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ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.๒๕๓๗ และที่แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2546 มาตรา 58/5 วรรค 5 และวรรค 6 ก าหนดให้นายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลจัดท ารายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบล                          
เป็นประจ าทุกปีพร้อมทั้งให้ประกาศโดยเปิดเผยไว้ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบล นั้น 

ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลทรงคนอง โดยนายกองค์การบริหารส่วนต าบลทรงคนอง 
ได้แถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบล เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2555 และได้ประกาศให้
ประชาชนทราบนโยบายโดยเปิดเผยเพ่ือด าเนินการให้เป็นไปตามความในพระราชบัญญัติดังกล่าวจึงได้จัดท า
รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อองค์การบริหารส่วนต าบลประจ าปีงบประมาณ 
2561 เพ่ือให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบล และผู้เกี่ยวข้องตลอดจนถึงประชาชนทั่วไปได้ทราบถึงผลการ
ด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลทรงคนองในปีงบประมาณท่ีผ่านมา 
 
 

 
(นายชินปพัฏฐ์   ประเสริฐมรรค) 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทรงคนอง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ข 
 

สำรบัญ 
 

เรื่อง          หน้ำ 
 

- รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564     1 
ของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลทรงคนอง 
 

นโยบำยกำรพัฒนำของผู้บริหำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทรงคนอง 
 

- นโยบายด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม      2  
- นโยบายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม      3 
- นโยบายด้านคุณภาพชีวิตและคุ้มครองทางสังคม      3  
- นโยบายด้านการเมืองและชุมชุน การจัดระบบบริการสาธารณะ    4 - 5 
- นโยบายด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน การส่งเสริมอาชีพ     5 
- นโยบายด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน      6 
- นโยบายด้านการเมืองและการบริหารจัดการที่ดี      6 - 7 
- นโยบายด้านสาธารณสุขและการกีฬา       7 
- นโยบายด้านสวัสดิการแก่ข้าราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่    8 
- งบประมาณจากเงินอุดหนุนทั่วไป ประจ าปี พ.ศ. 2564     9 
- งบประมาณจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจ าปี พ.ศ. 2564    10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. 2564 
     ของนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทรงคนอง 

     
เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลที่เคารพ  

 

ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2546 มาตรา 58/5 วรรค 5 และวรรค 6  ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลท ารายงาน
แสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นประจ าทุกปี ค าแถล ง
นโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลและรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานให้ประกาศไว้โดยเปิดเผยที่
ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบล  

 

เ พ่ื อปฏิ บั ติ ต ามมาตรา  58/5  ว รรค  5  และวรรค  6   แห่ งพระราชบัญญั ติ ดั งกล่ า ว                    
กระผมนายชินปพัฎฐ์  ประเสริฐมรรค นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทรงคนอง ได้บริหารงานองค์การบริหาร
ส่วนต าบลต าบลทรงคนองตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภา เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 

 

กระผมจึงขอน าเรียนรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายการบริหารราชการต่อสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลทรงคนองและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทรงคนอง จากนโยบาย 9 ด้าน ในการ
พัฒนาท้องถิ่นที่กระผมได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทรงคนอง เพ่ือเป็นแนวทางในการก าหนด
เป้าหมาย ทิศทางการพัฒนาภารกิจในการบริหารราชการในปีที่ผ่านมาดังนี้ 
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๑.นโยบำยด้ำนกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม 

เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาของประชาชน สนองนโยบายการศึกษาแห่งชาติและด ารงไว้ซึ่งวัฒนธรรม 
ขนบธรรมเนียม ประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น รวมทั้งสิ้น ๑๖ รายการ จ านวนงบประมาณท่ีด าเนินการ 
๕๔๖,๐๕๙.๗๘ บาท โดยแยกแต่ละโครงการดังนี้ 

ล ำดับ โครงกำร งบประมำณที่ตั้งไว้ งบประมำณที่ด ำเนินกำร 
๑ โครงการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข่าวสาร

ศูนย์ฯด้านการศึกษา 
๕,๐๐๐๐.๐๐ ๔,๐๕๐.๐๐ 

๒ โครงการจัดกิจกรรมเทิดทูนสถาบันและงาน
รัฐพิธี 

๑๐๐,๐๐๐.๐๐ ๒๙,๑๒๐.๐๐ 

๓ โครงการท าบุญกลางบ้าน(ลอยเรือส าเภา) ๑๐,๐๐๐.๐๐ ๕,๓๗๗.๐๐ 
๔ สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร

สถานศึกษา 
๔๓๔,๔๒๐.๐๐ ๓๙๒,๐๐๐.๐๐ 

๕ อุดหนุนโรงเรียนวัดทรงคนอง 
(กิมไน้บ ารุงวิทย์) 

๑,๐๖๓,๐๐๐.๐๐ ๑,๐๖๓,๐๐๐.๐๐ 

๖ ค่าจัดซื้ออาหารเสริม(นม)ให้ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กอบต.ทรงคนองและโรงเรียนวัด 
ทรงคนอง(กิมไน้บ ารุงวิทย์) 

๕๖๑,๐๐๐.๐๐ ๕๔๖,๐๕๙.๗๘ 

๗ โครงการจัดประสบการณ์การเรียนรู้สาน
สัมพันธ์ร่วมชุมชน 

๕,๐๐๐.๐๐ - 

๘ โครงการปรับภูมิทัศน์เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ ๑๐,๐๐๐.๐๐ - 
๙ โครงการส่งเสริมและประเมินผลกิจกรรม

พัฒนาการด้านการเรียนรู้ของเด็กศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กอบต.ทรงคนอง 

๑๐,๐๐๐.๐๐ - 

๑๐ โครงการสานสัมพันธ์วันพ่อ ๒,๐๐๐.๐๐ - 
๑๑ โครงการสายใยรักแม่ลูกผูกพัน ๒,๐๐๐.๐๐ - 
๑๒ โครงการอบรมให้ความรู้ในการเลี้ยงดูและ 

ส่งเสริมพัฒนาการเด็กท้ัง ๔ ด้าน 
๑๐,๐๐๐.๐๐ - 

๑๓ จัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
อบต.ทรงคนอง 

๑๐,๐๐๐.๐๐ - 

๑๔ โครงการสืบสานประเพณีวันลอยกระทง ๒๐,๐๐๐.๐๐ - 
๑๕ โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ ๒๐,๐๐๐.๐๐ - 
๑๖ โครงการแห่เทียนจ าน าพรรษา ๑,๐๐๐.๐๐ - 
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๒. นโยบำยด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

เพ่ือรักษาสภาพแวดล้อมให้เมืองและชุมชนมีความน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน ปลูกจิตส านึกให้
ประชาชนใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างเหมาะสม คุ้มค่า รวมทั้งสิ้น ๓ รายการ จ านวนงบประมาณที่ด าเนินการ.
๑,๙๔๕,๔๕๒.๘๕ บาท โดยแยกแต่ละโครงการ ดังนี้ 

ล ำดับ โครงกำร งบประมำณที่ตั้งไว้ งบประมำณที่ด ำเนินกำร 
๑ โครงการรณรงค์ ลด คัด แยกขยะมูลฝอย ๑๐,๐๐๐.๐๐ ๔,๗๐๔.๐๐ 
๒ โครงการอบรมการดูแล รักษาและป้องกัน

น้ าเน่าเสียและบ าบัดน้ าเสียในแหล่งน้ า 
๑๐,๐๐๐.๐๐ - 

๓ จ้างเหมาบริการก าจัดขยะ ๑,๙๕๐,๐๐๐.๐๐ ๑,๙๔๐,๗๔๘.๘๕ 
 

๓. นโยบำยด้ำนคุณภำพชีวิตและคุ้มครองทำงสังคม 

เพ่ือให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน ได้รับการจัดสวัสดิการทางสังคมสามารถด ารงชีวิตอย่างมีความสุข รวม
ทั้งสิ้น  ๔  โครงการ จ านวนงบประมาณท่ีด าเนินการ  -  บาท โดยแยกแต่ละโครงการ ดังนี้ 

ล ำดับ โครงกำร งบประมำณที่ตั้งไว้ งบประมำณที่ด ำเนินกำร 
๑ โครงการกฎหมายน่ารู้ส าหรับสตรี ๑๐,๐๐๐.๐๐ - 
๒ โครงการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ผู้สูงอายุ 
๕๐,๐๐๐.๐๐ 

- 
 

๓ โครงการจัดกิจกรรมวันสตรีสากล ๑๐,๐๐๐.๐๐ - 
๔ โครงการจัดกิจกรรมวันคนพิการสากล ๑๐,๐๐๐.๐๐ - 
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๔. นโยบำยด้ำนกำรเมืองและชุมชน กำรจัดระบบบริกำรสำธำรณะ 

เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนดีขึ้น มีการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนอย่าง
ต่อเนื่องเป็นระบบ เป็นการรองรับการพัฒนาด้านอื่นที่จะตามมา สนองตอบความต้องการของประชาชนในการ
ให้บริการสาธารณะ รวมทั้งสิ้น  ๑๖ รายการ จ านวนงบประมาณที่ด าเนินการ ๔,๒๘๓,๗๕๓.๕๕  บาท  โดย
แยกแต่ละโครงการดังนี้ 

ล ำดับ โครงกำร งบประมำณที่ตั้งไว้ งบประมำณที่ด ำเนินกำร 
๑ โครงการขยายเขตท่อเมนประปา บริเวณ

ที่ดินนางแฉล้ม สร้อยทองถึงบริเวณท่ีดิน
ร้านสร้อยทองพันธุ์ไม้ ม.๑ 

๗๔,๐๐๐.๐๐ ๗๒,๘๐๐.๐๐ 

๒ โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรัง ผิวจราจร
หินคลุก ซอยทรงคนอง ๗-๒ ม.๒ 

๒๑๐,๐๐๐.๐๐ ๒๐๙,๐๐๐.๐๐ 

๓ โครงการขยายเขตท่อเมนประปา เริ่มจาก
บ้านนายสนอง อินแป้นถึงบ้านนายไพรินทร์ 
สุดประเสริฐ ม.๓ 

๗๗,๐๐๐.๐๐ ๗๖,๘๐๐.๐๐ 

๔ โครงการขยายเปลี่ยนท่อเมนประปาจาก
บ้านนางเสนาะ ศรีเกษมถึงบ้านนายไพบูลย์ 
สุดล้ าเลิศ ม.๓ 

๕๒,๐๐๐.๐๐ ๕๑,๖๐๐.๐๐ 

๕ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณศาลา
ริมน้ า ม.๔ 

๓๖๗,๐๐๐.๐๐ ๓๐๐,๐๐๐.๐๐ 

๖ โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกตั้งแต่ปากทาง
ซอยแม่ส้มเสี้ยวถึงคลองบ้านเหนือ ม.๕ 

๑,๔๗๓,๐๐๐.๐๐ ๑,๔๖๒,๐๐๐.๐๐ 

๗ โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ เริ่มจาก
ปากซอยถึงประตูระบายน้ าคลองบ้านเหนือ 
โดยพาดสายพร้อมติดตั้งโคม LED ขนาด 
๒๐ W จ านวน ๗ ชุด พร้อมอุปกรณ์
ประกอบร่วม ม.๕ 

๑๐๕,๐๐๐.๐๐ ๘๗,๗๖๔.๓๕ 

๘ โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะบริเวณ
ซอยประชาร่วมใจ ถนนอยู่เย็นเจริญ  
ศรีลิ้มตี๋ โดยปักเสาพาดสายใหม่พร้อมติดตั้ง
โคม LED ขนาด ๒๐ W จ านวน ๕ ชุด 
พร้อมอุปกรณ์ประกอบร่วม ม.๕ 

