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ประกาศเทศบาลตําบลพนางตุง 
เร่ือง   การรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรีตําบลพนางตุง 

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

  ตามที่นายกเทศมนตรีตําบลพนางตุง ไดแถลงนโยบายการบริหารของเทศบาลตําบลพนางตุง
ตอสภาเทศบาลตําบลพนางตุง เมื่อวันที่ 10  มกราคม  2556 ซ่ึงไดกําหนดนโยบายในการบริหารเทศบาล
ตําบลพนาตุงไวรวม 6 ดาน ดังนี้ 
  1. นโยบายการพัฒนาดานการเกษตรและเศรษฐกิจชุมชน 
  2. นโยบายการพัฒนาดานการทองเที่ยว 
  3. นโยบายการพัฒนาดานทรัพยากรมนุษยและสังคมที่มีคุณภาพ 
  4. นโยบายการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐานและระบบโลจิสติกส  
  5. นโยบายการพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม และการปองกันบรรเทา  
สาธารณภัย 
  6. นโยบายการพัฒนาดานความมั่นคง 
   7. นโยบายการพัฒนาดานการบริหารองคกรอยางมีธรรมาภิบาล 

  บัดนี้ ส้ินปงบประมาณ พ.ศ.256๔ แลว อาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.
2496 แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่  14 พ.ศ. 2562  มาตรา 48 ทศ วรรคหา จึงประกาศรายงานผลการ
ปฏิบัติงานตามนโนบายของนายกเทศมนตรีตําบลพนางตุง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 ตามรายละเอียด
เอกสารท่ีแนบทายประกาศนี ้
  จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกนั 

ประกาศ ณ วันที่   2  มีนาคม  พ.ศ. 2565 

                                                                                                                             

                                                                 (ลงชื่อ)  
  (นายพิชติ  ขันตพินัธุ) 

                      นายกเทศมนตรีตําบลพนางตุง 
   

 

 

 
 



 

 

คํานํา 
  ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๕๙๖ แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา 

๔๘ ทศ วรรคหา ไดกําหนดใหนายกเทศมนตรีตองจัดทํารายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ไดแถลง

ไวตอสภาเทศบาลเปนประจําทุกป โดยรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานฯที่ไดจัดทําขึ้นมานั้น เปนเอกสารขอมูล

สถิติทางการเงิน การคลัง ขอมูลรายรับ-รายจายประจําป ขอมูลโครงการ/กิจกรรม ที่หนวยงานไดดําเนินการมา

ในรอบปท่ีผานมา และแฟมภาพกิจกรรมตางๆที่ไดรวบรวมนําเสนอเอาไวทายเลม เพ่ือเปนประโยชนใหกับ

ประชาชน ในการติดตาม ตรวจสอบ ดูแลการบริหารงานของเทศบาลตําบลพนางตุง วามีผลสัมฤทธ์ิ มากนอย

เพียงใด ไดในอีกแนวทางหนึ่ง 

  เทศบาลตําบลพนางตุง โดยคณะผูบริหารทองถ่ิน จึงไดจัดทํารายงานผลการปฏิบัติฯงานฉบับ

นี้ขึ้น เพ่ือแจงใหสภาเทศบาลตําบลพนางตุง และประชาชนในทองถ่ิน ไดรบัทราบโดยทั่วกัน  

 

นายกเทศมนตรีตําบลพนางตุง 



 

 

สารบัญ 

หนา 

 เร่ือง 

- คํากลาวรายงานผลการปฏิบัติงานของนายกเทศมนตรตีาํบลพนางตุง    ๑ 

- ผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ไดแถลงไวตอสภาฯ     ๒ 

- รายรับ ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖            ๗ 

- รายจาย ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔  ๗ 

- งบประมาณที่ไดรับการอนุมัติจายขาดเงินสะสม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ๘ 

- งบประมาณเงนิอุดหนุนทั่วไปที่ไดรับการจัดสรร ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ๘ 

- ภาคผนวก/ภาพแฟมกิจกรรม       ๙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

คาํกลาวรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานของนายกเทศมนตรีตําบลพนางตุง 
ตามนโยบายที่ไดแถลงไวตอสภาเทศบาลตําบลพนางตุง 

(รอบปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4) 

เรียน ประธานสภา และสมาชิกสภา เทศบาลตําบลพนางตุงที่เคารพ 

  ตามความในมาตรา ๔๘ ทศ แหงพระราชบัญญัติ เทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แกไขเพ่ิมเติมถึง 

(ฉบับที่ ๑4) พ.ศ. ๒๕6๒ กําหนดใหนายกเทศมนตรี จัดทํารายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน ตามนโยบายที่ได

แถลงไวตอสภาเทศบาลเปนประจําทุกป และปดประกาศไวโดยเปดเผย เพื่อเปนกลไกหนึ่งในการติดตาม 

ตรวจสอบผลการดําเนินงานในการจัดบริการสาธารณะ เทศบาลตําบลพนางตุง เปนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

รูปแบบหนึ่งมีภารกิจอํานาจหนาที่ในการใหบริการสาธารณะแกประชาชนครอบคลุมพื้นที่ทั้งตําบล ซึ่งภารกิจที่

เทศบาลตําบลพนางตุง ไดปฏิบัติมาในรอบป ๒๕๖4 นั้นมีขอบเขตกวางขวางหลายดาน อันเปนไปตาม

กฎหมายท่ีเก่ียวของ อาทิ เชน พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๑4) พ.ศ.๒๕6๒

พระราชบัญญัติ กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๒ 

แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๙ และรวมถึงกฎหมายอ่ืนๆ ซึ่งกําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของเทศบาล

ในกิจการบริการสาธารณะ และการพัฒนาทองถ่ินเปนประการสําคัญ 

  นับจากวันท่ีกระผมไดรับความไววางใจ จากพี่นองประชาชนตําบลพนางตุง โดยการเลือกตั้ง

ใหดํารงตาํแหนงนายกเทศมนตรีตําบลพนางตุง เมื่อวันที่ ๒8 มีนาคม ๒๕64 โดยคณะกรรมการการเลือกตั้งได

มีมติรับรองผลการเลือกตั้ง เมื่อวันที่ ๒2 เมษายน ๒๕64 กระผมพรอมดวยคณะผูบริหารทองถ่ิน ไดแถลง

นโยบายการบริหารงานตอสภาเทศบาลตําบลพนางตุง เมื่อวันที่ ๑1 พฤษภาคม ๒564 ซึ่งถือวาเปนวันที่ได

เขาปฏิบัติหนาที่บริหารงานของเทศบาลตําบลพนางตุงอยางสมบูรณตามกฎหมาย จนถึง ณ วันน้ีท่ีได

บริหารงานมาเกือบจะครบหนึ่งปอีกสองสามเดือนขางหนา  จึงไดจัดทํารายงานแสดงผลการปฏิบัติงานของ

เทศบาลตําบลพนางตุง ประจําป ๒๕๖4 เสนอตอทานประธานสภาเทศบาลตําบลพนางตุง และทานสมาชิก

สภาเทศบาล ผูทรงเกียรติ และหลังจากนี้จะไดประกาศใหประชาชนไดรับทราบโดยทั่วกัน ซึ่งรายงานแสดงผล

การปฏิบัติงานตามนโยบายที่ไดแถลงไวตอสภาเทศบาลตําบลพนางตุง ปรากฏตามขอมูลดังตอไปนี้ 

 

 



 

 

๑. นโยบายการพัฒนาดานการเกษตรและเศรษฐกิจชุมชน 

เปาหมายของการพัฒนา เพ่ือการเสริมสรางทักษะและพัฒนาศักยภาพเกษตรกร การพัฒนา

ระบบสาธารณูปโภคทางการเกษตร การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานสินคา เพ่ิมมูลคาดวยงานวิจัย เทคโนโลยีและ

นวัตกรรม 

 

๒. นโยบายการพัฒนาดานการทองเที่ยว         

เปาหมายของการพัฒนา เพ่ือการพัฒนาศักยภาพบุคลากรดานการทองเที่ยว การพัฒนา

ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการทางการทองเที่ยว การพัฒนากลุมและเครือขายการทองเที่ยวของชุมชนให

เขมแข็ง การนํางานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรม มาใชในการบริหารจัดการทองเที่ยว การจัดกิจกรรม

สงเสริมการทองเที่ยว ที่ตอบสนองตอการสรางจิตสํานึกอนุรักษทรพัยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม วัฒนธรรม โดย

การมีสวนรวมของชุมชน การพัฒนาฐานขอมูลแหลงทองเท่ียว และรูปแบบการประชาสัมพันธ 

 ไมไดดําเนินโครงการพัฒนาเนื่องจากสถานการณโควิด-19 

 

 

 

 

ลําดับท่ี งบประมาณ (บาท) หมายเหตุ

1 ๑๒๗,๐๐๐

2 ๓๘,๐๐๐

3 ๓๖,๐๐๐

4 ขุดลอกเหมืองสายคลองทอม หมุท่ี ๕ ๔๑,๓๐๐

5 ขุดลอกเหมืองสายคลองทอม (ฝงใต) หมูท่ี ๕ ๑๐,๐๐๐

6 ๙,๐๐๐

7 ๗๕,๐๐๐

8 ขุดลอกเหมืองสายโคกยาง-เหมืองชลประทาน หมูท่ี 5 ๔,๐๐๐

9 ๒๐๓,๐๐๐

๑๐ ๘๑,๐๐๐

๑๑ กอสรางบลอกหนาทอกักเก็บนํ้า หมุท่ี ๕,๗,๑๑ ๑,๑๖๓,๐๐๐

๑๒ ปรับปรุงซอมแซมสถานีสูบนํ้าดวยไฟฟาบานคาย หมูท่ี ๗ ๙๙๕,๐๐๐

๒,๗๘๒,๓๐๐

โครงการ/กิจกรรมท่ีดําเนินการ

ขุดลอกคลองบางหลู หมูท่ี ๙

ขุดลอกเหมืองสงนํ้าสายศาลาทองจันทร - ทุงในดาน(ตะวันออก) หมูท่ี ๘

ขุดลอกเหมืองสงนํ้าสายศาลาทองจันทร - ทุงในดาน(ตะวันตก) หมูท่ี ๘

ขุดลอกคลองสายคลองดวน หมูท่ี ๑๐

ขุดลอกเหมืองสายเหมืองชลหประทานฝงเหนือ สาย ๑ หมูท่ี ๕

ขุดลอกเหมืองสายเหมืองชลหประทานฝงเหนือ สาย ๒ หมูท่ี ๕

ขุดลอกคลองสายบางไขขิง สาย ๒ หมูท่ี ๕

รวม



 

 

๓. นโยบายการพัฒนาดานทรัพยากรมนุษยและสังคมที่มีคุณภาพ      

เปาหมายของการพัฒนา  เพ่ือการจัดการศึกษาเรียนรูตลอดชีวิต เปนสังคมอุดมปญญา การ

สงเสริมสุขภาวะที่ดี ท้ังดานรางกาย จิตใจ และการเขาสังคมใหกับประชาชน การสงเสริมสวัสดิการ และการ

สังคมสงเคราะห การอนุรักษ ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปญญาทองถ่ิน การสงเสริมการกีฬาและ

นันทนาการ การปองกันและแกไขปญหายาเสพติด การสรางความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

 

 

 

ลําดับท่ี งบประมาณ (บาท) หมายเหตุ

๑ ๑,๐๙๖,๐๐๐

๒ อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนบานชายคลอง ๒๐๐,๐๐๐

๓ อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนบานทาชาง ๓๓๒,๐๐๐

๔ อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนบานธรรมเถียร ๓๑๖,๐๐๐

๕ อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนวัดไทรงาม ๔๗๖,๐๐๐

๖ อาหารเสริม (นม) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานทาชาง ๕๗,๔๘๖

๗ อาหารเสริม (นม) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานในยาง ๗๖,๖๔๘

๘ อาหารเสริม (นม) ศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑวัดธรรมสามัคคี ๘๐,๔๘๐

๙ อาหารเสริม (นม) โรงเรียนบานธรรมเถียร ๑๕๑,๓๘๐

๑๐ อาหารเสริม (นม) โดรงเรียนบานทาชาง ๑๕๙,๐๕๖

๑๑ อาหารเสริม (นม) โรงเรียนวัดไทรงาม ๒๒๘,๐๒๘

๑๒ อาหารเสริม (นม) โรงเรียนบานชายคลอง ๙๕,๘๑๐

๑๓ อาหารเสริม (นม) โรงเรียนวัดควนพนางตุง ๕๒๕,๐๓๙

๑๔ การบริการ การแพทยฉุกเฉิน ๘๕๕,๑๖๕

๑๕ สัตวปลอดโรคคคนปลอดภัยจากพิษสุนัขบา ๒๑,๐๑๘

๑๖ โครงการจัดต้ังสถานท่ีกักกันตัวเพ่ือสังเกตอาการผูสัมผัสเส่ียงสูงจากเช้ือไวรัสโคโรนา ๗๖,๓๗๖

๑๗ ๑๖,๔๓๒,๗๐๐

๑๘ ๓,๗๖๗,๘๐๐

๑๙ ๑๕๘,๐๐๐

๒๐ ๒๑,๐๗๐

๒๑ ๑๔๔,๖๒๘

๒๒ เงินชวยเหลือประชาชนจากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ๗๑๖,๐๐๐
๒๕,๙๘๖,๖๘๔

จัดงานวันออกพรรษา

จัดงานประเพณีลอยกระทง

เบ้ียยังชีพผูปวยเอดส

เบ้ียยังชีพผู สูงอายุ

เบ้ียยังชีพผูพิการ

รวม

โครงการ/กิจกรรมท่ีดําเนินการ

อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนวัดควนพนางตุง



 

 

 ๔. นโยบายการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐานและระบบโลจิสติกส     

          เปาหมายของการพัฒนา เพ่ือการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการพ้ืนฐาน และการวางผัง

เมืองชุมชน 

 
 

๕. นโยบายการพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

           เปาหมายของการพัฒนา เพ่ือการสรางจิตสํานึกอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การ

อนุรักษ ฟนฟูทรัพยากรดิน นํ้า ปาไม ประมง และชายฝง ตามแนวพระราชดําริ การอนุรักษ ปองกัน มลพิษ

จากขยะ น้ําเสียฝุนละอองกลิ่นและเสียง การปองกันบรรเทาสาธารณภัย และการรักษาความเรียบรอย  

 ไมไดดําเนินโครงการพัฒนาเนื่องจากสถานการณโควิด-19 

๖. นโยบายการพัฒนาดานความม่ันคง     

เปาหมายของการพัฒนา  เพ่ือเสริมสรางใหประชาชน รัก ยึดมั่น และธํารงรักษาไวซึ่งสถาบัน

หลักของชาติ เสริมสรางภูมิคุมกันจากภัยคุกคามในทุกรูปแบบ (อาทิ ยาเสพติด โรคติดตอ ภัยธรรมชาติ       

ไซเบอร การคามนุษย) สรางความมั่นคงปลอดภัย ในชีวิตและทรพัยสินของประชาชน 

 

 

ลําดับท่ี งบประมาณ (บาท) หมายเหตุ

1 ๒๕๕,๐๐๐

2 ๙๘,๕๔๘

3 ๒๘๑,๐๐๐

4 ๔๓๔,๑๕๑

5 ๔๓๘,๓๐๗

6 ๔๗๑,๐๐๐

7 ๓๖๔,๐๐๐

8 ๔๔๔,๑๔๗

9 ๑,๕๖๖,๐๐๐

10 ๑๖๑,๐๐๐

๔,๕๑๓,๑๕๓

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายธรรมเถียร ซอย 4 หมูท่ี 10

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยบานผูชวยโชคชัย - บานนางเปย หมูท่ี 13

