รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ประจาปี พ.ศ. 2563
(ระหว่างเดือนตุลาคม 2562 ถึง เดือนกันยายน 2563)

งานนโยบายและแผน
สานักงานปลัด
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองกะปุ
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ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลหนองกะปุ
เรื่อง การรายงานผลการดาเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2563
*******************************************
ด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา 253 กาหนดให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น
เปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการดาเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้ง มีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วม
ด้วย ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3)
พ.ศ. 2561 ข้อ 12 (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผล
และเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่าง น้อยปีละหนึ่งครั้ง
ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี
ดังนั้นเพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนา
องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลหนองกะปุ จึ ง ขอประกาศผลการด าเนิ น งานการจั ด ท า
งบประมาณ การใช้จ่ าย และผลการดาเนิ น งาน รวมทั้ง การติด ตามและประเมิน ผลแผนพัฒ นาท้ องถิ่น ในรอบ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มาเพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกากับการบริหารจัดการองค์การ
บริหารส่วนตาบลหนองกะปุ ดังนี้
ก. วิสัยทัศน์ ขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองกะปุ
"ตาบลหนองกะปุเป็นชุมชนน่าอยู่ มีความสามัคคี ควบคู่ไปกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สมดุล
เศรษฐกิจดีและมั่นคง มีการบริหารจัดการที่โปร่งใสจากการมีส่วนร่วมของประชาชน"
ข. พันธกิจ ขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองกะปุ
พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน ได้
กาหนดอานาจหน้าที่ในมาตรา 66 ให้องค์การบริหารส่วนตาบลมีหน้าที่ พัฒนาตาบลทั้งในด้านเศรษฐกิจสังคม และ
วัฒนธรรมองค์การบริหารส่วนตาบลหนองกะปุ ได้กาหนดภารกิจหลักที่จะดาเนินการเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ที่กาหนดไว้
ดังนี้
1. ปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค ระบบสาธารณูปการ ให้ไ ด้มาตรฐานและ
เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน เพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนในอนาคต
2. ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งน้าให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน
3. พัฒนาด้านสังคมการศึกษาตลอดจนอนุรักษ์ พัฒนาศิลปวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามภูมิปัญญาของท้องถิ่น
และการสาธารณสุขให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
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4. ปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นาการบริ ห ารจั ด การตลอดจนความมั่ น คงและความปลอดภั ย ในชี วิ ต ทรั พ ย์ สิ น
ของประชาชน
5. ฟื้นฟูวิถีชีวิตเกษตรกรรมและส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนให้มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน
6. รักษาสภาพแวดล้อมให้ยั่งยืนควบคู่กับวิถีชีวิตชุมชน
ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองกะปุได้กาหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการ
พัฒนายุทธศาสตร์ไว้ 7 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1. แนวทางการพั ฒ นาด้ า นการคมนาคม การขนส่ ง การจราจร ถนน สะพาน ทางเท้ า ท่ อ ระบายน้ า
รางระบายน้า
2. แนวทางการพัฒนาด้านแหล่งน้า ไฟฟ้า ประปา
3. แนวทางการพัฒนาผังเมือง และการป้องกันการบุกรุกที่สาธารณะประโยชน์
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษาและคุณภาพชีวิต
1. แนวทางการพัฒนาด้านการศึกษาและปฐมวัยทั้งในระบบและนอกระบบ
2. แนวทางการพัฒนาด้านการสวัสดิการสังคม (ผู้สูงอายุ/ผู้พิการ/ผู้ป่วยเอดส์/ผู้ด้อยโอกาส)
3. แนวทางการพัฒนาด้านการส่งเสริมการพัฒนาเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส
4. แนวทางการพัฒนาด้านการส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ
5. แนวทางการพัฒนาด้านการสาธารณสุข
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย
1. แนวทางการพัฒนาด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย
2. แนวทางการพัฒนาด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
3. แนวทางการพัฒนาด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติด
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม เศรษฐกิจพอเพียง และ
การท่องเที่ยว
1. แนวทางการพัฒนาด้านการส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม เศรษฐกิจพอเพียง และการท่องเที่ยว
2. แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1. แนวทางการพัฒ นาด้า นการส่ งเสริ ม สนับ สนุน สร้างจิ ตสานึ กในการอนุรั กษ์ทรัพ ยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
2. แนวทางการพัฒนาด้านการบริการจัดการขยะและสิ่งปฏิกูล
3. แนวทางการพัฒนาด้านการบริหารจัดการน้าเสียในชุมชน
4. แนวทางการพัฒนาด้านการบริหารจัดการวัชพืชผักตบชวาในแหล่งน้า
5. แนวทางการพัฒนาด้านการอนุรักษ์ป่าไม้
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
1. แนวทางการพัฒนาด้านการส่งเสริมเผยแพร่และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม จารีตประ เพณีและภูมิปัญ ญา
ท้องถิ่น
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7. ยุทธศาสตร์การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชน
1. แนวทางการพัฒนาด้านการดาเนินการหรือร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ปรับปรุงและพัฒนาบุคลากร
2. แนวทางการพัฒนาด้านการปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติงาน
3. แนวทางการพัฒนาด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนและการป้องกันการทุจริต
4. แนวทางการพัฒนาด้านการพัฒนาการบริหารจัดการที่ดีในองค์กร
5. แนวทางการพัฒนาด้านการปรับปรุงและพัฒนารายได้
ง. การวางแผน
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองกะปุ ได้จัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ,แผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) แก้ไขเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1) , แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน
เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนใน
พื้นที่ ก่อนนามาจัดทาโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ต่อไป
องค์การบริ หารส่วนตาบลหนองกะปุ ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่ น (พ.ศ. 2561-2565) ,เมื่อวัน ที่
14 มิถุนายน 2562, แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) แก้ไขเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1)
เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2563, แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน
2563 ดังนี้
ยุทธศาสตร์
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน

2561
จานวน

3

งบประมาณ

2562
จานวน

งบประมาณ

2563
จานวน

งบประมาณ

2564
จานวน

งบประมาณ

2565
จานวน

งบประมาณ

900,000 5

925,000 38

14,422,000 56

31,494,000 160

80,116,400

13,554,348 39

13,693,648 41

13721,348 50

16,561,848 203

74,035,640

780,000 11

305,000 16

1,140,000 13

585,000 66

4,830,000

3

165,000 3

165,000

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหาร
จัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
14
สิ่งแวดล้อม

385,000 15

485,000 18

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น

7

355,000 7

355,000

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนากระบวนการ
บริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วน 20
ร่วมของประชาชน

814,000 20

814,000 25

2. ยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาด้ า นการ
37
ส่งเสริมการศึกษาและคุณภาพชีวิต
3. ยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาด้ า นการจั ด
ระเบียบชุมชนสังคมและการรักษาความ 12
สงบเรียบร้อย
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวาง
แผนการส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม
เศรษฐกิจพอเพียง และการท่องเที่ยว

รวม

3

7

165,000

3

165,000

7

565,000

735,000 16

535,000 82

3,403,400

355,000

7

355,000 43

2,035,000

1,564,000 25

1,914,000 117

9,420,000

96 16,953,348 100 16,742,648 146 32,462,348 170 56,357,748 678 173,405,340
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จ. การจัดทางบประมาณ
ผู้ บ ริ ห ารองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลหนองกะปุ ได้ ป ระกาศใช้ ข้ อ บั ญ ญั ติ ง บประมาณ เมื่ อ วั น ที่
24 กันยายน 2562 โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้ อบัญ ญัติง บประมาณ จานวน 62 โครงการ งบประมาณ
16,362,030 บาท สามารถจาแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้
ยุทธศาสตร์
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

งบประมาณ
ตามข้อบัญญัติ

โครงการ
8

1,336,000

23

13,188,940

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

3

70,000

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม เศรษฐกิจ
พอเพียง และการท่องเที่ยว

2

115,000

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

3

155,000

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

9

287,000

12

1,203,290

2

6,800

62

16,362,030

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษาและคุณภาพชีวิต

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน
8. ครุภัณฑ์

รวม
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ฉ. การใช้จ่ายงบประมาณ ตามข้อบัญญัติ
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
- โครงการตามแผนพัฒนา
ทั้งหมด
จานวน 38 โครงการ
- โครงการตามข้อบัญญัติ
จานวน 8 โครงการ
- โอนงบประมาณดาเนินการ
จานวน 1 โครงการ
- ดาเนินการ
จานวน 9 โครงการ
- ดาเนินการแล้วเสร็จ
1.1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายจารัส นิ่มเขียน หมู่ที่ 2 บ้านไร่แค ตาบลหนองกะปุ
งบประมาณ 78,000 บาท เบิกจ่าย 76,000 บาท
1.2 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายใต้เห็น หมู่ที่ 3 บ้านหนองโสน ตาบลห้วยข้อง
งบประมาณ 171,000 บาท เบิกจ่าย 170,000 บาท
1.3 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกพร้อมบดอัดและขุดลอกคูส่งน้า ฝั่งตรงข้าม ร.พ.บ้านลาด (เส้นใน) หมู่ที่ 1
บ้านบ่อหมัน ตาบลหนองกะปุ
งบประมาณ 170,000 บาท เบิกจ่าย 160,000 บาท
1.4 โครงการซ่อมแซม ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนางทบ พูลเสม – สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน หมู่ที่ 9
บ้านใหม่โพธิ์ลอย ตาบลหนองกะปุ
งบประมาณ 114,000 บาท เบิกจ่าย 104,000 บาท
1.5 โครงการก่อสร้างรางระบายน้า หมู่ 8 บ้านห้วยแลง ตาบลหนองกะปุ
งบประมาณ 173,000 บาท เบิกจ่าย 154,000 บาท
1.6 โครงการก่อสร้างรางระบายน้า ซอยบ้านนายนงค์ รอดคง หมู่ที่ 4 บ้านโป่ง ตาบลหนองกะปุ
งบประมาณ 94,000 บาท เบิกจ่าย 87,000 บาท
1.7 โครงการก่อสร้างรางระบายน้าและซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (บ้านนายชื่น พุ่มจิตร – คลองทิ้งน้า)
หมู่ที่ 3 บ้านโพธิ์ลอย ตาบลหนองกะปุ
งบประมาณ 317,000 บาท เบิกจ่าย 267,000 บาท
1.8 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 2 หมู่ที่ 2 บ้านเหียงค่อม ตาบลห้วยข้อง
งบประมาณ 219,000 บาท เบิกจ่าย 218,000 บาท
- โอนงบประมาณดาเนินการ
1.9 โครงการจ้างเหมาขุดลอกคูส่งน้า หมู่ที่ 1 บ้านบ่อหมัน และหมู่ที่ 4 บ้านโป่ง ตาบลหนองกะปุ
งบประมาณ 10,700 บาท (อยู่ระหว่างดาเนินการ)
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2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษาและคุณภาพชีวิต
- โครงการตามแผนพัฒนา
ทั้งหมด
จานวน 41 โครงการ
- โครงการตามข้อบัญญัติ
จานวน 23 โครงการ
- โอนงบประมาณดาเนินการ
จานวน 2 โครงการ
- ไม่ได้ดาเนินการ
จานวน 2 โครงการ
- ดาเนินการ
จานวน 23 โครงการ
- ดาเนินการแล้วเสร็จ
2.1 โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน “กิจกรรมทาน้าพริกกุ้งเสียบ”
งบประมาณเบิกจ่าย
12,600 บาท
2.2 โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน “กิจกรรมทาพรหมเช็ดเท้า”
งบประมาณเบิกจ่าย
9,440 บาท
2.3 โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน “กิจกรรมทาน้ายาถูพื้นกลิ่นตะไคร้หอม”
งบประมาณเบิกจ่าย
12,750 บาท
2.4 โครงการพัฒนาบทบาทสตรีและครอบครัว
งบประมาณ 20,000 บาท เบิกจ่าย 11,550 บาท
2.5 โครงการส่งเสริมเบี้ยยังชีพคนชรา
งบประมาณ 9,483,600 บาท เบิกจ่าย
9,087,500บาท
2.6 โครงการส่งเสริมเบี้ยยังชีพคนพิการ
งบประมาณ 1,632 000,บาท เบิกจ่าย
1,524,80บาท 0
2.7 โครงการส่งเสริมเบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์
งบประมาณ 72 000,บาท เบิกจ่าย 72,000 บาท
2.8 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน)
2.8.1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโป่งสลอด
งบประมาณ 53,900 บาท โอนเพิ่ม 23,400 บาท เบิกจ่าย 77,300 บาท
2.8.2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโรงเรียนบ้านหนองโสน
งบประมาณ 34,300 บาท เบิกจ่าย 34,300 บาท
2.8.3 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์ลอย
งบประมาณ 196,000 บาท โอนเพิ่ม 23,400 บาท เบิกจ่าย 129,400 บาท
2.9 โครงการจัดหาอาหารเสริม (นม) ในช่วงเวลากลางวันให้กับเด็กก่อนวัยเรียน 2-5 ขวบของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
งบประมาณ 492,480 บาท โอนเพิ่ม 9,500 บาท เบิกจ่าย 118,635.28 บาท
2.10 โครงการสนับสนุนอาหารเสริม (นม) ให้กับเด็กนักเรียน ของโรงเรียนในเขต อบต.หนองกะปุ
งบประมาณ 492,480 บาท เบิกจ่าย 438,379.62 บาท
2.11 โครงการอาหารกลางวันสาหรับเด็กนักเรียน
งบประมาณ 1,028,000 บาท เบิกจ่าย 940,940 บาท
2.12 โครงการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนสาหรับการศึกษาเด็กเล็ก
2.12.1 จัดซื้อจัดหาวัสดุการศึกษา
งบประมาณ 986,000 บาท เบิกจ่าย 986,000 บาท
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2.12.2 จัดซื้อจัดหาหนังสือเรียน
งบประมาณ 65,540 บาท เบิกจ่าย 40,680 บาท
2.12.3 จัดซื้อจัดหาอุปกรณ์การเรียน
งบประมาณ 98,600 บาท เบิกจ่าย 98,600
2.13 โครงการสนับสนุนเครื่องแบบนักเรียนให้แก่เด็กก่อนวัยเรียน 2-5 ขวบ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
งบประมาณ 22,200 บาท เบิกจ่าย 22,200 บาท
2.14 โครงการสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้แก่เด็กก่อนวัยเรียน 2-5 ขวบ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
งบประมาณ 85,880 บาท เบิกจ่าย 85,880 บาท
2.15 โครงการวันเด็กแห่งชาติ
งบประมาณ 60,000 บาท เบิกจ่าย 59,210 บาท
2.16 โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า
งบประมาณ 53,200 บาท เบิกจ่าย 53,190 บาท
2.17 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
งบประมาณ 20,000 บาท เบิกจ่าย 15,045 บาท
2.18 โครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
งบประมาณ 20,754 บาท เบิกจ่าย 20,754 บาท
2.19 โครงการสารวจและขึ้นทะเบียนสุนักและแมว
งบประมาณ 9,200 บาท เบิกจ่าย 9,000 บาท
2.20 โครงการพระราชดาริที่เกี่ยวกับงานด้านสาธารณสุข
งบประมาณ 240,000 บาท เบิกจ่าย 240,000 บาท
2.21 โครงการตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ตลาดนัดวัดโพธิ์ลอย)
ไม่ใช้งบประมาณ
- ไม่ได้ดาเนินการ
2.22 โครงการจัดการแข่งขันกีฬาตาบล
งบประมาณ 200,000 บาท
2.23 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมผู้สูงอายุ
งบประมาณ 40,000 บาท
***เกิดจากเหตุปัจจัยภายนอก***
- โอนงบประมาณดาเนินการ
2.24 โครงการปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ ศพด.วัดโพธิ์ลอย
งบประมาณ 82,000 บาท เบิกจ่าย 82,000 บาท
2.25 โครงการก่อสร้างบันไดคอนกรีตเสริมเหล็กทางลงคลองลาห้วยใหญ่ ด้านทิศตะวันตกบริเวณ
ที่ทาการองค์การบริหารส่วนตบาลหนองกะปุ
งบประมาณ 45,000 บาท เบิกจ่าย 44,000 บาท (อยู่ระหว่างเบิกจ่าย)
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3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
- โครงการตามแผนพัฒนา
ทั้งหมด
จานวน 16 โครงการ
- โครงการตามข้อบัญญัติ
จานวน 3 โครงการ
- ไม่ได้ดาเนินการ
จานวน 1 โครงการ
- ดาเนินการ
จานวน 2 โครงการ
- ดาเนินการแล้วเสร็จ
3.1 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่
งบประมาณ 10,000 บาท เบิกจ่าย 6,000 บาท
3.2 โครงการค่ายต้านยาเสพติด
งบประมาณ 50,000 บาท โอนเพิ่ม 41,575 บาท เบิกจ่าย 91,575 บาท
- ไม่ได้ดาเนินการ
3.3 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลวันสงกรานต์
งบประมาณ 10,000 บาท
***เกิดจากเหตุปัจจัยภายนอก***
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม เศรษฐกิจพอเพียง และการ
ท่องเที่ยว
- โครงการตามแผนพัฒนา
ทั้งหมด
จานวน 3 โครงการ
- โครงการตามข้อบัญญัติ
จานวน 2 โครงการ
- ดาเนินการ
จานวน 2 โครงการ
- ดาเนินการแล้วเสร็จ
4.1 โครงการขบวนแห่งานพระนครคีรีจังหวัดเพชรบุรี
งบประมาณ 15,000 บาท เบิกจ่าย 15,000 บาท
4.2 โครงการอนุรักษ์วฒ
ั นธรรมประเพณีแข่งขันวัวเทียมเกวียนอาเภอบ้านลาด
งบประมาณ 100,000 บาท เบิกจ่าย 100,000 บาท
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- โครงการตามแผนพัฒนา
ทั้งหมด
จานวน 18 โครงการ
- โครงการตามข้อบัญญัติ
จานวน 3 โครงการ
- ไม่ได้ดาเนินการ
จานวน 2 โครงการ
- ดาเนินการ
จานวน 1 โครงการ
- ดาเนินการแล้วเสร็จ
5.1 โครงการรณรงค์และการคัดแยกขยะอย่างถูกวิธี
งบประมาณ 20,000 บาท เบิกจ่าย 1,500 บาท
- ไม่ได้ดาเนินการ
***เกิดจากเหตุปัจจัยภายนอก***
5.2 โครงการจัดการขยะในครัวเรือน
งบประมาณ 15,000 บาท
5.3 โครงการ Big Cleaning Day
งบประมาณ 5,000 บาท
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6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
- โครงการตามแผนพัฒนา
ทั้งหมด
จานวน 9 โครงการ
- โครงการตามข้อบัญญัติ
จานวน 7 โครงการ
- ไม่ได้ดาเนินการ
จานวน 1 โครงการ
- ดาเนินการ
จานวน 6 โครงการ
- ดาเนินการแล้วเสร็จ
6.1 โครงการงานสลากภัต (สลากหาบ)
งบประมาณ 12,000 บาท เบิกจ่าย 12,000 บาท
6.2 โครงการงานประเพณีลอยกระทง สืบสานประเพณีไทย
งบประมาณ 10,000 บาท เบิกจ่าย 8,835 บาท
6.3 โครงการส่งเสริมประเพณีวันเข้าพรรษา
งบประมาณ 10,000 บาท เบิกจ่าย 9,145 บาท
6.4 โครงการสืบสานวัฒนธรรมพืน้ บ้าน
งบประมาณ 30,000 บาท เบิกจ่าย 14,400 บาท
6.5 โครงการสืบสานวัฒนธรรมด้านดนตรีไทย
งบประมาณ 30,000 บาท เบิกจ่าย 28,800 บาท
6.6 โครงการส่งเสริมทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ให้แก่เด็กและเยาวชน
งบประมาณ 60,000 บาท เบิกจ่าย 59,400 บาท
- ไม่ได้ดาเนินการ
6.7 โครงการสืบสานและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทยทรงดา
งบประมาณ 20,000 บาท
***เกิดจากเหตุปัจจัยภายนอก***
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชน
- โครงการตามแผนพัฒนา
ทั้งหมด
จานวน 25 โครงการ
- โครงการตามข้อบัญญัติ
จานวน 12 โครงการ
- ไม่ได้ดาเนินการ
จานวน 4 โครงการ
- โอนงบประมาณดาเนินการ
จานวน 1 โครงการ
- ดาเนินการ
จานวน 7 โครงการ
- ดาเนินการแล้วเสร็จ
7.1 โครงการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน/ตาบล ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดทาแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนา
ท้องถิ่น งบประมาณ 5,000 บาท เบิกจ่าย 1,000 บาท
7.2 โครงการถวายพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราชบรมนาถบพิตร
งบประมาณ 1,000 บาท เบิกจ่าย 1,000 บาท
7.3 โครงการถวายพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช
งบประมาณ 1,000 บาท เบิกจ่าย 1,000 บาท
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7.4 โครงการเฉลิมพระชนมพรรษา ราชกาลที่ 10
งบประมาณ 50,000 บาท เบิกจ่าย 17,440 บาท
7.5 โครงการทัศนศึกษาและดูงาน
งบประมาณ 260,000 บาท เบิกจ่าย 207,650 บาท
7.6 โครงการสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
งบประมาณ 30,000 บาท โอนเพิ่ม 13,550 บาท เบิกจ่าย 53,550 บาท
7.7 โครงการจัดทาแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
งบประมาณ 94,000 บาท เบิกจ่าย 94,000 บาท
- ไม่ได้ดาเนินการ
7.8 โครงการปกป้องสถาบันสาคัญของชาติ
งบประมาณ 10,000 บาท
7.9 โครงการจัดการเลือกตั้งผู้บริหาร อบต. และสมาชิกสภา อบต. (กรณีเลือกตั้งซ่อม/กรณีครบวาระ)
งบประมาณ 300,000 บาท
