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“นโยบายการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส” 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองพลับ พร้อมคณะผู้บริหารฯ มุ่งมั่น
พร้อมท่ีจะปฏิบัติหน้าที่และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในทุกๆ 
ด้าน เพื่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนชาวต าบลหนองพลับ ทั้งในด้าน
คุณภาพชีวิต ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ  
ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น การให้บริการสาธารณะอื่นๆ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นหน่วยงานของรัฐภายใต้โครงสร้างการจัดระเบียบ
บริหารราชการแผ่นดินตามหลักการกระจายอ านาจการปกครองที่มุ่งเน้นการ
กระจายอ านาจจากส่วนกลางลงสู่ท้องถิ่น และเป็นกลไกหนึ่งในการส่งเสริม
การปกครองในระบอบประชาธิปไตย ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็น
หน่วยงานหลักในการจัดท าบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชน    
ในท้องถิ่นที่น าไปสู่การพัฒนาประเทศ หลักการส าคัญในการบริหารงานที่
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองพลับยึดถือปฏิบัติ  คือ หลักธรรมาภิบาล 
(Good Governance) ในการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน
อย่างแท้จริง ประกอบด้วย  

1. หลักนิตธิรรม (Rule of Law) 
2. หลักคุณธรรม (Morality) 
3. หลักความโปร่งใส (Transparency) 
4. หลักการมีส่วนร่วม (Participation) 
5. หลักความรับผิดชอบ (Accountability) 
6. หลักความคุ้มค่า (Cost-Effectiveness / Economy) 
 

 

 

“ยกระดับผลการประเมิน 
คุณธรรมและความโปร่งใส 

ในการด าเนินงาน 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองพลับ 

เพ่ือน าไปสู่ระดับ AA” 
(Integrity and Transparency Assessment) 

 
การปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขแก่ประชาชนในท้องถิ่น ดังนั้น 

การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิดความยั่งยืน รัฐจะต้องให้ความเป็นอิสระแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยยึดหลัก
แห่งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น และส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลัก   
ในการจัดท าบริการสาธารณะ รวมทั้งมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ แก้ไขปัญหาในระดับพื้นที่ ส่วนการก ากับดูแลองค์กรปกครอง    
ส่วนท้องถิ่นจะท าได้เท่าที่จ าเป็นตามกรอบกฎหมายก าหนด และต้องเป็นไปเพื่อการคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น
อย่างแท้จริง  
 

 
 
                                                                                    (นายนที  เพ็งพิณ) 
                                                                       นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองพลับ 
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ค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลหนองพลับ 

ที่ 35 /2564 
เรื่อง  แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 

(Integrity and transparency  Assessment : ITA) 
ประจ าปีงบประมาณ 2564 

.................................................................... 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and 

Transparency Assessment: ITA) เป็นการประเมินที่มีจุดมุ่งหมายที่จะก่อให้เกิดการปรับปรุงพัฒนาด้านคุณธรรม
และความโปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐ โดยถือเป็นการประเมินที่ครอบคลุมหน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศ ซึ่งเป็น   
ไปตามมติคณะรัฐมนตรี ในการประชุมเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561 มีมติเห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐ ทุกหน่วยงาน   
ให้ความร่วมมือและเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  โดยใช้
แนวทางและเครื่องมือการประเมินตามที่สานักงาน ป.ป.ช. ก าหนด การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment System: ITAS) โดยมีเครื่องมือ   
ที่ใช้ในการประเมิน ประกอบด้วย แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency 
Assessment: IIT) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency 
Assessment : EIT) และแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency 
Assessment : OIT)  

 
 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองพลับ จึงมอบหมายให้พนักงานส่วนต าบลด าเนินการจัดเตรียมเอกสาร
ส าหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and transparency  
Assessment : ITA) ประจ าปีงบประมาณ 2563 โดยท าแบบส ารวจ แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open 
Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) โดยน าข้อมูลลงระบบเว็ปไซด์ของ อบต.หนองพลับ 
เพ่ือผู้ดูแลระบบจะได้ด าเนินการตอบแบบ OIT และผู้บริหารตรวจสอบและอนุมัติ OIT ต่อไป  ดังนี้ 

 
ข้อ ข้อมูล ผู้รับผิดชอบ 

 ข้อมูลพื้นฐาน  
o1 โครงสร้าง ว่าที่ร้อยโทสมพร  จันทร์มาก 
o2 ข้อมูลผู้บริหาร ว่าที่ร้อยโทสมพร  จันทร์มาก 
o3 อ านาจหน้าที่ ว่าที่ร้อยโทสมพร  จันทร์มาก 
o4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน นางจีรวรรณ  อินทรดิษฐ์ 
o5 ข้อมูลการติดต่อ ว่าที่ร้อยโทสมพร  จันทร์มาก 
o6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ว่าที่ร้อยโทสมพร  จันทร์มาก 

 การประชาสัมพันธ์  
o7 ข่าวประชาสัมพันธ์ ว่าที่ร้อยโทสมพร  จันทร์มาก 
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ข้อ ข้อมูล ผู้รับผิดชอบ 

 การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล  
o8 Q&A ว่าที่ร้อยโทสมพร  จันทร์มาก 
o9 Social Network ว่าที่ร้อยโทสมพร  จันทร์มาก 

 การด าเนินงาน  
o10 แผนด าเนินงานประจ าปี นางจีรวรรณ  อินทรดิษฐ์ 
o11 รายงานการก ากับติดตามการด าเนินงานประจ าปี รอบ 6 เดือน นางจีรวรรณ  อินทรดิษฐ์ 
o12 รายงานผลการด าเนินงานประจ าปี นางจีรวรรณ  อินทรดิษฐ์ 

 การปฏิบัติงาน  
o13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน ว่าที่ร้อยโทสมพร  จันทร์มาก 

 การให้บริการ  
o14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ ว่าที่ร้อยโทสมพร  จันทร์มาก 
o15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ว่าที่ร้อยโทสมพร  จันทร์มาก 
o16 รายงานผลการส ารวจความพึงพอใจการให้บริการ ว่าที่ร้อยโทสมพร  จันทร์มาก 
o17 E–Service นางวรรณพร  ชูจันทร์ 

 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี  
o18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี นางศุกลรัตน์  บุญมี 
o19 รายงานการก ากับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี รอบ 

6 เดือน 
นางศุกลรัตน์  บุญมี 

o20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี นางศุกลรัตน์  บุญมี 
 การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ  

o21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ นางศุกลรัตน์  บุญมี 
o22 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ นางศุกลรัตน์  บุญมี 
o23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน นางศุกลรัตน์  บุญมี 
o24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจ าปี นางศุกลรัตน์  บุญมี 

 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
o25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล นางสาวณัฐธิดา  จันธัญญะ 
o26 การด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล นางสาวณัฐธิดา  จันธัญญะ 
o27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล นางสาวณัฐธิดา  จันธัญญะ 
o28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจ าปี นางสาวณัฐธิดา  จันธัญญะ 

 การจัดการเรื่องร้องเรียนการทจุริตและประพฤติมิชอบ  
o29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ว่าที่ร้อยโทสมพร  จันทร์มาก 
o30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ว่าที่ร้อยโทสมพร  จันทร์มาก 
o31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ประจ าปี 
ว่าที่ร้อยโทสมพร  จันทร์มาก 

 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม  
o32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น นางวรรณพร  ชูจันทร์ 
o33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม นางจีรวรรณ  อินทรดิษฐ์ 
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ข้อ ข้อมูล ผู้รับผิดชอบ 
 เจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร  

o34 เจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร ว่าที่ร้อยโทสมพร  จันทร์มาก 
o35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ว่าที่ร้อยโทสมพร  จันทร์มาก 

 การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต  
o36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจ าปี ว่าที่ร้อยโทสมพร  จันทร์มาก 
o37 การด าเนินการเพ่ือจัดการความเสี่ยงการทุจริต ว่าที่ร้อยโทสมพร  จันทร์มาก 

 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร  
o38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร  

 แผนป้องกันการทุจริต  
o39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ว่าที่ร้อยโทสมพร  จันทร์มาก 
o40 รายงานการก ากับติดตามการด าเนินการป้องกันการทุจริต

ประจ าปี รอบ 6 เดือน 
ว่าที่ร้อยโทสมพร  จันทร์มาก 

o41 รายงานผลการด าเนินการป้องกันการทุจริตประจ าปี ว่าที่ร้อยโทสมพร  จันทร์มาก 
 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสฯในหน่วยงาน  

o42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ว่าที่ร้อยโทสมพร  จันทร์มาก 
o43 การด าเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส

ภายในหน่วยงาน 
ว่าที่ร้อยโทสมพร  จันทร์มาก 

 

  ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

  สั่ง ณ วันที่  20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564   
 
 
 
                          (นายนที  เพ็งพิณ) 
                    นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองพลับ 
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การเผยแพร่ผลการด าเนินงานผ่านช่องทางต่างๆ 
 
 
 
 

วิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมาย 
 

ค าขวัญต าบลหนองพลับ 
“พระพุทธธรรมรังษี  ประเพณไีทยทรงด า แตงโมขนมหวานเลิศล้ า น้อมน าเศรษฐกิจพอเพียง” 

 
วิสัยทัศน์ (Vision) 

หนองพลับเป็นต าบลน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สืบสานประเพณีวัฒนธรรม
ท้องถิ่น การบริหารงานเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน พร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียน 

 

พันธกิจ (Mission) 
พันธกิจที่ 1 จัดให้มีการ ปรับปรุง ซ่อมแซม สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ดา้นโครงสร้างพื้นฐาน แหล่งน้ า สภาพแวดล้อมท่ีดมีี

มาตรฐาน และเพยีงพอต่อความตอ้งการของประชาชน   
พันธกิจที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาจัดให้มีระบบการศึกษา สาธารณสุขให้ทั่วถึงรวมถึงพัฒนาสิ่งแวดล้อมคนในชุมชนให้มีความเข้มแข็ง         

