ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลหนองกะปุ
เรื่อง การรายงานผลการดาเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2561
*******************************************
ด้ว ยรั ฐธรรมนู ญ มาตรา 253 กาหนดให้ องค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่น สภาท้องถิ่น และผู้ บริห าร
ท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการดาเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้ง มีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่ นมี
ส่วนร่วมด้วย ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ด้ว ยระเบี ย บกระทรวงมหาดไทย ว่าด้ ว ยการจั ด ท าแผนพั ฒ นาขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ 30 (5) กาหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น
และคณะกรรมการ พัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่น
ทราบ ในที่ เปิ ด เผยภายในสิ บ ห้ า วั น นั บ แต่ วั น ที่ ผู้ บ ริ ห ารท้ อ งถิ่ น เสนอผลการติ ด ตามและประเมิ น ผลดั ง กล่ า ว
และต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายน และภายใน
เดือนตุลาคมของทุกปี
ดังนั้ นเพื่อการปฏิบั ติให้ เป็ นไปตามเจตนารมณ์ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทา
แผนพั ฒ นาองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น องค์ การบริห ารส่ ว นต าบลหนองกะปุ จึงขอประกาศผลการด าเนิ น งาน
การจัดทางบประมาณ การใช้จ่าย และผลการดาเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ในรอบ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มา เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกากับการบริหารจัดการองค์การ
บริหารส่วนตาบลหนองกะปุ ดังนี้
ก. วิสัยทัศน์ ขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองกะปุ
"ตาบลหนองกะปุเป็นชุมชนน่าอยู่ มีความสามัคคี ควบคู่ไปกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ที่สมดุล เศรษฐกิจดีและมั่นคง มีการบริหารจัดการที่โปร่งใสจากการมีส่วนร่วมของประชาชน"
ข. พันธกิจ ขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองกะปุ
พระราชบั ญ ญั ติ ส ภาตาบลและองค์การบริห ารส่ วนตาบล พ.ศ.2537 และที่ แก้ไขเพิ่ มเติ มจนถึ ง
ปัจจุบัน ได้กาหนดอานาจหน้าที่ในมาตรา 66 ให้องค์การบริหารส่วนตาบลมีหน้าที่ พัฒนาตาบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ
สังคม และวัฒนธรรมองค์การบริหารส่วนตาบลหนองกะปุ ได้กาหนดภารกิจหลักที่จะดาเนินการเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์
ที่กาหนดไว้ดังนี้
1. ปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค ระบบสาธารณูปการ ให้ได้มาตรฐาน
และเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน เพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนในอนาคต
2. ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งน้าให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน

3. พัฒนาด้านสังคมการศึกษาตลอดจนอนุรักษ์ พัฒนาศิลปวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามภูมิปัญญา
ของท้องถิ่น และการสาธารณสุขให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
4. ปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการตลอดจนความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน
ของประชาชน
5. ฟื้นฟูวิถีชีวิตเกษตรกรรมและส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนให้มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน
6. รักษาสภาพแวดล้อมให้ยั่งยืนควบคู่กับวิถีชีวิตชุมชน
ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองกะปุได้กาหนดยุทธศาสตร์และแนว
ทางการพัฒนายุทธศาสตร์ไว้ 8 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1. แนวทางการพั ฒ นาก่ อ สร้ า ง ปรั บ ปรุ ง บ ารุ ง รั ก ษาถนน สะพาน ทางเท้ า ท่ อ ระบายน้ า
รางระบายน้า เขื่อน ผนังกั้นดิน ศาลาที่พักริมทาง
2. แนวทางการพัฒนาขยายเขตไฟฟ้า ติดตั้ง และซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ
3. แนวทางการพัฒนาระบบจราจร จัดทาป้ายบอกเขตและป้ายซอย ป้ายเตือนต่างๆ
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม และพัฒนาคุณภาพชีวิต
1. แนวทางการจัดสวัสดิการสังคม และสงเคราะห์แก่ประชาชนผู้ด้อยโอกาส
2. แนวทางการสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
3. แนวทางการส่งเสริมการพัฒนาเด็ก สตรี เยาวชน และคนชรา
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว
1. แนวทางการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น
2. แนวทางการส่งเสริมการใช้ปุ๋ยชีวภาพและการผลิต ผัก ผลไม้ปลอดสารพิษเพื่อการบริโภค
3. แนวทางการส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาการท่องเที่ยว
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการมีส่วนร่วม
1. แนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนกระบวนการประชาสังคมทุกระดับ
2. แนวทางการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
3. แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาและจัดเก็บรายได้
4. แนวทางการปรับ ปรุงและพัฒ นาอาคารสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ พร้อมนาเทคโนโลยีที่ทันสมัยมา
ให้บริการประชาชน
5. แนวทางการจัดทาฐานข้อมูลชุมชน
6. แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
7. แนวทางการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน
8. แนวทางการส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้า
1. แนวทางการขุดลอกคลอง ก่อสร้างคลองดาด สร้างคลองส่งน้า
2. แนวทางการจัดหาน้าสาหรับอุปโภคบริโภคและการเกษตร
3. แนวทางการรั บ โอน ปรับ ปรุงและซ่ อ มแซมประปาหมู่ บ้ าน ตามความพร้ อ มในการถ่ ายโอน
ของแต่ละหมู่บ้าน
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1. แนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างจิตสานึกและความตระหนักในการจัดการและอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2. แนวทางการบาบัดและจัดการขยะ
3. แนวทางการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงาม
4. แนวทางการปรับปรุงระบบระบายน้าทิ้งในชุมชน
7. ยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาด้ า นการศึ ก ษา ศาสนา ศิ ล ปวั ฒ นธรรม ภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น และ
นันทนาการ
1. แนวทางการส่งเสริมการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและศักยภาพของคนในท้องถิ่น อย่างทั่วถึงและ
เสมอ ภาค
2. แนวทางการส่งเสริมงานวัฒนธรรมประเพณีในท้องถิ่น และภูมิปัญญาท้องถิ่น
3. แนวทางการส่งเสริมและมีส่วนร่วมในกิจกรรมของศาสนาทุกศาสนา
4. แนวทางการจัดหาสนามกีฬา และสถานที่ออกกาลังกายในแต่ละหมู่บ้าน
8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข
1. แนวทางการส่งเสริมการให้ความรู้ในการป้องกันและระงับโรค
2. แนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนให้คนในชุมชนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง
3. แนวทางการส่งเสริมศักยภาพผู้นาด้านการสาธารณสุข
ง. การวางแผน
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองกะปุ ได้จัดทาแผนพัฒ นาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) และ
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (เพิ่มเติม ฉบับที่ 1) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการ
มีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่
แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ ก่อนนามาจัดทาโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี ต่อไป

องค์การบริหารส่วนตาบลหนองกะปุ ได้ประกาศใช้แผนพัฒ นาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564)
เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2559 และแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (เพิ่มเติม ฉบับที่ 1) เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2561 โดยได้
กาหนดโครงการที่ จ ะด าเนิ น การตามแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) และแผนพั ฒ นาท้ องถิ่น 4 ปี
(เพิ่มเติม ฉบับที่ 1) ดังนี้
ยุทธศาสตร์

จานวน

2561
งบประมาณ

จานวน

2562
งบประมาณ

จานวน

2563
งบประมาณ

จานวน

2564
งบประมาณ

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

29 42,335,422.54

47 48,503,000.00

40 31,216,700.00

47 34,019,500.00

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านสังคม และพัฒนา
คุณภาพชีวิต

35 13,155,420.00

38 13,431,420.00

38 13,830,820.00

38 14,128,520.00

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านเศรษฐกิจ และ
การท่องเที่ยว
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการบริหารจัดการ
และการมีส่วนร่วม
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้า
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการศึกษา ศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นและ
นันทนาการ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านสาธารณสุข

รวม

5

360,000.00

5

360,000.00

5

360,000.00

5

360,000.00

43 2,419,300.00

45 4,525,000.00

48 2,963,000.00

44 2,088,000.00

7 8,014,000.00

8 4,010,000.00

9 4,935,000.00

9 5,557,500.00

17

320,000.00

19 1,708,400.00

17

21 1,842,000.00

27 3,485,310.00

27 1,277,810.00

4

120,000.00

4

120,000.00

4

510,000.00

120,000.00

18

710,000.00

26 1,027,810.00

4

120,000.00

161 68,566,142.54 193 76,143,130.00 188 55,213,330.00 191 58,011,330.00

แผน ภู มิ แสดงโครงการใน แผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) และแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น 4 ปี
(เพิ่มเติม ฉบับที่ 1) ขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองกะปุ
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แผนภูมิ แสดงงบประมาณในแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
(เพิ่มเติม ฉบับที่ 1) ขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองกะปุ
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0.00
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2564

