
 

รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโบบายของ 
นายกองคการบริหารสวนตําบลชีวาน 

เสนอตอ   สภาองคการบริหารสวนตําบลชีวาน 
 
 
 
 

 
 

แสดงผลการปฏิบัติงาน  ปงบประมาณรายจายประจําป  พ.ศ. 2563 
(  ตั้งแตวันท่ี  1  ตุลาคม  พ.ศ. 25๖2   ถึง  30  กันยายน   พ.ศ. 2563 ) 

 
 
 

 
 

ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 
แกไขเพิ่มเตมิถึง ( ฉบับท่ี 5 ) พ.ศ. 2546  มาตรา 58/5 

 
 
 

งานนโยบายและแผน 
สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลชีวาน 

องคการบริหารสวนตําบลชีวาน 
อําเภอพิมาย   จังหวัดนครราชสีมา 

 
 
 
 
 
 



คํานํา 
 

  ดวยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล   พ.ศ. 2537  มาตรา  58/5  วรรค  
4  และ  5  ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายท่ีไดแถลงไวตอสภา
องคการบริหารสวนตําบลเปนประจําทุกป คําแถลงนโยบายของนายกองคการบริหารสวนตําบล    และรายงาน
แสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย   ใหประกาศไวโดยเปดเผย   ณ  ท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบล 
  บัดนี้     การดําเนินงานในปงบประมาณ   พ.ศ.  2563   ไดสิ้นสุดลงแลว    องคการบริหารสวน
ตําบลชีวาน        จึงไดจัดทําขอมูลแถลงผลการดําเนินงานของนายกองคการบริหารสวนตําบล ชีวาน   ซ่ึงเปนขอมูล
ดานรายรับ  รายจาย    และขอมูลผลงานดานการพัฒนาตําบลตามยุทธศาสตรการพัฒนา   4   ดานดังนี ้
   

1.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค 

2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิต 

3.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศาสนาวัฒนธรรมประเพณีและกีฬา 

4.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมือง การบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



คําแถลงผลงาน 
ของ 

นายกองคการบริหารสวนตําบลชีวาน 
******************************* 

 ตามท่ีขาพเจา   นายอาทิตย    สนิทบุญ    นายกองคการบริหารสวนตําบลชีวาน   ไดแถลงนโยบายการ
พัฒนาตําบลชีวานในชวงปงบประมาณ   พ.ศ. 2561 – 2565   และไดแถลงผลการดําเนินงานตามนโยบาย
หลังจากสิ้นปงบประมาณ   เปนประจําทุกป   นั้น 
 บัดนี้  สิ้นปงบประมาณ   พ.ศ. 2563   แลว   ซ่ึงตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล  พ.ศ.  2537   มาตรา  58/5  วรรค  4  และ  5   กําหนดใหนายกองคการบริหารสวนตําบลจัดทํารายงาน
แสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายท่ีไดแถลงไว  ตอสภาองคการบริหารสวนตําบล  เปนประจําทุกป และรายงาน
แสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย   ใหประกาศไวโดยเปดเผย  ณ  ท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบล 
 ดังนั้นขาพเจา    จึงขอแถลงผลการดําเนินงานประจําปงบประมาณ   พ.ศ. 2563    ตามยุทธศาสตรการ
พัฒนาองคการบริหารสวนตําบลชีวาน    4   ดานดังนี ้
 

1.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค 

2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิต 

3.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศาสนาวัฒนธรรมประเพณีและกีฬา 

4.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมือง การบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี 
 

โครงการท่ีไดดําเนนิการตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 

( งบประมาณตามขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป  2563 
 

สรุปโครงการท่ีไดดําเนินการแลวเสร็จประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 
1. ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

- โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บานซาด หมูท่ี  6  214,000  บาท 
- โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   บานดอนเขวา หมูท่ี 2  239,000  บาท 
- โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บานทับควาย หมูท่ี 5  101,000  บาท 
- โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บานโนนพะเนียม หมูท่ี 4 102,000  บาท 
- โครงการกอสรางบานประตูปด – เปด คสล.บานดอนน้ําซับ  หมูท่ี 8  269,000  บาท 
- โครงการขุดลอกเหมืองไสไก  บานโนนตะโก  หมูท่ี 9   213,000  บาท 
- โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บานหมัน  หมูท่ี 3  138,000  บาท 
- โครงการวางทอระบายน้ํา  บานทับควาย หมูท่ี 5    33,000   บาท 
- โครงการวางทอระบายน้ํา  บานทุงพิกุลทอง  หมูท่ี 10   427,500  บาท 