๑๒๕,๐๐๐.๐๐ ๑๑๕,๑๖๙.๒๐ 
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๔. นโยบำยด้ำนกำรเมืองและชุมชน กำรจัดระบบบริกำรสำธำรณะ 

เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนดีขึ้น มีการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนอย่าง
ต่อเนื่องเป็นระบบ เป็นการรองรับการพัฒนาด้านอื่นที่จะตามมา สนองตอบความต้องการของประชาชนในการ
ให้บริการสาธารณะ รวมทั้งสิ้น  ๑๖ รายการ จ านวนงบประมาณที่ด าเนินการ ๔,๒๘๓,๗๕๓.๕๕  บาท  โดย
แยกแต่ละโครงการดังนี้ 

ล ำดับ โครงกำร งบประมำณที่ตั้งไว้ งบประมำณที่ด ำเนินกำร 
๙ โครงการก่อสร้างเข่ือนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ป้องกันดินพังทลายริมคลองคราม บริเวณ
บ้านคุณลัดดา ปู่มากถึงบ้านคุณพวงทอง 
กองเกิดทอง ม.๖ 

๗๓๙,๐๐๐.๐๐ ๗๓๖,๐๐๐.๐๐ 

๑๐ โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ผิวจราจรกว้าง ๕ เมตรไปสิ้นสุดที่ระยะทาง 
๑๙๗ เมตร ม.๖ 

๕๗๖,๐๐๐.๐๐ ๕๑๙,๐๐๐.๐๐ 

๑๑ โครงการซ่อมแซมถนนลงหินคลุกภายใน
ต าบลทรงคนอง หมู่ ๑ – ๖ 

 
๓๐๐,๐๐๐.๐๐ 

 
๒๙๙,๐๐๐.๐๐ 

๑๒ เครื่องสูบน้ าใต้ดิน(ซับเมอร์ส) ๒ เครื่อง ๑๙๐,๐๐๐.๐๐ ๑๙๐,๐๐๐.๐๐ 
๑๓ ปั๊มจุ่มน้ าไดโว่ ๕,๐๐๐.๐๐ ๔,๖๓๐.๐๐ 
๑๔ สว่านไร้สาย ๕,๐๐๐.๐๐ ๔,๙๙๐.๐๐ 
๑๕ ชุดโคมไฟฟ้าสาธารณะ ๑๑๐,๐๐๐.๐๐ ๑๑๐,๐๐๐.๐๐ 
๑๖ เครื่องก าเนิดไฟฟ้า ๔๕,๐๐๐.๐๐ ๔๕,๐๐๐.๐๐ 

 

๕. นโยบำยด้ำนกำรส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน กำรส่งเสริมอำชีพ 

เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน แก้ปัญหาการว่างงานในแรงงานภาคเกษตรกรรม พัฒนาอาชีพหลัก 
ส่งเสริมอาชีพรอง ลดต้นทุนการผลิตภาคเกษตรกรรม รวมทั้งสิ้น ๒ รายการ  จ านวนงบประมาณที่ด าเนินการ                     
- บาท  โดยแยกแต่ละโครงการ ดังนี้ 

ล ำดับ โครงกำร งบประมำณที่ตั้งไว้ งบประมำณที่ด ำเนินกำร 
๑ โครงการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มอาชีพ 

กลุ่มวิสาหกิจ 
๑๐๐,๐๐๐.๐๐ - 

๒ โครงการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิต      
ผู้สูงอายุ 

๕๐,๐๐๐.๐๐ - 
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๖. นโยบำยด้ำนควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

เพ่ือลดความเสี่ยงภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพ้ืนที่สร้างความสงบสุข ป้องกันปัญหาอาชญากรรม 
รวมทั้งสิ้น  ๒ รายการ  จ านวนงบประมาณท่ีด าเนินการ  ๒,๗๐๐ บาท โดยแยกแต่ละโครงการ ดังนี้ 

ล ำดับ โครงกำร งบประมำณที่ตั้งไว้ งบประมำณที่ด ำเนินกำร 
๑ โครงการจุดร่วมบริการประชาชนเพื่อ

ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วง
เทศกาลวันหยุดปีใหม่และสงกรานต์ 

๖๐,๐๐๐.๐๐ ๒,๗๐๐.๐๐ 

๒ โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรณีฉุกเฉิน ๕๐,๐๐๐.๐๐ - 
 

๗. นโยบำยด้ำนกำรเมืองและกำรบริหำรจัดกำรที่ดี 

เพ่ือพัฒนาระบบการบริหารและการบริการให้สามารถอ านวยความสะดวกและบริการให้แก่ประชาขนได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ โดยเน้นให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงานกับอบต.และสร้างความพึงพอใจให้กับ
ประชาชนที่มารับบริการจากอบต.ทรงคนอง รวมทั้งสิ้น ๒๖ รายการ จ านวนงบประมาณท่ีด าเนินการ      
บาท ๑,๑๔๘,๕๒๘.๕๓ โดยแยกแต่ละโครงการ ดังนี้ 

ล ำดับ โครงกำร งบประมำณที่ตั้งไว้ งบประมำณที่ด ำเนินกำร 
๑ อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมฯอ.สามพราน ๒๒,๐๐๐.๐๐ - 
๒ ประเมินความพึงพอใจในงานบริการ

ประชาชนจากผู้รับบริการอบต.ทรงคนอง 
๒๐,๐๐๐.๐๐ - 

๓ ตู้เก็บเอกสาร ๖,๐๐๐.๐๐ ๖,๐๐๐.๐๐ 
๔ โต๊ะส านักงาน (สป) ๘,๐๐๐.๐๐ ๕,๒๐๐.๐๐ 
๕ โต๊ะส านักงาน (สธ) ๖,๐๐๐.๐๐ ๖,๐๐๐.๐๐ 
๖ เครื่องคอมพิวเตอร์ ๔๔,๐๐๐.๐๐ ๔๔,๐๐๐.๐๐ 
๗ เครื่องคอมพิวเตอร์ ๒๒,๐๐๐.๐๐ ๒๒,๐๐๐.๐๐ 
๘ เครื่องคอมพิวเตอร์ ๒๒,๐๐๐.๐๐ ๒๒,๐๐๐.๐๐ 
๙ เก้าอ้ีส านักงาน(แบบมีพนักพิง) ๓,๐๐๐.๐๐ ๒,๕๐๐.๐๐ 

๑๐ เก้าอ้ีส านักงาน(แบบมีพนักพิง) ๗,๕๐๐.๐๐ ๓,๐๐๐.๐๐ 
๑๑ เก้าอ้ีส านักงาน ๔,๐๐๐.๐๐ ๒,๕๐๐.๐๐ 
๑๒ ผ้าม่านกันแสงพร้อมติดตั้งภายในส านักงาน ๒๐๐,๐๐๐.๐๐ ๑๙๘,๒๗๕.๔๕ 
๑๓ เครื่องเสียงระบบดิจิตอลพร้อมชุดไมค์ ๑๖๗,๐๐๐.๐๐ ๑๖๗,๐๐๐.๐๐ 
๑๔ ตู้เหล็กเก็บแฟ้มเอกสาร ๔,๐๐๐.๐๐ ๒,๕๐๐.๐๐ 
๑๕ ตู้เหล็กกระจกบานเลื่อน ๔ ชั้น ๑๓,๖๐๐.๐๐ ๙,๘๐๐.๐๐ 
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๗. นโยบำยด้ำนกำรเมืองและกำรบริหำรจัดกำรที่ดี 

