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ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง 
เรื่อง การรายงานผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

******************************************* 

ด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา 253 ก าหนดให้ อปท.สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูลและ
รายงานผลการด าเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้ง มีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วย ประกอบ
กับระเบียบกระทรวงมหาดไทยด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ 30 (5) ก าหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อ
สภาท้องถิ่น และคณะกรรมการ พัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้
ประชาชนในท้องถิ่นทราบ ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและ
ประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือน
เมษายน และภายในเดือนตุลาคมของทุกปี 

ดังนั้นเพ่ือการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อบต.ทุ่งสง จึงขอประกาศผลการด าเนินงานการจัดท างบประมาณ                
การใช้จ่าย และผลการด าเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ในรอบปีงบประมาณ              
พ.ศ. 2564 มา เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและก ากับการบริหารจัดการอบต.ทุ่งสง ดังนี้ ดังนั้น
เพ่ือการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้ วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น อบต.ทุ่งสง จึงขอประกาศผลการด าเนินงานการจัดท างบประมาณ การใช้จ่าย และผลการ
ด าเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มาเพ่ือให้
ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและก ากับการบริหารจัดการอบต.ทุ่งสง ดังนี้  

ก. วิสัยทัศน์ ของอบต.ทุ่งสง  
"อบต.ทุ่งสง เป็นองค์กรสาธารณชน พร้อมมุ่งม่ันพัฒนา แหล่งข้อมูลศูนย์การเรียนรู้ อยู่คู่คุณธรรม" 

ข. พันธกิจ ของอบต.ทุ่งสง  
 1. พัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กรภาคประชาสังคมให้มีศักยภาพเพ่ือรองรับการพัฒนาในทุกด้าน  
 2. พัฒนาคุณภาพการศึกษา กระบวนการเรียนรู้คู่คุณธรรม จริยธรรม จัดการศึกษาทั้งในและ นอก
ระบบ สนับสนุนการจัดท าหลักสูตรท้องถิ่น ส่งเสริมให้เยาวชน ประชาชน ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศเชิง
สร้างสรรค์อย่างฉลาดเพ่ือเสริมสร้างการเรียนรู้  
 3. สนับสนุนบุคลากรทางการศึกษาให้กับพ้ืนที่การศึกษาที่ขาดแคลน  
 4. พัฒนาบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ส่งเสริมการบริหารจัดการแพทย์แผนไทย (แพทย์
ทางเลือก) ทั้งในระดับชุมชน และ สถานพยาบาล  
 5. พัฒนาบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ส่งเสริมการบริหารจัดการแพทย์แผนไทย (แพทย์
ทางเลือก) ทั้งในระดับชุมชน และสถานพยาบาล  
 6. ปูองกัน ควบคุมการแพร่ระบาดของยาเสพติดเพ่ือลดจ านวนผู้เสพและผู้เกี่ยวข้องให้น้อยลง  
 7. ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อร้ายแรงและปูองกันการเกิดโรคไม่ติดต่อเฝูาระวังปูองกัน
ปัญหาการปุวยและตายด้วยโรคอุบัติใหม่  
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 8. ส่งเสริมการจัดระเบียบชุมชน สังคม การรักษาความสงบเรียบร้อยและการบรรเทาสาธารณภัย       
เพ่ือความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน  
 9. พัฒนาการกีฬา เสริมสร้างโอกาสให้ประชาชนทุกกลุ่มออกก าลังกายและเล่นกีฬา จัดหาสถานที่จัด
กิจกรรมออกก าลังกายและเล่นกีฬาอย่างทั่วถึง  
      10. ส่งเสริมการท านุบ ารุงและรักษา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น พัฒนา ฟื้นฟู

ต่อยอดแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ของเยาวชนและประชาชนและเผยแพร่สู่สังคมโลก  
 11. สงเคราะห์ และพัฒนาเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาสในสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและพ่ึงพา
ตนเองได้  
      12. สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมเพ่ือความเข้มแข็งของชุมชน สนับสนุนการจัดท าและใช้แผนชุมชน  
และส่งเสริมกิจกรรมชุมชน  

ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ของอบต.ทุ่งสงได้ก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ไว้  
6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
     ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
         1. แผนงานเคหะและชุมชน 
         2. แผนงานการพาณิชย์ 
                ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
         1. แผนงานการเกษตร 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 
1.  แผนงานการศึกษา 
2.  แผนงานการศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรมและนันทนาการ 
3.  แผนงานการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
4.  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
5.  แผนงานงบกลาง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 
1. แผนงานงบกลาง 
2. แผนงานสาธารณสุข 

