
 
 

 
 

รายงานผลการปฏิบัติงาน 
ที่ไดแ้ถลงตอ่สภาองค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย ์

เมื่อวันที ่1๓ เดือนพฤศจิกายน  พ.ศ. 2556  

 
 

ของ  
นางสาวน้อย  สดสระน้อย 

นายกองค์การบริหารสว่นต าบลเกษมทรัพย ์
 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๑ 
 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์  อ าเภอปักธงชัย 
จังหวัดนครราชสีมา 
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามค าแถลงนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ 
นางสาวน้อย  สดสระน้อย 

ที่ได้แถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ 
เมื่อวันที ่1๓  พฤศจกิายน  2556 

 
เรียนท่านประธานสภาฯ  ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์                             

ท่ีเคารพทุกท่าน  ตามท่ีดิฉันได้ก าหนดนโยบายการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนต าบล                   
เกษมทรัพย์ ตามอ านาจหน้าท่ีแห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล                      
พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 6) พ.ศ. 2546 และได้แถลงนโยบายดังกล่าวต่อท่ีประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์  ในการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยท่ี 4 เมื่อวัน ท่ี                       
1๓ พฤศจิกายน 2556 เพื่อให้ทราบถึงเจตนารมณ์ ยุทธศาสตร์และนโยบายท่ีจะพัฒนาท้องถิ่น               
เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนชาวต าบลเกษมทรัพย ์ 
 

พระราชบัญญัติฉบับดังกล่าวได้ก าหนดให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลจัดท ารายงานผลการ
ปฏิบัติงานตามนโยบายท่ีได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นประจ าทุกปี ตามมาตรา 
58/5 นั้น   
 

ท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ท่ีเคารพ  ในช่วง
ระยะเวลา 4 ปีท่ีผ่านมานี้ ดิฉันได้ดูแลปัญหาท้ังระยะสั้นและระยะยาว บริหารราชการองค์การ
บริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย ์ให้มีความเจริญก้าวหน้า ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้รับการ
แก้ไข  กระผมในนามขององค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรพัย์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงาน 
จึงขอขอบคุณทุกท่าน ทุกหน่วยงานท่ีได้ให้ความร่วมมือมา ณ โอกาสนี้ด้วย  
 ในช่วงปี งบประมาณ พ.ศ.  256๑  ท่ีผ่ านมา  ดิฉันได้ผลักดันให้การด า เนินงาน                   
ตามนโยบายท่ีได้ก าหนดไว้  ๑๒ ด้าน  ดังนี้  

๑. ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
๒. ด้านเกษตรกรรม 
๓. ด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
๔. ด้านการบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพคุณภาพ 
๕. ด้านการพัฒนาส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม 
๖. ด้านการศึกษา 
๗. ด้านการกีฬาและนันทนาการ 
๘. ด้านสาธารณสุข 
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๙. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๑๐. ด้านการท่องเท่ียวและบริการ 
๑๑. ด้านสวัสดิการสังคม 
๑๒. ด้านการท่องเท่ียวและบริการ 

แต่ละด้านไดด้ าเนินงานและปรากฏผลการปฏิบัติงาน ดังนี้  
 

1. นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
ในทุกหมู่บ้านต้องได้รับการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานอย่างต่อเนื่องและ                

เป็นธรรม ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 256๑ ได้มีการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานท้ังโครงการ                   
ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย และจ่ายขาดเงินสะสม รวมท้ังสิ้น จ านวน ๘ โครงการ 
ประกอบด้วย   
 

 

อบต.เกษมทรัพย์  
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

แหล่งท่ีมา 
งบตาม

ข้อบัญญัติ 
1. ยุทธศาสตร์โครงสร้างพ้ืนฐาน 
1. เงินอุดหนุนให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
    อ าเภอปักธงชัยในการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า     
    สาธารณะและขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ 
    ภายในต าบลเกษมทรัพย ์

กองช่าง รายได้ อปท. 300,000 

2. โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์  
    อบต.เกษมทรัพย ์

ส านักงานปลัด อบต. รายได้ อปท. 25,000 

3. เงินอุดหนุนให้แก่การประปาสว่นภูมิภาค 
    อ าเภอปักธงชัย 

กองช่าง รายได้ อปท. 300,000 

4. โครงการก่อสรา้งระบบสูบน้ าดบิ บ้านปอนางเหริญ 
หมู่ที่ 6 เข้าสระหนองม่วง บ้านโคกนางเหริญ หมู่ที่ 7 
ต าบลเกษมทรัพย์ อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 

กองช่าง เงินสะสม 1,218,000.00 

5. โครงการปรับปรุงถนนและคันคลองที่ช ารุดในพ้ืนท่ี 
หมู่ที่ 6 

กองช่าง เงินสะสม 150,000.00 

6. โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก (คสล.) 
สายบ้านนายอดุม หมู่ที่ 1 บ้านหนองศาลา 

กองช่าง เงินสะสม 256,300.00 

7. โครงการก่อสรา้งก าแพงกั้นดิน (กันถนนพัง)  
บ้านท่าเยี่ยม หมู่ที่ 3 

กองช่าง เงินสะสม 88,500.00 

8. โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก สายทุ่งลี 
บ้านหลุมข้าว หมู่ที่ 4 

กองช่าง เงินสะสม 176,500.00 
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๒. นโยบายด้านเกษตรกรรม 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 256๑ ได้มีการพัฒนาด้านเกษตรกรรม รวมท้ังสิ้น                

จ านวน ๑ โครงการ ประกอบด้วย   

อบต.เกษมทรัพย์  
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

แหล่งท่ีมา 
งบตาม

ข้อบัญญัติ 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเกษตรกรรม 
9. โครงการปลูกต้นไมเ้ฉลมิพระเกียรต ิ ส านักงานปลัด อบต. รายได้ อปท. 5,000 

 

๓. นโยบายด้านเกษตรกรรม 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 256๑ ได้มีการพัฒนา รวมท้ังสิ้น   จ านวน ๑ โครงการ 

ประกอบด้วย   

อบต.เกษมทรัพย์  
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

แหล่งท่ีมา 
งบตาม

ข้อบัญญัติ 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านความม่ันคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
10. โครงการเฝ้าระวังและลดอุบัติเหตุทางถนน 
     ช่วงเทศกาลสงกรานต ์

ส านักงานปลัด อบต. รายได้ อปท. 40,000 

 

๔. นโยบายด้านการพัฒนาการบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพ 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 256๑ ได้มีการพัฒนา รวมท้ังสิ้นจ านวน ๒๗ โครงการ 

ประกอบด้วย   

อบต.เกษมทรัพย์  
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

แหล่งท่ีมา 
งบตาม

ข้อบัญญัติ 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพ 
11. โครงการจดัการเลือกตั้งผู้บรหิารท้องถิ่นหรือ 
    สมาชิกสภาท้องถิ่น และเลือกตั้งซ่อมสมาชิกท้องถิ่น 

ส านักงานปลัด อบต. รายได้ อปท. 150,000 

12. โครงการแนวนโยบายแห่งรัฐ ส านักงานปลัด อบต. รายได้ อปท. 30,000 
13. โครงการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล ส านักงานปลัด อบต. รายได้ อปท. 20,000 
14. โครงการจดัเก็บภาษีเคลื่อนที่ กองคลัง รายได้ อปท. 5,000 
15. โครงการจดัท าแผนทีภ่าษีและทะเบียนทรัพย์สิน กองคลัง รายได้ อปท. 200,000 
16. กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล จ านวน 1 ตัว  
      (ส่วนการคลัง) 

กองคลัง รายได้ อปท. 9,000 

17. โครงการพัฒนาส่งเสริมคณุธรรมจริยธรรม และ 
      ความรู้เกี่ยวกับผลโยชน์ทับซอ้น ในการปฏิบัติงาน 

ส านักงานปลัด อบต. รายได้ อปท. 50,000 

18. จัดซื้อเคร่ืองพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) ส านักงานปลัด อบต. รายได้ อปท. 7,700 
19. จัดซื้อเคร่ืองพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet)  ส านักงานปลัด อบต. รายได้ อปท. 7,700 
20. เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล  
      แบบท่ี ๑ (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) 

ส านักงานปลัด อบต. รายได้ อปท. 22,000 

21. จอภาพแบบ LCD หรอ LED ขนาดไม่น้อยกว่า  
      ๒๑.๕ นิ้ว จ านวน 2 เครื่อง ส านักปลดั 

ส านักงานปลัด อบต. รายได้ อปท. 8,000 
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อบต.เกษมทรัพย์  
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

แหล่งท่ีมา 
งบตาม

ข้อบัญญัติ 
22. โครงการวางและจัดท าผังเมอืง กองช่าง รายได้ อปท. 20,000 
23. เครื่องรับ-ส่งวิทยุ ชนิดประจ าที่ ขนาด ๔๐ วัตต์  
      (จ านวน ๑ เครื่อง) 

ส านักงานปลัด อบต. รายได้ อปท. 30,000 

24. โครงการสนับสนุนศูนย์ อปพร. อบต.เกษมทรัพย ์ ส านักงานปลัด อบต. รายได้ อปท. 20,000 
25. โครงการสนับสนุนหน่วยกู้ชีพกู้ภัยประจ าต าบล ส านักงานปลัด อบต. รายได้ อปท. 420,000 
26. โครงการสนับสนุนงบประมาณโครงการค่าใช้จ่าย 
      ศูนย์ข้อมูลข่าวสารซื้อหรือการจ้าง องค์การบริหาร 
      ส่วนต าบลโคกไทยระดับอ าเภอ 

ส านักงานปลัด อบต. รายได้ อปท. 10,000 

27. โครงการอดุหนุนกิจกรรมรัฐพิธี ท่ีท าการปกครอง 
      อ าเภอปักธงชัย 

ส านักงานปลัด อบต. รายได้ อปท. 10,000 

28. รถกระเช้าไฟฟ้าอเนกประสงค์ กองช่าง รายได้ อปท. 2,500,000 
29. เก้าอี้ท างาน ส าหรับนายก อบต. 
      จ านวน 1 ตัวๆละ 12,000 บาท 

ส านักงานปลัด อบต. รายได้ อปท. 12,000 

30. เก้าอี้ท างาน ส าหรับผู้บรหิาร  
      จ านน 1 ตัวๆละ 5,000 บาท 

ส านักงานปลัด อบต. รายได้ อปท. 5,000 

31. เก้าอี้ท างาน จ านวน 9 ตัว ๆละ 2,000 บาท ส านักงานปลัด อบต. รายได้ อปท. 18,000 
32. เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ ์ ส านักงานปลัด อบต. รายได้ อปท. 12,000 
33. ค่าจัดซื้อชุดรบัแขก ส านักงานปลัด อบต. รายได้ อปท. 12,500 
34. ค่าจัดซื้อตูส้าขาโทรศัพท ์ ส านักงานปลัด อบต. รายได้ อปท. 20,000 
35. เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800VA  
      จ านวน 1 เครื่อง (งานวางแผนสถิติ) 

ส านักงานปลัด อบต. รายได้ อปท. 2,800 

36. เลื่อยโซ่ยนต ์ ส านักงานปลัด อบต. รายได้ อปท. 9,500 
37. ฉากกั้นห้อง ส านักงานปลัด อบต. รายได้ อปท. 30,000 
38. เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง ส านักงานปลัด อบต. รายได้ อปท. 84,000 

 
๕. นโยบายด้านการศึกษา 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 256๑ ได้มีการพัฒนา รวมท้ังสิ้น  จ านวน ๖ โครงการ 
ประกอบด้วย   

อบต.เกษมทรัพย์  หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

แหล่งท่ีมา งบตาม
ข้อบัญญัติ 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา    
39. โครงการอาหารเสรมิ (นม) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กองการศึกษา ศาสนา

และวัฒนธรรม 
รายได้ อปท. 91,978 

40. โครงการจดัซื้ออาหารเสริม (นม) ของโรงเรียน 
      สังกัด สพฐ. 

กองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

รายได้ อปท. 396,654 

41. โครงการกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ กองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

รายได้ อปท. 10,000 
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อบต.เกษมทรัพย์  หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

แหล่งท่ีมา งบตาม
ข้อบัญญัติ 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา    
42. โครงการฝึกศึกษาส าหรับศูนย์พัฒนา กองการศึกษา ศาสนา

และวัฒนธรรม 
รายได้ อปท. 25,000 

43. เงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน ประจ าป ี
      งบประมาณ ๒๕๖๑ ของโรงเรียนสังกัด สพฐ. 
      โรงเรียนบ้านนางเหรญิและโรงเรียนวัดหลุมขา้ว 

กองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

รายได้ อปท. 828,000 

44. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร 
      สถานศึกษา 

กองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

รายได้ อปท. 320,800 

 
 

๗. นโยบายด้านกีฬาและนันทนาการ 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 256๑ ได้มีการพัฒนา รวมท้ังสิ้น    จ านวน ๑ โครงการ 

ประกอบด้วย   

อบต.เกษมทรัพย์  
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

แหล่งท่ีมา 
งบตาม

ข้อบัญญัติ 
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ 
45. โครงการการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพตดิ 
      ต าบลเกษมทรัพย ์

กองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม 

รายได้ อปท. 80,000 

 
 

๘. นโยบายด้านกีฬาและนันทนาการ 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 256๑ ได้มีการพัฒนา รวมท้ังสิ้นจ านวน ๖ โครงการ 

ประกอบด้วย   
อบต.เกษมทรัพย์  หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 
แหล่งท่ีมา งบตาม

ข้อบัญญัติ 
8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 
46. สนับสนุนการด าเนินงานในการพัฒนางาน 
      สาธารณสุขเกษมทรัพย์ จ านวน 9 หมู่บ้านๆ ละ 
       7,500 บาท 

ส านักงานปลัด อบต. รายได้ อปท. 67,500 

47. โครงการป้องกันและแก้ไขปญัหายาเสพตดิ ส านักงานปลัด อบต. รายได้ อปท. 20,000 
48. โครงการป้องกันและแก้ไขปญัหาโรคไข้เลือดออก ส านักงานปลัด อบต. รายได้ อปท. 30,000 
49. โครงการป้องกันและแก้ไขปญัหาพิษสุนัขบ้า ส านักงานปลัด อบต. รายได้ อปท. 40,000 
50. เครื่องช่ังน้ าหนัก จ านวน 1 เครื่อง ส านักงานปลัด อบต. รายได้ อปท. 2,500 
51. โครงการอดุหนุนส าหรับการด าเนินงานตาม
แนวทางพระราชด ารดิ้านสาธารณสุข 

ส านักงานปลัด อบต. รายได้ อปท. 180,000 
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๙. นโยบายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 256๑ ได้มีการพัฒนา รวมท้ังสิ้นจ านวน ๒ โครงการ 

ประกอบด้วย   
 

อบต.เกษมทรัพย์  หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

แหล่งท่ีมา งบตาม
ข้อบัญญัติ 

9. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
52. โครงการหมู่บ้านต้นแบบการคัดแยกขยะ  
      มูลฝอยในชุมชน 

ส านักงานปลัด อบต. รายได้ อปท. 50,000 

53. โครงการชุมชนปลอดขยะ ส านักงานปลัด อบต. รายได้ อปท. 10,000 
 

๑๐. นโยบายด้านการท่องเที่ยวและบริการ 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 256๑ ได้มีการพัฒนา รวมท้ังสิ้นจ านวน ๓ โครงการ 

ประกอบด้วย   
อบต.เกษมทรัพย์  หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 
แหล่งท่ีมา งบตาม

ข้อบัญญัติ 
10. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ 
54. โครงการจดักิจกรรมงานผ้าไหมและ 
ของดีเมืองโคราช 

กองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม 

รายได้ อปท. 50,000 

55. โครงการจดักิจกรรมวันลอยกระทง 
ต าบลเกษมทรัพย ์

กองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม 

รายได้ อปท. 60,000 

56. โครงการประเพณีงานลอยแพ หมู่ที่ 6 กองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม 

รายได้ อปท. 20,000 

๑๑. นโยบายด้านสวัสดิการสังคม 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 256๑ ได้มีการพัฒนา รวมท้ังสิ้นจ านวน ๘ โครงการ

ประกอบด้วย   
อบต.เกษมทรัพย์  หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 
แหล่งท่ีมา งบตาม

ข้อบัญญัติ 
11. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม 
57. เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ ส านักงานปลัด อบต. รายได้ อปท. 5,604,000 
58. โครงการเยาวชนอาสาพัฒนาชุมชน ส านักงานปลัด อบต. รายได้ อปท. 20,000 
59. โครงการจา้งนักเรียน/นักศึกษา ท างาน 
      ในช่วงปิดภาคเรียน 

ส านักงานปลัด อบต. รายได้ อปท. 30,000 

60. โครงการการป้องกันไม่พร้อมในวัยรุ่น ส านักงานปลัด อบต. รายได้ อปท. 20,000 
61. โครงการเยี่ยมบา้นผูสู้งอายุ คนพิการ และ 
      ผู้ด้อยโอกาส 

ส านักงานปลัด อบต. รายได้ อปท. 5,000 
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อบต.เกษมทรัพย์  หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

แหล่งท่ีมา งบตาม
ข้อบัญญัติ 

62. โครงการเสริมครอบครัวอบอุ่น สร้างชุมชน
เข้มแข็ง 

ส านักงานปลัด อบต. รายได้ อปท. 80,000 

63. โครงการสนับสนุนการรับขึ้นทะเบียนผูสู้งอายุ  
      คนพิการ และป่วยเอดส ์

ส านักงานปลัด อบต. รายได้ อปท. 5,000 

64. เบี้ยยังชีพคนพิการ ส านักงานปลัด อบต. รายได้ อปท. 1,200,000 
 

๑๒. นโยบายด้านสวัสดิการสังคม 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 256๑ ได้มีการพัฒนา รวมท้ังสิ้นจ านวน ๑ โครงการ

ประกอบด้วย   
 

อบต.เกษมทรัพย์  
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

แหล่งท่ีมา 
งบตาม

ข้อบัญญัติ 
12. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ พาณิชยกรรม อุตสาหกรรม 
67. โครงการฝึกอบรมอาชีพ ระยะสั้น  
      เพื่อลดรายจ่าย เพิ่มรายได ้

ส านักงานปลัด อบต. รายได้ อปท. 30,000 

 
 
 

 
       นางสาวน้อย  สดสระน้อย  
      นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