7.10 โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
งบประมาณ 20,000 บาท
7.11 โครงการอบรมเพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
งบประมาณ 15,000 บาท
***เกิดจากเหตุปัจจัยภายนอก***
- โอนงบประมาณดาเนินการ
7.12 โครงการต่อเติมติดตั้งเวทีห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตาบลหนองกะปุ
งบประมาณ 85,000 บาท (อยู่ระหว่างดาเนินการ)
8. บัญชีจานวนครุภัณฑ์สาหรับที่ดาเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕63 ทั้งหมด
จานวน 9 โครงการ
- ดาเนินการงบประมาณ อบต.
จานวน 7 โครงการ
- ดาเนินการงบประมาณ (งบนอก)
จานวน 2 โครงการ
- ดาเนินการงบประมาณ อบต.
8.1 เครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับประมวลผล แบบที่ 2
จานวน 1 เครื่อง งบประมาณ 29,500 บาท
8.2 เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถึงพิมพ์
จานวน 1 เครื่อง งบประมาณ 4,300 บาท
8.3 เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดั้งถึงพิมพ์
จานวน 1 เครื่อง งบประมาณ 7,800 บาท
8.4 เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกสาหรับกระดาษ A 3
จานวน 1 เครื่อง งบประมาณ 6,300 บาท
8.5 เครื่องสารองไฟ ขนาด 800 VA
จานวน 2 เครื่อง งบประมาณ 4,600 บาท
8.6 เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์
จานวน 1 เครื่อง งบประมาณ 27,800 บาท
8.7 เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้
จานวน 1 เครื่อง งบประมาณ 4,800 บาท
- ดาเนินการงบประมาณ (งบนอก)
8.8 เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊นบุ๊ค (สปสช.)
จานวน 1 เครื่อง งบประมาณ 15,500 บาท
8.9 ชุดอุปกรณ์สาหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยี DLTV
จานวน 1 ชุด งบประมาณ 29,500 บาท
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การใช้จ่ายงบประมาณ ที่ไม่ใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ จ่ายขาดเงินสะสม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงาน/โครงการ ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕63 ทั้งหมด จานวน 11 โครงการ
- ดาเนินการแล้วเสร็จ
จานวน 4 โครงการ
- อยู่ระหว่างดาเนินการ
จานวน 7 โครงการ
- ดาเนินการแล้วเสร็จ
1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคันคลองชลประทาน บ้านนายรชต อาพันธ์ หมู่ที่ 2 บ้านไร่แค
งบประมาณ 982,000 บาท เบิกจ่าย 624,000 บาท
2. โครงการก่อสร้างท่อระบายน้า พร้อมบ่อพัก สายบ้านนายใจ ไพรอด-บ้านนางรัตน์ วันแก้ว หมูท่ ี่ 1 บ้านบ่อหมัน
งบประมาณ 1,593,000 บาท เบิกจ่าย
1,399,900 บาท
3. โครงการปรับปรุงคลองทิ้งน้าดาดคอนกรีตและก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม หมู่ที่ 9 บ้านใหม่โพธิ์ลอย
งบประมาณ 827,000 บาท เบิกจ่าย 795,471.98 บาท
4. โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรางระบายน้า หมู่ที่ 3 บ้านโพธิ์ลอย
งบประมาณ 1,065,000 บาท เบิกจ่าย
919,000 บาท
- อยู่ระหว่างดาเนินการ
1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านหนองกะปุ
งบประมาณ 711,000 บาท
2. โครงการก่อสร้างรางระบายน้า สายกลางหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านไร่ตะแคง
งบประมาณ 868,000 บาท
3. โครงการก่อสร้างรางระบายน้าและปรับปรุงรางระบายน้าพร้อมก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
หมู่ที่ 1 บ้านห้วยข้อง ตาบลห้วยข้อง
งบประมาณ 930,000 บาท
4. โครงการก่อสร้างรางระบายน้า หมู่ที่ 2 บ้านเหียงค่อม ตาบลห้วยข้อง
งบประมาณ 599,000 บาท
5. โครงการก่อสร้างรางระบายน้า หมู่ที่ 3 บ้านหนองโสน ตาบลห้วยข้อง
งบประมาณ 1,480,000 บาท
6. โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กลาห้วยใหญ่ (หลังวัดโพธิ์ลอย) หมู่ที่ 3 บ้านโพธิ์ลอย ตาบลหนองกะปุ