และปลอดภัย    
พันธกิจที่ 3  ส่งเสริมอาชีพเกษตรกรรมที่ปลอดภัยจากสารพิษและเน้นเศรษฐกิจพอเพียง 
พันธกิจที่ 4  ส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและจารีตประเพณีท้องถิ่น 
พันธกิจที่ 5  พัฒนาและปรับปรุงระบบบรหิารจดัการใหม้ีประสิทธิภาพโปร่งใส 
 
จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา (Aimed at developing) 
1. ชุมชนมีระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน แหล่งน้ า และสภาพแวดล้อมท่ีดี มีมาตรฐาน เพียงพอต่อ

ความต้องการของประชาชน 
2. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีความมั่นคงปลอดภัย ในชีวิตและทรัพยส์ิน 
3. ประชาชน มีอาชีพและรายได้ทีเ่พียงพอต่อการด ารงชีวิต 
4. มีศิลปวัฒนธรรม ศาสนา ขนบธรรมเนยีมประเพณี ท่ีเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น 
5. อบต. มีการบริหารจดัการที่ดี มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
 
ยุทธศาสตร์ (Strategy) 
1. การพัฒนาปรับปรุงโครงสรา้งพื้นฐาน แหล่งน้ า สภาพแวดล้อมน่าอยู่ 
2. การพัฒนาคนและสังคมที่มีคณุภาพ 
3. การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
4. การรักษา พัฒนาศิลปวัฒนธรรม ศาสนา จารีตประเพณ ี
5. บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 

 “ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพ่ือประชาชน” 
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มาตรฐานทางจริยธรรม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 
มาตรา 5 มาตรฐานทางจริยธรรม คือ หลักเกณฑ์การ
ประพฤติปฏิบัติอย่างมีคุณธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

จะต้องประกอบด้วย 
 

 

 

 
ซื่อสัตย์สุจริต  
มีจิตส านึกที่ดี  
และรับผิดชอบ 
ต่อหน้าที่ 

ยึดม่ัน 
ในสถาบันหลัก 

ของประเทศ 
อันได้แก่ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
และการปกครองระบอบประชาธปิไตย

อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
 

 
กล้าตัดสินใจ 
และกระท าในสิ่งท่ี 
ถูกต้องชอบธรรม 

 

 
คิดถึง 

ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่า
ประโยชน์ส่วนตัว 

และมีจิตสาธารณะ 
  

 
มุ่งผลสัมฤทธิ์ 

ของงาน 

 
ปฏิบัติหน้าที่ 

อย่างเป็นธรรม 
และไม่เลือกปฏิบัติ  

ด ารงตน 
เป็นแบบอย่างที่ดี 

และรักษาภาพลักษณ์ 
ของทางราชการ 
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ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลหนองพลับ 

เรื่อง  นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
................................................ 

  ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ และพระราชบัญญัติข้อมูล
ข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี    
พ.ศ. ๒๕๔๖ ประกอบกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)   
และนโยบายของรัฐบาล ข้อที่ ๑๐ การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกัน
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ ก าหนดให้ปลูกฝังค่านิยมคุณธรรม จริยธรรม และจิตส านึกใน
การรักษาศักดิ์ศรีความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ
เพ่ือป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับและตอบสนองความ
ต้องการพร้อมอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน เพ่ือสร้างความเชื่อม่ันในระบบราชการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองพลับ จึงได้ก าหนดนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสเพ่ือ      
เป็นมาตรฐาน แนวทางปฏิบัติ และค่านิยมส าหรับข้าราชการและบุคลากรขององค์กรให้ยึดถือและปฏิบัติควบคู่กับ
ระเบียบ กฎหมาย และข้อบังคับอ่ืน ๆ โดยมุ่งมั่นที่จะน าหน่วยงานให้ด าเนินงานตามภารกิจด้วยความโปร่งใส 
บริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม ปราศจากการทุจริต เพ่ือให้บรรลุเจตนารมณ์ดังกล่าว จึงก าหนด
แนวทางให้ส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองพลับ ถือปฏิบัติและด าเนินการ  ดังนี้ 
  ๑. บริหารงานและปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล โดยมุ่งตอบสนองความต้องการของประชาชน
ด้วยการบริการที่รวดเร็ว ถูกต้อง เสมอภาค โปร่งใส และเป็นธรรม 
  ๒. ปลูกฝังค่านิยมและทัศนคติให้บุคลากรในสังกัด มีความรู้ความเข้าใจ ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม 
น าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการปฏิบัติงานและการด าเนินชีวิต 
  ๓. ด าเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ส่งเสริมการด าเนินการให้เกิดความโปร่งใสในทุกขั้นตอน  และ    
เปิดโอกาสให้ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงาน  
โดยเปิดเผยข้อมูลข่าวสารในการด าเนินกิจกรรมทุกรูปแบบ 
  ๔. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนแจ้งข้อมูลข่าวสาร เบาะแสการทุจริต ร้องเรียน ร้องทุกข์    
ผ่านศูนย์ด ารงธรรมองค์การบริหารส่วนต าบลหนองพลับ 
  ๕. กรณีพบการทุจริตจะด าเนินการสอบสวนและลงโทษขั้นสูงสุด กับผู้ที่ทุจริตอย่างจริงจัง 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

