
 
               รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ  2563 

        …………………………………………………………………………………….. 
1. ผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลิง  ปีงบประมาณ  2563 
1.๑ การน าแผนพัฒนาต าบลไปใช้เชิงปริมาณ 
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
              1.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 
       1.  โครงการก่อสร้างฝายมีชีวิต                                                         เปน็เงิน   42,000        บาท  
                                                                                                                            (ไมไ่ด้ด าเนินการ) 
              1.2 แผนงาน  สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
         

1. โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมตามแนวพระราชด าริตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง      
          เป็นเงิน  32,740  บาท 

  1.3 แผนงาน  การเกษตร 
         - 
 2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจการคา้การลงทุนและการท่องเที่ยว 
  2.1 แผนงาน  การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
  1. โครงการปกป้องสถาบันส าคัญของชาติ        เป็นเงิน 20,000    บาท 
                                                                                                                                  (ไม่ได้ด าเนินการ) 
  2. โครงการพาน้องท่องธรรมะ  เป็นเงิน  20,000    บาท 
                                                                                                                             (ไม่ได้ด าเนินการ) 
  3. โครงการจัดงานวันวิสาขบูชา เป็นเงิน        5,000       บาท 
                                                                                                                             (ไม่ได้ด าเนินการ)  
  4. โครงการจัดงานประเพณีวันเข้าพรรษา เป็นเงิน        5,000      บาท  
  5. โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง เป็นเงิน       20,000     บาท 
  6. โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรมแก่ผู้บริหาร                                  เป็นเงิน       10,000     บาท 
      สมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น              (ไม่ได้ด าเนินการ) 
    
       2.2 แผนงาน  เคหะและชุมชน 
    - 
       2.3 แผนงาน  สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 
   1. โครงการส่งเสริมกิจกรรมกลุ่มแม่บ้านและกลุ่มสตรี       เป็นเงิน      12,890  บาท 
              
 3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
       3.1 แผนงาน  การศึกษา 
   1. โครงการค่าอาหารเสริม(นม) โรงเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านหนองปลิง,โรงเรียนบ้านโคกมะนาวทันสมัย 
           เป็นเงิน   472,623.86  บาท 
                     2. โครงการค่าอาหารเสริม(นม) ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ 2 ,หมู่ ๕ 
                   เป็นเงิน    113,955.08  บาท 

          3.  โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(อาหารกลางวัน) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ 2 หมู่ ๕ 
เป็นเงิน    154,100  บาท 
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 4.  โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านโคกมะนาวทันสมัย  

 เป็นเงิน   628,000 บาท 
   5.  โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันเด็กนักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านหนองปลิง  เป็นเงิน   612,000 บาท  
                      6.  โครงการวันเด็กแห่งชาติ       เป็นเงิน      20,000 บาท 
    7.  โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(สื่อการเรียนการสอน)  เป็นเงิน      113,900 บาท 
    8.  โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   เป็นเงิน     90,400 บาท  
   

3.2 แผนงาน  การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
    1.  โครงการจัดซื้อวัสดุกีฬาต าบลหนองปลิง         เป็นเงิน     20,000   บาท 
                                                                                                                             (ไม่ได้ด าเนินการ) 
    2.  โครงการแข่งขันกีฬา   อบต. หนองปลิง    ต้านยาเสพติด      เป็นเงิน     120,000 บาท 
                                                                                                                               (ไม่ได้ด าเนินการ) 
    3. โครงการแข่งขันกีฬาระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น           เป็นเงิน    133,000    บาท 
                 
  3.3 แผนงาน  งบกลาง 
     1. โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ        เป็นเงิน     3,732,000   บาท 
    2 .โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้พิการ           เป็นเงิน     1,272,800   บาท 
    3. โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์                  เป็นเงิน         15,500    บาท  
   