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบานผูชวยปรีชา หมูท่ี 6

โครงการ/กิจกรรมท่ีดําเนินการ

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางเขาศูนยพัฒนาเด็กล็กบานทะเลนอย หมูท่ี 3

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเขานุย-หนองมดหนอย หมูท่ี 11

รวม

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายปากคลองเกา-เขานุย หมูท่ี 9

ปรับปรุงผิวจราจร สายโรงเรียนพนางตุง-หนาท่ีวาการ อบต.พนางตุง หมูท่ี 3

ขยายทอเมนประปาหมูบาน บานควนพนางตุง หมูท่ี 3

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบอโด-ปนแต หมูท่ี 8

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบางหลู-บานนายทวี หมูท่ี 7

ลําดับท่ี งบประมาณ (บาท) หมายเหตุ

๑ ๓๘,๘๓๘

๓๘,๘๓๘

โครงการ/กิจกรรมท่ีดําเนินการ

ปองกันและลดอบัติเหตุทางถนนเทศกาล ปใหม / สงกรานต

รวม



 

 

7. นโยบายการพัฒนาดานการบริหารองคกรอยางมีธรรมาภิบาล     

  เปาหมายของการพัฒนา  เพ่ือการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรการบริหารขององคกร ใหมีขีด

ความสามารถในการใหบริการประชาชน การสรางระบบธรรมาภิบาลในองคกรและชุมชน การสงเสริมการมี

สวนรวมทางการเมือง การบริหารใหกับประชาชน 

 

แสดงผล นโยบายตองบประมาณที่ไดดําเนินงาน 

ท่ี นโยบาย งบประมาณ (บาท) 

๑ นโยบายการพัฒนาดานการเกษตรและเศรษฐกิจชุมชน ๒,๗๘๒,๓๐๐ 

๒ นโยบายการพัฒนาดานการทองเท่ียว  ๐ 

๓ นโยบายการพัฒนาดานทรัพยากรมนุษยและสงัคมที่มีคุณภาพ ๒๕,๓๗๙,๓๗๔ 

๔ นโยบายการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานและระบบโลจสิติกส ๔,๕๑๓,๑๕๓ 

๕ นโยบายการพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ๐ 

๖ นโยบายการพัฒนาดานความมั่นคง ๓๘,๘๓๘ 

๗ นโยบายการพัฒนาดานการบริหารองคกรอยางมีธรรมาภิบาล ๙๕๖,๐๐๐ 

รวม ๓๓,๖๖๙,๖๖๕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลําดับท่ี งบประมาณ (บาท) หมายเหตุ

๑ ๒๔๔,๐๐๐

๒ สงบุคลากรเขารับการฝกอบรม ๑๐๘,๖๙๐

๓๕๒,๖๙๐

โครงการ/กิจกรรมท่ีดําเนินการ

จัดทําแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยสิน

รวม



 

 

แสดงผลนโยบายตอจาํนวนโครงการท่ีไดดําเนินงาน 

 

 

 

 

ท่ี ยุทธศาสตร จํานวนโครงการ

๑ นโยบายการพัฒนาดานการเกษตรและเศรษฐกิจชุมชน ๑๒

๒ นโยบายการพัฒนาดานการทองเท่ียว  ๐

๓ นโยบายการพัฒนาดานทรัพยากรมนุษยและสังคมท่ีมีคุณภาพ ๒๒

๔ นโยบายการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐานและระบบโลจิสติกส ๑๐

๕ นโยบายการพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ๐

๖ นโยบายการพัฒนาดานความม่ันคง ๑

๗ นโยบายการพัฒนาดานการบริหารองคกรอยางมีธรรมาภิบาล ๒

รวม ๔๗



 

 

รายรับ ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

 
 

 

  รายจาย ตามเทศบัญ ญั ติงบประมาณ รายจ าย ประจํ าป งบประมาณ  พ .ศ.๒๕๖๔ 
 

 

 

รายรับ ประมาณการ (บาท) รับจริง (บาท)
รายไดจัดเก็บเอง

     หมวดภาษีอากร 601,000             ๖๒๔,๗๘๒.๓๓

     หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต 569,500             ๖๔๓,๑๔๑.๕๕

     หมวดรายไดจากทรัพยสิน 880,000             ๙๐๑,๒๙๗.๔๐

     หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย 220,000             ๒๗๖,๒๐๐

     หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด 300,500             ๕๗๘,๑๗๖.๐๓

     หมวดรายไดจากทุน ๑,๐๐๐ ๒๐,๕๙๒.๖๓

     รวมรายไดจัดเก็บเอง ๒,๕๗๒,๐๐๐ ๓,๐๔๔,๑๘๙.๙๔

รายไดรัฐบาลเก็บแลวจัดสรรใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

     หมวดภาษีจัดสรร ๒๔,๕๒๘,๐๐๐ ๒๓,๔๐๐,๗๐๕.๘๐

     รวมรายไดรัฐบาลเก็บแลวจัดสรรใหองคกรปกครอง ๒๔,๕๒๘,๐๐๐ ๒๓,๔๐๐,๗๐๕.๘๐

สวนทองถ่ิน

รายไดรัฐบาลอุดหนุนใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

     หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป ๓๙,๕๐๐,๐๐๐ ๓๙,๙๒๕,๐๗๐
     รวมรายไดรัฐบาลอุดหนุนใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ๓๙,๕๐๐,๐๐๐ ๓๙,๙๒๕,๐๗๐

รวม ๖๖,๖๐๐,๐๐๐ ๖๖,๓๖๙,๙๖๖.๐๙

รายจาย ประมาณการ (บาท) จายจริง (บาท)
จายจากงบประมาณ

     งบกลาง ๒๑,๙๑๓,๐๔๐ ๒๑,๐๖๓,๔๒๓.๔๐

     งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน คาจางประจาํ ๒๑,๒๘๗,๐๘๐ ๑๗,๔๗๐,๙๓๗

และคาจางช่ัวคราว)

     งบดําเนินงาน (หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ ๑๖,๗๔๗,๓๘๐ ๑๒,๔๕๙,๒๘๙.๘๕

และหมวดคาสาธารณูปโภค)

     งบลงทุน (หมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและส่ิงกอสราง) ๔,๓๕๖,๕๐๐ ๒๙๘,๔๖๐

     งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน) ๒,๒๙๖,๐๐๐ ๒,๔๕๑,๐๘๐

รวมจายจากงบประมาณ ๖๖,๖๐๐,๐๐๐ ๕๓,๗๔๓,๑๙๐.๒๕



 

 

งบประมาณที่ไดรับอนุมัติใหจายขาดเงินสะสม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 

 

 

งบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงคที่ไดรับการจัดสรร ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 

 

จากรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย ที่ไดแถลงไวตอสภาเทศบาลตําบลพนางตุง 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ที่ไดกลาวมาแลวในขางตนนั้น คณะผูบริหารทองถ่ินไดมุงเนนการบริหารงาน

ตามแนวนโยบาย เพ่ือใหบรรลุจุดมุงหมายที่ไดกําหนดไว ในการสนองตอบตอปญหา ความตองการของ

ประชาชนในทองถ่ิน ใหมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ตลอดถึงการสรางความเสมอภาค และความเปนธรรม ที่

ทุกภาคสวนสามารถตรวจสอบได อันถือเปนการเกื้อกูลประโยชนสุข ใหสมกับความมุงหวังของประชาชนเปน

ประการสําคัญ 

              สุดทายนี้ กระผมพรอมดวยคณะผูบริหารทองถ่ิน ขอขอบคุณทานประธานสภาฯสมาชิกสภาฯ 

พนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา และพนักงานจางทุกทาน ที่ไดใหการสนับสนุน และใหความรวมมือในการ

บริหารราชการดวยดีตลอดมา และหวังวาจะไดรับการสนับสนุน และใหความรวมมือจากทุกทาน เชนนี้ตลอด 

ไป ขอขอบคุณครับ     

 

ลําดับ

ท่ี
โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณอนุมติั 

(บาท)

งบประมาณจายจริง 

(บาท)

๑ ขุดเจาะบอบาดาล โรงเรียนบานควนพนางตุง หมูท่ี ๓ ๒๙๗,๖๐๐ ยังไมกอหน้ีผูกพัน

๒๙๗,๖๐๐รวม

ลําดับท่ี โครงการ/กิจกรรม งบประมาณท่ีไดรับการ งบประมาณจาย

๑ เงินบําเหน็จลูกจางประจํา ๙๕,๙๕๒.๓๖ ๙๕,๙๕๒.๓๖

๒ เงินสิทธิประโยชนถายโอย (กสจ.) ๘,๒๐๔.๔๐ ๘,๒๐๔.๔๐

๓ คาจางประจําบุคลากรถายโอน ๒๗๓,๔๘๐.๐๐ ๒๗๓,๔๘๐.๐๐

๔ คาวัสดุอาหารเสริม (นม) ๑๑๓,๗๓๖.๐๐ ๑๑๓,๗๓๖.๐๐

๕ คาจัดซ้ืออุปกรณหองเรียน (DLTV) ๓๐๗๐๐.๐๐ ๓๐๗๐๐.๐๐

๖ โครงการปรับปรุงผิวจราจร ถนนสายโรงเรียนพนางตุง-หนาท่ีวาการ ๑,๕๖๖,๐๐๐.๐๐ รายจายคางจาย

อบต.พนางตุง หมูท่ี ๓

๗ พัฒนาโครงการสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการฟนตัวและพัฒนากิจกรรม ๙,๗๕๐,๐๐๐.๐๐ รายจายคางจาย

ทางเศรษฐกิจชุมชน ปรับปรุงถนนลาดยางดวยแอสฟลทืติกคอนกรีต 
สายบานศาลาหัวใส-บานโคกศักด์ิ ตําบลพนางตุง อําเภอควนขนุน

จังหวัดพทัลุง

๘ โครงการปรับปรุงซอมแซมสถานีสูบน้ําดวยไฟฟาบานคาย หมูท่ี ๗ ๙๙๔,๐๐๐.๐๐ ๙๙๔,๐๐๐.๐๐

๙ กอสรางบล็อกหนาทอกักเก็บนํ้า หมูท่ี ๕,๗,๑๑ บานทาชาง,บานคาย, ๙๒๕,๐๐๐.๐๐ ๙๒๕,๐๐๐.๐๐

บานไทรงาม

๕,๗๗๙,๗๑๗ 7,532,299.56รวม



 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

-ประมวลภาพแฟมโครงการ/กิจกรรม 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

ประมวลภาพโครงการ/กิจกรรม ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

   

 

 

 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เทศกาลสงกรานต 

งานรัฐพิธี จายเบี้ยยังชพีผูสูงอายุ 

จิตอาสา 

 จุดคัดกรอง Covid - 19 



 

 

ประมวลภาพโครงการ/กิจกรรม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

                        

                                                                                                                   

 

 

                                

 

 

 

 

 

 

                            

 

 

 

  

 

ทําเจลลางมือใหศูนยพัฒนาเด็กเล็ก Big cleaning 

จัดงานประเพณีลอยกระทง สถานที่กักกันตัวเพื่อสังเกตอาการผูสัมผัสเสีย่งสูง 

โครงการฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบา จัดงานวันออกพรรษา 



 

 

ประมวลภาพโครงการ/กิจกรรม ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

 

 

                      

 

 

 

   
  

 

 

                

 

                         

 

วันปลูกตนไมประจําป 

ถนน คสล.สายโคกยาง ถนน คสล.สายหลังโรงเรียนวัดธรรมเถียร 

ถนน คสล.สายปากคลองเกา - เขานุย 



 

 

ประมวลภาพโครงการ/กิจกรรม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 

 

        

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

               

 

 

วางทอ PE ม.๓ 

ถนน คสล.สายบอโด - ปนแต 

ถนน คสล.สาย บางหล ู


