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ประกาศองคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองกะปุ 
เร่ือง การรายงานผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

(ระหว่างเดือน ตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564) 
******************************************* 

ด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา 253 ก าหนดให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น 
เปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการด าเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดท้ัง มีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วม
ด้วย ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย 

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (ฉบับท่ี 3)   
พ.ศ. 2561 ข้อ 12 (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อ 
ผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมท้ังประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในท่ีเปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผล
และเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  

ดังนั้นเพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกะปุ จึงขอประกาศผลการด าเนินงานการจัดท า
งบประมาณ การใช้จ่าย และผลการด าเนินงาน รวมท้ังการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ในรอบ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มาเพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและก ากับการบริหารจัดการองค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองกะปุ ดังนี้  

ก. วิสัยทัศน์ ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองกะปุ  
"ต าบลหนองกะปุเป็นชุมชนน่าอยู่ มีความสามัคคี ควบคู่ไปกับทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมท่ีสมดุล 

เศรษฐกิจดีและมั่นคง มีการบริหารจัดการท่ีโปร่งใสจากการมีส่วนร่วมของประชาชน" 
ข. พันธกิจ ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองกะปุ  

   พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน ได้
ก าหนดอ านาจหน้าท่ีในมาตรา 66 ให้องค์การบริหารส่วนต าบลมีหน้าท่ี พัฒนาต าบลท้ังในด้านเศรษฐกิจสังคม และ
วัฒนธรรมองค์การบริหารส่วนต าบลหนองกะปุ ได้ก าหนดภารกิจหลักท่ีจะด าเนินการเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ท่ีก าหนดไว้
ดังนี้ 

1. ปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค ระบบสาธารณูปการ ให้ได้มาตรฐานและ
เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน เพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนในอนาคต 

2. ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งน้ าให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน 
3. พัฒนาด้านสังคมการศึกษาตลอดจนอนุรักษ์ พัฒนาศิลปวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามภูมิปัญญาของท้องถิ่น 

และการสาธารณสุขให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 
4. ปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการตลอดจนความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน            

ของประชาชน 
5. ฟื้นฟูวิถีชีวิตเกษตรกรรมและส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนให้มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน 
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6. รักษาสภาพแวดล้อมให้ยั่งยืนควบคู่กับวิถีชีวิตชุมชน 

ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองกะปุได้ก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการ
พัฒนายุทธศาสตร์ไว้ 7 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
1. แนวทางการพัฒนาด้านการคมนาคม การขนส่ง การจราจร ถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ า            

รางระบายน้ า  
2. แนวทางการพัฒนาด้านแหล่งน้ า ไฟฟ้า ประปา 
3. แนวทางการพัฒนาผังเมือง และการป้องกันการบุกรุกท่ีสาธารณะประโยชน์ 
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 และการท่องเท่ียว 
2. แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
1. แนวทางการพัฒนาด้านการส่งเสริม สนับสนุน สร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดล้อม 
2. แนวทางการพัฒนาด้านการบริการจัดการขยะและส่ิงปฏิกูล 

 3. แนวทางการพัฒนาด้านการบริหารจัดการน้ าเสียในชุมชน 
 4. แนวทางการพัฒนาด้านการบริหารจัดการวัชพืชผักตบชวาในแหล่งน้ า 

5. แนวทางการพัฒนาด้านการอนุรักษ์ป่าไม้ 
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
1. แนวทางการพัฒนาด้านการส่งเสริมเผยแพร่และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญา

ท้องถิ่น 
 
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชน 
1. แนวทางการพัฒนาด้านการด าเนินการหรือร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ปรับปรุงและพัฒนาบุคลากร 
2. แนวทางการพัฒนาด้านการปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานท่ีปฏิบัติงาน 
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3. แนวทางการพัฒนาด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนและการป้องกันการทุจริต 
4. แนวทางการพัฒนาด้านการพัฒนาการบริหารจัดการท่ีดีในองค์กร 
5. แนวทางการพัฒนาด้านการปรับปรุงและพัฒนารายได้ 
ง. การวางแผน 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกะปุ ได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ,แผนพัฒนาท้องถิ่น 

(พ.ศ. 2561-2565)  เพิ่มเติม (ฉบับท่ี 1) แก้ไขเปล่ียนแปลง  (ครั้งท่ี 1) , แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
เพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2)  ตามกระบวนการท่ีบัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย  โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน 
เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการท่ีแท้จริงของประชาชนใน
พื้นท่ี ก่อนน ามาจัดท าโครงการเพื่อพัฒนาพื้นท่ี ท่ีบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ต่อไป  