เพ่ือพัฒนาระบบการบริหารและการบริการให้สามารถอ านวยความสะดวกและบริการให้แก่ประชาขนได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ โดยเน้นให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงานกับอบต.และสร้างความพึงพอใจให้กับ
ประชาชนที่มารับบริการจากอบต.ทรงคนอง รวมทั้งสิ้น ๒๖ รายการ จ านวนงบประมาณท่ีด าเนินการ      
บาท ๑,๑๔๘,๕๒๘.๕๓ โดยแยกแต่ละโครงการ ดังนี้ 

ล ำดับ โครงกำร งบประมำณที่ตั้งไว้ งบประมำณที่ด ำเนินกำร 
๑๖ ตู้เหล็กกระจกบานเลื่อน ๒ ชั้น ๑๐,๐๐๐.๐๐ ๖,๐๐๐.๐๐ 
๑๗ ตู้เก็บเอกสารกระจกบานเลื่อน ๔,๕๐๐.๐๐ ๔,๔๐๐.๐๐ 
๑๘ ตู้เหล็กกระจกบานเลื่อน ๑๔,๗๐๐.๐๐ ๑๔,๓๐๐.๐๐ 
๑๙ ตู้เหล็กเก็บเอกสารกระจกบานเลื่อน ๕,๐๐๐.๐๐ ๔,๙๐๐.๐๐ 
๒๐ ตู้เหล็กเก็บแฟ้มเอกสาร ๔๐ ช่อง ๑๐,๐๐๐.๐๐ ๑๐,๐๐๐.๐๐ 
๒๑ ตู้เก็บเอกสาร ๕,๕๐๐.๐๐ ๕,๕๐๐.๐๐ 
๒๒ ตู้ลิ้นชัก ๖,๐๐๐.๐๐ ๖,๐๐๐.๐๐ 
๒๓ เครื่องส ารองไฟฟ้า ๕,๘๐๐.๐๐ ๕,๘๐๐.๐๐ 
๒๔ เครื่องส ารองไฟฟ้า ๕,๘๐๐.๐๐ - 
๒๕ เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือLEDสีชนิดNetwork ๑๐,๐๐๐.๐๐ ๑๐,๐๐๐.๐๐ 
๒๖ ส ารองจ่าย ๑,๐๕๖,๐๖๕.๐๐ ๕๙๐,๘๕๓.๐๘ 

 

๘. นโยบำยด้ำนสำธำรณสุขและกำรกีฬำ 

เพ่ือให้ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดีถ้วนหน้า ลดปัญหาการติดยาเสพติดในกลุ่มเสี่ยง ป้องกันการแพร่ระบาด
ของโรคระบาดที่เกิดข้ึน ส่งเสริมการกีฬาภาคประชาชน รวมทั้งสิ้น  ๓ รายการ  จ านวนงบประมาณท่ี
ด าเนินการ  ๑๑๖,๔๓๒.๐๐  บาท  โดยแยกแต่ละโครงการ ดังนี้ 

ล ำดับ โครงกำร งบประมำณที่ตั้งไว้ งบประมำณที่ด ำเนินกำร 
๑ โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ๗,๐๐๐.๐๐ ๔๓๒.๐๐ 
๒ โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรค

ไข้เลือดออก 
๒๐๐,๐๐๐.๐๐ - 

๓ เครื่องพ่นหมอกควัน ๒ เครื่อง ๑๑๘,๐๐๐.๐๐ ๑๑๖,๐๐๐.๐๐ 
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๙. นโยบำยด้ำนสวัสดิกำรแก่ข้ำรำชกำร พนักงำนและเจ้ำหน้ำที่ 

เพ่ือสร้างขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่ในการตั้งใจปฏิบัติงานอย่าง
เต็มความสามารถและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสิ้น ๔  รายการ  จ านวนงบประมาณที่ด าเนินการ  
๑,๓๑๘,๐๗๕.๐๐  บาท  โดยแยกแต่ละโครงการ ดังนี้ 

ล ำดับ โครงกำร งบประมำณที่ตั้งไว้ งบประมำณที่ด ำเนินกำร 
๑ เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จ บ านาญ ๗๕๗,๕๘๐.๐๐ ๗๕๗,๕๘๐.๐๐ 
๒ เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ๒๙๐,๐๐๐.๐๐ ๑๖๘,๙๔๕.๐๐ 
๓ ค่าเช่าบ้าน ๕๙๔,๐๐๐.๐๐ ๓๖๖,๕๐๐.๐๐ 
๔ เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ๑๖๒,๐๐๐.๐๐ ๒๕,๐๕๐.๐๐ 
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งบประมำณจำกเงินอุดหนุนทั่วไป 

๑. นโยบำยด้ำนคุณภำพชีวิตและคุ้มครองทำงสังคม 
จ านวน ๓ รายการ จ านวนงบประมาณที่ด าเนินการ ๙,๒๕๓,๖๐๐.๐๐ บาท  

ล ำดับ โครงกำร งบประมำณที่ตั้งไว้ งบประมำณที่ด ำเนินกำร 
๑ สนับสนุนการสงเคราะห์ผู้สูงอายุ ๑๐,๒๕๐,๐๐๐.๐๐ ๗,๘๘๕,๖๐๐.๐๐ 
๒ สนับสนุนการสงเคราะห์ผู้พิการ ๒,๓๒๐,๐๐๐.๐๐ ๑,๓๕๑,๐๐๐.๐๐ 
๓ สนับสนุนการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ ๓๖,๐๐๐.๐๐ ๑๗,๐๐๐.๐๐ 

 

๒. นโยบำยด้ำนกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม 
จ านวน ๒ รายการ จ านวนงบประมาณที่ด าเนินการ  ๕๔๖,๐๕๙.๗๘  บาท  

ล ำดับ โครงกำร งบประมำณที่ตั้งไว้ งบประมำณที่ด ำเนินกำร 
๑ ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา ๔๓๔,๔๒๐.๐๐ ๓๙๒,๐๐๐.๐๐ 
๒ ค่าอาหารเสริม(นม)รร.ศพด.อบต.ทรงคนอง ๕๖๑,๐๐๐.๐๐ ๕๔๖,๐๕๙.๗๘ 
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งบประมำณจำกเงินอุดหนุนเฉพำะกิจ 

นโยบำยด้ำนกำรเมืองและชุมชน กำรจัดระบบบริกำรสำธำรณะ 
จ านวน ๒ โครงการ จ านวนงบประมาณท่ีด าเนินการ ๗๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท  

ล ำดับ โครงกำร งบประมำณที่ตั้งไว้ งบประมำณที่ด ำเนินกำร 
๑ โครงการยกระดับถนนหินคลุกถนนร่วมใจ

ภักดิ์ ๒๐๑๙ จากปากซอยสิ้นสุดที่สะพาน
คอนกรีตหน้าบ้านนางวันเพ็ญ คล่องรักสัตย์ 
ม.๓ 

๕๒๘,๐๐๐.๐๐ ๕๒๖,๐๐๐.๐๐ 

๒ โครงการขยายเขตท่อเมนประปาบริเวณ
หน้าบ้านนายส าเนา บุญช่วยถึงบ้านนาง
จ ารูญ เพ็งปรีชา ม.๑,๖ 

๑๗๖,๐๐๐.๐๐ ๑๗๔,๐๐๐.๐๐ 

 

กระผมพร้อมด้วยคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลทรงคนอง  ขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วม  
ในการสนับสนุนและส่งเสริมในการปฏิบัติงาน ท าให้การด าเนินงานประสบผลส าเร็จด้วยดีเสมอมา                   
และจะมุ่งมั่นพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลทรงคนองให้มีศักยภาพ เพ่ือน าไปสู่ชุมชนและต าบลที่น่าอยู่        
อย่างยั่งยืนตลอดไป 

 

 จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 
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     นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทรงคนอง 

 