 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารองค์การ 
         1. แผนงานบริหารงานทั่วไป 
         2. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม 
         1. แผนงานการเกษตร 
 2. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ง. การวางแผน 
     อบต.ทุ่งสง ได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565)                 
ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวที
ประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นท่ี ก่อนน ามา
จัดท าโครงการเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น  ต่อไป  
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อบต.ทุ่งสง ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) โดยได้ก าหนดโครงการที่จะด าเนินการตามแผนพัฒนา5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565)  
ยุทธศาสตร์ 2561 2562 2563 2564 2565 

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  40 15,327,400 39 19,374,361 62 36,992,073 80 42,074,665 40 16,551,400 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 2 109,350 1 10,000 1 10,000 1 10,000 1 10,000 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 29 20,477,190 29 21,582,740 28 24,070,847 29 29,968,488 28 29,584,666 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 7 615,054 7 586,392 7 623,714 7 633,232 8 1,363,703 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารองค์การ 6 690,650 8 870,650 7 1,280,000 7 1,230,000 7 930,000 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม 2 80,000 2 80,000 2 80,000 2 80,000 2 80,000 

รวม 86 37,299,644 86 42,504,143 107 63,056,634 126 73,996,385 86 48,519,769 
 
จ. การจัดท างบประมาณ 

ผู้บริหารอบต.ทุ่งสง ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จ านวน 55 โครงการ งบประมาณ 28,118,990 บาท สามารถ
จ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ โครงการ งบประมาณตามข้อบัญญัติ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  15 4,950,875.00 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 1 10,000.00 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 26 21,577,115.00 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 4 563,000.00 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารองค์การ 7 968,000.00 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม 2 50,000.00 

รวม 55 28,118,990.00 
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รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ อบต.ทุ่งสง มีดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร ์ โครงการ  
จ านวน

งบประมาณ 
หน่วยงานที
รับผิดชอบ 

วัตถุประสงค์ 

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทุ่งเค็ด หมู่ที่ 3 ต าบลทุ่งสง กวา้ง 
4.00 เมตร ยาว 225.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้าง
ข้างละ 0.30 เมตร และวางท่อ คศล. (คุณภาพช้ัน 3) ขนาด 0.40×1.00 
เมตร จ านวน 2 จุด ๆ ละ 6 ท่อน 

499,000.00 กองช่าง ให้ราษฎรในพื้นที่และหมู่บ้านใกล้เคียงมีเส้นทาง
คมนาคมที่ถาวร เพื่อความสะดวกในการสัญจรไปมา 
และขนส่งผลผลติทางการเกษตรออกสู่ตลาดได้
โดยสะดวกรวดเร็ว 

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ดา้นโครงสร้างพื้นฐาน  

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบนค่าย หมู่ที่ 4 ต าบลทุ่งสง 
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 410.000 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุก
กว้างข้างละ 0.30 เมตร  

499,000.00 กองช่าง ให้ราษฎรในพื้นที่และหมู่บ้านใกล้เคียงมีเส้นทาง
คมนาคมที่ถาวร เพื่อความสะดวกในการสัญจรไปมา
และขนส่งผลผลติทางการเกษตรออกสู่ตลาดได้
โดยสะดวกรวดเร็ว  

3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้านนายผ่อน พงศ์ทองเมือง หมู่ที่ 7 
ต าบลทุ่งสง กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 235.00 เมตร หนา 0.05 เมตร 

492,200.00 กองช่าง ให้ราษฎรในพื้นที่และหมู่บ้านใกล้เคียงมีเส้นทาง
คมนาคมที่ถาวร เพื่อความสะดวกในการสัญจรไปมา
และขนส่งผลผลติทางการเกษตรออกสู่ตลาดได้
โดยสะดวกรวดเร็ว 

4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายตะเคียนงาม 1 หมู่ที่ 8 ต าบล
ทุ่งสง กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 200.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 800.00 ตารางเมตร  

497,600.00 กองช่าง ให้ราษฎรในพื้นที่และหมู่บ้านใกล้เคียงมีเส้นทาง
คมนาคมที่ถาวร เพื่อความสะดวกในการสัญจรไปมา
และขนส่งผลผลติทางการเกษตรออกสู่ตลาดได้
โดยสะดวกรวดเร็ว 

5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  

โครงการขุดเจาะ บ่อน้ าบาดาลในพื้นที่นายสินชัย ช านาญกิจ หมู่ที่ 1 ต าบล
ทุ่งสง ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลบริเวณพื้นที่นายสินชัย ช านาญกิจ หมูท่ี ่1 
ต าบลทุ่งสง จ านวน 1 บ่อ โดยใช้ท่อ PVC. ช้ัน 13.5 ขนาด ø 6 นิ้ว ให้มี
ปริมาณน้ าไม่น้อยกว่า 5 ลบ.ม./ช.ม. ด าเนินการตามรายละเอียดและ
รูปแบบบ่อน้ าบาดาลกรมทรัพยากรน้ าบาดาล และข้อก าหนดขององค์การ
บริหารส่วนต าบลทุ่งสง  

219,910.00 กองช่าง ให้ราษฎรในพื้นที่ต าบลทุ่งสง มีน้ าเพื่ออุปโภค บริโภค
ที่เพียงพอ 

6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  

โครงการบุกเบิกถนน บ้านนายเฟือ่ง บัลนาลังค์ หมู่ที่ 4 ต าบลทุ่งสง กว้าง 
4.00 เมตร ยาว 540 เมตร 

21,800.00 กองช่าง ให้ราษฎรในพื้นที่และหมู่บ้านใกล้เคียงมีเส้นทาง
คมนาคมที่ถาวร เพื่อความสะดวกในการสัญจรไปมา 
และขนส่งผลผลติทางการเกษตรออกสู่ตลาดได้
โดยสะดวกรวดเร็ว  
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ยุทธศาสตร ์ โครงการ  
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วัตถุประสงค์ 

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
โครงสร้างพื้นฐาน  

โครงการบุกเบิกซอยสวนสุข หมู่ที ่2 ต าบลทุ่งสง กว้าง 
4.00 เมตร ยาว 800.00 เมตร  

30,900.00 กองช่าง ให้ราษฎรในพื้นที่และหมู่บ้านใกล้เคียงมีเส้นทางสญัจรไปมา 
เพื่อความสะดวกในการสัญจรไปมาและขนส่งผลผลติ
ทางการเกษตรออกสูต่ลาดได้โดยสะดวกรวดเร็ว 

8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
โครงสร้างพื้นฐาน  

โครงการขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลในพื้นที่ นายพัว ช่องลมกรด 
หมู่ที่ 2 ต าบลทุ่งสง 

210,100.00 กองช่าง ให้ราษฎรในพื้นที่หมู่ที่ 2 ต าบลทุง่สง มีน้ าเพื่ออุปโภค 
บริโภคทีเ่พียงพอ 

9. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน  

โครงการขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลในพ้ืนที่นายสมคิด 
สวัสดิสาร หมู่ที่ 5 ต าบลทุ่งสง 

209,400.00 กองช่าง ให้ราษฎรในพ้ืนที่หมู่ที่ 5 ต าบลทุ่งสง มีน้ าเพ่ือ
อุปโภค บริโภคท่ีเพียงพอ 

10. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน  

โครงการเปลี่ยนถังน้ าประปาและแผ่นไม้รองถัง 
(บ้านทับเรือ) หมู่ที่ 5 ต าบลทุ่งสง 

96,500.00 กองช่าง ให้ราษฎรในพ้ืนที่ต าบลทุ่งสง มีน้ าเพ่ืออุปโภค 
บริโภคท่ีเพียงพอ 

11. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน  

โครงการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ที่ท าการองค์การ
บริหารส่วนต าบลทุ่งสง หมู่ที่ 9 ต าบลทุ่งสง 

234,565.00 กองช่าง เพ่ือเป็นการลดค่ากระแสไฟฟูา และให้เล็งเห็น
ความส าคัญตระหนักในการอนุรักษ์พลังงาน และใช้
พลังงานอย่างคุ้มค่า 

12. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน  

โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านในพื้นที่นาย
วิสิทธิ์ ศรีสุวรรณ หมู่ที่ 6 ต าบลทุ่งสง โดยก่อสร้าง
หอถังเป็นแบบเหล็กรูปทรงแซมเปญ ขนาดความจุ
ไม่น้อยกว่า 20.00 ลูกบาศก์เมตร ความสูงรวมไม่
น้อยกว่า 20.00 ม. โดยติดตัง้เครื่องสูบน้ าแบบ 
จมน้ า ขนาดท่อส่ง 1-1/4 นิ้ว สูบน้ าไม่น้อยกว่า 
3.00 ลบ.ม.ต่อชั่วโมง ส่งน้ าได้สูงไม่น้อยกว่า 
50.00 เมตร ขับด้วยมอเตอร์ไฟฟูาขนาดไม่น้อย
กว่า 1.5 แรงม้า พร้อมตู้ควบคุมระบบจ่ายน้ า
อัตโนมัติ วางท่อจ่ายน้ า PVC. ขนาด ø 2 

499,700.00 กองช่าง เนื่องจากราษฎรภายในพ้ืนที่ต าบลทุ่งสงมีน้ าเพ่ือ
อุปโภค บริโภค ไม่เพียงพอ เนื่องจากขาดแคลน
แหล่งน้ าไม่เพียงพอ จึงจ าเป็นต้องด าเนินการ
ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน เพื่อแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของราษฎรในการใช้น้ าในระยะยาว 
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วัตถุประสงค์ 

13.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
โครงสร้างพื้นฐาน  

โครงการก่อสร้างระบบประปาหมูบ่้านในพ้ืนท่ีนางสาว
พรทิพย์ ทิพย์ญาณ หมู่ที่ 9 ต าบลทุ่งสง 

442,200.00 กองช่าง ให้ราษฎรในพื้นที่หมู่ท่ี 9 ต าบล ทุ่งสง มีน้ าเพื่ออุปโภค บรโิภคที่
เพียงพอ 

14.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
โครงสร้างพื้นฐาน  

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนาง
บุญธรรม-เกาะพระ หมู่ที่ 2 ต าบลทุ่งสง  

499,000.00 กองช่าง ให้ราษฎรในพื้นที่และหมู่บ้านใกล้เคียงมีเส้นทางคมนาคมที่ถาวร 
เพื่อความสะดวกในการสัญจรไปมา และขนส่งผลผลติทางการ
เกษตรออกสูต่ลาดได้โดยสะดวกรวดเร็ว  

15.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
โครงสร้างพื้นฐาน  

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโคกคลุ้ม - เขต
ต าบลปริก หมู่ที่ 1 ต าบลทุ่งสง กว้าง 4.00 เมตร 
ระยะทาง 200.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ี
ไม่น้อยกว่า 800.00 ตร.ม. ไหลท่างหินคลุกกว้างข้าง
ละ 0.30 เมตร 

499,000.00 กองช่าง ให้ราษฎรในพื้นที่และหมู่บ้านใกล้เคียงมีเส้นทางคมนาคมที่ถาวร 
เพื่อความสะดวกในการสัญจรไปมาและขนส่งผลผลติทางการ
เกษตรออกสูต่ลาดได้โดยสะดวกรวดเร็ว 

16.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
เศรษฐกิจ 

โครงการบริหารจัดการศูนย์บริการและถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรประจ าต าบลทุ่งสง 

10,000.00 ส านักงานปลัด  เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการท ากิจกรรมของศูนย์ถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรประจ าต าบล 

17.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสังคม โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 1,138,500.00 ส านักงานปลัด เพื่อส่งเสริมพัฒนาการ และคณุภาพเหมาะสมกับเด็กเล็ก 
18.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสังคม ค่าอาหารกลางวันให้แก่ โรงเรียนในพ้ืนท่ี อบต.ทุ่งสง 2,416,700.00 ส านักงานปลัด เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันให้แก่เด็กอนุบาลและเด็ก ป.1-6 

จ านวน 5 แห่ง 
19.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสังคม โครงการส่งเสริมศักยภาพและความเข้มแข็งของครู

ผู้ดูแลเด็ก เด็กเล็กผู้ปกครอง และคณะกรรมการ
สถานศึกษา 

35,000.00 ส านักงานปลัด เพื่อทราบปัญหา ข้อเสนอแนะ แนวทางการพัฒนาผู้เรยีน และการ
ด าเนินงานของ ศพด. และ ศดว. 

20.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสังคม โครงการจดัวันเด็ก เป็นใหญ ่ 30,000.00 ส านักงานปลัด เพื่อให้ความส าคญักับเด็ก และส่งเสริมใหเ้ด็กแสดงออกในสิ่งที่
ถูกต้อง ดีงาม 

21. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสังคม โครงการปูองกันอัคคีภยัในศูนย์พฒันาเด็กเล็ก 35,000.00 ส านักงานปลัด เพื่อสร้างจิตส านึกและตระหนักด้านความปลอดภัยของเด็กในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

22. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสังคม ค่าวัสดุ (โครงการจัดซื้อค่าอาหารเสริม(นม) 1,444,815.00 ส านักงานปลัด เพื่อให้เด็กนักเรยีน,เด็กเล็ก ได้รับสารอาหารที่ถูกต้องตามหลัก
โภชนาการ 
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23. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสังคม โครงการวัด ประชารัฐ สร้างสุข 30,000.00 ส านักงานปลัด เพื่อพัฒนาวัด ด้วย แนวทาง 5 ส ท่ีทุกภาคส่วนมสี่วนร่วม 
24. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสังคม โครงการแข่งขันกีฬา อบต. ทุ่งสงเกมส ์ประจ าปี 

2561-2565 
100,000.00 ส านักงานปลัด เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเกิดความสามัคคีและมี

ความสัมพันธ์ที่ดรีะหว่างหมู่บ้าน 
25. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสังคม โครงการส่งเสริมการกีฬา นักเรียน เยาวชนและ

ประชาชน  
100,000.00 ส านักงานปลัด เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน เยาวชนและประชาชน ได้มโีอกาสใน

การเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในระดบัต่างๆ 
26. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสังคม โครงการธรรมะสญัจรตามรอยพระพุทธศาสนา 100,000.00 ส านักงานปลัด เพื่อส่งเสริมให้ผูเ้ข้าร่วมได้ศึกษาธรรมะเพื่อน าไปใช้ใน

ชีวิตประจ าวัน 
27. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสังคม โครงการลูกหลานไทยใส่ใจผู้สูงอายุ 20,000.00 ส านักงานปลัด เพื่อให้ลูกหลานได้แสดงความกตญัญูต่อผูสู้งอาย ุ
28. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสังคม โครงการส่งเสริม/สนับสนุนกลุม่ศลิปะ ประเพณี

ท้องถิ่น 
30,000.00 ส านักงานปลัด เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณที้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป 

29. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสังคม โครงการจดังานเทศกาลปิดกรดีประจ าป ี 100,000.00 ส านักงานปลัด เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณที้องถิ่น 
30. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสังคม โครงการงานประเพณีแห่หมรฺับเดอืนสิบ จังหวัด

นครศรีธรรมราช  
40,000.00 ส านักงานปลัด เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณที้องถิ่น 

31. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสังคม เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ 11,005,600.00 ส านักงานปลัด เพือ่ให้ผู้สูงอายุมีความเป็นอยู่ทีด่ีขึ้น 
32. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสังคม โครงการปูองกันและแก้ไขปญัหายาเสพตดิ 65,000.00 ส านักงานปลัด เพื่อให้ประชาชนในชุมชนร่วมมือต่อต้านยาเสพตดิ 
33. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสังคม โครงการศูนย์ พัฒนาครอบครัว 30,000.00 ส านักงานปลัด เพื่อส่งเสริมให้ครอบครัวท ากิจกรรมร่วมกัน  
34. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสังคม โครงการส่งเสริม/สนับสนุน/กลุ่มอาชีพต่าง ๆ ใน 

อบต.ทุ่งสง 
50,000.00 ส านักงานปลัด เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในพ้ืนท่ีได้มีอาชีพเสรมิ และมี

รายได้เพิ่มขึ้น 
35. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสังคม สมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลทุ่งสง 36,500.00 ส านักงานปลัด เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการจัดสวัสดกิารให้กับประชาชนใน

พื้นที ่
36. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสังคม โครงการจดัเวทีประชาคมหมู่บา้น/ต าบล 20,000.00 ส านักงานปลัด เพื่อให้ประชาชนได้แสดงความคดิเห็น ข้อเสนอแนะปญัหา

และความต้องการ เพื่อน ามาเป็นข้อมูลในการจัดท าร่าง
แผนพัฒนาต าบลขององค์การบริหารส่วนต าบล/แผนชุมชน/
และแผนงานอ่ืนๆ ตามหนังสือสั่งการ 
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ยุทธศาสตร ์ โครงการ  จ านวนงบประมาณ 

หน่วยงานที
รับผิดชอบ 

วัตถุประสงค์ 

37. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสังคม โครงการฝึกอบรมคณุธรรมจริยธรรมของ
ผู้บริหาร สมาชิกสภา. พนักงานสว่นต าบล 
ลูกจ้างและพนักงานจ้าง 

70,000.00 ส านักงานปลัด เพื่อเน้นการเสริมสรา้ง คุณธรรม จริยธรรม ปลูกผังและ
พัฒนาแนวคิดเนินองค์กรที่มีคณุธรรมจริยธรรม 

38. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสังคม โครงการเตรยีมความพร้อมรับสถานการณ์
สาธารณภัย 

136,620.00 ส านักงานปลัด เพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณส์าธารณภยั 

39. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสังคม โครงการปูองกันและลดอุบัติเหตุช่วง
เทศกาลต่าง ๆ  

8,180.00 ส านักงานปลัด เพื่อช่วยอ านวยความสะดวกในการเดินทางและรณรงค์ให้
ประชาชนตระหนักถึงความปลอดภัย 

40. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสังคม โครงการฝึกอบรมเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ   
อปพร ต าบลทุ่งสง 

100,000.00 ส านักงานปลัด เพื่อให้ศูนย์ อปพร. มีความเขม้แขง็และเตรียมพร้อมในการ
บรรเทาสาธารณภยั 

41. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสังคม เบี้ยยังชีพผู้พิการ 4,315,200.00 ส านักงานปลัด เพื่อให้ผู้พิการมีความเป็นอยู่ที่ดีขึน้ 
42. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสังคม เบี้ยยังชีพผู้ปุวยโรคเอดส ์ 120,000.00 ส านักงานปลัด เพื่อให้ผู้ติดเชื้อฯ มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 
43. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น

สาธารณสุข 
โครงการจดัซื้อวัสดุวิทยาศาสตรห์รือ
การแพทย์ 

100,000.00 ส านักงานปลัด เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุวิทยาศาสตร์หรือบริการทางการแพทย์ 

44. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
สาธารณสุข 

โครงการส ารวจข้อมลูจ านวนสัตวข์ึ้น
ทะเบียนสตัว์ตามโครงการสตัว์ปลอดโรคคน
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า 

23,000.00 ส านักงานปลัด เพื่อด าเนินการส ารวจข้อมูลจ านวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว ์

45. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
สาธารณสุข 

โครงการพระราชด าร ิด้านสาธารณสุข 200,000.00 ส านักงานปลัด เพื่อสนับสนุนให้ชุมชน/หมู่บ้านแห่ง ละ 20,000 บาท 
จ านวน 10 หมู่บ้าน 

46. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
สาธารณสุข 

โครงการปูองกันและก าจัดโรคไข้เลือดออก
และโรคระบาด 

240,000.00 ส านักงานปลัด เพื่อก าจัดยุง และ ปูองกันโรคติดตอ่ 

47. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
การเมืองและการบริหารองค์การ 

ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งผู้บรหิารทอ้งถิ่น 
และสมาชิกสภาท้องถิ่น 

500,000.00 ส านักงานปลัด เพื่อให้การด าเนินการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลและสมาชิกสภาองค์การบรหิารส่วนต าบลเป็นไปตาม
พระราชบัญญัตสิภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล 
พ.ศ. 2537 และแกไ้ขเพิ่มตามจนถึง(ฉบับท่ี 6)พ.ศ. 2552  
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ยุทธศาสตร ์ โครงการ  

จ านวน
งบประมาณ 

หน่วยงานที
รับผิดชอบ 

วัตถุประสงค์ 

48. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
การเมืองและการบริหารองค์การ 

โครงการจดัตั้งสถาน ที่กลางศูนยป์ฏิบัติ การร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

40,000.00 ส านักงานปลัด เพื่อเป็นศูนย์ปฏิบตัิการในการประสานงานกับ
คณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

49. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
การเมืองและการบริหารองค์การ 

ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บข้อมูลสถิตขิองต าบล 20,000.00 ส านักงานปลัด เพื่อจัดเก็บข้อมลูสถิติของต าบล 

50. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
การเมืองและการบริหารองค์การ 

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพิ่มประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานให้แกผู่้บริหารและบุคคลากรขององค์การ
บริหารส่วนต าบล  

150,000.00 ส านักงานปลัด เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบตัิงานของ ผู้บริหาร/ 
พนักงานส่วนต าบล/พนักงานจ้าง /ครผูู้ดูแลเด็ก/ผู้ช่วยครู
ผู้ดูแลเด็กและบุคลากรทางการศึกษา พัฒนาการจัด 
การศึกษาของ ศพด. และ ศดว.ใหม้ีมาตรฐาน  

51. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
การเมืองและการบริหารองค์การ 

โครงการในการจัดงานรัฐพิธีตา่งๆ 88,000.00 ส านักงานปลัด เพื่อเทิดทูลสถาบันพระมหากษัตรยิ์และด าเนินการในการ
จัดกิจกรรมในวันส าคญัและงานรฐัพิธี ราชพิธีต่างๆ 

52. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
การเมืองและการบริหารองค์การ 

โครงการเฉลิม พระเกียรติ์และสนบัสนุนโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชด าร ิ

20,000.00 ส านักงานปลัด เพื่อเทิดทูลสถาบันพระมหากษัตรยิ์และด าเนินการในการ
จัดกิจกรรม 

53. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
การเมืองและการบริหารองค์การ 

โครงการจดัท าแผนที่และทะเบียนทรัพย์สิน 150,000.00 กองคลัง เพื่อจัดท าแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย์สินให้เป็นปัจจุบัน
ครบถ้วน 

54. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
พลังงานและสิ่งแวดล้อม 

โครงการส่งเสริมการประหยัดพลังงาน 40,000.00 ส านักงานปลัด เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้ประหยัด 

55. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
พลังงานและสิ่งแวดล้อม 

โครงการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม  10,000.00 ส านักงานปลัด เพื่อช่วยลดภาวะโลกร้อน 

 
 
 
 



10 
 

ฉ. การใช้จ่ายงบประมาณ 
                อบต.ทุ่งสง มีการใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ โดยได้มีการ
ก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 28 โครงการ จ านวนเงิน 26,027,490 บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ 
จ านวน 21 โครงการ จ านวนเงิน 22,952,272 ล้านบาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 

ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
การก่อหน้ีผูกพัน/ 
ลงนามในสัญญา 

โครงการ 
การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน  15 4,938,900.00 8 3,572,000.00 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นเศรษฐกิจ     
ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสังคม 8 19,030,387.86 8 19,030,387.86 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสาธารณสุข 3 279,879.00 3 279,879.00 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการเมอืงและการบรหิาร
องค์การ 

2 70,005.00 2 70,005.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นพลังงานและสิ่งแวดล้อม     
รวม 28 24,319,171.86 21 22,952,271.86 
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รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ อบต.ทุ่งสง ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร ์ ช่ือโครงการตามแผน  
งบตามข้อบัญญตัิ/ 

เทศบัญญตั ิ
ลงนามสญัญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
โครงสร้างพื้นฐาน  

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทุ่งเค็ด หมู่ที่ 
3 ต าบลทุ่งสง 

499,000.00 498,500.00 498,500.00 500.00 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
โครงสร้างพื้นฐาน  

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบนค่าย (จาก
บ้านนางพรรณี เพชรคง - โคกเคี่ยม) หมู่ท่ี 4 ต าบลทุ่งสง 

499,000.00 498,500.00 498,500.00 500.00 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
โครงสร้างพื้นฐาน  

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้านนายผ่อน พงศ์ทอง
เมือง หมู่ที่ 7 ต าบลทุ่งสง 

492,200.00 492,000.00 492,000.00 200.00 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
โครงสร้างพื้นฐาน  

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายตะเคียนงาม 
1 หมู่ที่ 8 ต าบลทุ่งสง 

497,600.00 497,000.00 497,000.00 600.00 

5. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
โครงสร้างพื้นฐาน  

โครงการขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลบรเิวณพื้นท่ีนายสินชัย 
ช านาญกิจ หมู่ที่ 1 ต าบลทุ่งสง 

219,910.00 219,000.00 0.00 910.00 

6. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
โครงสร้างพื้นฐาน  

โครงการบุกเบิกถนนบ้านนายเฟื่อง บัลนาลังค์ หมู่ที่ 4 
ต าบลทุ่งสง 

21,800.00 21,800.00 0.00 0.00 

7. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
โครงสร้างพื้นฐาน  

โครงการบุกเบิกถนนซอยสวนสุข หมู่ที่ 2 ต าบลทุ่งสง 30,900.00 30,900.00 0.00 0.00 

8. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
โครงสร้างพื้นฐาน  

โครงการขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลบรเิวณพื้นท่ีนายพัว          
ช่องลมกรด หมู่ที่ 2 ต าบลทุ่งสง 

210,100.00 210,000.00 0.00 100.00 

9. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
โครงสร้างพื้นฐาน  

โครงการขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลบรเิวณพื้นท่ีนายสมคิด          
สวัสดสิาร หมู่ที่ 5 ต าบลทุ่งสง 

209,400.00 209,000.00 0.00 400.00 

10. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
โครงสร้างพื้นฐาน  

โครงการเปลี่ยนถังน้ าประปาและแผ่นไมร้องถัง (บ้านทับ
เรือ) หมู่ที่ 5 ต าบลทุ่งสง 

96,500.00 90,000.00 90,000.00 6,500.00 

11. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
โครงสร้างพื้นฐาน  

โครงการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ที่ท าการองค์การบริหารส่วน
ต าบลทุ่งสง หมู่ที่ 9 ต าบลทุ่งสง 

234,565.00 234,000.00 0.00 565.00 

12. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
โครงสร้างพื้นฐาน  

โครงการก่อสร้างระบบประปาหมูบ่้านในพ้ืนท่ีนายวิสิทธิ์  
ศรีสุวรรณ หมู่ที่ 6 ต าบลทุ่งสง 

499,700.00 499,000.00 499,000.00 700.00 

 



12 
 

 
ยุทธศาสตร ์ ช่ือโครงการตามแผน  

งบตามข้อบัญญตัิ/ 
เทศบัญญตั ิ

ลงนามสญัญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

13. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างระบบประปาหมูบ่้านบริเวณพื้นที่         
นางพรทิพย์ ทิพย์ญาณ หมู่ที่ 9 ต าบลทุ่งสง 

442,200.00 442,200.00 0.00 0.00 

14. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางบุญ
ธรรม - เกาะพระ หมู่ที่ 2 ต าบลทุง่สง 

499,000.00 498,500.00 498,500.00 500.00 

15. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโคกคลุ้ม - 
เขตต าบลปริก หมู่ที่ 1 ต าบลทุ่งสง 

499,000.00 498,500.00 498,500.00 500.00 

16. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
สาธารณสุข 

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย ์ 100,000.00 67,470.00 67,470.00 32,530.00 

17. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
สาธารณสุข 

รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่งบริการ 23,000.00 5,679.00 5,679.00 17,321.00 

18. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
สาธารณสุข 

โครงการปูองกันและก าจัดโรคไข้เลือดออกและโรคระบาด 240,000.00 206,730.00 206,730.00 33,270.00 

19. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
การเมืองและการบริหารองค์การ 

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพธิีการ 88,000.00 30,005.00 30,005.00 57,995.00 

20. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
การเมืองและการบริหารองค์การ 

โครงการจดัตั้งสถานท่ีกลางศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

40,000.00 40,000.00 40,000.00 0.00 

21. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสังคม โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 1,138,500.00 1,138,151.00 1,138,151.00 349.00 
22. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสังคม เงินอุดหนุนส่วนราชการ 2,416,700.00 2,416,000.00 2,416,000.00 700.00 
23. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสังคม ค่าอาหารเสรมิ (นม) (ยกเลิก) 1,444,815.00 1,328,114.86 1,328,114.86 116,700.14 
24. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสังคม เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ 11,005,600.00 10,645,200.00 10,645,200.00 360,400.00 
25. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสังคม โครงการเตรยีมความพร้อมรับสถานการณส์าธารณภัย 136,620.00 70,010.00 70,010.00 66,610.00 
26. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสังคม โครงการปูองกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลต่างๆ 8,180.00 7,512.00 7,512.00 668.00 
27. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสังคม เบี้ยยังชีพความพิการ 4,315,200.00 3,320,400.00 3,320,400.00 994,800.00 
28. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสังคม เบี้ยยังชีพผู้ปุวยเอดส ์ 120,000.00 105,000.00 105,000.00 15,000.00 
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รายงานสรุปผลการด าเนินงาน ปี 2564 
อบต.ทุ่งสง นาบอน จ.นครศรีธรรมราช  

ยุทธศาสตร์ 
แผนการด าเนินการท้ังหมด อนุมัติงบประมาณ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน  

31 12,470,965.00 15 4,950,875.00 15 4,938,900.00 8 3,572,000.00 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ 

1 10,000.00 1 10,000.00 - - - - 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
สังคม 

29 29,968,488.00 26 21,577,115.00 8 19,030,387.86 8 19,030,387.86 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
สาธารณสุข 

7 633,232.00 4 563,000.00 3 279,879.00 3 279,879.00 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การเมืองและการบริหารองค์การ 

7 1,230,000.00 7 968,000.00 2 70,005.00 2 70,005.00 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
พลังงานและสิ่งแวดล้อม 

2 80,000.00 2 50,000.00 - - - - 

รวม 77 44,392,685.00 55 28,118,990.00 28 24,319,171.86 21 22,952,271.86 

ช. ผลการด าเนินงาน 
      อบต.ทุ่งสง ได้ด าเนินการโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ ปี 2564  ในเขตพ้ืนที่ โดยได้รับ
ความร่วมมือการส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพ้ืนที่ตลอดจนโครงการต่างๆ 
ประสบผลส าเร็จด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพ้ืนที่และพ้ืนที่ใกล้เคียง โดยมีผลการด าเนินงานที่
ส าคัญดังนี้ 
 ทั้งนี้ หากประชาชนทุกท่านหรือหน่วยงานราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมีข้อสงสัยหรือมีความประสงค์
จะเสนอตวามคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ การบริหารงานขอ อบต.ทุ่งสง ทราบ เพ่ือจะได้พิจารณาการวางแผน
พัฒนาและปรับปรุงการด าเนินการ ตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ในระยะต่อไป 

 จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 

   ประกาศ  ณ  วันที่  28  ธันวาคม  2564   
 
 
                                                วีระวรรณ  จริงบ ารุง 

(นางสาววรีะวรรณ  จรงิบ ารุง) 
ปลัดองค์การบริหารสว่นต าบล  ปฏิบัติหนา้ที่ 

นายกองค์การบริหารสว่นต าบลทุ่งสง 


