ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลหนองกะปุ
เรื่อง การรายงานผลการดาเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2562
*******************************************
ด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา 253 กาหนดให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาท้องถิ่น และผู้บริหาร
ท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการดาเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้ง มีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่ นมี
ส่วนร่วมด้วย ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ด้ ว ยระเบี ย บกระทรวงมหาดไทย ว่ า ด้ ว ยการจัด ท าแผนพั ฒ นาขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ องถิ่น
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 12 (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่ งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้ง
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวั นนับ
แต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อย
ปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี
ดังนั้นเพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทา
แผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตาบลหนองกะปุ จึงขอประกาศผลการดาเนินงานการจัดทา
งบประมาณ การใช้ จ่ า ย และผลการด าเนิ น งาน รวมทั้ ง การติ ด ตามและประเมิ น ผลแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น ในรอบ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มาเพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกากับการบริหารจัดการองค์การ
บริหารส่วนตาบลหนองกะปุ ดังนี้
ก. วิสัยทัศน์ ขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองกะปุ
"ตาบลหนองกะปุเป็นชุมชนน่าอยู่ มีความสามัคคี ควบคู่ไปกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ที่สมดุล เศรษฐกิจดีและมั่นคง มีการบริหารจัดการที่โปร่งใสจากการมีส่วนร่วมของประชาชน"
ข. พันธกิจ ขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองกะปุ
พระราชบั ญญัติส ภาตาบลและองค์การบริห ารส่ ว นตาบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง
ปัจจุบัน ได้กาหนดอานาจหน้าที่ในมาตรา 66 ให้องค์การบริหารส่วนตาบลมีหน้า ที่ พัฒนาตาบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ
สังคม และวัฒนธรรมองค์การบริหารส่วนตาบลหนองกะปุ ได้กาหนดภารกิจหลักที่จะดาเนินการเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ที่
กาหนดไว้ดังนี้
1. ปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค ระบบสาธารณูปการ ให้ได้มาตรฐาน
และเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน เพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนในอนาคต
2. ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งน้าให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน
3. พัฒนาด้านสังคมการศึกษาตลอดจนอนุรักษ์ พัฒนาศิลปวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามภูมิปัญญา
ของท้องถิ่น และการสาธารณสุขให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี

4. ปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการตลอดจนความมั่ นคงและความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน
ของประชาชน
5. ฟื้นฟูวิถีชีวิตเกษตรกรรมและส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนให้มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน
6. รักษาสภาพแวดล้อมให้ยั่งยืนควบคู่กับวิถีชีวิตชุมชน
ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองกะปุได้กาหนดยุทธศาสตร์และแนว
ทางการพัฒนายุทธศาสตร์ไว้ 8 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1. แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุงบารุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้า 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. แนวทางการปรับปรุงและพัฒนาอาคารสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ พร้อมนาเทคโนโลยีที่ทันสมัยมา
ให้บริการประชาชน
5. แนวทางการจัดทาฐานข้อมูลชุมชน
6. แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
7. แนวทางการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน
8. แนวทางการส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้า
1. แนวทางการขุดลอกคลอง ก่อสร้างคลองดาด สร้างคลองส่งน้า
2. แนวทางการจัดหาน้าสาหรับอุปโภคบริโภคและการเกษตร
3. แนวทางการรั บ โอน ปรั บ ปรุ ง และซ่ อ มแซมประปาหมู่ บ้ า น ตามความพร้ อ มในการถ่ า ยโอน
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
องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลหนองกะปุ ได้ จั ด ท าแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) ,
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (เพิ่มเติม ฉบับที่ 1) และแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) แก้ไขเปลี่ยนแปลง
ครั้งที่ 1 ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การ
จัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้ นที่ ก่อน
นามาจัดทาโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี ต่อไป

องค์การบริหารส่วนตาบลหนองกะปุ ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564)
เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2559 และแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (เพิ่มเติม ฉบับที่ 1) เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2561 โดยได้
ก าหนดโครงการที่ จ ะด าเนิ น การตามแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) ,แผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น 4 ปี
(เพิ่มเติม ฉบับที่ 1) และแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) แก้ไขเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 ดังนี้
ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม
และพัฒนาคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการและการมีส่วนร่วม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการทรัพยากรน้า
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
ภูมิปัญญาท้องถิ่นและนันทนาการ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
สาธารณสุข
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แผนภูมิ แสดงโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) ,แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (เพิ่มเติม ฉบับที่ 1)
และแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) แก้ไขเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 ขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองกะปุ
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แผนภูมิ แสดงงบประมาณในแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
(เพิ่มเติม ฉบับที่ 1) และแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) แก้ไขเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 ขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลหนองกะปุ

งบประมาณ (บาท)
80,000,000.00
70,000,000.00
60,000,000.00
50,000,000.00
40,000,000.00
30,000,000.00
20,000,000.00
10,000,000.00
0.00
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2564

ยุทธศาสตร์ที่
1
42,335,42
25,736,50
31,216,70
67,439,50

ยุทธศาสตร์ที่
2
13,155,42
13,052,70
13,615,82
13,913,52

ยุทธศาสตร์ที่
3
360,000.0
230,000.0
230,000.0
230,000.0

ยุทธศาสตร์ที่
4
2,419,300
2,486,562
2,932,000
2,057,000

ยุทธศาสตร์ที่
5
8,014,000
0
4,935,000
9,567,500

ยุทธศาสตร์ที่
6
320,000.0
723,400.0
480,000.0
1,680,000

ยุทธศาสตร์ที่
7
1,842,000
3,400,910
1,193,410
943,410.0

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

จ. การจัดทางบประมาณ
ผู้ บ ริ ห ารองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลหนองกะปุ ได้ ป ระกาศใช้ ข้ อ บั ญ ญั ติ ง บประมาณ เมื่ อ วั น ที่
25 กั น ยายน 2561 โดยมี โ ครงการที่ บ รรจุ อ ยู่ ใ นข้ อ บั ญ ญั ติ ง บประมาณ จ านวน 52 โครงการ งบประมาณ
28,751,930 บาท สามารถจาแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้
ยุทธศาสตร์

โครงการ

งบประมาณ
ตามข้อบัญญัติ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

11 12,721,300.00

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม และพัฒนาคุณภาพชีวิต

12 14,667,045.00

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว

2

80,000.00

12

635,425.00

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้า

-

-

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

5

133,000.00

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่นและนันทนาการ

9

468,660.00

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข

1

46,500.00

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการมีส่วนร่วม

รวม

52 28,751,930.00

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

โครงการ
12
10
8
6

โครงการ

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) และแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) แก้ไขเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 ขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลหนองกะปุ

งบประมาณตามข้อบัญญัติ
16,000,000.00
14,000,000.00
12,000,000.00
10,000,000.00
8,000,000.00
งบประมาณตามข้อบัญญัติ

6,000,000.00
4,000,000.00
2,000,000.00
0.00

รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณองค์การบริหารส่วนตาบลหนองกะปุ มีดังนี้
ยุทธศาสตร์

