
 

 

รายงานผลการปฏิบัติงาน 

ประจ าปี พ.ศ.2563 
 

ของ 
 

นางสัจจา   ฝุกฝัด 

นายกเทศมนตรีต าบลน้ าตกไทรโยคน้อย 

เทศบาลต าบลน้ าตกไทรโยคน้อย 

อ าเภอไทรโยค  จังหวัดกาญจบุรี  



รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจําปีงบประมาณ ๒๕63 

ตามนโยบายที่แถลงตอ่สภาเทศบาลตําบลน้ําตกไทรโยคน้อย 

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

 

เรียน  ประธานสภาเทศบาลตําบลน้ําตกไทรโยคน้อยและสมาชิกสภาเทศบาลที่เคารพ   
 

ตามที่ได้มปีระกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศผลการเลือกตั้งให้ดิฉันได้รับ  

การเลือกตั้งเป็นนายกเทศมนตรีตําบลน้ําตกไทรโยคน้อย และดิฉันได้กําหนดนโยบายการบริหาร

ราชการของ  เทศบาลตําบลน้ําตกไทรโยคน้อย ตามอํานาจหน้าที่ของเทศบาลที่ได้บัญญัติไว้ใน

พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.  ๒๔๙๖ รวมถึงฉบับแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน และพระราชบัญญัติ

กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ เรียนเสนอ

ต่อสภาเทศบาลตําบลน้ําตกไทรโยคน้อย เมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕7 และท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้

ทรงเกียรติได้รับทราบถึงนโยบายการ บริหารงานดังกล่าวไปแล้ว นั้น เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ

เทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ และแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน  มาตรา ๔๘ ทศ วรรคห้า ซึ่งกําหนดให้

นายกเทศมนตรีรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลง  ไว้ตอ่สภาเทศบาลเป็นประจําทุกปี 

ดิฉันจึงใคร่ขอเรยีนรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย  ในช่วงปีงบประมาณ ๒๕ 63 โดยสรุป

ตามยุทธศาสตรก์ารพัฒนา ดังนี้  

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว การเกษตรและการบรหิารจัดการ

สิ่งแวดล้อม จํานวน 2 โครงการ ดังนี้ 

1. โครงการหนา้บ้านน่ามอง เบิกจ่าย 26,360 บาท 

2. โครงการจัดกิจกรรมเข้าค่ายเด็กและเยาวชนสัมพันธ์อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เบิกจ่าย 60,000 

บาท 

 รวมงบประมาณเบิกจ่าย จ านวน 86,360 บาท (แปดหมื่นหกพันสามร้อยหกสิบ

บาทถ้วน) 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและส่งเสรมิสวัสดิการในชุมชน และความปลอดภัยใน

ชีวติและทรัพย์สิน จ านวน 16 โครงการ ดังน้ี 

1. โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออกและไข้มาเลเรีย เบิกจ่าย 29,230 

บาท 
2. โครงการควบคุมและป้องกันโรคเอดส์ เบิกจ่าย 6,000 บาท 

3. โครงการจา่ยเบีย้ยังชีพแก่ผู้สูงอายุ  เบิกจ่าย 3,592,200 บาท 

4. โครงการจา่ยเบีย้ยังชีพแก่ผู้พิการ เบิกจ่าย 690,400 บาท 

5. โครงการจา่ยเบีย้ยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์  เบิกจ่าย 6,000 บาท 
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6. โครงการเผยแพร่ความรูด้้านการคุ้มครองสตร ีเด็ก เยาวชน และครอบครัว  เบิกจ่าย 

13,250 บาท 

7. โครงการรณรงคแ์ละป้องกันการลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสําคัญ (7 วัน

อันตราย)  เบิกจ่าย 40,665 บาท 

8.  โครงการฝกึอบรมและซักซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เบิกจ่าย 

35,230 บาท 

9. โครงการอบรมให้ความรูเ้รื่องการขับขี่ปลอดภัย เบิกจ่าย 14,830 บาท 

10. เงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดํารดิ้านสาธารณสุข 

เบิกจ่าย 60,000 บาท 

รวมงบประมาณเบิกจ่าย จ านวน 4,514,695บาท (สี่ล้านห้าแสนหน่ึงหมื่นสี่พัน

หกร้อยเก้าสิบห้าบาทถ้วน) 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาส่งเสริมศลิปวัฒนธรรมประเพณี และกิจกรรมนันทนาการ และ

เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน  จ านวน  6  โครงการ  ดังน้ี 

1. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศกึษา เบิกจ่าย 430,640 บาท 

2. โครงการอุดหนุนอาหารเสริม (นม) แก่เด็กก่อนวัยเรียนและนักเรียนประถมศกึษา 

เบิกจ่าย 1,352,130.14 บาท 

3. โครงการอาหารกลางวันสําหรับเด็กนักเรียนประถมวัย เบิกจ่าย 2,417,760 บาท 

4. โครงการการศกึษานอกสถานที่เพื่อพัฒนาการของเด็กก่อนวัยเรียน เบิกจ่าย 

28,290 บาท 

5. โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง เบิกจ่าย 14,445.46 บาท 

6. โครงการแขง่ขันกีฬาสีสําหรับเด็ก (กีฬาสีหนูน้อย) เบิกจ่าย 13,198 บาท 

รวมงบประมาณ จ านวน 4,256,463.60 บาท (สี่ล้านสองแสนห้าหมื่นหกพันสี่

ร้อยหกสิบสามบาทหกสิบสตางค์) 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบรหิารจัดการท่ีดแีละสร้างจติส านึกให้เทดิทูนสถาบันส าคัญของ

ชาติ  จ านวน  10  โครงการ  ดังน้ี 

1. อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการรว่มเพื่อช่วยเหลือประชาชนของอําเภอไทรโยค เบิกจ่าย 

45,000 บาท 

2. อุดหนุนโครงการตามภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี เบิกจา่ย 20,000 

บาท 
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3. โครงการส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรมคีวามรูแ้ละทักษะในการปฏิบัติงาน 

(อบรมค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ) เบิกจ่าย  53,104  บาท 

4. โครงการจัดทําวารสารประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานของเทศบาล  เบิกจ่าย  

45,000  บาท 

5. ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเพื่อรองรับนโยบายต่างๆของรัฐบาล เบิกจ่าย  3,395 

บาท 

รวมงบประมาณเบิกจ่าย จ านวน  166,499  บาท (หน่ึงแสนหกหมื่นหกพันสี่

ร้อยเก้าสิบเก้าบาทถ้วน) 
 

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน และสาธารณูปโภค  จํานวน 3 โครงการ  

1. โครงการปรับปรุงสํานักงานเทศบาลตําบลน้ําตกไทรโยคน้อยหลังเก่าพร้อมรัว้ คสล. 

เบิกจ่าย 194,500 บาท 

2. โครงการปรับปรุงระบบเสียงไร้สาย  (กันเงิน จํานวน 390,000 บาท) 

3. โครงการติดตั้งกล้องวงจรปดิ CCTV พรอ้มคา่ติดตั้ง เบิกจา่ย 496,800 บาท 

รวมงบประมาณเบิกจ่าย 1,081,300 บาท (หน่ีงล้านแปดหมื่นหน่ึงพันบาทสาม

ร้อยถ้วน) 

 

หมวดค่าครุภัณฑ์ 

1. ชุดโต๊ะหนิอ่อน จํานวน 5 ชุด เบิกจ่าย 12,500 บาท 

2. ป้ายทําเนียบนายกเทศมนตรี เบิกจ่าย 37,500 บาท 

3. อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) จํานวน 4 เครื่อง 

เบิกจ่าย 2,800 บาท 

4. เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตดิผนัง จํานวน 1 ตัว เบิกจ่าย 17,000 บาท  

5. เครื่องคอมพวิเตอร์แบบประมวลผล แบบที่ 1 จํานวน 1 เครื่อง เบิกจ่าย 22,000 

บาท 

6. รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน แบบอัดท้าย กันเงนิ 2,400,000 บาท 

7. เครื่องพน่หมอกควัน จํานวน 2 เครื่อง เบิกจ่าย 117,000 บาท 

8. เครี่องตัดหญา้แบบข้อแข็ง จํานวน 6 เครื่อง เบิกจ่าย 56,700 บาท 

9. เลื่อยโซ่ยนต์ จํานวน 1 ตัว เบิกจ่าย 35,000 บาท 

รอการเบิกจ่ายหลังเสร็จสิ้นโครงการ (กันเงิน) จ านวน 2,790,000 บาท (สอง

ล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) 

  



5 

รวมการเงินจ่ายทั้งสิ้น จ านวน 10,015,820.60 บาท (สิบล้านหน่ึงหมื่นห้าพัน

แปดร้อยยี่สิบบาทหกสิบสตางค์) 

โดยสรุปผลการปฏิบัติงาน ประจําปี 2563  

รวมจํานวนทั้งสิน้ 59  โครงการ 

 

       ลงชื่อ...............................................  

           (นางสัจจา   ฝุกฝัด)  

       นายกเทศมนตรีตาํบลน้ําตกไทรโยคน้อ  