  ประกาศ ณ วันที่  ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔   
 
 
 
                          (นายนที  เพ็งพิณ) 
                    นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองพลับ 
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ประมาณการรายรับ – รายจ่าย 

ข้อบัญญัติงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

ประมาณการรายรับปี 2564  ประมาณการรายจ่ายปี 2564 
งบ ประมาณการ ปี 2564  งบ ประมาณการ ปี 2564 

หมวดภาษีอากร 125,200  จ่ายจากงบประมาณ 
หมวดค่าธรรมเนียม และใบอนุญาต 124,800  งบกลาง 4,851,800 
หมวดรายได้จากทรัพยส์ิน 220,000  งบบุคลากร 8,894,220 
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 25,000  งบด าเนินงาน 5,064,600 
หมวดรายได้จากทุน 2,000.00  งบลงทุน 1,527,300 
หมวดภาษีจดัสรร 13,000.000  งบรายจ่ายอื่น 20,000 
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 7,500,000  งบเงินอุดหนุน 642,080 

รวม 21,000,000.00  รวม 21,000,000.00 
 

แผนงาน โครงการ และกิจกรรมต่างๆ 
ที่จะด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
ที ่ โครงการ-กิจกรรมต่างๆ งบประมาณ (บาท) หน่วยงานด าเนินการ 
 แผนงานงบกลาง   
1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 60,000 ส านักงานปลัด 
2 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 3,000 ส านักงานปลัด 
3 เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ 3,750,000 กองสวัสดิการสังคม 
4 เบี้ยยังชีพคนพิการ 700,800 กองสวัสดิการสังคม 
5 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส ์ 30,000 กองสวัสดิการสังคม 
6 ส ารองจ่าย 100,000 ส านักงานปลัด 
7 เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลหนองพลับ 10,000 กองสวัสดิการสังคม 
8 เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี 54,000 กองสวัสดิการสังคม 
9 เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) 144,000 ส านักงานปลัด 
 งบบุคลากร   
 เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)    

10 เงินเดือนนายก/รองนายก 495,840 ส านักงานปลัด 
11 เงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายก/รองนายก 38,400 ส านักงานปลัด 
12 เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 38,400 ส านักงานปลัด 
13 เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนต าบล 82,560 ส านักงานปลัด 
14 เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1,226,760 ส านักงานปลัด 
15 เงินเดือนพนักงาน/เงินเพิ่มต่างๆ/เงินประจ าต าแหน่ง 2,694,900 ส านักงานปลัด 
16 เงินเดือนพนักงาน/เงินเพิ่มต่างๆ/เงินประจ าต าแหน่ง 1,693,980 กองคลัง 
17 เงินเดือนพนักงาน/เงินเพิ่มต่างๆ/เงินประจ าต าแหน่ง 1,005,300 กองช่าง 
18 เงินเดือนพนักงาน/เงินเพิ่มต่างๆ/เงินประจ าต าแหน่ง 959,280 กองการศึกษาฯ 
19 เงินเดือนพนักงาน/เงินเพิ่มต่างๆ/เงินประจ าต าแหน่ง 658,800 กองสวัสดิการสังคม 
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ที ่ โครงการ-กิจกรรมต่างๆ งบประมาณ (บาท) หน่วยงานด าเนินการ 
 งบด าเนินงาน    

20 รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพธิีการ 20,000 ส านักงานปลัด 
21 ค่าด าเนินการจัดการเลือกตั้งผู้บรหิารท้องถิ่น/สมาชิกสภาท้องถิ่น 300,000 ส านักงานปลัด 
22 โครงการคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเดจ็พระบรมชนกาธิเบศร 

มหาภูมิพลอดลุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 
30,000 ส านักงานปลัด 

23 โครงการคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเดจ็พระบรมชนกาธิเบศรมหา
ภูมิพลอดลุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 

30,000 ส านักงานปลัด 

24 โครงการฝึกอบรมให้ความรูเ้กี่ยวกบัการปกิบัติตาม พ.ร.บ.ข้อมูล
ข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 

10,000 ส านักงานปลัด 

25 โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทร
รามาธิบดศีรสีินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 

30,000 ส านักงานปลัด 

26 โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสริิกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 

30,000 ส านักงานปลัด 

27 โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทดิา  
พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 

30,000 ส านักงานปลัด 

28 โครงการส่งเสริมคณุธรรมคณุธรรมจริยธรรมของผู้บริหารท้องถิ่น 
สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง และผู้น าท้องถิ่น  

10,000 ส านักงานปลัด 

29 โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพความรู้ให้แก่บุคลากร องค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองพลับและผู้น าท้องถิ่น  

300,000 ส านักงานปลัด 

30 โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัตติาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร
พ.ศ.2540 