โครงการ

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา โครงการก่อสร้างท่อ

แหล่งที่มา
จานวนงบประมาณ
งบประมาณ

วัตถุ
ประสงค์

เงินสะสม/ 1,611,000.00 เพื่อแก้ไขปัญหาน้า
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ระบายน้า พร้อมบ่อพัก เงินทุน
ท่วมขัง และมีการ
(จากบ้านนายใจ ถึงบ้าน สารอง
ระบายน้าทีด่ ี
นางรัตน์) หมู่ที่ 1 บ้าน สะสม
บ่อหมัน
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา โครงการก่อสร้างถนน เงินสะสม/
982,000.00 เพื่อให้ประชาชนได้มี
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน คสล. สายคันคลอง
เงินทุน
ถนนสาหรับใช้ในการ
ชลประทาน (บ้านนาย สารอง
คมนาคมได้อย่าง
รชต อาพันธ์) หมู่ที่ 2 สะสม
สะดวกรวดเร็ว
บ้านไร่แค

ผลผลิต

วางท่อระบายน้า
0.40 เมตร ระยะทาง
100 เมตร พร้อมบ่อพัก
ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง
4 เมตร ยาว 230 เมตร
หนา 0.15 เมตร

ยุทธศาสตร์

โครงการ

3. ยุทธศาสตร์การ

โครงการปรับปรุงสร้าง
พัฒนาด้านโครงสร้าง ถนน คสล. พร้อมราง
พื้นฐาน
ระบายน้า (ซอยบ้าน
นายชิต นวมนิ่ม) หมู่ที่
3 บ้านโพธิ์ลอย

แหล่งที่มา
จานวนงบประมาณ
งบประมาณ

เงินสะสม/ 1,105,000.00 เพื่อให้ประชาชนได้มี
เงินทุน
ถนนสาหรับใช้ในการ
สารอง
คมนาคมได้อย่าง
สะสม
สะดวกรวดเร็ว

4. ยุทธศาสตร์การ
โครงการก่อสร้างถนนค เงินสะสม/ 1,646,000.00
พัฒนาด้านโครงสร้าง สล. (ซอยบ้านนายฉ่า) เงินทุน
พื้นฐาน
หมู่ที่ 6 บ้านโป่งสลอด สารอง
สะสม
5. ยุทธศาสตร์การ
โครงการปรับปรุงคลอง เงินสะสม/ 827,000.00
พัฒนาด้านโครงสร้าง ทิ้งน้าดาดคอนกรีตและ เงินทุน
พื้นฐาน
ก่อสร้าง ท่อลอดเหลี่ยม สารอง
หมู่ที่ 9 บ้านใหม่โพธิ์ สะสม
ลอย

6. ยุทธศาสตร์การ
โครงการปรับปรุง
พัฒนาด้านโครงสร้าง ซ่อมแซมถนนลูกรัง
พื้นฐาน
(กลบหลุมบ่อ)
7. ยุทธศาสตร์การ
โครงการก่อสร้างถนน
พัฒนาด้านโครงสร้าง คสล. (บ้านนายพันธ์และ
พื้นฐาน
บ้านนายขิง) หมู่ที่ 5
บ้านหนองกะปุ

วัตถุ
ประสงค์

60,000.00

เงินสะสม/
เงินทุน
สารอง
สะสม

616,000.00

ผลผลิต

ช่างที่ 1 ปรับปรุงถนน
คสล. กว้าง 2.10 ม.
ยาว 53 ม. รางระบายน้า
กว้าง 0.30 ม. ลึก 0.40
ม. ช่างที่ 2 ปรับปรุงถนน
คสล. กว้าง 3 ม. ยาว
135 ม. รางระบายน้า
กว้าง 0.30 ม. ลึก 0.30
ม. ช่างที่ 3 ปรับปรุงถนน
คสล. กว้าง 3 ม. ยาว
30 ม. รางระบายน้า
กว้าง 0.30 ม. ลึก 0.30
ม. ช่างที่ 4 รางระบายน้า
กว้าง 0.30 ม.ลึก 0.30
ม.ยาว 38 ม.
เพื่อให้ประชาชนได้มี ก่อสร้างถนนคสล. กว้าง
ถนนสาหรับใช้ในการ 3 เมตร ยาว 700 เมตร
คมนาคมได้อย่าง
หนา0.15 เมตร
สะดวกรวดเร็ว
เพื่อแก้ไขปัญหาน้า ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม
ท่วมขัง และมีการ กว้าง 2 เมตร สูง 1.5
ระบายน้าทีด่ ี
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.
เพื่อให้ประชาชนใน ปรับปรุงซ่อมแซมถนน
ได้มีถนนสาหรับใช้ใน ลูกรัง หมู่ที่ 1?9 ต.หนอง
การคมนาคมได้อย่าง กะปุ หมู่ที่ 1-3 ต.ห้วย
สะดวกรวดเร็ว
ข้อง
เพื่อให้ประชาชนได้มี ก่อสร้างถนน คสล. บ้าน
ถนนสาหรับใช้ในการ นายพันธ์ กว้าง 3 เมตร
คมนาคมได้อย่าง
ยาว 230 เมตร หนา
สะดวกรวดเร็ว
0.15 เมตร บ้านนายขิง
กว้าง 3 เมตร ยาว 280
เมตร หนา 0.15 เมตร

ยุทธศาสตร์

8. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน
9. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน

โครงการ

แหล่งที่มา
จานวนงบประมาณ
งบประมาณ

โครงการก่อสร้างอาคาร เงิน
ศูนย์ ศพด.
อุดหนุน
เฉพาะกิจ
โครงการวางท่อลอด เงินสะสม/
กลมระบายน้า หมู่ที่ 4 เงินทุน
บ้านโป่ง เชื่อมต่อ หมู่ที่ สารอง
8 บ้านห้วยแลง ตาบล สะสม
หนองกะปุ

10. ยุทธศาสตร์การ
โครงการก่อสร้างถนน เงินสะสม/
พัฒนาด้านโครงสร้าง คสล. พร้อมรางระบาย เงินทุน
พื้นฐาน
น้า หมู่ที่ 1 บ้านห้วย สารอง
ข้อง ตาบลห้วยข้อง
สะสม
11. ยุทธศาสตร์การ
โครงการก่อสร้างถนน เงินสะสม/
พัฒนาด้านโครงสร้าง คอนกรีตเสริมเหล็ก
เงินทุน
พื้นฐาน
ซอย 3หมู่ที่ 2 บ้าน
สารอง
เหียงค่อม
สะสม
12. ยุทธศาสตร์การ
โครงการสนับสนุน
พัฒนาด้านสังคม อาหารกลางวันตาบล
และพัฒนาคุณภาพ ห้วยข้องให้กับเด็กเล็ก
ชีวิต
เด็กอนุบาล 3 ขวบ ของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
13. ยุทธศาสตร์การ
โครงการจัดหาอาหาร
พัฒนาด้านสังคม เสริม (นม) ในช่วงเวลา
และพัฒนาคุณภาพ กลางวันให้กับเด็กเล็ก
ชีวิต
เด็กอนุบาล 3 ขวบ ของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
14. ยุทธศาสตร์การ
โครงการสนับสนุน
พัฒนาด้านสังคม อาหารเสริม(นม)ให้กับ
และพัฒนาคุณภาพ เด็กนักเรียน ของ
ชีวิต
โรงเรียนในเขต อบต.
หนองกะปุ
15. ยุทธศาสตร์การ
โครงการสนับสนุน
พัฒนาด้านสังคม กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
และพัฒนาคุณภาพ ให้กับเด็กก่อนวันเรียน
ชีวิต
2-5 ขวบ ของ ศพด.