งบประมาณ 1,630,000 บาท
7. โครงการขุดลอกคูส่งน้าและวางท่อส่งน้าหนองกะทุ่ม หมู่ที่ 3 บ้านโพธิ์ลอย ตาบลหนองกะปุ
งบประมาณ 258,000 บาท
***เกิดจากไม่สามารถดาเนินการได้ทันเพราะโครงการที่อยู่ในข้อบัญญัติหลายโครงการและโครงการที่
ได้รับการสนับสนุนอีกหลายโครงการจึงไม่สามารถดาเนินการได้ทันตามปีงบประมาณ***
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การใช้จ่ายงบประมาณ ที่ไม่ใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ เงินอุดหนุน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน (เงินอุดหนุนกรมฯ)
แผนงาน/โครงการ ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕63 ทั้งหมด จานวน 4 โครงการ
- ดาเนินการแล้วเสร็จ
จานวน 2 โครงการ
1. โครงการขุดลอกคลอง สายตาอีเห็น หมู่ที่ 3 ตาบลห้วยข้อง
งบประมาณ 93,700 บาท เบิกจ่าย 93,700 บาท
2. โครงการขุดขยายสระน้า ศพด.โป่งสลอด หมู่ที่ 6 บ้านหนองกะปุ
งบประมาณ 300,000 บาท เบิกจ่าย 299,000 บาท
- กันเงิน (จังหวัด) ยังไม่ได้เบิกจ่าย
จานวน 2 โครงการ
3. โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านโป่งสลอด-สถาบันราชภัฎเพชรบุรี หมู่ที่ 6
งบประมาณ 6,150,000 บาท
4. โครงการจ้างซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านวังบัว-บ้านโป่งสลอด – สถาบันราชภัฎเพชรบุรี
หมู่ที่ 6
งบประมาณ 3,337,400 บาท
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษาและคุณภาพชีวิต
(เงินอุดหนุนสานักงานพัฒนาความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี)
เป็นเงิน ๓๑๑,๖๐๐ บาท
เบิกจ่ายจริง ๒๘๘,๓๐๐ บาท
แผนงาน/โครงการ ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕63 ทั้งหมด จานวน 2 โครงการ
- ดาเนินการแล้วเสร็จ
จานวน 2 โครงการ
1. โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้พิการ จานวน 15 หลัง ๆ ละ 20,000 บาท เป็นเงิน 300,000
บาท (คืนจานวน 1 หลัง เป็นเงิน 20,000 บาท เนื่องจากสถานที่ที่จะดาเนินการปรับสภาพแวดล้อมของคนพิการไม่
พร้อมที่จะดาเนินการในตอนนี้)
2. จัดซื้อกายอุปกรณ์ (รถโยก) จานวน 1 คน งบประมาณ 8,000 บาท จัดซื้อเป็นเงิน 7,500 บาท (คืนเงิน 500
บาท เนื่องจากซื้อได้ราคาถูกกว่าราคาที่ขอรับสนับสนุน)
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(เงินอุดหนุนจากบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี)
แผนงาน/โครงการ ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕63 ทั้งหมด จานวน 1 โครงการ
- ดาเนินการแล้วเสร็จ
จานวน 1 โครงการ
1. โครงการการดาเนินงานสภาเด็กและเยาวชนตาบลหนองกะปุ งบประมาณ 20,000 บาท
1. มีการประชุมคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนตาบลหนองกะปุ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๓
ไม่มีค่าใช้จ่าย
๒. มีการประชุมคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนตาบลหนองกะปุ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๓
ไม่มีค่าใช้จ่าย
๓. มีการประชุมสมาชิกสมัยสามัญประจาปีของสภาเด็กและเยาวชนตาบลหนองกะปุ
เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ ค่าใช้จ่ายเป็นเงิน ๒,๙๗๕ บาท
๔. มีการดาเนินโครงการจัดทาหน้ากากผ้าเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)
เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ ค่าใช้จ่ายเป็นเงิน ๙,๙๗๕ บาท
๕. มีการดาเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ประจาปี ๒๕๖๓
ค่าใช้จ่ายเป็นเงิน ๗,๐๕๐ บาท
๖. พร้อมรายงานผลส่งคืนให้สานักงานบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี
สูตรการคานวณ
=
จานวนโครงการที่ได้ดาเนินการ x 100
โครงการที่บรรจุในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
=
78 x 100
62
=
ร้อยละ 125.81

สูตรการคานวณ
=
=
=

จานวนโครงการที่ได้ดาเนินการ x 100
โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2563
78 x 100
146
ร้อยละ 53.42
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รายงานสรุปผลการดาเนินงาน ปี 2563
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองกะปุ อาเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

ยุทธศาสตร์
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนการดาเนินการ
ทั้งหมด

อนุมัติงบประมาณ

จานวน
จานวน
งบประมาณ
โครงการ
โครงการ

โอนงบประมาณ
ดาเนินการ

เบิกจ่าย

100%

งบประมาณ

จานวน
โครงการ

งบประมาณ

จานวน
โครงการ

งบประมาณ

จานวน
โครงการ

งบประมาณ

8

2.49

8

2.91

1

2.41

9

2.36

9

2.36

23

24.59

21

32.71

2

28.42

23

24.86

23

24.86

3

0.13

2

0.13

0

0.00

2

0.19

2

0.19

2

0.21

2

0.25

0

0.00

2

0.22

2

0.22

3

0.07

1

0.04

0

0.00

1

0.00

1

0.00

9

0.54

6

0.33

0

0.00

6

0.25

6

0.25

12

2.24

7

1.67

1

19.17

8

2.22

8

2.22

2

0.04

2

0.04

7

0.00

9

0.83

9

0.83

รวม
9.จ่ายขาดเงินสะสม
10.เงินอุดหนุน

60

30.27

47

38.06

4

50.00

51

30.11

51

30.11

11

20.40

11

23.87

11

0.00

22

19.53

22

19.53

7

19.04

7

22.28

7

0.00

7

19.99

7

19.99

รวมทั้งสิ้น

78

69.71

65

84.21

22

50

80

69.64

80

69.64

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษาและ
คุณภาพชีวิต
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และ
การรักษาความสงบเรียบร้อย
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผนการส่งเสริมการ
ลงทุน พาณิชยกรรม เศรษฐกิจพอเพียง และการท่องเที่ยว
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่ดีใน
องค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชน
8. ครุภัณฑ์
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ช. ผลการดาเนินงาน
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองกะปุ ได้ดาเนินการโครงการตามข้อบัญ ญัติง บประมาณ ปี
2563 ในเขตพื้นที่ โดยได้รั บความร่ วมมื อ การส่ง เสริมและสนับสนุน จากภาคประชาชน ภาครัฐ และ
ภาคเอกชนในพื้นที่ตลอดจนโครงการต่างๆ ประสบผลสาเร็จด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพื้นที่
และพื้นที่ใกล้เคียง โดยมีผลการดาเนินงานที่สาคัญดังนี้
1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายจารัส นิ่มเขียน หมู่ที่ 2 บ้านไร่แค ตาบลหนองกะปุ

2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายใต้เห็น หมู่ที่ 3 บ้านหนองโสน ตาบลหนองกะปุ อาเภอบ้านลาด

3. โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกพร้อมบดอัดและขุดลอกคูส่งน้า ฝั่งตรงข้าม ร.พ.บ้านลาด (เส้นใน) หมู่ที่ 1
บ้านบ่อหมัน ตาบลหนองกะปุ อาเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

4. โครงการซ่อมแซม ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนางทบ พูลเสม – สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน หมู่ที่ 9
บ้านใหม่โพธิ์ลอย ตาบลหนองกะปุ อาเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี
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5. โครงการก่อสร้างรางระบายน้า หมู่ 8 บ้านห้วยแลง ตาบลหนองกะปุ อาเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

6. โครงการก่อสร้างรางระบายน้า ซอยบ้านนายนงค์ รอดคง หมู่ที่ 4 บ้านโป่ง ตาบลหนองกะปุ อาเภอบ้านลาด

7. โครงการก่อสร้างรางระบายน้าและซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (บ้านนายชื่น พุ่มจิตร – คลองทิ้งน้า) หมู่
ที่ 3 บ้านโพธิ์ลอย ตาบลหนองกะปุ อาเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

8. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 2 หมู่ที่ 2 บ้านเหียงค่อม ตาบลห้วยข้อง อาเภอบ้านลาด
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9.โครงการวันเด็กแห่งชาติ

10.โครงการส่งเสริมทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ให้แก่เด็กและเยาวชน
..

11.โครงการสืบสานวัฒนธรรมด้านดนตรีไทย

12.โครงการสืบสานวัฒนธรรมพืน้ บ้าน
..
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13.ค่าอาหารเสริม(นม)

14. โครงการพัฒนาบทบาทสตรีและครอบครัว

15 โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน “กิจกรรมทาน้าพริกกุ้งเสียบ”

16. โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน “กิจกรรมทาพรหมเช็ดเท้า”
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17. โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาขน “กิจกรรมทาน้ายาถูพื้นกลิ่นตะไคร้หอม”

18. โครงการจัดโครงการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน/ตาบล ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดทาแผนพัฒนาหมู่บ้าน
และแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี

19. โครงการถวายพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดชบรมนาถบพิตร

20. โครงการถวายพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช
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ทั้งนี้ หากประชาชนทุกท่านหรือหน่วยงานราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมีข้อสงสัยหรือมีความ
ประสงค์จะเสนอความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองกะปุ เพื่อจะ
ได้พิจารณาการวางแผนพัฒนาและปรับปรุงการดาเนินการ เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่
ในระยะต่อไป
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 29 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563

(นายสุวรรณ หว่างจิตร)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลหนองกะปุ

