
 

 

 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลต้นมะพร้าว 

เรื่อง การรายงานผลการด าเนนิงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

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

      ด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา 253 ก าหนดให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสภาท้องถิ่น และ

ผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการด าเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้ง มีกลไกให้

ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วย ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย 

      ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ 30(5) ก าหนดให้ผูบ้รหิารทอ้งถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อ

สภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

ท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการ

ติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไมน่้อยกวา่สามสบิวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึง่

คร้ังภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

      ดังนั้นเพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ

จัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนต าบลต้นมะพร้าว  จึงขอประกาศผลการ

ด าเนินงานการจัดท างบประมาณการใช้จ่าย และผลการด าเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาท้องถิ่น ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มา เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและ

ก ากับการบริหารจัดการองคก์ารบรหิารส่วนต าบลต้นมะพรา้ว ดังนี้ 

ก. วิสัยทัศน์ ขององคก์ารบรหิารส่วนต าบลต้นมะพรา้ว 

"ทุกภาคส่วนร่วมพัฒนา ระบบสาธารณูปโภคพร้อม พัฒนาการเกษตร การศึกษา ให้ประชามีคุณภาพชีวติที่ดี" 

ข. พันธกจิ ขององคก์ารบรหิารส่วนต าบลต้นมะพรา้ว 

      1.พัฒนาและส่งเสรมิการประกอบอาชีพและรายได้ของประชาชนให้เพียงพอยั่งยืน และสอดคลอ้ง

กับวถิชุีมชนโดยนอ้มน าปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง 

            2.พัฒนา ปรับปรุงและบ ารุงรักษาระบบสาธารณปูโภค สาธารณูปการ ด้านโครงสรา้งพืน้ฐานใหไ้ด้

มาตรฐานเพยีงพอและสอดคล้องกับผังเมืองรวมและมีความพร้อมในการรองรับการขยายตัวของเศรษฐกจิ

และสงัคมในอนาคต 

           3.บรหิารจัดการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใหย้ั่งยืนควบคู่กับวิถีชีวติของชุมชน 

           4.พัฒนาการศึกษา ศิลปวัฒนธรรมและภมูิปัญญาท้องถิ่นและพัฒนางานดา้นการศึกษา สาธารณสุข 

สิ่งแวดล้อม 

        5.ส่งเสรมิประชาชนไดพ้ัฒนาศักยภาพ ทัง้ทางด้านรา่งกายและจิตใจ สติปัญญา เพื่อให้รู้เท่าทันและ

สามารถปรับตัวต่อการเปลีย่นแปลงในทุกด้าน มีศักยภาพในการรว่มคิด รว่มท า รว่มรับผิดชอบ สามารถแกไ้ข

ปัญหาและพัฒนาชุมชนตนเองไดอ้ย่างมีประสิทธภิาพ 
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ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ขององคก์ารบรหิารส่วนต าบลต้นมะพรา้ว ได้ก าหนดยุทธศาสตรแ์ละแนวทางการ

พัฒนายุทธศาสตรไ์ว ้8 ยุทธศาสตร ์ดงันี้ 

     การพัฒนาดา้นเศรษฐกจิพอเพียง 

     การพัฒนาดา้นคมนาคม ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 

     การพัฒนาดา้นทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม 

     การพัฒนาดา้นแหล่งน้ า 

     การพัฒนาดา้นการศึกษา ศาสนา ศลิปวัฒนธรรม จารตีประเพณี ภูมิปญัญาท้องถิ่น 

     การพัฒนาดา้นสาธารณสุข 

     การพัฒนาดา้นคุณภาพชวีิต 

     การพัฒนาดา้นกระบวนการบริหารจัดการที่ดใีนองคก์รและการมีส่วนรว่มของประชาชน 

ง. การวางแผน 

  องค์การบริหารส่วนต าบลต้นมะพร้าว ได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 

ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัด

เวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่  

กอ่นน ามาจัดท าโครงการเพื่อพัฒนาพืน้ที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป 

  องค์การบริหารส่วนต าบลต้นมะพร้าว ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 

2561-2565) โดยได้ก าหนดโครงการที่จะด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 

ยุทธศาสตร์ 

2563  2564  2565 รวม 

จ านวน

โครงการ งบประมาณ 
จ านวน

โครงการ งบประมาณ 
จ านวน

โครงการ งบประมาณ 

จ านวน

โครงการ งบประมาณ 

1. ด้านเศรษฐกิจพอเพียง 4 80,000 3 65,000 3 65,000 10 210,000 

2.  ด้านคมนาคม ระบบ

สาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
16 16,868,500 16 24,839,000 

4 2,605,000 
36 44,312,500 

3. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 
4 216,000 2 11,000 

2 11,000 
8 238,000 

4. ด้านแหล่งน้ า 8 2,125,000 7 1,550,000 3 1,220,000 18 4,895,000 

5. ด้านการศึกษา ศาสนา 

ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี 

ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

22 1,911,400 20 1,486,400 

20 1,486,400 

62 4,884,200 

6. ด้านสาธารณสุข 8 325,000 8 325,000 8 325,000 24 975,000 

7. ด้านคุณภาพชีวิต 10 3,491,000 8 3,520,000 9 3,885,000 27 10,896,000 

๘.ด้านกระบวนการจัดการที่ดีใน

องค์กรและการมีส่วนร่วมของ

ประชาชน 

18 3,012,594 12 818,940 

11 800,860 

41 4,632,394 

รวม 90 28,029,494 76 32,615,340 60 10,398,260 226 71,034,094 

 

/จ.การ... 
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จ.การจัดท างบประมาณ 

ผู้บริหารองคก์ารบริหารส่วนต าบลต้นมะพร้าว ได้ประกาศใชข้้อบัญญัติงบประมาณรายจา่ยประจ าปงีบประมาณ 

จ านวน 51 โครงการ งบประมาณ 7,174,470 บาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ได้ ดงันี้ 

ยุทธศาสตร์ โครงการ งบประมาณตาม

ข้อบัญญัต ิ

ด้านเศรษฐกิจพอเพยีง 3 60,000 

ด้านคมนาคม ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 3 2,068,000 

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 1 6,000 

ด้านแหลง่น้ า - - 

ด้านการศกึษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญา

ท้องถิ่น 

18 714,850 

ด้านสาธารณสุข 8 355,200 

ด้านคุณภาพชวีติ 7 3,400,000 

ด้านกระบวนการบริหารจัดการท่ีดใีนองค์กรและการมสี่วนร่วมของ

ประชาชน 

11 570,000 

รวม 51 7,174,470 
 

รายละเอียดโครงการในข้อบญัญัตงิบประมาณ อบต.ต้นมะพรา้ว ม ีดังนี ้

ที่ ยุทธศาสตร์ โครงการ จ านวน

งบประมาณ 

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

1 ดา้นเศรษฐกิจ

พอเพียง 

สง่เสริมอาชีพและพัฒนา

อาชีพครอบครัวตามหลัก

ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 

 

30,000 เพื่อสง่เสริมให้ประชาชนในเขตพืน้ท่ี

มรีายได้จากอาชีพเสริมเพิ่มขึน้ 

ปีละ 1 ครัง้ 

2 ดา้นเศรษฐกิจ

พอเพียง 

อบรมให้ความรู้ในการจัดท า

น้ าหมักชีวภาพ (EM) 

15,000 เพื่อลดปรมิาณขยะเปียก ลดปัญหา

น้ าเสยี ลดกลิ่นไม่พึงประสงค์จากน้ า

เสยีและใหบุ้คลากรมีความรูค้วาม

เข้าใจในการท าน้ าหมักชีวภาพ 

ปีละ 1 ครัง้ 

3 ดา้นเศรษฐกิจ

พอเพียง 

อุดหนุนการจัดงานพระนคร

คีรีเมืองเพชร ครัง้ท่ี 

15,000 1.เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติบูรพ

มหากษัตราธิราช ต้ังแต่อดีตจนถึง

ปัจจุบัน 2.เพื่อเป็นการสง่เสรมิและ

ธ ารงรักษาไวซ้ึ่งศิลปวัฒนธรรม

ประเพณีอันดีงามของชาวอ าเภอ

เมอืงเพชรบุรแีละจังหวัดเพชรบุรี 

เพื่อสนับสนุนงบประมาณ

และการเข้ารว่มกิจกรรม 

/รายละเอียด... 
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รายละเอียดโครงการในข้อบญัญัตงิบประมาณ อบต.ต้นมะพรา้ว ม ีดังนี ้

ที่ ยุทธศาสตร์ โครงการ จ านวน

งบประมาณ 

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

4 ดา้นคมนาคม ระบบ

สาธารณูปโภค 

สาธารณูปการ 

วางท่อระบายน้ า       

ค.ส.ล.นาสองกระทง 

หมู ่1 พร้อมบ่อพัก

และลงทรายถมท่อ

ระบายน้ า ค.ส.ล. 

1,810,000 1.เพื่อให้การคมนาคม

สะดวก รวดเร็ว 

ปลอดภัยท้ังชวีิตและ

ทรัพย์สิน 2.เพื่อป้องกัน

การเกิดอุบัติเหตุใน

บรเิวณท่ีคับแคบ 

ช่วงท่ี 1ขนาดกว้าง⌀1.00 เมตร 

จ านวน 243 ท่อนพร้อมบ่อพัก

ขนาด 1.50*1.50 เมตร ทุก

ระยะ 20 เมตร จ านวน 13 บ่อ

และลงทรายถมท่ี 2,275 ลบ.ม. 

กว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ยาว

ประมาณ 260 เมตร ลกึเฉลี่ย

ประมาณ 1.50 เมตร ช่วงท่ี 2 

ขนาดกวา้ง⌀1.00 เมตร จ านวน 

13 ท่อนพร้อมบ่อพักขนาด 

1.50*1.50 เมตร จ านวน 1 บ่อ

และลงทรายถมท่ี 125 ลบ.ม. 

กว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ยาว

ประมาณ 10 เมตร ลกึเฉลี่ย

ประมาณ 1.50 เมตร 

5 ดา้นคมนาคม ระบบ

สาธารณูปโภค 

สาธารณูปการ 

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.

สายบ้านนายประเทือง 

ถึงบ้านนางใบ สุข

เสดาะ บา้นท่ามะเก

ลื่อ หมู่ท่ี 1 

 

892,000 เพื่อให้การคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว 

ปลอดภัย ทั้งชีวติและ

ทรัพย์สิน 

กว้าง 3.50 ม. ยาว 255 ม. หนา 

0.15 ม. หรอืมพีื้นท่ีเทคอนกรีต

ไม่น้อยกว่า 892.50 ตร.ม.พร้อม

รางระบายน้ า ค.ส.ล.กว้าง 0.50 

ม.ยาว 255 ม. สูง 0.45 ม.หนา 

0.10 ม. 

6  ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.

สายคลองชลประทาน 

ตรอกมะขามโพรง หมู ่

3-ต าบลหนองปรง 

1,176,000 เพื่อให้การคมนาคม

เป็นไปดว้ยความสะดวก 

รวดเร็ว ปลอดภัยทัง้ชีวิต

และทรัพย์สิน 

กว้าง 6.00 ม. ยาว 350 ม.หนา 

0.15 ม. หรอืมพีื้นท่ีไม่น้อยกว่า 

2,100 ตร.ม.พร้อมลงหนิคลุก

ไหล่ทางทัง้ 2 ข้าง 

7 ดา้น

ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม 

คัดแยกขยะจาก

ครัวเรอืน 

6,000 เพื่อสง่เสริมให้ประชาชน

ในเขตพืน้ท่ีสามารถลด

ขยะในครัวเรอืนของ

ตนเองได้ 

ครัวเรอืนในเขตพื้นท่ีต าบลต้น

มะพร้าว 

8 ดา้นการศึกษา ศาสนา 

ศิลปวัฒนธรรม จารีต

ประเพณ ีภูมปัิญญา

ท้องถิ่น 

อาหารเสริม (นม) 30,000 เพื่อจา่ยเป็นค่าอาหาร

เสริม(นม) ศพด.วัด

หนองควงและโรงเรยีน

วัดหนองควง 

เด็กนักเรยีน มีรา่งกายท่ีแข็งแรง 

สมบูรณ์ 

9 ด้านการศึกษา ศาสนา 

ศิลปวัฒนธรรม จารีต

ประเพณี ภูมปิัญญา

ทอ้งถิ่น 

กิจกรรมสานสัมพันธ์

วันกฬีา 

5,000 เพื่อให้เด็ก ศพด.ได้รูจ้ัก

การออกก าลังกายเพื่อ

สุขภาพท่ีแข็งแรง 

เด็กและผู้ปกครองเด็กใน ศพด.

ประมาณ 30 คน 



-5- 

ที่ ยุทธศาสตร์ โครงการ 
จ านวน

งบประมาณ 
วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

10. 

ดา้นการศึกษา ศาสนา 

ศิลปวัฒนธรรม จารีต

ประเพณ ีภูมปัิญญา

ท้องถิ่น 

ภูมิคุม้กันแก้ไขปัญหายา

เสพติดในเด็กและ

เยาวชน 

25,000 

1.เพื่อให้เด็กและเยาวชน

รูจ้ักการป้องกันตัวเองให้

ห่างไกลยาเสพติด 2.เพื่อให้

เด็กและเยาวชนรู้จักการใช้

เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 

เด็กและเยาวชนในเขตพืน้ท่ีต าบล

ต้นมะพร้าว ประมาณ 

11. 

ดา้นการศึกษา ศาสนา 

ศิลปวัฒนธรรม จารีต

ประเพณ ีภูมปัิญญา

ท้องถิ่น 

สนับสนุนค่าใชจ้า่ยใน

การบริหารสถานศึกษา 

-เงินอุดหนุนส าหรับ

สนับสนุนอาหาร

กลางวัน 

125,950 

เพื่อจา่ยเป็นค่าอาหาร

กลางวันส าหรับสนับสนุน

อาหารกลางวันศูนย์พัฒนา

เด็กเล็ก(ศพด.) ที่ อปท.

จัดต้ังขึ้นเองอัตรามื้อละ 

20บาทต่อคน จ านวน 

245 วัน 15 คน 

เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรยีน

วัดหนองควง ประมาณ 15 คน 

12. 

ดา้นการศึกษา ศาสนา 

ศิลปวัฒนธรรม จารีต

ประเพณ ีภูมปัิญญา

ท้องถิ่น 

-เงินอุดหนุนส าหรับ

สนับสนุนค่าจัดการเรยีน

การสอนของศูนย์พัฒนา

เด็กเล็ก(รายหัว) 

125,950 

เพื่อสนับสนุนค่าจัดการ

เรยีนการสอนของศูนย์

พัฒนาเด็กเล็ก(รายหัว) )

(อายุ2-5ปี คนละ 1,700

บาท/ปี 

เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรยีน

วัดหนองควง ประมาณ 15 คน 

13. 

ดา้นการศึกษา ศาสนา 

ศิลปวัฒนธรรม จารีต

ประเพณ ีภูมปัิญญา

ท้องถิ่น 

-เงินอุดหนุนส าหรับ

สนับสนุนค่าใชจ้า่ยใน

การจดัการศึกษาศูนย์

พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) 

125,950 

เพื่อสนับสนุนค่าใช้จา่ยใน

การจัดการศึกษาศูนย์

พัฒนาเด็กเล็กโรงเรยีนวัด

หนองควง 

อายุ(3-5 ปี)ใน ศพด.

ประกอบดว้ย 1ค่าหนังสือเรยีน

อัตราคนละ 200 บาท/ป ี2.ค่า

อุปกรณ์การเรียน อัตราคนละ 

200 บาท/ป ี3.ค่าเครื่องแบบ

นักเรยีน อัตราคนละ 300บาท/ปี 

4.ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อัตรา

คนละ 430 บาท/ป ี(15คน*

1,130บาท) 

14. 

ดา้นการศึกษา ศาสนา 

ศิลปวัฒนธรรม จารีต

ประเพณ ีภูมปัิญญา

ท้องถิ่น 

วันผู้สูงอายุ 50,000 

เพื่อสบืสานวัฒนธรรม

ประเพณแีละสง่เสรมิ

กิจกรรมให้ผู้สูงอายุ 

ประชาชนเข้ารว่มกิจกรรม 100 

คน 

15 

ดา้นการศึกษา ศาสนา 

ศิลปวัฒนธรรม จารีต

ประเพณ ีภูมปัิญญา

ท้องถิ่น 

ลานวัฒนธรรมต าบลต้น

มะพร้าว 
3,000 

เพื่อสบืสานวัฒนธรรมของ

ต าบลต้นมะพรา้ว 
ผู้เข้ารว่มกิจกรรม 100 คน 

/ท่ี... 
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16. 

ดา้นการศึกษา ศาสนา 

ศิลปวัฒนธรรม จารีต

ประเพณ ีภูมปัิญญา

ท้องถิ่น 

สง่เสริมศิลปะและ

วัฒนธรรมส าหรับเด็กและ

เยาวชนต าบลต้นมะพร้าว 

20,000 
เพื่อให้เด็กและเยาวชนสืบสาน

ศิลปวัฒนธรรม 
ผู้เข้ารว่มกิจกรรม 100 คน 

17. 

ดา้นการศึกษา ศาสนา 

ศิลปวัฒนธรรม จารีต

ประเพณ ีภูมปัิญญา

ท้องถิ่น 

ประเพณลีอยกระทง 80,000 
เพื่อสบืสานศิลปวัฒนธรรม 

ประเพณลีอยกระทง 

ประชาชนเข้ารว่มกิจกรรม

จ านวน 100 คน 

18. 

ดา้นการศึกษา ศาสนา 

ศิลปวัฒนธรรม จารีต

ประเพณ ีภูมปัิญญา

ท้องถิ่น 

โครงการกีฬาต้านยาเสพ

ติด-แข่งขันกฬีาฟุตบอล

ห่างไกลยาเสพติด 

60,000 

1.เพื่อให้เด็ก เยาวชน ผู้ท่ีเข้า

รว่มกิจกรรมมสีุขภาพท่ีดี 

แข็งแรง๒.เพื่อแสดงออกถึง

ความรัก ความสามัคคี ไม่ใชส้าร

เสพติด 

เด็ก เยาวชน ประชาชนและผู้

ท่ีสนใจเข้ารว่มกิจกรรม 

ประมาณ 100 คน 

19. 

ดา้นการศึกษา ศาสนา 

ศิลปวัฒนธรรม จารีต

ประเพณ ีภูมปัิญญา

ท้องถิ่น 

โครงการกีฬาต้านยาเสพ

ติด-แข่งขันกีฬาพืน้บ้าน 

ต้านยาเสพติด 

40,000 

1.เพื่อให้เด็ก เยาวชน ผู้ท่ีเข้า

รว่มกิจกรรมมสีุขภาพท่ีดี 

แข็งแรง๒.เพื่อแสดงออกถึง

ความรัก ความสามัคคี ไม่ใชส้าร

เสพติด 

เด็ก เยาวชน ประชาชนและผู้

ท่ีสนใจเข้ารว่มกิจกรรม 

ประมาณ 100 คน 

20. 