วัตถุ
ประสงค์

ผลผลิต

2,063,300.00 เพื่อรองรับจานวน
เด็กเล็กเด็กอนุบาล
3 ขวบในพื้นที่
2,596,000.00 เพื่อแก้ไขปัญหาน้า
ท่วมขังและมีการ
ระบายน้าทีด่ ีและมี
ถนนสาหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่าง
สะดวก
499,000.00 เพื่อให้ประชาชนได้มี
ถนนสาหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว
716,000.00 เพื่อให้ประชาชนได้มี
ถนนสาหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว
461,600.00 เพื่อให้เด็กเล็กเด็ก
อนุบาล 3 ขวบทุก
คนได้รบั สารอาหาร
ครบ 5 หมู่

ก่อสร้างอาคารศูนย์ ตาม
แบบ สถ.ศพด.1 (เด็กไม่
เกิน 50 คน )
รางท่อลอดกลมระบายน้า
กว้าง Ø 0.80 เมตร ยาว
199 เมตร พร้อมบ่อพัก
หรือตามแบบที่ช่าง
กาหนด

234,920.00 เพื่อให้เด็กเล็กเด็ก
อนุบาล 3 ขวบทุก
คนได้รบั สารอาหาร
ครบ 5 หมู่

จัดหาอาหารเสริม (นม)
ให้แก่เด็กเล็กเด็กอนุบาล
3 ขวบของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก จานวน 77 คน

228,800.00 เพื่อให้เด็กนักเรียน
ทุกคนได้รับ
สารอาหาร ครบ 5
หมู่

ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง
4 เมตร ยาว 200 เมตร
หนา 0.15 เมตร พร้อม
รางระบายน้า
ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง
3 เมตร ยาว 366 เมตร
หนา 0.15 เมตร
สนับสนุนอาหารกลาง วัน
ให้แก่เด็กเล็กเด็กอนุบาล
3 ขวบของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก จานวน 77 คน

จัดหาอาหารเสริม (นม)
ให้แก่เด็กเล็กเด็กนักเรียน
ของ โรงเรียนในเขต อบต.
หนองกะปุ จานวน 276
คน
114,000.00 เพื่อให้เด็กได้มี
จัดซื้อจัดหาวัสดุการศึกษา
พัฒนาการที่ดีสมวัย ให้กับเด็กเล็กเด็กอนุบาล
3 ขวบ ของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก จานวน 3 แห่งคือ
จานวน 77 คน

ยุทธศาสตร์

โครงการ

16. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านสังคม
และพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต
17. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านสังคม
และพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต
18. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านสังคม
และพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต
19. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านสังคม
และพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต
20. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านสังคม
และพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต

โครงการสงเคราะห์เบีย้
ยังชีพคนชรา

21. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านสังคม
และพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต

โครงการสนับสนุน
อาหารกลางวันให้กับเด็ก
นักเรียนของโรงเรียน
บ้าน หนองโสน

22. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านสังคม
และพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต

โครงการเงินอุดหนุน
สาหรับการดาเนินงาน
ตามแนวทางโครงการ
พระราชดาริด้าน
สาธารณสุข

โครงการสงเคราะห์เบีย้
ยังชีพ คนพิการ

โครงการสงเคราะห์เบีย้
ยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์

โครงการสนับสนุน
อาหารกลางวันให้กับเด็ก
นักเรียนของโรงเรียนวัด
โพธิ์ลอย
โครงการสนับสนุน
อาหารกลางวันให้กับเด็ก
นักเรียนของโรงเรียน
บ้านโป่งสลอด

แหล่งที่มา
งบประมาณ

จานวนงบประมาณ

วัตถุ
ประสงค์

10,428,000.00 เพื่อช่วยเหลือ
คนชราในตาบล
หนองกะปุให้มี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
1,651,200.00 เพื่อช่วยเหลือคน
พิการในตาบลหนอง
กะปุให้มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น
84,000.00 เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วย
โรคเอดส์ในตาบล
หนองกะปุให้มี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
548,000.00 เพื่อให้เด็กนักเรียน
ทุกคนได้รับ
สารอาหาร ครบ 5
หมู่
436,000.00 เพื่อให้เด็กนักเรียน
ทุกคนได้รับ
สารอาหาร ครบ 5
หมู่

ผลผลิต

คนชราในพื้นที่ อบต.
หนองกะปุ จานวน
1,032 คน
คนพิการในในพื้นที่ อบต.
หนองกะปุ จานวน 150
คน
ผู้ป่วยโรคเอดส์ในในพื้นที่
อบต. หนองกะปุ จานวน
11 คน

อุดหนุนโรงเรียนวัดโพธิ์
ลอยสาหรับเป็นค่าอาหาร
กลางวันให้กับเด็กนักเรียน
จานวน 130 คน
อุดหนุนโรงเรียนบ้านโป่ง
สลอดสาหรับเป็น
ค่าอาหารกลางวันให้กับ
เด็กนักเรียน จานวน 102
คน
204,000.00 เพื่อให้เด็กนักเรียน อุดหนุนโรงเรียนบ้าน
ทุกคนได้รับ
หนองโสนสาหรับเป็น
สารอาหาร ครบ 5 ค่าอาหารกลางวันให้กับ
หมู่
เด็กนักเรียน จานวน 44
คน
240,000.00 เพื่ออุดหนุน
เพื่อจัดกิจกรรมตาม
งบประมาณให้
โครงการพระราชดาริ ด้าน
คณะกรรมการหมู่บ้าน
สาธารณสุข ไม่น้อยกว่า
จัดทาโครงการ
หมู่บ้านละ 3 โครงการ
พระราชดาริด้าน
สาธารณสุข ตาบล
หนองกะปุ จานวน 9
หมู่บ้าน ตาบลห้วยข้อง
จานวน 3 หมู่บ้าน
หมู่บ้านละ 20,000
บาท ไม่น้อยกว่า 3
โครงการ

ยุทธศาสตร์

โครงการ

23. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านสังคม
และพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต
24. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ และการ
ท่องเที่ยว
25. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ และการ
ท่องเที่ยว

โครงการส่งเสริม
กิจกรรมผู้สูงอายุ

26. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
บริหารจัดการและ
การมีส่วนร่วม

โครงการส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมใน
การปฏิบัติงานของ
ข้าราชการและพนักงาน
ของอบต.หนองกะปุ

27. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
บริหารจัดการและ
การมีส่วนร่วม

โครงการจัดเวที
ประชาคมหมู่บ้าน/
ตาบล ส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมในการจัดทา
แผนพัฒนาหมู่บ้าน และ
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี

28. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
บริหารจัดการและ
การมีส่วนร่วม

โครงการเพิม่
ประสิทธิภาพและพัฒนา
ศักยภาพคณะผูบ้ ริหาร
สมาชิกสภา อบต. ผู้นา
ชุมชน ข้าราชการและ
พนักงานขององค์การ
บริหารส่วนตาบลหนอง
กะปุ

โครงการอบรมส่งเสริม
อาชีพ

โครงการส่งเสริมเพิม่
ศักยภาพแก่กลุม่ อาชีพ
ต่างๆกลุ่มแม่บ้าน กลุม่
เยาวชน ผู้สูงอายุ กลุ่ม
สตรี ในตาบล

แหล่งที่มา
งบประมาณ

จานวนงบประมาณ

วัตถุ
ประสงค์

ผลผลิต

36,525.00 เพื่อส่งเสริมกิจกรรม ผู้สูงอายุ บุตรหลาน
ผู้สูงอายุ
ผูด้ ูแล ผู้สูงอายุ
ประชาชน จานวน
250 คน
40,000.00 เพื่อส่งเสริมให้
อบรมส่งเสริมอาชีพ
ประชาชนมีอาชีพ ให้กับประชาชนใน
เสริมเป็นการเพิ่ม
ตาบลหนองกะปุ
รายได้ให้ครอบครัว จานวน 100 คน
40,000.00 เพื่อส่งเสริมเพิ่ม
ฝึกอบรมกลุ่มแม่บา้ น
ศักยภาพแก่กลุม่
กลุ่มเยาวชน ผู้สูงอายุ
อาชีพต่างๆกลุ่ม
กลุ่มสตรี จานวน
แม่บ้าน กลุ่มเยาวชน 100 คน
ผู้สูงอายุ กลุ่มสตรี ใน
ตาบล ให้มีรายได้
เพิ่มขึ้น
10,425.00 -เพื่อส่งเสริมให้
-พนักงานส่วนตาบล พนักงานส่วนตาบลมี ครูผดู้ ูแลเด็ก คุณธรรมจริยธรรมใน พนักงานจ้าง จานวน
การปฏิบัติงาน -เพื่อ 40 คน
เป็นการสร้างความ
สามัคคีภายใน
หน่วยงาน
5,000.00 เพื่อให้ประชาชน
จัดประชุมประชาคม
ทั่วไปได้รับความรู้ ประชาชนทั่วไปและผู้
ความเข้าใจ ใน
ที่เกี่ยวข้อง
บทบาทหน้าที่ ของ
อบต. และมีส่วนร่วม
ในการจัดทา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
250,000.00 เพื่อให้สมาชิก อบต. คณะผู้บริหาร สมาชิก
ผู้บริหารและ
สภา อบต. ผู้นาชุมชน
เจ้าหน้าที่ได้ศึกษา ข้าราชการและ
การปฏิบัติ งานของ พนักงานขององค์การ
หน่วยงานอื่น ๆและ บริหารส่วนตาบล
นามาปรับปรุงการ หนองกะปุ จานวน
ทางานของตนเอง 50 คน

ยุทธศาสตร์

โครงการ

29. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
บริหารจัดการและ
การมีส่วนร่วม

โครงการจัดทาแผนที่
ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน องค์การ
บริหารส่วนตาบลหนอง
กะปุ
30. ยุทธศาสตร์การ โครงการถวายพวง
พัฒนาด้านการ
มาลาเนื่องในวันปิย
บริหารจัดการและ มหาราช
การมีส่วนร่วม

31. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
บริหารจัดการและ
การมีส่วนร่วม

32. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
บริหารจัดการและ
การมีส่วนร่วม

โครงการหรือกิจกรรม
เพื่อแสดงความอาลัย
หรือจัดกิจกรรมเป็น
พระบรมราชานุสรณ์
หรือถวายเป็นพระราช
กุศลแด่พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิ
พล อดุลยเดช
โครงการปกป้อง
สถาบันสาคัญ ของชาติ

33. ยุทธศาสตร์การ โครงการป้องกันและ
พัฒนาด้านการ
ลดอุบัตเิ หตุทางถนน
บริหารจัดการและ ช่วงเทศกาลปีใหม่
การมีส่วนร่วม
34. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
บริหารจัดการและ
การมีส่วนร่วม

โครงการป้องกันและ
ลดอุบัตเิ หตุทางถนน
ช่วงเทศกาลวัน
สงกรานต์

แหล่งที่มา
งบประมาณ

จานวนงบประมาณ

วัตถุ
ประสงค์

ผลผลิต

173,000.00 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ จัดทาแผนที่ภาษีและ
และ ศักยภาพในการ ทะเบียนทรัพย์สิน
จัดเก็บภาษี
อบต.หนองกะปุ

1,000.00 เพื่อถวายความจงรัก
ภักดีต่อ
พระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
และราลึกถึงพระราช
กรณียกิจฯ
1,000.00 เพื่อถวายความจงรัก
ภักดีต่อ
พระบาทสมเด็จ พระ
ปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช และราลึก
ถึงพระราชกรณียกิจฯ

จัดทาและถวายพวง
มาลาเนื่องในวันปิย
มหาราช จานวน 1
ครั้ง

กิจกรรมเพื่อแสดงความ
อาลัย หรือจัดกิจกรรม
เป็นพระบรมราชา
นุสรณ์หรือถวายเป็น
พระราชกุศลแด่
พระบาทสมเด็จ พระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอ
ดุลยเดช
30,000.00 เพื่อให้ประชาชน ได้มี จัดกิจกรรมเฉลิมพระ
ส่วนร่วมในการแสดง เกียรติต่อสถาบัน
ความจงรักภักดี ต่อ พระมหากษัตริย์
สถาบัน
พระมหากษัตริย์
5,000.00 เพื่อเพิ่มความปลอด ติดตั้งไฟฟ้าสองข้างทาง
ภัยในการใช้รถใช้ถนน บริเวณจุดเสียงในพื้นที่
ของประชาชนในตาบล เพื่อลดอุบัตเิ หตุทาง
ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ถนนในช่วงเทศกาล ปี
ใหม่ จานวน 1 ครั้ง
5,000.00 เพื่อเพิ่มความปลอด ติดตั้งไฟฟ้าสองข้างทาง
ภัยในการใช้รถใช้ถนน บริเวณจุดเสียงในพื้นที่
ของประชาชนในตาบล เพื่อลดอุบัตเิ หตุทาง
ในช่วงเทศกาลวัน
ถนนในช่วงเทศกาลวัน
สงกรานต์
สงกรานต์ จานวน 1
ครั้ง

ยุทธศาสตร์

โครงการ

35. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
บริหารจัดการและ
การมีส่วนร่วม

โครงการวันเฉลิม
พระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยูห่ ัว รัช
การที่ 10

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

โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์สานักงาน
อบต.

