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รายงานผลการปฏิบัติงานประจําป ๒๕62 
ขององคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหม 

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

๑. การพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
สงเสริมการศึกษา การจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว งานรัฐพิธี  

และวันสําคัญตางๆ สนับสนุนการเผยแพร และการปฏิบัติดานคุณธรรมทางศาสนาตลอดจนสรางจิตสํานึกให
ประชาชน มีสวนรวมในการอนุรักษ ฟนฟู ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถ่ิน โดยแยกเปน
โครงการหรือกิจกรรรมตางๆ ดังนี ้
 ๑. โครงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมวันเขาพรรษา  ประจําป 2562 งบประมาณ 2,045  บาท 
 2. โครงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมวันลอยกระทง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบประมาณ 
13,400  บาท 
 3. โครงการวันเด็กแหงชาติ  ประจําป 2562 ไมใชงบประมาณขององคการบริหารสวนตําบล ไดรับ
การสนับสนุนงบประมาณจาก ปตท. 10,000  บาท 
 4. รวมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันสําคัญตาง อาทิ วันปยมหาราช  

5. กิจกรรมในศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดหนองปลาไหล โครงการปลอดภัยเปนดี โครงการถวายเทียน
พรรษา โครงการไหวครู กิจกรรมวนัปใหม  โครงการวันแม โครงการวันพอ  โครงการปฐมนิเทศผูปกครอง 
โครงการลอยกระทง  โครงการปจฉิมนิเทศผูปกครอง 
 
  

๒. การพัฒนาทางดานเศรษฐกิจ  
พัฒนา สงเสริม และฝกอบรมอาชีพใหแกประชาชน สงเสริม และสนับสนุนการผลิตทาง 

การเกษตรปลอดภัยจากสารพิษ และผลิตภัณฑชุมชน สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจแบบพอเพียง 
โดยแยกเปนโครงการหรือกิจกรรรมตางๆ ดังนี ้

๑. สนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนใหกลุมอาชีพและกลุมเกษตรภายในตําบลเงินงบประมาณตาม 
โครงการเศรษฐกิจชุมชน 
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๓.  การพัฒนาดานการบริการสาธารณะ 
 กอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษา ถนน สะพาน ทางเทา ทอระบายน้ํา ตลอดจน สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการตางๆ พัฒนาระบบไฟฟา ประปา พฒันาแหลงน้ํา คูคลอง เพื่อการอุปโภค-บริโภค และ
การเกษตร ฯลฯ โดยแยกเปนโครงการหรือกิจกรรมตางๆดังนี ้
 

โครงการ ภาพกอนดําเนินการ ดําเนินการแลวเสร็จ 

1. โครงการขยายทอแมนประปา หมูที่ 3  
บริเวณทางเขาหอถังนํ้าประปาบานนางสรอย  
ศรีนวล ขนาด ø 3 น้ิว ช้ัน 13.5 จํานวน 8 
ทอน  ระยะทางยาว 152 เมตร พรอม
เช่ือมตอทอเมนเขาบาน รายละเอียดตามแบบ
องคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหม
กําหนด  วงเงิน  42,400.-บาท 
(ต้ังจายจากเงินสะสม) 

  

2. โครงการจางเหมากําจัดวัชพืช หมูที่ 2, 
หมูที่ 3, หมูที่ 5 และหมูที่  6   

2.1  บริเวณหมูท่ี  2 ขนาดปากคลอง
กวางเฉลี่ย  5  เมตร ยาว  500 เมตร  หรือ
มีพื้นท่ีไมนอยกวา 2,500 ตารางเมตร โดยใช
รถแบคโฮเก็บ ข้ึนมาท้ิงบนคันคลองหรือ
จนกวาจะแลวเสร็จตามกําหนด 

2.2 บริเวณหมูท่ี  3  ขนาดปากคลอง
กวางเฉลี่ย  15  เมตร  ยาว  950 เมตร  
หรือมีพื้นท่ีไมนอยกวา 14,250 ตารางเมตร 
โดยใชรถแบคโฮเก็บข้ึนมาและขนท้ิงโดย
รถบรรทุก 10 ลอ หรือจนกวาจะแลวเสร็จ
ตามกําหนด 

2.3 บริเวณหมูท่ี  5  ขนาดปากคลอง
กวางเฉลี่ย  6  เมตร ยาว 600 เมตร  หรือมี
พื้นท่ีไมนอยกวา 3,600 ตารางเมตร โดยใช
รถแบคโฮเก็บ ข้ึนมาท้ิงบนคันคลองหรือ
จนกวาจะแลวเสร็จตามกําหนด 

2.4 บริเวณหมู ท่ี 6 ขนาดปากคลอง
กวางเฉลี่ย 5 เมตร ยาว  450 เมตร  หรือมี
พื้นท่ีไมนอยกวา 2,250 ตารางเมตร โดยใช
รถแบคโฮเก็บ ข้ึนมาท้ิงบนคันคลองหรือ
จนกวาจะแลวเส ร็จตามกําหนด  วงเ งิน  
144,500.- บาท (ต้ังจายจากเงินสะสม) 
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3. โครงการกอสรางถนนหนิคลกุ เสนบาน
นายขาว  สุขชัยศรี  หมูที่  2  ขนาดผิวจาร
จรกวาง 3.00 เมตร ระยะทางยาว 80  
เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีท่ีไมนอยกวา 
240  ตารางเมตร  รายละเอียดตามแบบ
องคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหม
กําหนด วงเงิน  24,300.- บาท  
(ต้ังจายจากเงินสะสม) 

  

4. โครงการเปดถนนสาธารณะ เสนบาน
นายวินัย  ประทุมทอง หมูที่ 3 ขนาดผิว
จราจรกวาง 4.00 เมตร หนา 0.10 เมตร 
ระยะทางยาว 160 เมตร พื้นท่ีไมนอยกวา 
640 ตารางเมตร พรอมปายประชาสัมพันธ
โครงการ จํานวน 1 ปาย รายละเอียดตาม
แบบองคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหม
กําหนด วงเงิน  155,500.- บาท  
(ต้ังจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป) 

  

5. โครงการงานปรับปรุงหูชางระบายนํ้า ขาง
โรงงาน LNR สถานท่ีกอสราง หมูท่ี 5  ประตู
ขนาด  กวาง   1  เมตร หูชางขางละ 2 เมตร 
หนา 0.20 เมตร รายละเอียดตามแบบ
องคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหม
กําหนด  วงเงิน  9,200.- บาท 
(ต้ังจายจากเงินรายได) 

  

6. โครงการกอสรางถนนดิน โดยทําการเปด
ถนนใหม หมูที่ 6  ขนาดผิวจราจรกวาง  
4.00 เมตร ยาว  410 เมตร หนา 0.15  
เมตร พื้นท่ีไมนอยกวา 1,640 ตารางเมตร  
พรอมปายประชาสัมพันธโครงการ จํานวน 1 
ปาย รายละเอียดตามแบบองคการบริหาร
สวนตําบลทุงกระพังโหมกําหนด  
วงเงิน 403,000.- บาท 
(ต้ังจายจากเงินรายได  255,080.-บาท ต้ัง
จายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 147,920.-บาท) 

  

7. โครงการกอสรางเข่ือนกนัดนิ สายหนอง
ปลาไหล-หนองตาล หมูที่ 6  พรอมปาย
ประชาสัมพันธโครงการ จํานวน 1 ปาย 
รายละเอียดตามแบบองคการบริหารสวน
ตําบลทุงกระพังโหมกําหนด  
วงเงิน 480,000.- บาท 
(ต้ังจายจากเงินสะสม) 
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โครงการ ภาพกอนดําเนินการ ดําเนินการแลวเสร็จ 

8. โครงการกอสรางถนน คสล. เสนบาน
นางเกศสริี ตรีสคุนธ หมูที่ 4  ขนาดผิว
จราจรกวาง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
ระยะทางยาว 160 เมตร พื้นท่ีไมนอยกวา 
640 ตารางเมตร พรอมปาย
ประชาสัมพันธโครงการ จํานวน 1 ปาย 
รายละเอียดตามแบบ อบต.ทุงกระพังโหม
กําหนด วงเงิน  488,000.- บาท 
(ต้ังจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป) 

  

9. โครงการกอสรางกําแพงดนิ หมูที่ 5  
ขนาดความสูง 2.00 เมตร ระยะทาง 100 
เมตร บริเวณคลองสาธารณะ ริมถนน
ทางเขาบานนายดอกไม  พิมพา พรอมปาย
ประชาสัมพันธโครงการ จํานวน 1 ปาย 
รายละเอียดตามแบบองคการบริหารสวน
ตําบลทุงกระพังโหมกําหนด วงเงิน 
818,000.- บาท 
(ต้ังจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป) 

  

10. โครงการกอสรางถนน คสล. บรเิวณ
บานนางโสภา หงี่อน หมูที่ 3  ขนาดผิว
จารจรกวาง 3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
ยาว 20 เมตร หรือมีผิวจารจรไมนอยกวา 
60 ตารางเมตร ไหลทางหินคลุก 0.00 -
0.50 เมตร  รายละเอียดตามแบบ
องคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหม
กําหนด  วงเงิน  45,600.- บาท 
(ต้ังจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป) 

  

11. โครงการกอสรางถนน คสล. เสน
บานนางจันที  ตรีแจมจันทร หมูที่ 4  
ขนาดผิวจราจรกวาง 3.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร ระยะทางยาว 140 เมตร 
ไหลทางหินคลุก 0.00-0.50 เมตร หรือ
พื้นท่ีไมนอยกวา 420 ตารางเมตร พรอม
ปายประชาสัมพันธ จํานวน 1 ปาย 
รายละเอียดตามแบบ อบต.ทุงกระพังโหม
กําหนด  วงเงิน  324,200.- บาท 
(ต้ังจายจากเงินรายได) 
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โครงการ ภาพกอนดําเนินการ ดําเนินการแลวเสร็จ 

12. โครงการกอสรางถนน คสล. เสน
บานนางสมจันทร  จันทา  หมูที่ 3  
ขนาดผิวจราจรกวาง 3.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร ระยะทางยาว 169.50 เมตร 
ไหลทางหินคลุก 0.00-0.50 เมตร หรือ
พื้นท่ีไมนอยกวา 508.50 ตารางเมตร 
พรอมปายประชาสัมพันธโครงการ จํานวน 
1 ปาย รายละเอียดตามแบบองคการ
บริหารสวนตําบลทุงกระพังโหมกําหนด  

วงเงิน  405,500.- บาท  
(ต้ังจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป) 

  

13. โครงการขยายไหลทางเขาบานนาย
ประยูร  ถ่ินโพธิ์วงษ  หมูที่  3 ขยายกวาง 
3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 315 
เมตร ไหลทางหินคลุก 0.00-0.50 เมตร 
หรือพื้นท่ีไมนอยกวา 315 ตารางเมตร 
พรอมปายประชาสัมพันธโครงการ จํานวน 
1 ปาย รายละเอียดตามแบบองคการ
บริหารสวนตําบลทุงกระพังโหมกําหนด 
วงเงิน  367,966.45.- บาท 
(ต้ังจายจากเงินอดุหนุนท่ัวไป) 

  

14. โครงการกอสรางถนน คสล. เสน
บานนายอําพร โทงแกว ถึงบานนาย
เสมียน ทองบอมะกรดู หมูที่ 5  ขนาดผิว
จราจรกวาง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
ระยะทาง ยาว 100 เมตร ไหลทางหินคลุก 
0.00 – 0.50 เมตร  หรือมีพื้นท่ีทางไม
นอยกวา 500 ตารางเมตร พรอมปาย
ประชาสัมพันธโครงการ จํานวน 1 ปาย 
รายละเอียดตามแบบองคการบริหารสวน
อบต. ทุงกระพังโหมกําหนด วงเงิน 
366,000.- บาท 
(ต้ังจายจากเงินรายได) 
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โครงการ ภาพกอนดําเนินการ ดําเนินการแลวเสร็จ 

15. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก คสล. เสนบานนายอําพร โทงแกว 

ถึงบานนายเสมียน ทองบอมะกรดู (ชวง

ที่ 4) หมูที่ 5 ขนาดผิวจราจรกวาง 5.00 

เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทางยาว 30  

เมตร ไหลทางหินคลุก 0.00 – 0.50 

เมตร  หรือมีพื้นท่ีทางไมนอยกวา 150 

ตารางเมตร พรอมปายประชาสัมพันธ

โครงการ จํานวน 1 ปาย รายละเอียดตาม

แบบองคการบริหารสวนตําบลทุงกระพัง

โหมกําหนด  วงเงิน  107,000.- บาท 

(ต้ังจายจากเงินสะสม) 

  

 

รวมงบประมาณท้ังสิ้น   4,181,166.45        บาท 

*งบประมาณ รวมท้ังท่ีต้ังในขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 และเงินสะสม  
 

 

๔. การพัฒนาดานสังคม 
สงเสริมสนับสนุนกีฬา และนันทนาการ การสงเสริมสนับสนุนกิจการสาธารณสุข การรณรงค 

ปองกัน แกไข และตอตานยาเสพติด สงเสริม สนับสนุนการพัฒนาสังคม และงานสวัสดิการสังคม สงเสริมการ
ดําเนินงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย การรักษาความสงบเรียบรอย ความปลอดภัยในทรัพยสิน ฯลฯ โดย
แยกเปนโครงการ/กิจกรรมดังนี ้

๑. โครงการอบรมและศึกษาดูงานของชมรมผูสูงอายุ ประจําปงบประมาณ 2562 งบประมาณ 
36,400  บาท 

๒. โครงการสงเสริมการแขงขันกีฬาฟุตบอลระดับประถมศึกษา กําแพงแสน   ๗๙  คัพ งบประมาณ 
24,732  บาท 

๓. โครงการขยะสรางบุญ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
๔. โครงการพระราชดําริท่ีเกี่ยวกับสาธารณสุข ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบประมาณ 

10,750  บาท 
5.  โครงการรณรงคปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออกและไขซิกา งบประมาณ 76,080 บาท 
6. โครงการอบรมสงเสริมสุขภาพและปองกันโรค ประจําปงบประมาณ 2562  งบประมาณ  
     116,032  บาท 
7.  โครงการสงเสริมพัฒนา อย.นอยในโรงเรียนวดัหนองปลาไหล ประจําป 2562 งบประมาณ   
     17,860  บาท 

 8. โครงการใสใจวัยใส เด็กไทยรูเทาทัน ไมต้ังครรภในวัยเรียน ประจําปงบประมาณ 2562  
         งบประมาณ 5,970  บาท 
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9.    โครงการพระราชดําริท่ีเกี่ยวกับสาธารณสุข ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบประมาณ  
      10,750  บาท 

 10. โครงการสงเสริมการคัดแยกขยะต้ังแตตนทาง ตามหลัก 3 RS โดยไมใชงบประมาณ 
11. กิจกรรมต้ังดานตรวจยาเสพติด 

 12. กิจกรรมต้ังจุดตรวจรณรงคลดอุบัติเหตุ ชวงเทศกาลวันปใหม 2562 งบประมาณ 10,500   
                บาท 

 13. กิจกรรม ต้ังจุดตรวจรณรงคลดอุบัติเหตุ ชวงเทศกาลวันสงกรานต 2562 งบประมาณ 10,500   
  

๕. การพัฒนาดานสิ่งแวดลอมและการทองเท่ียว 
พัฒนา สงเสริม สนับสนุน สรางจิตสํานึกในการดูแลรักษาและจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและ 

ส่ิงแวดลอม  การกําจัดขยะมูลฝอย และสิงปฎิกูลภายในตําบล เฝาระวัง บํารุงรักษาแมน้ํา ลําคลอง แหลงน้ํา
ตางๆ พัฒนา สงเสริม สนับสนุนสรางจิตสํานึกในการดูแลรักษาและการจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม การเฝาระวัง แหลงน้ําตางๆ โดยแยกเปนโครงการ/กิจกรรม ตางๆ ดังนี้ 
 ๑.  กิจกรรมปรับภูมิทัศน 

2.  กิจกรรมอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
3.  กิจกรรมทําความสะอาดคูคลอง  
4. โครงการพัฒนาและทําความสะอาดท่ีสาธารณะ 
5. โครงการอาสาสมัครทองถ่ินรักษโลก 

 
 

๖. การพัฒนาดานการบริหารจัดการท่ีดี 
พัฒนาการบริหารจัดการท่ีดีในองคกร สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาทองถ่ิน  

พัฒนาบุคลากรในองคกร สงเสริมสวัสดิการแกคณะผูบริหาร สมาชิกสภา ขาราชการ ฯลฯ โดยแยกเปน
โครงการ/ กิจกรรม ตางๆ ดังนี ้
 ๑. จัดประชุมประชาคม 
 ๒.  จัดประชุมสภาสมัยสามัญ จํานวน  3  สมัย   สมัยวิสามัญ  2  สมัย 
 

 

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


