
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลหนองกะปุ 
เรื่อง การรายงานผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

******************************************* 

ด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา 253 ก าหนดให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาท้องถิ่น และผู้บริหาร
ท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการด าเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้ง มีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมี
ส่วนร่วมด้วย ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย 

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 12 (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้ง
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับ
แต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อย
ปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  

ดังนั้นเพ่ือการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกะปุ จึงขอประกาศผลการด าเนินงานการจัดท า
งบประมาณ การใช้จ่าย และผลการด าเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ในรอบ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มาเพ่ือให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและก ากับการบริหารจัดการองค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองกะปุ ดังนี้  

ก. วิสัยทัศน์ ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองกะปุ  
"ต าบลหนองกะปุเป็นชุมชนน่าอยู่ มีความสามัคคี ควบคู่ไปกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม    

ที่สมดุล เศรษฐกิจดีและมั่นคง มีการบริหารจัดการที่โปร่งใสจากการมีส่วนร่วมของประชาชน" 

ข. พันธกิจ ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองกะปุ  
    พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง
ปัจจุบัน ได้ก าหนดอ านาจหน้าที่ในมาตรา 66 ให้องค์การบริหารส่วนต าบลมีหน้าที่ พัฒนาต าบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ
สังคม และวัฒนธรรมองค์การบริหารส่วนต าบลหนองกะปุ ได้ก าหนดภารกิจหลักท่ีจะด าเนินการเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ที่
ก าหนดไว้ดังนี้ 

1. ปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบสาธารณูปโภค ระบบสาธารณูปการ ให้ได้มาตรฐาน
และเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน เพ่ือรองรับการขยายตัวของชุมชนในอนาคต 

2. ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งน้ าให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน 
3. พัฒนาด้านสังคมการศึกษาตลอดจนอนุรักษ์ พัฒนาศิลปวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามภูมิปัญญา

ของท้องถิ่น และการสาธารณสุขให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
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4. ปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการตลอดจนความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน            
ของประชาชน 

5. ฟ้ืนฟูวิถีชีวิตเกษตรกรรมและส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนให้มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน 
6. รักษาสภาพแวดล้อมให้ยั่งยืนควบคู่กับวิถีชีวิตชุมชน 

ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองกะปุได้ก าหนดยุทธศาสตร์และแนว
ทางการพัฒนายุทธศาสตร์ไว้ 8 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1. แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุงบ ารุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ า รางระบายน้ า 

เขื่อน ผนังก้ันดิน ศาลาที่พักริมทาง 
2. แนวทางการพัฒนาขยายเขตไฟฟ้า ติดตั้ง และซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ 
3. แนวทางการพัฒนาระบบจราจร จัดท าป้ายบอกเขตและป้ายซอย ป้ายเตือนต่างๆ 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม และพัฒนาคุณภาพชีวิต 
1. แนวทางการจัดสวัสดิการสังคม และสงเคราะห์แก่ประชาชนผู้ด้อยโอกาส 
2. แนวทางการสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
3. แนวทางการส่งเสริมการพัฒนาเด็ก สตรี เยาวชน และคนชรา 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว 
1. แนวทางการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้ประชาชนมีรายได้เพ่ิมขึ้น 
2. แนวทางการส่งเสริมการใช้ปุ๋ยชีวภาพและการผลิต ผัก ผลไม้ปลอดสารพิษเพ่ือการบริโภค 
3. แนวทางการส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาการท่องเที่ยว 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการมีส่วนร่วม 
1. แนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนกระบวนการประชาสังคมทุกระดับ 
2. แนวทางการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
3. แนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพการพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
4. แนวทางการปรับปรุงและพัฒนาอาคารสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ พร้อมน าเทคโนโลยีที่ทันสมัยมา 

ให้บริการประชาชน 
5. แนวทางการจัดท าฐานข้อมูลชุมชน 
6. แนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
7. แนวทางการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน 
8. แนวทางการส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 
 
 
 



5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า 
1. แนวทางการขุดลอกคลอง ก่อสร้างคลองดาด สร้างคลองส่งน้ า 
2. แนวทางการจัดหาน้ าส าหรับอุปโภคบริโภคและการเกษตร 
3. แนวทางการรับโอน ปรับปรุงและซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน ตามความพร้อมในการถ่ายโอน       

ของแต่ละหมู่บ้าน 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
1. แนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการจัดการและอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
2. แนวทางการบ าบัดและจัดการขยะ 
3. แนวทางการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงาม 
4. แนวทางการปรับปรุงระบบระบายน้ าทิ้งในชุมชน 

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและ
นันทนาการ 

1. แนวทางการส่งเสริมการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพและศักยภาพของคนในท้องถิ่น อย่างทั่วถึงและ
เสมอ ภาค 

2. แนวทางการส่งเสริมงานวัฒนธรรมประเพณีในท้องถิ่น และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
3. แนวทางการส่งเสริมและมีส่วนร่วมในกิจกรรมของศาสนาทุกศาสนา 
4. แนวทางการจัดหาสนามกีฬา และสถานที่ออกก าลังกายในแต่ละหมู่บ้าน 

8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 
1. แนวทางการส่งเสริมการให้ความรู้ในการป้องกันและระงับโรค 
2. แนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนให้คนในชุมชนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง 
3. แนวทางการส่งเสริมศักยภาพผู้น าด้านการสาธารณสุข 

ง. การวางแผน 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกะปุ ได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) ,

แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (เพ่ิมเติม ฉบับที่ 1) และแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) แก้ไขเปลี่ยนแปลง       
ครั้งที่ 1 ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย  โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การ
จัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพ่ือรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพ้ืนที่ ก่อน
น ามาจัดท าโครงการเพ่ือพัฒนาพื้นที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี ต่อไป  

 
 
 
 



องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกะปุ ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) 
เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2559 และแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (เพ่ิมเติม ฉบับที่ 1) เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2561 โดยได้
ก าหนดโครงการที่จะด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) ,แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี        
(เพ่ิมเติม ฉบับที่ 1) และแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) แก้ไขเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1  ดังนี้ 

 
 

ยุทธศาสตร ์
2562 2563 2564 

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
โครงสร้างพื้นฐาน 

27 25,736,500.00 40 31,216,700.00 83 67,439,500.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสังคม 
และพัฒนาคณุภาพชีวิต 

27 13,052,700.00 29 13,615,820.00 29 13,913,520.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
เศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว 

3 230,000.00 3 230,000.00 3 230,000.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการ
บริหารจดัการและการมสี่วนร่วม 

41 2,486,562.00 44 2,932,000.00 40 2,057,000.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการ
บริหารจดัการทรัพยากรน้ า 

0 0 9 4,935,000.00 17 9,567,500.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

17 723,400.00 16 480,000.00 18 1,680,000.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
การศึกษา ศาสนา ศลิปวัฒนธรรม 
ภูมิปัญญาท้องถิ่นและนันทนาการ 

24 3,400,910.00 25 1,193,410.00 24 943,410.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
สาธารณสุข 

4 120,000.00 4 120,000.00 4 120,000.00 

รวม 143 45,750,072.00 170 54,722,930.00 218 95,950,930.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนภูมิ แสดงโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) ,แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (เพ่ิมเติม ฉบับที่ 1) 
และแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) แก้ไขเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองกะปุ 
 

 
 
แผนภูมิ แสดงงบประมาณในแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี               
(เพ่ิมเติม ฉบับที่ 1) และแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) แก้ไขเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองกะปุ 
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จ. การจัดท างบประมาณ 

ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลหนองกะปุ ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ เมื่อวันที่           
25 กันยายน 2561 โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ ในข้อบัญญัติงบประมาณ จ านวน 52 โครงการ งบประมาณ 
28,751,930 บาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้  

 

ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
งบประมาณ 

ตามข้อบัญญัติ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน 11 12,721,300.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสังคม และพัฒนาคณุภาพชีวิต 12 14,667,045.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว 2 80,000.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการบรหิารจัดการและการมีส่วนร่วม 12 635,425.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการบรหิารจัดการทรัพยากรน้ า - - 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 5 133,000.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภมูิปญัญาท้องถิ่นและนันทนาการ 9 468,660.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสาธารณสุข 1 46,500.00 