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

โครงการค่ายอนุรักษ์
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

โครงการติดตั้งซุม้
เฉลิมพระเกียรติ

โครงการ Big
Cleaning Day

โครงการก่อสร้าง
ฝายชะลอน้า (ฝาย
แม้ว)
โครงการจัดการขยะ
ในครัวเรือน

โครงการรณรงค์และ
การคัดแยกขยะ
อย่างถูกวิธี

แหล่งที่มา
งบประมาณ

จานวนงบประมาณ

วัตถุ
ประสงค์

ผลผลิต

50,000.00 เพื่อให้ประชาชน ได้มี
ส่วนร่วมในการแสดง
ความจงรักภักดี และ
ร่วมฉลองเนื่องใน
โอกาสมหามงคล

จัดกิจกรรมพระราช
พิธีวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว รัชการที่
10จานวน 1 ครั้ง
30,000.00 เพื่อให้พื้นที่ภูมิทัศน์ ปรับปรุงภูมิทัศน์
ของสานักงาน อบต.มี สานักงาน อบต.
สภาพที่สวยงาม
รายได้
จัดเก็บเอง

75,000.00 เพื่อประชาชนตาบลหนอง ซุ้มเฉลิมพระเกียรติ
กะปุและห้วยข้องได้แสดง รัชกาลที่ 10
ถึงความจงรักภักดี และ
สานึกในพระมหา
กรุณาธิคุณของสถาบัน
พระมหากษัตริย์

50,000.00 เพื่ออนุรักษ์
จัดกิจกรรมการ
สิ่งแวดล้อมในพื้นที่ป่า อนุรักษ์ในพื้นที่ป่าเขา
เขาแด่น
แด่น จานวน ปีละ 1
ครั้ง
5,000.00 เพื่อให้ประชาชนใน จัดกิจกรรม Big
ตาบลมีความร่วมมือ Cleaning Day พื้นที่
ร่วมใจในการรักษา ตาบลหนองกะปุ
ความสะอาด
ตาบลห้วยข้อง
50,000.00 เพื่อเป็นการชะลอ การ จัดทาฝายชะลอน้า
กักเก็บน้ารักษาและ (ฝายแม้ว)
ความชุ่มชื้นของผืนป่า
ของแหล่งน้า
8,000.00 เพื่อกาจัดขยะและส่ง อบรมให้ความรู้แก่
เสริมคุณภาพชีวิตและ ครัวเรือนนาร่องใน
สิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้น การคัดแยกขยะ
20,000.00 เพื่อสร้างจิตสานึก
ประชาชนให้มีส่วนร่วม
ในการรักษาความ
สะอาดและสิ่งแวดล้อม

จัดทาป้ายรณรงค์ ใน
บริเวณทีส่ าธารณะ
และสนับสนุนถังขยะ
ให้แก่ครัวเรือนนาร่อง
ที่เข้ารับการอบรม

ยุทธศาสตร์

43. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการศึกษา
ศาสนา ลป
วัฒนธรรม ภูมปิ ัญญา
ท้องถิ่นและ
นันทนาการ
44. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการศึกษา
ศาสนา ลป
วัฒนธรรม ภูมปิ ัญญา
ท้องถิ่นและ
นันทนาการ
45. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการศึกษา
ศาสนา ลป
วัฒนธรรม ภูมปิ ัญญา
ท้องถิ่นและ
นันทนาการ
46. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการศึกษา
ศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นและ
นันทนาการ
47. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการศึกษา
ศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นและ
นันทนาการ
48. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการศึกษา
ศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นและ
นันทนาการ

โครงการ

แหล่งที่มา
งบประมาณ

จานวนงบประมาณ

วัตถุ
ประสงค์

ผลผลิต

โครงการวันเด็ก
แห่งชาติ

60,000.00 เพื่อให้เด็กได้มี
จัดกิจกรรมวันเด็ก
พัฒนาการที่ดีและมี แห่งชาติให้กับเด็กและ
ความรักสามัคคี
เยาวชน

โครงการสืบสาน
ประเพณีไทยทรง
ดาตาบลห้วยข้อง

19,000.00 เพื่ออนุรักษ์ประเพณี จัดกิจกรรมประเพณี
ไทยทรงดาของตาบล ไทยทรงดา จานวน 1
ห้วยข้อง
ครัง้

โครงการงาน
สลากภัต (สลาก
หาบ)

12,000.00 เพื่ออนุรักษ์ประเพณี จัดกิจกรรมประเพณี
ไทยของท้องถิ่น
งานสลากภัต (สลาก
หาบ) จานวน 1 ครั้ง

โครงการงาน
ประเพณีลอย
กระทง สืบสาน
ประเพณีไทย

10,000.00 เพื่อให้ประชาชนมี จัดกิจกรรมประเพณี
ความภาคภูมิใจใน วันลอยกระทง จานวน
วัฒนธรรมอันเป็น
1 ครั้ง
เอกลักษณ์ของท้องถิ่น

โครงการแห่เทียน
พรรษา

10,000.00 เพื่อให้ประชาชนมี จัดกิจกรรมแห่เทียน
ความภาคภูมิใจใน พรรษา จานวน 1 ครั้ง
วัฒนธรรมอันเป็น
เอกลักษณ์ของท้องถิ่น

โครงการมหกรรม
กีฬาตาบลต้านยา
เสพติด

202,660.00 เพื่อส่งเสริมให้เยาวชน จัดการแข่งขันกีฬา
และประชาชนได้ออก ตาบลต้านยาเสพติด
กาลังกายสร้างความ ให้กับเยาวชน
สามัคคีและห่างไกล
ยาเสพติด

ยุทธศาสตร์

49. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นและ
นันทนาการ
50. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นและ
นันทนาการ
51. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นและ
นันทนาการ
52. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
สาธารณสุข

โครงการ

แหล่งที่มา
งบประมาณ

จานวนงบประมาณ

วัตถุ
ประสงค์

ผลผลิต

โครงการเสริมสร้าง
ทักษะ
ภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสาร

60,000.00 เพื่อให้เด็กและเยาวชน
มีทักษะการฟัง การพูด
ภาษาอังกฤษได้อย่าง
ถูกต้อง

อุดหนุนโรงเรียนบ้าน
หนองโสนสาหรับเป็น
ค่าตอบแทนวิยากร
ให้กับเด็กนักเรียน

โครงการจัดงานวัว
เทียมเกวียน
ประจาปี อาเภอ
บ้านลาด จังหวัด
เพชรบุรี

80,000.00 เพื่อเป็นการดารงและ อุดหนุนที่ทาการ
รักษาศิลป วัฒนธรรม ปกครองอาเภอ บ้าน
และประเพณีอันดีงาม ลาด จานวน 1 ครั้ง
ของอาเภอบ้านลาด

โครงการจัดขบวน
แห่งานพระนครคีรี
- เมืองเพชร
ประจาปี อาเภอ
บ้านลาด จังหวัด
เพชรบุรี
โครงการป้องกัน
และควบคุมโรคพิษ
สุนัขบ้า

15,000.00 เพื่ออนุรักษ์และสืบสาน อุดหนุนที่ทาการ
วัฒนธรรมประเพณีอัน ปกครองอาเภอ บ้าน
เป็นเอกลักษณ์ของ
ลาด จานวน 1 ครั้ง
จังหวัดเพชรบุรีให้คงอยู่
ตลอดไป
46,500.00 เพื่อป้องกันโรคพิษสุนัข ฉีดวัคซีนป้องกันโรค
บ้า
พิษสุนัขบ้าให้กับสุนัข
ในพื้นที่

ฉ. การใช้จ่ายงบประมาณ
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองกะปุ มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดาเนินโครงการตามข้อบัญญัติ
งบประมาณ โดยได้ มี ก ารก่ อ หนี้ ผู ก พั น / ลงนามในสั ญ ญา ลงนามในสั ญ ญา รวม 48 โครงการ จ านวนเงิ น
22,230,058 บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จานวน 46 โครงการ จานวนเงิน 15,487,286 ล้านบาท สามารถ
จาแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้
ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม และพัฒนาคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการมีส่วนร่วม

