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รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปี ๒๕62 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระพังโหม 

---------------------------------- 
 

๑. การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ส่งเสริมการศึกษา การจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว งานรัฐพิธี  

และวันส าคัญต่างๆ สนับสนุนการเผยแพร่ และการปฏิบัติด้านคุณธรรมทางศาสนาตลอดจนสร้างจิตส านึกให้
ประชาชน มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยแยกเป็น
โครงการหรือกิจกรรรมต่างๆ ดังนี ้
 ๑. โครงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมวันเข้าพรรษา  ประจ าปี 2562 งบประมาณ 2,045  บาท 
 2. โครงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมวันลอยกระทง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบประมาณ 
13,400  บาท 
 3. โครงการวันเด็กแห่งชาติ  ประจ าปี 2562 ไม่ใช้งบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบล ได้รับ
การสนับสนุนงบประมาณจาก ปตท. 10,000  บาท 
 4. ร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันส าคัญต่าง อาทิ วันปิยมหาราช  

5. กิจกรรมในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดหนองปลาไหล โครงการปลอดภัยเป็นดี โครงการถวายเทียน
พรรษา โครงการไหว้ครู กิจกรรมวนัปีใหม ่ โครงการวันแม่ โครงการวันพ่อ  โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครอง 
โครงการลอยกระทง  โครงการปัจฉิมนิเทศผู้ปกครอง 
 
  

๒. การพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ  
พัฒนา ส่งเสริม และฝึกอบรมอาชีพให้แก่ประชาชน ส่งเสริม และสนับสนุนการผลิตทาง 

การเกษตรปลอดภัยจากสารพิษ และผลิตภัณฑ์ชุมชน ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจแบบพอเพียง 
โดยแยกเป็นโครงการหรือกิจกรรรมต่างๆ ดังนี ้

๑. สนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนให้กลุ่มอาชีพและกลุ่มเกษตรภายในต าบลเงินงบประมาณตาม 
โครงการเศรษฐกิจชุมชน 
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๓.  การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ 
 ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ า ตลอดจน สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการต่างๆ พัฒนาระบบไฟฟ้า ประปา พฒันาแหล่งน้ า คูคลอง เพื่อการอุปโภค-บริโภค และ
การเกษตร ฯลฯ โดยแยกเป็นโครงการหรือกิจกรรมต่างๆดังนี้ 
 

โครงการ ภาพก่อนด าเนินการ ด าเนินการแล้วเสร็จ 

1. โครงการขยายท่อแมนประปา หมู่ที่ 3  
บริเวณทางเข้าหอถังน้ าประปาบ้านนางสร้อย  
ศรีนวล ขนาด ø 3 น้ิว ช้ัน 13.5 จ านวน 8 
ท่อน  ระยะทางยาว 152 เมตร พร้อม
เช่ือมต่อท่อเมนเข้าบ้าน รายละเอียดตามแบบ
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระพังโหม
ก าหนด  วงเงิน  42,400.-บาท 
(ต้ังจ่ายจากเงินสะสม) 

  

2. โครงการจ้างเหมาก าจัดวัชพืช หมู่ที่ 2, 
หมู่ที่ 3, หมู่ที่ 5 และหมู่ที่  6   

2.1  บริเวณหมู่ท่ี  2 ขนาดปากคลอง
กว้างเฉลี่ย  5  เมตร ยาว  500 เมตร  หรือ
มีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 2,500 ตารางเมตร โดยใช้
รถแบคโฮเก็บ ข้ึนมาท้ิงบนคันคลองหรือ
จนกว่าจะแล้วเสร็จตามก าหนด 

2.2 บริเวณหมู่ท่ี  3  ขนาดปากคลอง
กว้างเฉลี่ย  15  เมตร  ยาว  950 เมตร  
หรือมีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 14,250 ตารางเมตร 
โดยใช้รถแบคโฮเก็บข้ึนมาและขนท้ิงโดย
รถบรรทุก 10 ล้อ หรือจนกว่าจะแล้วเสร็จ
ตามก าหนด 

2.3 บริเวณหมู่ท่ี  5  ขนาดปากคลอง
กว้างเฉลี่ย  6  เมตร ยาว 600 เมตร  หรือมี
พื้นท่ีไม่น้อยกว่า 3,600 ตารางเมตร โดยใช้
รถแบคโฮเก็บ ข้ึนมาท้ิงบนคันคลองหรื อ
จนกว่าจะแล้วเสร็จตามก าหนด 

2.4 บริเวณหมู่ ท่ี 6 ขนาดปากคลอง
กว้างเฉลี่ย 5 เมตร ยาว  450 เมตร  หรือมี
พื้นท่ีไม่น้อยกว่า 2,250 ตารางเมตร โดยใช้
รถแบคโฮเก็บ ข้ึนมาท้ิงบนคันคลองหรือ
จนกว่าจะแล้วเสร็จตามก าหนด   วงเงิน  
144,500.- บาท (ต้ังจ่ายจากเงินสะสม) 
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3. โครงการก่อสร้างถนนหนิคลกุ เสน้บ้าน
นายขาว  สุขชัยศรี  หมู่ที่  2  ขนาดผิวจาร
จรกว้าง 3.00 เมตร ระยะทางยาว 80  
เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีท่ีไม่น้อยกว่า 
240  ตารางเมตร  รายละเอียดตามแบบ
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระพังโหม
ก าหนด วงเงิน  24,300.- บาท  
(ต้ังจ่ายจากเงินสะสม) 

  

4. โครงการเปดิถนนสาธารณะ เสน้บ้าน
นายวินัย  ประทุมทอง หมู่ที่ 3 ขนาดผิว
จราจรกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.10 เมตร 
ระยะทางยาว 160 เมตร พื้นท่ีไม่น้อยกว่า 
640 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ จ านวน 1 ป้าย รายละเอียดตาม
แบบองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระพังโหม
ก าหนด วงเงิน  155,500.- บาท  
(ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป) 

  

5. โครงการงานปรับปรุงหูช้างระบายน้ า ข้าง
โรงงาน LNR สถานท่ีก่อสร้าง หมู่ท่ี 5  ประตู
ขนาด  กว้าง   1  เมตร หูช้างข้างละ 2 เมตร 
หนา 0.20 เมตร รายละเอียดตามแบบ
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระพังโหม
ก าหนด  วงเงิน  9,200.- บาท 
(ต้ังจ่ายจากเงินรายได้) 

  

6. โครงการก่อสร้างถนนดิน โดยท าการเปดิ
ถนนใหม่ หมู่ที่ 6  ขนาดผิวจราจรกว้าง  
4.00 เมตร ยาว  410 เมตร หนา 0.15  
เมตร พื้นท่ีไม่น้อยกว่า 1,640 ตารางเมตร  
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จ านวน 1 
ป้าย รายละเอียดตามแบบองค์การบริหาร
ส่วนต าบลทุ่งกระพังโหมก าหนด  
วงเงิน 403,000.- บาท 
(ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  255,080.-บาท ต้ัง
จ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 147,920.-บาท) 

  

7. โครงการก่อสร้างเขื่อนกนัดนิ สายหนอง
ปลาไหล-หนองตาล หมู่ที่ 6  พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ จ านวน 1 ป้าย 
รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วน
ต าบลทุ่งกระพังโหมก าหนด  
วงเงิน 480,000.- บาท 
(ต้ังจ่ายจากเงินสะสม) 
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โครงการ ภาพก่อนด าเนินการ ด าเนินการแล้วเสร็จ 

8. โครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้นบ้าน
นางเกศสริี ตรีสคุนธ์ หมู่ที่ 4  ขนาดผิว
จราจรกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
ระยะทางยาว 160 เมตร พื้นท่ีไม่น้อยกว่า 
640 ตารางเมตร พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ จ านวน 1 ป้าย 
รายละเอียดตามแบบ อบต.ทุ่งกระพังโหม
ก าหนด วงเงิน  488,000.- บาท 
(ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป) 

  

9. โครงการก่อสร้างก าแพงดนิ หมู่ที่ 5  
ขนาดความสูง 2.00 เมตร ระยะทาง 100 
เมตร บริเวณคลองสาธารณะ ริมถนน
ทางเข้าบ้านนายดอกไม้  พิมพา พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ จ านวน 1 ป้าย 
รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วน
ต าบลทุ่งกระพังโหมก าหนด วงเงิน 
818,000.- บาท 
(ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป) 

  

10. โครงการก่อสร้างถนน คสล. บรเิวณ
บ้านนางโสภา หงี่อน้ หมู่ที่ 3  ขนาดผิว
จารจรกว้าง 3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
ยาว 20 เมตร หรือมีผิวจารจรไม่น้อยกว่า 
60 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุก 0.00 -
0.50 เมตร  รายละเอียดตามแบบ
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระพังโหม
ก าหนด  วงเงิน  45,600.- บาท 
(ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป) 

  

11. โครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้น
บ้านนางจันที  ตรีแจ่มจันทร์ หมู่ที่ 4  
ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร ระยะทางยาว 140 เมตร 
ไหล่ทางหินคลุก 0.00-0.50 เมตร หรือ
พื้นท่ีไม่น้อยกว่า 420 ตารางเมตร พร้อม
ป้ายประชาสัมพันธ์ จ านวน 1 ป้าย 
รายละเอียดตามแบบ อบต.ทุ่งกระพังโหม
ก าหนด  วงเงิน  324,200.- บาท 
(ต้ังจ่ายจากเงินรายได้) 
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โครงการ ภาพก่อนด าเนินการ ด าเนินการแล้วเสร็จ 

12. โครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้น
บ้านนางสมจันทร์  จันทา  หมู่ที่ 3  
ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร ระยะทางยาว 169.50 เมตร 
ไหล่ทางหินคลุก 0.00-0.50 เมตร หรือ
พื้นท่ีไม่น้อยกว่า 508.50 ตารางเมตร 
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จ านวน 
1 ป้าย รายละเอียดตามแบบองค์การ
บริหารส่วนต าบลทุ่งกระพังโหมก าหนด  
วงเงิน  405,500.- บาท  
(ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป) 

  

13. โครงการขยายไหล่ทางเข้าบ้านนาย
ประยูร  ถิ่นโพธิ์วงษ์  หมู่ที่  3 ขยายกว้าง 
3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 315 
เมตร ไหล่ทางหินคลุก 0.00-0.50 เมตร 
หรือพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 315 ตารางเมตร 
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จ านวน 
1 ป้าย รายละเอียดตามแบบองค์การ
บริหารส่วนต าบลทุ่งกระพังโหมก าหนด 
วงเงิน  367,966.45.- บาท 
(ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป) 

  

14. โครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้น
บ้านนายอ าพร โทงแก้ว ถึงบ้านนาย
เสมียน ทองบอ่มะกรดู หมู่ที่ 5  ขนาดผิว
จราจรกว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
ระยะทาง ยาว 100 เมตร ไหล่ทางหินคลุก 
0.00 – 0.50 เมตร  หรือมีพื้นท่ีทางไม่
น้อยกว่า 500 ตารางเมตร พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ จ านวน 1 ป้าย 
รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วน
อบต. ทุ่งกระพังโหมก าหนด วงเงิน 
366,000.- บาท 
(ต้ังจ่ายจากเงินรายได้) 
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โครงการ ภาพก่อนด าเนินการ ด าเนินการแล้วเสร็จ 

15. โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก คสล. เส้นบ้านนายอ าพร โทงแก้ว 
ถึงบ้านนายเสมียน ทองบอ่มะกรดู (ช่วง
ที่ 4) หมู่ที่ 5 ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทางยาว 30  
เมตร ไหล่ทางหินคลุก 0.00 – 0.50 
เมตร  หรือมีพื้นท่ีทางไม่น้อยกว่า 150 
ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ จ านวน 1 ป้าย รายละเอียดตาม
แบบองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระพัง
โหมก าหนด  วงเงิน  107,000.- บาท 
(ต้ังจ่ายจากเงินสะสม) 

  

 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น   4,181,166.45        บาท 
*งบประมาณ รวมท้ังท่ีต้ังในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และเงินสะสม  
 

 
๔. การพัฒนาด้านสังคม 

ส่งเสริมสนับสนุนกีฬา และนันทนาการ การส่งเสริมสนับสนุนกิจการสาธารณสุข การรณรงค์ 
ป้องกัน แก้ไข และต่อต้านยาเสพติด ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาสังคม และงานสวัสดิการสังคม ส่งเสริมการ
ด าเนินงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การรักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในทรัพย์สิน ฯลฯ โดย
แยกเป็นโครงการ/กิจกรรมดังนี ้

๑. โครงการอบรมและศึกษาดูงานของชมรมผู้สูงอายุ ประจ าปีงบประมาณ 2562 งบประมาณ 
36,400  บาท 

๒. โครงการส่งเสริมการแข่งขันกีฬาฟุตบอลระดับประถมศึกษา ก าแพงแสน   ๗๙  คัพ งบประมาณ 
24,732  บาท 

๓. โครงการขยะสร้างบุญ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
๔. โครงการพระราชด าริที่เกี่ยวกับสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบประมาณ 

10,750  บาท 
5.  โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกและไข้ซิกา งบประมาณ 76,080 บาท 
6. โครงการอบรมส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ประจ าปีงบประมาณ 2562  งบประมาณ  
     116,032  บาท 
7.  โครงการส่งเสริมพัฒนา อย.น้อยในโรงเรียนวดัหนองปลาไหล ประจ าปี 2562 งบประมาณ   
     17,860  บาท 

 8. โครงการใส่ใจวัยใส เด็กไทยรู้เท่าทัน ไม่ต้ังครรภ์ในวัยเรียน ประจ าปีงบประมาณ 2562  
         งบประมาณ 5,970  บาท 
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9.    โครงการพระราชด าริที่เกี่ยวกับสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบประมาณ  
      10,750  บาท 

 10. โครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะต้ังแต่ต้นทาง ตามหลัก 3 RS โดยไม่ใช่งบประมาณ 
11. กิจกรรมต้ังด่านตรวจยาเสพติด 

 12. กิจกรรมต้ังจุดตรวจรณรงค์ลดอุบัติเหตุ ช่วงเทศกาลวันปีใหม่ 2562 งบประมาณ 10,500   
                บาท 

 13. กิจกรรม ต้ังจุดตรวจรณรงค์ลดอุบัติเหตุ ช่วงเทศกาลวันสงกรานต์ 2562 งบประมาณ 10,500   
  

๕. การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว 
พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน สร้างจิตส านึกในการดูแลรักษาและจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและ 

ส่ิงแวดล้อม  การก าจัดขยะมูลฝอย และสิงปฎิกูลภายในต าบล เฝ้าระวัง บ ารุงรักษาแม่น้ า ล าคลอง แหล่งน้ า
ต่างๆ พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนสร้างจิตส านึกในการดูแลรักษาและการจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม การเฝ้าระวัง แหล่งน้ าต่างๆ โดยแยกเป็นโครงการ/กิจกรรม ต่างๆ ดังนี้ 
 ๑.  กิจกรรมปรับภูมิทัศน์ 

2.  กิจกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
3.  กิจกรรมท าความสะอาดคูคลอง  
4. โครงการพัฒนาและท าความสะอาดท่ีสาธารณะ 
5. โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก 

 
 

๖. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี 
พัฒนาการบริหารจัดการท่ีดีในองค์กร ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น  

พัฒนาบุคลากรในองค์กร ส่งเสริมสวัสดิการแก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ ฯลฯ โดยแยกเป็น
โครงการ/ กิจกรรม ต่างๆ ดังนี ้
 ๑. จัดประชุมประชาคม 
 ๒.  จัดประชุมสภาสมัยสามัญ จ านวน  3  สมัย   สมัยวิสามัญ  2  สมัย 
 

 

----------------------------------------------------------------- 