ยุทธศาสตร์ที่
1
40,940,90
41,680,00
31,216,70
34,019,50

ยุทธศาสตร์ที่
2
12,915,42
13,129,12
13,527,82
13,823,52

ยุทธศาสตร์ที่
3
360,000.0
360,000.0
360,000.0
360,000.0

ยุทธศาสตร์ที่
4
2,013,000
3,878,000
2,853,000
1,978,000

ยุทธศาสตร์ที่
5
5,360,000
4,010,000
4,935,000
5,557,500

ยุทธศาสตร์ที่
6
320,000.0
1,310,000
510,000.0
710,000.0

ยุทธศาสตร์ที่
7
1,842,000
872,000.0
1,122,000
872,000.0

ยุทธศาสตร์ที่
8
120,000.0
120,000.0
120,000.0
120,000.0

จ. การจัดทางบประมาณ
ผู้ บ ริ ห ารองค์ ก ารบ ริ ห ารส่ ว น ต าบ ล ห น องกะปุ ได้ ป ระกาศใช้ ข้ อ บั ญ ญั ติ ง บ ป ระมาณ
เมื่ อ วั น ที่ 27 กั น ยายน 2560 โดยมี โ ครงการที่ บ รรจุ อ ยู่ ใ นข้ อ บั ญ ญั ติ งบประมาณ จ านวน 58 โครงการ
งบประมาณ 17,203,105 บาท สามารถจาแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้
ยุทธศาสตร์

โครงการ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

5

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม และพัฒนาคุณภาพชีวิต

งบประมาณ
ตามข้อบัญญัติ
2,305,505.00

14 12,388,940.00

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว

2

60,000.00

17

1,025,710.00

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้า

1

50,000.00

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4

85,000.00

14

1,243,000.00

1

44,950.00

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการมีส่วนร่วม

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่นและนันทนาการ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข
รวม

58 17,203,105.00

แผนภูมิ แสดงจานวนโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
(เพิ่มเติม ฉบับที่ 1) ที่ได้รับงบประมาณ

โครงการ
18
16
14
12
10
โครงการ

8
6
4
2
0
ยุทธศาสตร์ที่
1

ยุทธศาสตร์ที่
2

ยุทธศาสตร์ที่
3

ยุทธศาสตร์ที่
4

ยุทธศาสตร์ที่
5

ยุทธศาสตร์ที่
6

ยุทธศาสตร์ที่
7

ยุทธศาสตร์ที่
8

แผนภูมิ แสดงงบประมาณในแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
(เพิ่มเติม ฉบับที่ 1) ขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองกะปุ

งบประมาณตามข้อบัญญัติ
14,000,000.00
12,000,000.00
10,000,000.00
8,000,000.00
6,000,000.00

งบประมาณตามข้อบัญญัติ

4,000,000.00
2,000,000.00
0.00

รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณองค์การบริหารส่วนตาบลหนองกะปุ มีดังนี้
ยุทธศาสตร์

โครงการ

แหล่งที่มา
จานวนงบประมาณ
งบประมาณ

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา โครงการปรับปรุง

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ซ่อมแซมถนนลูกรัง
(กลบหลุมบ่อ)
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา โครงการปรับปรุงถนน

เงินสะสม

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน คสล. สายไร่ตะแคง (รพ
สต.) หมู่ที่ 7 บ้านไร่
ตะแคง
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา โครงการก่อสร้างถนน รายได้
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน คสล. เข้า ศพด.วัดโพธิ์ จัดเก็บเอง
ลอย หมู่ที่ 3 บ้านโพธิ์
ลอย

วัตถุ
ประสงค์

600,000.00 เพื่อให้ประชาชนในได้
มีถนนสาหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว
289,000.00 เพื่อให้ประชาชนได้มี
ถนนสาหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว
664,000.00 เพื่อให้ประชาชนและ
เด็กเล็กได้มีถนน
สาหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว

ผลผลิต

ปรับปรุงซ่อมแซมถนน
ลูกรัง หมู่ที่ 1-9
ต.หนองกะปุ หมู่ที่ 1-3
ต.ห้วยข้อง
ปรับปรุงถนน คสล.
กว้าง 4 เมตร
ยาว 70 เมตร
หนา 0.15 เมตร
ก่อสร้างถนน คสล.
กว้าง 6 เมตร
ยาว 155 เมตร
หนา 0.15 เมตร

ยุทธศาสตร์

โครงการ

แหล่งที่มา
จานวนงบประมาณ
งบประมาณ

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนา โครงการย้ายแนวระบบ เงินอุดหนุน
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน จาหน่ายไฟฟ้าที่ทาการ จากรัฐบาล
จัดเก็บและ
อบต.หนองกะปุ
จัดสรรให้

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนา โครงการปรับปรุงระบบ
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน สายไฟฟ้าที่ทาการ อบต.
หนองกะปุ

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนา โครงการสนับสนุน
ด้านสังคม และพัฒนา อาหารกลางวันให้กับ
คุณภาพชีวิต
เด็กเล็ก เด็กอนุบาล 3
ขวบ ของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนา โครงการจัดหาอาหาร
ด้านสังคม และพัฒนา เสริม (นม) ในช่วงเวลา
คุณภาพชีวิต
กลางวันให้กับเด็กเล็ก
เด็กอนุบาล 3 ขวบ ของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
8. ยุทธศาสตร์การพัฒนา โครงการสนับสนุน
ด้านสังคม และพัฒนา อาหารเสริม(นม)ให้กับ
คุณภาพชีวิต
เด็กนักเรียน ของ
โรงเรียนในเขต อบต.
หนองกะปุ
9. ยุทธศาสตร์การพัฒนา โครงการส่งเสริมและ
ด้านสังคม และพัฒนา สนับสนุนกิจกรรมของ
คุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุ
10. ยุทธศาสตร์การพัฒนา โครงการค่ายเยาวชนรุ่น
ด้านสังคม และพัฒนา ใหม่ห่างไกลยาเสพติด
คุณภาพชีวิต
11. ยุทธศาสตร์การพัฒนา โครงการสมทบกองทุน รายได้
ด้านสังคม และพัฒนา หลัก ประกันสุขภาพ จัดเก็บเอง
คุณภาพชีวิต
อบต. หนองกะปุ
12. ยุทธศาสตร์การพัฒนา โครงการสงเคราะห์เบีย้
ด้านสังคม และพัฒนา ยังชีพคนชรา
คุณภาพชีวิต

วัตถุ
ประสงค์

ผลผลิต

202,505.00 เพื่อให้ระบบจาหน่าย ย้ายแนวระบบจาหน่าย
ไฟฟ้ามีความมั่นคง ไฟฟ้าที่ทาการ อบต.
และปลอดภัย
หนองกะปุ
550,000.00 เพื่อปรับปรุงสายไฟฟ้า
ให้ตรงกับการใช้งาน
ของเครื่องใช้สานักงาน
และความปลอดภัยใน
การ ใช้งาน
377,300.00 เพื่อให้เด็กเล็กเด็ก
อนุบาล 3 ขวบทุกคน
ได้รับสารอาหารครบ
5 หมู่

ปรับปรุงระบบสายไฟฟ้า
ที่ทาการ อบต.หนองกะปุ

สนับสนุนอาหารกลาง
วันให้แก่เด็กเล็กเด็ก
อนุบาล 3 ขวบของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
จานวน 77 คน
147,660.00 เพื่อให้เด็กเล็กเด็ก
จัดหาอาหารเสริม (นม)
อนุบาล 3 ขวบทุกคน ให้แก่เด็กเล็กเด็กอนุบาล
ได้รับสารอาหารครบ 3 ขวบของศูนย์พัฒนา
5 หมู่
เด็กเล็ก จานวน 77 คน
529,900.00 เพื่อให้เด็กนักเรียน ทุก จัดหาอาหารเสริม (นม)
คนได้รบั สารอาหาร ให้แก่เด็กเล็กเด็กนักเรียน
ครบ 5 หมู่
ของ โรงเรียนในเขต
อบต.หนองกะปุ
จานวน 276 คน
120,000.00 เพื่อส่งเสริมและ
จัดกิจกรรมส่งเสริมและ
สนับสนุนกิจกรรมของ สนับสนุนกิจกรรมของ
ผู้สูงอายุ
ผู้สูงอายุ เดือนละ 1 ครั้ง
100,000.00 เพื่อให้เด็กและเยาวชน เยาวชนในตาบล
รู้โทษภัยของยาเสพติด จานวน 100 คน
100,000.00 เพื่อเป็นการสร้าง
หลักประกันสุขภาพ
ให้กับประชาชนทุกคน
ในตาบล
8,348,400.00 เพื่อช่วยเหลือคนชรา
ในตาบลหนองกะปุให้
มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

สมทบกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพ
อบต. หนองกะปุ
จานวน 1 ครั้ง
คนชราในพื้นที่
อบต. หนองกะปุ
จานวน 1,032 คน

ยุทธศาสตร์

โครงการ

13. ยุทธศาสตร์การพัฒนา โครงการสงเคราะห์เบีย้
ด้านสังคม และพัฒนา ยังชีพ คนพิการ
คุณภาพชีวิต

แหล่งที่มา
จานวนงบประมาณ
งบประมาณ

วัตถุ
ประสงค์

17. ยุทธศาสตร์การพัฒนา โครงการสนับสนุน
ด้านสังคม และพัฒนา อาหารกลางวันให้กับ
คุณภาพชีวิต
เด็กนักเรียนของ
โรงเรียนวัดโพธิ์ลอย

1,471,680.00 เพื่อช่วยเหลือคน
พิการในตาบลหนอง
กะปุให้มีคุณภาพชีวิต
ที่ดีขึ้น
90,000.00 เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วย
โรคเอดส์ในตาบล
หนองกะปุให้มี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
0.00 เพื่อเป็นขวัญและ
กาลังใจให้กับผู้สูงอายุ
ผู้พิการและ
ผู้ด้อยโอกาส
0.00 เพื่อส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมกิจกรรมสาหรับ
เด็กผูส้ ูงอายุ,ผู้พิการ
และผูด้ ้อยโอกาส
520,000.00 เพื่อให้เด็กนักเรียน
ทุกคนได้รับ
สารอาหาร ครบ 5
หมู่

18. ยุทธศาสตร์การพัฒนา โครงการสนับสนุน
ด้านสังคม และพัฒนา อาหารกลางวันให้กับ
คุณภาพชีวิต
เด็กนักเรียนของ
โรงเรียนบ้านโป่งสลอด

408,000.00 เพื่อให้เด็กนักเรียน
ทุกคนได้รับ
สารอาหาร ครบ 5
หมู่

19. ยุทธศาสตร์การพัฒนา โครงการสนับสนุน
ด้านสังคม และพัฒนา อาหารกลางวันให้กับ
คุณภาพชีวิต
เด็กนักเรียนของ
โรงเรียนบ้าน หนองโสน

176,000.00 เพื่อให้เด็กนักเรียน
ทุกคนได้รับ
สารอาหาร ครบ 5
หมู่

20. ยุทธศาสตร์การพัฒนา โครงการอบรมส่งเสริม
ด้านเศรษฐกิจ และ อาชีพ
การท่องเที่ยว

30,000.00 เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนมีอาชีพ
เสริมเป็นการเพิ่ม
รายได้ให้ครอบครัว

14. ยุทธศาสตร์การพัฒนา โครงการสงเคราะห์เบีย้
ด้านสังคม และพัฒนา ยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์
คุณภาพชีวิต
15. ยุทธศาสตร์การพัฒนา โครงการเยี่ยมบ้าน
ด้านสังคม และพัฒนา ผู้สูงอายุ ผู้พกิ ารและ
คุณภาพชีวิต
ผู้ด้อยโอกาส
16. ยุทธศาสตร์การพัฒนา โครงการจัดกิจกรรม
ด้านสังคม และพัฒนา สาหรับเด็กผู้สูงอายุ ผู้
คุณภาพชีวิต
พิการและผู้ดอ้ ยโอกาส

ผลผลิต

คนพิการในในพื้นที่
อบต. หนองกะปุ
จานวน 150 คน
ผู้ป่วยโรคเอดส์ในใน
พื้นที่ อบต. หนองกะปุ
จานวน 11 คน
ออกเยี่ยมเยียนผูร้ ับ
เบี้ยยังชีพทุกรายในพื้นที่
อบต.หนองกะปุ
จัดกิจกรรมสาหรับเด็ก
ผู้สูงอายุ,ผู้พิการและ
ผู้ด้อยโอกาส
อุดหนุนโรงเรียนวัดโพธิ์
ลอยสาหรับเป็น
ค่าอาหารกลางวันให้กับ
เด็กนักเรียน
จานวน 130 คน
อุดหนุนโรงเรียนบ้านโป่ง
สลอดสาหรับเป็น
ค่าอาหารกลางวันให้กับ
เด็กนักเรียน
จานวน 102 คน
อุดหนุนโรงเรียนบ้าน
หนองโสนสาหรับเป็น
ค่าอาหารกลางวันให้กับ
เด็กนักเรียน
จานวน 44 คน
อบรมส่งเสริมอาชีพ
ให้กับประชาชนในตาบล
หนองกะปุ
จานวน 100 คน

ยุทธศาสตร์

โครงการ

แหล่งที่มา
จานวนงบประมาณ
งบประมาณ

วัตถุ
ประสงค์

ผลผลิต

21. ยุทธศาสตร์การ
โครงการอบรมการทา รายได้
พัฒนาด้านเศรษฐกิจ ปุ๋ยหมักชีวภาพและปุย๋ จัดเก็บเอง
และการท่องเที่ยว น้าหมักชีวภาพส่งเสริม
การดาเนินชีวิตตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงหรือ
เกษตรแบบอินทรีย์

30,000.00 เพื่อลดต้นทุนในการทา อบรมการทาปุ๋ยหมัก
การเกษตรของเกษตรกร ชีวภาพและปุ๋ยน้าหมัก
ในตาบลหนองกะปุ
ชีวภาพให้แก่เกษตรกร
ส่งเสริมการดาเนินชีวิต จานวน 100 คน

22. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
บริหารจัดการและ
การมีส่วนร่วม

30,000.00 เพื่อบูรณาการแผน
ชุมชนตาบลหนองกะปุ
ให้เป็นแผนชุมชนระดับ
ตาบลที่มีประสิทธิภาพ

23. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
บริหารจัดการและ
การมีส่วนร่วม
24. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
บริหารจัดการและ
การมีส่วนร่วม

25. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
บริหารจัดการและ
การมีส่วนร่วม
26. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
บริหารจัดการและ
การมีส่วนร่วม
27. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
บริหารจัดการและ
การมีส่วนร่วม

โครงการอบรมให้
ความรู้และส่งเสริม
การบูรณาการแผน
ชุมชนระดับตาบลที่มี
ประสิทธิภาพ ประจาปี
โครงการประชุมองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
สัญจร
โครงการเพิม่
ประสิทธิภาพและ
พัฒนาศักยภาพคณะ
ผู้บริหาร สมาชิกสภา
อบต. ผู้นาชุมชน
ข้าราชการและพนักงาน
ขององค์การบริหารส่วน
ตาบลหนองกะปุ
โครงการจัดทาแผนที่
ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน องค์การ
บริหารส่วนตาบลหนอง
กะปุ
โครงการออกจัดเก็บ
ภาษีนอกพื้นที่พร้อม
ประชาสัมพันธ์
โครงการวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระ
นางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถ (12
สิงหา มหาราชินี)

รายได้
จัดเก็บเอง

ตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงหรือเกษตรแบบ
อินทรีย์

13,010.00 เพื่อปรึกษาปัญหาใน
พัฒนาชุมชนและ
ส่งเสริมองค์กรให้เข็ม
แข็ง
50,000.00 เพื่อให้สมาชิก อบต.
ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่
ได้ศึกษาการปฏิบตั ิ
งานของหน่วยงานอื่น
ๆและนามาปรับปรุง
การทางานของตนเอง

จัดอบรมเชิงปฏิบัติ การ
เพื่อส่งเสริมการ
บูรณาการแผนชุมชน
ระดับตาบลทีม่ ี
ประสิทธิภาพ
ประชุมองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นสัญจร

คณะผู้บริหาร สมาชิก
สภา อบต. ผู้นาชุมชน
ข้าราชการและพนักงาน
ขององค์การบริหารส่วน
ตาบลหนองกะปุ
จานวน 50 คน

รายได้
จัดเก็บเอง

90,000.00 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ จัดทาแผนที่ภาษีและ
และ ศักยภาพในการ ทะเบียนทรัพย์สิน
จัดเก็บภาษี
อบต.หนองกะปุ

รายได้
จัดเก็บเอง

1,000.00 เพื่อบริการประชาชน ออกเก็บภาษี 12 หมู่
ให้ได้รับความ
และจัดทาแผ่นพับ
สะดวกสบาย
ประชาสัมพันธ์
21,500.00 เพื่อให้ประชาชนได้มี
ส่วนร่วมในการแสดง
ความจงรักภักดี และ
ร่วมฉลองเนื่องใน
โอกาสมหามงคล

ประชาชนได้เฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระ
นางเจ้าฯ ระบรมราชินี
นาถ(12 สิงหา มหา
ราชินี)

ยุทธศาสตร์

โครงการ

แหล่งที่มา
จานวนงบประมาณ
งบประมาณ

28. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
บริหารจัดการและ
การมีส่วนร่วม

โครงการเฉลิมพระ
เกียรติสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี

29. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
บริหารจัดการและ
การมีส่วนร่วม

โครงการถวายพวงมาลา รายได้
เนื่องในวันปิยมหาราช จัดเก็บเอง

30. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
บริหารจัดการและ
การมีส่วนร่วม
31. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
บริหารจัดการและ
การมีส่วนร่วม

โครงการปกป้องสถาบัน
สาคัญ ของชาติ

32. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
บริหารจัดการและ
การมีส่วนร่วม

โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนช่วง
เทศกาลวันสงกรานต์

33. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
บริหารจัดการและ
การมีส่วนร่วม
34. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
บริหารจัดการและ
การมีส่วนร่วม

โครงการช่วยเหลือผู้
ประสบ สาธารณภัย

โครงการป้องกันและลด รายได้
อุบัติเหตุทางถนนช่วง จัดเก็บเอง
เทศกาลปีใหม่

โครงการฝึกทบทวนเพิ่ม
ประสิทธิภาพและพัฒนา
ศักยภาพอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
(อพปร.)