ดา้นการศึกษา ศาสนา 

ศิลปวัฒนธรรม จารีต

ประเพณ ีภูมปัิญญา

ท้องถิ่น 

การจัดงานวันคล้ายวันพระ

ราชสมภพพระบาทสมเด็จ

พระบรมชนกาธิเบศร มหา

ภูมิพลอดุลยเดมหาราช

บรมนาถบพิตร(วันพ่อ

แห่งชาติ) 

10,000 

1.เพื่อเทิดทูนพระเกียรติคุณ

ของพระบาทสมเด็จพระ

เจา้อยู่หัว 2.เพื่อเทิดทูนพระคุณ

พ่อและยกย่องบทบาทของพ่อท่ี

มต่ีอครอบครัวและสังคม 

เด็ก เยาวชน ประชาชนใน

ต าบลต้นมะพรา้วและ

ใกลเ้คียงประมาณ 150 คน 

21. 

ด้านการศึกษา ศาสนา 

ศิลปวัฒนธรรม จารีต

ประเพณี ภูมิปัญญา

ท้องถิ่น 

การจัดงานมหามงคลเฉลิม

พระชนมพรรษา 12 สิงหา 

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

พระบรมราชินนีาถพระบรม

ราชชนนีพันปีหลวง (วันแม่

แห่งชาติ) 

13,000 

1.เพื่อเทิดทูนพระเกียรติคุณ

สมเด็จพระนางเจ้าฯ

พระบรมราชินนีาถ 2.เพื่อเทิดทูน

พระคุณแม่ และยกยอ่งบทบาท

ของแม่ทีมีต่อครอบครัวและสงัคม 

เด็ก เยาวชน ประชาชนในต าบล

ต้นมะพร้าวและใกล้เคียง

ประมาณ 200 คน 

22 

ด้านการศึกษา ศาสนา 

ศิลปวัฒนธรรม จารีต

ประเพณ ีภูมิปัญญา

ท้องถิ่น 

การจัดงานวันเฉลิมพระ

ชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ

พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสิ

นทรมหาวชิราลงกรณ พระ  

วชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 

5,000 

1.เพื่อเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา

และพระมหากษัตริย์  

2.เพื่อเฉลิมพระเกียรติ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่อง

ในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล

เฉลิมพระชนมพรรษา 28 

กรกฎาคม 

เด็ก เยาวชน ประชาชนในต าบล

ต้นมะพร้าวและใกล้เคียง

ประมาณ 150 คน 
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23. 

ดา้นการศึกษา ศาสนา 

ศิลปวัฒนธรรม จารีต

ประเพณ ีภูมปัิญญา

ท้องถิ่น 

การจัดงานวันคล้ายวัน

สวรรคตพระบาทสมเด็จ

พระบรมชนกาธิเบศรมหา

ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช

บรมนาถบพิตร 

14,000 

1.เพื่อเทิดพระเกียรติและ

แสดงออกถึงความจงรักภักด ี

2.เพื่อส านึกในพระมหา

กรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จ

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย

เดชฯ 

เด็ก เยาวชน ประชาชนใน

ต าบลต้นมะพรา้วและ

ใกลเ้คียงประมาณ 150 คน 

24. 

ดา้นการศึกษา ศาสนา 

ศิลปวัฒนธรรม จารีต

ประเพณ ีภูมปัิญญา

ท้องถิ่น 

การจัดงานวันเฉลิมพระ

ชนมพรรษาสมเด็จพระ

นางเจา้สุทิดา พัชรสุธา

พิมลลักษณ พระบรม

ราชินี 

32,000 

1.เพื่อเฉลมิพระเกียรติสมเด็จ

พระนางเจา้สุทิดาฯพระบรม

ราชินี 2. เพื่อสง่เสริมให้ทุกภาค

สว่นไดม้สีว่นรว่มในการจัด

กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลมิ

พระชนมพรรษา 3. เพื่อปลูกฝัง

ให้เด็ก เยาวชน ประชาชน มี

ความจงรักภักดีต่อสถาบัน

พระมหากษัตรยิ์ 

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา 

พนักงานสว่นต าบลและผู้น า

ชุมชนฯลฯ ประมาณ 200 คน 

25. 

ดา้นการศึกษา ศาสนา 

ศิลปวัฒนธรรม จารีต

ประเพณ ีภูมปัิญญา

ท้องถิ่น 

วันธงชาตไิทย (28 

กันยายนของทุกปี) 
10,000 

1.เพื่อน้อมร าลกึถึง

พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกลา้

เจา้อยู่หัว รัชกาลท่ี 6 ทรง

พระราชทานธงไตรรงค์เป็นธง

ชาติไทย 2.เพื่อสร้างความ

ภาคภูมิใจของคนในชาติ 

คณะผู้บริหาร พนักงานสว่น

ต าบลผู้น าชุมชน ฯลฯ 

ประมาณ 50 คน 

26. ดา้นสาธารณสุข 

ฉีดพ่นหมอกควันเพื่อ

ป้องกันการแพร่ระบาด

ของโรคไข้เลือดออก 

100,000 
พ่นหมอกควันป้องกันโรค

ไข้เลือดออก 

รณรงค์พน่หมอกควันทุก 3 

เดอืน 

27. ดา้นสาธารณสุข 

ขับเคลื่อนโครงการสัตว์

ปลอดโรค คนปลอดภัย 

จากโรคพิษสุนัขบ้าตาม

พระปณิธาน 

ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จ

พระเจา้น้องนางเธอ เจา้

ฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์

อัครราชกุมาร ีกรมพระศรี

สวางควัฒนวรขัตติยราช

นารี 

68,000 

1 เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเพื่อ

ลดความเสี่ยงของประชาชนจาก

โรคพิษสุนัขบ้า 2 เพื่อป้องกันไม่ให้

มีผู้เสียชีวติด้วยโรคพิษสุนัขบ้า 3 

เพื่อให้ประชาชนมีความเข้าใจใน

เรื่องพิษสุนัขบ้าและใหค้วามส าคัญ

ในการป้องกันโรคในสัตว์และคน 4 

เพื่อควบคุมป้องกนัการระบาดของ

โรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่ อบต.ต้น

มะพรา้ว 5 เพื่อสรา้งจิตส านึกใน

ความรับผดิชอบต่อสุนัขและแมวที่

เลี้ยง 

1 ควบคุมโรคด้วยการฉีด

วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

ภายในเขตต าบลต้นมะพร้าว 

ในเดือนกุมภาพันธ์-มนีาคม 

2561 2 สุนัขหรอืแมวและ

สัตว์สี่เท้าท่ีประชาชนเลีย้งใน

เขต อบต. 
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28. ดา้นสาธารณสุข 

ส ารวจข้อมูลจ านวนสัตว์

และขึน้ทะเบียนสัตว์ตาม

โครงการสัตว์ปลอดโรค 

คนปลอดภัยจากโรคพิษ

สุนัขบ้า ตามพระปณิธาน 

ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จ

พระเจา้น้องนางเธอ เจา้ฟ้า

จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัคร

ราชกุมารี กรมพระศรี

สวางควัฒนวรขัตติยราช

นารี 

7,200 

เพื่อส ารวจจ านวนสัตว์และขึน้

ทะเบียนสัตว์ในเขตพืน้ท่ีของต าบล

ต้นมะพร้าว 

จ านวนสัตว์ในเขตพืน้ท่ี

ต าบลต้นมะพรา้ว 

29. ดา้นสาธารณสุข 

เงินอุดหนุนส าหรับ

ด าเนินการตามแนวทาง

โครงการพระราชด าริดา้น

สาธารณสุข 

80,000 

เพื่อสนับสนุนให้หมู่บ้านๆละ

20,000บาทให้ คกก.หมู่บ้าน 

จัดท าโครงการตามพระราชด าริ

ดา้นสาธารณสุขโดยจัดท า

โครงการเสนอขอรับงบประมาณ

จาก อปท.ต้องผ่านกระบวนการ

ประชาคมหมูบ้่านให้มีความ

เหมาะสมกับปัญหาและบริบทของ

หมูบ้่านโดยมีโครงการดังนี้ 

สนับสนุนโครงการหมูบ้่าน

ละ 3 โครงการ 

30. ดา้นสาธารณสุข ครอบครัวอบอุ่น 20,000 

เพื่อสร้างความสัมพันธ์ใคร

ครอบครัวให้มีความอบอุ่น เพิ่ม

ความรัก ความสามัคคีเพิ่มขึน้ 

จ านวนครอบครัว เด็ก 

เยาวชนเข้ารว่มกิจกรรม 

ประมาณ 50 ครอบครัว 

31. ดา้นสาธารณสุข 
เยี่ยมบ้านผู้พิการ ผู้สูงอายุ 

และผู้ประสบภัย 
30,000 

เพื่อดูแล ใหค้ าแนะน า คัดกรอง 

ให้ความช่วยเหลือ ผู้พิการ 

ผู้สูงอายุ และผู้ประสบภัย ให้มี

คุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้นชีวิตท่ีดีขึ้น 

จ านวนผู้พิการ ผู้สูงอายุ 

และผู้ประสบภัยที่ได้รับการ

ดูแล 

32. ดา้นสาธารณสุข 
กองทุนหลักประกันสุขภาพ

ระดับท้องถิ่น (สปสช.) 
50,000 

เพื่อสมทบกองทุน สปสช. 4 

หมูบ้่าน 

ตามโครงการท่ีได้รับอนุมัติ

งบประมาณ 

33. ดา้นสาธารณสุข 
ควบคุม ป้องกันและระงับ

โรคติดต่อ 
30,000 

1.เพื่อส่งเสรมิและสนับสนนุให้

ประชาชนสามารถป้องกันโรคระบา

ด้วยตนเอง 2.เพื่อลดค่าใช้จ่ายของ

ราชการให้แก่ประชาชนในการเฝ้า

ระวังและป้องกันการติดเชื้อโรค 3.

เพื่อสรา้งความตระหนักใหแ้ก่

ประชาชนในการเฝ้าระวังและป้องกัน

การติดโรค 

1.บุคลากรในสังกัด อบต.

ต้นมะพร้าว  

2.ผู้น าชุมชนและประชาชน

ผู้สนใจประมาณ 60 คน 
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34. ดา้นคุณภาพชีวิต 
รณรงค์ลดอุบัติเหตุในช่วง

เทศกาลต่างๆ 
50,000 

เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุในช่วง

เทศกาลต่างๆ 

ประชาชนผู้ท่ีสัญจรไปมาบน

ท้องถนน 

35. ดา้นคุณภาพชีวิต 

ซ้อมแผนป้องกันและบรรเทา

สาธารณภัยดา้นอัคคีภัย

ระดับชุมชน 

20,000 

เพื่ออบรมให้ความรู ้ในการ

ป้องกันและบรรเทาเหตุ ดา้น

อัคคีภัยระดับชุมชน 

จัดอบรมให้กับประชาชน 

ผู้น าชุมชน ประมาณ 50 

คน 

36. ดา้นคุณภาพชีวิต งานวันเด็กแห่งชาติ 80,000 

เพื่อสง่เสริมพัฒนาการและท า

กิจกรรมร่วมกันเพื่อความ

สามัคคี 

เด็ก เยาวชน ประชาชน

ต าบลต้นมะพรา้ว ประมาณ 

150 คน 

37. ดา้นคุณภาพชีวิต สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 2,700,000 
เพื่อช่วยเหลอืผู้สูงอายุให้มี

รายได้และมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น 

สนับสนุนเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ 

ให้กับผู้มสีทิธิ์ 

38. ดา้นคุณภาพชีวิต สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้พิการ 450,000 
เพื่อช่วยเหลอืผู้พิการให้มีรายได้

และมคีุณภาพชีวิตท่ีดขีึน้ 

สนับสนุนเบ้ียยังชีพผู้พิการ 

ให้กับผู้มสีทิธิ์ 

39. ดา้นคุณภาพชีวิต 
สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วย

เอดส์ 
100,000 

เพื่อช่วยเหลอืผู้ป่วยเอดส์ให้มี

รายได้และมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น 

สนับสนุนเบ้ียยังชีพผู้ป่วย

เอดส์ ให้กับผู้มีสทิธิ์ 

40. ดา้นคุณภาพชีวิต 

ฝึกอบรมจิตอาสาภัยพิบัติ

ประจ าองค์กรปกครองสว่น

ท้องถิ่น 

103,000 

1.เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและ

ความเข้มแข็งให้แก่ อบต.ต้น

มะพร้าวใหม้ีบุคลากรท่ีสามารถ

ช่วยเหลอืเจา้พนักงานในการ

บรรเทาสาธารณภัยได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 2.เพื่อสง่เสริม

ความรู้ด้านการจัดการสาธารณ

ภัยเบือ้งต้นระบบบัญชาการ

เหตุการณ์(Incident Command 

System:ICS)การควบคุมส่ังการ 

การบริหารจัดการสาธารณภัย

ในพืน้ท่ีเกิดเหตุท่ีเป็นรูปแบบ

และมาตรฐานเดยีวกันสามารถ

บัญชาการและปฏิบัติการ

รว่มกับชุดปฏบัิติการอ่ืนอย่างมี

เอกภาพ 3.เพื่อพัฒนาระบบ

การปฏิบัติงานกู้ภัยในภาวะ

ฉุกเฉินให้เป็นระบบรวดเร็วและ

ทันต่อเหตุการณ์ ฯลฯ 

1.ผู้เข้ารับการอบรมไดแ้ก่

จติอาสาภัยพิบัติของ อบต.

ต้นมะพร้าว ประมาณ 50 

คน 2. ผู้สังเกตุการณ์ได้แก่

นักเรยีนจิตอาสา หลักสูตร

พืน้ฐานและ/หรือหลักสูตร

ประจ าประมาณ 10 คน 
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41. 

ดา้นกระบวนการบรหิาร

จัดการท่ีดีในองค์กรและการมี

สว่นร่วมของประชาชน 

อบรมให้ความรู้ในการ

บรหิารจัดการท่ีดีในการ

ป้องกันและปราบปราม

ทุจริต 

5,000 

1. เพื่อให้มคีวามรู้ความ

เข้าใจและด าเนินงานด้วย

ความโปรง่ใสซื้อสัตย์และ

สุจริต 

คณะผู้บริหาร,สมาชิก 

พนักงานสว่นต าบล 

พนักงานจ้าง และผู้ท่ี

เกี่ยวข้อง 

42. 

ดา้นกระบวนการบรหิาร

จัดการท่ีดีในองค์กรและการมี

สว่นร่วมของประชาชน 

พัฒนาศักยภาพในการ

ปฏบัิติงานของคณะ

ผู้บรหิาร สมาชิกสภาฯ 

พนักงานสว่นต าบลและ

ผู้น าชุมชน 

259,300 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ

ท างานและน ามาประยุกต์ใช้

ให้เกิดประโยชน์สูงสุดภายใน

องค์กรและในพื้นท่ี 

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ 

พนักงานสว่นต าบลและผู้น า

ชุมชน 

43. 

ดา้นกระบวนการบรหิาร

จัดการท่ีดีในองค์กรและการมี

สว่นร่วมของประชาชน 

จัดท าแผนท่ีภาษี 201,720 

เพื่อให้องค์การบรหิารสว่น

ต าบลสามารถจัดเก็บภาษีได้

อย่างมปีระสทิธิภาพ 

จัดท าแผนท่ีภาษีในเขตพื้นท่ี 

องค์การบรหิารส่วนต าบล

ต้นมะพร้าว 

44. 

ดา้นกระบวนการบรหิาร

จัดการท่ีดีในองค์กรและการมี

สว่นร่วมของประชาชน 

จัดการเลือกต้ัง/เลือกต้ัง

ซ่อมผู้บรหิารท้องถิ่นและ

สมาชิกสภาท้องถิ่น 

10,400 

เพื่อสรรหาผู้น าที่มีความรู้ 

ความสามารถและเป็นท่ี

ยอมรับของประชาชนใน

ต าบล 

จัดการเลือกต้ังภายในต าบล 

ท้ัง 4 หมู่บ้าน 

45. 

ดา้นกระบวนการบรหิาร

จัดการท่ีดีในองค์กรและการมี

สว่นร่วมของประชาชน 

เสริมสร้างคุณธรรมและ

จริยธรรมให้กับบุคลากร

ของ อบต. 

60,000 

1.เพื่อเสรมิสรา้งคุณธรรม 

จริยธรรมในองค์กรและปลูก

จิตส านึกใหค้ณะผู้บริหาร 

พนักงานส่วนต าบลและ

พนักงานจ้างของ อบต. 2. เพื่อ

ปลูกฝังและพัฒนาแนวคิดของ

การเป็นองคก์รของรัฐ ที่มี

คุณธรรมจริยธรรม ตระหนักถึง

ความเสียหายอย่างรุนแรงจาก

การทุจรติคอรัปชั่นและการ

แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว 3.

เพื่อให้คณะผู้บริหาร พนักงาน

ส่วนต าบล พนักงานจ้างได้

ตระหนักถงึบทบาทหน้าทีข่อง

ตนเอง 4.เพื่อให้คณะผู้บริหาร 

พนักงานส่วนต าบล พนกังาน

จ้างตระหนักและเข้าใจถึง

บทบาทและความสัมพันธ์

ระหว่างพฤตกิรรมส่วนบุคคล

และผลกระทบต่อการท างาน

ขององค์กรโดยการมีส่วนร่วม 

คณะผู้บริหาร พนักงานสว่น

ต าบลและพนักงานจา้งของ

องค์การบรหิารส่วนต าบล

ต้นมะพร้าว จ านวน

ประมาณ 31 คน 
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46. 

ดา้นกระบวนการบรหิาร

จัดการท่ีดีในองค์กรและการมี

สว่นร่วมของประชาชน 

บรหิารอ านวยการศูนย์

ประสานการปฏบัิติการ

รว่มและอ านวยความ

สะดวกแก่ประชาชนระดับ

อ าเภอเมืองเพชรบุรี 

11,000 

1.เพื่อด าเนินการตาม

ประกาศอ าเภอเมือง

เพชรบุรเีรื่องจัดต้ังศูนย์

ประสานการปฏบัิติการร่วม

และอ านวยความสะดวก

ของประชาชนขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นและ

ปฏบัิติงานให้เป็นไปตาม

หลักเกณฑ์ท่ีกรมสง่เสริม

การปกครองท้องถิ่น

ก าหนด 

1.ปัญหาความ

ต้องการของ

ประชาชนในเขต

อ าเภอ ไดร้ับ

การศึกษาปัญหา

ความเดือดรอ้น

และน ามาหาแนว

ทางการแก้ไข

ปัญหา ณ ศูนย์

ประสานการ

ปฏบัิติการรว่มและ

อ านวยความ

สะดวกของ

ประชาชนของ

องค์กรปกครอง

สว่นท้องถิ่น 

47. 

ดา้นกระบวนการบรหิาร

จัดการท่ีดีในองค์กรและการมี

สว่นร่วมของประชาชน 

อบรมให้ความรู้เพื่อจัดท า

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.

2561-2565) เพิ่มเตมิ 

เปลี่ยนแปลง และทบทวน

แผนพัฒนาท้องถิ่น ของ

องค์การบรหิารส่วนต าบล

ต้นมะพร้าว 

6,000 

1 เพื่อชีแ้นะแนวทางในการ

ท างานและประสานงาน

รว่มกันระหว่างส่วนราชการ

และประชาชนและการมี

สว่นร่วมในการจัดท า

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2 

เพื่อประชาสัมพันธ์ให้

ประชาชนมีความรูค้วาม

เข้าใจเกี่ยวกับการ

บรหิารงานดา้นต่างๆ 

ปีละ 1-2 ครัง้ 

48. 

ดา้นกระบวนการบรหิาร

จัดการท่ีดีในองค์กรและการมี

สว่นร่วมของประชาชน 

ถนนปลอดภัย 5,000 

1.เพื่อท าความสะอาด และ

ก าจัดกิ่งไมท่ี้มกีิ่ง ก้านใหญ่

บนถนน 2. เพื่อป้องกันการ

เกิดอันตรายจาก สิ่งกีด

ขวาง จากกิ่งไม้บนท้องถนน 

พืน้ท่ีถนนในเขต

ต าบลต้นมะพรา้ว 

49. 

ดา้นกระบวนการบรหิาร

จัดการท่ีดีในองค์กรและการมี

สว่นร่วมของประชาชน 

ดว้ยน้ าใจจติอาสาพัฒนา

วัด 
12,000 

1.เพื่อท าความสะอาด

บรเิวณวัดหนองควง 2.เพื่อ

สง่เสริมให้ประชาชนมีสว่น

รว่มในการท ากิจกรรมเพื่อ

สาธารณประโยชน์ 

พืน้ท่ีบรเิวณวัด

หนองควง 
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50. 

ดา้นกระบวนการบรหิาร

จัดการท่ีดีในองค์กรและการมี

สว่นร่วมของประชาชน 

ติดต้ังประตูเปิด-ปิด หน้า

ห้องน้ าในส านักงาน อบต.

ต้นมะพร้าว 

7,000 

เพื่อใชส้ าหรับเปิด-ปิด 

หน้าห้องน้ าในส านักงาน 

อบต. 

ขนาดกว้าง

ประมาณ 1.10 

เมตร 

51. 

ดา้นกระบวนการบรหิาร

จัดการท่ีดีในองค์กรและการมี

สว่นร่วมของประชาชน 

เปลี่ยนผ้าม่านปรับแสงท่ี

ท าการ อบต.ต้นมะพร้าว 
64,000 

เพื่อใชส้ าหรับป้องกัน

แสงแดดท่ีสอ่งเข้ามาใน

ห้องท างาน 

เปลี่ยนผ้าม่านปรับ

แสงประกอบดว้ย 

1.ห้องส านักงาน

ปลัด 2.ห้องปลัด 

3. ห้องกองคลัง 4.

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

 

ฉ. การใช้จา่ยงบประมาณ 

 สรุปจ านวนโครงการและงบประมาณที่ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 
 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

โครงการ / งบประมาณ  

ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 

โครงการ / งบประมาณ ที่

ด าเนินการปีงบประมาณ 2563 
คิดเป็นร้อยละ 

โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ 

1. ดา้นเศรษฐกจิพอเพียง 4 80,000 1 15,000 1.11 0.05 

2. ด้านคมนาคม ระบบ

สาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
16 16,868,500 

2 1,617,000 2.22 5.77 

3. ด้านทรัพยากรธรรมชาติ 

และสิ่งแวดล้อม 
4 216,000 

- - - - 

4. ดา้นแหลง่น้ า 8 2,125,000 - - - - 

5. ด้ า นก า ร ศึกษา  ศาสน า 

ศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณี 

ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

22 1,911,400 

10 236,932.42 11.11 0.85 

6. ดา้นสาธารณสุข 8 325,000 4 77,406.40 4.44 0.28 

7. ดา้นคุณภาพชีวิต 10 3,491,000 5 3,231,080 5.56 11.53 

8. ด้านกระบวนการบริหาร

จัดการท่ีดีในองค์กรและการมี

สว่นร่วมของประชาชน 

18 3,012,594 

4 298,970 4.44 1.07 

รวม 90 28,029,494 26 5,476,388.82 28.88 19.55 
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รายละเอียดโครงการในข้อบญัญัตงิบประมาณรายจ่ายประจ าปีของ อบต.ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามใน

สัญญา มีดงันี ้

ที ่ ยุทธศาสตร ์ ชื่อโครงการ งบประมาณ

ตามข้อบัญญัติ 

ลงนาม เบิกจ่าย 

1 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

พอเพยีง 

อุดหนุนการจัดงานพระนครครีีเมอืง

เพชร  ครัง้ท่ี...34..  ประจ าป ี    

พ.ศ...2563..... 

15,000 15,000 15,000 

2 การพัฒนาด้านคมนาคม 

ระบบสาธารณูปโภค  

สาธารณูปการ 

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายคลอง

ชลประทาน ตรอกมะขามโพรง     

หมู ่3-ต าบลหนองปรง 

1,176,000 724,500 

 

724,500 

 

3 การพัฒนาด้านคมนาคม 

ระบบสาธารณูปโภค  

สาธารณูปการ 

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายบ้านนาย

ประเทือง ถึงบ้านนางใบ สุขเสดาะ 

บ้านท่ามะเกลื่อ หมู่ท่ี 1 

 

892,500 892,500 892,500 

4 การพัฒนาด้านการศึกษา 

ศาสนา ศลิปวัฒนธรรม จารีต

ประเพณี ภูมิปัญญาทอ้งถิ่น 

อาหารเสริม (นม) 30,000 19,212.42 19,212.42 

5 การพัฒนาด้านการศึกษา 

ศาสนา ศลิปวัฒนธรรม จารีต

ประเพณี ภูมิปัญญาทอ้งถิ่น 

สนับสนุนค่าใชจ้่ายในการบริหาร

สถานศกึษา  

-เงินอุดหนุนส าหรับอาหารกลางวัน 

73,500   

6 การพัฒนาด้านการศึกษา 

ศาสนา ศลิปวัฒนธรรม จารีต

ประเพณี ภูมิปัญญาทอ้งถิ่น 

สนับสนุนค่าใชจ้่ายในการบริหาร

สถานศกึษา 

-เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนค่า

จัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนา

เด็กเล็ก(รายหัว) 

25,500  

108,040 

 

108,040 

7 การพัฒนาด้านการศึกษา 

ศาสนา ศลิปวัฒนธรรม จารีต

ประเพณี ภูมิปัญญาทอ้งถิ่น 

สนับสนุนค่าใชจ้่ายในการบริหาร

สถานศกึษา 

-เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุน

ค่าใชจ้่ายในการจัดการศึกษาศนูย์

พัฒนาเด็กเล็ก(ศพด.) 