   3.4 แผนงาน    สังคมสงเคราะห์ 
    1. โครงการผู้วัยไทหนองปลิง       เป็นเงิน         70,000    บาท 
                                                                                                              (ไม่ได้ด าเนินการ) 
   3.5 แผนงาน  สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
                            - 
   3.6 แผนงาน  สาธารณสุข 
                      1. โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข ม. 1    เป็นเงิน       20,000    บาท 
                      2. โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข ม. 2    เป็นเงิน       20,000    บาท 
                      3. โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข ม. 3    เป็นเงิน       20,000    บาท 
                      4. โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข ม. 4    เป็นเงิน       20,000    บาท 
                      5. โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข ม. 5    เป็นเงิน       20,000    บาท 
                      6. โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข ม. 6    เป็นเงิน       20,000    บาท 
                      7. โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข ม. 7    เป็นเงิน       20,000    บาท 
                      8. โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข ม. 8    เป็นเงิน       20,000    บาท 
                     9. โครงการรณรงค์พ่นหมอกควันเพ่ือป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก เป็นเงิน       10,000 บาท  
                     10. โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า   เป็นเงิน       20,560 บาท 
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 4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลย่ังยืน 
   4.1 แผนงาน  การเกษตร 
    1. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ   
              เป็นเงิน     30,000   บาท 
             (ไม่ได้ด าเนินการ) 
   2. โครงการ “รักน้ า  รักป่า  รักษาแผ่นดิน”                                         เป็นเงิน    10,000    บาท 
                     (ไม่ได้ด าเนินการ)  

4. โครงการส่งเสริมการมีส่วนรว่มของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง                 เป็นเงนิ   10,000   บาท 
                                                                                                        (ไม่ได้ด าเนินการ) 
5. โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม                                เป็นเงนิ  35,000   บาท 

   (ไม่ได้ด าเนินการ) 
5. โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครรักษ์ต้นน้ า                                   เป็นเงิน    27,990  บาท 

                                                                                                
 5.  ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมมาภิบาลและความม่ันคง 

       5.1 แผนงาน  เคหะและชุมชน 
 

1. โครงการอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ าเภอพังโคน ตามโครงการขยายไฟฟ้า  เป็นเงิน  211,200  บาท 
         แรงต่ า  บ้านทรายค า หมู่ที่ 4                                                                     (ไม่ได้ด าเนินการ) 

2. โครงการอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ าเภอพังโคน ตามขยายไฟฟ้าแรงต่ า     เป็นเงิน   63,000   บาท 
                        บ้านศรีเมือง    หมู่ที 7                                                                       (ไม่ได้ด าเนินการ) 

3. โครงการอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ าเภอพังโคน ตามโครงการติดตั้งไฟฟ้า  เป็นเงิน  140,277  บาท 
                        บริการ  สาธารณะ   (สายพาดดับ)  บ้านโนนสมบูรณ์   หมู่ที่  6 เสน้สี่แยก                  (ไม่ได้ด าเนินการ) 
                        โรงเรียนอนุบาลนิคมน้ าอูน ถึง  บ้าน นายไสว  หัสจันทอง 

4. โครงการอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ าเภอพังโคน ตามโครงการติดตั้งไฟฟ้า  เป็นเงิน   100,152 บาท 
                        บริการสาธารณะ (สายพาดดับ)  บ้านโนนสมบูรณ์  หมู่ที่ 6 เส้น บ้านนายติดตาม  วงศ์ประทุม(ไม่ได้ด าเนินการ) 
                        ถึง บ้านนายสุขุมวิท  ค าหอม 

                 5.2 แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา 
                      
                     1. โครงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์  บ้านศรีเมือง  หมู่ที่ 7                      เป็นเงิน     118,000      บาท 
                   2. โครงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์  บ้านหนองปลิง  หมู่ที่ 8            เป็นเงิน     443,000      บาท 
                   3. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน  บ้านหนองปลิง      เป็นเงิน     307,000      บาท 
                       หมู่ที่ 5 เส้นบ้าน  นางสุดใจ  เกตุสุวรรณ ถึง โรงพยาบาลนิคมน้ าอูน 
                   4. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านทรายค า หมู่ที่ 4 เป็นเงิน    199,000      บาท 
                   5. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน  บ้านโคกมะนาว       เป็นเงิน    408,000      บาท 
                       หมู่ที่ 2 เส้นบ้าน  นายสมัย  บุญสิทธิ์  ถึงวัดป่าบ้านหนองปลิง 
                   6. โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเพ่ือการเกษตร  บ้านศรเมือง  หมู่ที่  7  เส้นสวน   เป็นเงิน     220,000      บาท         
                        นายธวัติ  พัฒคาต 
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 7. โครงการก่อสร้างระบบประปาหมูบ้านโครงสร้างเหล็กหอถังสูงไฟเบอร์กลาส   เป็นเงิน    307,000        บาท 
                        บ้านทันสมัย  หมู่ที่ 3 
 8. โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล  บ้านทรายค า  หมู่ที่ 4   เป็นเงิน       56,000         บาท 
                                                                                                                                 (ไม่ได้ด าเนินการ) 
 9.โครงการวางทอเมนต์ระบบน้ าประปา  บ้านหนองปลิง  หมู่ที่ 5  เส้น บ้าน     เป็นเงิน       17,000         บาท 
                       หนองปลิง  หมู่ที่ 5  เส้น  บ้าน  นางสุดใจ  เกตุสุวรรณ  ถึง บ้านนางค่ า สุรินทะ 
                    10. โครงการวางทอเมนต์ระบบประปา  บ้านหนองผักเทียม  หมู่ที่ 1 และปรับปรุง เป็นเงิน   355,000      บาท 
                          และปรับปรุงระบบประปาหอถังสูงโครงสร้างเหล็กไฟเบอร์กลาส 4  ใบ พร้อมระบบ 
                          สูบน้ าดว้ยไฟฟ้า  1  ชุด 
 
                  5.3 แผนงาน  บริหารงานทั่วไป 

 
1. โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน                เป็นเงิน      10,000        บาท 
       (ไม่ได้ด าเนินการ) 
2. โครงการค่าใช้จ่ายส าหรับการเลือกตั้ง                                          เป็นเงิน      200,000     บาท 
            (ไม่ได้ด าเนินการ) 
3.  โครงการกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน                                        เป็นเงิน      53,350      บาท 
4.  โครงการประเมินความพึงพอใจของประชาชนในการรับบริการ              เป็นเงิน     10,000       บาท 
     ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
5.  โครงการฝึกอบรมส่งเสริมพัฒนาบุคลากร                                        เป็นเงิน    10,000        บาท 
                                                                                                      (ไม่ได้ด าเนินการ) 
6. โครงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนและบุคลากรใน อปท. เกี่ยวกับ      เป็นเงิน      10,000     บาท 

    พรบ. มูลข่าวสาร พ.ศ. 2540                                                              (ไม่ได้ด าเนินการ) 
                          7. โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้กับเด็กและเยาวชน  องค์การบริหาร     เป็นเงิน      10,000     บาท 
                              สว่นต าบลหนองปลิง (กิจกรรมโตไปไม่โกง)                                                (ไม่ได้ด าเนินการ) 
                          8. โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วน เป็นเงิน  30,000     บาท 
                              ท้องถิ่น (สถานที่กลาง) อ าเภอนิคมน้ าอูน  จังหวัดสกลนคร 
               

                 5.4 แผนงาน  การรักษาความสงภายใน 
1. โครงการซ้อมเตรียมความพร้อมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย              เป็นเงนิ     10,000   บาท 
2. โครงการรณรงค์ป้องกันไฟป่าและหมอกควัน                     เป็นเงิน     10,000   บาท 

                                                                                                       (ไม่ได้ด าเนินการ) 
3. โครงการป้องกันและแก้ไชปัญหาอุบัติเหตุทางถนน          เป็นเงิน      15,000   บาท 

                     4.  โครงการฝึกอบรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด                                   เป็นเงิน     20,000   บาท 
                                                                                                         (ไม่ได้ด าเนินการ)                                                                                             

                    5. โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)     เป็นเงิน      20,000   บาท 
 (ไม่ได้ด าเนินการ) 
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                                       ครุภัณฑ ์

