
รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย
ท่ีได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลตําบลขุนพัดเพ็ง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564

โดย นายประสงค์ พลายมี นายกเทศมนตรีตําบลขุนพัดเพ็ง
ในการประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามญั สมยัท่ี 4 (ครั้งท่ี 1) ประจําปี พ.ศ.2564

วันที่ 29 ธันวาคม 2564 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2564)
*******************************

เรียน ประธานสภาเทศบาลตําบลขุนพัดเพ็ง

ตามมาตรา 48 ทศ แหง่พระราชบัญญัติเทศบาล วรรค 5 และวรรค 6 แห่งพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิม่เติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 ให้นายกเทศมนตรีจัดทํารายงานแสดงผลการ
ปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลเป็นประจําทุกปี คําแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีและ
รายงานแสดงผลการปฏิบตัิงานใหป้ระกาศไวโ้ดยเปิดเผยท่ีสํานักงานเทศบาล

จากนโยบาย 8 ประการสําคัญ ในการพัฒนาท้องถิ่นท่ีกระผมได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาล
ตําบลขุนพัดเพ็ง ซึ่งประกอบด้วย นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน, นโยบายด้านเศรษฐกิจ, นโยบายด้านสงัคม,
นโยบายด้านส่งเสริมการเกษตร,นโยบายด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, นโยบายด้านสาธารณสุขและ
ส่ิงแวดล้อม, นโยบายดา้นการกีฬาและนันทนาการ และนโยบายด้านการเมืองและการบริหาร โดยได้แปลงไปสู่
การปฏิบัติด้วยการจัดทํา โครงการหรือกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อพัฒนาและสร้างความเจริญให้กับท้องถ่ิน รวมท้ัง
ตอบสนองต่อปัญหาความต้องการของท้องถ่ินและครอบคลุมภารกิจหน้าท่ีท่ีกฎหมายกําหนดไว้

รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายฉบับนี้ เป็นการสรุปผลการดําเนินงานในรอบปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 ทุกโครงการและกิจกรรมมีความสอดคล้องกับนโยบายที่ได้แถลงไว้ ซึ่งกระผมได้
มุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเพือ่ใหพ้ี่น้องประชาชนได้รับประโยชน์และความพึงพอใจสูงสุด ตามท่ีได้
มุ่งหวังเอาไว้ภายใต้ข้อจํากัดหลายประการ ซึ่งกระผมและคณะได้เข้ามาดําเนินการปฏิบัติหน้าที่ ต้ังแต่
วันที่ 7 มิถุนายน 2564 เปน็ต้นมา จนประสบผลสําเร็จเปน็ที่น่าพอใจในระดบัหน่ึง โดยในการแก้ไขปญัหาเรา
จะมุ่งเน้นผู้คนส่วนใหญ่ให้ได้รับประโยชน์มากที่สุด สําหรับโครงการขนาดใหญห่รอืโครงการรเิริ่มใหม่ที่จะทําให้
ประชาชนโดยส่วนรวมได้รับประโยชน์ จะมีการเตรียมความพร้อมเพื่อดําเนินการให้เกิดผลเป็นรูปธรรมต่อไป

ดังนั้น เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรา 48 ทศ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาลดังกล่าวข้างต้น
กระผมนายประสงค์ พลายมี นายกเทศมนตรีตําบลขุนพัดเพ็ง จึงขอนําเรียนสรุปรายงานผลการปฏิบัติงาน
ตามนโยบายการบริหารราชการในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ต่อสภาเทศบาลและท่านสมาชิกสภา
เทศบาลผู้ทรงเกียรติ ตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาล เม่ือวันท่ี 7 มิถุนายน 2564 ดังต่อไปนี้

1. นโยบายด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.1 ส่งเสริมและสนับสนุน รวมทั้งจัดให้มีระบบสาธารณูปโภคที่ดี มีมาตรฐานเข้าถึงทุก

ครัวเรือน
1.2 ส่งเสริมและสนับสนุน รวมทั้งจัดให้มีระบบการผลิตน้ําสะอาดตามเกณฑ์มาตรฐาน

เพื่อการบริโภคให้แก่หมู่บ้านและชุมชน
1.3 จัดให้มีการบํารุงดูแลรักษาถนนและทางสาธารณะต่างๆ โดยการซ่อมหรือสร้าง

ปรับปรุงให้อยู่ในสภาพท่ีดีอยู่เสมอ
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1.4 ส่งเสริมและสนับสนุนหน่วยงานอื่น ในการเข้ามาดําเนินการก่อสร้าง ปรับปรุงถนน

หรือทางสาธารณะต่างๆ รวมท้ังสาธารณูปโภคอื่นๆ ในพื้นท่ีที่เกินศักยภาพของเทศบาล

สรุปผลการดําเนินงานตามนโยบายด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ดังนี้
ลําดับ
ท่ี

โครงการ/กิจกรรม จํานวนเงิน หมายเหตุ

๑
ซ่อมแซมถนนโดยใช้วัสดุหินคลุกซ่อมแซมส่วนท่ีชํารุดเสียหาย
พร้อมปรับเกลี่ยเรียบ หมู่ที่ 4,5 และหมู่ท่ี 8

323,000

2 ซ่อมแซมถนนโดยใช้วัสดุหินคลุกซ่อมแซมส่วนท่ีชํารุดเสียหาย
พร้อมปรับเกลี่ยเรียบภายในชุมชน จํานวน 9 สาย

349,500

3 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ชุมชนบ่อปั้นพัฒนา หมู่ที่ 2 235,500

4 ปรับปรุงขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ชุมชนขุนพัดเพ็งสามัคคี
หมู่ที่ 3

258,500

5 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ชุมชนบ้านโป่งร่วมใจพัฒนา หมู่
ท่ี 5

209,500

6 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ชุมชนร่วมใจพัฒนา หมู่ที่ 6 239,500

7 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ชุมชนคลองตันสามัคคี หมู่ที่ 6 259,500

8 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ชุมชนจันทร์กระจ่างฟ้าพัฒนา
หมู่ที่ 7

241,500

9 วางท่อระบายน้ําพร้อมบ่อพัก ชุมชนบ้านโป่งขุนพัดเพ็งพัฒนา
หมู่ที่ 5

98,000

10 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ชุมชนบ่อคู่ร่วมใจพัฒนา
หมู่ที่ 10

259,500

11 ก่อสร้างอาคารผลิตน้ําดื่ม ชุมชนก้าวสร้างสรรค์พัฒนา หมู่ที่ 9 250,000

12 เทผนังคอนกรีตกําแพงกันดิน ชุมชนดอนเขว้าพัฒนา หมู่ที่ 1 259,500

13 ซ่อมแซมท่อระบายน้ํา ชุมชนบ่อปั้นพัฒนาพัฒนา หมู่ที่ 2 21,400

14 ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟขาวหลอดคู่) ชุมชนร่วมใจพัฒนา
หมู่ที่ 6

17,200

15 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถ่ิน
สพ.ถ.3224 สายบ่อปั้น หมู่ที่ 2

3,610,000

รวมเป็นเงินท้ังสิ้น 6,632,100.-



2. นโยบายด้านเศรษฐกิจ
2.1 ส่ ง เสริ มและสนับสนุน ให้ มี ก ารสร้ า ง ง านสร้ า งอาชีพ หรื อกา รรวม ตัว

ในลักษณะกลุ่มอาชีพ โดยการจัดให้มีการอบรมให้ความรู้หรือเพิ่มพูนประสบการณ์ในอาชีพนั้น ๆ
แก่ประชาชนท่ีสนใจ เพื่อเป็นการสร้างรายได้เสริมหรืออาจเป็นการสร้างรายได้หลักให้แก่ครอบครัว

2.2 ส่งเสริมกลุ่มอาชีพต่างๆ ให้มีศักยภาพและทักษะในการประกอบอาชีพที่สูงขึ้น
เพื่อดําเนินโครงการสินค้าชุมชนท้องถิ่น โดยการพัฒนาคุณภาพสินค้าและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ ให้ได้มาตรฐานสู่
ตลาดสากล

2.3 ส่งเสริมให้ประชาชนดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเป็นการลด
รายจ่าย เพิ่มรายได้ โดยการจัดทําโครงการหรือกิจกรรมต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องและสอดคล้องกับหลักการ

2.4 ส่งเสริมให้มีการรวมตัวของกลุ่มอาชีพในลักษณะเดียวกัน เพื่อจัดต้ังเป็นวิสาหกิจ
ชุมชน เป็นการเสริมสร้างความมั่นคงและยั่งยืนในอาชีพ

2.5 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็กในบางพื้นท่ี เพื่อก่อให้เกิด
การจ้างงานให้แก่ผู้ว่างงาน โดยจะต้องเป็นโรงงานหรือกิจการที่ไม่ก่อให้เกิดมลพิษที่เป็นอันตราย ต่อสุขภาพ
ของประชาชน

2.6 สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น และพัฒนา
แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ประชาสัมพันธ์การท่องเท่ียวของตําบลให้เป็นที่รู้จักโดยท่ัวไป

สรุปผลการดําเนินงานตามนโยบายด้านเศรษฐกิจ ดังนี้
ลําดับ
ท่ี

โครงการ/กิจกรรม จํานวนเงิน หมายเหตุ

1 โครงการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 9,750
รวมเป็นเงินท้ังสิ้น 9,750.-

3. นโยบายด้านสังคม
3.1 ส่งเสริมการพัฒนาครอบครัว โดยจัดให้มีโครงการหรือกิจกรรมต่าง ๆ ในการเสริมสร้าง

ความรัก ความอบอุ่น ความเข้าใจและความสัมพันธ์อันดีของคนในครอบครัว
3.2 ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสทางสังคม
3.3 ส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชน เพ่ือเป็นกลไกในการมีส่วนร่วมการพัฒนาชุมชน

ท้องถิ่น อย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต
3.4 ส่งเสริมและจัดให้มีสวัสดิการแก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ รวมท้ังส่งเสริมและ

ชว่ยเหลอืกลุม่เปราะบาง และผูด้้อยโอกาสทางสงัคมให้มีคุณภาพชีวติท่ีดี
3.5 ส่งเสริมการดําเนินกิจกรรมของชมรมผู้สูงอายุ และเสริมสร้างชมรมผู้สูงอายุให้มีความ

เข้มแข็ง โดยคํานึงอยู่เสมอว่าผู้สูงอายุคือปูชนียบุคคลของท้องถ่ิน
3.6 ส่งเสริมความสงบเรียบร้อยและรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยของประชาชนและ

ชุมชน รวมท้ังสนับสนุนหน่วยงานอื่นในการดําเนินการ
3.7 ส่งเสริมกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) และเสริมสร้างให้มีความ

เข้มแข็ง เพื่อที่จะเป็นกําลังหลักในการช่วยเหลือประชาชนร่วมกับเทศบาล ฝ่ายปกครองท้องท่ีและตํารวจใน
การรักษาความสงบเรียบร้อยและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของประชาชน รวมท้ังงานอํานวยการจราจร
ตลอดจนมีความพร้อมในการป้องกันภัยและจัดการภัยพิบัติต่างๆ
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3.8 ส่งเสริมและสนับสนุนการดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน รวมท้ัง

การรณรงค์แก้ไขปัญหายาเสพติด ตลอดจนการ ลด ละ เลิก อบายมุข อันเป็นสาเหตุสําคัญของปัญหาสังคม
ตามมา

สรุปผลการดําเนินงานตามนโยบายด้านสังคม ดังนี้
ลําดับ
ท่ี

โครงการ/กิจกรรม จํานวนเงิน หมายเหตุ

1 โครงการป้องกันและลดปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล
ปีใหม่และสงกรานต์

15,350

2 โครงการครอบครัวอบอุ่นเยาวชนเข้มแข็ง 9,690
3 การจัดสรรเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 6,978,200
4 การจัดสรรเบี้ยยังชีพคนพิการ 1,482,600
5 การจัดสรรเบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์ 72,000
6 โครงการชุมชนยั่งยืนเพ่ือแก้ไขปัญหายาเสพติด 2,500

รวมเป็นเงินท้ังสิ้น 8,560,340.-

4. นโยบายด้านส่งเสริมการเกษตร
4.1 ส่งเสริมอาชีพเกษตรผสมผสานตามแนวเกษตรทฤษฎีใหม่ ระบบการเกษตรปลอดสารพิษ

เกษตรอินทรีย์ และการเพิ่มมูลค่าผลผลิต
4.2 ส่งเสริมการประกอบอาชีพของเกษตรกรกลุ่มต่าง ๆ อีกท้ังสนับสนุนการนําเทคโนโลยี

สมัยใหม่มาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาผลผลิตทางการเกษตร
4.3 บริหารจัดการและพัฒนาแหล่งน้ําทางการเกษตรในชุมชนให้สามารถทําการเกษตร ได้ทุก

ฤดูกาล
สรุปไม่มีการดําเนินงานด้านส่งเสริมการเกษตร

5. นโยบายด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
5.1 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของ

เทศบาล ตั้งแต่การวางแผนพัฒนาการศึกษา การนําแผนไปปฏิบัติ ตลอดจนการติดตามประเมินผลแผน
5.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. ท่ีอยู่ในเขตเทศบาล ให้จัดการ

เรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานการศึกษาของชาติ
5.3 พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน ให้เข้ากัน

กับบริบทของสังคม ชุมชนท้องถ่ิน โดยยึดแนวทางตามมาตรฐานการดําเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
5.4 ส่งเสริมการจัดกิจกรรมในวันสําคัญต่างๆของชาติ และวันสําคัญทางศาสนา เพื่อให้

ประชาชนโดยท่ัวไปได้ศึกษาเรียนรู้และอนุรักษ์ไว้ เพื่อสืบทอดไว้เป็นวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของ
ท้องถิ่นสืบไป
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สรุปผลการดําเนินงานตามนโยบายด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ดังนี้

ลําดับ
ท่ี

โครงการ/กิจกรรม จํานวนเงิน หมายเหตุ

1 โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (English Camp) 34,945
2 โครงการจัดงานสืบสานประเพณีวันสงกรานต์และวันลอยกระทง 20,960
3 โครงการการเรียนการสอนระดับชั้นปฐมวัย (โรงเรียนวัดบ่อคู่) 80,000
4 โครงการการเรียนการสอนระดับชั้นปฐมวัย (โรงเรียนวัดคลองตัน) 80,000
5 โครงการการเรียนการสอนระดับชั้นปฐมวัย (โรงเรียนวัดใหม่ปทุมสูตร) 80,000
6 ปรับปรุงอาคารศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

อําเภออู่ทอง (อาคารศูนย์สาธิตการเกษตร)
198,500

รวมเป็นเงินท้ังสิ้น 494,404.-

6. นโยบายด้านสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม
6.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการดําเนินโครงการและกิจกรรมของกองทุนหลักประกันสุขภาพ

เทศบาลตําบลขุนพัดเพ็ง และเสริมสร้างพัฒนากองทุนให้มีศักยภาพและประสิทธิภาพสูงขึ้น
6.2 ส่งเสริมงานการสาธารณสุข และงานอนามัยสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ เพื่อให้ประชาชนมี

สุขภาพอนามัยท่ีดี
6.3 ส่งเสริมให้อาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน (อสม.) มีความเข้มแข็งและมีความพร้อมที่จะ

ให้บริการช่วยเหลืองานด้านสาธารณสุขอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นกําลังสําคัญในการช่วยเหลือประชาชน
6.4 ดูแลรักษาความสะอาดสวยงามของถนนหรือทางและที่สาธารณะต่าง ๆ รวมทัง้การจัดให้มี

ระบบหรือวิธีการกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
6.5 จัดให้มีการรณรงค์หรือกิจกรรมในการป้องกันและระงับโรคติดต่อต่าง ๆ
6.6 กําจัดหรือควบคุมแหล่งที่ทําให้เกิดมลพิษต่าง ๆ
6.7 รณรงค์และส่งเสริมการปลูกต้นไม้ เพื่อความสวยงามและลดมลภาวะโลกร้อน
สรุปผลการดําเนินงานตามนโยบายด้านสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม ดังนี้

ลําดับ
ท่ี

โครงการ/กิจกรรม จํานวนเงิน หมายเหตุ

1 สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตําบลขุนพัดเพ็ง 100,000

2 จ้างเหมาสํารวจสุนัขและแมว 3,470

3 จ้างเหมาฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 64,230

4
โครงการอบรมการคัดแยกขยะมูลฝอยในชุมชนระดับครัวเรือน
สู่สิ่งแวดล้อมชุมชนน่าอยู่

20,000

รวมเป็นเงินท้ังสิ้น 187,700.-
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7. นโยบายด้านการกีฬาและนันทนาการ
7.1 สนับสนุนกิจกรรมของศูนย์กีฬาตําบลสระยายโสม
7.2 จัดให้มีกิจกรรมนันทนาการส่งเสริมกีฬาพื้นบา้น
7.3 ส่งเสริมหรือจัดให้มีโครงการหรือกิจกรรมด้านการกีฬาที่เกินศักยภาพของศูนย์กีฬา

ตําบลสระยายโสม
สรุปไม่มีการดําเนินงานด้านการกีฬาและนันทนาการ
8. นโยบายด้านการเมืองและการบริหาร
8.1 ส่งเสริมและพัฒนาการเมืองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น

ประมุข
8.2 ยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารและส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองในทุกภาค

ส่วนของสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการมีส่วนร่วมของประชาชนท่ีมีต่อการบริหารงานท้องถิ่น
8.3 สนับสนุนและการอํานวยความเป็นธรรมของสังคม
8.4 สนับสนุนและอํานวยการงานสํานักงานให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นเพื่อให้บริการประชาชนได้

อย่างมีประสทิธิภาพ เชน่ การปรับปรุงต่อเติม การจดัหาครุภัณฑ์ท่ีจําเปน็ การนําเทคโนโลยีท่ีทันสมัยมาใช้
8.5 สนับสนุนบุคลากรทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายประจําตลอดจนภาคประชาชน เข้ารับ

การศึกษา อบรมเพิ่มพูนความรู้ประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น
8.6 จัดให้มีโครงการเทศบาลสัญจรพบประชาชนตามหมู่บ้านต่าง ๆ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
8.7 ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณท่ีตั้งอาคารสํานักงานให้สวยงามเหมาะสมเพื่อเป็นการอํานวย

ความสะดวกแก่ประชาชนที่มาติดต่อราชการ พร้อมจัดให้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ สนามกีฬา
สวนสาธารณะ หรือจัดสถานท่ีไว้สําหรับออกกําลังกายแก่ประชาชนท่ัวไป

8.8 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของคณะกรรมการชุมชน ให้มีความเข้มแข็ง และเป็นกําลัง
สําคัญในการพัฒนาชุมชนของตนเอง

8.9 สนับสนุนนโยบายการบริหารราชการของรัฐบาล กระทรวง กรม จังหวัด และอําเภอ
ในการพัฒนาพื้นท่ีอย่างมีประสิทธิภาพ

สรุปผลการดําเนินงานตามนโยบายด้านการเมืองและการบริหาร ดังนี้

ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
- งบประมาณมีจํานวนจํากัด

ลําดับ
ท่ี

โครงการ/กิจกรรม
จํานวน
เงิน

หมายเหตุ

1 ก่อสร้างบ่อเก็บกักน้ําบริเวณสนามฟุตบอลเทศบาลตําบลขุนพัดเพ็ง 84,000
2 บริหารจัดการศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 15,000
3 ติดตั้งตาข่ายกันนกภายนอกอาคาร 388,500

รวมเป็นเงินท้ังสิ้น 487,500.-
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จากการท่ีกระผม นายประสงค์ พลายมี นายกเทศมนตรีตําบลขุนพัดเพ็ง ได้แถลง

นโยบายไว้ต่อสภาเทศบาล และจากการนํานโยบายดังกล่าวสู่การปฏิบัติจนเกิดผลสําเร็จ นอกจากจะทําให้
เทศบาลตําบลขุนพัดเพ็งมีความเจริญก้าวหน้า เกิดการมีส่วนร่วมในการดําเนินกิจกรรมร่วมกันทุกภาคส่วน
และสิ่งที่สําคัญคือทําให้พี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลตําบลขุนพัดเพ็งมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความปลอดภัย
มีสิ่งอํานวยความสะดวกครบครัน กระผมในฐานะผู้บริหารท้องถ่ิน ขอขอบคุณทุกท่านท่ีได้มีส่วนร่วมกับ
ความสําเร็จที่เกิดขึ้นในท้องถิ่นของพวกเรา และพร้อมที่จะมุ่งมั่นร่วมกันพัฒนาท้องถิ่นนี้ให้มีความเจริญ
ก้าวหน้าอย่างยั่งยืนตลอดไป

นายประสงค์ พลายมี
นายกเทศมนตรีตําบลขุนพัดเพ็ง

29 ธันวาคม ๒๕64



รายงานผลการปฏิบัติงาน
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564

เทศบาลตําบลขุนพัดเพ็ง
อําเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี







คํานํา

รายงานผลการปฏิบัติงานของเทศบาลตําบลขุนพัดเพ็ง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564
มวีัตถุประสงค์เพื่อรายงานผลการดําเนินงานและการใช้จ่ายเงินงบประมาณในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ตามภารกิจและอํานาจหน้าท่ีของเทศบาล เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบบัที่ 14) พ.ศ.2562 และภารกิจถ่ายโอนตามแผนการกระจายอํานาจสู่ท้องถิ่น ซึ่งรายงานฉบบัน้ีได้รวบรวม
ผลการดําเนินงานการพัฒนาท้องถ่ินในแต่ละด้านตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลตําบลขุนพัดเพ็ง
เม่ือคราวท่ีเข้ารับหน้าท่ีตําแหน่งนายกเทศมนตรี

เทศบาลตําบลขุนพัดเพ็ง ได้ยึดแนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชน ความถูกต้อง โปร่งใส
ภายใต้การบริหารจัดการที่ดีในอันที่จะพัฒนาท้องถ่ินให้มีความเจริญก้าวหน้า เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
ประชาชนชาวเทศบาลตําบลขุนพัดเพ็งต่อไป

นายประสงค์ พลายมี
นายกเทศมนตรีตําบลขุนพัดเพ็ง

29 ธันวาคม 2564



สารบัญ

หน้า
นโยบายการพัฒนาเทศบาลของนายกเทศมนตรีตําบลขุนพัดเพ็ง 1
ผลการปฏิบัติงานตามนโยบายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564 4
สรุปบัญชีงบประมาณรายรับประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564 7
สรุปบัญชีงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564 9

ภาคผนวก
- ประกาศเทศบาลตําบลขุนพดัเพง็ เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายท่ีได้แถลงไวต้่อสภาเทศบาล
ประจําปงีบประมาณ พ.ศ.2564 ลงวันท่ี 29 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2564
- สําเนารายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลขุนพัดเพ็ง สมัยสามัญ สมัยท่ี 4 (ครั้งท่ี 1) ประจําปี
พ.ศ. 2564 วันท่ี ลงวันท่ี 28 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2564



รายงานผลการปฏิบัติงานตามท่ีได้แถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลตําบลขุนพัดเพ็ง
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564
*******************************

 นโยบายการพัฒนาเทศบาล ของนายกเทศมนตรีตําบลขุนพัดเพ็ง
ตามที่ นายประสงค์ พลายมี ได้รับการเลือกตั้งจากประชาชนในเขตเทศบาลตําบล

ขุนพัดเพ็ง ให้ดํารงตําแหน่ง นายกเทศมนตรี เม่ือวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ.2564 ได้รับการประกาศผ
ลการเลือกตั้งจากคณะกรรมการการเลือกตั้ง เม่ือวันท่ี 25 พฤษภาคม พ.ศ.2564 และได้แถลง
นโยบายต่อสภาเทศบาลฯ เม่ือวันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ.2564 โดยได้กําหนดนโยบายไว้ 8 ด้าน เพื่อ
การพัฒนาเทศบาลตําบลขุนพัดเพ็ง ดังนี้

1. นโยบายด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.1 ส่งเสริมและสนับสนุน รวมทั้งจัดให้มีระบบสาธารณูปโภคที่ดี มีมาตรฐาน เข้าถึงทุก

ครัวเรือน
1.2 ส่งเสริมและสนับสนุน รวมทั้งจัดให้มีระบบการผลิตนํ้าสะอาดตามเกณฑ์ มาตรฐาน

เพื่อการบริโภคให้แก่หมู่บ้านและชุมชน
1.3 จัดให้มีการบํารุงดูแลรักษาถนนและทางสาธารณะต่างๆ โดยการซ่อมหรือสร้าง

ปรับปรุงให้อยู่ในสภาพท่ีดีอยู่เสมอ
1.4 ส่งเสริมและสนับสนุนหน่วยงานอ่ืน ในการเข้ามาดําเนินการก่อสร้าง ปรับปรุงถนน

หรือทางสาธารณะต่างๆ รวมท้ังสาธารณูปโภคอื่นๆ ในพื้นท่ีที่เกินศักยภาพของเทศบาล

2. นโยบายด้านเศรษฐกิจ
2.1 ส่ ง เ ส ริ ม และส นับสนุ น ใ ห้ มี ก า รส ร้ า ง ง านส ร้ า ง อ าชี พ ห รื อก า ร ร วม ตั ว

ในลักษณะกลุ่มอาชีพ โดยการจัดให้มีการอบรมให้ความรู้หรือเพิ่มพูนประสบการณ์ในอาชีพน้ัน ๆ แก่
ประชาชนท่ีสนใจ เพื่อเป็นการสร้างรายได้เสริมหรืออาจเป็นการสร้างรายได้หลักให้แก่ครอบครัว

2.2 ส่งเสริมกลุ่มอาชีพต่างๆ ให้มีศักยภาพและทักษะในการประกอบอาชีพที่สูงข้ึน
เพื่อดําเนินโครงการสินค้าชุมชนท้องถิ่น โดยการพัฒนาคุณภาพสินค้าและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ ให้ได้มาตรฐาน
สู่ตลาดสากล

2.3 ส่งเสริมให้ประชาชนดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือเป็นการลด
รายจ่าย เพิ่มรายได้ โดยการจัดทําโครงการหรือกิจกรรมต่างๆท่ีเกี่ยวข้องและสอดคล้องกับหลักการ

2.4 ส่ ง เ สริ ม ให้ มี ก ารรวมตั วของก ลุ่มอาชีพ ใน ลักษณะ เดี ยว กัน เพื่ อจั ดตั้ ง
เป็นวิสาหกิจชุมชน เป็นการเสริมสร้างความมั่นคงและยั่งยืนในอาชีพ

2.5 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็กในบางพื้นท่ีเพื่อก่อให้เกิดการ
จ้างงานให้แก่ผู้ว่างงาน โดยจะต้องเป็นโรงงานหรือกิจการที่ไม่ก่อ ให้เกิดมลพิษท่ีเป็นอันตราย ต่อสุขภาพ
ของประชาชน

2.6 สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น และพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ประชาสัมพันธ์การท่องเท่ียวของตําบลให้เป็นที่รู้จักโดยท่ัวไป
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3. นโยบายด้านสังคม
3.1 ส่งเสริมการพัฒนาครอบครัว โดยจัดให้มีโครงการหรือกิจกรรมต่าง ๆ ในการ

เสริมสร้างความรัก ความอบอุ่น ความเข้าใจและความสัมพันธ์อันดีของคนในครอบครัว
3.2 ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสทางสังคม

3.3 ส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชน เพื่อเป็นกลไกในการมีส่วนร่วมการพัฒนาชุมชนท้องถ่ิน
อย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต

3.4 ส่งเสริมและจัดให้มีสวัสดิการแก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ รวมทั้งส่งเสริมและ
ช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง และผู้ด้อยโอกาสทางสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี

3.5 ส่งเสริมการดําเนินกิจกรรมของชมรมผู้สูงอายุ และเสริมสร้างชมรมผู้สูงอายุให้มีความ
เข้มแข็ง โดยคํานึงอยู่เสมอว่าผู้สูงอายุคือปูชนียบุคคลของท้องถ่ิน

3.6 ส่งเสริมความสงบเรียบร้อยและรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยของประชาชนและ
ชุมชน รวมท้ังสนับสนุนหน่วยงานอื่นในการดําเนินการ

3.7 ส่งเสริมกิจการอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน (อปพร.) และเสริมสร้างให้มีความ
เข้มแข็ง เพ่ือท่ีจะเป็นกําลังหลักในการช่วยเหลือประชาชนร่วมกับเทศบาล ฝ่ายปกครองท้องที่และตํารวจ
ในการรักษาความสงบเรียบร้อยและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของประชาชน รวมทั้งงานอํานวยการ
จราจร ตลอดจนมีความพร้อมในการป้องกันภัยและจัดการภัยพิบัติต่างๆ

3.8 ส่งเสริมและสนับสนุนการดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชน รวมท้ังการรณรงค์แก้ไขปัญหายาเสพติด ตลอดจนการ ลด ละ เลิก อบายมุข อันเป็นสาเหตุ
สําคัญของปัญหาสังคมตามมา

4. นโยบายด้านส่งเสริมการเกษตร
4.1 ส่งเสริมอาชีพเกษตรผสมผสานตามแนวเกษตรทฤษฎีใหม่ ระบบการเกษตรปลอด

สารพิษ เกษตรอินทรีย์ และการเพิ่มมูลค่าผลผลิต
4.2 ส่งเสริมการประกอบอาชีพของเกษตรกรกลุ่มต่าง ๆ อีกทั้งสนับสนุนการนํา

เทคโนโลยี สมัยใหม่มาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาผลผลิตทางการเกษตร
4.3 บริหารจัดการและพัฒนาแหล่งน้ําทางการเกษตรในชุมชนให้สามารถทําการเกษตรได้

ทุกฤดูกาล
5. นโยบายด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
5.1 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของ

เทศบาล ตั้งแต่การวางแผนพัฒนาการศึกษา การนําแผนไปปฏิบัติ ตลอดจนการติดตามประเมินผลแผน
5.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. ท่ีอยู่ในเขตเทศบาลให้

จัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานการศึกษาของชาติ
5.3 พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน ให้เข้า

กันกับบริบทของสังคม ชุมชนท้องถ่ิน โดยยึดแนวทางตามมาตรฐานการดําเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
5.4 ส่งเสริมการจัดกิจกรรมในวันสําคัญต่างๆของชาติ และวันสําคัญทางศาสนา เพื่อให้

ประชาชนโดยท่ัวไปได้ศึกษาเรียนรู้และอนุรักษ์ไว้ เพื่อสืบทอดไว้เป็นวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของ
ท้องถิ่นสืบไป
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6. นโยบายด้านสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม
6.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการดําเนินโครงการและกิจกรรมของกองทุนหลักประกันสุขภาพ

เทศบาลตําบลขุนพัดเพ็ง และเสริมสร้างพัฒนากองทุนให้มีศักยภาพและประสิทธิภาพสูงขึ้น
6.2 ส่งเสริมงานการสาธารณสุข และงานอนามัยสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพ

อนามัยท่ีดี
6.3 ส่งเสริมให้อาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน (อสม.) มีความเข้มแข็งและมีความพร้อมท่ีจะ

ให้บริการช่วยเหลืองานด้านสาธารณสุขอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นกําลังสําคัญในการช่วยเหลือประชาชน
6.4 ดูแลรักษาความสะอาดสวยงามของถนนหรือทางและที่สาธารณะต่าง ๆ รวมทั้งการ จัดให้มี

ระบบหรือวิธีการกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
6.5 จัดให้มีการรณรงค์หรือกิจกรรมในการป้องกันและระงับโรคติดต่อต่าง ๆ
6.6 กําจัดหรือควบคุมแหล่งที่ทําให้เกิดมลพิษต่าง ๆ
6.7 รณรงค์และส่งเสริมการปลูกต้นไม้ เพื่อความสวยงามและลดมลภาวะโลกร้อน
7. นโยบายด้านการกีฬาและนันทนาการ
7.1 สนับสนุนกิจกรรมของศูนย์กีฬาตําบลสระยายโสม
7.2 จัดให้มีกิจกรรมนันทนาการส่งเสริมกีฬาพื้นบ้าน
7.3 ส่งเสริมหรือจัดให้มีโครงการหรือกิจกรรมด้านการกีฬาที่เกินศักยภาพของศูนย์กีฬาตําบล

สระยายโสม
8. นโยบายด้านการเมืองและการบริหาร
8.1 ส่งเสริมและพัฒนาการเมืองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหา กษัตริย์ทรงเป็นประมุข
8.2 ยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารและส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองในทุกภาคส่วนของ

สังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการมีส่วนร่วมของประชาชนท่ีมีต่อการบริหารงานท้องถิ่น
8.3 สนับสนุนและการอํานวยความเป็นธรรมของสังคม
8.4 สนับสนุนและอํานวยการงานสํานักงานให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นเพ่ือให้บริการประชาชนได้

อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การปรับปรุงต่อเติม การจัดหาครุภัณฑ์ท่ีจําเป็น การนําเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้
8.5 สนับสนุนบุคลากรทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายประจําตลอดจนภาคประชาชน เข้ารับการศึกษา

อบรมเพิ่มพูนความรู้ประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาชุมชนท้องถ่ิน
8.6 จัดให้มีโครงการเทศบาลสัญจรพบประชาชนตามหมู่บ้านต่าง ๆ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
8.7 ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณที่ตั้งอาคารสํานักงานให้สวยงามเหมาะสมเพื่อเป็นการอํานวยความ

สะดวกแก่ประชาชนที่มาติดต่อราชการ พร้อมจัดให้เป็นสถานท่ีพักผ่อนหย่อนใจ สนามกีฬา สวนสาธารณะ
หรือจัดสถานท่ีไว้สําหรับออกกําลังกายแก่ประชาชนท่ัวไป

8.8 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของคณะกรรมการชุมชน ให้มีความเข้มแข็งและเป็นกําลังสําคัญ
ในการพัฒนาชุมชนของตนเอง

8.9 สนับสนุนนโยบายการบริหารราชการของรัฐบาล กระทรวง กรม จังหวัด และอําเภอ ในการ
พัฒนาพ้ืนที่อย่างมีประสิทธิภาพ
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 ผลการปฏิบัติงานตามนโยบายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564
นายกเทศมนตรีตําบลขุนพัดเพ็ง ขอรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้

ต่อสภาเทศบาลตําบลขุนพัดเพ็ง ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14)
พ.ศ. 2562 มาตรา 48 ทศ วรรค 5 และวรรค 6 “ให้นายกเทศมนตรีจัดทํารายงานแสดงผลการ
ปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลเป็นประจําทุกปี คําแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรี
และรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานให้ประกาศไว้โดยเปิดเผยที่สํานักงานเทศบาล” จึงขอสรุปผลการ
ปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลตําบลขุนพัดเพ็ง เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2564
ความละเอียดตามที่แถลงไว้แล้วนั้น

1. นโยบายด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สรุปผลการดําเนินงาน ดังนี้
ลําดับ

ท่ี
โครงการ/กิจกรรม จํานวนเงิน หมายเหตุ

๑
ซ่อมแซมถนนโดยใช้วัสดุหินคลุกซ่อมแซมส่วนท่ีชํารุดเสียหาย
พร้อมปรับเกลี่ยเรียบ หมู่ที่ 4,5 และหมู่ท่ี 8

323,000

2 ซ่อมแซมถนนโดยใช้วัสดุหินคลุกซ่อมแซมส่วนท่ีชํารุดเสียหาย
พร้อมปรับเกลี่ยเรียบภายในชุมชน จํานวน 9 สาย

349,500

3 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ชุมชนบ่อปั้นพัฒนา หมู่ที่ 2 235,500

4 ปรับปรุงขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ชุมชนขุนพัดเพ็งสามัคคี
หมู่ที่ 3

258,500

5 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ชุมชนบ้านโป่งร่วมใจพัฒนา หมู่
ท่ี 5

209,500

6 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ชุมชนร่วมใจพัฒนา หมู่ที่ 6 239,500

7 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ชุมชนคลองตันสามัคคี หมู่ที่ 6 259,500

8 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ชุมชนจันทร์กระจ่างฟ้าพัฒนา
หมู่ที่ 7

241,500

9 วางท่อระบายน้ําพร้อมบ่อพัก ชุมชนบ้านโป่งขุนพัดเพ็งพัฒนา
หมู่ที่ 5

98,000

10 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ชุมชนบ่อคู่ร่วมใจพัฒนา
หมู่ที่ 10

259,500

11 ก่อสร้างอาคารผลิตน้ําดื่ม ชุมชนก้าวสร้างสรรค์พัฒนา หมู่ที่ 9 250,000

12 เทผนังคอนกรีตกําแพงกันดิน ชุมชนดอนเขว้าพัฒนา หมู่ที่ 1 259,500

13 ซ่อมแซมท่อระบายน้ํา ชุมชนบ่อปั้นพัฒนาพัฒนา หมู่ที่ 2 21,400



14 ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟขาวหลอดคู่) ชุมชนร่วมใจพัฒนา
หมู่ที่ 6

17,200

15 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถ่ิน
สพ.ถ.3224 สายบ่อปั้น หมู่ที่ 2

3,610,000

รวมเป็นเงินท้ังสิ้น 6,632,100.-

2. นโยบายด้านเศรษฐกิจ สรุปผลการดําเนินงาน ดังนี้
ลําดับ

ท่ี
โครงการ/กิจกรรม จํานวนเงิน หมายเหตุ

1 โครงการเรียนรูต้ามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 9,750
รวมเป็นเงินท้ังสิ้น 9,750.-

3. นโยบายด้านสังคมและสวัสดิการชุมชน สรุปผลการดําเนินงาน ดังนี้
ลําดับ

ท่ี
โครงการ/กิจกรรม จํานวนเงิน หมายเหตุ

1 โครงการป้องกันและลดปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล
ปีใหม่และสงกรานต์

15,350

2 โครงการครอบครัวอบอุ่นเยาวชนเข้มแข็ง 9,690
3 การจัดสรรเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 6,978,200
4 การจัดสรรเบี้ยยังชีพคนพิการ 1,482,600
5 การจัดสรรเบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์ 72,000
6 โครงการชุมชนยั่งยืนเพ่ือแก้ไขปัญหายาเสพติด 2,500

รวมเป็นเงินท้ังสิ้น 8,557,840.-

4. นโยบายด้านส่งเสริมการเกษตร

-
5. นโยบายด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สรุปผลการดําเนินงาน ดังนี้

ลําดับ
ท่ี

โครงการ/กิจกรรม จํานวนเงิน หมายเหตุ

1 โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (English Camp) 34,945
2 โครงการจัดงานสืบสานประเพณีวันสงกรานต์และวันลอยกระทง 20,960
3 โครงการการเรียนการสอนระดับชั้นปฐมวัย (โรงเรียนวัดบ่อคู่) 80,000
4 โครงการการเรียนการสอนระดับชั้นปฐมวัย (โรงเรียนวัดคลองตัน) 80,000
5 โครงการการเรียนการสอนระดับชั้นปฐมวัย (โรงเรียนวัดใหม่ปทุมสูตร) 80,000
6 ปรับปรุงอาคารศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

อําเภออู่ทอง (อาคารศูนย์สาธิตการเกษตร)
198,500

รวมเป็นเงินท้ังสิ้น 494,404.-
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6. นโยบายด้านสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม สรุปผลการดําเนินงาน ดังนี้

ลําดับ
ท่ี

โครงการ/กิจกรรม จํานวนเงิน หมายเหตุ

1 สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตําบลขุนพัดเพ็ง 100,000

2 จ้างเหมาสํารวจสุนัขและแมว 3,470

3 จ้างเหมาฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 64,230

4
โครงการอบรมการคัดแยกขยะมูลฝอยในชุมชนระดับครัวเรือน
สู่สิ่งแวดล้อมชุมชนน่าอยู่

20,000

รวมเป็นเงินท้ังสิ้น 187,700.-

7. นโยบายด้านการกีฬาและนันทนาการ สรุปผลการดําเนินงาน ดังนี้
-

8. นโยบายด้านการเมืองและการบริหาร สรุปผลการดําเนินงาน ดังนี้

ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
- งบประมาณมีจํานวนจํากัด

ลําดับ
ท่ี

โครงการ/กิจกรรม
จํานวน
เงิน

หมายเหตุ

1 ก่อสร้างบ่อเก็บกักน้ําบริเวณสนามฟุตบอลเทศบาลตําบลขุนพัดเพ็ง 84,000
2 บริหารจัดการศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 15,000
3 ติดตั้งตาข่ายกันนกภายนอกอาคาร 388,500

รวมเป็นเงินท้ังสิ้น 487,500.-
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สรุปบัญชีงบประมาณรายรับ

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ลําดับ
ท่ี

หมวด/รายการ
ประมาณการรายรับ
ประจําปี 2564

(บาท)

รวมรายรับ
ประจําปี 2564

(บาท)
1 หมวดภาษีอากร 415,000 141,263.57

- ภาษีป้าย 65,000 101,731
- ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 350,000 39,532.57

2 หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 122,000 78,869.52
- ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ํามันเชื้อเพลิง 3,000 4,900
- ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน 1,000
- ค่าธรรมเนยีมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวฯ 500 130
- ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับทะเบียนราษฎร 2,000 600
- ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับทะเบียนต่างด้าว
- ค่าธรรมเนียมปิดประกาศท่ีดิน
- ค่าธรรมเนียมการรับสมัคร
- ค่าปรับการผิดสัญญา 10,000
- ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก 40,000 4,500
- ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนพาณิชย์ 1,000 1,090
- ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ 2,000 58,000
- ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดนัด 6,000 2,000
- ค่าใบอนุญาตเก่ียวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง 500 200
- ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม
- ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานท่ีจําหน่ายอาหารหรือสถานที่
สะสมอาหาร

4,000

- ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือสะสมอาหาร 150
- ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการ
ท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ

45,000 1,500

- ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 4,000 3,375.22
- ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 1,000 750
- ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา 1,000 1,154.30
- ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ 1,000
- ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับการขุดดินและถมดิน 520

3 หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 185,000 134,669.82
- ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 170,000 115,169.82
- ดอกเบี้ยเงินฝาก กสท.



- ค่าเช่าหรือค่าบริการสถานที่ 15,000 9,000
- รายได้ค่าเช่าอื่นๆ 10,500
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ลําดับ
ท่ี

หมวด/รายการ
ประมาณการรายรับ
ประจําปี 2564

(บาท)

รวมรายรับ
ประจําปี 2564

(บาท)
4 หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 13,000 29,715.15

- ค่าขายแบบแปลน 10,000
- ค่าจําหน่ายเศษของ 2,000 725
- รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ 1,000 28,387.15
- ค่ารับรองสําเนาและถ่ายเอกสาร 603

5 หมวดรายได้จากทุน 10,000 1,000.00
- ค่าขายทอดตลาด 10,000 1,000

6 รายได้ท่ีรัฐบาลจัดสรรให้ 18,355,000 17,831,119.91
- ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน 500,000 561,134.90
- ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 9,155,000 9,345,718.81
- ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ 2,500,000 2,480,416.61
- ภาษีธุรกิจเฉพาะ 90,000 59,835.20
- ภาษีสุรา
- ภาษีสรรพสามิต 4,800,000 4,317,758.41
- ภาษีการพนัน
- ค่าภาคหลวงแร่ 130,000 122,392.29
- ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 80,000 55,550.69
- ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน 1,100,000 888,313

7 รายได้ท่ีรัฐบาลอุดหนุนให้ อปท.
- เงินอุดหนุนท่ัวไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าที่
และภารกิจถ่ายโอนเลือกทํา

19,400,000 20,268,286.25

8 เงินอุดหนุนท่ัวไปกําหนดวัตถุประสงค์
- ค่าอาหารเสริม (นม) (เยียวยาโควิด) 53,424

9 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 3,610,000
รวมรายรับทั้งส้ิน 38,500,000.00 42,148,348.22
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สรุปบัญชีงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

หมวด/ประเภท
รวมรายจ่ายถึงปัจจุบัน

(บาท)
1. รายจ่ายของหน่วยงาน 30,597,246.03
- รายจ่ายงบกลาง 10,327,187.82
- งบบุคลากร เงินเดือน/ฝ่ายการเมือง
และฝ่ายประจํา ค่าจ้าง

13,360,908

- งบดําเนินงาน - ค่าตอบแทน 565,040
- ค่าใช้สอย 2,429,932.04
- ค่าวัสดุ 1,325,537.1
- ค่าสาธารณูปโภค 568,394.07
- เงินอุดหนุน 2,020,247
- รายจ่ายอื่น -
2. รายจ่ายเพ่ือการลงทุน 3,636,940
- ค่าครุภัณฑ์ 332,340
- ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 3,304,600

รวมรายจ่าย 34,234,186.03



ภาคผนวก