16,950   

8 การพัฒนาด้านการศึกษา 

ศาสนา ศลิปวัฒนธรรม จารีต

ประเพณี ภูมิปัญญาทอ้งถิ่น 

โครงการประเพณีลอยกระทง 80,000 80,000 80,000 

9 การพัฒนาด้านการศึกษา 

ศาสนา ศลิปวัฒนธรรม จารีต

ประเพณี ภูมิปัญญาทอ้งถิ่น 

การจัดงานวันคลา้ยวันพระราชสมภพ

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 

มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม

นาถบพิตร(วันพ่อแห่งชาติ) 

10,000 9,480 9,480 
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ที ่ ยุทธศาสตร ์ ชื่อโครงการ งบประมาณ

ตามข้อบัญญัติ 

ลงนาม เบิกจ่าย 

10 การพัฒนาด้านการศึกษา 

ศาสนา ศลิปวัฒนธรรม จารีต

ประเพณี ภูมิปัญญาทอ้งถิ่น 

การจัดงานมหามงคลเฉลิมพระ

ชนมพรรษา 12 สิงหา สมเด็จพระ

นางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชนินีาถ 

พระบรมราชชนนีพันปีหลวง (วันแม่

แห่งชาติ) 

13,000 12,580 12,580 

11 การพัฒนาด้านการศึกษา 

ศาสนา ศลิปวัฒนธรรม จารีต

ประเพณี ภูมิปัญญาทอ้งถิ่น 

การจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทร

รามาธบิดี ศรีสนิทร มหาวชริาลง

กรณ พระวชริเกล้าเจ้าอยู่หัว 

5,000 3,360 3,360 

12 การพัฒนาด้านการศึกษา 

ศาสนา ศลิปวัฒนธรรม จารีต

ประเพณี ภูมิปัญญาทอ้งถิ่น 

การจัดงานวันคลา้ยวันสวรรคต

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 

มหาภูมพิลอดุลยเดชมหาราชบรม

นาถบพิตร 

14,000 760 760 

13 การพัฒนาด้านการศึกษา 

ศาสนา ศลิปวัฒนธรรม จารีต

ประเพณี ภูมิปัญญาทอ้งถิ่น 

การจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจา้สุทดิา พัชรสธุา

พมิลลักษณพระบรมราชนิี 

32,000 3,500 3,500 

14 ด้านสาธารณสุข ฉีดพน่หมอกควันเพื่อป้องกันการแพร่

ระบาดของโรคไข้เลอืดออก 

100,000 4,754.40 4,750.40 

15 ด้านสาธารณสุข ขับเคลื่อนโครงการสัตวป์ลอดโรค คน

ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระ

ปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระ

เจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัย

ลักษณ ์อัครราชกุมารั กรมพระศรี

สวางควัฒนวรขัตยิราชนาร ี

68,000 20,225 20,225 

16 ด้านสาธารณสุข ส ารวจข้อมูล จ านวนสัตว ์และขึน้

ทะเบียนสัตวต์ามโครงการสัตวป์ลอด

โรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสนุัขบ้า

ตามพระปณธิาน ศาสตราจารย์ ดร.

สมเด็จพระเจ้านอ้งนางเธอ เจ้าฟ้า

จุฬาภรณ์วลัยลักษณ ์อัครราชกมุารี 

กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตยิราช

นารี 

 

7,200 2,427 2,427 
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ที ่ ยุทธศาสตร ์ ชื่อโครงการ งบประมาณ

ตามข้อบัญญัติ 

ลงนาม เบิกจ่าย 

17 ด้านสาธารณสุข เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ

ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นท่ี 

50,000 50,000 50,000 

18 ด้านคุณภาพชวีติ รณรงค์ลดอุบัตเิหตุในช่วงเทศกาล

ตา่งๆ 

50,000 11,080 11,080 

19 ด้านคุณภาพชวีติ โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาต ิ 80,000 59,100 59,100 

20 ด้านคุณภาพชวีติ เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ 2,700,000 2,628,900 2,628,900 

21 ด้านคุณภาพชวีติ เบ้ียยังชีพคนพกิาร 450,000 436,000 436,000 

22 ด้านคุณภาพชวีติ เบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 100,000 96,000 96,000 

23 ด้านกระบวนการบริหาร

จัดการท่ีดใีนองค์กรและการมี

ส่วนร่วมของประชาชน 

โครงการพัฒนาศักยภาพในการ

ปฏบัิตงิานของคณะผู้บริหาร สมาชกิ

สภาฯ พนักงานสว่นต าบล และผู้น า

ชุมชน 

300,000 200,550 200,550 

24 ด้านกระบวนการบริหาร

จัดการท่ีดใีนองค์กรและการมี

ส่วนร่วมของประชาชน 

จัดท าแผนท่ีภาษ ี 600,000 86,740 86,740 

25 ด้านกระบวนการบริหาร

จัดการท่ีดใีนองค์กรและการมี

ส่วนร่วมของประชาชน 

บริหารอ านวยการศูนยป์ระสานการ

ปฏบัิตกิารร่วมและอ านวยความ

สะดวกแก่ประชาชนระดับอ าเภอเมอืง

เพชรบุรี 

11,000 11,000 11,000 

26 ด้านกระบวนการบริหาร

จัดการท่ีดใีนองค์กรและการมี

ส่วนร่วมของประชาชน 

โครงการด้วยน้ าใจจิตอาสาพัฒนาวัด 12,000 680 680 

 

ทั้งนี ้หากประชาชนทุกทา่นหรือหน่วยงานราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมีข้อสงสัยหรือมีความประสงค์จะ

เสนอตวามคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ การบริหารงานของ อบต.ต้นมะพร้าวทราบ เพื่อจะได้พิจารณาการ

วางแผนพัฒนาและปรับปรุงการด าเนินการ ตอบสนองความต้องการของประชาชนในพืน้ที่ในระยะต่อไป 

 จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทัว่กัน 

     ประกาศ ณ วนัที่ 28 เดือนธนัวาคม  พ.ศ.2563 

     

 

    (นายวงศกร  บัวไสว) 

               นายกองคก์ารบรหิารส่วนต าบลตน้มะพรา้ว 
 


