
 
ประกาศ อบต.กะเบียด 

เร่ือง การรายงานผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

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

    ดว้ยรัฐธรรมนูญ มาตรา 253 ก าหนดให้ อปท.สภาทอ้งถ่ิน และผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน เปิดเผยขอ้มูลและรายงานผลการด าเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้ง มีกลไกให้ประชาชนในทอ้งถินมีส่วนร่วมดว้ย 
ประกอบกบัระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
    ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยการจดัท าแผนพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ แกไ้ขเพ่ิมเติมถึง (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. ๒๕๖๑ ขอ้ 30 (5) ผูบ้ริหารทอ้งถ่ินเสนอผลการติดตามและ
ประเมินผลต่อสภาทอ้งถ่ิน คณะกรรมการ พฒันาทอ้งถ่ิน พร้อมท้งัประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาทอ้งถ่ินให้ประชาชนในทอ้งถ่ินทราบ ในท่ีเปิดเผยภายในสิบห้าวนันบัแต่วนัท่ีผู้ ู บริหาร
ทอ้งถ่ินเสนอผลการติดตามและประเมินผลดงักล่าว และตอ้ง ปิดประกาศไวเ้ป็นระยะเวลาไม่นอ้ยกว่าสามสิบวนัโดยอยา่งนอ้ยปีละหน่ึงครั้งภายในเดือนธนัวาคมของทุกปี     ดงันั้นเพ่ือการปฏิบติัให้เป็นไปตาม
เจตนารมณ์ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยการจดัท าแผนพฒันาองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน อบต.กะเบียด จึงขอประกาศผลการด าเนินงานการจดัท างบประมาณ การใชจ่้าย และผลการด าเนินงาน รวมทั้ง
การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาทอ้งถ่ิน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มา เพ่ือให้ประชาชนไดมี้ส่วนร่วมในการตรวจสอบและก ากบัการบริหารจดัการอบต.กะเบียด ดงัน้ี  

ก. วสัิยทัศน์ ของอบต.กะเบียด  
    "กะเปียดน่าอยู ่ผูค้นเอ้ืออาทรต่อกนั ขยนัเรียนรู้ สู่สงัคมคุณภาพ" 
ข. พนัธกิจ ของอบต.กะเบียด  
    1.ดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน  

    2.ดา้นส่งเสริมคุณภาพชีวิต  

    3.ดา้นการจดัระเบียบชุมชนสงัคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย  
    4.ดา้นการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยก์รรมและการทอ่งเท่ียว  
    5.ดา้นการบริหารจดัการและการอนุรักษท์รัพากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม  
    6.ดา้นการศาสนา ศิลปะวฒันธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน  

    7.ดา้นการบริหารจดัการและสนบัสนุนการปฏิบติัภารกิจของส่วนราชการและองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

ค. ยุทธศาสตร์การพฒันา ของอบต.กะเบียดไดก้ าหนดยทุธศาสตร์และแนวทางการพฒันายทุธศาสตร์ไว ้5 ยทุธศาสตร์ ดงัน้ี 

    การพฒันาดา้นเศรษฐกิจ 
 

    การพฒันาดา้นการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
 

    การพฒันาดา้นสงัคมและคุณภาพชีวิต 

 

    การพฒันาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 

    การพฒันาดา้นการบริหารจดัการองคก์รภายใตร้ะบบธรรมาภิบาล 

ง. การวางแผน 

    อบต.กะเบียด ไดจ้ดัท าแผนยทุธศาสตร์การพฒันาและแผนพฒันาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ. 2561 - 2565) ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลกะเปียดตามกระบวนการท่ีบญัญติัไวใ้นระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผา่น
การมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจดัเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพ่ือรับฟังปัญหาและความตอ้งการท่ีแทจ้ริงของประชาชนในพ้ืนท่ี ก่อนน ามาจดัท าโครงการเพ่ือพฒันาพ้ืนท่ี ท่ีบรรจุไวใ้น
แผนพฒันาทอ้งถ่ินปี ต่อไป  

    อบต.กะเบียด ไดป้ระกาศใชแ้ผนพฒันาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ. 2561 - 2565) ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลกะเปียด โดยไดก้ าหนดโครงการท่ีจะด าเนินการตามแผนพฒันาทอ้งถ่ินองคก์ารบริหารส่วนต าบล  
(พ.ศ. 2561 - 2565)  

ยุทธศาสตร์ 
2561 2562 2563 2564 2565 

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

การพฒันาดา้นเศรษฐกิจ 4 220,000.00 5 270,000.00 7 370,000.00 7 370,000.00 7 370,000.00 

การพฒันาดา้นการบริหารจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

2 100,000.00 2 100,000.00 2 100,000.00 2 100,000.00 2 100,000.00 

การพฒันาดา้นสงัคมและคุณภาพชีวิต 47 15,550,800.00 52 16,768,900.00 47 17,870,180.00 47 17,978,400.00 47 17,978,400.00 



การพฒันาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน 9 7,478,000.00 25 19,091,000.00 67 40,001,000.00 64 38,894,000.00 64 38,894,000.00 

การพฒันาดา้นการบริหารจดัการ
องคก์รภายใตร้ะบบธรรมาภิบาล 

13 2,564,000.00 12 2,591,000.00 21 4,410,500.00 21 4,377,500.00 21 4,277,500.00 

รวม 75 25,912,800.00 96 38,820,900.00 144 62,751,680.00 141 61,719,900.00 141 61,619,900.00 
 

    จ. การจดัท างบประมาณ 

ผูบ้ริหารอบต.กะเบียด ไดป้ระกาศใชข้อ้บญัญติังบประมาณ โดยมีโครงการท่ีบรรจุอยูใ่นขอ้บญัญติังบประมาณ จ านวน 28 โครงการ งบประมาณ 3,765,146 บาท สามารถจ าแนกตามยทุธศาสตร์ ไดด้งัน้ี  

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
งบประมาณ 

ตามข้อบัญญัติ 

การพฒันาดา้นเศรษฐกิจ - - 

การพฒันาดา้นการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 1 50,000.00 

การพฒันาดา้นสงัคมและคุณภาพชีวิต 23 3,227,146.00 

การพฒันาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน - - 

การพฒันาดา้นการบริหารจดัการองคก์รภายใตร้ะบบธรรมาภิบาล 4 488,000.00 

รวม 28 3,765,146.00 
 

    รายละเอียดโครงการในขอ้บญัญติังบประมาณ อบต.กะเบียด มีดงัน้ี 

  ยุทธศาสตร์ โครงการ  
จ านวน

งบประมาณ 

หน่วยงานที
รับผดิชอบ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

1.  

การพฒันาดา้นการ
บริหารจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม 

โครงการฝึกอบรมการป้องกนัไฟป่า
และหมอกควนัในพ้ืนท่ีต าบล
กะเปียด 

50,000.00 

ส านกัปลดั อบจ., 
ส านกั
ปลดัเทศบาล, 
ส านกังานปลดั 
อบต. 

เพ่ือเพ่ิมศกัยภาพในการป้องกนัไฟป่าและควบคุมหมอก
ควนัในทอ้งถ่ิน 

50 คน 

2.  
การพฒันาดา้นสงัคม
และคุณภาพชีวิต 

โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายการ
บริหารสถานศึกษา(ค่าจดัการเรียน
การสอนของศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็) 

283,900.00 

ส านกัปลดั อบจ., 
ส านกั
ปลดัเทศบาล, 
ส านกังานปลดั 
อบต. 

เพ่ือส่งเสริมเพ่ิมศกัยภาพทางการศึกษาของ ศพด. ศพด. 3 ศูนย ์

3.  
การพฒันาดา้นสงัคม
และคุณภาพชีวิต 

โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายการ
บริหารสถานศึกษา(ค่าอาหาร
กลางวนั) 

822,100.00 

ส านกัปลดั อบจ., 
ส านกั
ปลดัเทศบาล, 
ส านกังานปลดั 
อบต. 

เพ่ือส่งเสริมให้เดก็ไดรั้บบริการอาหารกลางวนั เดก็นกัเรียน ศพด. 3 ศูนย ์

4.  
การพฒันาดา้นสงัคม
และคุณภาพชีวิต 

โครงการจดัสรรงบประมาณบริการ
อาหารเสริม(นม)ให้แก่เดก็นกัเรียน
และเดก็เลก็ในพ้ืนท่ีต าบลกะเปียด 

618,436.00 

ส านกัปลดั อบจ., 
ส านกั
ปลดัเทศบาล, 
ส านกังานปลดั 
อบต. 

เพ่ือส่งเสริมให้เดก็นกัเรียนและเดก็เลก็ไดรั้บบริการอาหาร
เสริม(นม) 

เดก็นกัเรียน(182 คน) เดก็เลก็
(164 คน) 

5.  
การพฒันาดา้นสงัคม
และคุณภาพชีวิต 

โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการ
จดัการศึกษา(ค่าใชจ่้ายในการจดั
การศึกษา(ค่าหนงัสือเรียน, ค่า
อุปกรณ์การเรียน, ค่าเคร่ืองแบบ
นกัเรียน, ค่ากิจกรรมพฒันาผูเ้รียน)) 

188,710.00 

ส านกัปลดั อบจ., 
ส านกั
ปลดัเทศบาล, 
ส านกังานปลดั 
อบต. 

เพ่ือส่งเสริมและเพ่ิมศกัยภาพทางการศึกษาของ ศพด. ศพด. 3 ศูนย ์

6.  
การพฒันาดา้นสงัคม
และคุณภาพชีวิต 

โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายการ
บริหารสถานศึกษา(อาหารกลางวนั)
ให้กบัเดก็นกัเรียนสงักดั สพฐ. 

610,000.00 

ส านกัปลดั อบจ., 
ส านกั
ปลดัเทศบาล, 

เพ่ือส่งเสริมให้เดก็นกัเรียนไดรั้บโภชนาการท่ีดี โรงเรียนสงักดั สพฐ. 3 โรง 



ส านกังานปลดั 
อบต. 

7.  
การพฒันาดา้นสงัคม
และคุณภาพชีวิต 

โครงการส่งเสริมภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 5,000.00 

ส านกัปลดั อบจ., 
ส านกั
ปลดัเทศบาล, 
ส านกังานปลดั 
อบต. 

เพ่ือส่งเสริมภูมิปัญญาทอ้งถ่ินให้แก่เดก็นกัเรียน 
เดก็นกัเรียนบา้นคลองไชยเหนือ
จ านวน 55 คน 

8.  
การพฒันาดา้นสงัคม
และคุณภาพชีวิต 

โครงการจดักิจกรรมงานวนัเดก็
แห่งชาติ 

0.00 

ส านกัปลดั อบจ., 
ส านกั
ปลดัเทศบาล, 
ส านกังานปลดั 
อบต. 

เพ่ือสร้างขวญัและก าลงัให้แก่เดก็ เยาวชน ในพ้ืนท่ีต าบล
กะเปียด 

เดก็/เยาวชน 400 คน 

9.  
การพฒันาดา้นสงัคม
และคุณภาพชีวิต 

โครงการจดัแข่งขนักีฬาต าบล
ประจ าปี 

0.00 

ส านกัปลดั อบจ., 
ส านกั
ปลดัเทศบาล, 
ส านกังานปลดั 
อบต. 

เพ่ือส่งเสริมให้เยาวชนประชาชนมีสุขภาพแขง็แรงและมี
น ้าใจเป็นนกักีฬาและรู้จกัใชเ้วลาว่างให้เป็นประโยชน์ 

1 คร้ัง 

10.  
การพฒันาดา้นสงัคม
และคุณภาพชีวิต 

โครงการสนบัสนุนส่งนกักีฬาเขา้
ร่วมการแข่งขนักีฬากบัหน่วยงานอ่ืน 

20,000.00 

ส านกัปลดั อบจ., 
ส านกั
ปลดัเทศบาล, 
ส านกังานปลดั 
อบต. 

เพ่ือส่งเสริมการเล่นกีฬาให้แก่เยาวชนและประชาชน 1 คร้ัง 

11.  
การพฒันาดา้นสงัคม
และคุณภาพชีวิต 

โครงการส่งเสริมการจดังานประเพณี
แห่ผา้ห่มพระธาตุนอ้ย บูชาพ่อท่าน
คลา้ยวาจาสิทธ์ิ 

15,000.00 

ส านกัปลดั อบจ., 
ส านกั
ปลดัเทศบาล, 
ส านกังานปลดั 
อบต. 

เพ่ือส่งเสริมและอนุรักษง์านประเพณีทอ้งถ่ิน จ านวน 100 คน 

12.  
การพฒันาดา้นสงัคม
และคุณภาพชีวิต 

โครงการงานประเพณีวนัสารทเดือน
สิบ 

25,000.00 

ส านกัปลดั อบจ., 
ส านกั
ปลดัเทศบาล, 
ส านกังานปลดั 
อบต. 

เพ่ือส่งเสริมและอนุรักษง์านประเพณีทอ้งถ่ิน หมู่ท่ี 1-5 จ านวน 1000 คน 

13.  
การพฒันาดา้นสงัคม
และคุณภาพชีวิต 

โครงการสืบสานวฒันธรรมประเพณี
แห่เทียนพรรษา 

5,000.00 

ส านกัปลดั อบจ., 
ส านกั
ปลดัเทศบาล, 
ส านกังานปลดั 
อบต. 

เพ่ือส่งเสริมและอนุรักษป์ระเพณีและวฒันธรรมอนัดีงาม 2 แห่ง 

14.  
การพฒันาดา้นสงัคม
และคุณภาพชีวิต 

โครงการจดังานประเพณีรดน ้า
ผูสู้งอายเุน่ืองในวนัสงกรานต์ 

0.00 

ส านกัปลดั อบจ., 
ส านกั
ปลดัเทศบาล, 
ส านกังานปลดั 
อบต. 

เพ่ือส่งเสริมและอนุรักษง์านประเพณีทอ้งถ่ิน 400 คน 

15.  
การพฒันาดา้นสงัคม
และคุณภาพชีวิต 

โครงการจดังานประเพณีวนัลอย
กระทง 

70,000.00 

ส านกัปลดั อบจ., 
ส านกั
ปลดัเทศบาล, 
ส านกังานปลดั 
อบต. 

เพ่ือส่งเสริมและอนุรักษง์านประเพณีทอ้งถ่ิน 600 คน 

16.  
การพฒันาดา้นสงัคม
และคุณภาพชีวิต 

โครงการจดักิจกรรมประเพณี
เทศกาลเดือนสิบประจ าปี 

20,000.00 

ส านกัปลดั อบจ., 
ส านกั
ปลดัเทศบาล, 
ส านกังานปลดั 
อบต. 

-เพ่ือส่งเสริมประเพณีอนัดีงามอนัเป็นเอกลกัษณ์ของ
ทอ้งถ่ิน -เพ่ือให้ประชาชน เยาวชน เกิดความรักหวงแหน
ในประเพณีวฒันธรรมของตน -เพ่ือให้ประชาชน เยาวชน
มีความรู้ในเร่ืองความเป็นมาของประเพณีวฒันธรรม
ทอ้งถ่ิน -เพ่ือแสดงถึงความกตญัญูกตเวที ความรัก ความ

อุดหนุนงบประมาณเพ่ือจดั
โครงการจดักิจกรรมประเพณี
เทศกาลเดือนสิบประจ าปีให้กบัท่ี
ท าการปกครอง อ.ฉวาง 



สามคัคีในหมู่คณะ -เพ่ือให้ประชาชนและเยาวชนใชเ้วลา
ว่างให้เป็นประโยชน์ -เพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียวของ อ.
ฉวาง และ จ.นครศรีธรรมราช 

17.  
การพฒันาดา้นสงัคม
และคุณภาพชีวิต 

โครงการรณรงคป้์องกนัโรคพิษสุนขั
บา้"ตามโครงการสตัวป์ลอด โรคคน
ปลอดภยัจากโรคพิษสุนขับา้ฯ" 

40,000.00 

ส านกัปลดั อบจ., 
ส านกั
ปลดัเทศบาล, 
ส านกังานปลดั 
อบต. 

เพ่ือส่งเสริมการป้องกนัโรคพิษสุนขับา้และคุมก าเนิด หมู่ท่ี 1-5 ต าบลกะเปียด 

18.  
การพฒันาดา้นสงัคม
และคุณภาพชีวิต 

อุดหนุนส าหรับการด าเนินงานตาม
แนวทางโครงการพระราชด าริดา้น
สาธารณสุข หมู่ท่ี 1-หมู่ท่ี 5 

100,000.00 

ส านกัปลดั อบจ., 
ส านกั
ปลดัเทศบาล, 
ส านกังานปลดั 
อบต. 

เพ่ือตอบสนองการด าเนินงานตามแนวทางโครงการ
พระราชด าริดา้นสาธารณสุข 

คณะกรรมการหมู่บา้น/ชุมชน 
จดัท าโครงการตามแนวทาง
พระราชด าริดา้นสาธารณสุข 
หมู่บา้นละ 3 โครงการ จ านวน 5 

หมู่บา้น หมู่บา้นละ 20000 

19.  
การพฒันาดา้นสงัคม
และคุณภาพชีวิต 

โครงการป้องกนัและลดอบุติัเหตุทาง
ถนนในช่วงเทศกาลวนัข้ึนปีใหม่ 

20,000.00 

ส านกัปลดั อบจ., 
ส านกั
ปลดัเทศบาล, 
ส านกังานปลดั 
อบต. 

เพ่ืออ านวยความสะดวกและป้องกนัอุบติัเหตุบนถนนช่วง
เทศกาล 

ลดอุบติัเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาลวนัข้ึนปีใหม่ 

20.  
การพฒันาดา้นสงัคม
และคุณภาพชีวิต 

โครงการป้องกนัและลดอบุติัเหตุทาง
ถนนในช่วงเทศกาลวนัสงกรานต ์

20,000.00 

ส านกัปลดั อบจ., 
ส านกั
ปลดัเทศบาล, 
ส านกังานปลดั 
อบต. 

เพ่ืออ านวยความสะดวกและป้องกนัอุบติัเหตุบนถนนช่วง
เทศกาล 

ลดอุบติัเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาลวนัสงกรานต ์

21.  
การพฒันาดา้นสงัคม
และคุณภาพชีวิต 

โครงการส่งเสริมและสนบัสนุน
อาชีพให้แก่ประชาชน 

30,000.00 

ส านกัปลดั อบจ., 
ส านกั
ปลดัเทศบาล, 
ส านกังานปลดั 
อบต. 

เพ่ือส่งเสริมและสนบัสนุนอาชีพให้แก่ประชาชนในพ้ืนท่ี 
ประชาชนในเขตพ้ืนท่ีต าบล
กะเปียด จ านวน 50 คน 

22.  
การพฒันาดา้นสงัคม
และคุณภาพชีวิต 

โครงการสมทบกองทุนหลกัประกนั
สุขภาพต าบล 

150,000.00 

ส านกัปลดั อบจ., 
ส านกั
ปลดัเทศบาล, 
ส านกังานปลดั 
อบต. 

เพ่ือส่งเสริมกิจกรรมงานสาธารณสุขต าบล 1 แห่ง 

23.  
การพฒันาดา้นสงัคม
และคุณภาพชีวิต 

โครงการสมทบกองทุนสวสัดิการ
ชุมชนต าบลกะเปียด 

30,000.00 

ส านกัปลดั อบจ., 
ส านกั
ปลดัเทศบาล, 
ส านกังานปลดั 
อบต. 

เพ่ือส่งเสริมการด าเนินงานของกองทุนฯ 1 แห่ง 

24.  
การพฒันาดา้นสงัคม
และคุณภาพชีวิต 

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบติัการจิต
อาสาภยัพิบติัประจ าองคก์ารบริหาร
ส่วนต าบลกะเปียด 

154,000.00 

ส านกัปลดั อบจ., 
ส านกั
ปลดัเทศบาล, 
ส านกังานปลดั 
อบต. 

-เพ่ือเสริมสร้างศกัยภาพและความเขม้แขง็ให้แก่องคก์าร
บริหารส่วนต าบลให้มีบุคลากรท่ีสามารถปฏิบติัหนา้ท่ี
ช่วยเหลือพนกังานในการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั
ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  

-ผูเ้ขา้ร่วมการอบรม ไดแ้ก่ จิต
อาสาภยัพิบติัขององคก์ารบริหาร
ส่วนต าบล แห่งละ 50คน/รุ่น -ผู้
สงัเกตการณ์ ไดแ้ก่ นกัเรียนจิต
อาสา หลกัสูตรพ้ืนฐาน และ/หรือ 
หลกัสูตรประจ า จ านวน 10 คน
ต่อรุ่น(ถา้มี) 

25.  

การพฒันาดา้นการ
บริหารจดัการองคก์ร
ภายใตร้ะบบธรรมาภิ
บาล 

ค่าใชจ่้ายจดัการเลือกตั้งทัว่ไป 
เลือกตั้งซ่อม ผูน้ าและสมาชิกทอ้งถ่ิน 

0.00 

ส านกัปลดั อบจ., 
ส านกั
ปลดัเทศบาล, 
ส านกังานปลดั 
อบต. 

เพ่ือส่งเสริมระบอบประชาธิปไตยในทอ้งถ่ิน หมู่ท่ี 1-5 ต าบลกะเปียด 

26.  
การพฒันาดา้นการ
บริหารจดัการองคก์ร

โครงการจดัท าแผนท่ีภาษีและ
ทะเบียนทรัพยสิ์น 

100,000.00 ส านกั/กองคลงั เพ่ือเพ่ิมศกัยภาพของ อบต. หมู่ท่ี 1-5 ต าบลกะเปียด 



ภายใตร้ะบบธรรมาภิ
บาล 

27.  

การพฒันาดา้นการ
บริหารจดัการองคก์ร
ภายใตร้ะบบธรรมาภิ
บาล 

โครงการปรับปรุงอาคารส านกังาน 
อบต. 

370,000.00 

ส านกัปลดั อบจ., 
ส านกั
ปลดัเทศบาล, 
ส านกังานปลดั 
อบต. 

เพ่ือเพ่ิมศกัยภาพในการปฏิบติังานและบริหารงาน อบต. 

โดยท าการปรับปรุงอาคารขนาด
กวา้ง 8.50 เมตร ยาว 9.00 

เมตร รายละเอียดอ่ืนๆ ตามแบบท่ี 
อบต.ก าหนด 

28.  

การพฒันาดา้นการ
บริหารจดัการองคก์ร
ภายใตร้ะบบธรรมาภิ
บาล 

โครงการอบรมให้ความรู้ดา้น
กฎหมายแก่ผูบ้ริหาร สมาชิกสภา
ทอ้งถ่ิน พนกังานส่วนต าบล ลูกจา้ง 
พนกังานจา้ง องคก์ารบริหารส่วน
ต าบลกะเปียดและประชาชนต าบล
กะเปียด อ าเภอฉวาง จงัหวดั
นครศรีธรรมราช 

18,000.00 

ส านกัปลดั อบจ., 
ส านกั
ปลดัเทศบาล, 
ส านกังานปลดั 
อบต. 

เพ่ือให้ผูบ้ริหาร สมาชิกสภาทอ้งถ่ิน พนกังานส่วนต าบล 
ลูกจา้ง พนกังานจา้ง และประชาชนทัว่ไปมีความรู้ความ
เขา้ใจเก่ียวกบักฎหมายและปฏิบติัตามกฎหมายไดต้รงตาม
วตัถุประสงคแ์ละเป็นไปในทิศทางเดียวกนั 

ผูบ้ริหาร สมาชิกสภาทอ้งถ่ิน 
พนกังานส่วนต าบล ลูกจา้ง 
พนกังานจา้ง อบต.กะเปียดและ
ประชาชนต าบลกะเปียด จ านวน 
60 คน 

 

ฉ. การใช้จ่ายงบประมาณ 

     อบต.กะเบียด มีการใชจ่้ายงบประมาณในการด าเนินโครงการตามขอ้บญัญติังบประมาณ โดยไดมี้การก่อหน้ีผกูพนั/ ลงนามในสัญญา รวม 14 โครงการ จ านวนเงิน 3,313,146 บาท มีการเบิกจ่าย
งบประมาณ จ านวน 14 โครงการ จ านวนเงิน 3,070,835 ลา้นบาท สามารถจ าแนกตามยทุธศาสตร์ ไดด้งัน้ี 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
การก่อหน้ีผูกพนั/ 
ลงนามในสัญญา 

โครงการ การเบิกจ่ายงบประมาณ 

การพฒันาดา้นเศรษฐกิจ 
    

การพฒันาดา้นการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
    

การพฒันาดา้นสงัคมและคุณภาพชีวิต 13 2,702,834.74 13 2,702,834.74 

การพฒันาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน 
    

การพฒันาดา้นการบริหารจดัการองคก์รภายใตร้ะบบธรรมาภิบาล 1 368,000.00 1 368,000.00 

รวม 14 3,070,834.74 14 3,070,834.74 

    รายละเอียดโครงการในขอ้บญัญติังบประมาณอบต.กะเบียด ท่ีมีการก่อหน้ีผกูพนั/ลงนามในสญัญา มีดงัน้ี  

  ยุทธศาสตร์ ช่ือโครงการตามแผน  
งบตามข้อบัญญัติ/เทศ

บัญญัติ 
ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

1.  การพฒันาดา้นสงัคมและคุณภาพชีวิต 

โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้าย
การบริหารสถานศึกษา(ค่า
จดัการเรียนการสอนของศูนย์
พฒันาเดก็เลก็) 

283,900.00 273,700.00 273,700.00 10,200.00 

2.  การพฒันาดา้นสงัคมและคุณภาพชีวิต 

โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้าย
การบริหารสถานศึกษา
(ค่าอาหารกลางวนั) 

822,100.00 790,140.00 790,140.00 31,960.00 

3.  การพฒันาดา้นสงัคมและคุณภาพชีวิต ค่าอาหารเสริม (นม) (ยกเลิก) 618,436.00 602,424.74 602,424.74 16,011.26 

4.  การพฒันาดา้นสงัคมและคุณภาพชีวิต 

โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้าย
ในการจดัการศึกษา(ค่าใชจ่้าย
ในการจดัการศึกษา(ค่า
หนงัสือเรียน ค่าอุปกรณ์การ
เรียน ค่าเคร่ืองแบบนกัเรียน 
ค่ากิจกรรมพฒันาผูเ้รียน)) 

188,710.00 134,470.00 134,470.00 54,240.00 

5.  การพฒันาดา้นสงัคมและคุณภาพชีวิต 

โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้าย
การบริหารสถานศึกษา
(อาหารกลางวนั)ให้กบัเดก็
นกัเรียนสงักดั สพฐ. 

610,000.00 598,000.00 598,000.00 12,000.00 



6.  การพฒันาดา้นสงัคมและคุณภาพชีวิต 

โครงการส่งเสริมการจดังาน
ประเพณีแห่ผา้ห่มพระธาตุ
นอ้ย บูชาพ่อท่านคลา้ยวาจา
สิทธ์ิ 

15,000.00 1,400.00 1,400.00 13,600.00 

7.  การพฒันาดา้นสงัคมและคุณภาพชีวิต 
โครงการสืบสานวฒันธรรม
ประเพณีแห่เทียนพรรษา 

5,000.00 4,300.00 4,300.00 700.00 

8.  การพฒันาดา้นสงัคมและคุณภาพชีวิต 
โครงการจดังานประเพณีวนั
ลอยกระทง 

70,000.00 70,000.00 70,000.00 0.00 

9.  การพฒันาดา้นสงัคมและคุณภาพชีวิต 

โครงการรณรงคป้์องกนัโรค
พิษสุนขับา้ตามโครงการสตัว์
ปลอด โรคคนปลอดภยัจาก
โรคพิษสุนขับา้ฯ 

40,000.00 28,800.00 28,800.00 11,200.00 

10.  การพฒันาดา้นสงัคมและคุณภาพชีวิต 

อุดหนุนส าหรับการ
ด าเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชด าริดา้น
สาธารณสุข หมู่ท่ี 1-หมู่ท่ี 5 

100,000.00 40,000.00 40,000.00 60,000.00 

11.  การพฒันาดา้นสงัคมและคุณภาพชีวิต 

โครงการป้องกนัและลด
อุบติัเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาลวนัข้ึนปีใหม่ 

20,000.00 4,600.00 4,600.00 15,400.00 

12.  การพฒันาดา้นสงัคมและคุณภาพชีวิต 

โครงการป้องกนัและลด
อุบติัเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาลวนัสงกรานต ์

20,000.00 5,000.00 5,000.00 15,000.00 

13.  การพฒันาดา้นสงัคมและคุณภาพชีวิต 
เงินสมทบกองทุน
หลกัประกนัสุขภาพต าบล 

150,000.00 150,000.00 150,000.00 0.00 

14.  
การพฒันาดา้นการบริหารจดัการองคก์ร
ภายใตร้ะบบธรรมาภิบาล 

โครงการปรับปรุงอาคาร
ส านกังาน อบต. 

370,000.00 368,000.00 368,000.00 2,000.00 

 

รายงานสรุปผลการด าเนินงาน ปี 2564 

อบต.กะเบียด ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช  

ยุทธศาสตร์ 

แผนการด าเนินการ 
ทั้งหมด 

อนุมัติงบประมาณ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย 

จ านวน 

โครงการ 
งบประมาณ 

จ านวน 

โครงการ 
งบประมาณ 

จ านวน 

โครงการ 
งบประมาณ 

จ านวน 

โครงการ 
งบประมาณ 

1.การพฒันาดา้นเศรษฐกิจ 7 370,000.00 - - 
    

2.การพฒันาดา้นการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 2 100,000.00 1 50,000.00 
    

3.การพฒันาดา้นสงัคมและคุณภาพชีวิต 47 17,978,400.00 23 3,227,146.00 13 2,702,834.74 13 2,702,834.74 

4.การพฒันาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน 64 38,894,000.00 - - 
    

5.การพฒันาดา้นการบริหารจดัการองคก์รภายใตร้ะบบธรรมาภิบาล 21 4,377,500.00 4 488,000.00 1 368,000.00 1 368,000.00 

รวม 141 61,719,900.00 28 3,765,146.00 14 3,070,834.74 14 3,070,834.74 
 

ช. ผลการด าเนินงาน 

     อบต.กะเบียด ไดด้ าเนินการโครงการตามเทศบญัญติังบประมาณ ปี 2564 ในเขตพ้ืนท่ี โดยไดรั้บความร่วมมือ การส่งเสริมและสนบัสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพ้ืนท่ีตลอดจน
โครงการต่างๆ ประสบผลส าเร็จดว้ยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพ้ืนท่ีและพ้ืนท่ีใกลเ้คียง โดยมีผลการด าเนินงานท่ีส าคญัดงัน้ี 

อปท. ใส่ข้อมูลผลการด าเนินการ เช่น แผนภูมิ ตาราง กราฟเปรียบเทียบ รูปถ่าย ผลการส ารวจความคดิเห็นของประชาชน หรือ ข้อมูลผลการด าเนินงานด้านอื่น ๆ  
 

ซ. คณะกรรมการ 



   1. คณะกรรมการพฒันาท้องถิ่น  

ช่ือ ต าแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ เบอร์มือถือ email 

นายประสาท ถาวร ประธานกรรมการ 075466216 - - 

นายประวติั โภชากรณ์ กรรมการ 075466216 - - 

นายอาคม จนัทร์สว่าง กรรมการ 075466216 - - 

นายบญัญติั ติกจินา กรรมการ 075466216 - - 

นายศิริชยั ธรฤทธ์ิ กรรมการ 075466216 - - 

นายไพโรจน์ พยคัฆา กรรมการ 075466216 - - 

นายสมใจ เสนา กรรมการ 075466216 - - 

นายธีระศกัด์ิ ราชพิบูลย ์ กรรมการ 075466216 - - 

นายชลอ ธรฤทธ์ิ กรรมการ 075466216 - - 

ผูอ้  านวยการ รร.วดักะเปียด กรรมการ 075466216 - - 

พฒันาการอ าเภอฉวาง กรรมการ 075466216 - - 

กศน.ประจ าต าบลกะเปียด กรรมการ 075466216 - - 

นายสมบติั บวับาน กรรมการ 075466216 - - 

นายธีรยทุธ อ านวย กรรมการ 075466216 - - 

นายสถาพร ประพนัธ์ กรรมการ 075466216 - - 

นางสาววนิดา ธรฤทธ์ิ กรรมการ/เลขานุการ 075466216 - - 

นายศิระ สวนกูล ผูช่้วยเลขานุการ 075466216 - - 

 

   2. คณะกรรมการ ตดิตามแผน  

ช่ือ ต าแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ เบอร์มือถือ email 

นายจุรินทร์ มีชยั ประธานกรรมการ 075466216 - - 

นายคณิต มีแสง กรรมการ 075466216 - - 

นายไพฑูณย ์บ ารุง กรรมการ 075466216 - - 

นางสาวเพญ็ศรี ภกัดี กรรมการ 075466216 - - 

นายวชัรชยั คารว ์ กรรมการ 075466216 - - 

นางสนิท กิมเสาว ์ กรรมการ 075466216 - - 

นายศิระ สวนกูล กรรมการ 075466216 - - 

นายวีระพจน์ วนัเล้ียง กรรมการ 075466216 - - 

นายประสิทธ์ิ ศรีขวญั กรรมการ 075466216 - - 



นายสมโภชน์ ศฤงคาร กรรมการ 075466216 - - 

นางจุลีพร ราชพิบูลย ์ เลขานุการ 075466216 - - 

 

   3. คณะกรรมการสนับสนุนการจดัท าแผนพฒันาท้องถิ่น  

ช่ือ ต าแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ เบอร์มือถือ email 

นางสาววนิดา ธรฤทธ์ิ ประธานกรรมการ 075466216 - - 

นายวีระพจน์ วนัเล้ียง กรรมการ 075466216 - - 

นางสาวอชัราภรณ์ สนัติวิทยารมย ์ กรรมการ 075466216 - - 

นายอนนัต์ หอยขาว กรรมการ 075466216 - - 

นายวินยั รอดรู้ กรรมการ 075466216 - - 

นายค านึง หม่ืนราช กรรมการ 075466216 - - 

นายศิระ สวนกูล กรรมการ/เลขานุการ 075466216 - - 

นายจาตุรงค ์ฉบัพลนั ผูช่้วยเลขานุการ 075466216 - - 

 

    ทั้งน้ี หากประชาชนทุกท่านหรือหน่วยงานราชการต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งมีขอ้สงสยัหรือมีความประสงคจ์ะเสนอตวามคิดเห็นหรือขอ้เสนอแนะ การบริหารงานขออบต.กะเบียดทราบ เพ่ือจะไดพิ้จารณาการวางแผน
พฒันาและปรับปรุงการด าเนินการ ตอบสนองความตอ้งการของประชาชนในพ้ืนท่ีในระยะต่อไป 

    จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทัว่กนั 

                                                              ประกาศ ณ วนัท่ี 30 ธนัวาคม  2565 
 

 

                                                              นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลกะเปียด 
 

 