รวม 52 28,751,930.00 
 

แผนภูมิ แสดงจ านวนโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี       
(เพ่ิมเติม ฉบับที่ 1) และแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) แก้ไขเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 ที่ได้รับงบประมาณ 
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แผนภูมิ แสดงงบประมาณในแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี               
(เพ่ิมเติม ฉบับที่ 1) และแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) แก้ไขเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองกะปุ 
 

 
 
รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณองค์การบริหารส่วนต าบลหนองกะปุ มีดังนี้ 
 

 ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
จ านวนงบประมาณ 

วัตถุ 
ประสงค ์

ผลผลิต 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างท่อ
ระบายน้ า พร้อมบ่อพัก
(จากบ้านนายใจ ถึงบ้าน
นางรัตน์) หมู่ที่ 1 บ้าน
บ่อหมัน 

เงินสะสม/
เงินทุน
ส ารอง
สะสม 

1,611,000.00 เพื่อแก้ไขปัญหาน้ า
ท่วมขัง และมีการ
ระบายน้ าทีด่ ี

วางท่อระบายน้ า 
0.40 เมตร ระยะทาง 
100 เมตร พร้อมบ่อพัก 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. สายคันคลอง
ชลประทาน (บ้านนาย
รชต อ าพันธ์) หมู่ที่ 2 
บ้านไร่แค 

เงินสะสม/
เงินทุน
ส ารอง
สะสม 

982,000.00 เพื่อให้ประชาชนไดม้ี
ถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 
4 เมตร ยาว 230 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 
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 ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
จ านวนงบประมาณ 

วัตถุ 
ประสงค ์

ผลผลิต 

3. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการปรับปรุงสร้าง
ถนน คสล. พร้อมราง
ระบายน้ า (ซอยบ้าน
นายชิต นวมนิ่ม) หมู่ที่ 
3 บ้านโพธ์ิลอย 

เงินสะสม/
เงินทุน
ส ารอง
สะสม 

1,105,000.00 เพื่อให้ประชาชนไดม้ี
ถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว 

ช่างที่ 1 ปรับปรุงถนน 
คสล. กว้าง 2.10 ม. 
ยาว 53 ม. รางระบายน้ า 
กว้าง 0.30 ม. ลึก 0.40
ม. ช่างที่ 2 ปรับปรุงถนน 
คสล. กว้าง 3 ม. ยาว 
135 ม. รางระบายน้ า 
กว้าง 0.30 ม. ลึก 0.30
ม. ช่างที่ 3 ปรับปรุงถนน 
คสล. กว้าง 3 ม. ยาว 
30 ม. รางระบายน้ า 
กว้าง 0.30 ม. ลึก 0.30
ม. ช่างที่ 4 รางระบายน้ า 
กว้าง 0.30 ม.ลึก 0.30 
ม.ยาว 38 ม. 

4. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนนค
สล. (ซอยบ้านนายฉ่ า) 
หมู่ที่ 6 บ้านโป่งสลอด 

เงินสะสม/
เงินทุน
ส ารอง
สะสม 

1,646,000.00 เพื่อให้ประชาชนไดม้ี
ถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนคสล. กว้าง 
3 เมตร ยาว 700 เมตร 
หนา0.15 เมตร 

5. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการปรับปรุงคลอง
ทิ้งน้ าดาดคอนกรีตและ
ก่อสร้าง ท่อลอดเหลี่ยม 
หมู่ที่ 9 บ้านใหม่โพธ์ิ
ลอย 

เงินสะสม/
เงินทุน
ส ารอง
สะสม 

827,000.00 เพื่อแก้ไขปัญหาน้ า
ท่วมขัง และมีการ
ระบายน้ าทีด่ ี

ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม 
กว้าง 2 เมตร สูง 1.5 
เมตร ยาว 13 เมตร 
ก่อสร้างดาดคอนกรีต 
ช่วงที่ 1 กว้าง 4 ม. ลึก 
1.5 ม. ยาว 160 ม. 
ช่วงที่ 1 กว้าง 4 ม. ลึก 
1.5 ม. ยาว 150 ม.  

6. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนลูกรัง 
(กลบหลุมบ่อ)  

 60,000.00 เพื่อให้ประชาชนใน
ได้มีถนนส าหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว  

ปรับปรุงซ่อมแซมถนน
ลูกรัง หมู่ที่ 1?9 ต.หนอง
กะปุ หมู่ที่ 1-3 ต.ห้วย
ข้อง 

7. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. (บ้านนายพันธ์และ 
บ้านนายขิง) หมู่ที่ 5 
บ้านหนองกะปุ 

เงินสะสม/
เงินทุน
ส ารอง
สะสม 

616,000.00 เพื่อให้ประชาชนไดม้ี
ถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนน คสล. บ้าน
นายพันธ ์กว้าง 3 เมตร 
ยาว 230 เมตร หนา 
0.15 เมตร บ้านนายขิง 
กว้าง 3 เมตร ยาว 280 
เมตร หนา 0.15 เมตร 

 



 
ยุทธศาสตร ์ โครงการ 

แหล่งที่มา 
งบประมาณ 

จ านวนงบประมาณ 
วัตถุ 

ประสงค ์
ผลผลิต 

8. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างอาคาร
ศูนย์ ศพด. 

เงิน
อุดหนุน
เฉพาะกิจ 

2,063,300.00 เพื่อรองรับจ านวน
เด็กเล็กเด็กอนุบาล 
3 ขวบในพ้ืนท่ี 

ก่อสร้างอาคารศูนย์ ตาม
แบบ สถ.ศพด.1 (เด็กไม่
เกิน 50 คน ) 

9. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการวางท่อลอด
กลมระบายน้ า หมู่ที่ 4 
บ้านโป่ง เช่ือมต่อ หมู่ที่ 
8 บ้านห้วยแลง ต าบล
หนองกะปุ 

เงินสะสม/
เงินทุน
ส ารอง
สะสม 

2,596,000.00 เพื่อแก้ไขปัญหาน้ า
ท่วมขังและมีการ
ระบายน้ าทีด่ีและมี
ถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่าง
สะดวก 

รางท่อลอดกลมระบายน้ า 
กว้าง Ø 0.80 เมตร ยาว 
199 เมตร พร้อมบ่อพัก 
หรือตามแบบท่ีช่าง
ก าหนด 

10. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. พร้อมรางระบาย
น้ า หมู่ที่ 1 บ้านห้วย
ข้อง ต าบลห้วยข้อง 

เงินสะสม/
เงินทุน
ส ารอง
สะสม 

499,000.00 เพื่อให้ประชาชนไดม้ี
ถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 
4 เมตร ยาว 200 เมตร 
หนา 0.15 เมตร พร้อม
รางระบายน้ า 

11. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอย 3หมู่ที่ 2 บ้าน
เหียงค่อม  

เงินสะสม/
เงินทุน
ส ารอง
สะสม 

716,000.00 เพื่อให้ประชาชนไดม้ี
ถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 
3 เมตร ยาว 366 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

12. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านสังคม 
และพัฒนาคณุภาพ
ชีวิต 

โครงการสนับสนุน
อาหารกลางวันต าบล
ห้วยข้องให้กับเด็กเล็ก 
เด็กอนุบาล 3 ขวบ ของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

 461,600.00 เพื่อให้เด็กเล็กเด็ก
อนุบาล 3 ขวบทุก
คนได้รบัสารอาหาร
ครบ 5 หมู่ 

สนับสนุนอาหารกลาง วัน
ให้แก่เด็กเล็กเด็กอนุบาล 
3 ขวบของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก จ านวน 77 คน  

13. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านสังคม 
และพัฒนาคณุภาพ
ชีวิต 

โครงการจดัหาอาหาร
เสรมิ (นม) ในช่วงเวลา
กลางวันให้กับเด็กเล็ก
เด็กอนุบาล 3 ขวบ ของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  

 234,920.00 เพื่อให้เด็กเล็กเด็ก
อนุบาล 3 ขวบทุก
คนได้รบัสารอาหาร
ครบ 5 หมู่ 

จัดหาอาหารเสริม (นม)
ให้แก่เด็กเล็กเด็กอนุบาล 
3 ขวบของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก จ านวน 77 คน  

14. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านสังคม 
และพัฒนาคณุภาพ
ชีวิต 

โครงการสนับสนุน
อาหารเสริม(นม)ให้กับ
เด็กนักเรยีน ของ 
โรงเรียนในเขต อบต.
หนองกะปุ 

 228,800.00 เพื่อให้เด็กนักเรยีน 
ทุกคนได้รับ
สารอาหาร ครบ 5 
หมู ่ 

จัดหาอาหารเสริม (นม)
ให้แก่เด็กเล็กเด็กนักเรียน 
ของ โรงเรียนในเขต อบต.
หนองกะป ุจ านวน 276 
คน  

15. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านสังคม 
และพัฒนาคณุภาพ
ชีวิต 

โครงการสนับสนุน
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ให้กับเด็กก่อนวันเรียน 
2-5 ขวบ ของ ศพด. 

 114,000.00 เพื่อให้เด็กได้มี
พัฒนาการที่ดีสมวัย 

จัดซื้อจัดหาวสัดุการศึกษา
ให้กับเด็กเล็กเด็กอนุบาล 
3 ขวบ ของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก จ านวน 3 แห่งคือ 
จ านวน 77 คน  



 

 ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
จ านวนงบประมาณ 

วัตถุ 
ประสงค ์

ผลผลิต 

16. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านสังคม 
และพัฒนาคณุภาพ
ชีวิต 

โครงการสงเคราะห์เบีย้
ยังชีพคนชรา 

 10,428,000.00 เพื่อช่วยเหลือ
คนชราในต าบล
หนองกะปุให้มี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

คนชราในพื้นที่ อบต. 
หนองกะปุ จ านวน 
1,032 คน 

17. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านสังคม 
และพัฒนาคณุภาพ
ชีวิต 

โครงการสงเคราะห์เบีย้
ยังชีพ คนพิการ 

 1,651,200.00 เพื่อช่วยเหลือคน
พิการในต าบลหนอง
กะปุให้มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น 

คนพิการในในพ้ืนท่ี อบต. 
หนองกะปุ จ านวน 150 
คน 

18. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านสังคม 
และพัฒนาคณุภาพ
ชีวิต 

โครงการสงเคราะห์เบีย้
ยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส ์

 84,000.00 เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วย
โรคเอดส์ในต าบล
หนองกะปุให้มี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

ผู้ป่วยโรคเอดส์ในในพื้นที่
อบต. หนองกะปุ จ านวน 
11 คน 

19. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านสังคม 
และพัฒนาคณุภาพ
ชีวิต 

โครงการสนับสนุน
อาหารกลางวันให้กับเด็ก
นักเรียนของโรงเรียนวัด
โพธิ์ลอย 

 548,000.00 เพื่อให้เด็กนักเรยีน 
ทุกคนได้รับ
สารอาหาร ครบ 5 
หมู ่ 

อุดหนุนโรงเรียนวัดโพธิ์
ลอยส าหรับเป็นค่าอาหาร
กลางวันให้กับเด็กนักเรียน 
จ านวน 130 คน 

20. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านสังคม 
และพัฒนาคณุภาพ
ชีวิต 

โครงการสนับสนุน
อาหารกลางวันให้กับเด็ก
นักเรียนของโรงเรียน
บ้านโป่งสลอด 

 436,000.00 เพื่อให้เด็กนักเรยีน 
ทุกคนได้รับ
สารอาหาร ครบ 5 
หมู ่ 

อุดหนุนโรงเรียนบ้านโป่ง
สลอดส าหรับเป็น
ค่าอาหารกลางวันให้กับ
เด็กนักเรยีน จ านวน 102 
คน 

21. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านสังคม 
และพัฒนาคณุภาพ
ชีวิต 

โครงการสนับสนุน
อาหารกลางวันให้กับเด็ก
นักเรียนของโรงเรียน
บ้าน หนองโสน 

 204,000.00 เพื่อให้เด็กนักเรยีน 
ทุกคนได้รับ
สารอาหาร ครบ 5 
หมู ่ 

อุดหนุนโรงเรียนบ้าน 
หนองโสนส าหรับเป็น
ค่าอาหารกลางวันให้กับ
เด็กนักเรยีน จ านวน 44 
คน  

22. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านสังคม 
และพัฒนาคณุภาพ
ชีวิต 

โครงการเงินอุดหนุน
ส าหรับการด าเนินงาน
ตามแนวทางโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 

 240,000.00 เพื่ออุดหนุน
งบประมาณให้
คณะกรรมการหมู่บ้าน
จัดท าโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข ต าบล
หนองกะปุ จ านวน 9 
หมู่บ้าน ต าบลห้วยข้อง 
จ านวน 3 หมู่บ้าน 
หมู่บ้านละ 20,000 
บาท ไม่น้อยกวา่ 3 
โครงการ  

เพื่อจัดกิจกรรมตาม
โครงการพระราชด าริ ด้าน
สาธารณสุข ไม่น้อยกว่า
หมู่บ้านละ 3 โครงการ 

 



 
ยุทธศาสตร ์ โครงการ 

แหล่งที่มา 
งบประมาณ 

จ านวนงบประมาณ 
วัตถุ 

ประสงค ์
ผลผลิต 

23. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านสังคม 
และพัฒนาคณุภาพ
ชีวิต 

โครงการส่งเสริม
กิจกรรมผู้สูงอาย ุ

 36,525.00 เพื่อส่งเสริมกิจกรรม
ผู้สูงอาย ุ

ผู้สูงอายุ บุตรหลาน
ผู้ดูแล ผู้สูงอายุ 
ประชาชน จ านวน 
250 คน 

24. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ และการ
ท่องเที่ยว 

โครงการอบรมส่งเสรมิ
อาชีพ 

 40,000.00 เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนมีอาชีพ
เสรมิเป็นการเพิ่ม
รายได้ให้ครอบครัว 

อบรมส่งเสรมิอาชีพ
ให้กับประชาชนใน
ต าบลหนองกะปุ
จ านวน 100 คน 

25. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ และการ
ท่องเที่ยว 

โครงการส่งเสริมเพิม่
ศักยภาพแก่กลุม่อาชีพ
ต่างๆกลุ่มแม่บ้าน กลุม่
เยาวชน ผู้สูงอาย ุกลุ่ม
สตรี ในต าบล 

 40,000.00 เพื่อส่งเสริมเพิ่ม
ศักยภาพแก่กลุม่
อาชีพต่างๆกลุ่ม
แม่บ้าน กลุ่มเยาวชน 
ผู้สูงอาย ุกลุ่มสตรี ใน
ต าบล ให้มีรายได้
เพิ่มขึ้น  

ฝึกอบรมกลุ่มแม่บา้น 
กลุ่มเยาวชน ผู้สูงอาย ุ
กลุ่มสตรี จ านวน 
100 คน 

26. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
บริหารจดัการและ
การมีส่วนร่วม 

โครงการส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมใน
การปฏิบัติงานของ
ข้าราชการและพนักงาน
ของอบต.หนองกะปุ 

 10,425.00 -เพื่อส่งเสรมิให้
พนักงานส่วนต าบลมี
คุณธรรมจริยธรรมใน
การปฏิบัติงาน -เพื่อ
เป็นการสร้างความ
สามัคคภีายใน
หน่วยงาน  

-พนักงานส่วนต าบล -
ครูผูดู้แลเด็ก -
พนักงานจ้าง จ านวน 
40 คน 

27. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
บริหารจดัการและ
การมีส่วนร่วม 

โครงการจดัเวที
ประชาคมหมู่บ้าน/
ต าบล ส่งเสรมิการมีส่วน
ร่วมในการจดัท า
แผนพัฒนาหมู่บ้าน และ
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 

 5,000.00 เพื่อให้ประชาชน
ทั่วไปไดร้ับความรู้ 
ความเข้าใจ ใน
บทบาทหน้าท่ี ของ 
อบต. และมสี่วนร่วม
ในการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

จัดประชุมประชาคม
ประชาชนท่ัวไปและผู้
ที่เกี่ยวข้อง  

28. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
บริหารจดัการและ
การมีส่วนร่วม 

โครงการเพิม่
ประสิทธิภาพและพัฒนา
ศักยภาพคณะผูบ้ริหาร 
สมาชิกสภา อบต. ผู้น า
ชุมชน ข้าราชการและ
พนักงานขององค์การ
บริหารส่วนต าบลหนอง
กะป ุ

 250,000.00 เพื่อให้สมาชิก อบต. 
ผู้บริหารและ
เจ้าหน้าท่ีได้ศึกษา
การปฏิบัติ งานของ
หน่วยงานอ่ืน ๆและ
น ามาปรับปรุงการ
ท างานของตนเอง 

คณะผู้บริหาร สมาชิก
สภา อบต. ผู้น าชุมชน 
ข้าราชการและ
พนักงานขององค์การ
บริหารส่วนต าบล
หนองกะปุ จ านวน 
50 คน 

 



 
ยุทธศาสตร ์ โครงการ 

แหล่งที่มา 
งบประมาณ 

จ านวนงบประมาณ 
วัตถุ 

ประสงค ์
ผลผลิต 

29. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
บริหารจดัการและ
การมีส่วนร่วม 

โครงการจดัท าแผนที่
ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน องค์การ
บริหารส่วนต าบลหนอง
กะป ุ

 173,000.00 เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ
และ ศักยภาพในการ
จัดเก็บภาษ ี 

จัดท าแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพยส์ิน 
อบต.หนองกะป ุ

30. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
บริหารจดัการและ
การมีส่วนร่วม 

โครงการถวายพวง
มาลาเนื่องในวันปิย
มหาราช 

 1,000.00 เพื่อถวายความจงรัก 
ภักดีต่อ
พระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
และร าลึกถึงพระราช
กรณียกิจฯ 

จัดท าและถวายพวง
มาลาเนื่องในวันปิย
มหาราช จ านวน 1 
ครั้ง 

31. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
บริหารจดัการและ
การมีส่วนร่วม 

โครงการหรือกิจกรรม
เพื่อแสดงความอาลัย 
หรือจัดกิจกรรมเป็น
พระบรมราชานุสรณ์
หรือถวายเป็นพระราช
กุศลแด่พระบาทสมเด็จ 
พระปรมินทรมหาภูมิ
พล อดุลยเดช 

 1,000.00 เพื่อถวายความจงรัก 
ภักดีต่อ
พระบาทสมเด็จ พระ
ปรมินทรมหาภูมิพล 
อดุลยเดช และร าลึก
ถึงพระราชกรณยีกิจฯ  

กิจกรรมเพื่อแสดงความ
อาลัย หรือจดักิจกรรม
เป็นพระบรมราชา
นุสรณ์หรือถวายเป็น
พระราชกุศลแด่
พระบาทสมเด็จ พระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอ
ดุลยเดช 

32. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
บริหารจดัการและ
การมีส่วนร่วม 

โครงการปกป้อง
สถาบันส าคญั ของชาติ 

 30,000.00 เพื่อให้ประชาชน ได้มี
ส่วนร่วมในการแสดง
ความจงรักภักดี ต่อ
สถาบัน
พระมหากษตัริย ์

จัดกิจกรรมเฉลิมพระ
เกียรตติ่อสถาบัน
พระมหากษตัริย ์

33. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
บริหารจดัการและ
การมีส่วนร่วม 

โครงการป้องกันและ
ลดอุบัตเิหตุทางถนน
ช่วงเทศกาลปีใหม ่

 5,000.00 เพื่อเพ่ิมความปลอด 
ภัยในการใช้รถใช้ถนน
ของประชาชนในต าบล
ในช่วงเทศกาลปีใหม่  

ติดตั้งไฟฟ้าสองข้างทาง
บริเวณจุดเสียงในพ้ืนท่ี
เพื่อลดอุบัตเิหตุทาง
ถนนในช่วงเทศกาล ปี
ใหม่ จ านวน 1 ครั้ง 

34. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
บริหารจดัการและ
การมีส่วนร่วม 

โครงการป้องกันและ
ลดอุบัตเิหตุทางถนน
ช่วงเทศกาลวัน
สงกรานต ์

 5,000.00 เพื่อเพ่ิมความปลอด 
ภัยในการใช้รถใช้ถนน
ของประชาชนในต าบล
ในช่วงเทศกาลวัน
สงกรานต ์ 

ติดตั้งไฟฟ้าสองข้างทาง
บริเวณจุดเสียงในพ้ืนท่ี
เพื่อลดอุบัตเิหตุทาง
ถนนในช่วงเทศกาลวัน
สงกรานต์ จ านวน 1 
ครั้ง 

 
 
 
 



 
ยุทธศาสตร ์ โครงการ 

แหล่งที่มา 
งบประมาณ 

จ านวนงบประมาณ 
วัตถุ 

ประสงค ์
ผลผลิต 

35. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
บริหารจดัการและ
การมีส่วนร่วม 

โครงการวันเฉลิม
พระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยูห่ัว รัช
การที่ 10 

 50,000.00 เพื่อให้ประชาชน ได้มี
ส่วนร่วมในการแสดง
ความจงรักภักดี และ
ร่วมฉลองเนื่องใน
โอกาสมหามงคล 

จัดกิจกรรมพระราช
พิธีวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว รัชการที่ 
10จ านวน 1 ครั้ง 

36. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
บริหารจดัการและ
การมีส่วนร่วม 

โครงการปรับปรุงภมูิ
ทัศน์ส านักงาน 
อบต. 

 30,000.00 เพื่อให้พื้นที่ภูมิทัศน์
ของส านักงาน อบต.มี
สภาพที่สวยงาม  

ปรับปรุงภูมิทัศน์
ส านักงาน อบต. 

37. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
บริหารจดัการและ
การมีส่วนร่วม 

โครงการติดตั้งซุม้
เฉลิมพระเกียรต ิ

รายได้
จัดเก็บเอง 

75,000.00 เพื่อประชาชนต าบลหนอง
กะปุและห้วยข้องได้แสดง
ถึงความจงรักภักด ีและ
ส านึกในพระมหา
กรุณาธิคุณของสถาบัน
พระมหากษัตริย ์

ซุ้มเฉลมิพระเกียรติ 
รัชกาลที่ 10 

38. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

โครงการค่ายอนุรักษ์
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

 50,000.00 เพื่ออนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมในพ้ืนท่ีป่า
เขาแด่น  

จัดกิจกรรมการ
อนุรักษ์ในพ้ืนท่ีป่าเขา
แด่น จ านวน ปีละ 1 
ครั้ง 

39. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

โครงการ Big 
Cleaning Day 

 5,000.00 เพื่อให้ประชาชนใน
ต าบลมคีวามร่วมมือ
ร่วมใจในการรักษา
ความสะอาด 

จัดกิจกรรม Big 
Cleaning Day พื้นที่
ต าบลหนองกะปุ 
ต าบลห้วยข้อง 

40. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

โครงการก่อสร้าง
ฝายชะลอน้ า (ฝาย
แม้ว)  

 50,000.00 เพื่อเป็นการชะลอ การ
กักเก็บน้ ารักษาและ
ความชุ่มชื้นของผืนป่า
ของแหล่งน้ า  

จัดท าฝายชะลอน้ า 
(ฝายแม้ว)  

41. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

โครงการจดัการขยะ
ในครัวเรือน 

 8,000.00 เพื่อก าจัดขยะและส่ง 
เสรมิคุณภาพชีวิตและ
สิ่งแวดล้อมใหด้ีขึ้น 

อบรมให้ความรู้แก่
ครัวเรือนน าร่องใน
การคัดแยกขยะ  

42. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

โครงการรณรงค์และ
การคัดแยกขยะ
อย่างถูกวิธี 

 20,000.00 เพื่อสร้างจิตส านึก
ประชาชนให้มีส่วนร่วม
ในการรักษาความ
สะอาดและสิ่งแวดล้อม 

จัดท าป้ายรณรงค ์ใน
บริเวณทีส่าธารณะ
และสนบัสนุนถังขยะ
ให้แก่ครัวเรือนน าร่อง
ที่เข้ารับการอบรม  

 
 



 
ยุทธศาสตร ์ โครงการ 

แหล่งที่มา 
งบประมาณ 

จ านวนงบประมาณ 
วัตถุ 

ประสงค ์
ผลผลิต 

43. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการศึกษา 
ศาสนา ลป
วัฒนธรรม ภูมปิัญญา
ท้องถิ่นและ
นันทนาการ 

โครงการวันเด็ก
แห่งชาติ  

 60,000.00 เพื่อให้เด็กได้มี
พัฒนาการที่ดีและมี
ความรักสามัคค ี

จัดกิจกรรมวันเด็ก
แห่งชาติให้กับเด็กและ
เยาวชน  

44. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการศึกษา 
ศาสนา ลป
วัฒนธรรม ภูมปิัญญา
ท้องถิ่นและ
นันทนาการ 

โครงการสืบสาน
ประเพณีไทยทรง
ด าต าบลห้วยข้อง  

 19,000.00 เพื่ออนุรักษ์ประเพณี
ไทยทรงด าของต าบล
ห้วยข้อง 

จัดกิจกรรมประเพณี
ไทยทรงด า จ านวน 1 
ครั้ง 

45. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการศึกษา 
ศาสนา ลป
วัฒนธรรม ภูมปิัญญา
ท้องถิ่นและ
นันทนาการ 

โครงการงาน
สลากภัต (สลาก
หาบ) 

 12,000.00 เพื่ออนุรักษ์ประเพณี
ไทยของท้องถิ่น  

จัดกิจกรรมประเพณี
งานสลากภตั (สลาก
หาบ) จ านวน 1 ครั้ง 

46. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการศึกษา 
ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นและ
นันทนาการ 

โครงการงาน
ประเพณีลอย
กระทง สืบสาน
ประเพณีไทย 

 10,000.00 เพื่อให้ประชาชนมี
ความภาคภูมิใจใน
วัฒนธรรมอันเป็น
เอกลักษณ์ของท้องถิ่น 

จัดกิจกรรมประเพณี
วันลอยกระทง จ านวน 
1 ครั้ง 

47. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการศึกษา 
ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นและ
นันทนาการ 

โครงการแหเ่ทียน
พรรษา 

 10,000.00 เพื่อให้ประชาชนมี
ความภาคภูมิใจใน
วัฒนธรรมอันเป็น
เอกลักษณ์ของท้องถิ่น 

จัดกิจกรรมแห่เทียน
พรรษา จ านวน 1 ครั้ง 

48. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการศึกษา 
ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นและ
นันทนาการ 

โครงการมหกรรม
กีฬาต าบลต้านยา
เสพติด 

 202,660.00 เพื่อส่งเสริมให้เยาวชน
และประชาชนได้ออก
ก าลังกายสร้างความ
สามัคคีและหา่งไกล 
ยาเสพตดิ  

จัดการแข่งขันกีฬา
ต าบลต้านยาเสพติด
ให้กับเยาวชน 

 



 ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
จ านวนงบประมาณ 

วัตถุ 
ประสงค ์

ผลผลิต 

49. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นและ
นันทนาการ 

โครงการเสรมิสร้าง
ทักษะ
ภาษาอังกฤษ  
เพื่อการสื่อสาร 

 60,000.00 เพื่อให้เด็กและเยาวชน
มีทักษะการฟัง การพูด 
ภาษาอังกฤษได้อย่าง
ถูกต้อง 

อุดหนุนโรงเรียนบ้าน
หนองโสนส าหรับเป็น
ค่าตอบแทนวิยากร
ให้กับเด็กนักเรยีน 

50. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นและ
นันทนาการ 

โครงการจดังานวัว
เทียมเกวียน 
ประจ าป ีอ าเภอ
บ้านลาด จังหวัด
เพชรบุร ี

 80,000.00 เพื่อเป็นการด ารงและ
รักษาศิลป วัฒนธรรม
และประเพณีอันดีงาม
ของอ าเภอบ้านลาด  

อุดหนุนท่ีท าการ
ปกครองอ าเภอ บ้าน
ลาด จ านวน 1 ครั้ง 

51. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นและ
นันทนาการ 

โครงการจดัขบวน
แห่งานพระนครครีี 
- เมืองเพชร 
ประจ าปี อ าเภอ
บ้านลาด จังหวัด
เพชรบุร ี

 15,000.00 เพื่ออนุรักษ์และสืบสาน
วัฒนธรรมประเพณีอัน
เป็นเอกลักษณ์ของ
จังหวัดเพชรบุรีให้คงอยู่
ตลอดไป 

อุดหนุนท่ีท าการ
ปกครองอ าเภอ บ้าน
ลาด จ านวน 1 ครั้ง 

52. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
สาธารณสุข 

โครงการป้องกัน
และควบคมุโรคพิษ
สุนัขบ้า  

 46,500.00 เพื่อป้องกันโรคพิษสุนัข
บ้า 

ฉีดวัคซีนป้องกันโรค
พิษสุนัขบ้าให้กับสุนัข
ในพื้นที่ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ฉ. การใช้จ่ายงบประมาณ 
 

       องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกะปุ มีการใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนินโครงการตามข้อบัญญัติ
งบประมาณ โดยได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา ลงนามในสัญญา รวม 48 โครงการ จ านวนเงิน 
22,230,058 บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จ านวน 46 โครงการ จ านวนเงิน 15,487,286 ล้านบาท สามารถ
จ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
การก่อหน้ีผูกพัน/ 
ลงนามในสัญญา 

โครงการ การเบิกจ่ายงบประมาณ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 7 6,796,555.55 5 2,445,597.00 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม และพัฒนาคุณภาพชีวิต 12 14,469,214.66 12 12,203,401.40 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ และการท่องเท่ียว 2 20,863.85 2 20,863.85 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจดัการและการมีส่วนร่วม 12 459,886.20 12 333,886.20 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า - - - - 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 5 86,852.50 5 86,852.50 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม  
ภูมิปัญญาท้องถิ่นและนันทนาการ 

9 350,845.00 9 350,845.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 1 45,840.00 1 45,840.00 

รวม 48 22,230,057.76 46 15,487,285.95 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกะปุ ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามใน
สัญญา มีดังนี้ 

  ยุทธศาสตร ์ โครงการ  
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
จ านวนงบประมาณ วงเงินตามสัญญา คู่สัญญา 

วันที่เซ็น
สัญญา 

ระยะเวลา
การ

ด าเนินงาน 

1. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้าง
ถนนคสล. (ซอย
บ้านนายฉ่ า) หมู่ที่ 
6 บ้านโป่งสลอด 

เงินสะสม/
เงินทุนส ารอง
สะสม 

1,646,000.00 1,075,000.00 005/2562 18/05/2562 60 

2. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนน
ลูกรัง (กลบหลุม
บ่อ)  

 60,000.00 53,000.00 003/2562 29/03/2562 15 

3. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. (บ้าน
นายพันธ์และ บ้าน
นายขิง) หมู่ที ่5 
บ้านหนองกะป ุ

เงินสะสม/
เงินทุนส ารอง
สะสม 

616,000.00 400,000.00 007/2562 29/05/2562 60 

4. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้าง
อาคารศูนย์ ศพด. 

เงินอุดหนุน
เฉพาะกจิ 

2,063,300.00 1,765,000.00 004/2562 25/04/2562 180 

5. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการวางท่อ
ลอดกลมระบายน้ า 
หมู่ที่ 4 บ้านโป่ง 
เช่ือมต่อ หมู่ที่ 8 
บ้านห้วยแลง 
ต าบลหนองกะป ุ

เงินสะสม/
เงินทุนส ารอง
สะสม 

2,596,000.00 2,555,555.55 006/2562 09/07/2562 100 

6. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. พร้อม
รางระบายน้ า หมู่
ที่ 1 บ้านห้วยข้อง 
ต าบลห้วยข้อง 

เงินสะสม/
เงินทุนส ารอง
สะสม 

499,000.00 498,000.00 002/2562 26/03/2562 60 

7. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอย 3หมู่ที่ 
2 บ้านเหยีงค่อม 
ต าบลห้วยข้อง 

เงินสะสม/
เงินทุนส ารอง
สะสม 

716,000.00 450,000.00 008/2562 13/06/2562 60 

8. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านสังคม 
และพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

โครงการสนับสนุน
อาหารกลางวัน
ให้กับเด็กเล็ก เด็ก
อนุบาล 3 ขวบ 
ของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

 461,600.00 461,600.00 1/2562 01/10/2561 12 

 



  ยุทธศาสตร ์ โครงการ  
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
จ านวนงบประมาณ วงเงินตามสัญญา คู่สัญญา 

วันที่เซ็น
สัญญา 

ระยะเวลา
การ

ด าเนินงาน 

9. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านสังคม 
และพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

โครงการจัดหา
อาหารเสริม 
(นม) ในช่วง
เวลากลางวัน
ให้กับเด็กเล็ก
เด็กอนุบาล 3 
ขวบ ของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก  

 234,920.00 12,050.62 005/2562 01/10/2561 7 

  44,967.72 006/2562 29/10/2561 102 

10. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านสังคม 
และพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

โครงการ
สนับสนุนอาหาร
เสริม(นม)ให้กับ
เด็กนักเรียน 
ของ โรงเรียนใน
เขต อบต.หนอง
กะป ุ

 228,800.00 47,842.76 004/2562 01/10/2561 7 

  178,528.56 007/2562 29/10/2561 102 

11. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านสังคม 
และพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

โครงการ
สนับสนุน
กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนให้กับเด็ก
ก่อนวันเรียน 2-
5 ขวบ ของ 
ศพด. 

 114,000.00 114,000.00 1/2562 01/10/2561 12 

12. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านสังคม 
และพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

โครงการ
สงเคราะห์เบี้ย
ยังชีพคนชรา 

 10,428,000.00 10,428,000.00 1/2562 01/10/2561 365 

13. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านสังคม 
และพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

โครงการ
สงเคราะห์เบี้ย
ยังชีพ คนพิการ 

 1,651,200.00 1,651,200.00 1/2562 01/10/2561 365 

14. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านสังคม 
และพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

โครงการ
สงเคราะห์เบี้ย
ยังชีพผู้ป่วยโรค
เอดส ์

 84,000.00 67,500.00 3/2562 01/10/2561 365 

15. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านสังคม 
และพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

โครงการ
สนับสนุนอาหาร
กลางวันให้กับ
เด็กนักเรียนของ
โรงเรียนวัดโพธิ์
ลอย 

 548,000.00 548,000.00 1/2562 01/10/2561 12 



 

  ยุทธศาสตร ์ โครงการ  
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
จ านวนงบประมาณ วงเงินตามสัญญา คู่สัญญา 

วันที่เซ็น
สัญญา 

ระยะเวลา
การ

ด าเนินงาน 

16. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านสังคม 
และพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

โครงการ
สนับสนุน
อาหารกลางวัน
ให้กับเด็ก
นักเรียนของ
โรงเรียนบ้าน
โป่งสลอด 

 436,000.00 436,000.00 1/2562 01/10/2561 12 

17. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านสังคม 
และพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

โครงการ
สนับสนุน
อาหารกลางวัน
ให้กับเด็ก
นักเรียนของ
โรงเรียนบ้าน 
หนองโสน 

 204,000.00 204,000.00 1/2562 01/10/2561 12 

18. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านสังคม 
และพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

โครงการเงิน
อุดหนุนส าหรับ
การด าเนินงาน
ตามแนวทาง
โครงการ
พระราชด าริ
ด้าน
สาธารณสุข 

 240,000.00 240,000.00 1/2562 01/10/2561 12 

19. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านสังคม 
และพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

โครงการ
ส่งเสริม
กิจกรรม
ผู้สูงอาย ุ

 36,525.00 18,750.00 012/2562 04/04/2562 7 

  4,000.00 058/2562 04/04/2562 7 

  2,500.00 059/2562 04/04/2562 7 

  3,500.00 060/2562 03/04/2562 7 

  3,900.00 061/2562 04/04/2562 7 

  1,475.00 033/2562 03/04/2562 7 

  1,400.00 062/2562 03/04/2562 7 

 
 
 
 
 



  ยุทธศาสตร ์ โครงการ  
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
จ านวนงบประมาณ วงเงินตามสัญญา คู่สัญญา 

วันที่เซ็น
สัญญา 

ระยะเวลา
การ

ด าเนินงาน 

20. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ และ
การท่องเท่ียว 

โครงการ
อบรมส่งเสริม
อาชีพ 

 40,000.00 500.00 072/2562 04/05/2562 7 

  275.00 043/2562 04/05/2562 7 

  1,125.00 044/2562 04/05/2562 7 

  5,000.00 071/2562 04/05/2562 7 

  1,250.00 081/2562 18/06/2562 7 

  2,500.00 082/2562 18/06/2562 7 

  500.00 083/2562 18/06/2562 7 

  2,400.00 059/2562 18/06/2562 7 

  255.00 060/2562 18/06/2562 7 

21. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ และ
การท่องเท่ียว 

โครงการ
ส่งเสริมเพิ่ม
ศักยภาพแก่
กลุ่มอาชีพ
ต่างๆกลุ่ม
แม่บ้าน กลุ่ม
เยาวชน 
ผู้สูงอาย ุกลุ่ม
สตรี ในต าบล 

 40,000.00 2,000.00 112/2562 27/08/2562 7 

  2,000.00 113/2562 27/08/2562 7 

  500.00 114/2562 27/08/2562 7 

  2,198.85 091/2562 27/08/2562 7 

  360.00 092/2562 27/08/2562 7 

22. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
บริหารจัดการและ
การมีส่วนร่วม 

โครงการส่งเสริม
คุณธรรม
จริยธรรมในการ
ปฏิบัติงานของ
ข้าราชการและ
พนักงานของ
อบต.หนองกะปุ 

 10,425.00 825.00 062/2562 02/07/2562 7 

  2,750.00 085/2562 02/07/2562 7 

  2,750.00 086/2562 02/07/2562 7 

  500.00 087/2562 02/07/2562 7 



 

  ยุทธศาสตร ์ โครงการ  
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
จ านวนงบประมาณ วงเงินตามสัญญา คู่สัญญา 

วันที่เซ็น
สัญญา 

ระยะเวลา
การ

ด าเนินงาน 

23. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
บริหารจัดการ
และการมีส่วน
ร่วม 

โครงการจัด
เวทีประชาคม
หมู่บ้าน/ต าบล 
ส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมในการ
จัดท า
แผนพัฒนา
หมู่บ้าน และ
แผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี 

 5,000.00 500.00 015/2562 19/12/2561 7 

24. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
บริหารจัดการ
และการมีส่วน
ร่วม 

โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
และพัฒนา
ศักยภาพคณะ
ผู้บริหาร 
สมาชิกสภา 
อบต. ผู้น า
ชุมชน 
ข้าราชการและ
พนักงานของ
องค์การ
บริหารส่วน
ต าบลหนองกะ
ปุ 

 250,000.00 2,500.00 005/2562 25/10/2561 15 

  500.00 006/2562 25/10/2561 15 

  2,500.00 007/2562 25/10/2561 15 

  750.00 001/2562 01/11/2561 7 

  6,000.00 002/2562 01/11/2561 7 

  98,000.00 006/2562 01/11/2561 15 

25. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
บริหารจัดการ
และการมีส่วน
ร่วม 

โครงการจัดท า
แผนที่ภาษี
และทะเบียน
ทรัพย์สิน 
องค์การ
บริหารส่วน
ต าบลหนองกะ
ปุ 

 173,000.00 84,000.00 004/2562 01/10/2561 365 

  84,000.00 005/2562 01/10/2561 365 



 

  ยุทธศาสตร ์ โครงการ  
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
จ านวนงบประมาณ วงเงินตามสัญญา คู่สัญญา 

วันที่เซ็น
สัญญา 

ระยะเวลา
การ

ด าเนินงาน 

26. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
บริหารจัดการ
และการมีส่วน
ร่วม 

โครงการถวาย
พวงมาลาเนื่อง
ในวันปิย
มหาราช 

 1,000.00 1,000.00 004/2562 16/10/2561 7 

27. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
บริหารจัดการ
และการมีส่วน
ร่วม 

โครงการหรือ
กิจกรรมเพื่อแสดง
ความอาลัย หรือ
จัดกิจกรรมเป็น
พระบรมราชา
นุสรณ์หรือถวาย
เป็นพระราชกุศล
แด่
พระบาทสมเด็จ  
พระปรมินทรมหา
ภูมิพล อดุลยเดช 

 1,000.00 1,000.00 003/2562 12/10/2561 7 

28. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
บริหารจัดการ
และการมีส่วน
ร่วม 

โครงการ
ปกป้องสถาบัน
ส าคัญ ของ
ชาติ 

 30,000.00 2,500.00 069/2562 03/05/2562 1 

  2,100.00 041/2562 02/05/2562 1 

  2,350.00 040/2562 02/05/2562 1 

  7,000.00 070/2562 02/05/2562 1 

  2,000.00 042/2562 02/05/2562 1 

29. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
บริหารจัดการ
และการมีส่วน
ร่วม 

โครงการ
ป้องกันและลด
อุบัติเหตุทาง
ถนนช่วง
เทศกาลปีใหม่ 

 5,000.00 500.00 021/2562 19/12/2561 7 

  4,000.00 020/2562 26/12/2561 7 

30. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
บริหารจัดการ
และการมีส่วน
ร่วม 

โครงการ
ป้องกันและลด
อุบัติเหตุทาง
ถนนช่วง
เทศกาลวัน
สงกรานต์ 

 5,000.00 500.00 063/2562 10/04/2562 7 

  4,000.00 064/2562 10/04/2562 7 

 



  ยุทธศาสตร ์ โครงการ  
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
จ านวนงบประมาณ วงเงินตามสัญญา คู่สัญญา 

วันที่เซ็น
สัญญา 

ระยะเวลา
การ

ด าเนินงาน 

31. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
บริหารจัดการและ
การมีส่วนร่วม 

โครงการวนั
เฉลิมพระ
ชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัว 
รัชการที ่10 

 50,000.00 10,000.00 023/2562 18/07/2562 17 

  6,500.00 097/2562 19/07/2562 10 

  6,000.00 098/2562 18/07/2562 17 

  3,000.00 099/2562 18/07/2562 5 

  5,000.00 100/2562 18/07/2562 17 

  6,500.00 073/2562 18/07/2562 7 

  5,400.00 075/2562 18/07/2562 7 

32. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
บริหารจัดการและ
การมีส่วนร่วม 

โครงการ
ปรับปรุงภูมิ
ทัศน์
ส านักงาน 
อบต. 

 30,000.00 18,361.20 015/2562 18/12/2561 15 

  2,500.00 012/2562 18/12/2561 7 

  9,100.00 013/2562 15/12/2561 15 

33. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
บริหารจัดการและ
การมีส่วนร่วม 

โครงการ
ติดต้ังซุ้มเฉลิม
พระเกียรต ิ

รายได้
จัดเก็บเอง 

75,000.00 75,000.00 024/2562 15/08/2562 15 

34. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

โครงการค่าย
อนุรักษ์
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

 50,000.00 500.00 037/2562 04/03/2562 7 

  10,000.00 011/2562 08/03/2562 7 

35. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

โครงการ Big 
Cleaning 
Day 

 5,000.00 4,450.00 014/2562 25/12/2561 1 

  550.00 015/2562 25/12/2561 1 

 
 
 



  ยุทธศาสตร ์ โครงการ  
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
จ านวนงบประมาณ วงเงินตามสัญญา คู่สัญญา วันที่เซ็นสัญญา 

ระยะเวลา
การ

ด าเนินงาน 

36. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

โครงการ
ก่อสร้าง
ฝายชะลอ
น้ า (ฝาย
แม้ว)  

 50,000.00 980.00 069/2562 19/07/2562 7 

  2,500.00 070/2562 19/07/2562 7 

  3,905.50 076/2562 19/07/2562 7 

  5,400.00 072/2562 19/07/2562 7 

  2,040.00 077/2562 19/07/2562 7 

  3,000.00 078/2562 19/07/2562 7 

  3,000.00 092/2562 19/07/2562 7 

  6,100.00 093/2562 19/07/2562 7 

  3,500.00 094/2562 21/07/2562 7 

  1,500.00 095/2562 19/07/2562 7 

  15,000.00 022/2562 19/07/2562 7 

37. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

โครงการ
จัดการขยะ
ในครัวเรือน 

 8,000.00 500.00 031/2562 26/01/2562 3 

  2,600.00 032/2562 26/01/2562 3 

  1,327.00 020/2562 26/01/2562 3 

38. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

โครงการ
รณรงค์และ
การคัดแยก
ขยะอย่าง
ถูกวธิ ี

 20,000.00 9,100.00 021/2562 25/01/2562 7 

  9,700.00 022/2562 26/01/2562 7 

  1,200.00 023/2562 26/01/2562 7 

39. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นและ
นันทนาการ 

โครงการวัน
เด็ก
แห่งชาติ  

 60,000.00 5,920.00 016/2562 04/01/2562 7 



 

  ยุทธศาสตร ์ โครงการ  
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
จ านวนงบประมาณ วงเงินตามสัญญา คู่สัญญา วันที่เซ็นสัญญา 

ระยะเวลา
การ

ด าเนินงาน 

  450.00 017/2562 04/01/2562 7 

  3,335.00 018/2562 04/01/2562 7 

  5,800.00 027/2562 04/01/2562 7 

  8,000.00 028/2562 04/01/2562 7 

  12,990.00 020/2562 04/01/2562 7 

  12,100.00 007/2562 04/01/2562 7 

  10,000.00 008/2562 04/01/2562 7 

40. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นและ
นันทนาการ 

โครงการสืบ
สาน
ประเพณี
ไทยทรงด า
ต าบลห้วย
ข้อง  

 19,000.00 10,000.00 013/2562 19/04/2562 3 

  9,000.00 014/2562 19/04/2562 3 

41. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการศึกษา ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิ
ปัญญาท้องถ่ินและ
นันทนาการ 

โครงการ
งาน
สลากภัต 
(สลากหาบ) 

 12,000.00 4,000.00 002/2562 01/10/2561 7 

42. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นและ
นันทนาการ 

โครงการงาน
ประเพณีลอย
กระทง สืบ
สานประเพณี
ไทย 

 10,000.00 2,000.00 014/2562 20/11/2561 2 

  2,140.00 004/2562 19/11/2561 2 

  3,900.00 006/2562 19/11/2561 2 

  1,960.00 005/2562 19/11/2561 2 

43. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการศึกษา ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิ
ปัญญาท้องถ่ินและ
นันทนาการ 

โครงการแห่
เทียนพรรษา 

 10,000.00 3,000.00 088/2562 08/07/2562 7 

  910.00 065/2562 08/07/2562 7 

  4,000.00 066/2562 08/07/2562 7 



 

  ยุทธศาสตร ์ โครงการ  
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
จ านวนงบประมาณ วงเงินตามสัญญา คู่สัญญา วันที่เซ็นสัญญา 

ระยะเวลา
การ

ด าเนินงาน 

44. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม 
ภูมิปัญญาทอ้งถิ่น
และนันทนาการ 

โครงการ
มหกรรม
กีฬาต าบล
ต้านยาเสพ
ติด 

 202,660.00 8,000.00 067/2562 18/07/2562 17 

  2,990.00 068/2562 18/07/2562 7 

  5,000.00 089/2562 18/07/2562 17 

  500.00 090/2562 18/07/2562 7 

  9,200.00 091/2562 18/07/2562 17 

  106,660.00 048/2562 18/07/2562 5 

  10,000.00 021/2562 18/07/2562 3 

45. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม 
ภูมิปัญญาทอ้งถิ่น
และนันทนาการ 

โครงการ
เสริมสร้าง
ทักษะ
ภาษาอังกฤษ
เพื่่อการ
สื่อสาร 

 60,000.00 9,000.00 101/2562 05/08/2562 5 

  1,870.00 082/2562 05/08/2562 7 

  3,120.00 081/2562 05/08/2562 5 

46. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม 
ภูมิปัญญาทอ้งถิ่น
และนันทนาการ 

โครงการจัด
งานวัวเทียม
เกวียน 
ประจ าป ี
อ าเภอบา้น
ลาด จังหวัด
เพชรบุร ี

 80,000.00 80,000.00 1/2562 19/12/2561 15 

47. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม 
ภูมิปัญญาทอ้งถิ่น
และนันทนาการ 

โครงการจัด
ขบวนแห่งาน
พระนครคีรี ? 
เมืองเพชร 
ประจ าปี 
อ าเภอบ้านลาด 
จังหวัดเพชรบุรี 

 15,000.00 15,000.00 1/2562 01/02/2562 15 

48. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
สาธารณสุข 

โครงการ
ป้องกันและ
ควบคุมโรค
พิษสุนัขบ้า  

 46,500.00 45,840.00 032/2562 02/04/2562 30 



รวม องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกะปุมีการอนุมัติโครงการ จ านวน 52 โครงการ งบประมาณ 28,751,930 บาท 
มีการเบิกจ่ายงบประมาณ ลงนามในสัญญา รวม 48 โครงการ จ านวนเงิน 22,230,058 บาท มีการเบิกจ่าย
งบประมาณ จ านวน 46 โครงการ จ านวนเงิน 15,487,286 ล้านบาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้        
ผลการด าเนินงานคิดเป็น 36.36 % มาจาก  52 x 100  
           143 
(จ านวนโครงการที่ อยู่ ในแผน ปี  2562 จ านวน 143 โครงการ  แต่สามารถด า เนินโครงการได้ เ พียง                      
จ านวน 52 โครงการ) 
 
หมายเหตุ 
 
- โครงการที่อยู่ระหว่างด าเนินการลงนามสัญญาแล้วแต่ยังไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณ จ านวน 2 โครงการ 
1. โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์ลอย จากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ งบประมาณ 2,063,300 บาท 
2. โครงการวางท่อลอดกลมระบายน้ า หมู่ที่ 4 บ้านโป่ง เชื่อมต่อหมู่ที่ 8 บ้านห้วยแลง ต าบลหนองกะปุ จากงบเงิน

จ่ายขาดเงินสะสม พ.ศ. 2562 งบประมาณ 2,596,000 บาท 

- โครงการที่อยู่ระหว่างด าเนินการ จ านวน 4 โครงการ จากงบจ่ายขาดเงินสะสม 
1. โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ า พร้อมบ่อพัก (จากบ้านนายใจ ถึงบ้านนางรัตน์) หมู่ที่ 1 บ้านบ่อหมัน  
    งบประมาณ 1,611,000 บาท 
2. โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายคันคลองชลประทาน (บ้านนายรชต อ าพันธ์) หมู่ที่ 2 บ้านไร่แค 
    งบประมาณ 982,000 บาท 
3. โครงการปรับปรุงสร้างถนน คสล. พร้อมรางระบายน้ า (ซอยบ้านนายชิต  นวมนิ่ม) หมู่ที่ 3  บ้านโพธิ์ลอย 
    งบประมาณ 1,105,000 บาท 
4. โครงการปรับปรุงคลองทิ้งน้ าดาดคอนกรีตและก่อสร้าง ท่อลอดเหลี่ยม หมู่ที่ 9 บ้านใหม่โพธิ์ลอย 
    งบประมาณ  827,000 บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานสรุปผลการด าเนินงาน ปี 2562 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกะปุ อ าเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี 

ยุทธศาสตร ์

แผนการ
ด าเนินการ 
ทั้งหมด 

อนุมัติ
งบประมาณ 

ลงนามสัญญา เบิกจ่าย 100% 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 29.0 42.34 5.0 2.31 5.0 1.57 4.0 1.28 4.0 1.28 

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม และพัฒนาคุณภาพชวีิต 35.0 13.16 14.0 12.39 12.0 12.24 12.0 12.09 8.0 1.49 

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ และการท่องเท่ียว 5.0 0.36 2.0 0.06 2.0 0.05 2.0 0.05 2.0 0.05 
4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการมีส่วน
ร่วม 43.0 2.42 17.0 1.03 15.0 0.92 15.0 0.92 14.0 0.84 

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า 7.0 8.01 1.0 0.05 1.0 0.04 1.0 0.04 1.0 0.04 
6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 17.0 0.32 4.0 0.08 4.0 0.06 4.0 0.06 4.0 0.06 

7.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและนนัทนาการ 21.0 1.84 14.0 1.24 11.0 0.43 10.0 0.43 10.0 0.43 

8.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสขุ 4.0 0.12 1.0 0.04 1.0 0.04 1.0 0.04 1.0 0.04 

 
แผนภูมิแท่งแสดงจ านวนโครงการเปรียบเทียบตามข้ันตอน จ าแนกตามยุทธศาสตร์ 
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แผนภูมิแท่งแสดงจ านวนงบประมาณเปรียบเทียบตามข้ันตอน จ าแนกตามยุทธศาสตร์ 
 

 
 
ช. ผลการด าเนินงาน 

       องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกะปุ ได้ด าเนินการโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ ปี 2562    
ในเขตพ้ืนที่ โดยได้รับความร่วมมือ การส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพ้ืนที่
ตลอดจนโครงการต่างๆ ประสบผลส าเร็จด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพื้นที่และพ้ืนที่ใกล้เคียง โดยมีผล
การด าเนินงานที่ส าคัญดังนี ้
1. โครงการก่อสร้างถนน คสล. (ซอยบ้านนายฉ่ า) หมู่ที่ 6 บ้านโป่งสลอด 

 

 
 
 
 
 
 

2. โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมรางระบายน้ า หมู่ที่ ๑ บ้านบ่อหมัน 
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3. โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมของผู้สูงอายุ 

 

 

 

 

4. โครงการมหกรรมกีฬาต้านยาเสพติด 
 
 
 
 
 
 

5. โครงการถวายพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช 
 

 
 
 
 
 
6. โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียนของโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 
 
 
 
 
 
ซ. คณะกรรมการ 
1.คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  

๑.นายสุวรรณ    หว่างจิตร  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองกะปุ   ประธานกรรมการ 
๒.นายชิต นวมนิ่ม   รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองกะปุ กรรมการ 
๓.นายเชาว ์ แตงอ่อน  รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองกะปุ กรรมการ 
๔.นายประเทือง บานแย้ม            สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 6 ต.หนองกะปุ  กรรมการ 



๕.นายบุญยิ่ง     นวมนิ่ม   สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 4 ต.หนองกะปุ  กรรมการ 
๖.นายส าเนียง    ขันทรัพย์  สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 3 ต.ห้วยข้อง  กรรมการ 
๗.นายบุญนาค ทองมาก   ผู้ทรงคุณวุฒิ     กรรมการ 
๘.นายประสิทธิ์  สวยงาม   ผู้ทรงคุณวุฒิ     กรรมการ 
๙.นายเอื้อน      ตั้งสุวรรณศิริ  ผู้ทรงคุณวุฒิ     กรรมการ 
๑๐. ผอ.รสพต.หนองกะปุ   ผู้แทนภาครัฐ     กรรมการ 
๑1.ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโป่งสลอด  ผู้แทนภาครัฐ     กรรมการ 
๑2.ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองโสน ผู้แทนภาครัฐ     กรรมการ 
๑3.นายพิทักษ์ อ าพันธ์   ผู้แทนประชาคม     กรรมการ 
๑4.นายปรีชา   บุตรสะอาด  ผู้แทนประชาคม     กรรมการ 
๑5.นายสมพร    เลิศอาวาส  ผู้แทนประชาคม     กรรมการ 
๑6.พันจ่าเอกวีระศักดิ์   มั่นการ  ปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกะปุ   กรรมการ/เลขานุการ 

2. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  
๑. พันจ่าเอกวีระศักดิ์  มั่นการ  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองกะปุ  ประธานกรรมการ 
2. นางถนอมศรี  บุญมาก                      ผู้อ านวยการกองคลัง                                      กรรมการ 
3. นายอภิรักษ ์ ฉิมเฉย   ผู้อ านวยการกองช่าง              กรรมการ 
4. นางสาวจิดาภา  เจ้ยเปลี่ยน  ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม             กรรมการ 
5. นางอารีย์  ศรีสม   นักวิชาการศึกษาช านาญการ รักษาราชการแทน กรรมการ 
                                                     ผู้อ านวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
6. นายเสถียร เลิศอาวาส  ผู้แทนประชาคม                        กรรมการ 
7. นางอนงค์  พรัดรักษา  แทนประชาคม                                  กรรมการ 
8. นายแจ่ม        อ้วนอด   ผู้แทนประชาคม                        กรรมการ 
9. นางสาวมนัสวี  พูลเสม   หัวหน้าส านักปลัด                   กรรมการ/เลขานุการ 
10. ว่าที่ร้อยตรีหญิงชนัญชิดา  อิทธิธรรมานันท์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏบิัติการ      ผู้ช่วยเลขานุการ 

ทั้งนี้ หากประชาชนทุกท่านหรือหน่วยงานราชการต่างๆ ที่เก่ียวข้องมีข้อสงสัยหรือมีความประสงค์จะ
เสนอความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองกะปุ เพ่ือจะได้พิจารณาการ
วางแผนพฒันาและปรับปรุงการด าเนินการ เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ในระยะต่อไป 

จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ ณ วันที่  29  เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2562 
 
 
 

       (นายสุวรรณ   หว่างจิตร) 
        นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองกะปุ 