วัตถุ
ประสงค์

13,500.00 เพื่อให้ประชาชนได้มี
ส่วนร่วมในการแสดง
ความจงรักภักดี และ
ร่วมฉลองเนื่องใน
โอกาสมหามงคล
1,000.00 เพื่อถวายความจงรัก
ภักดีต่อพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว และราลึกถึง
พระราชกรณียกิจฯ
34,500.00 เพื่อให้ประชาชน ได้มี
ส่วนร่วมในการแสดง
ความจงรักภักดี ต่อ
สถาบันพระมหากษัตริย์
5,000.00 เพื่อเพิ่มความปลอด ภัย
ในการใช้รถใช้ถนนของ
ประชาชนในตาบล
ในช่วงเทศกาลปีใหม่
5,000.00 เพื่อเพิ่มความปลอด ภัย
ในการใช้รถใช้ถนนของ
ประชาชนในตาบล
ในช่วงเทศกาลวัน
สงกรานต์

รายได้
จัดเก็บเอง

50,000.00 เพื่อแก้ไขปัญหาและ
บรรเทาความเดือด
ร้อนต่าง ๆ ของผู้
ประสบสาธารณภัย
133,000.00 เพื่อให้อาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
มีความรู้ความเข้าใจใน
การปฏิบัติงานด้าน
ต่าง ๆ เพิ่มมากขึ้น

ผลผลิต

จัดกิจกรรมเฉลิมพระ
เกียรติสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี
จานวน 1 ครั้ง
จัดทาและถวายพวง
มาลาเนื่องในวันปิย
มหาราช จานวน 1 ครั้ง

จัดกิจกรรมเฉลิมพระ
เกียรติต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์
ติดตั้งไฟฟ้าสองข้างทาง
บริเวณจุดเสียงในพื้นที่
เพื่อลดอุบัตเิ หตุทางถนน
ในช่วงเทศกาล ปีใหม่
จานวน 1 ครั้ง
ติดตั้งไฟฟ้าสองข้างทาง
บริเวณจุดเสียงในพื้นที่
เพื่อลดอุบัตเิ หตุทางถนน
ในช่วงเทศกาลวัน
สงกรานต์
จานวน 1 ครั้ง
ช่วยเหลือผู้ประสบ
อุทกภัย วาตภัยอัคคีภัย
ไฟป่า ดินโคลนถล่ม
ในพื้นที่
อาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือนตาบลหนอง
กะปุ จานวน 50 คน

ยุทธศาสตร์

โครงการ

แหล่งที่มา
งบประมาณ

35. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
บริหารจัดการและ
การมีส่วนร่วม
36. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
บริหารจัดการและ
การมีส่วนร่วม
37. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
บริหารจัดการและ
การมีส่วนร่วม

โครงการป้องกันและ รายได้
ลดอัคคีภยั ในชุมชน จัดเก็บเอง

38. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
บริหารจัดการและ
การมีส่วนร่วม

โครงการก่อสร้างตา เงินสะสม
ข่ายเหล็กป้องกัน
อันตรายสาหรับเด็ก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัด
โพธิ์ลอย

39. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
บริหารจัดการ
ทรัพยากรน้า

โครงการขุดลอก
รายได้
คลองส่งน้า (คลอง จัดเก็บเอง
ดาดสายโรงสูบน้า
ห้วยท่าช้าง) หมู่ 6
บ้านโป่งสลอด ตาบล
หนองกะปุ
โครงการก่อสร้างฝาย
ชะลอน้า (ฝายแม้ว)

40. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
41. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
42. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

จานวนงบประมาณ

วัตถุ
ประสงค์

ผลผลิต

โครงการติดตั้งถัง
รายได้
น้ายา ดับเพลิงประจา จัดเก็บเอง
หมู่บ้าน

25,000.00 เพื่ออบรมให้ความรู้
ให้กับประชาชนในการ
ป้องกันภัยและลด
อัคคีภัยในพื้นที่
24,000.00 เพื่อเตรียมความพร้อม
ในการป้องกันภัย และ
การเกิดอัคคีภัย

อบรมให้ความรู้การ
ป้องกันและลดอัคคีภัย
ให้แก่ประชาชน
จานวน 100 คน
จัดซื้อติดตั้งถังน้ายา
ดับเพลิงประจาหมู่บ้าน
จานวน 12 หมู่บ้าน

โครงการวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จ พระ
เจ้าอยู่หัว รัชการที่
10

35,200.00 เพื่อให้ประชาชน ได้มี
ส่วนร่วมในการแสดง
ความจงรักภักดี และ
ร่วมฉลองเนื่องในโอกาส
มหามงคล

จัดกิจกรรมพระราชพิธี
วันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว รัชการที่ 10
จานวน 1 ครั้ง
ก่อสร้างตาข่ายกันลูก
ฟุตบอล กว้าง ๓๐
เมตร สูง ๗.5 เมตร

โครงการจัดการขยะ รายได้
ในครัวเรือน
จัดเก็บเอง

โครงการรณรงค์และ รายได้
การคัดแยกขยะอย่าง จัดเก็บเอง
ถูกวิธี

494,000.00 เพื่อป้องกันอันตรายที่
จะเกิดกับเด็กเล็กและ
อาคารศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก

50,000.00 เพื่อกักเก็บน้าไว้ใช้ใน ขุดลอกสระน้า
การเกษตรและการ
สาธารณะ
ระบายน้าไม่ให้ท่วมขัง กว้าง 4 เมตร
ยาว 13,000 เมตร
ลึก 3 เมตร
15,000.00 เพื่อเป็นการชะลอ การ
กักเก็บน้ารักษาและ
ความชุ่มชื้นของผืนป่า
ของแหล่งน้า
30,000.00 เพื่อกาจัดขยะและส่ง
เสริมคุณภาพชีวิตและ
สิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้น

จัดทาฝายชะลอน้า
(ฝายแม้ว)

30,000.00 เพื่อสร้างจิตสานึก
ประชาชนให้มีส่วนร่วม
ในการรักษาความ
สะอาดและสิ่งแวดล้อม

จัดทาป้ายรณรงค์ ใน
บริเวณทีส่ าธารณะและ
สนับสนุนถังขยะให้แก่
ครัวเรือนนาร่องที่เข้า
รับการอบรม

อบรมให้ความรู้แก่
ครัวเรือนนาร่องในการ
คัดแยกขยะ

ยุทธศาสตร์

43. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
44.

45.

46.

47.

48.

โครงการ

แหล่งที่มา
งบประมาณ

โครงการกิจกรรม
การปฏิบัติงานด้าน
การบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอยชุมชน
"จังหวัดสะอาด"
ยุทธศาสตร์การ
โครงการก่อสร้าง
พัฒนาด้านการศึกษา อาคารเอนกประสงค์
ศาสนา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิ วัดโพธิ์ลอย
ปัญญาท้องถิ่นและ
นันทนาการ
ยุทธศาสตร์การ
โครงการวันเด็ก
รายได้
พัฒนาด้านการศึกษา แห่งชาติ
จัดเก็บเอง
ศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นและ
นันทนาการ
ยุทธศาสตร์การ
โครงการสืบสาน
พัฒนาด้านการศึกษา ประเพณีไทยทรงดา
ศาสนา
ตาบลห้วยข้อง
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นและ
นันทนาการ
ยุทธศาสตร์การ
โครงการงาน
พัฒนาด้านการศึกษา สลากภัต (สลาก
ศาสนา
หาบ)
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นและ
นันทนาการ
ยุทธศาสตร์การ
โครงการงาน
พัฒนาด้านการศึกษา ประเพณีลอยกระทง
ศาสนา ศิลปะ
สืบสานประเพณีไทย
วัฒนธรรม ภูมปิ ัญญา
ท้องถิ่นและ
นันทนาการ

จานวนงบประมาณ

วัตถุ
ประสงค์

10,000.00 เพื่อให้หมู่บ้านมีจดุ
รวบรวมขยะอันตราย
ชุมชน

ผลผลิต

จัดตั้งจุดและถังขยะ
อันตราย

628,000.00 เพื่อเป็นการก่อสร้าง
อาคารเอนกประสงค์
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วัด
โพธิ์ลอย

ก่อสร้างอาคาร
เอนกประสงค์
กว้าง 8 เมตร
ยาว 16 เมตร
ตามแบบที่ อบต.กาหนด

60,000.00 เพื่อให้เด็กได้มี
พัฒนาการที่ดีและมี
ความรักสามัคคี

จัดกิจกรรมวันเด็ก
แห่งชาติให้กับเด็กและ
เยาวชน

30,000.00 เพื่ออนุรักษ์ประเพณี
ไทยทรงดาของตาบล
ห้วยข้อง

จัดกิจกรรมประเพณีไทย
ทรงดา จานวน 1 ครั้ง

8,000.00 เพื่ออนุรักษ์ประเพณี
ไทยของท้องถิ่น

จัดกิจกรรมประเพณีงาน
สลากภัต (สลากหาบ)
จานวน 1 ครั้ง

10,000.00 เพื่อให้ประชาชนมีความ จัดกิจกรรมประเพณีวัน
ภาคภูมิใจในวัฒนธรรม ลอยกระทง
อันเป็นเอกลักษณ์ของ จานวน 1 ครั้ง
ท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์

49. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการศึกษา
ศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นและ
นันทนาการ
50. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการศึกษา
ศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นและ
นันทนาการ
51. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการศึกษา
ศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นและ
นันทนาการ
52. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการศึกษา
ศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นและ
นันทนาการ
53. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการศึกษา
ศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นและ
นันทนาการ
54. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการศึกษา
ศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นและ
นันทนาการ

โครงการ

แหล่งที่มา
งบประมาณ

โครงการแห่เทียน
พรรษา

โครงการมหกรรม
กีฬาตาบลต้านยา
เสพติด

จานวนงบประมาณ

วัตถุ
ประสงค์

ผลผลิต

10,000.00 เพื่อให้ประชาชนมีความ จัดกิจกรรมแห่เทียน
ภาคภูมิใจในวัฒนธรรม พรรษา จานวน 1 ครั้ง
อันเป็นเอกลักษณ์ของ
ท้องถิ่น

200,000.00 เพื่อส่งเสริมให้เยาวชน
และประชาชนได้ออก
กาลังกายสร้างความ
สามัคคีและห่างไกล
ยาเสพติด

จัดการแข่งขันกีฬา
ตาบลต้านยาเสพติด
ให้กับเยาวชน

โครงการสืบสาน รายได้
วัฒนธรรมพื้นบ้าน จัดเก็บเอง

72,000.00 เพื่อให้เด็กและเยาวชน
รู้จักการอนุรักษ์และสืบ
สานวัฒนธรรม ดนตรี
พื้นบ้าน

อุดหนุนโรงเรียน วัด
โพธิ์ลอยสาหรับเป็น
ค่าตอบแทนวิทยากร
ให้กับเด็กนักเรียน

โครงการเสริมสร้าง
ทักษะภาษาอังกฤษ
หลังเลิกเรียน

60,000.00 เพื่อให้เด็กและเยาวชนมี
ทักษะการฟัง การพูด
ภาษาอังกฤษได้อย่าง
ถูกต้อง

อุดหนุนโรงเรียนบ้าน
โป่งสลอดสาหรับเป็น
ค่าตอบแทนวิทยากร
ให้กับเด็กนักเรียน

โครงการสืบสาน
วัฒนธรรมด้าน
ดนตรี

30,000.00 เพื่อให้เด็กและเยาวชน อุดหนุนโรงเรียนบ้าน
สามารถเล่นดนตรีได้ หนองโสนสาหรับเป็น
ค่าตอบแทนวิทยากร
ให้กับเด็กนักเรียน

โครงการเสริมสร้าง
ทักษะภาษาอังกฤษ

60,000.00 เพื่อให้เด็กและเยาวชนมี
ทักษะการฟัง การพูด
ภาษาอังกฤษได้อย่าง
ถูกต้อง

อุดหนุนโรงเรียนบ้าน
หนองโสนสาหรับเป็น
ค่าตอบแทนวิทยากร
ให้กับเด็กนักเรียน

ยุทธศาสตร์

55. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการศึกษา
ศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นและ
นันทนาการ
56. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการศึกษา
ศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นและ
นันทนาการ
57. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการศึกษา
ศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นและ
นันทนาการ
58. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
สาธารณสุข

โครงการ

แหล่งที่มา
งบประมาณ

จานวนงบประมาณ

วัตถุ
ประสงค์

ผลผลิต

โครงการจัดงานวัว รายได้
เทียมเกวียน
จัดเก็บเอง
ประจาปี อาเภอ
บ้านลาด จังหวัด
เพชรบุรี

60,000.00 เพื่อเป็นการดารงและ
รักษาศิลป วัฒนธรรม
และประเพณีอันดีงาม
ของอาเภอบ้านลาด

โครงการจัดขบวน
แห่งานพระนครคีรี
- เมืองเพชร
ประจาปี อาเภอ
บ้านลาด จังหวัด
เพชรบุรี
โครงการปฐมนิเทศ
และประชุม
ผู้ปกครองนักเรียน
ก่อนวัยเรียน

15,000.00 เพื่ออนุรักษ์และสืบสาน อุดหนุนที่ทาการ
วัฒนธรรมประเพณีอัน ปกครองอาเภอ บ้าน
เป็นเอกลักษณ์ของ
ลาด จานวน 1 ครั้ง
จังหวัดเพชรบุรีให้คงอยู่
ตลอดไป

โครงการป้องกัน
และควบคุมโรคพิษ
สุนัขบ้า

รายได้
จัดเก็บเอง

รายได้
จัดเก็บเอง

อุดหนุนที่ทาการ
ปกครองอาเภอ บ้าน
ลาด จานวน 1 ครั้ง

0.00 เพื่อให้เด็ก,ผู้ปกครอง,ครู จัดประชุมผู้ปกครอง
ดาเนินแนวทางไปในทาง เพือ่ ชี้แจงจัดการเรียน
เดียวกัน
การสอนและหลักสูตร
การศึกษา

44,950.00 เพื่อป้องกันโรค
พิษสุนัขบ้า

ฉีดวัคซีนป้องกันโรค
พิษสุนัขบ้าให้กับสุนัข
ในพื้นที่

ฉ. การใช้จ่ายงบประมาณ
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองกะปุ มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดาเนินโครงการตามข้อบัญญัติ
งบ ป ระ ม าณ โด ย ได้ มี ก ารก่ อ ห นี้ ผู ก พั น / ล งน าม ใน สั ญ ญ า ล งน าม ใน สั ญ ญ า รว ม 50 โค รงก าร
จานวนเงิน 15,350,028 บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จานวน 49 โครงการ จานวนเงิน 14,912,844 บาท
สามารถจาแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้
ยุทธศาสตร์

โครงการ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม และพัฒนาคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการมีส่วนร่วม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้า
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
ภูมิปัญญาท้องถิ่นและนันทนาการ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข
รวม

5
12
2
15
1
4
10

การก่อหนี้ผูกพัน/
โครงการ การเบิกจ่ายงบประมาณ
ลงนามในสัญญา
1,568,504.54
4
1,279,504.54
12,236,557.30
12
12,089,557.30
49,820.00
2
49,820.00
922,311.00
15
921,127.00
38,092.20
1
38,092.20
56,200.00
4
56,200.00
433,593.00

10

433,593.00

1
44,950.00
50 15,350,028.04

1
49

44,950.00
14,912,844.04

รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ องค์การบริหารส่วนตาบลหนองกะปุ ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามใน
สัญญา มีดังนี้
ยุทธศาสตร์

โครงการ

แหล่งที่มา
งบประมาณ

1. ยุทธศาสตร์การ โครงการปรับปรุง
พัฒนาด้าน
ซ่อมแซมถนนลูกรัง
โครงสร้าง
(กลบหลุมบ่อ)
พื้นฐาน

2. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน

โครงการปรับปรุง เงินสะสม
ถนน คสล. สายไร่
ตะแคง (รพสต.)
หมู่ที่ 7 บ้านไร่
ตะแคง

จานวน
งบประมาณ

วงเงินตามสัญญา

คู่สัญญา

วันที่เซ็นสัญญา

ระยะเวลา
การ
ดาเนินงาน

600,000.00 242,000.00 001/2561 18/12/2560

30

42,000.00 002/2561 07/02/2561
218,000.00 008/2561 19/09/2561
289,000.00 289,000.00 006/2561 07/09/2561

30
7
60

ยุทธศาสตร์

3. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน
4. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน
5. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน
6. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
สังคม และ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิต
7. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
สังคม และ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิต

8. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
สังคม และ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิต

โครงการ

โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. เข้า ศพด.
วัดโพธิ์ลอย หมู่ที่ 3
บ้านโพธิ์ลอย
โครงการย้ายแนว
ระบบจาหน่ายไฟฟ้า
ที่ทาการ อบต.หนอง
กะปุ
โครงการปรับปรุง
ระบบสายไฟฟ้าที่ทา
การ อบต.หนองกะปุ
โครงการสนับสนุน
อาหารกลางวันให้กับ
เด็กเล็ก เด็กอนุบาล
3 ขวบ ของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
โครงการจัดหา
อาหารเสริม (นม)
ในช่วงเวลากลางวัน
ให้กับเด็กเล็กเด็ก
อนุบาล 3 ขวบ ของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

โครงการสนับสนุน
อาหารเสริม(นม)
ให้กับเด็กนักเรียน
ของ โรงเรียนในเขต
อบต.หนองกะปุ

แหล่งที่มา
งบประมาณ

จานวน
งบประมาณ

วงเงินตาม
สัญญา

คู่สัญญา

วันที่เซ็นสัญญา

ระยะเวลา
การ
ดาเนินงาน

รายได้จัดเก็บ 664,000.00 499,000.00 003/2561 22/03/2561
เอง

60

เงินอุดหนุน
จากรัฐบาล
จัดเก็บและ
จัดสรรให้

202,505.00 202,504.54 275/679 11/06/2561

60

550,000.00 76,000.00 022/2561 10/08/2561

30

377,300.00 377,300.00

02/10/2560

200

147,660.00 15,053.50 002/2561 02/10/2560

25

50,666.00
18,064.20
44,086.00
529,900.00 53,958.00

005/2561
026/2561
031/2561
002/2561

01/11/2560
21/03/2561
11/05/2561
02/10/2560

100
7
100
25

181,608.00 005/2561 01/11/2560
64,749.60 026/2561 21/03/2561
175,686.00 031/2561 11/05/2561

100
7
100

ยุทธศาสตร์

โครงการ

9. ยุทธศาสตร์การพัฒนา โครงการส่งเสริม
ด้านสังคม และพัฒนา และสนับสนุน
คุณภาพชีวิต
กิจกรรมของ
ผู้สูงอายุ

แหล่งที่มา
งบประมาณ

จานวน
งบประมาณ

วงเงินตาม
สัญญา

คู่สัญญา

วันที่เซ็นสัญญา

120,000.00 3,750.00 011/2561 22/11/2560

400.00
785.00
910.00
3,750.00
3,750.00
910.00
4,980.00
3,750.00
3,750.00
5,000.00
5,000.00
3,750.00
3,750.00
5,000.00
3,750.00
5,000.00
6,250.00
1,200.00
2,500.00
3,500.00
3,900.00
1,400.00
1,475.00
3,000.00

010/2561
002/2561
009/2561
025/2561
038/2561
019/2561
023/2561
042/2561
056/2561
026/2561
044/2561
075/2561
086/2561
057/2561
095/2561
063/2561
065/2561
066/2561
067/2561
068/2561
069/2561
070/2561
041/2561
042/2561

22/11/2560
22/11/2560
21/12/2560
21/12/2561
19/01/2561
19/01/2561
22/02/2561
22/02/2561
23/03/2561
22/03/2561
19/04/2561
20/04/2561
17/05/2561
21/05/2561
15/06/2561
18/06/2561
04/04/2561
04/04/2561
04/04/2561
04/04/2561
04/04/2561
04/04/2561
05/04/2561
04/04/2561

ระยะเวลา
การ
ดาเนินงาน

7

7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
4
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7

ยุทธศาสตร์

10. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
สังคม และ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิต
11. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
สังคม และ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิต
12. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
สังคม และ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิต
13. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
สังคม และ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิต
14. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
สังคม และ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิต
15. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
สังคม และ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิต
16. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
สังคม และ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิต

โครงการ

แหล่งที่มา
งบประมาณ

โครงการค่าย
เยาวชนรุ่นใหม่
ห่างไกลยาเสพ
ติด

โครงการสมทบ รายได้จัดเก็บ
กองทุนหลัก
เอง
ประกันสุขภาพ
อบต. หนองกะปุ

จานวนงบประมาณ

วงเงินตามสัญญา

คู่สัญญา

วันที่เซ็นสัญญา

ระยะเวลา
การ
ดาเนินงาน

100,000.00

83,696.00 11/2561 16/02/2561

30

100,000.00

400.00 041/2561 13/02/2561
100,000.00
02/10/2560

7
365

โครงการ
สงเคราะห์เบี้ยยัง
ชีพคนชรา

8,348,400.00 8,348,400.00

01/10/2560

365

โครงการ
สงเคราะห์เบี้ยยัง
ชีพ คนพิการ

1,471,680.00 1,471,680.00

01/10/2560

365

โครงการ
สงเคราะห์เบี้ยยัง
ชีพผู้ป่วยโรค
เอดส์

90,000.00

66,000.00

01/10/2560

365

โครงการสนับสนุน
อาหารกลางวัน
ให้กับเด็กนักเรียน
ของโรงเรียนวัด
โพธิ์ลอย

520,000.00

520,000.00

01/10/2560

200

โครงการสนับสนุน
อาหารกลางวัน
ให้กับเด็กนักเรียน
ของโรงเรียนบ้าน
โป่งสลอด

408,000.00

408,000.00

01/10/2560

200

ยุทธศาสตร์

โครงการ

แหล่งที่มา
จานวนงบประมาณ วงเงินตามสัญญา
งบประมาณ

17. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านสังคม
และพัฒนา
คุณภาพชีวิต

โครงการ
สนับสนุนอาหาร
กลางวันให้กับ
เด็กนักเรียนของ
โรงเรียนบ้าน
หนองโสน
18. ยุทธศาสตร์การ โครงการอบรม
พัฒนาด้าน
ส่งเสริมอาชีพ
เศรษฐกิจ และ
การท่องเที่ยว

19. ยุทธศาสตร์การ
โครงการอบรม รายได้
พัฒนาด้านเศรษฐกิจ การทาปุ๋ยหมัก จัดเก็บ
และการท่องเที่ยว ชีวภาพและปุ๋ย เอง
น้าหมักชีวภาพ
ส่งเสริมการ
ดาเนินชีวิตตาม
หลักเศรษฐกิจ
พอเพียงหรือ
เกษตรแบบ
อินทรีย์

176,000.00

คู่สัญญา

176,000.00

ระยะเวลา
วันที่เซ็นสัญญา
การ
ดาเนินงาน

01/10/2560

200

30,000.00

4,000.00 051/2561 23/03/2561

7

30,000.00

400.00
4,000.00
400.00
1,150.00
5,070.00
305.00
3,025.00
900.00
305.00
765.00
7,500.00

23/03/2561
23/03/2561
23/03/2561
23/03/2561
23/03/2561
23/03/2561
23/03/2561
23/03/2561
23/03/2561
23/03/2561
06/02/2561

7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7

22,000.00 020/2561 06/02/2561

7

052/2561
053/2561
054/2561
055/2561
027/2561
028/2561
029/2561
030/2561
031/2561
040/2561
022/2561

ยุทธศาสตร์

20. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
บริหารจัดการและ
การมีส่วนร่วม

21. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
บริหารจัดการและ
การมีส่วนร่วม

22. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
บริหารจัดการและ
การมีส่วนร่วม

โครงการ

แหล่งที่มา
งบประมา จานวนงบประมาณ วงเงินตามสัญญา
ณ

โครงการอบรมให้
ความรู้และ
ส่งเสริมการ
บูรณาการแผน
ชุมชนระดับ
ตาบลที่มี
ประสิทธิภาพ
ประจาปี

โครงการประชุม
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
สัญจร

โครงการเพิ่ม
รายได้
ประสิทธิภาพและ จัดเก็บ
พัฒนาศักยภาพ เอง
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา อบต.
ผู้นาชุมชน
ข้าราชการและ
พนักงานของ
องค์การบริหาร
ส่วนตาบลหนอง
กะปุ

คู่สัญญา

วันที่เซ็นสัญญา

ระยะเวลา
การ
ดาเนินงาน

30,000.00

1,296.00 035/2561 05/01/2561

7

13,010.00

500.00
2,400.00
3,000.00
3,000.00
1,760.00

05/01/2561
05/01/2561
05/01/2561
05/01/2561
11/09/2561

7
7
7
7
7

50,000.00

3,750.00 131/2561 10/09/2561
7,500.00 132/2561 11/09/2561
2,500.00 017/2561 12/12/2560

7
7
7

2,500.00
500.00
4,500.00
15,500.00
24,500.00

032/2561
017/2561
034/2561
033/2561
130/2561

018/2561
019/2561
003/2561
020/2561
2/2561

12/12/2560
12/12/2560
12/12/2560
12/12/2560
13/12/2560

7
7
7
7
15

ยุทธศาสตร์

23. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
บริหารจัดการและ
การมีส่วนร่วม

24. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
บริหารจัดการและ
การมีส่วนร่วม

25. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
บริหารจัดการและ
การมีส่วนร่วม

26. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
บริหารจัดการและ
การมีส่วนร่วม

โครงการ

แหล่งที่มา
งบประมาณ

โครงการจัดทา รายได้
แผนที่ภาษีและ จัดเก็บเอง
ทะเบียน
ทรัพย์สิน
องค์การบริหาร
ส่วนตาบลหนอง
กะปุ
โครงการวันเฉลิม
พระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้า
ฯ ระบรมราชินี
นาถ (12 สิงหา
มหาราชินี)

โครงการเฉลิมพระ
เกียรติสมเด็จ
พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราช
กุมารี

โครงการถวาย รายได้
พวงมาลาเนื่องใน จัดเก็บเอง
วันปิยมหาราช

จานวน
งบประมาณ

วงเงินตามสัญญา

คู่สัญญา

ระยะเวลา
วันที่เซ็นสัญญา
การ
ดาเนินงาน

90,000.00

42,000.00 002/2561 02/10/2560

180

21,500.00

42,000.00 011/2561 30/03/2561
4,000.00 111/2561 06/08/2561

180
9

13,500.00

2,500.00
2,500.00
4,500.00
4,000.00
2,500.00
560.00
2,000.00

112/2561
113/2561
114/2561
115/2561
076/2561
077/2561
057/2561

03/08/2561
03/08/2561
06/08/2561
03/08/2561
03/08/2561
06/08/2561
28/03/2561

7
5
5
5
5
7
7

1,000.00

1,500.00
2,000.00
2,450.00
1,080.00
2,000.00
1,000.00

058/2561
059/2561
036/2561
037/2561
038/2561
004/2561

28/03/2561
28/03/2561
28/03/2561
28/03/2561
28/03/2561
16/10/2560

7
15
7
7
7
7

ยุทธศาสตร์

27. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
บริหารจัดการและ
การมีส่วนร่วม

28. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
บริหารจัดการและ
การมีส่วนร่วม
29. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
บริหารจัดการและ
การมีส่วนร่วม

30. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
บริหารจัดการและ
การมีส่วนร่วม
31. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
บริหารจัดการและ
การมีส่วนร่วม

โครงการ

แหล่งที่มา
งบประมาณ

โครงการปกป้อง
สถาบันสาคัญ ของ
ชาติ

โครงการป้องกัน รายได้
และลดอุบัติเหตุ จัดเก็บเอง
ทางถนนช่วง
เทศกาลปีใหม่
โครงการป้องกัน
และลดอุบัติเหตุ
ทางถนนช่วง
เทศกาลวัน
สงกรานต์
โครงการช่วยเหลือ รายได้
ผู้ประสบ สาธารณ จัดเก็บเอง
ภัย

โครงการฝึก
ทบทวนเพิ่ม
ประสิทธิภาพและ
พัฒนาศักยภาพ
อาสาสมัครป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือน
(อพปร.)