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกะปุ ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ,เมื่อวันท่ี         
14 มิถุนายน 2562, แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม (ฉบับท่ี 1) แก้ไขเปล่ียนแปลง (ครั้งท่ี 1)   
เมื่อวันท่ี 6 มีนาคม 2563, แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) เมื่อวันท่ี 30 มิถุนายน 
2563 ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ 
2561 2562 2563 2564 2565 

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

3 900,000 5 925,000 38 14,422,000 56 31,494,000 160 80,116,400 

2.  ยุท ธศาสต ร์การพัฒนา ด้ านกา ร
ส่งเสริมการศึกษาและคุณภาพชีวิต 37 13,554,348 39 13,693,648 41 13721,348 50 16,561,848 203 74,035,640 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัด
ระเบียบชุมชนสังคมและการรักษาความ
สงบเรียบร้อย 

12 780,000 11 305,000 16 1,140,000 13 585,000 66 4,830,000 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวาง
แผนการส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม 
เศรษฐกิจพอเพียง และการท่องเที่ยว 

3 165,000 3 165,000 3 165,000 3 165,000 7 565,000 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหาร
จัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

14 385,000 15 485,000 18 735,000 16 535,000 82 3,403,400 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

7 355,000 7 355,000 7 355,000 7 355,000 43 2,035,000 

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนากระบวนการ
บริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วน
ร่วมของประชาชน 

20 814,000 20 814,000 25 1,564,000 25 1,914,000 117 9,420,000 

รวม 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. การจัดท างบประมาณ 
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลหนองกะปุ ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ เมื่อวันท่ี          

24 กันยายน 2562 โดยมีโครงการท่ีบรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จ านวน 62 โครงการ งบประมาณ 
16,362,030  บาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้  

 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
งบประมาณ 

ตามข้อบัญญัติ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 5 1,414,000 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษาและคุณภาพชีวิต 32 14,603,458 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 3 40,000 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม เศรษฐกิจ
พอเพียง และการท่องเท่ียว 

2 115,000 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 4 120,000 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถ่ิน 5 122,000 

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน 

13 772,000 

8. ครุภัณฑ์ 10 102,700 

รวม 74 16,517,158 
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ฉ. การใช้จ่ายงบประมาณ ตามข้อบัญญัติ 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

- โครงการตามแผนพัฒนา  จ านวน      56  โครงการ   
- โครงการตามข้อบัญญัติ  จ านวน        5  โครงการ 

 - ด าเนินการ   จ านวน        1 โครงการ 
- ยังไม่ได้ด าเนินการ  จ านวน        4  โครงการ 

- ด าเนินการแล้วเสร็จ 
1.1 โครงการก่อสร้างถนน คสล. (บ้านนายเด่น-นายบัญญัติ) หมู่ 6 บ้านโป่งสลอด กว้าง 3 เมตร ยาว 185 เมตร  
      หนา 0.15 เมตร ตามรูปแบบท่ี อบต.ก าหนด 
      งบประมาณ  317,000 บาท   เบิกจ่าย   286,000 บาท คงเหลือ   31,000 บาท 
- ยังไม่ได้ด าเนินการ 
1.2 โครงการซ่อมแซมถนน คสล.(สายบ้านใต้ จรดคลองชลประทาน) หมู่ 2 บ้านไร่แค กว้าง 3 เมตร ยาว 95 เมตร  
      หนา 0.15 เมตร งบประมาณ 211,000 บาท 
1.3 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าเลียบถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีตสายใหญ่(วังบัว-โป่งสลอด) กว้าง 0.40 เมตร  
      ลึก 0.40 เมตร ยาว 100 เมตร ก าหนด งบประมาณ 260,000 บาท 
1.4 โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมรางระบายน้ า (บ้านนายเถื่อน บัวเนียม-บ้านนายวฤทธิ์ บัวเนียม)  
      หมู่ 7 บ้านไร่ตะแคง รางระบายน้ า กว้าง 0.30 เมตร ยาว 151 เมตร ลึก 0.30 เมตร ปรับปรุงถนน คสล. 
      กว้าง 3 เมตร ยาว 143 เมตร หนา 0.15 เมตร งบประมาณ 514,000 บาท 
1.5 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า(บ้านนายแวว) หมู่ 1 บ้านห้วยข้อง รางระบายน้ าใหม่ กว้าง 0.30 เมตร  
      ยาว 26 เมตร ลึก 0.30 เมตร ปรับปรุงรางระบายน้ าเดิม กว้าง 0.50 เมตร ลึก 0.50 เมตร ยาว 29 เมตร  
      งบประมาณ 112,000 บาท 

- จ่ายขาดเงินสะสม ปี 2563 (ตามแผนจัดซ้ือจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2564) 

- ด าเนินการแล้วเสร็จ 

1. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 475.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หมู่ 5  
    บ้านหนองกะปุ ต าบลหนองกะปุ อ าเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี ตามแบบ อบต.หนองกะปุ ก าหนด ด้วยวิธี 
    ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (จ่ายขาดเงินสะสม ปี 63) งบประมาณ 711,000 บาท 

- อยู่ระหว่างด าเนินการ 

2. ก่อสร้างรางระบายน้ า ขนาดขนาดกว้าง 0.50 เมตร ยาว 400.00 เมตร ลึก 0.50 เมตร สายกลางหมู่บ้าน  
    หมู่ท่ี 7 บ้านไร่ตะแคง ต าบลหนองกะปุ อ าเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี ตามแบบ อบต.หนองกะปุ ก าหนด ด้วยวิธี 
    ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (จ่ายขาดเงินสะสม ปี 63) งบประมาณ 868,000 บาท 
 
3. ก่อสร้างรางระบายน้ าและปรับปรุงรางระบายน้ า พร้อมก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 1 บ้านห้วยข้อง  
    ต าบลห้วยข้อง อ าเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี ช่วงท่ี 1 รางระบายน้ า ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ยาว 79.00 เมตร  
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    ลึก 0.30 เมตร พร้อมก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 79.00 เมตร  
    หนา 0.15 เมตร ช่วงท่ี 2 รางระบายน้ า ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ยาว 248.00 เมตร  
    ลึก 0.50 เมตร พร้อมเสริมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 248.00 เมตร  
    หนา 0.15 เมตร ตามแบบ อบต.หนองกะปุ ก าหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
    (จ่ายขาดเงินสะสม ปี 63) งบประมาณ 930,000 บาท 
4. ก่อสร้างรางระบายน้ า หมู่ 2 บ้านเหียงค่อม ต าบลห้วยข้อง อ าเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี  
    ขนาดกว้าง 0.40 เมตร ยาว 154.00 เมตร ลึก 0.40 เมตร พร้อมก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
    ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 118.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบ อบต.หนองกะปุ ก าหนด  
    โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (จ่ายขาดเงินสะสม ปี 63) งบประมาณ 599,000 บาท 
5. ก่อสร้างรางระบายน้ า พร้อมก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ 3 บ้านหนองโสน ต าบลห้วยข้อง อ าเภอบ้านลาด  
    จังหวัดเพชรบุรี ช่วงท่ี 1 ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ลึก 0.30 เมตร ยาว 320.00 เมตร  
    ช่วงท่ี 2 ขนาดกว้าง 0.40 เมตร ลึก 0.40 เมตร ยาว 390.00 เมตร รวมระยะทางรางระบายน้ า 710.00 เมตร  
    พร้อมก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 390.00 เมตร หนา 0.25 เมตร  
    ตามแบบ อบต.หนองกะปุ ก าหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (จ่ายขาดเงินสะสม ปี 63)      
    งบประมาณ 1,480,000 บาท 
6. ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กล าห้วยใหญ่ (หลังวัดโพธิ์ลอย) หมู่ 3 บ้านโพธิ์ลอย ต าบลหนองกะปุ  
    อ าเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 16.00 เมตร ตามแบบ อบต.หนองกะปุ  
    ก าหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (จ่ายขาดเงินสะสม ปี 63)  
    งบประมาณ 1,800,000 บาท 
7. ขุดลอกคูส่งน้ าและวางท่อส่งน้ าหนองกระทุ่ม หมู่ 3 บ้านโพธิ์ลอย ต าบลหนองกะปุ อ าเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี  
    คูส่งน้ า ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 220.00 เมตร ลึก 2.00 เมตร และท่อส่งน้ าขนาด Ø 1.00 เมตร  
    พร้อมบ่อพัก ตามแบบ อบต.หนองกะปุ ก าหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(จ่ายขาดเงินสะสม ปี 63)  
    งบประมาณ 258,000 บาท 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษาและคุณภาพชีวิต 
- โครงการตามแผนพัฒนา  จ านวน    50  โครงการ 
- โครงการตามข้อบัญญัติ จ านวน    32  โครงการ 

 - ด าเนินการแล้วเสร็จ  จ านวน      3  โครงการ 
 - อยู่ระหว่างด าเนินการ  จ านวน      8  โครงการ 

- ยังไม่ได้ด าเนินการ  จ านวน      21   โครงการ 
- ด าเนินการแล้วเสร็จ 
1. โครงการปัจฉิมนิเทศและมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย (ไม่ได้ใช้งบประมาณ) 
2. โครงการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนส าหรับการศึกษาเด็ก งบประมาณ 85,800 บาท 
3. โครงการจ้างเหมาบริหารในการส ารวจข้อมูลจ านวนสัตว์ งบประมาณ 20,000 บาท 
 
- อยู่ระหว่างด าเนินการ 
1. โครงการอาหารเสริม (นม)          งบประมาณ 465,638 บาท 
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2. โครงการอาหารกลางวัน          งบประมาณ 972,000 บาท 
3. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน ศพด.) งบประมาณ 362,600 บาท 
4. ค่าอาหารเสริม (นม) เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาอาหารเสริม (นม) ให้กับเด็กก่อนวัยเรียน 2-5 ขวบ  

งบประมาณ 141,800 บาท 
5. โครงการมหกรรมกีฬาต าบลต้านยาเสพติด  งบประมาณ 200,000 บาท 
6. เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ     งบประมาณ 9,483,600 บาท 
7. เบี้ยยังชีพคนพิการ     งบประมาณ 1,622,400 บาท 
8. เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์     งบประมาณ      72,000 บาท 

- ยังไม่ได้ด าเนินการ 
1. โครงการวันเด็กแห่งชาติ          งบประมาณ 60,000 บาท 
2. โครงการส่งเสริมทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร งบประมาณ 60,000 บาท 
3. โครงการสืบสานวัฒนธรรมด้านดนตรีไทย       งบประมาณ 30,000 บาท 
4. โครงการสืบสานวัฒนธรรมพืน้บ้าน   งบประมาณ 15,000 บาท 
5. โครงการประชุมผู้ปกครอง    งบประมาณ 10,000 บาท 
6. โครงการปลูกผักสวนครัว    งบประมาณ 10,000 บาท 
7. โครงการป้องกันเด็กจมน้ าในเด็กปฐมวัย   งบประมาณ 20,000 บาท 
8. โครงการสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้กับเด็กก่อนวัยเรียน 2-5 ขวบ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  

งบประมาณ 31,820 บาท 
9. โครงการสนับสนุนเครื่องแบบนักเรียนให้กับเด็กก่อนวัยเรียน 2-5 ขวบ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  

งบประมาณ 22,200 บาท 
10. โครงการสนับสนุนหนังสือเรียนให้กับเด็กก่อนวัยเรียน 2-5 ขวบ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   

งบประมาณ 14,800 บาท 
11. โครงการสนับสนุนอุปกรณ์การเรียนให้กับเด็กก่อนวัยเรียน 2-5 ขวบ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  

งบประมาณ 14,800 บาท 
12. โครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งบประมาณ 20,000 บาท 
13. โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พฒันาเด็กเล็กวัดโพธิ์ลอย งบประมาณ 219,000 บาท 
14. โครงการตามแนวพระราชด าริที่เกี่ยวข้องกับงานด้านสาธรณสุข งบประมาณ 240,000 บาท 
15. โครงการให้ความรู้ในการติดต้ังบ่อดังไขมันในครัวเรือน  งบประมาณ 20,000 บาท 
16. โครงการให้ความรู้เรื่องขยะติดเช้ือและขยะอันตรายในครัวเรือน งบประมาณ 20,000 บาท 
17. โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมผู้สูงอายุ   งบประมาณ 50,000 บาท 
18. โครงการพัฒนาบทบาทสตรีและครอบครัว    งบประมาณ 20,000 บาท 
19. โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน   งบประมาณ 60,000 บาท 
20. เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพต าบล    งบประมาณ 20,000 บาท 
21. เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน     งบประมาณ 20,000 บาท 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
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- โครงการตามแผนพัฒนา  จ านวน    13  โครงการ 
- โครงการตามข้อบัญญัติ จ านวน      3  โครงการ 

 - ด าเนินการ   จ านวน      2  โครงการ 
- ยังไม่ได้ด าเนินการ  จ านวน      1  โครงการ 

- ด าเนินการแล้วเสร็จ 
1. โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 

งบประมาณ 5,000 บาท เบิกจ่าย 4,500 บาท คงเหลือ   500 บาท 
2. โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลวันสงกรานต์ 

งบประมาณ 5,000 บาท เบิกจ่าย 4,500 บาท คงเหลือ   500 บาท 
- ยังไม่ได้ด าเนินการ 
1. โครงการรณรงค์/ประชาสัมพันธ์ ระเบียบวินัย จราจร  งบประมาณ 20,000 บาท 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม เศรษฐกิจพอเพยีง และการ
ท่องเที่ยว 

- โครงการตามแผนพัฒนา   จ านวน      3  โครงการ 
- โครงการตามข้อบัญญัติ  จ านวน      2  โครงการ 

 - ยังไม่ได้ด าเนินการ   จ านวน      2  โครงการ 
- ยังไม่ได้ด าเนินการ 
1. โครงการขบวนแห่งานพระนครคีรีจังหวัดเพชรบุรี  งบประมาณ 15,000 บาท เบิกจ่าย 15,000 บาท 
2. โครงการอนุรักษ์วฒันธรรมประเพณีแข่งขันวัวเทียมเกวียนอ าเภอบ้านลาด 
 งบประมาณ 100,000 บาท เบิกจ่าย 100,000 บาท 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

- โครงการตามแผนพัฒนา      ทั้งหมด จ านวน    16  โครงการ 
- โครงการตามข้อบัญญัติ    จ านวน      4  โครงการ 

 - ไม่ได้ด าเนินการ     จ านวน       4 โครงการ 
- ไม่ได้ด าเนินการ  
1. โครงการจัดการขยะในครัวเรือน งบประมาณ 35,000  บาท 
2. โครงการ Big Cleaning Day  งบประมาณ     5,000 บาท 
3. โครงการกิจกรรมพัฒนาชุมชน สาธารณะ และปลูกต้นไม้ งบประมาณ 30,000  บาท 
4. โครงการค่ายรักษ์ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  งบประมาณ 50,000  บาท 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
- โครงการตามแผนพัฒนา      ทั้งหมด จ านวน     7  โครงการ 
- โครงการตามข้อบัญญัติ    จ านวน     5  โครงการ 
- ด าเนินการ      จ านวน      3  โครงการ 
- ไม่ได้ด าเนินการ     จ านวน      2  โครงการ 

- ด าเนินการแล้วเสร็จ 
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1. โครงการงานสลากภัต (สลากหาบ)   งบประมาณ 12,000 บาท  
2. โครงการงานประเพณีลอยกระทง สืบสานประเพณีไทย งบประมาณ 20,000 บาท  
3. โครงการส่งเสริมประเพณีวันเข้าพรรษา   งบประมาณ 10,000 บาท  

- ไม่ได้ด าเนินการ       
1. โครงการสืบสานและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทยทรงด า งบประมาณ 30,000 บาท  
2. โครงการซ่อมแซมเรือนลาว(เรือนไทยทรงด า) หมู่ 3 บ้านหนองโสน งบประมาณ 50,000 บาท 

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชน 
- โครงการตามแผนพัฒนา      ทั้งหมด จ านวน    25   โครงการ 
- โครงการตามข้อบัญญัติ    จ านวน    13  โครงการ 

 - ไม่ได้ด าเนินการ     จ านวน      4  โครงการ 
- โอนงบประมาณด าเนินการ    จ านวน      1  โครงการ 
- ด าเนินการ      จ านวน      7  โครงการ 

- ด าเนินการแล้วเสร็จ 
1. โครงการถวายพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
    มหาราชบรมนาถบพิตร งบประมาณ 1,000 บาท เบิกจ่าย 1,000 บาท 
2.  โครงการถวายพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช งบประมาณ 1,000 บาท เบิกจ่าย 1,000 บาท 
3. โครงการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน/ต าบล ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนา 
    ท้องถิ่น  งบประมาณ 5,000 บาท  
4. โครงการอบรมเพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม งบประมาณ   12,000 บาท  
5. โครงการประชุม/อบรมช้ีแจง การช าระภาษีค่าธรรมเนียม และใบอนุญาต  งบประมาณ 20,000 บาท  

- ไม่ได้ด าเนินการ 
1. โครงการจัดการเลือกตั้งผู้บริหาร อบต.และสมาชิกสภา อบต. (กรณีเลือกตั้งซ่อม/กรณีครบวาระ) 
 งบประมาณ 300,000 บาท  
2. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาศักยภาพคณะผู้บริหารสมาชิกสภา อบต. ผู้น าชุมชน ข้าราชการและพนักงาน
ขององค์การบริหารส่วนต าบล งบประมาณ 100,000 บาท 
3. โครงการวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระบรมชนการิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  
    บรมนาถบพิตร (วันพ่อแห่งชาติ)  งบประมาณ 30,000 บาท  
4. โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
    งบประมาณ 10,000 บาท 
5. โครงการเฉลิมพระเกียติสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพัชรสุธาพิมลลักษณพระบรมราชินี 
    งบประมาณ 30,000 บาท 
6. โครงการเฉลิมพระชนมพรรษา ราชกาลท่ี 10 งบประมาณ 50,000 บาท  
7. โครงการสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  งบประมาณ 40,000 บาท  
โครงการต่อเติมก่อสร้างห้องน้ า ณ บริเวณโรงจอดรถท่ีท าการ อบต.หนองกะปุ   งบประมาณ   168,000 บาท  
8. บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับที่ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน 
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    ในปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕64   ทั้งหมด จ านวน 10 โครงการ งบประมาณ 151,900  บาท
 - ด าเนินการงบประมาณ อบต.  จ านวน   8 โครงการ  งบประมาณ   93,900  บาท 

- ด าเนินการงบประมาณ (งบนอก) จ านวน   2 โครงการ  งบประมาณ   58,000  บาท 
- ด าเนินการงบประมาณ อบต.  
8.1 จัดซื้อเก้าอี้นวมแบบหมุน (บริหารระดับกลาง)  จ านวน 1 ตัว  งบประมาณ       6,300 บาท 
8.2 เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับประมวลผล แบบท่ี 2 จ านวน 2 เครื่อง งบประมาณ   59,000 บาท 
8.3 เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถึงพิมพ์  จ านวน 1 เครื่อง งบประมาณ    7,500  บาท 
8.4 เครื่องส ารองไฟ ขนาด 800 VA   จ านวน 2 เครื่อง งบประมาณ    4,600  บาท 
8.5 จัดซื้อเก้าอี้นวม (ระดับ 3-6 และ ภารกิจ)  จ านวน 2 ตัว งบประมาณ   3,300  บาท  
8.6 จัดซื้อโต๊ะท างาน ระดับ 1-2 (ภารกิจ)   จ านวน 1 ตัว งบประมาณ   3,000    บาท 
8.7 จัดซื้อโต๊ะท างาน ระดับ 3-6    จ านวน 1 ตัว งบประมาณ   6,000    บาท 
8.8 เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติด้ังถึงพิมพ์  จ านวน 1 เครื่อง งบประมาณ    4,200    บาท 
- ด าเนินการงบประมาณ (งบนอก)              
8.9 จัดซื้อรถมอเตอร์ไซต์พร้อมพ่วงข้าง   จ านวน 1 คัน งบประมาณ   50,000 บาท 
8.10 จัดซื้อเครื่องอัดถุงพลาสติก    จ านวน 1 เครื่อง งบประมาณ   8,000 บาท 
       
ช. ผลการด าเนินงาน 

       องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกะปุ ได้ด าเนินการโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ ปี 2564       
ในเขตพื้นท่ี โดยได้รับความร่วมมือ การส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพื้นท่ี
ตลอดจนโครงการต่างๆ ประสบผลส าเร็จด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนท้ังในพื้นท่ีและพื้นท่ีใกล้เคียง  

ท้ังนี้ หากประชาชนทุกท่านหรือหน่วยงานราชการต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องมีข้อสงสัยหรือมีความประสงค์จะ
เสนอความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองกะปุ เพื่อจะได้พิจารณาการ
วางแผนพัฒนาและปรับปรุงการด าเนินการ เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นท่ีในระยะต่อไป 

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยท่ัวกัน 

ประกาศ ณ วันท่ี   20  เดือน  เมษายน  พ.ศ. 2564 
 
 
 

       (นายสุวรรณ   หว่างจิตร) 
        นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองกะปุ 