                 
      แผนงานบริหารงานทั่วไป 
                   
 ครุภัณฑ์ส านักงาน 
 

1. โครงการจัดซื้อเก้าอ้ีท างาน    เป็นเงิน  3,800  บาท 
2. โครงการจัดซื้อชั้นวางแฟ้ม 4  ชั้น (40 ช่อง)ล้อเลื่อน เป็นเงิน  6,000  บาท 
3. โครงการจัดซื้อตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจกขนาด 4 ฟุต เป็นเงิน  5,000  บาท 
4. โครงการจัดซื้อตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจกขนาด 4 ชั้น เป็นเงิน  14,000 บาท 
5. โครงการจัดซื้อโต๊ะท างาน    เป็นเงิน    8,500 บาท 
6. โครงการจัดซื้อโต๊ะพลาสติกไฟเบอร์ ขาเหล็กพับเก็บได้ เป็นเงิน  19,000 บาท 
7. โครงการจัดซื้อและติตตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพ้ืนหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) 

ขนาด 18,000 บีทียู     เป็นเงิน   57,200 บาท 
 
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
 
1. ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กส าหรับงานประมวลผล  เป็นเงิน  22,000  บาท 
2. ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หริอชนิด LED  ขาวด า(18หน้า/นาที) เป็นเงิน  2,600 บาท 
 
 
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 
 
1. โครงการจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่                  เป็นเงิน  96,000  บาท 
                                                                                                   (ไม่ได้ด าเนินการ) 
2. โครงการจัดซื้ออุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย                        เป็นเงิน  22,000   บาท 
              (ไม่ได้ด าเนินการ) 

 
 

งานบริหารงานคลัง 
  
                        ครุภัณฑ์ส านักงาน 
       

1. โครงการจัดซื้อชั้นวางแฟ้ม 4  ชั้น (40 ช่อง)ล้อเลื่อน (3 หลัง)      เป็นเงิน        18,000    บาท 
2. โครงการจัดซื้อและติตตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพ้ืนหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) 

ขนาด 18,000 บีทียู            เป็นเงิน         28,600   บาท 
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                        ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 

 
1. ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กส าหรับงานประมวลผล  เป็นเงิน  22,000  บาท 
2. ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หริอชนิด LED  ขาวด า(18หน้า/นาที) เป็นเงิน  2,600 บาท 
 
 

           แผนงานเคหะและชุมชน 
 
                        ครุภัณฑ์ส านักงาน 

1. โครงการจัดชื้อตู้เก็บเอกสารแบบ  2  บาน (จ านวน 2 หลัง)                      เป็นเงิน  11,000  บาท 
                         
                        ครุภัณฑ์การเกษตร 

1. โครงการจัดชื้อพ่วงต่อรถฟาร์มแทร็กเตอร์     เป็นเงิน  50,000   บาท 
            (ไม่ได้ด าเนินการ) 

                         
                            ครุภัณฑ์ส ารวจ 

1. ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียมแบบพกพา           เป็นเงิน 24,500    บาท 

                                                                                                                                            (ไม่ได้ด าเนินการ) 

 
 ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
                 ๑. ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3)  
พ.ศ. 2561 ข้อ 29 (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น 
เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมิน 
ผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับตั้งแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว 
และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  
                 ๒. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลิง มีมติข้อเสนอแนะให้ 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลิงด าเนินการปรับปรุง แก้ไข  เพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ  เป็นไป 
อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น  ดังนี้ 
   ๒.๑ การจัดท าโครงการ  เพื่อบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นขอให้ค านึงถึงความต้องการของประชาชน 
เป็นส าคัญ  และจัดล าดับความส าคัญของปัญหาตามความเร่งด่วน 
   2.๒ การจัดท าแผนงาน/โครงการ เพ่ือบรรจุในแผนพัฒนาฯขอให้สอดคล้องกับงบประมาณราย 
รับของ อบต. และสถานการคลังของ อบต.  
   ๒.๓ การจัดท าแผน/โครงการที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาควรค านึงถึงความเป็นไปได้ในเรื่องความพร้อม 
ด้านพื้นที ่
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 ๓. เห็นควรน าเสนอสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลิง และคณะกรรมพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล 
หนองปลิง และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายใน 
เดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
  

                                                   
                           (นายไพรัตน์  ศรีส าราญ) 

                            ประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
                                              องค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลิง 
   
 
           -รับทราบ- 
 เห็นควรด าเนินการต่อไป 

 
    

(ลงชื่อ)         
           (นายวิเชียร  ธรรมรักษา) 
  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลิง 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไม่เห็นด้วย 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
  
  
 


