
 
 

 
 รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย 

ประจ าปีงบประมาณ  2558 

ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่ 6)  
พ.ศ.2552   มาตรา  58/5  วรรค 5  ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลจัดท ารายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตาม
นโยบายที่แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นประจ าทุกปี 

ดังนั้น  เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบและถูกต้อง  เรียบร้อย  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแพนจึงจัดท า
รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย  ประจ าปีงบประมาณ  2558 เพ่ือรายงานให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบล
บ้านแพน ทราบถึงผลการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  ดังนี้ 

ผลการด าเนินงานในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2558 

1.  นโยบายด้านการเมืองการบริหาร 
 1.1   การบริหารงานในหน้าที่ความรับผิดชอบโดยความเที่ยงธรรม ซื่อสัตย์สุจริต โดยยึดหลัก 

  ธรรมมาภิบาล  
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (อุดหนุนทั่วไป) เป็นเงิน 3,766,400 บาท 
เบี้ยยังชีพผู้พิการ  (อุดหนุนทั่วไป) เป็นเงิน 538,400 บาท 
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ เป็นเงิน 12,000 บาท 

                                                                      รวมเป็นเงินทั้งสิ้น   4,316,800   
บาท 

1.2  ปฏิรูประบบโครงสร้างของหน่วยงานให้ เหมาะสมกับภารกิจหน้าที่เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการ   
         บริหารงาน 

โครงการจ้างเหมาปรับปรุงเว็บไซด์ เป็นเงิน 3,156  บาท 

                                                                    รวมเป็นเงินทั้งสิ้น       3,156    บาท 

  1.3  ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแพน ข้าราชการ 
         และพนักงานทุกคนให้มีทักษะ ทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติหน้าที่ 

ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนในการเข้ารับการอบรม  เป็นเงิน 94,110  บาท 
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เป็นเงิน 12,630  บาท 

                                                                                           รวมเป็นเงินทั้งสิ้น   106,740    
บาท 

1.4  ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ ในระบบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข แก่             
       สมาชิก ข้าราชการ, พนักงานของ อบต.บ้านแพน 

2.  นโยบายการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
   2.1  ส่งเสริมชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชน ให้ได้รับการบริการด้านสาธารณะ ให้ครอบคลุม

ทุก 
          ด้าน เช่น 
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   2.1.1  จัดให้มีการก่อสร้างถนน ปรับปรุงดูแลให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ที่เกิดความสะดวก 
             ปลอดภัยต่อผู้สัญจรไปมา 

โครงการก่อสร้างศาลาพักร้อน (ทรงไทย) เป็นเงิน 102,000 บาท 
โครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์ คสล. บริเวณหน้า อบต. หมู่ที่ 

5 
เป็นเงิน 205,000 บาท 

โครงการก่อสร้างเสาธงชาติ ณ ที่ท าการ อบต.บ้านแพน หมู่ที่ 5 เป็นเงิน 137,000 บาท 
โครงการถมดินลงหินคลุกลานอเนกประสงค์ข้างศาลา SML หมู่ที่ 4 เป็นเงิน 115,000 บาท 
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 3 (บ้านคุณวาสนา  แก้ววรรณา) เป็นเงิน 116,500 บาท 
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 7 เป็นเงิน 280,000 บาท 
โครงการเสริมถนนดินและเสริมดินศาลา SML หมู่ที่ 1 เป็นเงิน 183,000 บาท 
โครงการเสริมถนนดิน หมู่ที่ 5 เป็นเงิน  85,000 บาท 
โครงการก่อสร้างเข่ือน คสล. หมู่ที่ 6 เป็นเงิน 94,100 บาท 
ค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เป็นเงิน 321,960 บาท 
เงินอุดหนุนส าหรับพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเร่งด่วน    
(โพลีเมอร์ หมู่ที่ 5 ต.บ้านแพน) (อุดหนุนทั่วไป) 

เป็นเงิน 408,000 บาท 

โครงการพัฒนายุทธศาสตร์ประเทศ (อุดหนุนทั่วไป) เป็นเงิน 1,033,000 บาท 

                                                                                              รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  3,080,560  บาท 

   2.1.2  จัดให้มีน้ าประปาใช้ครบทุกหมู่บ้าน และครัวเรือน 
โครงการถังพักน้ าประปา หมู่ที่ 8 เป็นเงิน 428,000 บาท 

                                                                                               รวมเป็นเงินทั้งสิ้น   428,000   บาท 

   2.1.3  จัดให้มีการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะเพ่ิมข้ึน 
   2.1.4  จัดหาสถานที่ออกก าลังกาย และพักผ่อนหย่อนใจ ให้มากที่สุดตามสถานะของการคลัง 
                                        ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแพน โดยใช้แผนพัฒนาต าบลเป็นกรอบ และทิศทาง 
                                        ในการด าเนิน   นโยบาย 

2.1.5  ปรับปรุงอาคาร สถานที่ให้สวยงามเหมาะสม สามารถให้บริการแก่ประชาชนได้อย่างมี  
         ประสิทธิภาพ     

3.  นโยบายด้านเศรษฐกิจ 
      3.1  ส่งเสริมให้ประชาชนรวมกลุ่มสร้างอาชีพเพ่ือเป็นการเพ่ิมรายได้ 

โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพสตรี เป็นเงิน 23,642 บาท 
โครงการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุปี 57       
(อุดหนุนทั่วไป) 

เป็นเงิน 119,917.80 บาท 

                                                            รวมเป็นเงินทั้งสิ้น     143,559.80   บาท 
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      3.2  ส่งเสริมด้านการเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชด าริฯ 
      3.3  ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 

โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ลิงคู่ป่าภูมิรักษ์ เป็นเงิน 3,040 บาท 
โครงการท้องถิ่นไทยร่วมใจภักษ์พ้ืนที่สีเขียว เป็นเงิน 11,985 บาท 

                                                                  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น    15,025   บาท 

4.  นโยบายด้านสังคม และส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
      4.1  ป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่ที่รับผิดชอบ และตามแนวนโยบายของรัฐ 

โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเพ่ือสร้างความรักความสามัคคีในชุมชน เป็นเงิน 15,622.70 บาท 
โครงการแก้ไขปัญหายาเสพติด (อุดหนุนทั่วไป) 
- ค่าลงทะเบียนผู้เข้ารับการอบรมค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

ผู้เสพยาเสพติด 
- ค่าลงทะเบียนผู้เข้ารับการอบรมอาชีพให้แก่ผู้ผ่านการบ าบัด

ฟ้ืนฟูยาเสพติด 

 
เป็นเงิน 
 
เป็นเงิน 

 
35,000 

 
25,000 

 
บาท 
 
บาท 

                                                                 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น    75,622.70  บาท 

       4.2  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการบริหารท้องถิ่นจัดเวทีประชาคม แก้ไขปัญหา         
             ความเดือดร้อนของชุมชน                                                           
       4.3  ส่งเสริมการพัฒนาเด็กและสตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาสทางสังคมให้การ   
             สงเคราะห์ประชาชนผู้ยากไร้ 

ค่าใช้จ่ายโครงการจ้างนักเรียนนักศึกษาท างานช่วงปิดภาคเรียน เป็นเงิน 15,120 บาท 
ค่าจ้างเหมาบริการและค่าวัสดุก่อสร้าง (บ้านยากไร้) เป็นเงิน 99,876.20 บาท 

                                                                 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  114,996.20  บาท 

       4.4  ส่งเสริมสนับสนุนกลุม่อาสาสมัครสายตรวจชุมชน (ตชต.) กลุ่ม อปพร. และพลังมวลชน    
             ต่าง ๆ ที่ท าให้เกิดประโยชน์แก่องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแพน 

โครงการจัดตั้งจุดตรวจและบริการเพ่ือป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนนในช่วงเทศกาลส าคัญ 

เป็นเงิน 15,003 บาท 

                                                                  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น    15,003   บาท 
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5.  นโยบายด้านการศึกษา ศาสนาและประเพณีวัฒนธรรม 
      5.1  ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาของเยาวชน และโรงเรียนในความดูแลรับผิดชอบ องค์การ 
             บริหารส่วนต าบลบ้านแพน 

อุดหนุนอาหารกลางวันแก่ ร.ร.วัดโบสถ์ (วงศ์พานิช) เป็นเงิน     264,000 บาท 
อุดหนุนอาหารกลางวันแก่ ร.ร.วัดโพธิ์ (แจ่มวิทยาคาร) เป็นเงิน 488,000 บาท 
โครงการจ้างเหมาท าอาหารกลางวัน(ส าหรับศูนย์เด็กเล็ก  
ร.ร.วัดโพธิ์ (แจ่มวิทยาคาร) และร.ร.วัดโบสถ์ (วงศ์พานิช) 

เป็นเงิน 214,200 บาท 

ค่าวัสดุอาหารเสริม (นม)  เป็นเงิน 401,319.20 บาท 
ค่าวัสดุการศึกษา เป็นเงิน 17,729 บาท 
ค่าตอบแทนครูผู้ดูแลเด็ก (อุดหนุนทั่วไป) เป็นเงิน 512,721  บาท 
ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) (อุดหนุนทั่วไป) เป็นเงิน 88,400 บาท 

                                                             รวมเป็นเงินทั้งสิ้น   1,986,369.20   บาท 

    5.2  ส่งเสริมและสนับสนุน รักษาวัฒนธรรมอันดีงามของชุมชน และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
โครงการวันเด็กแห่งชาติ  เป็นเงิน 71,554.40 บาท 
ค่าใช้จ่ายในงานพระราชพิธี รัฐพิธีต่าง ๆ เป็นเงิน 122,134.20 บาท 
อุดหนุนที่ท าการปกครองส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในการจัด
งานยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลกและงานกาชาด 

เป็นเงิน 20,000 บาท 

                                                                รวมเป็นเงินทั้งสิ้น   213,688.60   บาท 

6.  นโยบายด้านสาธารณสุข 
     6.1  ส่งเสริมกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) 

อุดหนุนโครงชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน หมู่ที่ 1-9 เป็นเงิน 67,500 บาท 

                                                                       รวมเป็นเงินทั้งสิ้น    67,500  บาท       

     6.2  ส่งเสริมสุขภาพประชาชนในการออกก าลังกาย 
โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุต าบลบ้านแพน เป็นเงิน 132,920.20 บาท 
โครงการปรับปรุงสนามฟุตบอล หมู่ที่ 8 เป็นเงิน 40,000 บาท 
ค่าวัสดุกีฬา เป็นเงิน 7,889 บาท 

                                                                   รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  180,809.20  บาท                              

     6.3  ป้องกันโรคติดต่อ เช่น ไข้เลือดออก โรคพิษสุนัขบ้า โรคไข้หวัดนกและโรคอ่ืนๆ ตาม 
           แนวทางของรัฐบาล 
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7.  นโยบายพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
     7.1  จัดให้มีการเก็บขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล 

ค่าจ้างเหมาคนงานขับรถขยะ และคนงานประจ ารถขยะ เป็นเงิน 290,100  บาท 
ค่าธรรมเนียมใช้บ่อก าจัดขยะ เป็นเงิน 150,129  บาท 

                                                                รวมเป็นเงินทั้งสิ้น     440,229   บาท 

     7.2  ส่งเสริมสนับสนุนการรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
วัสดุการเกษตร เป็นเงิน 2,620 บาท 

                                                                     รวมเป็นเงินทั้งสิ้น     2,620   บาท 

      7.3  ส่งเสริม และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ                                      
      7.4  ส่งเสริมเกษตรหันมาใช้ปุ๋ยอินทรีย์เพ่ือลดต้นทุนการผลิต และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
             รวมถึงไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของเกษตรกร 

โครงการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง เป็นเงิน 26,030.40 บาท 

                                                                รวมเป็นเงินทั้งสิ้น    26,030.40  บาท 

8.  นโยบายการพัฒนาด้านทั่วไป 
      8.1  นอกเหนือการพัฒนาใน 7 ด้าน ดังกล่าวข้างต้นแล้ว เพื่อความกินดีอยู่ดีของประชาชน เมือ่ 
            ประชาชนมีความต้องการ องค์การบริหารส่วนต าบลก็ยินดีที่จะปฏิบัติ และให้ความร่วมมือ                 
            รวมทั้งประสานความร่วมมือกับหน่วยงานราชการรัฐวิสาหกิจ เอกชน และองค์กรปกครอง 
            ส่วนท้องถิ่น ต่อไป 

เงินเดือนพนักงานส่วนต าบล  เป็นเงิน 2,823,972 บาท 
เงนิประจ าต าแหน่ง พนักงานส่วนต าบล เป็นเงิน 235,200 บาท 
ค่าตอบแทนรายเดือนปลัด เป็นเงิน 67,200 บาท 
เงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราว  เป็นเงิน 4,740 บาท 
เงินเดือน/ค่าตอบแทนผู้บริหารส่วนต าบลบ้านแพน เป็นเงิน 598,320 บาท 
เงินเดือน/ค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก  เป็นเงิน 86,400 บาท 
เงินเดือนพนักงานจ้าง  เป็นเงิน 1,295,784 บาท 
เงินเพ่ิมค่าครองชีพพนักงานจ้าง  เป็นเงิน 64,320 บาท 
ค่าตอบแทนประธานสภา, รองประธานสภา, สมาชิกสภา 
และเลขานุการสภา 

เป็นเงิน 1,713,600 บาท 

ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น เป็นเงิน 10,948 บาท 
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ เป็นเงิน 13,800 บาท 
ค่าเช่าบ้าน  เป็นเงิน 147,600 บาท 
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร เป็นเงิน 70,100 บาท 
ค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไป                           เป็นเงิน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             735,000 บาท 
ค่าจ้างเหมาบริการ เป็นเงิน 443,750 บาท 
ค่าจัดท าป้ายต่าง ๆ เป็นเงิน 35,816.10 บาท 
ค่าใช้จ่ายในการจัดท าวารสารปฏิทินประชาสัมพันธ์และวารสาร เป็นเงิน 2,170 บาท 
ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน เป็นเงิน 265,971 บาท 
ค่ารับรองต้อนรับคณะบุคคล  เป็นเงิน 4,700 บาท 
ค่าไฟฟ้าสาธารณะ เป็นเงิน 90,238.95 บาท 
ค่าไฟฟ้า เป็นเงิน 410,025.85 บาท 
ค่าน้ าประปา เป็นเงิน 16,330 บาท 
ค่าโทรศัพท์ และค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่  เป็นเงิน 12,450.13 บาท 
ค่าไปรษณยี์, ค่าดวงตราไปรษณีย์ เป็นเงิน 5,812 บาท 
ค่าบริการสื่อสาร และด้านโทรคมนาคม เป็นเงิน 50,292.76 บาท 
ค่าวัสดุส านักงาน  เป็นเงิน 190,560.10 บาท 
ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  เป็นเงิน 88,545 บาท 
ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  เป็นเงิน 103,182 บาท 
ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เป็นเงิน 83,391 บาท 
ค่าวัสดุน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  เป็นเงิน 96,169.60 บาท 
อุดหนุน อบต.ดอนทอง (โครงการเงินอุดหนุนศูนย์รวมข้อมูล

ข่าวสาร) 
เป็นเงิน 18,400.41 บาท 

ค่าวัสดุก่อสร้าง เป็นเงิน 111,755.96 บาท 
ค่าใช้จ่ายในการจัดท าแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน เป็นเงิน 7,000 บาท 
โครงการปรับปรุงผังเมืองเสนา (อุดหนุนเมืองเสนา) เป็นเงิน 60,000 บาท 
ค่าตอบแทนคณะกรรมการเปิดซอง คณะกรรมการตรวจการจ้าง เป็นเงิน 7,000 บาท 
ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนต าบล เป็นเงิน 22,000 บาท 
เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น เป็นเงิน 130,065 บาท 
เงินสมทบประกันสังคม (อุดหนุนทั่วไป)  เป็นเงิน 7,883 บาท 
เงินสมทบประกันสังคม เป็นเงิน 66,058 บาท 
ครุภัณฑ์ส านักงาน (เก้าอ้ี, ตู้เก็บเอกสาร, โต๊ะคอมฯ, โต๊ะท างาน
เหล็ก, โต๊ะม้าหิน) 

เป็นเงิน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             100,192 บาท 

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  เป็นเงิน 22,600 บาท 
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง) เป็นเงิน 18,400 บาท 
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ครุภัณฑ์การเกษตร (จัดซื้อท่อสูบน้ า) เป็นเงิน 256,993.50 บาท 
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น  เป็นเงิน 62,046 บาท 
อุดหนุนส านักงานกิ่งกาชาดอ าเภอเสนา เป็นเงิน 10,000 บาท 
เงินส ารองจ่าย  เป็นเงิน 87,000 บาท 

                                                                                  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  10,753,782.36   บาท 

 

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558           เป็นเงิน     18,006,500.00  บาท 
เบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558               เป็นเงิน     15,435,769.66  บาท 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2558  คงเหลือ         เป็นเงิน       2,570,730.34  บาท 
 
เงินอุดหนุนทั่วไปประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558                  เป็นเงิน      6,534,721.80  
บาท 

 
      

 
( นายส ารวม  ปลื้มสุข ) 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแพน 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ  :  โครงการก่อสร้างสะพาน คสล.หมู่ที่ 2 กันเงินไว้ จ านวนเงิน 44,000 บาท 
 

 


