
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลหนองกะปุ 
เรื่อง การรายงานผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

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

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

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ 30 (5) ก าหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น 
และคณะกรรมการ พัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่น
ทราบ ในที่ เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว             
และต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายน  และภายใน
เดือนตุลาคมของทุกปี 

ดังนั้นเพ่ือการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์  ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกะปุ จึงขอประกาศผลการด าเนินงาน         
การจัดท างบประมาณ การใช้จ่าย และผลการด าเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ในรอบ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มา เพ่ือให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและก ากับการบริหารจัดการองค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองกะปุ ดังนี้ 

ก. วิสัยทัศน์ ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองกะปุ  
"ต าบลหนองกะปุเป็นชุมชนน่าอยู่ มีความสามัคคี ควบคู่ไปกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สมดุล 

เศรษฐกิจดีและมั่นคง มีการบริหารจัดการที่โปร่งใสจากการมีส่วนร่วมของประชาชน" 

ข. พันธกิจ ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองกะปุ  
   พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน        
ได้ก าหนดอ านาจหน้าที่ในมาตรา 66 ให้องค์การบริหารส่วนต าบลมีหน้าที่ พัฒนาต าบลทั้งในด้านเศรษฐกิจสังคม และ
วัฒนธรรมองค์การบริหารส่วนต าบลหนองกะปุ ได้ก าหนดภารกิจหลักท่ีจะด าเนินการเพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ที่ก าหนดไว้
ดังนี้ 

1. ปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบสาธารณูปโภค ระบบสาธารณูปการ ให้ได้มาตรฐานและ
เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน เพ่ือรองรับการขยายตัวของชุมชนในอนาคต 

2. ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งน้ าให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน 
3. พัฒนาด้านสังคมการศึกษาตลอดจนอนุรักษ์ พัฒนาศิลปวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามภูมิปัญญาของท้องถิ่น 

และการสาธารณสุขให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
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4. ปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการตลอดจนความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินของ 
ประชาชน 

5. ฟ้ืนฟูวิถีชีวิตเกษตรกรรมและส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนให้มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน 
6. รักษาสภาพแวดล้อมให้ยั่งยืนควบคู่กับวิถีชีวิตชุมชน 

ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองกะปุได้ก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการ
พัฒนายทุธศาสตร์ไว้ 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 ตามความพร้อมในการถ่ายโอนของแต่ละหมู่บ้าน 
6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
1. แนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการจัดการและอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
2. แนวทางการบ าบัดและจัดการขยะ 



3. แนวทางการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงาม 
4. แนวทางการปรับปรุงระบบระบายน้ าทิ้งในชุมชน 
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและนันทนาการ 
1. แนวทางการส่งเสริมการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพและศักยภาพของคนในท้องถิ่น อย่างทั่วถึงและเสมอ ภาค 
2. แนวทางการส่งเสริมงานวัฒนธรรมประเพณีในท้องถิ่น และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
3. แนวทางการส่งเสริมและมีส่วนร่วมในกิจกรรมของศาสนาทุกศาสนา 
4. แนวทางการจัดหาสนามกีฬา และสถานที่ออกก าลังกายในแต่ละหมู่บ้าน 
8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 
1. แนวทางการส่งเสริมการให้ความรู้ในการป้องกันและระงับโรค 
2. แนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนให้คนในชุมชนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง 
3. แนวทางการส่งเสริมศักยภาพผู้น าด้านการสาธารณสุข 
ง. การวางแผน 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกะปุ ได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี 
(พ.ศ. 2561-2564) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพ่ือรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของ
ประชาชนในพื้นท่ี ก่อนน ามาจัดท าโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี ต่อไป  

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกะปุ ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) 
เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2559 โดยได้ก าหนดโครงการที่จะด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)  

ยุทธศาสตร ์
2561 2562 2563 2564 

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

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

25 40,940,900.00 39 41,680,000.00 40 31,216,700.00 47 34,019,500.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 
และพัฒนาคุณภาพชีวิต 

34 12,915,420.00 34 13,129,120.00 34 13,527,820.00 34 13,823,520.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
และการท่องเท่ียว 

5 360,000.00 5 360,000.00 5 360,000.00 5 360,000.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการและการมีส่วนร่วม 

40 2,013,000.00 39 3,878,000.00 43 2,853,000.00 39 1,978,000.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการทรัพยากรน้ า 

5 5,360,000.00 8 4,010,000.00 9 4,935,000.00 9 5,557,500.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

17 320,000.00 17 1,310,000.00 17 510,000.00 18 710,000.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 
ภูมิปัญญาทอ้งถิ่นและนันทนาการ 

21 1,842,000.00 20 872,000.00 21 1,122,000.00 20 872,000.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
สาธารณสุข 

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

รวม 151 63,871,320.00 166 65,359,120.00 173 54,644,520.00 176 57,440,520.00 



 

แผนภูมิ แสดงโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองกะปุ 
 

 
 
แผนภูมิ แสดงงบประมาณในแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองกะปุ 
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พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2561
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ยุทธศาสตร์ที่ 
1

ยุทธศาสตร์ที่ 
2

ยุทธศาสตร์ที่ 
3

ยุทธศาสตร์ที่ 
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พ.ศ. 2561 40,940,90 12,915,42 360,000.0 2,013,000 5,360,000 320,000.0 1,842,000 120,000.0

พ.ศ. 2562 41,680,00 13,129,12 360,000.0 3,878,000 4,010,000 1,310,000 872,000.0 120,000.0

พ.ศ. 2563 31,216,70 13,527,82 360,000.0 2,853,000 4,935,000 510,000.0 1,122,000 120,000.0

พ.ศ. 2564 34,019,50 13,823,52 360,000.0 1,978,000 5,557,500 710,000.0 872,000.0 120,000.0

0.00

5,000,000.00

10,000,000.00

15,000,000.00

20,000,000.00

25,000,000.00

30,000,000.00

35,000,000.00

40,000,000.00

45,000,000.00

งบประมาณ (บาท)



จ. การจัดท างบประมาณ 
ผู้ บ ริห ารองค์ ก ารบ ริห ารส่ วนต าบล หน องกะปุ  ได้ ป ระกาศ ใช้ ข้ อบั ญ ญั ติ งบ ป ระมาณ                    

เมื่ อวันที่  27 กันยายน 2560 โดยมี โครงการที่ บรรจุอยู่ ในข้อบัญญัติ งบประมาณ จ านวน 31 โครงการ         
งบประมาณ 13,573,940 บาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้  

 

ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
งบประมาณ 

ตามข้อบัญญัติ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 1 664,000.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม และพฒันาคุณภาพชีวิต 12 12,388,940.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ และการท่องเท่ียว 1 30,000.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจดัการและการมีส่วนร่วม 9 276,000.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจดัการทรัพยากรน้ า 1 0.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 3 70,000.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิน่และนันทนาการ 4 145,000.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข - - 

รวม 31 13,573,940.00 

 
แผนภูมิ แสดงจ านวนโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) ที่ได้รับงบประมาณ 
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รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณองค์การบริหารส่วนต าบลหนองกะปุ มีดังนี้ 
 

 
ยุทธศาสตร ์ โครงการ 

แหล่งที่มา 
งบประมาณ 

จ านวน
งบประมาณ 

วัตถุ 
ประสงค ์

ผลผลิต 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
เข้า ศพด.วัดโพธิ์ลอย หมู่ที ่3 
บ้านโพธิ์ลอย 

รายได้
จัดเก็บเอง 

664,000.00 เพื่อให้ประชาชนและเด็ก
เล็กได้มีถนนส าหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนน คสล.  
กว้าง 6 เมตร  
ยาว 155 เมตร  
หนา 0.15 เมตร 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
สังคม และพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการสนับสนุนอาหาร
กลางวันให้กับเด็กเล็ก เด็ก
อนุบาล 3 ขวบ ของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

 377,300.00 เพื่อให้เด็กเล็กเด็กอนุบาล 
3 ขวบทกุคนได้รับ
สารอาหารครบ 5 หมู่ 

สนับสนุนอาหารกลางวันให้แก่
เด็กเล็กเด็กอนุบาล 3 ขวบ
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
จ านวน 77 คน 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
สังคม และพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการจัดหาอาหารเสริม 
(นม) ในช่วงเวลากลางวัน
ให้กับเด็กเล็กเด็กอนุบาล 3 
ขวบ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

 147,660.00 เพื่อให้เด็กเล็กเด็กอนุบาล 
3 ขวบทกุคนได้รับ
สารอาหารครบ 5 หมู่ 

จัดหาอาหารเสริม (นม)ให้แก่
เด็กเล็กเด็กอนุบาล 3 ขวบ
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
จ านวน 77 คน 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
สังคม และพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการสนับสนุนอาหาร
เสริม(นม)ให้กับเด็กนักเรียน 
ของ โรงเรียนในเขต อบต.
หนองกะป ุ

 529,900.00 เพื่อให้เด็กนักเรียน ทกุคน
ได้รับสารอาหาร ครบ 5 
หมู่ 

จัดหาอาหารเสริม (นม)ให้แก่
เด็กเล็กเด็กนักเรียน ของ 
โรงเรียนในเขต อบต.หนองกะ
ปุ จ านวน 276 คน 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
สังคม และพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนกิจกรรมของ
ผู้สูงอาย ุ

 120,000.00 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน
กิจกรรมของผู้สูงอาย ุ

จัดกิจกรรมส่งเสริมและ
สนับสนุนกิจกรรมของ
ผู้สูงอายุ เดือนละ 1 ครั้ง 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
สังคม และพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการค่ายเยาวชนรุ่นใหม่
ห่างไกลยาเสพติด 

 100,000.00 เพื่อให้เด็กและเยาวชนรู้
โทษภัยของยาเสพติด 

เยาวชนในต าบล จ านวน 
100 คน 

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
สังคม และพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการสมทบกองทุนหลัก 
ประกันสุขภาพ อบต. หนอง
กะป ุ

รายได้
จัดเก็บเอง 

100,000.00 เพื่อเป็นการสร้าง
หลักประกันสุขภาพให้กับ
ประชาชนทุกคนในต าบล 

สมทบกองทุนหลัก ประกัน
สุขภาพ อบต. หนองกะป ุ
จ านวน 1 ครั้ง 

8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
สังคม และพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ
คนชรา 

 8,348,400.00 เพื่อช่วยเหลือคนชราใน
ต าบลหนองกะปุให้มี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

คนชราในพื้นที่ อบต. หนอง
กะปุ จ านวน 1,032 คน 

9. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
สังคม และพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ 
คนพิการ 

 1,471,680.00 เพื่อช่วยเหลือคนพกิารใน
ต าบลหนองกะปุให้มี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

คนพิการในในพื้นที่ อบต. 
หนองกะปุ จ านวน 150 คน 

10. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
สังคม และพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ
ผู้ป่วยโรคเอดส ์

 90,000.00 เพื่อช่วยเหลือผูป้่วยโรค
เอดส์ในต าบลหนองกะปุให้
มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

ผู้ป่วยโรคเอดส์ในในพื้นที่
อบต. หนองกะปุ จ านวน 11 
คน 

11. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
สังคม และพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการสนับสนุนอาหาร
กลางวันให้กับเด็กนกัเรียน
ของโรงเรียนวัดโพธิ์ลอย 

 520,000.00 เพื่อให้เด็กนักเรียน ทกุคน
ได้รับสารอาหาร ครบ 5 
หมู่ 

อุดหนุนโรงเรียนวัดโพธิ์ลอย
ส าหรับเป็นค่าอาหารกลางวัน
ให้กับเด็กนักเรียน จ านวน 
130 คน 

 
 



 

 
ยุทธศาสตร ์ โครงการ 

แหล่งที่มา 
งบประมาณ 

จ านวน
งบประมาณ 

วัตถุ 
ประสงค ์

ผลผลิต 

12. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
สังคม และพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการสนับสนุนอาหาร
กลางวันให้กับเด็กนกัเรียน
ของโรงเรียนบ้านโป่งสลอด 

 408,000.00 เพื่อให้เด็กนักเรียน ทกุคน
ได้รับสารอาหาร ครบ 5 
หมู่ 

อุดหนุนโรงเรียนบ้านโป่ง
สลอดส าหรับเป็นค่าอาหาร
กลางวันให้กับเด็กนกัเรียน 
จ านวน 102 คน 

13. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
สังคม และพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการสนับสนุนอาหาร
กลางวันให้กับเด็กนกัเรียน
ของโรงเรียนบ้าน หนองโสน 

 176,000.00 เพื่อให้เด็กนักเรียน ทกุคน
ได้รับสารอาหาร ครบ 5 
หมู่ 

อุดหนุนโรงเรียนบ้าน หนอง
โสนส าหรับเป็นค่าอาหาร
กลางวันให้กับเด็กนกัเรียน 
จ านวน 44 คน 

14. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ และการ
ท่องเที่ยว 

โครงการอบรมการท าปุย๋
หมักชีวภาพและปุย๋น้ าหมกั
ชีวภาพส่งเสริมการด าเนิน
ชีวิตตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงหรือเกษตรแบบ
อินทรีย ์

รายได้
จัดเก็บเอง 

30,000.00 เพื่อลดต้นทุนในการท า
การเกษตรของเกษตรกร
ในต าบลเขากระปกุ
ส่งเสริมการด าเนินชีวิต
ตามหลักเศรษฐกิจพอเพยีง
หรือเกษตรแบบอินทรยี ์

อบรมการท าปุย๋หมกัชีวภาพ
และปุ๋ยน้ าหมักชวีภาพให้แก่
เกษตรกร จ านวน 100 คน 

15. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การบริหารจัดการและการ
มีส่วนร่วม 

โครงการอบรมให้ความรู้และ
ส่งเสริมการบูรณาการแผน
ชุมชนระดับต าบลที่มี
ประสิทธิภาพ ประจ าปี 

 30,000.00 เพื่อบูรณาการแผนชุมชน
ต าบลหนองกะป ุให้เป็น
แผนชุมชนระดับต าบลที่มี
ประสิทธิภาพ 

จัดอบรมเชิงปฏิบัติ การเพื่อ
ส่งเสริมการ บูรณาการแผน
ชุมชนระดับต าบลที่มี
ประสิทธิภาพ 

16. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การบริหารจัดการและการ
มีส่วนร่วม 

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
และพัฒนาศักยภาพคณะ
ผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. 
ผู้น าชุมชน ข้าราชการและ
พนักงานขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองกะป ุ

รายได้
จัดเก็บเอง 

50,000.00 เพื่อให้สมาชิก อบต. 
ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ได้
ศึกษาการปฏิบัติ งานของ
หน่วยงานอื่น ๆและน ามา
ปรับปรุงการท างานของ
ตนเอง 

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา 
อบต. ผู้น าชุมชน ขา้ราชการ
และพนักงานขององค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองกะป ุ
จ านวน 50 คน 

17. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การบริหารจัดการและการ
มีส่วนร่วม 

โครงการจัดท าแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพย์สิน 
องค์การบริหารส่วนต าบล
หนองกะป ุ

รายได้
จัดเก็บเอง 

90,000.00 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและ 
ศักยภาพในการจัดเกบ็
ภาษ ี

จัดท าแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน อบต.หนองกะป ุ

18. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การบริหารจัดการและการ
มีส่วนร่วม 

โครงการออกจัดเก็บภาษี
นอกพื้นที่พร้อม
ประชาสัมพันธ ์

รายได้
จัดเก็บเอง 

1,000.00 เพื่อบริการประชาชนให้
ไดร้ับความสะดวกสบาย 

ออกเก็บภาษ1ี2 หมู่ และ
จัดท าแผ่นพับประชาสัมพันธ ์

19. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การบริหารจัดการและการ
มีส่วนร่วม 

โครงการถวายพวงมาลาเนื่อง
ในวันปิยมหาราช 

รายได้
จัดเก็บเอง 

1,000.00 เพื่อถวายความจงรัก ภกัดี
ต่อพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจา้อยูห่ัว และ
ร าลึกถึงพระราชกรณียกิจ
ฯ 

จัดท าและถวายพวงมาลา
เนื่องในวันปิยมหาราช 
จ านวน 1 ครั้ง 

20. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การบริหารจัดการและการ
มีส่วนร่วม 

โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนช่วง
เทศกาลปีใหม่ 

รายได้
จัดเก็บเอง 

5,000.00 เพื่อเพิ่มความปลอด ภยัใน
การใช้รถใช้ถนนของ
ประชาชนในต าบลในช่วง
เทศกาลปีใหม่ 

ติดต้ังไฟฟ้าสองข้างทาง
บริเวณจุดเสียงในพื้นที่เพื่อลด
อุบัติเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาล ปีใหม่ จ านวน 1 
ครั้ง 

 



 
 

 
ยุทธศาสตร ์ โครงการ 

แหล่งที่มา 
งบประมาณ 

จ านวนงบประมาณ 
วัตถุ 

ประสงค ์
ผลผลิต 

21. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การบริหารจัดการและการ
มีส่วนร่วม 

โครงการช่วยเหลือผู้ประสบ 
สาธารณภยั 

รายได้
จัดเก็บเอง 

50,000.00 เพื่อแก้ไขปัญหาและ
บรรเทาความเดือด ร้อน
ต่าง ๆ ของผู้ประสบสา
ธารณภัย 

ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย 
วาตภยัอัคคีภัย ไฟป่า ดิน
โคลนถล่ม ในพื้นที่ 

22. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การบริหารจัดการและการ
มีส่วนร่วม 

โครงการป้องกันและลด
อัคคีภัยในชุมชน 

รายได้
จัดเก็บเอง 

25,000.00 เพื่ออบรมให้ความรู้ใหก้ับ
ประชาชนในการปอ้งกัน
ภัยและลดอัคคีภัยในพื้นที ่

อบรมให้ความรู้การป้องกัน
และลดอัคคีภัยให้แก่
ประชาชน จ านวน 100 คน 

23. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การบริหารจัดการและการ
มีส่วนร่วม 

โครงการติดตั้งถังน้ ายา 
ดับเพลิงประจ าหมู่บ้าน 

รายได้
จัดเก็บเอง 

24,000.00 เพื่อเตรียมความพร้อมใน
การป้องกันภัย และการ
เกิดอัคคีภัย 

จัดซื้อติดตั้งถังน้ ายา ดับเพลิง
ประจ าหมู่บา้น จ านวน 12 
หมู่บ้าน 

24. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ า 

โครงการขุดลอกคลองส่งน้ า 
(คลองดาดสายโรงสูบน้ าห้วย
ท่าช้าง) หมู่ 6 บ้านโป่ง
สลอด ต าบลหนองกะป ุ

รายได้
จัดเก็บเอง 

0.00 เพื่อกักเก็บน้ าไว้ใช้ใน
การเกษตรและการระบาย
น้ าไม่ให้ท่วมขัง 

ขุดลอกสระน้ าสาธารณะ 
กว้าง 4 เมตร ยาว 13,000 
เมตร ลึก 3 เมตร 

25. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการจัดการขยะใน
ครัวเรือน 

รายได้
จัดเก็บเอง 

30,000.00 เพื่อก าจัดขยะและส่ง 
เสริมคุณภาพชีวิตและ
สิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้น 

อบรมให้ความรู้แก่ครัวเรือน
น าร่องในการคัดแยกขยะ 

26. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการรณรงค์และการคัด
แยกขยะอย่างถกูวธิี 

รายได้
จัดเก็บเอง 

30,000.00 เพื่อสร้างจิตส านึก
ประชาชนให้มีส่วนร่วมใน
การรักษาความสะอาด
และสิ่งแวดล้อม 

จัดท าป้ายรณรงค์ ในบริเวณที่
สาธารณะและสนบัสนุนถัง
ขยะให้แก่ครัวเรือนน าร่องที่
เข้ารับการอบรม 

27. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการกิจกรรมการ
ปฏิบัติงานด้านการบริหาร
จัดการขยะมุูลฝอยชุมชน 
"จังหวัดสะอาด" 

 10,000.00 เพื่อให้หมู่บ้านมจีุด
รวบรวมขยะอันตราย
ชุมชน 

จัดตั้งจุดและถังขยะอันตราย 

28. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นและนันทนาการ 

โครงการวันเด็กแห่งชาต ิ รายได้
จัดเก็บเอง 

60,000.00 เพื่อให้เด็กได้มีพัฒนาการ
ที่ดีและมีความรักสามัคคี 

จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
ให้กับเด็กและเยาวชน 

29. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นและนันทนาการ 

โครงการงานประเพณีลอย
กระทง สืบสานประเพณีไทย 

 10,000.00 เพื่อให้ประชาชนมีความ
ภาคภูมิใจในวัฒนธรรมอัน
เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น 

จัดกิจกรรมประเพณีวันลอย
กระทง จ านวน 1 ครั้ง 

30. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นและนันทนาการ 

โครงการจัดงานวัวเทียม
เกวียน ประจ าปี อ าเภอบา้น
ลาด จังหวัดเพชรบุร ี

รายได้
จัดเก็บเอง 

60,000.00 เพื่อเป็นการด ารงและ
รักษาศิลป วัฒนธรรมและ
ประเพณีอันดีงามของ
อ าเภอบา้นลาด 

อุดหนุนที่ท าการปกครอง
อ าเภอ บ้านลาด จ านวน 1 
ครั้ง 

31. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นและนันทนาการ 

โครงการจัดขบวนแห่งาน
พระนครคีรี ? เมืองเพชร 
ประจ าป ีอ าเภอบ้านลาด 
จังหวัดเพชรบุรี 

รายได้
จัดเก็บเอง 

15,000.00 เพื่ออนุรักษ์และสบืสาน
วัฒนธรรมประเพณีอันเป็น
เอกลักษณ์ของจังหวัด
เพชรบุรีให้คงอยู่ตลอดไป 

อุดหนุนที่ท าการปกครอง
อ าเภอ บ้านลาด จ านวน 1 
ครั้ง 



 

ฉ. การใช้จ่ายงบประมาณ 
 

       องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกะปุ มีการใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนินโครงการตามข้อบัญญัติ
งบประมาณ โดยได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 30 โครงการ จ านวนเงิน 12,817,565 บาท มีการ
เบิกจ่ายงบประมาณ จ านวน 29 โครงการ จ านวนเงิน 5,551,816 ล้านบาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
การก่อหนี้ผูกพัน/ 
ลงนามในสัญญา 

โครงการ 
การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 1 499,000.00 0 0.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม และพฒันาคุณภาพชีวิต 12 11,875,746.50 12 5,116,472.50 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ และการท่องเท่ียว 1 29,500.00 1 29,500.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจดัการและการมีส่วนร่วม 8 197,496.00 8 190,021.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจดัการทรัพยากรน้ า 1 38,092.20 1 38,092.20 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 3 42,400.00 3 42,400.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิน่และ
นันทนาการ 

4 135,330.00 4 135,330.00 

รวม 30 12,817,564.70 29 5,551,815.70 

 
 รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณอบต.หนองกะปุ ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังนี้ 
 

  ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
จ านวน

งบประมาณ 
วงเงินตาม

สัญญา 
คู่สัญญา 

วันที่เซ็น
สัญญา 

ระยะเวลา
การ

ด าเนินงาน 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน คสล. เข้า 
ศพด.วัดโพธิ์ลอย หมู่ที่ 3 บ้านโพธิ์
ลอย 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

664,000.00 499,000.00 003/2561 22/03/2561 60 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านสังคม และพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน
ให้กับเด็กเล็ก เด็กอนบุาล 3 ขวบ 
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

 377,300.00 377,300.00 0 02/10/2560 200 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านสังคม และพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

โครงการจัดหาอาหารเสริม (นม) 
ในช่วงเวลากลางวันใหก้ับเด็กเล็ก
เด็กอนุบาล 3 ขวบ ของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

 147,660.00 15,053.50 002/2561 02/10/2560 25 

  50,666.00 005/2561 01/11/2560 100 

 
 
 
 
 
 



  ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
จ านวน

งบประมาณ 
วงเงินตาม

สัญญา 
คู่สัญญา 

วันที่เซ็น
สัญญา 

ระยะเวลา
การ

ด าเนินงาน 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านสังคม และพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

โครงการสนับสนุนอาหาร
เสริม(นม)ให้กับเด็กนักเรียน 
ของ โรงเรียนในเขต อบต.
หนองกะป ุ

 529,900.00 53,958.00 002/2561 02/10/2560 25 

  181,608.00 005/2561 01/11/2560 100 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านสังคม และพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนกิจกรรมของ
ผู้สูงอาย ุ

 120,000.00 3,750.00 011/2561 22/11/2560 7 

  400.00 010/2561 22/11/2560 7 

  785.00 002/2561 22/11/2560 7 

  910.00 009/2561 21/12/2560 7 

  3,750.00 025/2561 21/12/2561 7 

  3,750.00 038/2561 19/01/2561 7 

  910.00 019/2561 19/01/2561 7 

  4,980.00 023/2561 22/02/2561 7 

  3,750.00 042/2561 22/02/2561 7 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านสังคม และพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

โครงการค่ายเยาวชนรุ่นใหม่
ห่างไกลยาเสพติด 

 100,000.00 83,696.00 11/2561 16/02/2561 30 

  400.00 041/2561 13/02/2561 7 

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านสังคม และพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

โครงการสมทบกองทุนหลัก 
ประกันสุขภาพ อบต. หนอง
กะป ุ

รายได้จัดเก็บ
เอง 

100,000.00 100,000.00 0 02/10/2560 365 

8. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านสังคม และพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ
คนชรา 

 8,348,400.00 8,348,400.00 0 01/10/2560 365 

9. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านสังคม และพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ 
คนพิการ 

 1,471,680.00 1,471,680.00 0 01/10/2560 365 

10. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านสังคม และพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ
ผู้ป่วยโรคเอดส ์

 90,000.00 66,000.00 0 01/10/2560 365 

11. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านสังคม และพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

โครงการสนับสนุนอาหาร
กลางวันให้กับเด็กนกัเรียน
ของโรงเรียนวัดโพธิ์ลอย 

 520,000.00 520,000.00 0 01/10/2560 200 

 
 



  ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
จ านวน

งบประมาณ 
วงเงินตาม

สัญญา 
คู่สัญญา 

วันที่เซ็น
สัญญา 

ระยะเวลา
การ

ด าเนินงาน 

12. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านสังคม 
และพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน
ให้กับเด็กนักเรียนของโรงเรียนบ้าน
โป่งสลอด 

 408,000.00 408,000.00 0 01/10/2560 200 

13. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านสังคม 
และพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน
ให้กับเด็กนักเรียนของโรงเรียนบ้าน 
หนองโสน 

 176,000.00 176,000.00 0 01/10/2560 200 

14. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ และการ
ท่องเที่ยว 

โครงการอบรมการท าปุย๋หมกั
ชีวภาพและปุย๋น้ าหมักชีวภาพ
ส่งเสริมการด าเนินชีวิตตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงหรือเกษตรแบบ
อินทรีย ์

รายได้
จัดเก็บเอง 

30,000.00 7,500.00 022/2561 06/02/2561 7 

  22,000.00 020/2561 06/02/2561 7 

15. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
บริหารจัดการและ
การมีส่วนร่วม 

โครงการอบรมให้ความรู้และส่งเสริม
การบูรณาการแผนชุมชนระดับต าบล
ที่มีประสิทธิภาพ ประจ าปี 

 30,000.00 1,296.00 035/2561 05/01/2561 7 

  500.00 032/2561 05/01/2561 7 

  2,400.00 017/2561 05/01/2561 7 

  3,000.00 034/2561 05/01/2561 7 

  3,000.00 033/2561 05/01/2561 7 

16. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
บริหารจัดการและ
การมีส่วนร่วม 

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและ
พัฒนาศักยภาพคณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภา อบต. ผู้น าชุมชน 
ข้าราชการและพนกังานขององค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองกะป ุ

รายได้
จัดเก็บเอง 

50,000.00 2,500.00 017/2561 12/12/2560 7 

  2,500.00 018/2561 12/12/2560 7 

  500.00 019/2561 12/12/2560 7 

  4,500.00 003/2561 12/12/2560 7 

  15,500.00 020/2561 12/12/2560 7 

  24,500.00 2/2561 13/12/2560 15 

12. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านสังคม 
และพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน
ให้กับเด็กนักเรียนของโรงเรียนบ้าน
โป่งสลอด 

 408,000.00 408,000.00 0 01/10/2560 200 

 
 



  ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
จ านวน

งบประมาณ 
วงเงินตาม

สัญญา 
คู่สัญญา 

วันที่เซ็น
สัญญา 

ระยะเวลา
การ

ด าเนินงาน 

13. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านสังคม 
และพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน
ให้กับเด็กนักเรียนของโรงเรียนบ้าน 
หนองโสน 

 176,000.00 176,000.00 0 01/10/2560 200 

14. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ และการ
ท่องเที่ยว 

โครงการอบรมการท าปุย๋หมกั
ชีวภาพและปุย๋น้ าหมักชีวภาพ
ส่งเสริมการด าเนินชีวิตตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงหรือเกษตรแบบ
อินทรีย ์

รายได้
จัดเก็บเอง 

30,000.00 7,500.00 022/2561 06/02/2561 7 

  22,000.00 020/2561 06/02/2561 7 

15. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
บริหารจัดการและ
การมีส่วนร่วม 

โครงการอบรมให้ความรู้และส่งเสริม
การบูรณาการแผนชุมชนระดับต าบล
ที่มีประสิทธิภาพ ประจ าปี 

 30,000.00 1,296.00 035/2561 05/01/2561 7 

  500.00 032/2561 05/01/2561 7 

  2,400.00 017/2561 05/01/2561 7 

  3,000.00 034/2561 05/01/2561 7 

  3,000.00 033/2561 05/01/2561 7 

16. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
บริหารจัดการและ
การมีส่วนร่วม 

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและ
พัฒนาศักยภาพคณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภา อบต. ผู้น าชุมชน 
ข้าราชการและพนกังานขององค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองกะป ุ

รายได้
จัดเก็บเอง 

50,000.00 2,500.00 017/2561 12/12/2560 7 

  2,500.00 018/2561 12/12/2560 7 

  500.00 019/2561 12/12/2560 7 

  4,500.00 003/2561 12/12/2560 7 

  15,500.00 020/2561 12/12/2560 7 

  24,500.00 2/2561 13/12/2560 15 

17. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
บริหารจัดการและ
การมีส่วนร่วม 

โครงการจัดท าแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน องค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองกะป ุ

รายได้
จัดเก็บเอง 

90,000.00 42,000.00 002/2561 02/10/2560 180 

18. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
บริหารจัดการและ
การมีส่วนร่วม 

โครงการถวายพวงมาลาเนื่องในวัน
ปิยมหาราช 

รายได้
จัดเก็บเอง 

1,000.00 1,000.00 004/2561 16/10/2560 7 

 
 



 

  ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
จ านวน

งบประมาณ 
วงเงินตาม

สัญญา 
คู่สัญญา 

วันที่เซ็น
สัญญา 

ระยะเวลา
การ

ด าเนินงาน 

19. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
บริหารจัดการและ
การมีส่วนร่วม 

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม ่

รายได้จัดเก็บ
เอง 

5,000.00 4,000.00 026/2561 27/12/2560 7 

20. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
บริหารจัดการและ
การมีส่วนร่วม 

โครงการช่วยเหลือผู้ประสบ สา
ธารณภัย 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

50,000.00 40,000.00 008/2561 22/11/2560 1 

  2,400.00 001/2561 21/11/2560 1 

21. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
บริหารจัดการและ
การมีส่วนร่วม 

โครงการป้องกันและลดอัคคีภัยใน
ชุมชน 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

25,000.00 4,200.00 14/2561 09/03/2561 15 

  400.00 045/2561 08/03/2561 5 

  6,000.00 044/2561 08/03/2561 5 

  13,300.00 023/2561 08/03/2561 5 

22. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
บริหารจัดการและ
การมีส่วนร่วม 

โครงการติดตั้งถังน้ ายา ดับเพลิง
ประจ าหมู่บา้น 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

24,000.00 24,000.00 021/2561 05/03/2561 7 

23. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
บริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ า 

โครงการขุดลอกคลองส่งน้ า (คลอง
ดาดสายโรงสูบน้ าหว้ยทา่ช้าง) หมู่ 
6 บ้านโป่งสลอด ต าบลหนองกะป ุ

รายได้จัดเก็บ
เอง 

50,000.00 38,092.20 013/2561 04/12/2560 15 

24. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

โครงการจัดการขยะในครัวเรือน รายได้จัดเก็บ
เอง 

30,000.00 400.00 021/2561 18/12/2560 7 

  2,720.00 008/2561 18/12/2560 7 

  10,000.00 022/2561 18/12/2560 7 

25. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

โครงการรณรงค์และการคัดแยก
ขยะอย่างถูกวิธ ี

รายได้จัดเก็บ
เอง 

30,000.00 390.00 013/2561 03/01/2561 7 

  19,200.00 017/2561 03/01/2561 7 

  290.00 012/2561 18/12/2560 7 

 
 



 

  ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
จ านวนงบประมาณ วงเงินตามสัญญา คู่สัญญา 

วันที่เซ็น
สัญญา 

ระยะเวลาการ
ด าเนินงาน 

26. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

โครงการกิจกรรมการ
ปฏิบัติงานด้านการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอยชุมชน 
"จังหวัดสะอาด" 

 10,000.00 8,500.00 007/2561 15/12/2560 7 

  
   

900.00 023/2561 15/12/2560 7 900.00 

27. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นและ
นันทนาการ 

โครงการวันเด็กแห่งชาต ิ รายได้
จัดเก็บเอง 

60,000.00 12,990.00 006/2561 05/01/2561 7 

      
12,100.00 008/2561 05/01/2561 

      8,000.00 030/2561 05/01/2561 

      
3,500.00 015/2561 05/01/2561 

      
500.00 029/2561 05/01/2561 

      4,935.00 014/2561 05/01/2561 

      
13,125.00 007/2561 05/01/2561 

28. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นและ
นันทนาการ 

โครงการงานประเพณีลอย
กระทง สืบสานประเพณี
ไทย 

 10,000.00 4,000.00 007/2561 30/10/2560 7 

      1,180.00 001/2561 30/10/2560 

29. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นและ
นันทนาการ 

โครงการจัดงานวัวเทียม
เกวียน ประจ าปี อ าเภอ
บ้านลาด จังหวัดเพชรบุร ี

รายได้
จัดเก็บเอง 

60,000.00 60,000.00 0 29/01/2561 1 

30. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นและ
นันทนาการ 

โครงการจัดขบวนแห่งาน
พระนครคีรี ? เมืองเพชร 
ประจ าป ีอ าเภอบ้านลาด 
จังหวัดเพชรบุรี 

รายได้
จัดเก็บเอง 

15,000.00 15,000.00 0 29/01/2561 30 

 



รวม  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกะปุ มีการอนุมัติโครงการ รวม 31 โครงการ  งบประมาณ 13,573,940 บาท   
มี การเบิ กจ่ ายงบประมาณ ในการด าเนิ น โครงการ  รวม  30 โครงการ จ านวน เงิน  12,817,565 บาท                     
มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จ านวน 29 โครงการ จ านวนเงิน 5,551,816 ล้านบาท   
ผลการด าเนินงานคิดเป็น 83.64 % (จ านวนที่อยู่ในแผน/โครงการที่ด าเนินการ=ผลการด าเนินงาน) 

 
หมายเหตุ 
- รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจ าปี พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 1/2561 
  ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองกะปุมีการอนุมัติงบประมาณ จ านวน 31 โครงการ 

- โครงการที่ไม่ได้ใช้งบประมาณในการด าเนินการจ านวน 1 โครงการ 
1. โครงการออกจัดเก็บภาษีและทะเบียนทรัพย์สินองค์การบริหารส่วนต าบลหนองกะปุ 

- โครงการทีอ่ยู่ระหว่างด าเนินงานลงนางสัญญาแล้วแต่ยังไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณ จ านวน 1 โครงการ 
1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ศพด.วัดโพธิ์ลอย หมู่ที่ 3 บ้านโพธิ์ลอย 
 

รายงานสรุปผลการด าเนินงาน ปี 2561 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกะปุ อ าเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี 

ยุทธศาสตร ์

แผนการ
ด าเนินการ 
ทั้งหมด 

อนุมัติ
งบประมาณ 

ลงนามสัญญา เบิกจ่าย 100% 

จ านว
น 

โครงก
าร 

งบประม
าณ 

จ านว
น 

โครงก
าร 

งบประม
าณ 

จ านว
น 

โครงก
าร 

งบประม
าณ 

จ านว
น 

โครงก
าร 

งบประม
าณ 

จ านว
น 

โครงก
าร 

งบประม
าณ 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 25.0 40.94 1.0 0.66 1.0 0.50 0.0 0.00 0.0 0.00 

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม และพัฒนาคุณภาพชวีิต 34.0 12.92 12.0 12.39 12.0 11.88 12.0 5.12 3.0 0.21 

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ และการท่องเท่ียว 5.0 0.36 1.0 0.03 1.0 0.03 1.0 0.03 1.0 0.03 

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการมีส่วนร่วม 40.0 2.01 9.0 0.28 8.0 0.20 8.0 0.19 7.0 0.16 

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า 5.0 5.36 1.0 0.05 1.0 0.04 1.0 0.04 1.0 0.04 

6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 17.0 0.32 3.0 0.07 3.0 0.04 3.0 0.04 3.0 0.04 

7.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นและนันทนาการ 

21.0 1.84 4.0 0.14 4.0 0.14 4.0 0.14 4.0 0.14 

8.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสขุ 4.0 0.12 0.0 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00 

 
 
 
 



 
แผนภูมิแท่งแสดงจ านวนโครงการเปรียบเทียบตามข้ันตอน จ าแนกตามยุทธศาสตร์ 
 

 
 
 
แผนภูมิแท่งแสดงจ านวนงบประมาณเปรียบเทียบตามข้ันตอน จ าแนกตามยุทธศาสตร์ 
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ช. ผลการด าเนินงาน 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกะปุได้ด าเนินการโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณปี 2561   ในเขตพ้ืนที่
โดยได้รับความร่วมมือการส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชนภาครัฐและภาคเอกชนในพ้ืนที่ตลอดจนโครงการ
ต่างๆประสบผลส าเร็จด้วยดีก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพ้ืนที่และพ้ืนที่ใกล้เคียงโดยมีผลการด าเนินงานที่
ส าคัญดังนี้ 

1. โครงการค่ายเยาวชนรุ่นใหม่ห่างไกลยาเสพติด 
 
 
 
 
 
 

2. โครงการอบรมให้ความรู้และส่งเสริมการบูรณาการแผนชุมชนระดับต าบลที่มีประสิทธิภาพ ประจ าปี 
 
 
 
 
 
 
 
3. โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพและพัฒนาศักยภาพคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. ผู้น าชมุชน ข้าราชการและพนักงาน 
   ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองกะปุ 
 
 
 
 
 
 

4. โครงการช่วยเหลือผู้ประสบ สาธารณภัย 
 
 
 
 
 



5. โครงการป้องกันและลดอัคคีภัยในชุมชน 
 
 
 
 
 
 

6. โครงการจัดการขยะในครัวเรือน 
 
 
 
 
 
 
 
7. โครงการวันเด็กแห่งชาติ  

 

 

 

 
8. โครงการจัดงานวัวเทียมเกวียน ประจ าปี อ าเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ซ. คณะกรรมการ 
1.คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  

๑.นายสุวรรณ    หว่างจิตร   นายกอบต.หนองกะป ุ     ประธานกรรมการ 
๒.นายชิต นวมนิ่ม    รองนายกอบต.หนองกะป ุ    กรรมการ 
๓.นายเชาว์ แตงอ่อน   รองนายกอบต.หนองกะป ุ    กรรมการ 
๔.นายประเทือง บานแย้ม             สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 6 ต.หนองกะป ุ  กรรมการ 
๕.นายบญุยิ่ง     นวมนิ่ม   สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 4 ต.หนองกะป ุ  กรรมการ 
๖.นายช านาญ    สตัย์สาร   สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 3 ต.ห้วยข้อง  กรรมการ 
๗.นายบญุนาค ทองมาก   ผู้ทรงคุณวุฒิ     กรรมการ 
๘.นายประสิทธ์ิ  สวยงาม   ผู้ทรงคุณวุฒิ     กรรมการ 
๙.นายเอื้อน      ตั้งสุวรรณศริ ิ  ผู้ทรงคุณวุฒิ     กรรมการ 
๑๐. ผอ.รสพต.หนองกะปุ    ผู้แทนภาครัฐ     กรรมการ 
๑1.ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโป่งสลอด  ผู้แทนภาครัฐ     กรรมการ 
๑2.ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองโสน ผู้แทนภาครัฐ      กรรมการ 
๑3.นายพิทักษ์ อ าพันธ ์   ผู้แทนประชาคม     กรรมการ 
๑4.นายปรีชา   บุตรสะอาด  ผู้แทนประชาคม     กรรมการ 
๑5.นายสมพร    เลิศอาวาส   ผู้แทนประชาคม     กรรมการ 
๑6.พันจ่าเอกวีระศักดิ์   มั่นการ  ปลัด อบต.หนองกะป ุ            กรรมการ/เลขานุการ 

2. คณะกรรมการสนับสนุนการจดัท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  
๑. พันจ่าเอกวีระศักดิ์  มั่นการ  ปลัดอบต.หนองกะปุ                ประธานกรรมการ 
2. นางถนอมศรี  บุญมาก                       ผู้อ านวยการกองคลัง                                      กรรมการ 
3. นายอภริักษ ์ ฉิมเฉย   ผู้อ านวยการกองช่าง              กรรมการ 
4. นางสาวจิดาภา  เจย้เปลีย่น  ผู้อ านวยการกองสวสัดิการสังคม              กรรมการ 
5. นางอารีย ์  ศรีสม   นักวิชาการศึกษาช านาญการ รักษาราชการแทน กรรมการ 
                                                     ผู้อ านวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
6. นายเสถียร เลิศอาวาส  ผู้แทนประชาคม                         กรรมการ 
7. นางอนงค ์ พรัดรักษา  แทนประชาคม                                  กรรมการ 
8. นายแจ่ม        อ้วนอด   ผู้แทนประชาคม                         กรรมการ 
9. นางสาวมนสัวี  พูลเสม   หัวหน้าส านักปลัด                              กรรมการ/เลขานุการ 
10. ว่าท่ีร้อยตรหีญิงชนัญชิดา  อิทธิธรรมานันท์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบตัิการ       ผู้ช่วยเลขานุการ 

ทั้งนี้ หากประชาชนทุกท่านหรือหน่วยงานราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมีข้อสงสัยหรือมีความประสงค์จะเสนอความ
คิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองกะปุทราบ เพื่อจะได้พิจารณาการวางแผนพัฒนาและ
ปรับปรุงการด าเนินการ ตอบสนองความต้องการของประชาชนในพ้ืนท่ีในระยะต่อไป 

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน 
ประกาศ ณ วันท่ี  27  เดือน  มนีาคม  พ.ศ. 2561 
 

 
       (นายสุวรรณ   หว่างจิตร) 

        นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองกะปุ 