จานวน
งบประมาณ

วงเงินตามสัญญา

คู่สัญญา

วันที่เซ็นสัญญา

34,500.00 20,400.00 019/2561 26/06/2561

7

5,000.00

4,000.00
1,080.00
2,000.00
2,250.00
1,500.00
2,500.00
4,000.00

26/06/2561
26/06/2561
26/06/2561
26/06/2561
26/06/2561
26/06/2561
27/12/2560

7
7
7
7
7
7
7

5,000.00

4,000.00 061/2561 05/04/2561

7

400.00 062/2561 05/04/2561
50,000.00 40,000.00 008/2561 22/11/2560

7
1

2,400.00 001/2561 21/11/2560
1,400.00 079/2561 20/08/2561

1
7

885.00 082/2561 22/08/2561

7

133,000.00

065/2561
066/2561
067/2561
068/2561
069/2561
099/2561
026/2561

ระยะเวลา
การ
ดาเนินงาน

ยุทธศาสตร์

โครงการ

แหล่งที่มา
งบประมาณ

จานวน
งบประมาณ

ระยะเวลา
การ
ดาเนินงาน

คู่สัญญา

วันที่เซ็นสัญญา

400.00
4,200.00
4,200.00
1,000.00
70,000.00
25,000.00
25,000.00 4,200.00

121/2561
122/2561
123/2561
124/2561
024/2561
041/2561
14/2561

16/08/2561
20/08/2561
20/08/2561
20/08/2561
17/08/2561
17/08/2561
09/03/2561

7
7
7
7
30
7
15

400.00
6,000.00
13,300.00
24,000.00 24,000.00

045/2561
044/2561
023/2561
021/2561

08/03/2561
08/03/2561
08/03/2561
05/03/2561

5
5
5
7

โครงการก่อสร้าง
ตาข่ายเหล็ก
ป้องกันอันตราย
สาหรับเด็กศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กวัด
โพธิ์ลอย
โครงการขุดลอก
คลองส่งน้า (คลอง
ดาดสายโรงสูบน้า
ห้วยท่าช้าง) หมู่ 6
บ้านโป่งสลอด
ตาบลหนองกะปุ

เงินสะสม 494,000.00 493,000.00 004/2561 05/07/2561

90

รายได้
จัดเก็บ
เอง

50,000.00 38,092.20 013/2561 04/12/2560

15

36. ยุทธศาสตร์การ โครงการก่อสร้าง
พัฒนาด้าน
ฝายชะลอน้า
ทรัพยากรธรรมชาติ (ฝายแม้ว)
และสิ่งแวดล้อม

15,000.00 10,000.00 023/2561 10/08/2561

7

400.00 116/2561 08/08/2561
3,400.00 078/2561 09/08/2561

7
7

32. ยุทธศาสตร์การ โครงการป้องกัน รายได้
พัฒนาด้านการ
และลดอัคคีภยั จัดเก็บ
บริหารจัดการและ ในชุมชน
เอง
การมีส่วนร่วม

33. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
บริหารจัดการและ
การมีส่วนร่วม
34. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
บริหารจัดการและ
การมีส่วนร่วม
35. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
บริหารจัดการ
ทรัพยากรน้า

โครงการติดตั้งถัง รายได้
น้ายา ดับเพลิง จัดเก็บ
ประจาหมู่บ้าน เอง

วงเงินตามสัญญา

ยุทธศาสตร์

โครงการ

แหล่งที่มา
งบประมาณ

37. ยุทธศาสตร์การ โครงการจัดการ รายได้
พัฒนาด้าน
ขยะในครัวเรือน จัดเก็บเอง
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

38. ยุทธศาสตร์การ โครงการรณรงค์ รายได้
พัฒนาด้าน
และการคัดแยก จัดเก็บเอง
ทรัพยากรธรรมชาติ ขยะอย่างถูกวิธี
และสิ่งแวดล้อม

39. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

โครงการกิจกรรม
การปฏิบัติงาน
ด้านการบริหาร
จัดการขยะมูล
ฝอยชุมชน
"จังหวัดสะอาด"

40. ยุทธศาสตร์การ โครงการวันเด็ก รายได้
พัฒนาด้าน
แห่งชาติ
จัดเก็บเอง
การศึกษา ศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นและ
นันทนาการ

จานวน
งบประมาณ

30,000.00

วงเงินตามสัญญา

คู่สัญญา

วันที่เซ็นสัญญา

ระยะเวลา
การ
ดาเนินงาน

400.00 021/2561 18/12/2560

7

2,720.00 008/2561 18/12/2560
10,000.00 022/2561 18/12/2560
30,000.00
390.00 013/2561 03/01/2561

7
7
7

19,200.00 017/2561 03/01/2561
290.00 012/2561 18/12/2560
10,000.00 8,500.00 007/2561 15/12/2560

7
7
7

900.00 023/2561 15/12/2560
60,000.00 12,990.00 006/2561 05/01/2561

7
7

12,100.00
8,000.00
3,500.00
500.00
4,935.00
13,125.00

008/2561
030/2561
015/2561
029/2561
014/2561
007/2561

05/01/2561
05/01/2561
05/01/2561
05/01/2561
05/01/2561
05/01/2561

7
7
7
7
7
7

ยุทธศาสตร์

โครงการ

41. ยุทธศาสตร์การ โครงการสืบสาน
พัฒนาด้าน
ประเพณีไทยทรง
การศึกษา ศาสนา ดาตาบลห้วยข้อง
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นและ
นันทนาการ
42. ยุทธศาสตร์การ โครงการงาน
พัฒนาด้าน
สลากภัต (สลาก
การศึกษา ศาสนา หาบ)
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นและ
นันทนาการ
43. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นและ
นันทนาการ

โครงการงาน
ประเพณีลอย
กระทง สืบสาน
ประเพณีไทย

44. ยุทธศาสตร์การ โครงการแห่
พัฒนาด้าน
เทียนพรรษา
การศึกษา ศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นและ
นันทนาการ
45. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นและ
นันทนาการ

โครงการ
มหกรรมกีฬา
ตาบลต้านยาเสพ
ติด

แหล่งที่มา
งบประมาณ

จานวน
งบประมาณ

วงเงินตามสัญญา

คู่สัญญา

ระยะเวลา
วันที่เซ็นสัญญา
การ
ดาเนินงาน

30,000.00 10,000.00 015/2561 18/04/2561

4

8,000.00

8,000.00 072/2561 18/04/2561
4,000.00 133/2561 12/09/2561

4
5

10,000.00

4,000.00 134/2561 19/09/2561
4,000.00 007/2561 30/10/2560

3
7

10,000.00

1,180.00 001/2561 30/10/2560
3,000.00 107/2561 18/07/2561

7
7

4,000.00 070/2561 18/07/2561
200,000.00 93,760.00 028/2561 04/05/2561

7
7

ยุทธศาสตร์

46. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นและ
นันทนาการ
47. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นและ
นันทนาการ
48. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นและ
นันทนาการ
49. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นและ
นันทนาการ
50. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
สาธารณสุข

โครงการ

แหล่งที่มา
งบประมาณ

จานวน
งบประมาณ

ระยะเวลา
การ
ดาเนินงาน

คู่สัญญา

วันที่เซ็นสัญญา

046/2561
049/2561
018/2561
079/2561
080/2561
081/2561
81/952

04/05/2561
04/05/2561
04/05/2561
03/05/2561
03/05/2561
04/05/2561
23/06/2561

7
7
7
7
7
7
70

โครงการ
เสริมสร้างทักษะ
ภาษาอังกฤษ

60,000.00 60,000.00 83/2561 25/06/2561

10

โครงการจัดงาน รายได้
วัวเทียมเกวียน จัดเก็บเอง
ประจาปี อาเภอ
บ้านลาด จังหวัด
เพชรบุรี

60,000.00 60,000.00

29/01/2561

1

โครงการจัด
รายได้
ขบวนแห่งาน จัดเก็บเอง
พระนครคีรี เมืองเพชร
ประจาปี อาเภอ
บ้านลาด จังหวัด
เพชรบุรี
โครงการป้องกัน
และควบคุมโรค
พิษสุนัขบ้า

15,000.00 15,000.00

29/01/2561

30

44,950.00 44,550.00 035/2561 12/06/2561

30

400.00 073/2561 19/04/2561

7

โครงการสืบสาน รายได้
วัฒนธรรม
จัดเก็บเอง
พื้นบ้าน

วงเงินตามสัญญา

9,500.00
3,403.00
10,000.00
6,000.00
10,200.00
400.00
72,000.00 72,000.00

รวม องค์การบริหารส่วนตาบลหนองกะปุ มีการอนุมัติโครงการ รวม 50 โครงการ จานวนเงิน 15,350,028 บาท
มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จานวน 49 โครงการ จานวนเงิน 14,912,844 บาท สามารถจาแนกตามยุทธศาสตร์
ได้ดังนี้ ผลการดาเนินงานคิดเป็น 36.02 % มาจาก 58 x 100
161
(จานวนโครงการที่อยู่ในแผน จานวน 161 โครงการ และโครงการที่ดาเนินการ จานวน 58 โครงการ)
หมายเหตุ
- รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจาปี พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 2/2561
ขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองกะปุมีการอนุมัติงบประมาณ จานวน 58 โครงการ
- โครงการที่ไม่ได้ใช้งบประมาณในการดาเนินการจานวน 4 โครงการ
1. โครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส
2. โครงการกิจกรรมสาหรับเด็กผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส
3. โครงการออกจัดเก็บภาษีและทะเบียนทรัพย์สินองค์การบริหารส่วนตาบลหนองกะปุ
4. โครงการปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครองนักเรียนก่อนวัยเรียน
- โครงการที่อยู่ระหว่างดาเนินงานลงนางสัญญาแล้วแต่ยังไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณ จานวน 1 โครงการ
1. โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์ลอย
- โครงการที่ใช้งบประมาณตามข้อบัญญัติ หมวดค่าบารุงรักษาหรือซ่อมแซม จานวน 4 โครงการ
1. โครงการขุดลอกคลอง หมู่ที่ 4 บ้านโป่ง
2. โครงการซ่อมแซมท่อระบายน้า คสล. หมู่ที่ 4 บ้านโป่ง จุดที่ 1
3. โครงการซ่อมแซมท่อระบายน้า คสล. หมู่ที่ 4 บ้านโป่ง จุดที่ 2
4. โครงการซ่อมแซมฝาบ่อพักถนนสายบ้านนายอานวย หมู่ที่ 8 บ้านห้วยแลง
รายงานสรุปผลการดาเนินงาน ปี 2561
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองกะปุ อาเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี
ยุทธศาสตร์

แผนการ
ดาเนินการ
ทั้งหมด

อนุมัติ
งบประมาณ

จานวน
จานวน
งบประมาณ
งบประมาณ
โครงการ
โครงการ

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม และพัฒนาคุณภาพชีวิต
3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว

ลงนามสัญญา

เบิกจ่าย

100%

จานวน
จานวน
จานวน
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
โครงการ
โครงการ
โครงการ

29.0 42.34 5.0 2.31 5.0 1.57 4.0 1.28 4.0 1.28
35.0 13.16 14.0 12.39 12.0 12.24 12.0 12.09 8.0 1.49
5.0 0.36 2.0 0.06 2.0 0.05 2.0 0.05 2.0 0.05

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการมีส่วน
43.0 2.42 17.0 1.03 15.0 0.92 15.0 0.92 14.0 0.84
ร่วม
5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้า
6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
7.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและนันทนาการ
8.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข

7.0 8.01 1.0 0.05 1.0 0.04 1.0 0.04 1.0 0.04
17.0 0.32 4.0 0.08 4.0 0.06 4.0 0.06 4.0 0.06
21.0 1.84 14.0 1.24 11.0 0.43 10.0 0.43 10.0 0.43
4.0 0.12 1.0 0.04 1.0 0.04 1.0 0.04 1.0 0.04

แผนภูมิแท่งแสดงจานวนโครงการเปรียบเทียบตามขั้นตอน จาแนกตามยุทธศาสตร์
45
40
35

แผนการดาเนินการทั้งหมด

30

อนุมัติงบประมาณ

25

ลงนามสัญญา

20

เบิกจ่าย

15

ดาเนินการ 100%

10
5
0

แผนภูมิแท่งแสดงจานวนงบประมาณเปรียบเทียบตามขั้นตอน จาแนกตามยุทธศาสตร์
45
40
35

แผนการดาเนินการทั้งหมด

30

อนุมัติงบประมาณ

25

ลงนามสัญญา

20

เบิกจ่าย

15

ดาเนินการ 100%

10
5
0

ช. ผลการดาเนินงาน
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองกะปุ ได้ดาเนินการโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ ปี 2561
ในเขตพื้น ที่ โดยได้รับ ความร่วมมือ การส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพื้นที่
ตลอดจนโครงการต่างๆ ประสบผลสาเร็จด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง โดยมีผล
การดาเนินงานที่สาคัญดังนี้
1. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง (กลบหลุมบ่อ)

2. โครงการก่อสร้างถนน คสล. เข้า ศพด.วัดโพธิ์ลอย หมู่ที่ 3 บ้านโพธิ์ลอย

3. โครงการปรับปรุงระบบสายไฟฟ้าที่ทาการ อบต.หนองกะปุ

4. โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันให้กับเด็กเล็ก เด็กอนุบาล 3 ขวบ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

5. โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมของผู้สูงอายุ

6. โครงการค่ายเยาวชนรุ่นใหม่ห่างไกลยาเสพติด

7. โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพ
กิจกรรมสานตะกร้า

กิจกรรมเพาะเห็ดฟาง

กิจกรรมทายาหม่อง

8. โครงการอบรมการทาปุ๋ยหมักชีวภาพและปุ๋ยน้าหมักชีวภาพส่งเสริมการดาเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงหรือ
เกษตรแบบอินทรีย์

9. โครงการอบรมให้ความรู้และส่งเสริมการบูรณาการแผนชุมชนระดับตาบลที่มีประสิทธิภาพ ประจาปี

10. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาศักยภาพคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. ผู้นาชุมชน ข้าราชการและ
พนักงานขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองกะปุ

11. โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ (12 สิงหา มหาราชินี)

12. โครงการถวายพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช

13. โครงการช่วยเหลือผู้ประสบ สาธารณภัย

14. โครงการป้องกันและลดอัคคีภัยในชุมชน

15. โครงการขุดลอกคลองส่งน้า (คลองดาดสายโรงสูบน้าห้วยท่าช้าง) หมู่ 6 บ้านโป่งสลอด ตาบลหนองกะปุ

16. โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้า (ฝายแม้ว)

17. โครงการจัดการขยะในครัวเรือน

18. โครงการกิจกรรมการปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน "จังหวัดสะอาด"

19. โครงการแห่เทียนพรรษา

20. โครงการมหกรรมกีฬาตาบลต้านยาเสพติด

21. โครงการจัดงานวัวเทียมเกวียน ประจาปี อาเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

22. โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า

ซ. คณะกรรมการ
1.คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
๑.นายสุวรรณ หว่างจิตร
๒.นายชิต
นวมนิ่ม
๓.นายเชาว์
แตงอ่อน
๔.นายประเทือง บานแย้ม
๕.นายบุญยิ่ง นวมนิ่ม
๖.นายสาเนียง ขันทรัพย์
๗.นายบุญนาค ทองมาก
๘.นายประสิทธิ์ สวยงาม
๙.นายเอื้อน ตั้งสุวรรณศิริ
๑๐. ผอ.รสพต.หนองกะปุ
๑1.ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านโป่งสลอด
๑2.ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหนองโสน
๑3.นายพิทักษ์ อาพันธ์
๑4.นายปรีชา บุตรสะอาด
๑5.นายสมพร เลิศอาวาส
๑6.พันจ่าเอกวีระศักดิ์ มั่นการ

นายกอบต.หนองกะปุ
รองนายกอบต.หนองกะปุ
รองนายกอบต.หนองกะปุ
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 6 ต.หนองกะปุ
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 4 ต.หนองกะปุ
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 3 ต.ห้วยข้อง
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้แทนภาครัฐ
ผู้แทนภาครัฐ
ผู้แทนภาครัฐ
ผู้แทนประชาคม
ผู้แทนประชาคม
ผู้แทนประชาคม
ปลัด อบต.หนองกะปุ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ/เลขานุการ

2. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
๑. พันจ่าเอกวีระศักดิ์ มั่นการ
2. นางถนอมศรี บุญมาก
3. นายอภิรักษ์ ฉิมเฉย
4. นางสาวจิดาภา เจ้ยเปลี่ยน
5. นางอารีย์ ศรีสม

ปลัดอบต.หนองกะปุ
ประธานกรรมการ
ผู้อานวยการกองคลัง
กรรมการ
ผู้อานวยการกองช่าง
กรรมการ
ผู้อานวยการกองสวัสดิการสังคม
กรรมการ
นักวิชาการศึกษาชานาญการ รักษาราชการแทน กรรมการ
ผู้อานวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
6. นายเสถียร เลิศอาวาส
ผู้แทนประชาคม
กรรมการ
7. นางอนงค์ พรัดรักษา
แทนประชาคม
กรรมการ
8. นายแจ่ม
อ้วนอด
ผู้แทนประชาคม
กรรมการ
9. นางสาวมนัสวี พูลเสม
หัวหน้าสานักปลัด
กรรมการ/เลขานุการ
10. ว่าที่ร้อยตรีหญิงชนัญชิดา อิทธิธรรมานันท์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

ทั้งนี้ หากประชาชนทุกท่านหรือหน่วยงานราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมีข้อสงสัยหรือมีความประสงค์จะ
เสนอความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองกะปุทราบ เพื่อจะได้พิจารณา
การวางแผนพัฒนาและปรับปรุงการดาเนินการ ตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ในระยะต่อไป
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 27 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

(นายสุวรรณ หว่างจิตร)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลหนองกะปุ