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้า
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม
ภูมิปัญญาท้องถิ่นและนันทนาการ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข

รวม

โครงการ

การก่อหนี้ผูกพัน/
ลงนามในสัญญา

7 6,796,555.55
12 14,469,214.66
2
20,863.85
12
459,886.20
-

โครงการ การเบิกจ่ายงบประมาณ

5
12
2
12
-

2,445,597.00
12,203,401.40
20,863.85
333,886.20
-

5

86,852.50

5

86,852.50

9

350,845.00

9

350,845.00

1
45,840.00
48 22,230,057.76

1
46

45,840.00
15,487,285.95

รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ องค์การบริหารส่วนตาบลหนองกะปุ ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามใน
สัญญา มีดังนี้
ยุทธศาสตร์

โครงการ

แหล่งที่มา
งบประมาณ

1. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน

โครงการก่อสร้าง เงินสะสม/
ถนนคสล. (ซอย เงินทุนสารอง
บ้านนายฉ่า) หมู่ที่ สะสม
6 บ้านโป่งสลอด

2. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน
3. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน

โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนน
ลูกรัง (กลบหลุม
บ่อ)
โครงการก่อสร้าง เงินสะสม/
ถนน คสล. (บ้าน เงินทุนสารอง
นายพันธ์และ บ้าน สะสม
นายขิง) หมู่ที่ 5
บ้านหนองกะปุ

4. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน
5. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน

60,000.00

53,000.00 003/2562 29/03/2562

15

616,000.00

400,000.00 007/2562 29/05/2562

60

โครงการก่อสร้าง เงินอุดหนุน
อาคารศูนย์ ศพด. เฉพาะกิจ

2,063,300.00

1,765,000.00 004/2562 25/04/2562

180

โครงการวางท่อ เงินสะสม/
ลอดกลมระบายน้า เงินทุนสารอง
หมู่ที่ 4 บ้านโป่ง สะสม
เชื่อมต่อ หมู่ที่ 8
บ้านห้วยแลง
ตาบลหนองกะปุ

2,596,000.00

2,555,555.55 006/2562 09/07/2562

100

เงินสะสม/
เงินทุนสารอง
สะสม

499,000.00

498,000.00 002/2562 26/03/2562

60

เงินสะสม/
เงินทุนสารอง
สะสม

716,000.00

450,000.00 008/2562 13/06/2562

60

461,600.00

461,600.00 1/2562

12

6. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน

โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. พร้อม
รางระบายน้า หมู่
ที่ 1 บ้านห้วยข้อง
ตาบลห้วยข้อง
7. ยุทธศาสตร์การ โครงการก่อสร้าง
พัฒนาด้าน
ถนนคอนกรีตเสริม
โครงสร้าง
เหล็ก ซอย 3หมู่ที่
พื้นฐาน
2 บ้านเหียงค่อม
ตาบลห้วยข้อง
8. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านสังคม
และพัฒนา
คุณภาพชีวิต

ระยะเวลา
จานวนงบประมาณ วงเงินตามสัญญา
คู่สัญญา
การ
ดาเนินงาน
1,646,000.00
1,075,000.00 005/2562 18/05/2562
60
วันที่เซ็น
สัญญา

โครงการสนับสนุน
อาหารกลางวัน
ให้กับเด็กเล็ก เด็ก
อนุบาล 3 ขวบ
ของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก

01/10/2561

ยุทธศาสตร์
9. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านสังคม
และพัฒนา
คุณภาพชีวิต

10. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านสังคม
และพัฒนา
คุณภาพชีวิต

โครงการ
โครงการจัดหา
อาหารเสริม
(นม) ในช่วง
เวลากลางวัน
ให้กับเด็กเล็ก
เด็กอนุบาล 3
ขวบ ของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
โครงการ
สนับสนุนอาหาร
เสริม(นม)ให้กับ
เด็กนักเรียน
ของ โรงเรียนใน
เขต อบต.หนอง
กะปุ

11. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านสังคม
และพัฒนา
คุณภาพชีวิต

โครงการ
สนับสนุน
กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนให้กับเด็ก
ก่อนวันเรียน 25 ขวบ ของ
ศพด.

12. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านสังคม
และพัฒนา
คุณภาพชีวิต
13. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านสังคม
และพัฒนา
คุณภาพชีวิต
14. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านสังคม
และพัฒนา
คุณภาพชีวิต
15. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านสังคม
และพัฒนา
คุณภาพชีวิต

แหล่งที่มา
งบประมาณ

จานวนงบประมาณ
234,920.00

228,800.00

วงเงินตามสัญญา

คู่สัญญา

วันที่เซ็น
สัญญา

ระยะเวลา
การ
ดาเนินงาน

12,050.62 005/2562 01/10/2561

7

44,967.72 006/2562 29/10/2561

102

47,842.76 004/2562 01/10/2561

7

178,528.56 007/2562 29/10/2561

102

114,000.00

114,000.00 1/2562

01/10/2561

12

โครงการ
สงเคราะห์เบี้ย
ยังชีพคนชรา

10,428,000.00

10,428,000.00 1/2562

01/10/2561

365

โครงการ
สงเคราะห์เบี้ย
ยังชีพ คนพิการ

1,651,200.00

1,651,200.00 1/2562

01/10/2561

365

โครงการ
สงเคราะห์เบี้ย
ยังชีพผู้ป่วยโรค
เอดส์
โครงการ
สนับสนุนอาหาร
กลางวันให้กับ
เด็กนักเรียนของ
โรงเรียนวัดโพธิ์
ลอย

84,000.00

67,500.00 3/2562

01/10/2561

365

548,000.00

548,000.00 1/2562

01/10/2561

12

โครงการ
สนับสนุน
อาหารกลางวัน
ให้กับเด็ก
นักเรียนของ
โรงเรียนบ้าน
โป่งสลอด

436,000.00

436,000.00 1/2562

ระยะเวลา
การ
ดาเนินงาน
01/10/2561
12

โครงการ
สนับสนุน
อาหารกลางวัน
ให้กับเด็ก
นักเรียนของ
โรงเรียนบ้าน
หนองโสน
18. ยุทธศาสตร์การ โครงการเงิน
พัฒนาด้านสังคม อุดหนุนสาหรับ
และพัฒนา
การดาเนินงาน
คุณภาพชีวิต
ตามแนวทาง
โครงการ
พระราชดาริ
ด้าน
สาธารณสุข

204,000.00

204,000.00 1/2562

01/10/2561

12

240,000.00

240,000.00 1/2562

01/10/2561

12

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

ยุทธศาสตร์
16. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านสังคม
และพัฒนา
คุณภาพชีวิต

โครงการ

17. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านสังคม
และพัฒนา
คุณภาพชีวิต

19. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านสังคม
และพัฒนา
คุณภาพชีวิต

โครงการ
ส่งเสริม
กิจกรรม
ผู้สูงอายุ

แหล่งที่มา
งบประมาณ

จานวนงบประมาณ

36,525.00

วงเงินตามสัญญา

คู่สัญญา

วันที่เซ็น
สัญญา

ยุทธศาสตร์
20. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ และ
การท่องเที่ยว

21. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ และ
การท่องเที่ยว

22. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
บริหารจัดการและ
การมีส่วนร่วม

โครงการ
โครงการ
อบรมส่งเสริม
อาชีพ

โครงการ
ส่งเสริมเพิ่ม
ศักยภาพแก่
กลุ่มอาชีพ
ต่างๆกลุ่ม
แม่บ้าน กลุ่ม
เยาวชน
ผู้สูงอายุ กลุ่ม
สตรี ในตาบล

โครงการส่งเสริม
คุณธรรม
จริยธรรมในการ
ปฏิบัติงานของ
ข้าราชการและ
พนักงานของ
อบต.หนองกะปุ

แหล่งที่มา
งบประมาณ

จานวนงบประมาณ
40,000.00

40,000.00

10,425.00

วงเงินตามสัญญา

คู่สัญญา

วันที่เซ็น
สัญญา

ระยะเวลา
การ
ดาเนินงาน

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

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

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

ยุทธศาสตร์

โครงการ

แหล่งที่มา
งบประมาณ

จานวนงบประมาณ

23. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
บริหารจัดการ
และการมีส่วน
ร่วม

โครงการจัด
เวทีประชาคม
หมู่บ้าน/ตาบล
ส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมในการ
จัดทา
แผนพัฒนา
หมู่บ้าน และ
แผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี

5,000.00

24. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
บริหารจัดการ
และการมีส่วน
ร่วม

โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
และพัฒนา
ศักยภาพคณะ
ผู้บริหาร
สมาชิกสภา
อบต. ผู้นา
ชุมชน
ข้าราชการและ
พนักงานของ
องค์การ
บริหารส่วน
ตาบลหนองกะ
ปุ

250,000.00

25. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
บริหารจัดการ
และการมีส่วน
ร่วม

โครงการจัดทา
แผนที่ภาษี
และทะเบียน
ทรัพย์สิน
องค์การ
บริหารส่วน
ตาบลหนองกะ
ปุ

173,000.00

ระยะเวลา
การ
ดาเนินงาน
500.00 015/2562 19/12/2561
7

วงเงินตามสัญญา

คู่สัญญา

วันที่เซ็น
สัญญา

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

84,000.00 004/2562 01/10/2561

365

84,000.00 005/2562 01/10/2561

365

26. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
บริหารจัดการ
และการมีส่วน
ร่วม

โครงการถวาย
พวงมาลาเนื่อง
ในวันปิย
มหาราช

1,000.00

ระยะเวลา
การ
ดาเนินงาน
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
สาคัญ 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

500.00 021/2562 19/12/2561

7

4,000.00 020/2562 26/12/2561

7

500.00 063/2562 10/04/2562

7

4,000.00 064/2562 10/04/2562

7

ยุทธศาสตร์

29. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
บริหารจัดการ
และการมีส่วน
ร่วม
30. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
บริหารจัดการ
และการมีส่วน
ร่วม

โครงการ

แหล่งที่มา
งบประมาณ

โครงการ
ป้องกันและลด
อุบัติเหตุทาง
ถนนช่วง
เทศกาลปีใหม่
โครงการ
ป้องกันและลด
อุบัติเหตุทาง
ถนนช่วง
เทศกาลวัน
สงกรานต์

จานวนงบประมาณ

5,000.00

5,000.00

วงเงินตามสัญญา

คู่สัญญา

วันที่เซ็น
สัญญา

ยุทธศาสตร์
31. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
บริหารจัดการและ
การมีส่วนร่วม

32. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
บริหารจัดการและ
การมีส่วนร่วม

โครงการ

แหล่งที่มา
งบประมาณ

โครงการวัน
เฉลิมพระ
ชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว
รัชการที่ 10

โครงการ
ปรับปรุงภูมิ
ทัศน์
สานักงาน
อบต.

จานวนงบประมาณ
50,000.00

30,000.00

วงเงินตามสัญญา

คู่สัญญา

วันที่เซ็น
สัญญา

ระยะเวลา
การ
ดาเนินงาน

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

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 โครงการ
รายได้
พัฒนาด้านการ
ติดตั้งซุ้มเฉลิม จัดเก็บเอง
บริหารจัดการและ พระเกียรติ
การมีส่วนร่วม

75,000.00

75,000.00 024/2562 15/08/2562

15

34. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

50,000.00

500.00 037/2562 04/03/2562

7

10,000.00 011/2562 08/03/2562

7

4,450.00 014/2562 25/12/2561

1

550.00 015/2562 25/12/2561

1

โครงการค่าย
อนุรักษ์
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

35. ยุทธศาสตร์การ โครงการ Big
พัฒนาด้าน
Cleaning
ทรัพยากรธรรมชาติ Day
และสิ่งแวดล้อม

5,000.00

ยุทธศาสตร์
36. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

โครงการ
โครงการ
ก่อสร้าง
ฝายชะลอ
น้า (ฝาย
แม้ว)

37. ยุทธศาสตร์การ โครงการ
พัฒนาด้าน
จัดการขยะ
ทรัพยากรธรรมชาติ ในครัวเรือน
และสิ่งแวดล้อม

38. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

โครงการ
รณรงค์และ
การคัดแยก
ขยะอย่าง
ถูกวิธี

39. ยุทธศาสตร์การ โครงการวัน
พัฒนาด้าน
เด็ก
การศึกษา ศาสนา แห่งชาติ
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นและ
นันทนาการ

แหล่งที่มา
งบประมาณ

จานวนงบประมาณ
50,000.00

8,000.00

20,000.00

60,000.00

วันที่เซ็นสัญญา

ระยะเวลา
การ
ดาเนินงาน

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

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

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

5,920.00 016/2562 04/01/2562

7

วงเงินตามสัญญา

คู่สัญญา

ยุทธศาสตร์

40. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นและ
นันทนาการ

โครงการ

โครงการสืบ
สาน
ประเพณี
ไทยทรงดา
ตาบลห้วย
ข้อง

แหล่งที่มา
งบประมาณ

จานวนงบประมาณ

19,000.00

วันที่เซ็นสัญญา

ระยะเวลา
การ
ดาเนินงาน

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

10,000.00 013/2562 19/04/2562

3

9,000.00 014/2562 19/04/2562

3

วงเงินตามสัญญา

คู่สัญญา

41. ยุทธศาสตร์การพัฒนา โครงการ
ด้านการศึกษา ศาสนา งาน
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิ
สลากภัต
ปัญญาท้องถิ่นและ
(สลากหาบ)
นันทนาการ

12,000.00

4,000.00 002/2562 01/10/2561

7

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

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

42. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นและ
นันทนาการ

43. ยุทธศาสตร์การพัฒนา โครงการแห่
ด้านการศึกษา ศาสนา เทียนพรรษา

10,000.00

ศิลปวัฒนธรรม ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นและ
นันทนาการ

ยุทธศาสตร์
44. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
และนันทนาการ

45. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
และนันทนาการ

โครงการ
โครงการ
มหกรรม
กีฬาตาบล
ต้านยาเสพ
ติด

โครงการ
เสริมสร้าง
ทักษะ
ภาษาอังกฤษ
เพื่อการ
่
สื่อสาร

แหล่งที่มา
งบประมาณ

จานวนงบประมาณ
202,660.00

60,000.00

ระยะเวลา
การ
ดาเนินงาน
8,000.00 067/2562 18/07/2562
17

วงเงินตามสัญญา

คู่สัญญา

วันที่เซ็นสัญญา

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

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
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
และนันทนาการ

โครงการจัด
งานวัวเทียม
เกวียน
ประจาปี
อาเภอบ้าน
ลาด จังหวัด
เพชรบุรี

80,000.00

80,000.00 1/2562

19/12/2561

15

47. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
และนันทนาการ
48. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
สาธารณสุข

โครงการจัด
ขบวนแห่งาน
พระนครคีรี ?
เมืองเพชร
ประจาปี
อาเภอบ้านลาด
จังหวัดเพชรบุรี

15,000.00

15,000.00 1/2562

01/02/2562

15

โครงการ
ป้องกันและ
ควบคุมโรค
พิษสุนัขบ้า

46,500.00

45,840.00 032/2562 02/04/2562

30

รวม องค์การบริหารส่วนตาบลหนองกะปุมีการอนุมัติโครงการ จานวน 52 โครงการ งบประมาณ 28,751,930 บาท
มี ก ารเบิ ก จ่ า ยงบประมาณ ลงนามในสั ญ ญา รวม 48 โครงการ จ านวนเงิ น 22,230,058 บาท มี ก ารเบิ ก จ่ า ย
งบประมาณ จ านวน 46 โครงการ จ านวนเงิน 15,487,286 ล้ านบาท สามารถจาแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้
ผลการดาเนินงานคิดเป็น 36.36 % มาจาก 52 x 100
143
(จ านวนโครงการที่ อ ยู่ ใ นแผน ปี 2562 จ านวน 143 โครงการ แต่ ส ามารถด าเนิ น โครงการได้ เ พี ย ง
จานวน 52 โครงการ)
หมายเหตุ
- โครงการที่อยู่ระหว่างดาเนินการลงนามสัญญาแล้วแต่ยังไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณ จานวน 2 โครงการ
1. โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์ลอย จากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ งบประมาณ 2,063,300 บาท
2. โครงการวางท่อลอดกลมระบายน้า หมู่ที่ 4 บ้านโป่ง เชื่อมต่อหมู่ที่ 8 บ้านห้วยแลง ตาบลหนองกะปุ จากงบเงิน
จ่ายขาดเงินสะสม พ.ศ. 2562 งบประมาณ 2,596,000 บาท
- โครงการที่อยู่ระหว่างดาเนินการ จานวน 4 โครงการ จากงบจ่ายขาดเงินสะสม
1. โครงการก่อสร้างท่อระบายน้า พร้อมบ่อพัก (จากบ้านนายใจ ถึงบ้านนางรัตน์) หมู่ที่ 1 บ้านบ่อหมัน
งบประมาณ 1,611,000 บาท
2. โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายคันคลองชลประทาน (บ้านนายรชต อาพันธ์) หมู่ที่ 2 บ้านไร่แค
งบประมาณ 982,000 บาท
3. โครงการปรับปรุงสร้างถนน คสล. พร้อมรางระบายน้า (ซอยบ้านนายชิต นวมนิ่ม) หมู่ที่ 3 บ้านโพธิ์ลอย
งบประมาณ 1,105,000 บาท
4. โครงการปรับปรุงคลองทิ้งน้าดาดคอนกรีตและก่อสร้าง ท่อลอดเหลี่ยม หมู่ที่ 9 บ้านใหม่โพธิ์ลอย
งบประมาณ 827,000 บาท

รายงานสรุปผลการดาเนินงาน ปี 2562
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองกะปุ อาเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี
ยุทธศาสตร์

แผนการ
ดาเนินการ
ทั้งหมด

อนุมัติ
งบประมาณ

ลงนามสัญญา

เบิกจ่าย

100%

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
โครงการ
โครงการ
โครงการ
โครงการ
โครงการ

29.0 42.34 5.0 2.31 5.0 1.57 4.0 1.28 4.0 1.28
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม และพัฒนาคุณภาพชีวิต 35.0 13.16 14.0 12.39 12.0 12.24 12.0 12.09 8.0 1.49
3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว
5.0 0.36 2.0 0.06 2.0 0.05 2.0 0.05 2.0 0.05
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

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
10
5
0

ดาเนินการ 100%

แผนภูมิแท่งแสดงจานวนงบประมาณเปรียบเทียบตามขั้นตอน จาแนกตามยุทธศาสตร์
45
40
35

แผนการดาเนินการทั้งหมด

30

อนุมัติงบประมาณ

25

ลงนามสัญญา

20

เบิกจ่าย

15

ดาเนินการ 100%

10
5
0

ช. ผลการดาเนินงาน
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองกะปุ ได้ดาเนินการโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ ปี 2562
ในเขตพื้นที่ โดยได้รับความร่วมมือ การส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพื้นที่
ตลอดจนโครงการต่างๆ ประสบผลสาเร็จด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง โดยมีผล
การดาเนินงานที่สาคัญดังนี้
1. โครงการก่อสร้างถนน คสล. (ซอยบ้านนายฉ่า) หมู่ที่ 6 บ้านโป่งสลอด

2. โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมรางระบายน้า หมู่ที่ ๑ บ้านบ่อหมัน

3. โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมของผู้สูงอายุ

4. โครงการมหกรรมกีฬาต้านยาเสพติด

5. โครงการถวายพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช

6. โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียนของโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ซ. คณะกรรมการ
1.คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
๑.นายสุวรรณ หว่างจิตร
๒.นายชิต
นวมนิ่ม
๓.นายเชาว์
แตงอ่อน
๔.นายประเทือง บานแย้ม

นายกองค์การบริหารส่วนตาบลหนองกะปุ ประธานกรรมการ
รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบลหนองกะปุ
กรรมการ
รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบลหนองกะปุ
กรรมการ
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 6 ต.หนองกะปุ
กรรมการ

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

สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 4 ต.หนองกะปุ
กรรมการ
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 3 ต.ห้วยข้อง
กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
ผู้แทนภาครัฐ
กรรมการ
ผู้แทนภาครัฐ
กรรมการ
ผู้แทนภาครัฐ
กรรมการ
ผู้แทนประชาคม
กรรมการ
ผู้แทนประชาคม
กรรมการ
ผู้แทนประชาคม
กรรมการ
ปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลหนองกะปุ กรรมการ/เลขานุการ

2. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
๑. พันจ่าเอกวีระศักดิ์ มั่นการ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลหนองกะปุ ประธานกรรมการ
2. นางถนอมศรี บุญมาก
ผู้อานวยการกองคลัง
กรรมการ
3. นายอภิรักษ์ ฉิมเฉย
ผู้อานวยการกองช่าง
กรรมการ
4. นางสาวจิดาภา เจ้ยเปลี่ยน
ผู้อานวยการกองสวัสดิการสังคม
กรรมการ
5. นางอารีย์ ศรีสม
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 การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองกะปุ เพื่อจะได้พิจารณาการ
วางแผนพัฒนาและปรับปรุงการดาเนินการ เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ในระยะต่อไป
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 29 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

(นายสุวรรณ หว่างจิตร)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลหนองกะปุ

