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บทน า 

  ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 7) พ.ศ.๒๕๖๒ มาตรา 55/5 วรรคห้า ก าหนดว่าก่อนนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเข้ารับหน้าที่   
ให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล เพ่ือให้นายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลแถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบล โดยไม่มีการลงมติท้ังนี้ภายในสามสิบวันนับแต่
วันประกาศผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  ซึ่งนายกองค์การบริหารส่วนต าบล เขากระปุก ได้
แถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเขากระปุก  ไปในคราวประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเขา
กระปุก สมัยสามัญ  สมัยแรก  ครั้งที่  ๑  ประจ าปี พ.ศ.  ๒๕๕5  เมื่อวันที่  ๑1  พฤศจิกายน  ๒๕๕5  พร้อม
จัดท าประกาศเพ่ือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนชนทั่วไปได้ทราบในแนวนโยบายดังกล่าวไปเป็นที่
เรียบร้อยแล้ว  เนื่องด้วยพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ.๒๕๖๒ มาตรา 55/5 วรรคห้า ก าหนดให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลต้องจัดท า
รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นประจ าทุกปี และ
วรรคท้ายก าหนดให้รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานนั้นให้ประกาศไว้โดยเปิดเผยที่ส านักงานองค์การบริหารส่วน
ต าบลด้วย นั้น 

  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเขากระปุก โดยนายธีรพงษ์  เอ่ียมสะอาด จึงได้จัดท ารายงาน
แสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ประจ าปีงบประมาณ      
พ.ศ. ๒๕๖3 มาเพ่ือไห้ได้รับทราบต่อไป 

 

                         ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเขากระปุก
                                      ผู้จัดท า 
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ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลเขากระปุก 
เรื่อง   รายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖3 

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

       ด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา 253 ก าหนดให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาท้องถิ่น และ
ผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการด าเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้ง มีกลไกให้
ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วย ประกอบกับพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.
2537 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ.๒๕๖๒ มาตรา 55/5 วรรคห้า ก าหนดว่าก่อนนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลเข้ารับหน้าที่   ให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบล เพ่ือให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบล โดยไม่มีการลงมติ
ทั้งนี้ภายในสามสิบวันนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนต าบล และวรรคท้ายก าหนดให้
รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานนั้นให้ประกาศไว้โดยเปิดเผยที่ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลด้วย และ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕
61 ข้อ 30(5) ก าหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่น
ทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและ
ต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
 

       ดังนั้นเพ่ือปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.๒๕61 องค์การบริหารส่วน
ต าบลเขากระปุก จึงขอประกาศผลการด าเนินงานการจัดท างบประมาณ การใช้จ่าย และผลการด าเนินงาน     
ในรอบปี พ.ศ. 2563 มาเพ่ือให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและก ากับการบริหารจัดการ องค์การ
บริหารส่วนต าบลเขากระปุก ดังนี้ 
 

ก.วิสัยทัศน์  
     "สาธารณูปโภคครบครัน ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีความยั่งยืน 
มีการบริหารจัดการที่ดี" 

ข. พันธกิจ 
1. พัฒนาระบบสาธารณูปโภคให้ได้มาตรฐานและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน 
2. พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น 
3. รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน 
4. พัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่ดีให้องค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชน 
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 ค.ยุทธศาสตร์การพัฒนา ขององค์การบริหารส่วนต าบลเขากระปุกได้ก าหนดยุทธศาสตร์และแนว
ทางการพัฒนายุทธศาสตร์ไว้ 4 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผนการท่องเที่ยว เศรษฐกิจพอเพียง และบริหารจัดการอนุรักษ์  
    ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วมของ 
    ประชาชน 

 ง.การวางแผน 

 องค์การบริหารส่ วนต าบลเขากระปุก  ได้ จั ดท าแผนพัฒนาท้องถิ่ น  (พ .ศ . 2561-2565)               
ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัด
เวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพ่ือรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพ้ืนที่ 
ก่อนน ามาจัดท าโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ และบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ต่อไป 

          องค์การบริหารส่วนต าบลเขากระปุก ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เมื่อวันที่ 
14 มิถุนายน 2562 โดยได้ก าหนดโครงการที่จะด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2562-2565) ไว้ 
ดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร ์
2561 2562 2563 2564 2565 

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

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

34 15,297,200 27 14,484,600 40 23,645,500 40 24,105,500 40 24,268,000 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการส่งเสริม
การศึกษา และพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

45 16,393,212 48 16,467,570 62 22,158,480 58 22,902,923 56 21,340,529 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการวางแผนการ
ท่องเที่ยว เศรษฐกิจ
พอเพียงและบริหาร
จัดการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

12 655,000 10 520,000 10 520,000 11 870,000 10 520,000 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
กระบวนการบริหาร
จัดการที่ดีในองค์กร
และการมีส่วนรว่มของ
ประชาชน 

7 1,052,000 8 1,284,000 10 1,872,200 9 1,620,000 8 1,070,000 

รวม 99 33,852,413 94 33,211,170 123 47,779,787 119 53,924,821 114 46,920,113 
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แผนภูมิ  แสดงโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖2-๒๕๖5) ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
เขากระปุก 
 
 

 

 
 
แผนภูม ิแสดงงบประมาณในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖2-๒๕๖5) ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
เขากระปุก 
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โครงการ 

โครงการ 

 จ.การจัดท างบประมาณ 
 ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลเขากระปุก ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2562 โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ
จ านวน 78 โครงการงบประมาณ 30,353,478 บาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 
 
 

ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
งบประมาณ 

ตามข้อบัญญัติ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน 30 13,580,100.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการส่งเสริมการศึกษา และพัฒนาคุณภาพชีวิต 41 15,740,378.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการวางแผนการท่องเที่ยว เศรษฐกิจพอเพียงและบริหารจดัการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 

2 33,000.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชน 5 1,000,000.00 

รวม 78 30,353,478.00 
 

 
 
แผนภูม ิแสดงจ านวนโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖2-๒๕๖5) ที่ได้รับงบประมาณ 
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แผนภูม ิแสดงจ านวนโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖2-๒๕๖5) ที่ได้รับงบประมาณ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ องค์การบริหารส่วนต าบลเขากระปุก มีดังนี้ 
 
 

  ยุทธศาสตร ์ โครงการ  
จ านวน

งบประมาณ 
หน่วยงานที
รับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค ์

ผลผลิต 

1.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมูบ่้าน หมู่ที่ 7 
บ้านหนองซอ เช่ือมต่อ 
หมู่ที่ 3 บ้านเขากระปุก 

471,000.00 

ส่วนโยธา, กอง
โยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, ส านัก
ช่าง, ส านักการช่าง 

เพื่อให้ประชาชนได้มี
ถนนส าหรับใช้การ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ยาว 1200 เมตร  

2.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอย 5 (ซอยข้าง
โรงเรียนบ้านเขากระปกุ) 
หมู่ที่ 3 

446,000.00 

ส่วนโยธา, กอง
โยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, ส านัก
ช่าง, ส านักการช่าง 

เพื่อให้ประชาชนได้มี
ถนนส าหรับใช้การ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ยาว 460 เมตร  

3.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอย 5 หมู่ที่ 8 

496,000.00 

ส่วนโยธา, กอง
โยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, ส านัก
ช่าง, ส านักการช่าง 

เพื่อให้ประชาชนได้มี
ถนนส าหรับใช้การ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ยาว 960 เมตร  

4.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอย 4 หมู่ที่ 1 

493,000.00 

ส่วนโยธา, กอง
โยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, ส านัก
ช่าง, ส านักการช่าง 

เพื่อให้ประชาชนได้มี
ถนนส าหรับใช้การ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ยาว 250เมตร  



๘ 
 

 ยุทธศาสตร ์ โครงการ  
จ านวน

งบประมาณ 
หน่วยงานที
รับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค ์

ผลผลิต 

5.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยบ้านนายวัน หนู
อินทร์ หมู่ที่ 1 

493,000.00 

ส่วนโยธา, กอง
โยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, ส านัก
ช่าง, ส านักการช่าง 

เพื่อให้ประชาชนได้มี
ถนนส าหรับใช้การ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ยาว 250 เมตร  

6.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยบ้านลุงชุ่ม หมู่ที ่1 

493,000.00 

ส่วนโยธา, กอง
โยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, ส านัก
ช่าง, ส านักการช่าง 

เพื่อให้ประชาชนได้มี
ถนนส าหรับใช้การ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ยาว 250เมตร  

7.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรัง ซอย 3 หมู่ที่ 2 

418,000.00 

ส่วนโยธา, กอง
โยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, ส านัก
ช่าง, ส านักการช่าง 

เพื่อให้ประชาชนได้มี
ถนนส าหรับใช้การ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว 

ปรับปรุงถนนลูกรัง
โดยลงหินคลุก ยาว 
750 เมตร  

8.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอย 4 (สายบา้นนาย
พุด-บ้านนางชุติมา) หมู่
ที่ 2  

459,000.00 

ส่วนโยธา, กอง
โยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, ส านัก
ช่าง, ส านักการช่าง 

เพื่อให้ประชาชนได้มี
ถนนส าหรับใช้การ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ยาว 250 เมตร  

9.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างบล็อก
คอนเวิร์ส ซอย 3 ล า
ห้วยลุงพัน หมู่ที่ 3 

591,000.00 

ส่วนโยธา, กอง
โยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, ส านัก
ช่าง, ส านักการช่าง 

เพื่อแก้ไขปัญหาน้ าทว่ม
ขังและมีการระบายน้ าที่
ดี 

ก่อสร้างบล็อกคอน
เวิร์ส ยาว 7 เมตร 
จ านวน 2 ช่องทางน้ า 

10.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอย 6 (บ้านนายนัด 
หอมหวาน) หมู่ที ่4 

329,000.00 

ส่วนโยธา, กอง
โยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, ส านัก
ช่าง, ส านักการช่าง 

เพื่อให้ประชาชนได้มี
ถนนส าหรับใช้การ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ยาว 200เมตร  

11.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการขยายเขตระบบ
ประปาหมู่บา้น หมู่ที ่5 

297,000.00 

ส่วนโยธา, กอง
โยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, ส านัก
ช่าง, ส านักการช่าง 

เพื่อให้ประชาชนได้มี
น้ าประปาใช้เพื่ออุปโภค
และบริโภค 

ขยายเขตระบบ
ประปาหมู่บา้น โดย
วางท่อ PVC 
ระยะทาง 2727 
เมตร 

12.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอย 6 หมู่ที่ 5 

452,000.00 

ส่วนโยธา, กอง
โยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, ส านัก
ช่าง, ส านักการช่าง 

เพื่อให้ประชาชนได้มี
ถนนส าหรับใช้การ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ยาว 175 เมตร  

13.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอย 8 เช่ือมซอย 9 หมู่
ที่ 6 

496,000.00 

ส่วนโยธา, กอง
โยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, ส านัก
ช่าง, ส านักการช่าง 

เพื่อให้ประชาชนได้มี
ถนนส าหรับใช้การ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ยาว 200 เมตร  



๙ 
 

 ยุทธศาสตร ์ โครงการ  
จ านวน

งบประมาณ 
หน่วยงานที
รับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค ์

ผลผลิต 

14.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอย 4 หมู่ที่ 6 

488,000.00 

ส่วนโยธา, กอง
โยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, ส านัก
ช่าง, ส านักการช่าง 

เพื่อให้ประชาชนได้มี
ถนนส าหรับใช้การ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ยาว 200 เมตร  

15.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอย 3 หมู่ที่ 7 

479,500.00 

ส่วนโยธา, กอง
โยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, ส านัก
ช่าง, ส านักการช่าง 

เพื่อให้ประชาชนได้มี
ถนนส าหรับใช้การ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ยาว 250เมตร  

16.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอย 9 หมู่ที่ 9 

496,000.00 

ส่วนโยธา, กอง
โยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, ส านัก
ช่าง, ส านักการช่าง 

เพื่อให้ประชาชนได้มี
ถนนส าหรับใช้การ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ยาว 250 เมตร  

17.  
ยทุธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรัง ซอย 2 หมู่ที่ 9 

473,000.00 

ส่วนโยธา, กอง
โยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, ส านัก
ช่าง, ส านักการช่าง 

เพื่อให้ประชาชนได้มี
ถนนส าหรับใช้การ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว 

ปรับปรุงถนนลูกรัง
โดยลงหินคลุก ยาว 
800 เมตร  

18.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอย 4 หมู่ที่ 10 

496,000.00 

ส่วนโยธา, กอง
โยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, ส านัก
ช่าง, ส านักการช่าง 

เพื่อให้ประชาชนได้มี
ถนนส าหรับใช้การ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ยาว 250 เมตร  

19.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการวางท่อระบาย
น้ าบริเวณร้านค้าวัสซ า
ถึงห้วยสาธารณะ หมู่ที่ 
10 

107,000.00 

ส่วนโยธา, กอง
โยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, ส านัก
ช่าง, ส านักการช่าง 

เพื่อแก้ไขปัญหาน้ าทว่ม
ขังและมีการระบายน้ าที่
ดี 

วางท่อระบายน้ า 
คสล. ระยะทาง 400 
เมตร 

20.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอย 3 หมู่ที่ 10 

488,000.00 

ส่วนโยธา, กอง
โยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, ส านัก
ช่าง, ส านักการช่าง 

เพื่อให้ประชาชนได้มี
ถนนส าหรับใช้การ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ยาว 600 เมตร  

21.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอย 5 หมู่ที่ 11 

488,000.00 

ส่วนโยธา, กอง
โยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, ส านัก
ช่าง, ส านักการช่าง 

เพื่อให้ประชาชนได้มี
ถนนส าหรับใช้การ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ยาว 600 เมตร  

22.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอย 7 หมู่ที่ 11 

476,000.00 

ส่วนโยธา, กอง
โยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, ส านัก
ช่าง, ส านักการช่าง 

เพื่อให้ประชาชนได้มี
ถนนส าหรับใช้การ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ยาว 600 เมตร  



๑๐ 
 

 ยุทธศาสตร ์ โครงการ  
จ านวน

งบประมาณ 
หน่วยงานที
รับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค ์

ผลผลิต 

23.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยวังกระทะ (ซอยบา้น
ลุงเถิง) หมู่ที่ 12 

496,000.00 

ส่วนโยธา, กอง
โยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, ส านัก
ช่าง, ส านักการช่าง 

เพื่อให้ประชาชนได้มี
ถนนส าหรับใช้การ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ยาว 250เมตร  

24.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
(ซอยบ้านนายยม ปาน
รอด) หมู่ที่ 12 

483,600.00 

ส่วนโยธา, กอง
โยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, ส านัก
ช่าง, ส านักการช่าง 

เพื่อให้ประชาชนได้มี
ถนนส าหรับใช้การ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ยาว 250 เมตร  

25.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการขยายไหล่ทาง
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ทางเข้าวัดหุบเฉลา หมู่ที ่
13 

434,000.00 

ส่วนโยธา, กอง
โยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, ส านัก
ช่าง, ส านักการช่าง 

เพื่อให้ประชาชนได้มี
ถนนส าหรับใช้การ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว 

ขยายไหล่ทางโดยเท
คอนกรีต กวา้งข้างละ 
1.50 เมตร ยาว 
250 เมตร 

26.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการเคลื่อนย้ายหอ
ถังประปาพร้อมขยาย
เขตประปาหมู่บา้น หมู่ที ่
14 

475,000.00 

ส่วนโยธา, กอง
โยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, ส านัก
ช่าง, ส านักการช่าง 

เพื่อให้ประชาชนได้มี
น้ าประปาใช้เพื่ออุปโภค
และบริโภค 

เคลื่อนย้ายหอถัง
ประปาจากหมู่ที ่5 
ไปหมู่ที่ 14 พร้อม
ปรับปรุงระบบ
ประปาและขยายเขต
ประปาระยะทาง 
2000 เมตร 

27.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยบ้านนายประหยัด 
พ่วงแสง หมู่ที่ 14 

472,000.00 

ส่วนโยธา, กอง
โยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, ส านัก
ช่าง, ส านักการช่าง 

เพื่อให้ประชาชนได้มี
ถนนส าหรับใช้การ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ยาว 250เมตร  

28.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรัง หมู่ที่ 1-14 

456,000.00 

ส่วนโยธา, กอง
โยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, ส านัก
ช่าง, ส านักการช่าง 

เพื่อให้ประชาชนได้มี
ถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว 

เกรดบดอัดลูกรัง หมู่
ที่ 1-14 

29. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน โครงการก่อสร้างบล๊อค

คอนเวริส์บริเวณบ้าน
นายภภิพ หมู่ที่ 4  

338,000.00 

ส่วนโยธา, กอง
โยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, ส านัก
ช่าง, ส านักการช่าง 

เพื่อแก้ไขปัญหาน้ าทว่ม
ขังและมีการระบายน้ าที่
ดี 

ก่อสร้างบล็อกคอน
เวิร์ส กวา้ง 1.50 
เมตร ยาว 1.50 
เมตร จ านวน 2 
ช่องทางน้ า 

30. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยเศรษฐีน้ าใจ หมู่ที่ 
13 บ้านเขาอ่างแกว้ 

452,000.00 

ส่วนโยธา, กอง
โยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, ส านัก
ช่าง, ส านักการช่าง 

เพื่อให้ประชาชนได้มี
ถนนส าหรับใช้การ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ยาว 175 เมตร  



๑๑ 
 

 ยุทธศาสตร ์ โครงการ  
จ านวน

งบประมาณ 
หน่วยงานที
รับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค ์

ผลผลิต 

31. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการส่งเสริมการศึกษา 
และพัฒนาคุณภาพชีวิต 

โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา 

711,160.00 

ส่วนการศึกษา, 
กองการศึกษา, 
กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, 
ส านักการศึกษา 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายใน
โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่าย
ในโครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษาใหก้ับเด็ก
เบ้กอนุบาล 3 ขวบ 

32. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการส่งเสริมการศึกษา 
และพัฒนาคุณภาพชีวิต 

โครงการจัดหาอาหาร
เสริม (นม) ในช่วงเวลา
กลางวัน 

1,416,074.00 

ส่วนการศึกษา, 
กองการศึกษา, 
กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, 
ส านักการศึกษา 

เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร
เสริม (นม) ให้กับเด็กเล็ก
อนุบาล 3 ขวบและเด็ก
นักเรียนในเขตพื้นที่
ต าบลเขากระปกุ 

จ่ายเป็นค่าอาหาร
เสรมิ (นม) ส าหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
จ านวน 4 แห่งและ
โรงเรียนในเขตต าบล 
จ านวน 6 แห่ง 

33. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการส่งเสริมการศึกษา 
และพัฒนาคุณภาพชีวิต 

โครงการวันเด็กแห่งชาติ 
ประจ าป ี

50,000.00 

ส่วนการศึกษา, 
กองการศึกษา, 
กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, 
ส านักการศึกษา 

เพื่อให้เด็กได้มีก
พัฒนาการที่ดีและมี
ความรักสามัคคี 

จัดกิจกรรมวันเด็ก
แห่งชาติให้กับเด็ก
และเยาวชน 800 
คน 

34. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการส่งเสริมการศึกษา 
และพัฒนาคุณภาพชีวิต 

โครงการสร้างวินัยการ
คัดแยกขยะในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

7,690.00 

ส่วนการศึกษา, 
กองการศึกษา, 
กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, 
ส านักการศึกษา 

เพื่อสร้างวินัยในการทิ้ง
ขยะในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

อบรมความรู้การ
สร้างวินัยการคัดแยก
ขยะให้แก่เด็กเล็ก
อนุบาล 3 ขวบ 
จ านวน 1 ครั้ง 

35. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการส่งเสริมการศึกษา 
และพัฒนาคุณภาพชีวิต 

โครงการปรับภูมิทัศน์
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
เขาอ่างแกว้ 

150,000.00 

ส่วนการศึกษา, 
กองการศึกษา, 
กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, 
ส านักการศึกษา 

เพื่อปรับปรุงศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กให้มีความ
เหมาะสมในการอบรม
เล้ียงดูเด็กเล็กอนุบาล 3 
ขวบ 

ปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
จ านวน 1 แห่ง 

36. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการส่งเสริมการศึกษา 
และพัฒนาคุณภาพชีวิต 

โครงการปรับปรุงศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กวัดพระ
พุทธบาทเขาลูกช้าง 

13,900.00 

ส่วนการศึกษา, 
กองการศึกษา, 
กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม,  

เพื่อปรับปรุงศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กให้มีความ
เหมาะสมในการอบรม
เล้ียงดูเด็กเล็กเด็ก
อนุบาล 3 ขวบ 

ปรับปรุงศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก จ านวน 1 
แห่ง 



๑๒ 
 

 ยุทธศาสตร ์ โครงการ  
จ านวน

งบประมาณ 
หน่วยงานที
รับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค ์

ผลผลิต 

37. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการส่งเสริมการศึกษา 
และพัฒนาคุณภาพชีวิต 

โครงการปรับปรุงรั้วและ
ประตูศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านโป่งเกต ุ

99,800.00 

ส่วนการศึกษา, 
กองการศึกษา, 
กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, 
ส านักการศึกษา 

เพื่อปรับปรุงศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กให้มีความ
เหมาะสมในการอบรม
เล้ียงดูเด็กเล็กเด็ก
อนุบาล 3 ขวบ 

ปรับปรุงรั้วและประตู
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านโป่งเกตุ จ านวน 
1 แห่ง 

38. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการส่งเสริมการศึกษา 
และพัฒนาคุณภาพชีวิต 

โครงการปรับปรุงอาคาร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
โป่งเกตุ 

195,000.00 

ส่วนการศึกษา, 
กองการศึกษา, 
กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, 
ส านักการศึกษา 

เพื่อปรับปรุงศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กให้มีความ
เหมาะสมในการอบรม
เล้ียงดูเด็กเล็กเด็ก
อนุบาล 3 ขวบ 

ปรับปรุงอาคารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
โป่งเกตุ 

39. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการส่งเสริมการศึกษา 
และพัฒนาคุณภาพชีวิต 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายใน ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านเขาอา่งแก้ว 

286,000.00 

ส่วนการศึกษา, 
กองการศึกษา, 
กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, 
ส านักการศึกษา 

เพื่อปรับปรุงศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กให้มีความ
เหมาะสมในการอบรม
เล้ียงดูเด็กเล็กเด็ก
อนุบาล 3 ขวบ 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ยาว 118 เมตร  

40. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการส่งเสริมการศึกษา 
และพัฒนาคุณภาพชีวิต 

โครงการสนับสนุน
อาหารกลางวันให้กบั
เด็กนักเรียน 

332,000.00 

ส่วนการศึกษา, 
กองการศึกษา, 
กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, 
ส านักการศึกษา 

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน
อาหารกลางวันให้กบั
โรงเรียนในเขตต าบลเขา
กระปุก 

จ่ายเป็นเงินอุดหนุน
ส าหรับสนับสนุน
อาหารกลางวันให้กบั
โรงเรียนในเขตต าบล
เขากระปุก จ านวน 6 
แห่ง 

41. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการส่งเสริมการศึกษา 
และพัฒนาคุณภาพชีวิต 

โครงการสัตว์ปลอดโรค
คนปลอดภัย จากโรคพิษ
สุนัขบ้า ตามพระ
ปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จ
พระจ้าน้องนางเธอ เจ้า
ฟ้าจุฬาภรณวลยัลักษณ์ 
อัครราชกุมารี กรมพระ
ศรีสวางควัฒน์วรขัตติย
ราชนารี 

129,000.00 

ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อป้องกันโรคพิษสุนัข
บ้า 

ฉีดวัคซีนป้องกันโรค
พิษสุนัขบ้าใหก้ับสุนัข
และแมวในพื้นที่
ต าบลเขากระปกุ 
จ านวน 3168 ตัว 



๑๓ 
 

 ยุทธศาสตร ์ โครงการ  
จ านวน

งบประมาณ 
หน่วยงานที
รับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค ์

ผลผลิต 

42. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการส่งเสริมการศึกษา 
และพัฒนาคุณภาพชีวิต 

โครงการสนับสนุนการ
ด าเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 1 

20,000.00 

ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อสนับสนุนการ
ด าเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข 

อุดหนุน
คณะกรรมการ
หมู่บ้าน/
คณะกรรมการชุมชน
ในการด าเนินงานตาม
แนวทางโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข จ านวน 
1 ครั้ง 

43. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการส่งเสริมการศึกษา 
และพัฒนาคุณภาพชีวิต 

โครงการสนับสนุนการ
ด าเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 2 

20,000.00 

ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อสนับสนุนการ
ด าเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข 

อุดหนุน
คณะกรรมการ
หมู่บ้าน/
คณะกรรมการชุมชน
ในการด าเนินงานตาม
แนวทางโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข จ านวน 
1 ครั้ง 

44. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการส่งเสริมการศึกษา 
และพัฒนาคุณภาพชีวิต 

โครงการสนับสนุนการ
ด าเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 3 

20,000.00 

ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อสนับสนุนการ
ด าเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข 

อุดหนุน
คณะกรรมการ
หมู่บ้าน/
คณะกรรมการชุมชน
ในการด าเนินงานตาม
แนวทางโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข จ านวน 
1 ครั้ง 

45. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการส่งเสริมการศึกษา 
และพัฒนาคุณภาพชีวิต 

โครงการสนับสนุนการ
ด าเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 4 

20,000.00 

ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อสนับสนุนการ
ด าเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข 

อุดหนุน
คณะกรรมการ
หมู่บ้าน/
คณะกรรมการชุมชน
ในการด าเนินงานตาม
แนวทางโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข จ านวน 
1 ครั้ง 

46. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการส่งเสริมการศึกษา 
และพัฒนาคุณภาพชีวิต 

โครงการสนับสนุนการ
ด าเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 5 

20,000.00 

ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อสนับสนุนการ
ด าเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข 

อุดหนุน
คณะกรรมการ
หมู่บ้าน/
คณะกรรมการชุมชน
ในการด าเนินงานตาม
แนวทางโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข จ านวน 
1 ครั้ง 



๑๔ 
 

 ยุทธศาสตร ์ โครงการ  
จ านวน

งบประมาณ 
หน่วยงานที
รับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค ์

ผลผลิต 

47. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการส่งเสริมการศึกษา 
และพัฒนาคุณภาพชีวิต 

โครงการสนับสนุนการ
ด าเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 6 

20,000.00 

ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อสนับสนุนการ
ด าเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข 

อุดหนุน
คณะกรรมการ
หมู่บ้าน/
คณะกรรมการชุมชน
ในการด าเนินงานตาม
แนวทางโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข จ านวน 
1 ครั้ง 

48. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการส่งเสริมการศึกษา 
และพัฒนาคุณภาพชีวิต 

โครงการสนับสนุนการ
ด าเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 7 

20,000.00 

ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อสนับสนุนการ
ด าเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข 

อุดหนุน
คณะกรรมการ
หมู่บ้าน/
คณะกรรมการชุมชน
ในการด าเนินงานตาม
แนวทางโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข จ านวน 
1 ครั้ง 

49. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการส่งเสริมการศึกษา 
และพัฒนาคุณภาพชีวิต 

โครงการสนับสนุนการ
ด าเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 8 

20,000.00 

ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อสนับสนุนการ
ด าเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข 

อุดหนุน
คณะกรรมการ
หมู่บ้าน/
คณะกรรมการชุมชน
ในการด าเนินงานตาม
แนวทางโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข จ านวน 
1 ครั้ง 

50. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการส่งเสริมการศึกษา 
และพัฒนาคุณภาพชีวิต 

โครงการสนับสนุนการ
ด าเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 9 

20,000.00 

ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อสนับสนุนการ
ด าเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข 

อุดหนุน
คณะกรรมการ
หมู่บ้าน/
คณะกรรมการชุมชน
ในการด าเนินงานตาม
แนวทางโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข จ านวน 
1 ครั้ง 

51. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการส่งเสริมการศึกษา 
และพัฒนาคุณภาพชีวิต 

โครงการสนับสนุนการ
ด าเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 
10 

20,000.00 

ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อสนับสนุนการ
ด าเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข 

อุดหนุน
คณะกรรมการ
หมู่บ้าน/
คณะกรรมการชุมชน
ในการด าเนินงานตาม
แนวทางโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข จ านวน 
1 ครั้ง 



๑๕ 
 

 ยุทธศาสตร ์ โครงการ  
จ านวน

งบประมาณ 
หน่วยงานที
รับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค ์

ผลผลิต 

52. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการส่งเสริมการศึกษา 
และพัฒนาคุณภาพชีวิต 

โครงการสนับสนุนการ
ด าเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 
11 

20,000.00 

ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อสนับสนุนการ
ด าเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข 

อุดหนุน
คณะกรรมการ
หมู่บ้าน/
คณะกรรมการชุมชน
ในการด าเนินงานตาม
แนวทางโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข จ านวน 
1 ครั้ง 

53. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการส่งเสริมการศึกษา 
และพัฒนาคุณภาพชีวิต 

โครงการสนับสนุนการ
ด าเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 
12 

20,000.00 

ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อสนับสนุนการ
ด าเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข 

อุดหนุน
คณะกรรมการ
หมู่บ้าน/
คณะกรรมการชุมชน
ในการด าเนินงานตาม
แนวทางโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข จ านวน 
1 ครั้ง 

54. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการส่งเสริมการศึกษา 
และพัฒนาคุณภาพชีวิต 

โครงการสนับสนุนการ
ด าเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 
13 

20,000.00 

ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อสนับสนุนการ
ด าเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข 

อุดหนุน
คณะกรรมการ
หมู่บ้าน/
คณะกรรมการชุมชน
ในการด าเนินงานตาม
แนวทางโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข จ านวน 
1 ครั้ง 

55. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการส่งเสริมการศึกษา 
และพัฒนาคุณภาพชีวิต 

โครงการสนับสนุนการ
ด าเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 
14 

20,000.00 

ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อสนับสนุนการ
ด าเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข 

อุดหนุน
คณะกรรมการ
หมู่บ้าน/
คณะกรรมการชุมชน
ในการด าเนินงานตาม
แนวทางโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข จ านวน 
1 ครั้ง 

56. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการส่งเสริมการศึกษา 
และพัฒนาคุณภาพชีวิต 

โครงการอบรมส่งเสริม
อาชีพ 

20,000.00 

ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน
มีอาชีพเสริมเป็นการเพิ่ม
รายได้ให้ครอบครัว 

อบรมส่งเสริมอาชีพ
ให้กับประชาชนใน
ต าบลเขากระปกุ 
จ านวน 100 คน 

57. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการส่งเสริมการศึกษา 
และพัฒนาคุณภาพชีวิต 

โครงการมอบ
ทุนการศึกษาส าหรับ
นักศึกษาและการให้
ความช่วยเหลือนักเรียน 

48,000.00 

ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพือให้ความช่วยเหลือ
นักศึกษาและนักเรียนผู้
ที่อยู่ในครอบครัวที่มี
ฐานะยากจน 

นักเรียนประถมศึกษา 
จ านวน 20 ราย 
มัธยมศึกษาตอนต้น 
20 ราย มัธยมศึกษา
ตอนปลาย 10 ราย 



๑๖ 
 

 ยุทธศาสตร ์ โครงการ  
จ านวน

งบประมาณ 
หน่วยงานที
รับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค ์

ผลผลิต 

58. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการส่งเสริมการศึกษา 
และพัฒนาคุณภาพชีวิต 

โครงการช่วยเหลือ
ประชาชน 

32,000.00 

ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อให้ความช่วยเหลือ
ประชาชนที่ได้รับความ
เดือดร้อน และไม่
สามารถช่วยเหลือตัวเอง
ได้ 

ประชาชน จ านวน 
30 ราย 

59. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการส่งเสริมการศึกษา 
และพัฒนาคุณภาพชีวิต 

โครงการสมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพ 
อบต.เขากระปกุ 

174,354.00 

ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพือเป็นการสร้าง
หลักประกันสุขภาพ
ให้กับประชาชนทกุคน
ในต าบล 

สมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพ 
อบต.เขากระปกุ 
จ านวน 1 ครั้ง 

60. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการส่งเสริมการศึกษา 
และพัฒนาคุณภาพชีวิต 

โครงการสงเคราะห์เบี้ย
ยังชีพผู้สูงอาย ุ

9,378,200.00 

ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อช่วยเหลือคนชราใน
ต าบลเขากระปกุให้มี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

คนชราในต าบลเขา
กระุปุก จ านวน 
1096 คน 

61. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการส่งเสริมการศึกษา 
และพัฒนาคุณภาพชีวิต 

โครงการสงเคราะห์เบี้ย
ยังชีพคนพิการ 

1,556,800.00 

ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อช่วยเหลือคนพกิาร
ในต าบลเขากระปกุให้มี
คุณภาพชีุวิตที่ดีขึ้น 

คนพิการในต าบลเขา
กระปุก จ านวน 152 
คน 

62. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการส่งเสริมการศึกษา 
และพัฒนาคุณภาพชีวิต 

โครงการสงเคราะห์เบี้ย
ยังชีพผู้ป่วยเอดส ์

61,000.00 

ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อช่วยเหลือผูป้่วย
เอดส์ในต าบลเขากระปุก
ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

ผู้ป่วยเอดส์ในต าบล
เขากระปุก จ านวน 8 
คน 

63. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการส่งเสริมการศึกษา 
และพัฒนาคุณภาพชีวิต 

โครงการสืบสาน
ประเพณีสีสันแห่ง
สายน้ า ลอยกระทง
ต าบลเขากระปกุ 
ประจ าป ี

80,000.00 

ส่วนการศึกษา, 
กองการศึกษา, 
กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, 
ส านักการศึกษา 

เพื่อให้ประชาชนใน
ต าบลเขากระปกุมีความ
ภาคภูมิใจในวัฒนธรรม
อันเป็นเอกลักษณ์ของ
ท้องถิ่น 

จัดกิจกรรมประเพณี
วันลอยกระทง 
จ านวน 1 ครั้ง 

64. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการส่งเสริมการศึกษา 
และพัฒนาคุณภาพชีวิต 

โครงการเมาลิด 
ประจ าป ี

30,000.00 

ส่วนการศึกษา, 
กองการศึกษา, 
กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, 
ส านักการศึกษา 

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน
ที่นับถือศาสนาอิสลามได้
เข้าร่วมงานประจ าปีของ
มัสยิดอัซซิกรอ 

จัดกิจกรรมเมาลิด
มัสยิดอัซซิกรอ 2 
จ านวน ปีละ 1 ครั้ง 

65. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการส่งเสริมการศึกษา 
และพัฒนาคุณภาพชีวิต 

โครงการกีฬาสีสัมพันธ์
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

15,800.00 

ส่วนการศึกษา, 
กองการศึกษา, 
กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, 
ส านักการศึกษา 

เพื่อส่งเสริมให้เด็กเล็กได้
มีพัฒนาการทางด้าน
ร่างกาย 

จัดกิจกรรมกีฬาสี
สัมพันธ์ จ านวน 1 
ครั้ง 



๑๗ 
 

 ยุทธศาสตร ์ โครงการ  
จ านวน

งบประมาณ 
หน่วยงานที
รับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค ์

ผลผลิต 

66. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการส่งเสริมการศึกษา 
และพัฒนาคุณภาพชีวิต 

โครงการจัดซ้ืออุปกรณ์
เครื่องออกก าลังกาย 

274,400.00 

ส่วนการศึกษา, 
กองการศึกษา, 
กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, 
ส านักการศึกษา 

เพือจัดหาอปุกรณ์และ
สถานที่ออกก าลังกาย
ให้กับประชาชนในเขต
พื้นที่ต าบลเขากระปุก 

อุปกรณ์เครื่องออก
ก าลังกาย จ านวน 
14 ชุด 

67. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการส่งเสริมการศึกษา 
และพัฒนาคุณภาพชีวิต 

โครงการสนับสนุนการ
จัดท าขบวนแห่พระนคร
คีรี-เมืองเพชร ประจ าป ี

20,000.00 

ส่วนการศึกษา, 
กองการศึกษา, 
กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, 
ส านักการศึกษา 

เพื่ออนุรักษ์และสบืสาน
วัฒนธรรมประเพณีอัน
เป็นเอกลักษณ์ของ
จังหวัดเพชรบุรีให้คงอยู่
ตลอดไป 

อุดหนุนที่ท าการ
ปกครองอ าเภอทา่
ยาง จ านวน 1 ครั้ง 

68. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการส่งเสริมการศึกษา 
และพัฒนาคุณภาพชีวิต 

โครงการป้องกันอัคคีภัย
และลดอุบัติเหตุทาง
ถนนช่วงเทศกาลปีใหม่
ของ อบต.เขากระปุก 

25,000.00 

ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อเพิ่มความปลอดภัย
ในการใช้รถใช้ถนนของ
ประชาชนในต าบล
ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 

จัดตั้งศูนย์อ านวยการ
ป้องกันอัคคีภัยและ
ลดอุบัติเหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 
จ านวน 1 ครั้ง 

69. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการส่งเสริมการศึกษา 
และพัฒนาคุณภาพชีวิต 

โครงการซ้อมแผนการ
ป้องกันและระงับ
อัคคีภัย 

25,000.00 

ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพือให้ความรู้ในการ
ป้องกันและระงับ
อัคคีภัยเบื้องต้น 

บุคลากร อบต.เขา
กระปุก จ านวน 40 
คน 

70. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการส่งเสริมการศึกษา 
และพัฒนาคุณภาพชีวิต 

โครงการติดตั้งระบบ
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด 
(CCTV) หมู่ที่ 3 บริเวณ
สามแยกทางเข้า
โครงการชั่งหัวมัน 

159,200.00 

ส่วนโยธา, กอง
โยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, ส านัก
ช่าง, ส านักการช่าง 

เพื่อป้องกันการเกิด
อาชญากรรมและใช้
ตรวจสอบเหตุการณ์ต่าง 
ๆ ในพื้นที ่

ติดต้ังกล้องโทรทัศน์
วงจรปิด 1 จุด 
จ านวน 3 กล้อง 
พร้อมอุปกรณ์ 

71. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการส่งเสริมการศึกษา 
และพัฒนาคุณภาพชีวิต 

โครงการฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภยั
พิบัติประจ า อบต.เขา
กระปุก 

170,000.00 

ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพ
และความเข้มแข็งให้แก่ 
อบต.ให้มีบุคลากรที่
สามารถช่วยเหลือเจ้า
พนักงานป้องกันฯ
เสริมสร้างความรู้ด้าน
การจัดการสาธารณภัย
เบื้องต้น 

อบรมให้ความรู้จิต
อาสาภยัพิบัตปิระจ า 
อบต.เขากระปกุ 
จ านวน 50 คน 

72. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการวางแผนการ
ท่องเที่ยว เศรษฐกิจ
พอเพียงและบริหาร
จัดการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการท้องถิ่นไทยรวม
ใจภักดิ์ รักษ์พื้นที่สีเขียว 
ประจ าป ี

18,000.00 

ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อให้มีการเพิ่มจ านวน
หรือทดแทนการสูญเสีย
พื้นที่ป่า 

จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ 
จ านวน ปีละ 1 ครั้ง 



๑๘ 
 

 ยุทธศาสตร ์ โครงการ  
จ านวน

งบประมาณ 
หน่วยงานที
รับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค ์

ผลผลิต 

73. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการวางแผนการ
ท่องเที่ยว เศรษฐกิจ
พอเพียงและบริหาร
จัดการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการรณรงค์ปลูก
หญ้าแฝก ประจ าป ี

15,000.00 

ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อป้องกันการกัดเซาะ
พักทลายของดิน 

จัดปลูกหญ้าแฝก 
จ านวนปีละ 1 ครั้ง 

74. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
กระบวนการบริหาร
จัดการที่ดีในองค์กรและ
การมีส่วนร่วมของ
ประชาชน 

โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพและพัฒนา
ศักยภาพคณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภา อบต.ผู้น า
ชุมชน ข้าราชการและ
พนักงานขององค์การ
บริหารส่วนต าบลเขา
กระปุก 

188,300.00 

ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อให้สมาชิก อบต. 
ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่
ได้ศึกษาการปฏบิัติงาน
ของหน่วยงานอื่น ๆ 
และน ามาปรับปรุงการ
ท างานของตนเอง 

คณะผู้บริหาร สมาชิก
สภา อบต.ผู้น าชุมชน
ข้าราชการและ
พนักงานขององค์การ
บริหารส่วนต าบลเขา
กระปุก จ านวน 50 
คน 

75. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
กระบวนการบริหาร
จัดการที่ดีในองค์กรและ
การมีส่วนร่วมของ
ประชาชน 

โครงการส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมใน
การปฏิบัติงานของ
องค์การบริหารส่วน
ต าบลเขากระปกุ 

5,000.00 

ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อส่งเสริมให้คณ
ผู้บริหาร สมาชิกสภา 
อบต.พนักงานส่วนต าบล
มีคุณธรรมจริยธรรมใน
การปฏิบัติงานและเพื่อ
เป็นการสร้างความ
สามัคคีภายในหนว่ยงาน 

คณะผุ้บริหาร สมาชิก
สภา อบต. พนักงาน
ส่วนต าบล ครูผู้ดูแล
เด้ก พนักงานจา้ง 
จ านวน 50 คน 

76. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
กระบวนการบริหาร
จัดการที่ดีในองค์กรและ
การมีส่วนร่วมของ
ประชาชน 

โครงการการจัดงานพธิี
ทางศาสนา/รัฐพิธ ี

140,000.00 

ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อให้ประชาชนใน
ต าบลเขากระปกุ ได้
ธ ารงไว้ซ่ึงพิธีการทาง
ศาสนาและได้มีส่วนร่วม
ในการแสดงความ
จงรักภักดีต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย ์

จัดกิจกรรมทาง
ศาสนา/รัฐพิธี 
จ านวน 7 ครั้ง 

77. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
กระบวนการบริหาร
จัดการที่ดีในองค์กรและ
การมีส่วนร่วมของ
ประชาชน 

โครงการติดตั้งกล้อง
วงจรปิด อบต.เขา
กระปุก 

292,200.00 

ส่วนโยธา, กอง
โยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, ส านัก
ช่าง, ส านักการช่าง 

เพื่อป้องกันอาชญากรรม
และรักษาความ
ปลอดภัย 

ติดต้ังกล้องวงจรปิด 
1 จุด จ านวน 8 
กล้อง พร้อมอุปกรณ์ 

78. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
กระบวนการบริหาร
จัดการที่ดีในองค์กรและ
การมีส่วนร่วมของ
ประชาชน 

โครงการปรับปรุง
ส านักงาน อบต.เขา
กระปุก 

374,500.00 

ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อให้เกิดความ
สะดวกสบายในการ
ให้บริการประชาชนและ
หน่วยงานตา่ง ๆ ที่มา
ติดต่อราชการ 

ปรับปรุงส านักงาน 
อบต.เขากระปกุ 

 
 
 

 
 
 
 



๑๙ 
 

ฉ. การใช้จ่ายงบประมาณ 
           อบต.เขากระปุก มีการใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ โดยได้
มีการก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 78 โครงการ จ านวนเงิน 30,353,478.00 บาท มีการเบิกจ่าย
งบประมาณ จ านวน 77 โครงการ จ านวนเงิน 28,936,634.38 บาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้
ดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
การก่อหนี้ผูกพัน/ 
ลงนามในสัญญา 

โครงการ 
การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 29 13,046,893.00 29 13,046,893 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษา และพัฒนาคุณภาพชีวิต 41 14,966,876.38 41 14,966,876.38 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผนการท่องเท่ียว เศรษฐกิจพอเพียงและบรหิาร
จัดการอนุรักษ์ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

2 16,290.00 2 16,290.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน 

5 906,575.00 5 906,575.00 

รวม 77 28,936,634.38 77 28,936,634.38 
 
 

รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณองค์การบริหารส่วนต าบลเขากระปุก ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนาม
ในสัญญา มีดังนี้ 

 

  ยุทธศาสตร ์ ชื่อโครงการตามแผน  
งบตามข้อบัญญัติ/
จ่ายขาดเงินสะสม 

ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

1.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กภายในหมู่บา้น 
หมู่ที่ 7 บ้านหนองซอ 
เช่ือมต่อหมู่ที่ 3 บ้านเขา
กระปุก 

471,000.00 438,000.00 438,000.00 33,000.00 

2.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กซอย 5 หมู่ที่ 8 
บ้านหุบเฉลา 

496,000.00/ 
496,000.00 

 

458,000.00/ 
496,000.00 

458,000.00/ 
496,000.00 

38,000.00/ 
0.00 

3.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กซอย 4 หมู่ที่ 1 
บ้านหนองโรง 

493,000.00 456,000.00 456,000.00 37,000.00 

4.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

ปรับปรุงถนนลูกรังซอย 3 
หมู่ที่ 2 บ้านหนองตาฉาว 

418,000.00 416,000.00 416,000.00 2,000.00 

5.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

ก่อสร้างบล๊อกคอนเวริส์
ซอย 3 (ล าห้วยลุงพัน) 
หมู่ที่ 3 บ้านเขากระปุก 

591,000.00 509,000.00 509,000.00 82,000.00 

6.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กซอย 6 (บ้าน
นายนัด หอมหวาน) หมู่ที่ 
4 บ้านบอ่ประหัง 

329,000.00 300,000.00 300,000.00 29,000.00 



๒๐ 
 

7.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

ขยายเขตระบบประปา
หมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้าน
หนองคอไก่ 

297,000.00 296,000.00 296,000.00 1,000.00 

8.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กซอย 8 เช่ือม
ซอย 9 หมู่ที่ 6 บ้าน
หนองเอื้อง 

496,000.00 458,000.00 458,000.00 38,000.00 

9.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กซอย 9 หมู่ที่ 9 
บ้านโป่งเกต ุ

496,000.00 458,000.00 458,000.00 38,000.00 

10.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กซอย 4 หมู่ที่ 
10 บ้านห้วยหินเพลิง 

496,000.00 466,900.00 466,900.00 29,100.00 

11.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กซอย 7 หมู่ที่ 
11 บ้านโป่งเกตุบน 

476,000.00 439,000.00 439,000.00 37,000.00 

12.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กซอยวังกะทะ 
(ซอยบ้านลุงเทิง) หมู่ที่ 
12 บ้านหนองโรงล่าง 

496,000.00 458,500.00 458,500.00 37,500.00 

13.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

ขยายไหล่ทางคอนกรีต
เสริมเหล็กทางเข้าวัดหุบ
เฉลา หมู่ที่ 13 บ้านเขา
อ่างแก้ว 

434,000.00 433,000.00 433,000.00 1,000.00 

14.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

เคลื่อนย้ายหอถังประปา
พร้อมขยายเขตประปา
หมู่บ้าน หมู่ที่ 14 บ้านผา
น้ าหยด 

475,000.00 427,393.00 427,393.00 47,607.00 

15. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 
5 (ซอยข้างโรงเรียนบ้าน
เขากระปุก) หมู่ที่ 3 

446,000.00 446,000.00 446,000.00 0.00 

16. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 
1 บ้านหนองโรง 

493,000.00 493,000.00 493,000.00 0.00 

17. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 
4 (สายบา้นนายพุด-บ้าน
นางชุติมา) หมู่ที่ 2 

459,000.00 459,000.00 459,000.00 0.00 

18. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 
6 หมู่ที่ 5 

452,000.00 452,000.00 452,000.00 0.00 

19. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 
4 หมู่ที่ 6 

488,000.00 488,000.00 488,000.00 0.00 



๒๑ 
 

20. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 
3 หมู่ที่ 7 

479,500.00 479,500.00 479,500.00 0.00 

21. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรัง ซอย 2 หมู่ที่ 9 

473,000.00 473,000.00 473,000.00 0.00 

22. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการวางท่อระบายน้ า
บริเวณร้านค้าวัสซ าถึง
ห้วยสาธารณะ หมู่ที่ 10 

107,000.00 107,000.00 107,000.00 0.00 

23. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 
3 หมู่ที่ 10 

488,000.00 488,000.00 488,000.00 0.00 

24. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 
5 หมู่ที่ 11 

488,000.00 488,000.00 488,000.00 0.00 

25. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอย
บ้านนายยม ปานรอด) 
หมู่ที่ 12 

483,600.00 483,600.00 483,600.00 0.00 

26. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย
บ้านนายประหยัด พว่ง
แสง หมู่ที่ 14 

472,000.00 472,000.00 472,000.00 0.00 

27. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรัง หมู่ที่ 1-14 

456,000.00 456,000.00 456,000.00 0.00 

28. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างบล๊อค
คอนเวริส์บริเวณบ้านนาย
ภิภพ หมู่ที่ 4  

338,000.00 338,000.00 338,000.00 0.00 

29. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย
เศรษฐีน้ าใจ หมู่ที่ 13 
บ้านเขาอา่งแก้ว 

452,000.00 452,000.00 452,000.00 0.00 

30. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
ส่งเสริมการศึกษา และพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา 

711,160.00 666,850.00 666,850.00 44,310.00 

31. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
ส่งเสริมการศึกษา และพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

ค่าอาหารเสริม (นม) 1,416,074.00 1,123,543.28 1,123,543.28 292,530.72 

32. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
ส่งเสริมการศึกษา และพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

โครงการวันเด็กแห่งชาติ 
ประจ าป ีพ.ศ.2563 

50,000.00 50,000.00 50,000.00 0.00 

33. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
ส่งเสริมการศึกษา และพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

โครงการสร้างวินัยการคัด
แยกขยะในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

7,690.00 7,690.00 7,690.00 0.00 

34. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
ส่งเสริมการศึกษา และพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

ปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขา
อ่างแก้ว 

150,000.00 149,000.00 149,000.00 1,000.00 



๒๒ 
 

35. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
ส่งเสริมการศึกษา และพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กวัดพระพุทธบาทเขา
ลูกช้าง 

13,900.00 13,900.00 13,900.00 0.00 

36. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
ส่งเสริมการศึกษา และพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

ปรับปรุงรั้วและประตู
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
โป่งเกตุ 

99,800.00 99,700.00 99,700.00 100.00 

37. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
ส่งเสริมการศึกษา และพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

ปรับปรุงอาคารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านโป่ง
เกต ุ

195,000.00 193,700.00 193,700.00 1,300.00 

38. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
ส่งเสริมการศึกษา และพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กภายในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขา
อ่างแก้ว 

286,000.00 246,000.00 246,000.00 40,000.00 

39. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
ส่งเสริมการศึกษา และพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

อุดหนุนโรงเรียนบ้านเขา
กระปุก ส าหรับสนับสนุน
อาหารกลางวันเด็ก
นักเรียน 

332,000.00 324,000.00 324,000.00 8,000.00 

40. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
ส่งเสริมการศึกษา และพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

โครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัย จากโรคพิษ
สุนัขบ้า ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จ
พระเจ้าน้องนางเธอ เจ้า
ฟ้าจุฬาภรณวลยัลักษณ์ 
อัครราชกุมารี กรมพระ
ศรีสวางควัฒน วรขัตติย
ราชนาร ี

129,000.00 110,624.00 110,624.00 18,376.00 

41. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
ส่งเสริมการศึกษา และพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน เพือ่ด าเนินงาน
ตามแนวทางโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข หมู่ที ่1 

20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00 

42. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
ส่งเสริมการศึกษา และพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน เพือ่ด าเนินงาน
ตามแนวทางโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข หมู่ที ่2 

20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00 

43. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
ส่งเสริมการศึกษา และพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน เพือ่ด าเนินงาน
ตามแนวทางโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข หมู่ที ่3 

20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00 

44. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
ส่งเสริมการศึกษา และพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน เพือ่ด าเนินงาน
ตามแนวทางโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข หมู่ที ่4 

20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00 



๒๓ 
 

45. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
ส่งเสริมการศึกษา และพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน เพือ่ด าเนินงาน
ตามแนวทางโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข หมู่ที ่5 

20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00 

46. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
ส่งเสริมการศึกษา และพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน เพือ่ด าเนินงาน
ตามแนวทางโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข หมู่ที ่6 

20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00 

47. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
ส่งเสริมการศึกษา และพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน เพือ่ด าเนินงาน
ตามแนวทางโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข หมู่ที ่7 

20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00 

48. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
ส่งเสริมการศึกษา และพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน เพือ่ด าเนินงาน
ตามแนวทางโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข หมู่ที ่8 

20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00 

49. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
ส่งเสริมการศึกษา และพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน เพือ่ด าเนินงาน
ตามแนวทางโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข หมู่ที ่9 

20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00 

50. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
ส่งเสริมการศึกษา และพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน เพือ่ด าเนินงาน
ตามแนวทางโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข หมู่ที ่10 

20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00 

51. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
ส่งเสริมการศึกษา และพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน เพือ่ด าเนินงาน
ตามแนวทางโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข หมู่ที ่11 

20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00 

52. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
ส่งเสริมการศึกษา และพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน เพือ่ด าเนินงาน
ตามแนวทางโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข หมู่ที ่12 

20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00 

53. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
ส่งเสริมการศึกษา และพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน เพือ่ด าเนินงาน
ตามแนวทางโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข หมู่ที ่13 

20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00 



๒๔ 
 

54. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
ส่งเสริมการศึกษา และพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน เพือ่ด าเนินงาน
ตามแนวทางโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข หมู่ที ่14 

20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00 

55. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
ส่งเสริมการศึกษา และพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

โครงการอบรมส่งเสริม
อาชีพให้แก่กลุ่มแมบ่้าน 

20,000.00 19,984.50 19,984.50 15.50 

56. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
ส่งเสริมการศึกษา และพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

โครงการมอบ
ทุนการศึกษาส าหรับ
นักศึกษาและการให้ความ
ช่วยเหลือนกัเรียน 

48,000.00 13,000.00 0.00 35,000.00 

57. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
ส่งเสริมการศึกษา และพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

โครงการช่วยเหลือ
ประชาชน 

32,000.00 32,000.00 32,000.00 0.00 

58. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
ส่งเสริมการศึกษา และพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

เงินสมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพใน
ระดับท้องถิ่นหรือพื้นที ่

174,354.00 174,354.00 174,354.00 0.00 

59. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
ส่งเสริมการศึกษา และพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ 9,378,200.00 9,057,200.00 9,057,200.00 321,000.00 

60. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
ส่งเสริมการศึกษา และพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

เบี้ยยังชีพคนพิการ 1,556,800.00 1,556,800.00 1,556,800.00 0.00 

61. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
ส่งเสริมการศึกษา และพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส ์ 61,000.00 61,000.00 61,000.00 0.00 

62. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
ส่งเสริมการศึกษา และพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

โครงการสืบสานประเพณี
สีสันแห่งสายน้ าลอย
กระทงต าบลเขากระปกุ 
ประจ าป ีพ.ศ.2563 

80,000.00 79,875.00 79,875.00 125.00 

63. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
ส่งเสริมการศึกษา และพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

โครงการเมาลิด ประจ าป ี
พ.ศ.2563 

30,000.00 30,000.00 30,000.00 0.00 

64. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
ส่งเสริมการศึกษา และพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

โครงการกีฬาสีสัมพันธ์
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

15,800.00 15,800.00 15,800.00 0.00 

65. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
ส่งเสริมการศึกษา และพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

จัดซื้ออุปกรณ์เครื่องออก
ก าลังกาย 

274,400.00 273,000.00 273,000.00 1,400.00 

66. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
ส่งเสริมการศึกษา และพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

อุดหนุนที่ท าการปกครอง
อ าเภอทา่ยาง เพือ่ด าเนิน
โครงการเผยแพร่กิจกรรม 
วัฒนธรรม ประเพณี
ท้องถิ่นอ าเภอทา่ยางใน
งาน พระนครคีรี-เมือง
เพชร ประจ าป ีพ.ศ. 

20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00 



๒๕ 
 

67. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
ส่งเสริมการศึกษา และพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

โครงการป้องกันอัคคีภัย
และลดอุบัติเหตุทางถนน
ช่วงเทศกาลปีใหม่ ของ
องค์การบริหารส่วนต าบล
เขากระปุก 

25,000.00 21,750.00 21,750.00 3,250.00 

68. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
ส่งเสริมการศึกษา และพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

โครงการซ้อมแผนการ
ป้องกันและระงับอัคคีภยั 

25,000.00 24,585.30 24,585.30 414.70 

69. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
ส่งเสริมการศึกษา และพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

ระบบกล้องโทรทัศน์วงจร
ปิด (CCTV) หมู่ที่ 3 บ้าน
เขากระปุก 

159,200.00 153,000.00 153,000.00 6,200.00 

70. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
ส่งเสริมการศึกษา และพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

โครงการฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภยั
พิบัติประจ า อบต.เขา
กระปุก 

170,000.00 169,520.30 169,520.30 479.70 

71.. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
วางแผนการทอ่งเที่ยว เศรษฐกิจ
พอเพียงและบริหารจัดการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการท้องถิ่นไทย รวม
ใจภักดิ์ รักษ์พื้นที่สีเขียว 
ประจ าป ีพ.ศ.2563 

18,000.00 14,250.00 14,250.00 3,750.00 

72. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
วางแผนการทอ่งเที่ยว เศรษฐกิจ
พอเพียงและบริหารจัดการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการรณรงค์ปลูกหญ้า
แฝก ประจ าป ีพ.ศ.
2563 

15,000.00 2,040.00 2,040.00 12,960.00 

73. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
กระบวนการบริหารจัดการที่ดี
ในองค์กรและการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน 

โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพและพัฒนา
ศักยภาพคณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภา อบต. ผู้น า
ชุมชน ข้าราชการและ
พนักงานขององค์การ
บริหารส่วนต าบลเขา
กระปุก 

188,300.00 188,300.00 188,300.00 0.00 

74. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
กระบวนการบริหารจัดการที่ดี
ในองค์กรและการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน 

โครงการส่งเสริมคุณธรรม
และจริยธรรมในการ
ปฏิบัติงานขององค์การ
บริหารส่วนต าบลเขา
กระปุก 

5,000.00 3,925.00 3,925.00 1,075.00 

75. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
กระบวนการบริหารจัดการที่ดี
ในองค์กรและการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน 

รายจ่ายเกี่ยวกบัการ
รับรองและพิธีการ 

140,000.00 59,050.00 59,050.00 80,950.00 

76. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
กระบวนการบริหารจัดการที่ดี
ในองค์กรและการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน 

ระบบกล้องโทรทัศน์วงจร
ปิด (CCTV) องค์การ
บริหารส่วนต าบลเขา
กระปุก 

292,200.00 281,000.00 281,000.00 11,200.00 



๒๖ 
 

77. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
กระบวนการบริหารจัดการที่ดี
ในองค์กรและการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน 

ปรับปรุงส านักงาน
องค์การบริหารส่วนต าบล
เขากระปุก 

374,500.00 374,300.00 374,300.00 200.00 

 
 

สรุปผลการด าเนินงาน  รวม 78 โครงการจ านวนเงิน 30,353,478.00 บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ 
จ านวน 77 โครงการจ านวนเงิน 28,936,634.38 บาท ผลการด าเนินงานคิดเป็น 63.41 % 
 

     (ผลการด าเนินงาน=โครงการที่ด าเนินการ/โครงการที่อยู่ในแผนพัฒนา)x๑๐๐) 
 
 

หมายเหตุ 
 โครงการที่ด าเนินการอนุมัติมีจ านวน 78 โครงการ มีการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 77 โครงการ
เนื่องจากโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตหมู่ที่ 1 บ้านหนองโรงมีการรวมโครงการเพ่ือความสะดวกในการ
เบิกจ่ายงบประมาณ 
 
 
  

รายงานสรุปผลการด าเนินงาน ปี ๒๕๖3 
องค์การบริหารส่วนต าบลเขากระปุก อ าเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี 

  
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร ์

แผนการด าเนินการ 
ทั้งหมด 

อนุมัติงบประมาณ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย 100% 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

40.0 23.64 30.0 13.58 29.0 13.04 29.0 13.04 29.0 13.04 

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
สังคมและคุณภาพชีวิต 

62.0 22.90 41.0 15.74 41.0 14.97 41.0 14.97 41.0 14.97 

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
วางแผนการทอ่งเที่ยว เศรษฐกิจ
พอเพียง และบริหารจัดการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละ
สิ่งแวดล้อม 

10.0 0.52 2.0 0.33 2.0 0.16 2.0 0.16 2.0 0.16 

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
พัฒนากระบวนการบรหิารจัดการ
ที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วม
ของประชาชน 

10.0 1.87 5.0 1.00 5.0 0.91 5.0 0.91 5.0 0.91 



๒๗ 
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ยุทธศาสตร์ ที่ 1 ยุทธศาสตร์ ที่ 2 ยุทธศาสตร์ ที่ 3 ยุทธศาสตร์ ที่ 4 

แผนการด าเนินการทั้งหมด 

อนุมัติงบประมาณ 

ลงนาสัญญา 

เบิกจ่าย 

ด าเนินการ 100% 
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ยุทธศาสตร์ ที่ 1 ยุทธศาสตร์ ที่ 2 ยุทธศาสตร์ ที่ 3 ยุทธศาสตร์ ที่ 4 

แผนการด าเนินการทั้งหมด 

อนุมัติงบประมาณ 

ลงนาสัญญา 

เบิกจ่าย 

ด าเนินการ 100% 

แผนภูม ิแสดงจ านวนโครงการเปรียบเทียบตามขั้นตอน จ าแนกตามยุทธศาสตร์ 
 

 
แผนภูม ิแสดงจ านวนงบประมาณเปรียบเทียบตามข้ันตอน จ าแนกตามยุทธศาสตร์ 
 

 
 
 
 



๒๘ 
 

ช. ผลการด าเนินงาน 
      องค์การบริหารส่วนต าบลเขากระปุก ได้ด าเนินการโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ในเขตพ้ืนที่โดยได้รับความร่วมมือการส่งเสริมและสนับสนุนจากภาค
ประชาชนภาครัฐและภาคเอกชนในพ้ืนที่ตลอดจนโครงการต่างๆประสบผลส าเร็จด้วยดีก่อให้เกิดประโยชน์แก่
ประชาชนทั้งในพ้ืนที่และพ้ืนที่ใกล้เคียงโดยมีผลการด าเนินงานที่ส าคัญดังนี้ 
 

1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านหนองซอ เชื่อมต่อ หมู่ที่ 3  
    บ้านเขากระปุก 

2.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 5 หมู่ที่ 8 บ้านหุบเฉลา 

 
3. โครงการเคลื่อนย้ายหอถังประปาพร้อมขยายเขตประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 14 บ้านผาน้ าหยด 

 
 
 
 
 
 



๒๙ 
 

4. โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจ าปี 2563 

5. โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

 
6. โครงการป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยเรียน 

7. โครงการกีฬาสีสัมพันธ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

 
 
 



๓๐ 
 

8. โครงการซ้อมแผนการป้องกันและระงับอัคคีภัย 

 
9. โครงการท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์ รักษ์พ้ืนที่สีเขียว ประจ าปี 2563 

10. โครงการณรงค์ปลูกหญ้าแฝก ประจ าปี 2563 

11. โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงานของข้าราชการและพนักงานขององค์การบริหารส่วน
ต าบลเขากระปุก 

 
 



๓๑ 
 

12. โครงการสืบสานประเพณีสีสันแห่งสายน้ า ลอยกระทงต าบลเขากระปุก ประจ าปี 2563 

 
 

ซ. คณะกรรมการ 
    1.คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

 

ที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง เบอร์โทร/มือถือ e-mail 
1 นายธีรพงษ์  เอ่ียมสะอาด ประธานกรรมการ 081-9411798  
2 นายณฐพล  น้อยส าราญ กรรมการ 085-2983777  
3 นายชาตรี  เพ็งอุดม กรรมการ 086-1700003  
4 นายสุดใจ  กฐินเทศ กรรมการ 089-2241203  
5 นายสมพล  จันทร์หร่าย กรรมการ 081-9433010  
6 นายประดับ  วัสสุวรรณ กรรมการ 093-1156333  
7 นายธนู  ปานทิพย์ กรรมการ 081-1990988  
8 นายอ านาจ  คุ้มสอาด กรรมการ   
9 นายสุธรรม  พลับพิบูลย์ กรรมการ   

10 น.ส.รักคณา  สัมฤทธิ์ กรรมการ 093-6616776  
11 น.ส.นันท์นภัส  อินทอง กรรมการ 086-1907927  
12 นายธรรมรัตน์  ครึกครื้น กรรมการ   
13 นายณรงค์  แสงประเสริฐ กรรมการ 089-0683480  
14 นายสมชาติ  ศรีสุขา กรรมการ 092-4979468  
15 นายศักดิ์สิทธิ์  สุขเอ่ียม กรรมการ 085-4296354  
16 นายวินัย  คงแจ่ม กรรมการ 080-7881266  
17 นายบุญลือ  เอ่ียมสะอาด กรรมการ 084-7042500  
18 นายไพโรจน์  เจริญยิ่ง กรรมการ 081-0066536  
19 นายอนวัช  พลอยบุศย์ กรรมการ/เลขานุการ 081-7948215  
20 นายยุทธนา  พันธุ์บ้านแหลม ผู้ช่วยเลขานุการ 089-2541791  

 
 
 



๓๒ 
 

    ๒.คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 

ที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง เบอร์โทร/มือถือ e-mail 
1 นายอนวัช  พลอยบุศย์ ประธานกรรมการ 081-7948215  
2 นางพวงเพชร  ข าสี กรรมการ 095-1528852  
3 นายพละ  ช้างนะ กรรมการ 099-0783654  
4 นายปัญญา  นาคบุญ กรรมการ 089-2217737     
5 นายสมบัติ  น่วมพิพัฒน์ กรรมการ 089-2633238  
6 นายพงษเ์พชร  จิตระวัง กรรมการ 087-0612849  
7 นายยุทธนา  พันธุ์บ้านแหลม กรรมการ/เลขานุการ 089-2541791  

๘ น.ส.วีนา  จันทร์สุขพุ่ม ผู้ช่วยเลขานุการ 098-3546798  

 
 ทั้งนี้ หากประชาชนทุกท่านหรือหน่วยงานราชการต่างๆ  ที่เกี่ยวข้องมีข้อสงสัยหรือมีความ
ประสงค์จะเสนอความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลเขากระปุก
ทราบ เพ่ือจะได้พิจารณาการวางแผนพัฒนาและปรับปรุงการด าเนินการ ตอบสนองความต้องการของประชาชน
ในพ้ืนที่ในระยะต่อไป 
 

    จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 
 

   ประกาศ ณ วันที่  22 เดือน  ธันวาคม  พ.ศ.๒๕๖3 
 
 

 
          

            (นายธีรพงษ์     เอี่ยมสะอาด) 
            นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเขากระปุก 

 
 
 
 
 

 