10,000 ส านักงานปลัด 

31 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 20,000 ส านักงานปลัด 
32 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต ์ 20,000 ส านักงานปลัด 
33 โครงการ Big Cleaning Day 10,000 ส านักงานปลัด 
34 โครงการ อบต. พบประชาชนเพื่อรับฟังปัญหาและร่วมกันวางแผน

พัฒนาท้องถิ่น 
5,000 ส านักงานปลัด 

35 โครงการชุมชนสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข 20,000 ส านักงานปลัด 
36 โครงการบริหารจัดการขยะมลูฝอย 20,000 ส านักงานปลัด 
37 โครงการองค์การบริหารส่วนต าบลหนองพลับเคลื่อนที่ 20,000 ส านักงานปลัด 
38 โครงการปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นท่ีสเีขียว ลดภาวะโลกร้อนในเขตพื้นที่ 10,000 ส านักงานปลัด 
39 โครงการส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตแตงโมต าบลหนองพลับ 20,000 ส านักงานปลัด 
40 โครงการอนุรักษ์การปลูกหญ้าแฝก 5,000 ส านักงานปลัด 
41 โครงการอบรมส่งเสรมิการท าการเกษตรปลอดภัย 30,000 ส านักงานปลัด 
42 โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจติอาสาภยัพิบัต ิ 200,000 ส านักงานปลัด 
43 โครงการส่งเสริมความรู้เกีย่วกับภยัและการป้องกันภัยแก่ประชาชน 10,000 ส านักงานปลัด 
44 โครงการอบรมฟื้นฟูสมรรถภาพของเจ้าหน้าท่ี อปพร. 10,000 ส านักงานปลัด 
45 ค่าสาธารณูปโภค 258,112 ส านักงานปลัด 
46 วัสดุงานบ้านงานครัว 10,000 ส านักงานปลัด 
47 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 50,000 ส านักงานปลัด 



48 วัสดุไฟฟ้าและวิทย ุ 10,000 ส านักงานปลัด 
49 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 110,000 ส านักงานปลัด 
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ที ่ โครงการ-กิจกรรมต่างๆ งบประมาณ (บาท) หน่วยงานด าเนินการ 
50 ค่าจ้างท่ีปรึกษาเพื่อศึกษาวิจัย ประเมินผลหรือพัฒนาระบบต่างๆซึ่ง

มิใช่เพื่อการจัดหาหรือปรับปรุงครภุัณฑ ์ที่ดินหรือสิ่งก่อสร้างพัฒนา
ระบบต่างๆ 

20,000 ส านักงานปลัด 

51 โครงการจดัท าแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 150,000 กองคลัง 
52 โครงการให้ค าปรึกษาแนะน าและออกจัดเก็บภาษีนอกสถานท่ี 5,000 กองคลัง 
53 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 50,000 กองคลัง 
54 โครงการอบรมให้ความรู้พนักงานส่วนต าบลและคณะกรรมการตาม

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจดัจ้างและการบริหารพสัดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560 

10,000 กองคลัง 

55 โครงการส่งเสริมเด็กและเยาวชนท ากิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 5,000 กองการศึกษาฯ 
56 โครงการส่งเสริมเด็กและเยาวชนท ากิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 5,000 กองการศึกษาฯ 
57 โครงการพ่อแม่ชวนลูกเล่านิทาน 5,000 กองการศึกษาฯ 
58 โครงการศึกษาดูงานศูนย์พัฒนาเดก็เล็กวัดธรรมรังษี 10,000 กองการศึกษาฯ 
59 โครงการส่งเสริมประสบการณ์ชีวิตนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัด

ธรรมษ ี
30,000 กองการศึกษาฯ 

60 โครงการพาน้องท่องธรรมะ 10,000 กองการศึกษาฯ 
61 โครงการส่งเสริมเด็กและเยาวชนสรงน้ าพระ รดน้ าขอพรผูสู้งอาย ุ 30,000 กองการศึกษาฯ 
62 โครงการส่งเสริมประเพณีการท่องเที่ยวไทยทรงด าต าบลหนองพลับ 50,000 กองการศึกษาฯ 
63 โครงการส่งเสริมประเพณีลอยกระทง 30,000 กองการศึกษาฯ 
64 โครงการสืบสานกจิกรรมวันส าคญัทางพระพุทธศาสนา 10,000 กองการศึกษาฯ 
65 โครงการอบรมการปฏิบัติธรรมเพือ่ถวายเป็นพระราชกุศล 30,000 กองการศึกษาฯ 
66 โครงการอบรมเด็กและเยาวชนเรยีนรู้ภูมิปญัญาท้องถิ่น 30,000 กองการศึกษาฯ 
67 โครงการอนุรักษ์ประเพณีลอยกระทง 30,000 กองการศึกษาฯ 
68 โครงการอบรมสร้างภูมคิุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชนขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น กิจกรรมโตไปไม่โกง 
5,000 กองการศึกษาฯ 

69 โครงการด าเนินงานส่งเสรมิสุขภาพผู้สูงวัย 30,000 กองสวัสดิการสังคม 
70 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้น าด้านสุขภาพต าบลหนองพลับ 60,000 กองสวัสดิการสังคม 
71 โครงการรณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก 50,000 กองสวัสดิการสังคม 
72 โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนขับ้า 50,000 กองสวัสดิการสังคม 
73 โครงการห่วงใยสุขภาพผูสู้งอายุด้วยภูมิปญัญาท้องถิ่น 40,000 กองสวัสดิการสังคม 
74 โครงการให้ความรู้และป้องกันโรคติดต่อตา่งๆ 30,000 กองสวัสดิการสังคม 
75 โครงการอบรมผูดู้แลผู้สูงอาย ุและผู้พิการ ในชุมชนต าบลหนองพลบั 40,000 กองสวัสดิการสังคม 
76 โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภยัจากโรคพิษสุนัขบ้า 50,000 กองสวัสดิการสังคม 
77 โครงการประชุมเชิงปฏิบตัิการเพื่อส่งเสริมบูรณาการแผนชุมชนระดบั

ต าบล 
10,000 กองสวัสดิการสังคม 

78 โครงการป้องกันและแก้ไขปญัหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคล
ในครอบครัว 

40,000 กองสวัสดิการสังคม 

79 โครงการศึกษาวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อพัฒนาศักยภาพชีวิตผู้สูงอายุ 60,000 กองสวัสดิการสังคม 



ต าบลหนองพลับ 
80 โครงการส่งเสริมสถาบันครอบครัว 40,000 กองสวัสดิการสังคม 
81 โครงการอบรมส่งเสรมิอาชีพแก่ประชาชนต าบลหนองพลับ 40,000 กองสวัสดิการสังคม 
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ที ่ โครงการ-กิจกรรมต่างๆ งบประมาณ (บาท) หน่วยงานด าเนินการ 
82 ค่า K งานก่อสร้าง 40,000 กองช่าง 
83 โครงการปรับปรุงอาคารเฉลมิพระเกียรต ิที่ท าการ อบต.หนองพลับ 497,000 กองช่าง 
84 ปรับปรุงอาคารที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลหนองพลับ หมู่ที่ 3 292,000 กองช่าง 
85 ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 50,000 กองช่าง 
86 ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานท่ีจ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือ

บุคคลภายนอกเพื่อให้ไดม้าซึ่งสิ่งกอ่สร้าง 
100,000 กองช่าง 

 งบเงินอุดหนุน   
87 อุดหนุนส าหรับพัฒนาผู้ประกอบวชิาชีพครูที่สังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเลก็

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
10,000 กองการศึกษาฯ 

88 อุดหนุนงบประมาณในลักษณะของการจ้างครูสอนภาษาอังกฤษหรือ
วิชาชีพอ่ืนท่ีขาดแคลนให้แก่โรงเรยีนบ้านหนองพลับ 

100,080 กองการศึกษาฯ 

89 อุดหนุนส าหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน 316,000 กองการศึกษาฯ 
90 อุดหนุนองค์การบริหารส่วนต าบลโพไร่หวาน เพื่อด าเนินการโครงการ

บริหารอ านวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติการร่วม และอ านวยความ
สะดวกของประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับอ าเภอ
เมืองเพชรบุรี ประจ าปีงบประมาณ 2564 

11,000 ส านักงานปลัด 

91 โครงการสนับสนุนงบประมาณการจัดงานพระนครครีี - เมืองเพชร 15,000 ส านักงานปลัด 
 รวม 21,000,000.00  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

11 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.หนองพลับ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                   บริการข้อมูลข่าวสารต่างๆ                            
 
 

งบประมาณรายจ่ายประจ าปี      แผนพัฒนาท้องถิ่น            รายงานการประชุม 
 
 
 

แผนอัตราก าลัง                การจัดซื้อจัดจ้าง 
                                                     

              ติดต่อขอรับข้อมูลข่าวสาร 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองพลับ ในวันและเวลาราชการ 
เว็ปไซต์ : www.nongplub.go.th 
อีเมล์ : Nongplab_6760113@hotmail.co.th 
Facebook : www.facebook.com/tambonnongplab 
โทรศัพท์  : 0-3259-8178  โทรสาร   : 0-3259-8167 

 

http://www.nongplub.go.th/
mailto:Nongplab_6760113@hotmail.co.th


 
 
 
   
 
 
 
 

 

12 
รายงานผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
  
ที ่ ชื่อโครงการตามแผน งบประมาณ 

(บาท) 
เบิกจ่าย 
(บาท) 

คงเหลือ 
(บาท) 

 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน แหล่งน้ า สภาพแวดล้อมน่าอยู ่    
1 โครงการปรับปรุงซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายดอนขวาง หมู่ที่ 7 

(ช่วงแยกทางเข้าซุ้มประตูวัดถึงหน้าวัดธรรมรังษี)  
 

116,000.00 
 

0.00 
 

116,000.00 
2 ค่า K งานก่อสร้าง   0.00 90,000.00 
3 ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  50,000.00 0.00 50,000.00 
4 ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานท่ีจ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคล หรือบุคคล 

ภายนอกเพื่อให้ไดม้าซึ่งสิ่งก่อสร้าง  
90,000.00 0.00 90,000.00 

5 โครงการจดัท าแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน  208,000.00 190,000.00 18,000.00 
6 โครงการ Big Cleaning Day  10,000.00 1,898.00 8,102.00 
7 โครงการปลกูต้นไม้เพื่อเพิ่มพืน้ที่สเีขียวลดภาวะโลกร้อนในเขตพื้นที่ อปท.  10,000.00 0.00 10,000.00 
 ด้านการพัฒนาคนและสังคมให้มคีุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น    
8 โครงการจดัซื้อเครื่องเล่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดธรรมรังษ ี 0.00 0.00 0.00 
9 โครงการอุดหนุนงบประมาณในลักษณะของการจ้างครูสอนภาษาอังกฤษ

หรือวิชาชีพอ่ืนท่ีขาดแคลนให้แก่โรงเรียนบ้านหนองพลับ  
100,080.00 100,080.00 0.00 

10 โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา  154,680.00 70,800.00 83,880.00 
11 โครงการอบรมเด็กและเยาวชนเพิม่พูนประสบการณ ์ 30,000.00 0.00 30,000.00 
12 โครงการศึกษาดูงานศูนย์พัฒนาเดก็เล็กวัดธรรมรังษี  10,000.00 0.00 10,000.00 
13 โครงการชุมชนสีขาว(ปลอดยาเสพติดและอบายมุข  10,000.00 0.00 10,000.00 
14 โครงการอบรมส่งเสรมิอาชีพแก่ประชาชนต าบลหนองพลับ  40,000.00 23,198.00 16,802.00 
15 โครงการป้องกันและแกไ้ขปัญหาความรุนแรงต่อเด็กและสตรีและบุคคล

ในครอบครัว  
40,000.00 2,628.00 37,372.00 

16 โครงการส่งเสริมสถาบันครอบครัว  40,000.00 0.00 40,000.00 
17 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้น าด้านสุขภาพต าบลหนองพลับ  60,000.00 0.00 60,000.00 

 

บริการอินเตอรเ์น็ตต าบล 
   ในวันและเวลาราชการ 

 



18 โครงการรณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก  40,000.00 0.00 40,000.00 
19 โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนขับ้า  10,000.00 0.00 10,000.00 
20 โครงการด าเนินงานส่งเสรมิสุขภาพผู้สูงวัย  30,000.00 2,628.00 27,372.00 
21 โครงการให้ความรู้และป้องกันโรคติดต่อตา่งๆ  5,000.00 1,453.00 3,547.00 
22 โครงการห่วงใยสุขภาพผุสู้งอายุด้วยภูมิปญัญาท้องถิ่น  30,000.00 428.00 29,572.00 
23 โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภยัจากโรคพิษสุนัขบ้า  50,000.00 28,500.00 21,500.00 
24 โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข  63,000.00 0.00 63,000.00 
25 โครงการอบรมฟื้นฟูสมรรถภาพของเจ้าหน้าท่ี อปพร.  10,000.00 0.00 10,000.00 
26 โครงการส่งเสริมความรู้เกีย่วกับภยัและการป้องกันภัยแก่ประชาชน  10,000.00 0.00 10,000.00 
27 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่  20,000.00 5,678.00 14,322.00 
28 โครงการสงเคราะห์เบีย้ยังชีพผู้สูงอายุ  - - - 
29 โครงการสงเคราะห์เบีย้ยังชีพผู้พิการ  - - - 
30 โครงการสงเคราะห์เบีย้ยังชีพผู้ป่วยเอดส ์ - - - 
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ที ่ ชื่อโครงการตามแผน งบประมาณ 

(บาท) 
เบิกจ่าย 
(บาท) 

คงเหลือ 
(บาท) 

31 โครงการส่งเสริมเด็กและเยาวชนท ากิจกรรมวันพ่อแห่งชาต ิ 5,000.00 0.00 5,000.00 
32 โครงการส่งเสริมเด็กและเยาวชนท ากิจกรรมวันแม่แห่งชาต ิ 5,000.00 0.00 5,000.00 
33 โครงการ อบต.พบประชาชน เพื่อรับฟังปัญหาและร่วมกันวางแผนพัฒนา

ท้องถิ่น  
4,000.00 918.00 3,082.00 

34 โครงการประชุมเชิงปฏบิัติการเพื่อส่งเสริมบรูณาการแผนชุมชนระดับต าบล  10,000.00 0.00 10,000.00 
35 โครงการองค์การบริหารส่วนต าบลหนองพลับเคลื่อนที่  15,127.00 0.00 15,127.00 
36 โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันให้กับนักเรียนในเขตต าบลหนองพลับ  333,720.00 246,660.00 87,060.00 
37 โครงการพ่อแม่ชวนลูกเล่านิทาน  5,000.00 0.00 5,000.00 
38 โครงการอบรมเด็กและเยาวชนเพิม่พูนประสบการณ์ชีวิต  30,000.00 0.00 30,000.00 
39 โครงอบรมผู้ดูแลผูสู้งอายุ และผู้พกิาร ในชุมชนต าบลหนองพลับ  40,000.00 0.00 40,000.00 
40 โครงการศึกษาวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อพัฒนาศักยภาพชีวิตผู้สูงอายุ

ต าบลหนองพลับ  
60,000.00 57,178.00 2,822.00 

 ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจชมุชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง    
41 โครงการอนุรักษ์การปลูกหญ้าแฝก  5,000.00 638.00 4,362.00 
42 โครงการปลูกผักริมรั้ว  10,000.00 0.00 10,000.00 
43 โครงการอบรมส่งเสรมิการท าเกษตรปลอดภัย  112,000.00 100,845.00 11,155.00 
44 โครงการส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตแตงโมต าบลหนองพลับ  20,000.00 12,241.00 7,759.00 
 ด้านการรักษา พัฒนาศิลปะวัฒนธรรม ศาสนา จารีต ประเพณี    

45 โครงการเสรมิสร้างภูมิคุม้กันทางสงัคมให้เด็กและเยาวชนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (กิจกรรมโตไปไม่โกง)  

5,000.00 0.00 5,000.00 

46 โครงการแข่งขันกีฬาฟุตซอล  30,000.00 0.00 30,000.00 
47 โครงการส่งเสริมเด็กและเยาวชนสรงน้ าพระ รดน้ าขอพรผูสู้งอาย ุ 10,000.00 0.00 10,000.00 
48 โครงการส่งเสริมประเพณีลอยกระทง  30,000.00 29,928.00 72.00 
49 โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวประเพณไีทยทรงด าต าบลหนองพลับ  10,000.00 0.00 10,000.00 
50 โครงการอบรมเด็กและเยาวชนเรยีนรู้ภูมิปญัญาท้องถิ่น  20,000.00 0.00 20,000.00 
51 โครงการสืบสานกจิกรรมวันส าคญัทางพุทธศาสนา  7,425.00 0.00 7,425.00 



52 โครงการอบรมการปฏิบัติธรรมถวายเพื่อเป็นพระราชกุศล  30,000.00 0.00 30,000.00 
53 สนับสนุนงบประมาณการจัดงานพระนครครีีของจังหวัดเพชรบุร ี 15,000.00 15,000.00 0.00 
54 โครงการพาน้องท่องธรรมะ  10,000.00 0.00 10,000.00 
 ด้านการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล    

55 โครงการอบรมให้ความรู้พนักงานส่วนต าบลและคณะกรรมการตาม
ระเบียบวา่ด้วยพัสดุของ อปท.  

10,000.00 0.00 10,000.00 

56 โครงการให้ค าปรึกษาแนะน าและออกจัดเก็บภาษีนอกสถานท่ี  5,000.00 0.00 5,000.00 
57 โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัตติาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร 

พ.ศ. 2540  
10,000.00 0.00 10,000.00 

58 โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธภิาพความรู้ให้กบับุคลากร อบต.หนองพลับ
และผู้น าท้องถิ่น  

10,000.00 0.00 10,000.00 

59 โครงการจดัการเลือกตั้งผู้บริหารทอ้งถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ
เลือกตั้งซ่อมสมาชิกท้องถิ่น  

3,250.00 0.00 3,250.00 
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ที ่ ชื่อโครงการตามแผน งบประมาณ 

(บาท) 
เบิกจ่าย 
(บาท) 

คงเหลือ 
(บาท) 

60 โครงการบริหารอ านวยการศูนยป์ระสานการปฏบิัติการร่วมและ
อ านวยความสะดวกของประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

11,000.00 11,000.00 0.00 

61 โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพความรู้ให้แก่บุคลากรองค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองพลับและผู้น าท้องถิ่น  

0.00 0.00 0.00 

62 โครงการคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเดจ็พระบรมชนกาธิเบศร 
มหาภูมิพลอดลุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  

10,000.00 5,500.00 4,500.00 

63 โครงการวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดลุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  

10,000.00 9,000.00 1,000.00 

64 โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทร
รามาธิบดศีรสีินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  

14,947.00 4,900.00 10,047.00 

65 โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสริิกิต์
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  

30,000.00 3,000.00 27,000.00 

66 โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทดิา พัชรสุธา
พิมลลักษณ พระบรมราชินี  

30,000.00 8,500.00 21,500.00 
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ร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
 

ช่องทางรับเร่ืองร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

เขียนค าร้องด้วยตนเอง 
ณ ที่ท าการ อบต.หนองพลับ 
ในวันและเวลาราชการ 
 

 

สายตรงถึงผู้บริหาร 
โทร 08-9029-0924 

 
 

เว็บไซต์ 
www.nongplub.go.th 

 

 

Facebook 
www.facebook.com/tambonnongplab 

 

http://www.nongplub.go.th/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

โทรศัพท์  
โทร 0-3259-8178   

 

 
อีเมล์ 
Nongplab_6760113@hotmail.co.th 
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