัโรค
พษิสุนขับา้ 

 50,000.00 เพื่อควบคุมและป้องกนัโรค
พษิสุนขับา้ให้กบัประชาชน 

การฉีดวคัซีนป้องกนัโรค
พษิสุนขับา้ 

29. 2.การพฒันาคนและ
สงัคมทีม่ีคุณภาพ 

โครงการจดัสวสัดกิารและ
กจิกรรมส าหรบัผูสู้งอายุ 

 40,000.00 เพื่อจดัสวสัดกิารให้แก่
ผูสู้งอายุและสรา้งสมัพนัธ์ทีด่ี
ในกลุม่ผูสู้งอายุ 

การจดัสวสัดกิารและ
กจิกรรมส าหรบัผูสู้งอายุ 

30. 2.การพฒันาคนและ
สงัคมทีม่ีคุณภาพ 

โครงการสมทบการกองทุน
หลกัประกนัสุขภาพในระดบั
ทอ้งถิน่หรือพ้ืนที ่

 30,000.00 เพื่อสมทบงบประมาณในการ
จดัท าการทางสาธารณสุขของ
กงอทุน สปสช. 

การสมทบกองทุน
หลกัประกนัสุขภาพ 

31. 2.การพฒันาคนและ
สงัคมทีม่ีคุณภาพ 

โครงการฉีดพ่นหมอกควนั
ป้องกนัการแพรร่ะบาดของโรค
ไขเ้ลือดออก 

 50,000.00 เพื่อควบคุมและป้องกนัโรค
ไขเ้ลือดออกให้กบัประชาชน 

การฉีดพ่นหมอกควนั 

32. 2.การพฒันาคนและ
สงัคมทีม่ีคุณภาพ 

โครงการอบรมฟ้ืนฟู
สมรรถภาพของเจา้หน้าที ่อป
พร.พรอ้มฝึกอบรมชุมดใหม ่

 170,000.00 เพื่อเป็นการทบทวนทกัษะ
ความสามารถของเจา้หน้าที ่
อปพร. 

การอบรมฟ้ืนฟู
สมรรถภาพ 

33. 2.การพฒันาคนและ
สงัคมทีม่ีคุณภาพ 

โครงการจดัต ัง้จุดให้บรกิาร
ประชาชนในเทศกาลตา่งๆ 

 20,000.00 เพื่อเตรียมความพรอ้มในการ
ป้องกนัอุบตัเิหตุ อุบตัภิยัตา่ง 
ๆ ทีอ่าจเกดิขึน้เน่ืองใน
เทศกาลตา่งๆ 

การจดัต ัง้จุดให้บรกิาร
ในเทศกาลตา่ง ๆ 

34. 2.การพฒันาคนและ
สงัคมทีม่ีคุณภาพ 

โครงการถนนสีขาว  20,000.00 เพื่อให้ประชาชนไดร้บัความ
ปลอดภยั รวดเร็ซ และสะดวก
ในการเดนิทาง 

การป้องกนัอุบตัเิหตุทาง
ถนน 

35. 2.การพฒันาคนและ
สงัคมทีม่ีคุณภาพ 

โครงการฟ้ืนฟูความรูใ้ห้แก ่อป
พร. 

 20,000.00 เพื่อเป็นการทบทวนทกัษะ
ความสามารถของเจา้หน้าที ่
อปพร. 

การเพิม่ทกัษะ
ความสามารถ 

36. 2.การพฒันาคนและ
สงัคมทีม่ีคุณภาพ 

โครงการอบรมฟ้ืนฟู
สมรรถภาพของเจา้หน้าที ่อป
พร.พรอ้มฝึกอบรมชุดใหม ่

 150,000.00 เพื่อเป็นการทบทวนทกัษะ
ความสามารถของเจา้หน้าที่
อปพร. 

การอบรมและการซ้อม
แผน อปพร. 

37. 2.การพฒันาคนและ
สงัคมทีม่ีคุณภาพ 

สนบัสนุนงบประมาณการ
ด าเนินงาน ศตส.อ.เมือง
เพชรบุรี 

 70,000.00 เพื่อสนบัสนุนงบประมาณใน
เรือ่งป้องกนัยาเสพตดิ 

สนบัสนุนงบประมาณ
การด าเนิน 

38. 2.การพฒันาคนและ
สงัคมทีม่ีคุณภาพ 

โครงการศกึษาตา้งการใช้ยา
เสพตดิในวยัเรียน 

 10,000.00 เพื่อจดัฝึกอบรมให้ความรู้
เรือ่งยาเสพตดิให้กบัเยาวชน
และประชาชนท ั่วไป 

การศกึษาตา้นการใช้ยา
เสพตดิ 

39. 2.การพฒันาคนและ
สงัคมทีม่ีคุณภาพ 

โครงการสงเคราะห์เบี้ยยงัชีพ
ผูป่้วยเอดส์ 

 18,000.00 เพื่อช่วยเหลือผูป่้วยโรคเอดส์
ให้มีความเป็นอยู่ทีดี่ขึน้ 

เบี้ยยงัชีพผูป่้วยโรคเอดส์ 

40. 2.การพฒันาคนและ
สงัคมทีม่ีคุณภาพ 

โครงการสานสายใยผูสู้งวยักบั
ลูกหลาน 

 30,000.00 เพื่อน าผูสู้งอายุ/เด็กและ
เยาวชนไดเ้ขา้วดัฟงัธรรมท า
กจิกรรมรว่มกนั สรา้ง
ความสมัพนัธ์ทีด่ ี

สานสายใยผูสู้งวยักบั
ลูกหลาน 

41. 2.การพฒันาคนและ
สงัคมทีม่ีคุณภาพ 

โครงการสง่เสรมิกจิกรรมวนั
เด็กแห่งชาต ิ

 50,000.00 เพื่อสรา้งความตระหนกัสิง่
ส าคญัของเด็กเยาวชน 

กจิกรรมวนัเด็ก 

42. 2.การพฒันาคนและ
สงัคมทีม่ีคุณภาพ 

โครงการสง่เสรมิกจิกรรมวนั
พ่อแห่งชาต ิ

 30,000.00 เพื่อให้ประชาชนไดแ้สดง
ความจงรกัภกัดีตอ่สถาบนั
พระมหากษตัรย์ิ 

กจิกรรมวนัพ่อแห่งชาต ิ

43. 2.การพฒันาคนและ
สงัคมทีม่ีคุณภาพ 

โครงการสง่เสรมิกจิกรรมวนั
แมแ่ห่งชาต ิ

 30,000.00 เพื่อให้ประชาชนไดแ้สดง
ความจงรกัภกัดีตอ่สถาบนั
พระมหากษตัรย์ิ 

กจิกรรมวนัแมแ่ห่งชาต ิ

44. 2.การพฒันาคนและ
สงัคมทีม่ีคุณภาพ 

โครงการด าเนินงานสง่เสรมิ
สุขภาพผูสู้งวยั 

 30,000.00 เพื่อให้ความรูเ้รือ่งโภชนาการ
สุขศกึษา แกผู่สู้งอายุ 

สง่เสรมิสุขภาพผูสู้งวยั 

45. 2.การพฒันาคนและ
สงัคมทีม่ีคุณภาพ 

โครงการรอบรูเ้รือ่งอาเซี่ยน  30,000.00 เพื่อสง่เสรมิให้ประชาชนใน
อาเซียนมีความเป็นอยู่และ
คุณภาพชีวติทีด่ี 

กจิกรรมสานสมัพนัธ์วนั
ครอบครวั 

46. 2.การพฒันาคนและ
สงัคมทีม่ีคุณภาพ 

โครงการพฒันาประสบการณ์
การเรียนรูข้องเด็กและเยาวชน
ต าบลหนองพลบั 

 50,000.00 เพื่อให้เด็กและเยาวชนใน
ต าบลหนองพลบัไดร้บั
ประสบการณ์การเรียนรู ้

การเรียนรูข้องเด็กและ
เยาวชน 

47. 2.การพฒันาคนและ
สงัคมทีม่ีคุณภาพ 

โครงการประกวดวาดภาพวนั
พ่อ 

 3,000.00 เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีจตินา
การในการวาดภาพ 

การประกวดวาดภาพวนั
พ่อ 

48. 2.การพฒันาคนและ
สงัคมทีม่ีคุณภาพ 

โครงการประกวดวาดภาพวนั
แม ่

 3,000.00 เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีจตินา
การในการวาดภาพ 

การประกวดวาดภาพวนั
แม ่

49. 2.การพฒันาคนและ
สงัคมทีม่ีคุณภาพ 

โครงการนดัพบผูสู้งวยั  10,000.00 เพื่อสรา้งความสมัพนัธ์ทีด่ีตอ่
ผูสู้งวยั และท ากจิกรรม
รว่มกนั 

กจิกรรมนดัพบผูสู้งวยั 



50. 2.การพฒันาคนและ
สงัคมทีม่ีคุณภาพ 

โครงการสง่เสรมิสุขภาพ
ผูสู้งอายุโดยใช้หลกั 3 อ. 

 10,000.00 เพื่อเสรมิสรา้งสุขภาพผูสู้งอายุ
ให้มีความแข็งแรงและมีจติใจ
ทีเ่ขม้แข็ง 

การสง่เสรมิสุขภาพ
ผูสู้งอายุ 

51. 2.การพฒันาคนและ
สงัคมทีม่ีคุณภาพ 

โครงการป้องกนัและแกไ้ข
ปญัหายาเสพตดิ(จดัต ัง้ดา่น
ตรวจยาเสพตดิ) 

 5,000.00 เพื่อป้องกนัและแกไ้ขปญัหา
ยาเสพตดิ 

ประชาชนในหนองพลบั 

52. 2.การพฒันาคนและ
สงัคมทีม่ีคุณภาพ 

โครงการสง่เสรมิความรู้
เกีย่วกบัภยัและการป้องกนัภยั
แกป่ระชาชน 

 5,000.00 เพื่อสง่เสรมิความรูเ้กีย่วภยั
ตา่งๆ 

การอยรม 

53. 3.การพฒันาเศรษฐกจิ
ชุมชนหลกัปรชัญา
เศรษฐกจิพอเพียง 

โครงการขบัเคลือ่นปรชัญา
เศรษฐกจิพอเพียง 

 50,000.00 เพื่อจดัฝึกอบรมให่้ความรูก้บั
ประชาชนเกีย่วกบัปรชัญา
เศรษฐกจิพอเดียง 

ขบัเคลือ่นปรชัญาเศรษ
กนิ 

54. 3.การพฒันาเศรษฐกจิ
ชุมชนหลกัปรชัญา
เศรษฐกจิพอเพียง 

โครงการสนบัสนุนเงนิทุน
เศรษฐกจิชุมชน 

 700,000.00 เพื่อให้ประชาชนมีอาชีพและ
รายไดเ้พิม่ขึน้ 

เศรษฐกจิชุมชน 

55. 3.การพฒันาเศรษฐกจิ
ชุมชนหลกัปรชัญา
เศรษฐกจิพอเพียง 

โครงการฝึกอบรมสง่เสรมิ
อาชีพระยะส ัน้ 

 65,000.00 เพื่อพฒันาให้ประชาชนมี
อาชีพ และรายไดเ้พิม่ขึน้ 

การฝึกอบรมสง่เสรมิ
อาชีพระยะส ัน้ 

56. 3.การพฒันาเศรษฐกจิ
ชุมชนหลกัปรชัญา
เศรษฐกจิพอเพียง 

โครงการรณรงค์ปลูกหญา้แฝก 
ประจ าปี พ.ศ.2557 

 20,000.00 เพื่อรกัษาสภาพแวดลอ้ม หญา้แฝก 

57. 4.การรกัษา พฒันา
ศลิปวฒันธรรม ศาสนา 
จารีตประเพณี 

โครงการอนุรกัษ์และสง่เสรมิ
ประเพณีลอยกระทง 

 50,000.00 เพื่อเป็นการอนุรกัษ์และ
สง่เสรมิประเพณีลอยกระทง
ให้เป็นมรดกทางวฒันธรรม
ของต าบล 

การอนุรกัษ์และสง่เสรมิ
ประเพณีลอยกระทง 

58. 4.การรกัษา พฒันา
ศลิปวฒันธรรม ศาสนา 
จารีตประเพณี 

โครงการสง่เสรมิกจิกรรมสรง
น ้าพระรดน ้าขอพรผูสู้งอายุ
ต าบลหนองพลบั 

 40,000.00 เพื่อเป็นการอนุรกัษ์และ
สง่เสรมิประเพณีวนัสงกรานต์
ให้เป็นมรดกทางวฒันธรรม
ของต าบล 

กจิกรรมสรงน ้าพระรด
น ้าขอพรผูสู้งอายุ 

59. 4.การรกัษา พฒันา
ศลิปวฒันธรรม ศาสนา 
จารีตประเพณี 

สนบัสนุนงบประมาณการจดั
งานพระนครคีรีของจงัหวดั 

 20,000.00 เพื่อเป็นการอนุรกัษ์
วฒันธรรมและประเพณีอนัดี
งามไว ้

สนบัสนุนงบประมาณ
การจดังานพระนครคีรี 

60. 4.การรกัษา พฒันา
ศลิปวฒันธรรม ศาสนา 
จารีตประเพณี 

โครงการสง่เสรมิการทอ่งเทีย่ว
ประเพณีไทยทรงด าต าบลหนอง
พลบั 

 50,000.00 เพื่อเป็นการอนุรกัษ์และ
สง่เสรมิประเพณีไทยทรงด า
ให้เป็นมรดกทางวฒันธรรม
ของต าบล 

สง่เสรมิการทอ่งเทีย่ว
ประเพณีไทยทรงด า 

61. 4.การรกัษา พฒันา
ศลิปวฒันธรรม ศาสนา 
จารีตประเพณี 

โครงการเยาวชนสืบสานภูมิ
ปญัญาทอ้งถิน่ กจิกรรมแทง
หยวก 

 5,000.00 เพื่อเป็นการอนุรกัษ์และ
สง่เสรมิประเพณีไทยทรงด า
ให้เป็นมรดกทางวฒันธรรม
ของต าบล 

กจิกรรมการแทงหยวก 

62. 4.การรกัษา พฒันา
ศลิปวฒันธรรม ศาสนา 
จารีตประเพณี 

โครงการเยาวชนสืบสานภูมิ
ปญัญาทอ้งถิน่ กจิกรรมท า
สมุนไพรไทย 

 8,500.00 เพื่อเป็นการอนุรกัษ์และ
สง่เสรมิภูมปิญัญาทอ้งถิน่ให้
เป็นมรดกทางวฒันธรรมของ
ต าบล 

กจิกรรมท าสมุนไพรไทย 

63. 4.การรกัษา พฒันา
ศลิปวฒันธรรม ศาสนา 
จารีตประเพณี 

โครงการเยาวชนสืบสานภูมิ
ปญัญาทอ้งถิน่ กจิกรรมเขียน
ลายไทย 

 5,000.00 เพื่อเป็นการอนุรกัษ์และ
สง่เสรมิภูมปิญัญาทอ้งถิน่ใน
การสืบสานวฒันธรรมไทย 

กจิกรรมการละเลน่
พ้ืนบา้น 

64. 4.การรกัษา พฒันา
ศลิปวฒันธรรม ศาสนา 
จารีตประเพณี 

โครงการเยาวชนสืบสานภูมิ
ปญัญาทอ้งถิน่ กจิกรรม
การละเลน่พ้ืนบา้น 

 5,000.00 เพื่อเป็นการอนุรกัษ์และการ
สืบสานทางวฒันธรรมของ
ต าบล 

กจิกรรมการท าโมบาย 

65. 4.การรกัษา พฒันา
ศลิปวฒันธรรม ศาสนา 
จารีตประเพณี 

โครงการเยาวชนสืบสานภูมิ
ปญัญาทอ้งถิน่ กจิกรรมการท า
โมบาย 

 5,000.00 เพื่อเป็นการอนุรกัษ์
วฒันธรรมและประเพณีอนัดี
งามไว ้

กจิกรรมแขง่ขนัสะบา้ 

66. 4.การรกัษา พฒันา
ศลิปวฒันธรรม ศาสนา 
จารีตประเพณี 

โครงการเยาวชนสืบสานภูมิ
ปญัญาทอ้งถิน่ กจิกรรมการท า
ลูกช่วง 

 5,000.00 เพื่อเป็นการอนุรกัษ์และสืบ
สานประเพณีการแตง่กาย
พ้ืนบา้น 

การแตง่กายพ้ืนบา้น 

67. 4.การรกัษา พฒันา
ศลิปวฒันธรรม ศาสนา 
จารีตประเพณี 

โครงการเยาวชนสืบสานภูมิ
ปญัญาทอ้งถิน่ กจิกรรมการแตง่
กายพ้ืนบา้น 

 5,000.00 เพื่อเป็นการอนุรกัษ์และ
สง่เสรมิภูมปิญัญาทอ้งถิน่ใน
การสืบสานวฒันธรรมไทย 

กจิกรรมการเป่าแคน 

68. 4.การรกัษา พฒันา
ศลิปวฒันธรรม ศาสนา 
จารีตประเพณี 

โครงการสง่เสรมิกจิกรรม
ปฏบิตัธิรรมเนกขมัมะบารมี
บวชชีพราหมณ์เฉลมิพระ
เกียรตพิระบาทสมเด็จพระ
เจา้อยู่หวั 

 30,000.00 เพื่อเสรมิสรา้งการปฏบิตัธิรรม 
และพุทธศาสนา 

กจิกรรมปฏบิตัธิรรม
เนกขมัมะบารมีบวชชี
พราหมณ์เฉลมิพระ
เกียรตฯิ 

69. 4.การรกัษา พฒันา
ศลิปวฒันธรรม ศาสนา 

โครงการสืบสานวนัส าคญัทาง
พระพุทธศษสนา "วมัมาฆบูชา" 

 3,000.00 เพื่อเป็นการอนุรกัษ์และสืบ
สานวนัส าคญัทาง

การสืบสานวนัส าคญัทาง
พระพุทธศาสนา 



จารีตประเพณี พระพุทธศาสนา 

70. 4.การรกัษา พฒันา
ศลิปวฒันธรรม ศาสนา 
จารีตประเพณี 

โครงการสืบสานวนัส าคญัทาง
พระพุทธศษสนา "วมัวสิาขบู
ชา" 

 3,000.00 เพื่อเป็นการอนุรกัษ์และสืบ
สานวนัส าคญัทาง
พระพุทธศาสนา 

การสืบสานวนัส าคญัทาง
พระพุทธศาสนา 

71. 4.การรกัษา พฒันา
ศลิปวฒันธรรม ศาสนา 
จารีตประเพณี 

โครงการสืบสานวนัส าคญัทาง
พระพุทธศษสนา "วนั
อาสาฬหบูชา" 

 3,000.00 เพื่อเป็นการอนุรกัษ์และสืบ
สานวนัส าคญัทาง
พระพุทธศาสนา 

การสืบสานวนัส าคญัทาง
พระพุทธศาสนา 

72. 4.การรกัษา พฒันา
ศลิปวฒันธรรม ศาสนา 
จารีตประเพณี 

โครงการสืบสานวนัส าคญัทาง
พระพุทธศษสนา "วนั
เขา้พรรษา" 

 3,000.00 เพื่อเป็นการอนุรกัษ์และสืบ
สานวนัส าคญัทาง
พระพุทธศาสนา 

การสืบสานวนัส าคญัทาง
พระพุทธศาสนา 

73. 4.การรกัษา พฒันา
ศลิปวฒันธรรม ศาสนา 
จารีตประเพณี 

โครงการสืบสานวนัส าคญัทาง
พระพุทธศษสนา "วนัออก
พรรษา" 

 3,000.00 เพื่อเป็นการอนุรกัษ์และสืบ
สานวนัส าคญัทาง
พระพุทธศาสนา 

การสืบสานวนัส าคญัทาง
พระพุทธศาสนา 

74. 4.การรกัษา พฒันา
ศลิปวฒันธรรม ศาสนา 
จารีตประเพณี 

โครงการสืบสานภูมปิญัญา
ทอ้งถิน่ กจิกรรมการท ากระทง 

 5,000.00 เพื่ออนุรกัษ์ให้คนรูจ้กัการท า
กระทงใบตอง 

กระทงใบตอง 

75. 5.บรหิารงานตามหลกั
ธรรมาภบิาล 

อุดหนุนงบประมาณศูนย์ขอ้มูล
ขา่วสารการจดัซ้ือจดัจา้งองค์กร
ปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

 10,000.00 เพื่อมีศูนย์ขอ้มูลขา่วสารของ
อ าเภอให้บรกิารประชาชน 

อุดหนุนงบประมาณศูนย์
ขอ้มูลขา่วสารการจดัซ้ือ
จดัจา้งอปท. 

76. 5.บรหิารงานตามหลกั
ธรรมาภบิาล 

โครงการด าเนินการจดัการ
เลือกต ัง้นายก/สมาชกิสภา 

 300,000.00 เพื่อพฒันาความรูแ้ละ
เสรมิสรา้งประสบการณ์ 

เสรมิสรา้งประสทิธภิาพ
ในการบรหิารงานของ
สมาช ิเจา้หน้าที ่

77. 5.บรหิารงานตามหลกั
ธรรมาภบิาล 

โครงการสง่เสรมิคุณธรรม
จรยิธรรมของบุคลากรทอ้งถิน่ 

 10,000.00 เพื่อสรา้งจติส านึกเพิม่พูน
ความรูค้วามเขา้ใจให้แก่
บุคลากรขององค์กรฯ 

เสรมิสรา้งคุณธรรม
จรยิธรรมของบุคลากร
ทอ้งถิน่ 

78. 5.บรหิารงานตามหลกั
ธรรมาภบิาล 

โครงการพฒันาศกัยภาพใน
การปฏบิตังิานของผูบ้รหิาร ฯ 

 300,000.00 เพื่อเสรมิสรา้งความรูใ้นการ
ท างาน 

การพฒันาศกัยภาพใน
การปฏบิตังิานฯ 

79. 5.บรหิารงานตามหลกั
ธรรมาภบิาล 

โครงการอบรมให้ความรู้
เกีย่วกบับทบาทหน้าทีข่อง
ผูบ้รหิาร สมาชกิอบต.และ
พนกังานลูกจา้ง ของอบต.หนอง
พลบั 

 30,000.00 เพื่อเพิม่ความรูใ้ห้กบั
เจา้หน้าที ่สมาชกิ และคณะ
บรหิาร 

การอบรมให้ความรู้
เกีย่วกบับทบาทหน้าที่
ของผูบ้รหิารฯ 

80. 5.บรหิารงานตามหลกั
ธรรมาภบิาล 

การจดัซ้ือครุภณัฑ์เพื่อเพิม่
ประสทิธภิาพในการท างาน 

 200,000.00 เพื่อเพิม่ความสะดวกให้การ
ท างานของเจา้หน้าที ่

การจดัซ้ือครุภณัฑ์ 

81. 5.บรหิารงานตามหลกั
ธรรมาภบิาล 

โครงการ อบต.ตอบแทน
ประชาชนเพื่อประชาชน 

 10,000.00 เพื่อการเขา้ถงึปญัหาของ
ประชาชน 

อบต.ตอบแทนประชาชน 
เพื่อประชาชน 

82. 5.บรหิารงานตามหลกั
ธรรมาภบิาล 

การจดัการเลือกต ัง้นายกอบต. 
สมาชกิสภาอบต. กรณีครบ
วาระการด ารงต าแหน่ง 4 ปี 

 300,000.00 เพื่อด าเนินการตามเลือกต ัง้ใน
กรณีครบวาระ 4 ปี ของ
ผูบ้รหิารและสมาชกิสภา 

การจดัการเลือกต ัง้นายก
อบต. สมาชกิสภาอบต. 

83. 5.บรหิารงานตามหลกั
ธรรมาภบิาล 

โครงการเยี่ยมบา้น ยามเย็น  10,000.00 เพื่อออกพบประชาชนในตอน
เย็นเพื่อรบัฟงัความคดิเห็น
จากประชาชน 

การเยี่ยมบา้น ยามเย็น 

84. 5.บรหิารงานตามหลกั
ธรรมาภบิาล 

โครงการการประชุมเชงิ
ปฏบิตักิารเพื่อสง่เสรมิบูรณา
การแผนชุมชน 

 10,000.00 เพื่อสรา้งสรรค์การมีสว่นรว่ม
ให้กบัประชาชน 

ให้ประชาชนไดม้ีสว่น
รว่มในการท างาน 

 

 

ฉ. การใช้จ่ายงบประมาณ 
     อบต.หนองพลบั มกีารใช้จา่ยงบประมาณในการด าเนินโครงการตามขอ้บญัญตังิบประมาณ โดยไดม้กีารกอ่หน้ีผูกพนั/ ลงนามในสญัญา รวม 
66 โครงการ จ านวนเงนิ 4,137,878 บาท มกีารเบกิจา่ยงบประมาณ จ านวน 64 โครงการ จ านวนเงนิ 3,244,778 ลา้นบาท สามารถจ าแนกตาม
ยุทธศาสตร์ ไดด้งัน้ี 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
การกอ่หน้ีผูกพนั/ 
ลงนามในสญัญา 

โครงการ การเบกิจ่ายงบประมาณ 

1.การพฒันาปรบัปรุงโครงสรา้งพื้นฐาน แหลง่น ้า สภาพแวดลอ้มน่าอยู่  10 2,215,831.79 8 1,322,831.79 

2.การพฒันาคนและสงัคมทีม่คีณุภาพ  31 1,287,512.86 31 1,287,412.86 

3.การพฒันาเศรษฐกจิชุมชนหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพียง  4 259,902.00 4 259,902.00 

4.การรกัษา พฒันาศลิปวฒันธรรม ศาสนา จารีตประเพณี  11 162,782.00 11 162,782.00 

5.บรหิารงานตามหลกัธรรมาภบิาล  10 211,849.50 10 211,849.50 

รวม 66 4,137,878.15 64 3,244,778.15 

    



 รายละเอียดโครงการในข้อบญัญตัิงบประมาณอบต.หนองพลบั ทีม่ีการกอ่หน้ีผูกพนั/ลงนามในสญัญา มีดงัน้ี 

  ยุทธศาสตร์ โครงการ 
แหล่งทีม่า 
งบประมาณ 

งบตาม
ข้อบญัญตั ิ

วงเงินตาม
สญัญา 

คูส่ญัญา 
วนัทีเ่ซ็น
สญัญา 

ระยะเวลา
การ

ด าเนินงาน 

1. 1.การพฒันาปรบัปรุง
โครงสรา้งพ้ืนฐาน 
แหลง่น ้า 
สภาพแวดลอ้มน่าอยู ่

โครงการกอ่สรา้งรางสง่น ้าค
สล.รูปตวัยู ต ัง้แตค่ลอง
ชลประทาน หมู ่2 

 510,000.00 466,011.00 หจก.เพชรสุรยิะ 
5/2557 

18/07/2557 60 

2. 1.การพฒันาปรบัปรุง
โครงสรา้งพ้ืนฐาน 
แหลง่น ้า 
สภาพแวดลอ้มน่าอยู ่

โครงการกอ่สรา้งรางสง่น ้าค
สล.รูปตวัยู หมู ่2 

 510,000.00 508,000.00 5/2557 หจก.
เพชรสุรยิะ 

18/07/2557 60 

3. 1.การพฒันาปรบัปรุง
โครงสรา้งพ้ืนฐาน 
แหลง่น ้า 
สภาพแวดลอ้มน่าอยู ่

โครงการสง่เสรมิการคดัแยก
ขยะ (ขยะเป็น 0) 

 5,000.00 2,000.00 65/2557 รา้น
ศกึษาภณัฑ ์

01/08/2557 3 

  1,250.00 
68/2557 นาย
รณรงค์ พราหมณ์
ช่ืน 

04/08/2557 3 

4. 1.การพฒันาปรบัปรุง
โครงสรา้งพ้ืนฐาน 
แหลง่น ้า 
สภาพแวดลอ้มน่าอยู ่

โครงการ Big Cleening 
Day 

 5,000.00 3,500.00 นางสาวกมลรตัน์ 
กลิน่โพธิก์ลบั 
6/2557 

28/11/2556 0 

5. 1.การพฒันาปรบัปรุง
โครงสรา้งพ้ืนฐาน 
แหลง่น ้า 
สภาพแวดลอ้มน่าอยู ่

โครงการชุมชน-โรงเรียน
ปลอดขยะ 

 5,000.00 4,500.00 46/2557 นายเรงิ
ศกัดิ ์ทองค า 

15/05/2557 3 

6. 1.การพฒันาปรบัปรุง
โครงสรา้งพ้ืนฐาน 
แหลง่น ้า 
สภาพแวดลอ้มน่าอยู ่

โครงการกอ่สรา้งถนน คสล.
(ต ัง้แตบ่า้นนายอศัวนิ ออ่น
นุ่ม-คลองชลฯ) หมูท่ี ่1 

 705,000.00 704,000.00 4/2557 หจก.
เฉลา สุวรรณชาต ิ

01/07/2557 30 

7. 1.การพฒันาปรบัปรุง
โครงสรา้งพ้ืนฐาน 
แหลง่น ้า 
สภาพแวดลอ้มน่าอยู ่

โครงการดาดคอนกรีตคลองสง่
น ้า หมู ่7 

 385,000.00 385,000.00 2/2557 หจก.เอส 
พี เพชรบุรี 

04/06/2557 60 

8. 1.การพฒันาปรบัปรุง
โครงสรา้งพ้ืนฐาน 
แหลง่น ้า 
สภาพแวดลอ้มน่าอยู ่

โครงการปรบัปรุงภูมทิศัน์รอบ
แนวเขตบรเิวณส านกังาน 
อบต.หนองพลบั 

 25,550.00 1,466.00 30/2557 รา้น
อรุณไฟฟ้า-
กอ่สรา้ง 

17/03/2557 3 

  7,530.00 
31/2557 นางสาว
ทดัดาว ทบัทมิทอง 

17/03/2557 3 

  4,500.00 
34/2557 นาย
ปญัญา กลอ่มศรี 

18/03/2557 3 

9. 1.การพฒันาปรบัปรุง
โครงสรา้งพ้ืนฐาน 
แหลง่น ้า 
สภาพแวดลอ้มน่าอยู ่

อุดหนุนโครงการขยายเขต
ไฟฟ้าแรงต ่า 

 65,000.00 29,046.72 การไฟฟ้าสว่น
ภูมภิาค จงัหวดั
เพชรบุรี 

13/02/2557 0 

10. 1.การพฒันาปรบัปรุง
โครงสรา้งพ้ืนฐาน 
แหลง่น ้า 
สภาพแวดลอ้มน่าอยู ่

อุดหนุนโครงการขยายเขต
ไฟฟ้าสาธารณะพรอ้มไฟฟ้า
แรงต ่า บา้นเจห๊นุนฯ 

 123,220.00 99,028.07 การไฟฟ้าสว่น
ภูมภิาค จงัหวดั
เพชรบุรี 

13/02/2557 0 

11. 2.การพฒันาคนและ
สงัคมทีม่ีคุณภาพ 

โครงการสง่เสรมิกจิกรรมศูนย์
พฒันาเด็กเล็กวดัธรรมรงัษี 

 30,000.00 2,450.00 นายธีรพร ชุนฬ
หวานิช 16/2557 

20/12/2556 0 

  700.00 
67/2557 นางสาว
ฉลวย แกว้คลัณา 

07/08/2557 1 

12. 2.การพฒันาคนและ
สงัคมทีม่ีคุณภาพ 

โครงการจดัซ้ืออาหารเสรมิ 
(นม) ให้แกโ่รงเรียนบา้น
หนองพลบั 

 72,800.00 4,815.72 สหกรณ์โคนม
ชะอ า-ห้วยทราย 
จ ากดั 2/2557 
งวดที ่1 

28/10/2556 0 

13. 2.การพฒันาคนและ
สงัคมทีม่ีคุณภาพ 

โครงการจดัซ้ืออาหารเสรมิ 
(นม) ให้แกโ่รงเรียนบา้นดอน
ยี่กรอก 

 163,800.00 11,504.22 สหกรณ์โคนม
ชะอ า-ห้วยทราย 
3/2557 งวดที ่1 

28/10/2556 0 

14. 2.การพฒันาคนและ
สงัคมทีม่ีคุณภาพ 

โครงการประชุมผูป้กครอง
ศูนย์พฒันาเด็กเล็กวดัธรรม

 6,000.00 700.00 นายธีรพร ชุนฬ
หวานิช 14/2557 

20/12/2556 3 



รงัษี 

15. 2.การพฒันาคนและ
สงัคมทีม่ีคุณภาพ 

โครงการสนบัสนุนอาหาร
กลางวนัโรงเรียนบา้นดอนยี่
กรอก 

 360,000.00 164,000.00 เงนิอุดหนุนอาหาร
กลางวนั จาก อบต.
หนองพลบั 

04/12/2556 3 

16. 2.การพฒันาคนและ
สงัคมทีม่ีคุณภาพ 

โครงการสนบัสนุนอาหาร
กลางวนัโรงเรียนบา้นหนอง
พลบั 

 160,000.00 74,000.00 เงนิอุดหนุนอาหาร
กลางวนั จาก อบต.
หนองพลบั 

04/12/2556 0 

17. 2.การพฒันาคนและ
สงัคมทีม่ีคุณภาพ 

โครงการสนบัสนุนคา่ใช้จา่ย
การบรหิารสถานศกึษา 

 224,000.00 70,000.00 สถานศกึษาวดั
ธรรมรงัษี อบต.
หนองพลบั 

19/12/2556 0 

  70,000.00 
สถานศกึษาวดั
ธรรมรงัษี อบต.
หนองพลบั 

12/05/2557 0 

18. 2.การพฒันาคนและ
สงัคมทีม่ีคุณภาพ 

โครงการสนบัสนุนงบประมาณ
จา้งครูสอนภาษาองักฤษ 

 100,080.00 50,040.00 เงนิอุดหนุนอืน่
โรงเรียนบา้นดอน
ยี่กรอก 

04/12/2556 0 

19. 2.การพฒันาคนและ
สงัคมทีม่ีคุณภาพ 

โครงการสง่เสรมิกจิกรรม
แขง่ขนักีฬาหมูบ่า้นตา้นยาเสพ
ตดิ 

 42,000.00 12,600.00 21/2557 นางยุพา 
เรืองสนิ 

13/05/2557 3 

20. 2.การพฒันาคนและ
สงัคมทีม่ีคุณภาพ 

โครงการจดัซ้ืออุปกรณ์กีฬา
ประจ าหมูบ่า้น 

 60,000.00 55,970.00 17/2557 รา้น
เจรญิพร 

25/06/2557 3 

21. 2.การพฒันาคนและ
สงัคมทีม่ีคุณภาพ 

โครงการจดัซ้ือเครือ่งเลน่
สนามส าหรบัเด็กศูนย์พฒันา
เด็กเล็ก 

 136,600.00 99,500.00 15/2557 นาย
เชาวลติ แจม่สวา่ง 

23/05/2557 3 

22. 2.การพฒันาคนและ
สงัคมทีม่ีคุณภาพ 

โครงการ อสม.สมัพนัธ์ ต าบล
หนองพลบั 

 50,000.00 450.00 46/2557 นายเรงิ
ศกัดิ ์ทองค า 

24/04/2557 0 

  11,600.00 
20/2557 นาง
ดาวเรือง บวัเกดิ 

30/04/2557 2 

  1,000.00 47/2557 รา้นซนิ 29/04/2557 3 

  26,000.00 
20/2557 นายเอก
ชยั วรรณา 

30/04/2557 4 

23. 2.การพฒันาคนและ
สงัคมทีม่ีคุณภาพ 

โครงการฉีดวคัซีนป้องกนัโรค
พษิสุนขับา้ 

 50,000.00 450.00 นายเรงิศกัดิ ์
ทองค า 33/2557 

13/03/2557 3 

  1,600.00 
นายรณรงค์ 
พราหมณ์ช่ืน 
34/2557 

13/03/2557 3 

  34,530.00 
นายมานะ บุตร
เพชร 10/2557 

13/03/2557 3 

24. 2.การพฒันาคนและ
สงัคมทีม่ีคุณภาพ 

โครงการจดัสวสัดกิารและ
กจิกรรมส าหรบัผูสู้งอายุ 

 40,000.00 450.00 47/2557 นายเรงิ
ศกัดิ ์ทองค า 

26/05/2557 3 

  13,500.00 
22/2557 นาง
ดาวเรือง บวัเกดิ 

26/05/2557 3 

25. 2.การพฒันาคนและ
สงัคมทีม่ีคุณภาพ 

โครงการฉีดพ่นหมอกควนั
ป้องกนัการแพรร่ะบาดของ
โรคไขเ้ลือดออก 

 50,000.00 6,800.00 64/2557 รา้น
เมืองทองซพัพลาย 

01/08/2557 5 

  5,400.00 
66/2557 นาย
รณรงค์ พราหมณ์
ช่ืน 

05/08/2557 3 

  11,000.00 
25/2557 นายเรงิ
ศกัดิ ์ทองค า 

04/08/2557 3 

26. 2.การพฒันาคนและ
สงัคมทีม่ีคุณภาพ 

โครงการอบรมฟ้ืนฟู
สมรรถภาพของเจา้หน้าที ่อป
พร.พรอ้มฝึกอบรมชุมดใหม ่

 170,000.00 450.00 นายเรงิศกัดิ ์
ทองค า 35/2557 

27/03/2557 2 

  22,500.00 
นายรณรงค์ 
พราหมณ์ช่ืน 
15/2557 

28/03/2557 5 

  99,000.00 
นางสาวกลัยาณี พิ
ลาวุฒ ิ16/2557 

28/03/2557 4 

  1,500.00 
นายรณรงค์ 
พราหมณ์ช่ืน 
35/2557 

28/03/2557 4 

  2,500.00 
นายสมปอง สนิ
เขียว 38/2557 

31/03/2557 3 



  1,232.46 
สถานีบรกิาร
น ้ามนัเพียว 
39/2557 

02/04/2557 1 

  1,850.00 
นางสาวอุไร ไทร
งาม 34/2557 

31/03/2557 3 

  3,059.00 
รา้นศกึษาภณัฑ์ 
33/2557 

28/03/2557 3 

  31,000.00 
เงนิยืม คชจ.
โครงการ อปพร. 

03/04/2557 0 

27. 2.การพฒันาคนและ
สงัคมทีม่ีคุณภาพ 

โครงการจดัต ัง้จุดให้บรกิาร
ประชาชนในเทศกาลตา่งๆ 

 20,000.00 7,200.00 คา่ตอบแทน อป
พร. จ านวน36 คน 

21/04/2557 0 

  7,000.00 
คา่ตอบแทน อป
พร. 

07/01/2557 0 

28. 2.การพฒันาคนและ
สงัคมทีม่ีคุณภาพ 

โครงการถนนสีขาว  20,000.00 1,740.00 58/2557 รา้น
ศกึษาภณัฑ ์

08/07/2557 5 

  4,200.00 
58/2557 นาย
รณรงค์ พราหมณ์
ช่ืน 

09/07/2557 5 

  500.00 
56/2557 นายเรงิ
ศกัดิ ์ทองค า 

07/07/2557 3 

29. 2.การพฒันาคนและ
สงัคมทีม่ีคุณภาพ 

โครงการอบรมฟ้ืนฟู
สมรรถภาพของเจา้หน้าที ่อป
พร.พรอ้มฝึกอบรมชุดใหม ่

 150,000.00 99,000.00 นางสาวกลัยาณี พิ
ลาวุฒ ิ16/2557 

27/03/2557 0 

  1,500.00 
นายรณรงค์ 
พราหมณ์ช่ืน 
35/2557 

27/03/2557 3 

  22,500.00 
นายรณรงค์ 
พราหมณ์ช่ืน 
15/2557 

27/03/2557 5 

  450.00 
นายเรงิศกัดิ ์
ทองค า 35/2557 

27/03/2557 0 

  2,500.00 
นายสมปอง สนิ
เขียว38/2557 

31/03/2557 3 

  1,232.46 
สถานีบรกิาร
น ้ามนัเพียว 
39/2557 

02/04/2557 0 

  1,850.00 
นางสาวอุไร ไทร
งาม 34/2557 

27/03/2557 0 

  3,059.00 
รา้นศกึษาภณัฑ์ 
33/2557 

27/03/2557 0 

30. 2.การพฒันาคนและ
สงัคมทีม่ีคุณภาพ 

สนบัสนุนงบประมาณการ
ด าเนินงาน ศตส.อ.เมือง
เพชรบุรี 

 70,000.00 2,500.00 ทีท่ าการปกครอง
อ าเภอเมือง
เพชรบุรี 

28/05/2557 0 

  38,000.00 
ทีท่ าการปกครอง
อ าเภอเมือง
เพชรบุรี 

29/07/2557 0 

31. 2.การพฒันาคนและ
สงัคมทีม่ีคุณภาพ 

โครงการศกึษาตา้งการใช้ยา
เสพตดิในวยัเรียน 

 10,000.00 500.00 65/2557 นายเรงิ
ศกัดิ ์ทองค า 

01/08/2557 3 

  1,250.00 
69/2557 นาย
รณรงค์ พราหมณ์
ช่ืน 

01/08/2557 3 

  2,400.00 
66/2557 รา้น
ศกึษาภณัฑ ์

06/08/2557 3 

32. 2.การพฒันาคนและ
สงัคมทีม่ีคุณภาพ 

โครงการสานสายใยผูสู้งวยักบั
ลูกหลาน 

 30,000.00 450.00 นายเรงิศกัดิ ์
ทองค า 11/2557 

27/11/2556 7 

  11,200.00 
นางบรรจง ทองใบ 
1/2557 

27/11/2556 7 

33. 2.การพฒันาคนและ
สงัคมทีม่ีคุณภาพ 

โครงการสง่เสรมิกจิกรรมวนั
เด็กแห่งชาต ิ

 50,000.00 6,800.00 18/2557 นางสาว
ละมุด สุขเรือง 

08/01/2557 0 

  38,000.00 
6/2557 นายเอก
ชยั วรรณา 

08/01/2557 0 

34. 2.การพฒันาคนและ
สงัคมทีม่ีคุณภาพ 

โครงการสง่เสรมิกจิกรรมวนั
พ่อแห่งชาต ิ

 30,000.00 6,000.00 นายจวง เรืองสนิ 
12/2557 

27/11/2556 7 



  12,000.00 
นางประทีป จุย้
ส าราญ 4/2557 

27/11/2556 7 

  12,000.00 
นายเสวก แกว้
คลัณา 5/2557 

27/11/2556 7 

35. 2.การพฒันาคนและ
สงัคมทีม่ีคุณภาพ 

โครงการสง่เสรมิกจิกรรมวนั
แมแ่ห่งชาต ิ

 30,000.00 7,400.00 70/2557 นายเรงิ
ศกัดิ ์ทองค า 

05/08/2557 3 

  4,800.00 
71/2557 นาย
เสวก แกว้คลัณา 

08/08/2557 4 

  3,800.00 
72/2557 นาย
ฉลอง ชูแกว้ 

08/08/2557 4 

  6,000.00 
73/2557 นาง
ประทีป จุย้ส าราญ 

08/08/2557 4 

  3,800.00 
74/2557 นางสาว
ละมุด สุขเรือง 

08/08/2557 4 

36. 2.การพฒันาคนและ
สงัคมทีม่ีคุณภาพ 

โครงการด าเนินงานสง่เสรมิ
สุขภาพผูสู้งวยั 

 30,000.00 450.00 นายเรงิศกัดิ ์
ทองค า 24/2557 

13/02/2557 3 

  13,500.00 
นางดาวเรือง บวั
เกดิ 11/2557 

13/02/2557 3 

37. 2.การพฒันาคนและ
สงัคมทีม่ีคุณภาพ 

โครงการรอบรูเ้รือ่งอาเซี่ยน  30,000.00 9,800.00 นายเรงิศกัดิ ์
ทองค า 23/2557 

11/02/2557 3 

  4,280.00 
รา้นศกึษาภณัฑ์ 
24/2557 

11/02/2557 3 

  3,500.00 
นายรณรงค์ 
พราหมณ์ช่ืน 
25/2557 

13/02/2557 0 

  3,150.00 
นายรณรงค์ 
พราหมณ์ช่ืน 
23/2557 

13/02/2557 0 

38. 2.การพฒันาคนและ
สงัคมทีม่ีคุณภาพ 

โครงการพฒันาประสบการณ์
การเรียนรูข้องเด็กและเยาวชน
ต าบลหนองพลบั 

 50,000.00 450.00 นายเรงิศกัดิ ์
ทองค า 27/2557 

26/03/2557 5 

  24,000.00 
นายกติตกิรณ์ 
เพชรชมภูพนัธ์ 
12/2557 

04/03/2557 3 

  8,400.00 
นายรณรงค์ 
พราหมณ์ช่ืน 
29/2557 

04/03/2557 3 

  4,800.00 
นายรณรงค์ 
พราหมณ์ช่ืน 
29/2557 

04/03/2557 3 

39. 2.การพฒันาคนและ
สงัคมทีม่ีคุณภาพ 

โครงการประกวดวาดภาพวนั
พ่อ 

 3,000.00 3,000.00 นายจ าเรญิ กติยิา
ยาม 

02/12/2556 0 

40. 2.การพฒันาคนและ
สงัคมทีม่ีคุณภาพ 

โครงการสง่เสรมิสุขภาพ
ผูสู้งอายุโดยใช้หลกั 3 อ. 

 10,000.00 5,950.00 49/2557 นาง
ดาวเรือง บวัเกดิ 

23/06/2557 3 

  450.00 50/2557 23/06/2557 3 

  2,100.00 
52/2557 นาง
ดาวเรือง บวัเกดิ 

30/06/2557 3 

41. 2.การพฒันาคนและ
สงัคมทีม่ีคุณภาพ 

โครงการสง่เสรมิความรู้
เกีย่วกบัภยัและการป้องกนัภยั
แกป่ระชาชน 

 5,000.00 500.00 53/2557 03/07/2557 3 

  1,400.00 
59/2557 นาย
รณรงค์ พราหมณ์
ช่ืน 

15/07/2557 0 

42. 3.การพฒันาเศรษฐกจิ
ชุมชนหลกัปรชัญา
เศรษฐกจิพอเพียง 

โครงการขบัเคลือ่นปรชัญา
เศรษฐกจิพอเพียง 

 50,000.00 500.00 62/2557 นายเรงิ
ศกัดิ ์ทองค า 

21/07/2557 3 

  2,400.00 ยืมคา่วทิยากร 23/07/2557 0 

  14,000.00 
24/2557 นายเอก
ชยั วรรณา 

23/07/2557 3 

  7,600.00 
63/2557 นาง
บรรจง ทองใบ 

23/07/2557 3 

43. 3.การพฒันาเศรษฐกจิ
ชุมชนหลกัปรชัญา

โครงการสนบัสนุนเงนิทุน
เศรษฐกจิชุมชน 

 700,000.00 100,000.00 กลุม่ออมทรพัย์ 
เพื่อการผลติ

08/01/2557 0 



เศรษฐกจิพอเพียง หมุนเวียน บา้น
หนือ หมูท่ี ่5 

  100,000.00 
โครงการสง่เสรมิ
อาชีพเกษตรกร 
หมูท่ี ่3 

28/04/2557 0 

44. 3.การพฒันาเศรษฐกจิ
ชุมชนหลกัปรชัญา
เศรษฐกจิพอเพียง 

โครงการฝึกอบรมสง่เสรมิ
อาชีพระยะส ัน้ 

 65,000.00 2,500.00 75/2557 นางสุรี
พร บุญกอง 

14/08/2557 3 

  1,200.00 
77/2557 นายเรงิ
ศกัดิ ์ทองค า 

13/08/2557 3 

  8,000.00 
76/2557 นาง
บรรจง ทองใบ 

13/08/2557 5 

  1,925.00 
67/2557 นางสาว
ทดัดาว ทบัทมิทอง 

14/08/2557 3 

  10,127.00 
19/2557 นางสาว
กมลรตัน์ กลิน่โพธิ ์

กลบั 
14/08/2557 3 

45. 3.การพฒันาเศรษฐกจิ
ชุมชนหลกัปรชัญา
เศรษฐกจิพอเพียง 

โครงการรณรงค์ปลูกหญา้แฝก 
ประจ าปี พ.ศ.2557 

 20,000.00 1,250.00 นายเรงิศกัดิ ์
ทองค า 9/2557 

27/11/2556 3 

  10,400.00 
นางดาวเรือง บวั
เกดิ 3/2557 

27/11/2556 3 

46. 4.การรกัษา พฒันา
ศลิปวฒันธรรม ศาสนา 
จารีตประเพณี 

โครงการอนุรกัษ์และสง่เสรมิ
ประเพณีลอยกระทง 

 50,000.00 450.00 นายเรงิศกัดิ ์
ทองค า 5/2557 

12/11/2556 3 

  5,000.00 
นางสุวภทัร สงวน
สุด 6/2557 

13/11/2556 3 

  8,000.00 
นายสุวรรณ เอีย่ม
สะอาด 7/2557 

13/11/2556 3 

  10,000.00 
นายอศัวนิ ออ่นนุ่ม 
8/2557 

13/11/2556 3 

47. 4.การรกัษา พฒันา
ศลิปวฒันธรรม ศาสนา 
จารีตประเพณี 

โครงการสง่เสรมิกจิกรรมสรง
น ้าพระรดน ้าขอพรผูสู้งอายุ
ต าบลหนองพลบั 

 40,000.00 3,000.00 41/2557 นาย
ฉลอง ชูแกว้ 

08/04/2557 3 

  8,000.00 
40/2557 นาย
ธรรมรตัน์ พลาย
ศลิป์ 

08/04/2557 3 

  7,580.00 
42/2557 นาง
สุนทรีย์ อุน่จติต์ 

09/04/2557 2 

  450.00 
39/2557 นายเรงิ
ศกัดิ ์ทองค า 

08/04/2557 3 

48. 4.การรกัษา พฒันา
ศลิปวฒันธรรม ศาสนา 
จารีตประเพณี 

สนบัสนุนงบประมาณการจดั
งานพระนครคีรีของจงัหวดั 

 20,000.00 20,000.00 ทีท่ าการปกครอง
อ าเภอเมือง
เพชรบุรี 

21/01/2557 0 

49. 4.การรกัษา พฒันา
ศลิปวฒันธรรม ศาสนา 
จารีตประเพณี 

โครงการสง่เสรมิการทอ่งเทีย่ว
ประเพณีไทยทรงด าต าบล
หนองพลบั 

 50,000.00 14,000.00 นางสาวละมุด สุข
เรือง 13/2557 

07/03/2557 0 

  6,000.00 
นายมน ม ั่นหมาย 
14/2557 

07/03/2557 0 

  25,500.00 
นางประทีป จุย้
ส าราญ 15/2557 

07/03/2557 0 

  4,500.00 
นายแสวง จีนธู 
30/2557 

07/03/2557 0 

50. 4.การรกัษา พฒันา
ศลิปวฒันธรรม ศาสนา 
จารีตประเพณี 

โครงการเยาวชนสืบสานภูมิ
ปญัญาทอ้งถิน่ กจิกรรมท า
สมุนไพรไทย 

 8,500.00 450.00 นายเรงิศกัดิ ์
ทองค า 22/2557 

04/02/2557 3 

  2,250.00 
นางสาวละมุด สุข
เรือง 21/2557 

04/02/2557 3 

  4,990.00 
นางสาวอุษา บวัศริ ิ
24/2557 

04/02/2557 3 

51. 4.การรกัษา พฒันา
ศลิปวฒันธรรม ศาสนา 
จารีตประเพณี 

โครงการเยาวชนสืบสานภูมิ
ปญัญาทอ้งถิน่ กจิกรรมการท า
ลูกช่วง 

 5,000.00 1,500.00 นางสาวละมุด สุข
เรือง 14/2557 

13/12/2556 0 



  1,200.00 
นางบรรจง ทองใบ 
11/2557 

13/12/2556 0 

52. 4.การรกัษา พฒันา
ศลิปวฒันธรรม ศาสนา 
จารีตประเพณี 

โครงการสง่เสรมิกจิกรรม
ปฏบิตัธิรรมเนกขมัมะบารมี
บวชชีพราหมณ์เฉลมิพระ
เกียรตพิระบาทสมเด็จพระ
เจา้อยู่หวั 

 30,000.00 450.00 นายเรงิศกัดิ ์
ทองค า 36/2557 

28/03/2557 1 

  7,500.00 
นายฉลอง ชูแกว้ 
37/2557 

28/03/2557 5 

  22,000.00 
นางสาวละมุด สุข
เรือง 17/2557 

28/03/2557 5 

53. 4.การรกัษา พฒันา
ศลิปวฒันธรรม ศาสนา 
จารีตประเพณี 

โครงการสืบสานวนัส าคญัทาง
พระพุทธศษสนา "วมัวสิาขบู
ชา" 

 3,000.00 762.00 รา้นศกึษาภณัฑ์ 
22/2557 

11/02/2557 0 

  1,500.00 
44/2557 นายเรงิ
ศกัดิ ์ทองค า 

08/05/2557 3 

54. 4.การรกัษา พฒันา
ศลิปวฒันธรรม ศาสนา 
จารีตประเพณี 

โครงการสืบสานวนัส าคญัทาง
พระพุทธศษสนา "วนั
อาสาฬหบูชา" 

 3,000.00 1,500.00 54/2557 นายเรงิ
ศกัดิ ์ทองค า 

07/07/2557 3 

55. 4.การรกัษา พฒันา
ศลิปวฒันธรรม ศาสนา 
จารีตประเพณี 

โครงการสืบสานวนัส าคญัทาง
พระพุทธศษสนา "วนัออก
พรรษา" 

 3,000.00 3,000.00 รา้นศกึษาภณัฑ์ 
63/2556 

11/10/2556 3 

56. 4.การรกัษา พฒันา
ศลิปวฒันธรรม ศาสนา 
จารีตประเพณี 

โครงการสืบสานภูมปิญัญา
ทอ้งถิน่ กจิกรรมการท ากระทง 

 5,000.00 2,000.00 นางบรรจง ทองใบ 
4/2556 

13/11/2556 3 

  1,200.00 
คา่ตอบแทน
วทิยากร นางสาว
ยุพดี สีข า 

21/11/2556 0 

57. 5.บรหิารงานตามหลกั
ธรรมาภบิาล 

อุดหนุนงบประมาณศูนย์ขอ้มูล
ขา่วสารการจดัซ้ือจดัจา้งองค์
กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

 10,000.00 10,000.00 องค์การบรหิาร
สว่นต าบลโพพระ 

04/12/2556 0 

58. 5.บรหิารงานตามหลกั
ธรรมาภบิาล 

โครงการด าเนินการจดัการ
เลือกต ัง้นายก/สมาชกิสภา 

 300,000.00 6,000.00 รา้นศกึษาภณัฑ์ 
1/2557 

03/10/2556 5 

  450.00 
นายเรงิศกัดิ ์
ทองค า 1/2557 

03/10/2556 5 

  2,000.00 
นายรณรงค์ 
พราหมณ์ช่ืน 
2/2557 

03/10/2556 5 

  4,003.50 
โรงพมิพ์อาสา
รกัษาดนิแดน 
กรมการปกครอง 

13/09/2556 0 

59. 5.บรหิารงานตามหลกั
ธรรมาภบิาล 

โครงการสง่เสรมิคุณธรรม
จรยิธรรมของบุคลากรทอ้งถิน่ 

 10,000.00 500.00 48/2557นายเรงิ
ศกัดิ ์ทองค า 

30/05/2557 0 

60. 5.บรหิารงานตามหลกั
ธรรมาภบิาล 

โครงการพฒันาศกัยภาพใน
การปฏบิตังิานของผูบ้รหิาร ฯ 

 300,000.00 450.00 19/2557 นายเรงิ
ศกัดิ ์ทองค า 

10/01/2557 0 

  1,400.00 
16/2557 นางสาว
กมลรตัน์ กลิน่โพธิ ์

กลบั 
10/01/2557 0 

  2,800.00 
20/2557 นางวนั
เพ็ญ กลิน่สุคนธ์ 

10/01/2557 0 

  1,000.00 17/2557 รา้นซนิ 10/01/2557 0 

  22,000.00 
7/2557 นาย
สมหมาย ดวงแกว้ 

10/01/2557 0 

  22,000.00 
8/2557 นายกลอย 
สุวรรณ์ 

10/01/2557 0 

  22,000.00 
9/2557 นายจรญั 
เหล็กคม 

10/01/2557 0 

61. 5.บรหิารงานตามหลกั
ธรรมาภบิาล 

โครงการอบรมให้ความรู้
เกีย่วกบับทบาทหน้าทีข่อง
ผูบ้รหิาร สมาชกิอบต.และ
พนกังานลูกจา้ง ของอบต.
หนองพลบั 

 30,000.00 500.00 นายเรงิศกัดิ ์
ทองค า 85/2557 

05/09/2557 3 

  1,800.00 
นางบรรจง ทองใบ 
86/2557 

05/09/2557 3 



  1,500.00 
นายรณรงค์ 
พราหมณ์ช่ืน 
87/2557 

05/09/2557 3 

62. 5.บรหิารงานตามหลกั
ธรรมาภบิาล 

การจดัซ้ือครุภณัฑ์เพื่อเพิม่
ประสทิธภิาพในการท างาน 

 200,000.00 15,600.00 11/2557 รา้นชยั
เจรญิเฟอร์นิเจอร์ 

09/04/2557 3 

  26,500.00 
15/2557 นางสุ
ภาณี วรญัญาสาธติ 

04/06/2557 0 

  18,000.00 
6/2557 รา้นเบส
เทคโนโลยี 
เซอร์วสิ 

23/12/2556 3 

63. 5.บรหิารงานตามหลกั
ธรรมาภบิาล 

โครงการ อบต.ตอบแทน
ประชาชนเพื่อประชาชน 

 10,000.00 1,200.00 57/2557 นางสุรี
พร บุญกอง 

07/07/2557 3 

  500.00 
55/2557 นายเรงิ
ศกัดิ ์ทองค า 

07/07/2557 3 

64. 5.บรหิารงานตามหลกั
ธรรมาภบิาล 

การจดัการเลือกต ัง้นายกอบต. 
สมาชกิสภาอบต. กรณีครบ
วาระการด ารงต าแหน่ง 4 ปี 

 300,000.00 6,000.00 รา้นศกึษาภณัฑ์ 
1/2557 

03/10/2556 0 

  450.00 
นายเรงิศกัดิ ์
ทองค า 1/2557 

03/10/2556 0 

  2,000.00 
นายรณรงค์ 
พราหมณ์ช่ืน 
2/2557 

03/10/2556 0 

  3,387.00 
คา่ตอบแทน นาย
ประจวบ แสง
สุวรรณ 

11/11/2556 0 

  1,613.00 
คา่ตอบแทน 
นางสาวศริกิลัยา 
กจิรกัษา 

11/11/2556 0 

  6,036.00 
คา่ตอบแทน นางสุ
ปราณี รุง่ธีระ 

11/11/2556 0 

  1,260.00 
คา่ตอบแทน นาง
สาวติรี ทวีทรพัย์ 

11/11/2556 0 

  6,000.00 
คา่ตอบแทน นาย
โกศล กรีทวี 

11/11/2556 0 

  5,000.00 
คา่ตอบแทน นาง
ประไพ คชกฤษ 

11/11/2556 0 

  5,000.00 
คา่ตอบแทน 
นางสาวอุมาพร 
พลายแกว้ 

11/11/2556 0 

  5,000.00 
คา่ตอบแทน นาย
อภชิาต พวงน้อย 

11/11/2556 0 

  5,000.00 
คา่ตอบแทน นาง
เฉลมิขวญั ชุ่มจติต์ 

11/11/2556 0 

65. 5.บรหิารงานตามหลกั
ธรรมาภบิาล 

โครงการเยี่ยมบา้น ยามเย็น  10,000.00 450.00 นายเรงิศกัดิ ์
ทองค า 26/2557 

11/02/2557 5 

66. 5.บรหิารงานตามหลกั
ธรรมาภบิาล 

โครงการการประชุมเชงิ
ปฏบิตักิารเพื่อสง่เสรมิบูรณา
การแผนชุมชน 

 10,000.00 450.00 นายเรงิศกัดิ ์
ทองค า 25/2557 

11/02/2557 5 

  4,000.00 
นายรณรงค์ 
พราหมณ์ช่ืน 
25/2557 

11/02/2557 5 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานสรุปผลการด าเนินงาน ปี 2557 
อบต.หนองพลบั อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 

ยุทธศาสตร์ 

แผนการ
ด าเนินการ 
ท ัง้หมด 

อนุมตัิ
งบประมาณ 

ลงนามสญัญา เบกิจ่าย 100% 

จ านว
น 

โครงก
าร 

งบประม
าณ 

จ านว
น 

โครงก
าร 

งบประม
าณ 

จ านว
น 

โครงก
าร 

งบประม
าณ 

จ านว
น 

โครงก
าร 

งบประม
าณ 

จ านว
น 

โครงก
าร 

งบประม
าณ 

1.1.การพฒันาปรบัปรุงโครงสรา้งพื้นฐาน แหลง่น ้า 
สภาพแวดลอ้มน่าอยู่ 

39.0 6.73 14.0 2.93 10.0 2.22 8.0 1.32 8.0 1.32 

2.2.การพฒันาคนและสงัคมทีม่คีณุภาพ  53.0 3.12 38.0 2.35 31.0 1.29 31.0 1.29 30.0 1.28 

3.3.การพฒันาเศรษฐกจิชุมชนหลกัปรชัญาเศรษฐกจิ
พอเพียง 

7.0 0.94 4.0 0.84 4.0 0.26 4.0 0.26 4.0 0.26 

4.4.การรกัษา พฒันาศลิปวฒันธรรม ศาสนา จารีต
ประเพณี 

28.0 0.46 18.0 0.25 11.0 0.16 11.0 0.16 11.0 0.16 

5.5.บรหิารงานตามหลกัธรรมาภบิาล  21.0 2.99 10.0 1.18 10.0 0.21 10.0 0.21 10.0 0.21 
 

 

ช. ผลการด าเนินงาน 

     อบต.หนองพลบั ไดด้ าเนินการโครงการตามเทศบญัญตังิบประมาณ ปี 2557 ในเขตพื้นที ่โดยไดร้บัความรว่มมอื การสง่เสรมิและสนบัสนุนจาก

ภาคประชาชน ภาครฐั และภาคเอกชนในพื้นทีต่ลอดจนโครงการตา่งๆ ประสบผลส าเร็จดว้ยดี กอ่ใหเ้กดิประโยชน์แกป่ระชาชนท ัง้ในพื้นทีแ่ละพื้นที่

ใกลเ้คยีงโดยมผีลการด าเนินงานทีส่ าคญัดงัน้ี 

อปท. ใสข่้อมูลผลการด าเนินการ เช่น แผนภูม ิตาราง กราฟเปรียบเทียบ รูปถา่ย ผลการส ารวจความคดิเห็นของประชาชน หรือ ข้อมูลผลการ

ด าเนินงานด้านอืน่  ๆ     

 1. โครงการ Big Cleening Day 

                 

 

 

 

 

 

 

 

    2. โครงการฉีดวคัซีนป้องกนัโรคพษิสนุขับา้  

                

 

 

 

 

 

 

 

 



 3. โครงการอบรมฟ้ืนฟูสมรรถภาพของเจา้หน้าที ่อปพร.พรอ้มฝึกอบรมชุมดใหม่  

                

 

 

 

 

 

 

    

 4. โครงการสานสายใยผูส้งูวยักบัลูกหลาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 5. โครงการสง่เสรมิกจิกรรมวนัพอ่แหง่ชาติ  

             

 

 

 

 

 

 

 

    6. โครงการด าเนินงานสง่เสรมิสขุภาพผูส้งูวยั  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     7. โครงการรอบรูเ้รือ่งอาเซีย่น 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

     8. โครงการรณรงค์ปลูกหญา้แฝก ประจ าปี พ.ศ.2557 

     

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      9. โครงการอนุรกัษ์และสง่เสรมิประเพณีลอยกระทง  

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

10. โครงการสง่เสรมิการทอ่งเทีย่วประเพณีไทยทรงด าต าบลหนองพลบั  

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



        11. โครงการเยาวชนสบืสานภมูปิญัญาทอ้งถิน่ กจิกรรมท าสมนุไพรไทย  

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          12. โครงการเยาวชนสบืสานภมูปิญัญาทอ้งถิน่ กจิกรรมการท าลูกช่วง  

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. โครงการสง่เสรมิกจิกรรมปฏบิตัธิรรมเนกขมัมะบารมบีวชชีพราหมณ์เฉลมิพระเกยีรตพิระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั  

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. โครงการสบืสานวนัส าคญัทางพระพุทธศษสนา "วนัมาฆบชูา" 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15. โครงการ อบต.พบประชาชน เพือ่รบัฟงัปญัหาและรว่มกนัวางแผนพฒันาทอ้งถิน่  

   

 

 

 

 

 

 

 

  16. โครงการประชุมผูป้กครอง 

 

 

 

 

 

 

 

17. โครงการสง่เสรมิกจิกรรมวนัเด็กแหง่ชาติ  

 

 

 

 

 

 

 

18. โครงการสง่เสรมิกจิกรรมแขง่ขนักฬีาหมูบ่า้นตา้นยาเสพตดิต าบลหนองพลบั  

 

 

 

 

 

 

 

 



19. โครงการคดัแยกขยะ (ขยะเป็น 0) 

 

 

 

 

 

 

 

20. โครงการประกวดวาดภาพวนัแม่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21. โครงการชุมชน-โรงเรียนปลอดขยะ 

 

 

 

 

 

 

 

22. โครงการ อสม.สมัพนัธ์  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



23. โครงการจดัสวสัดกิารและกจิกรรมส าหรบัผูส้งูวยั  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24. โครงการจดัสถานทีเ่ดนิออกก าลงักาย “ทางเดนินวดเทา้เปลา่เพือ่สขุภาพ”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25. โครงการสบืสานวนัส าคญัทางพระพุทธศาสนา “วนัวสิาขบชูา”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26. โครงการจดัซ้ืออปุกรณ์กฬีาประจ าหมูบ่า้น  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



27. โครงการขบัเคลือ่นปรชัญาเศรษฐกจิพอเพียง  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28. โครงการศกึษาการใช้ยาเสพตดิในวยัเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29. โครงการปรบัปรุงภมูทิศัน์รอบแนวเขตบรเิวณส านกังาน อบต.หนองพลบั  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30.  โครงการกอ่สรา้งถนน คสล. (ต ัง้แตบ่า้นนายอศัวนิ  ออ่นนุ่ม-คลองชลฯ) หมูท่ี ่1 บา้นสมอดาน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



31. โครงการกอ่สรา้งรางสง่น ้า คสล.รูปตวัยู  หมูท่ี ่2 บา้นหนองส าโหรง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32. โครงการกอ่สรา้งรางระบายน ้า คสล.รูปตวัยู  หมูท่ี ่5 บา้นเหนือ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33. โครงการกอ่สรา้งถนน คสล. หมูท่ี ่6 บา้นดอนยีก่รอก  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

34. โครงการกอ่สรา้งดาดคอนกรีตคลองสง่น ้า หมูท่ี ่7 บา้นดอนขวาง  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ท ัง้น้ี หากประชาชนทุกทา่นหรือหน่วยงานราชการตา่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้งมขีอ้สงสยัหรือมคีวามประสงค์จะเสนอตวามคดิเห็นหรือ
ขอ้เสนอแนะ การบรหิารงานขออบต.หนองพลบัทราบ เพือ่จะไดพ้จิารณาการวางแผนพฒันาและปรบัปรุงการด าเนินการ ตอบสนอง
ความตอ้งการของประชาชนในพื้นทีใ่นระยะตอ่ไป 
 
     
                   จงึประกาศมาเพือ่ทราบโดยท ั่วกนั 
                    
 
 

ประกาศ ณ วนัที ่20 ตุลาคม 2557 
 
 
 
 
 

นายกอบต.หนองพลบั 
 
 
 
 
 

ขอ้มลู ณ 20/10/2557 