 
รวมงบประมาณท้ังส้ิน  1,736,500 บาท 

 
 
 

 



2. ยุทธศาสตรดานสังคมและสงเสริมคุณภาพชีวิต 
- อุดหนุนอาหารเสริมนม       734,265  บาท 
- อุดหนุนอาหารกลางวัน       1,562,700 บาท 
- อุดหนุนเบี้ยผูสูงอายุ       6,047,400 บาท 
- อุดหนุนเบี้ยคนพิการ       1,255,200 บาท 
- อุดหนุนเบี้ยผูปวยเอดส       36,000    บาท 
- คาจัดการเรียนการสอนของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก    123,050 บาท 
- อุดหนุนโครกงารพระราชดําริดานสาธารณสุข    200,000  บาท 
- อุดหนุนโครงการขับเคลื่อนโครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย  21,180  บาท 
- อุดหนุนโครงการสํารวจขอมูลจํานวนสัตว และข้ึนทะเบียนสัตว  4,236   บาท 
- โครงการตามมาตรการการปองกันและแกไขปญหาอุบัติเหตุทางถนน  22,540  บาท 
- โครงการ Big Cleaning Day      4,950  บาท 
- โครงการสงเสริมและรณรงคปองกันโรคไขเลือดออก   91,088.36 บาท 
- โครงการสํารวจขอมูลจํานวนสัตวและข้ึนทะเบียนสัตว   2,568  บาท 
- โครงการสําหรับขับเคลื่อนโครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย  24,450  บาท 
- โครงการสงเสริมพัฒนาศักยภาพกลุมสตรี     14,900  บาท 
- โครงการฝกอบรมใหความรูดานอาชีพ กลุมอาชีพตาง ๆ   20,000  บาท 
- โครงการคาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแตอนุบาลจนจบการศึกษา  33,900  บาท 
- โครงการสงเสริมการเรียนรูนอกหองเรียน     17,920  บาท 
- โครงการคาใชจายในการจัดการเรียนการสอน ( รายหัว )   57,800  บาท 
- โครงการสนับสนุนคาใชจายบริหารสถานศึกษา    142,900  บาท 
- โครงการอบรมสงเสริมสนับสนุนการปฏิบัติธรรม    63,000 บาท 
- โครงการอบรมใหความรูแกผูปกครองของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  1,500  บาท 
- โครงการสงเสริมสนับสนุนรัฐพิธี ราชพิธี วันสําคัญของชาติ   12,600 บาท 
- โครงการเวทีประชาคมระดับหมูบาน     3,010 บาท 

 
รวมงบประมาณ  10,497,157.36  บาท 
 

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
- โครงการปลูกตนไมในปาในชุมชน ปาตนไม ปาสาธารณะ ปลูกหญาแฝก 19,850  บาท 
- โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ   19,990  บาท 

รวมงบประมาณ   39,840   บาท 
 

 
4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการพัฒนาการเมือง การบริหารการจัดการบานเมืองท่ีดี 

- โครงการอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพและการศึกษาดูงานของคณะผูบริหาร ฯ 444,550 บาท 
 

รวมงบประมาณ  444,550   บาท 
 



โครงการท่ีไดดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2563   จายขาดเงินสะสม 
 

ลําดับ
ท่ี 

รายละเอียด งบประมาณท่ี 
จายจริง 
  ( บาท ) 

1. โครงการฝกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ 138,532 
2. โครงการกอสรางถนนหินคลุก บานดอนเขวา หมูท่ี 2 259,200 
3. โครงการกอสรางถนนหินคลุก บานชีวาน หมูท่ี 1 124,000 
4. โครงการกอสรางถนนหินคลุก  บานโนนสามัคคี  หมูท่ี 7 90,500 
5. โครงกอสรางถนนหินคลุก  บานทับควาย หมูท่ี 5 84,000 
6. โครงการกอสรางถนนหินคลุก  บานโนนตะโก หมูท่ี 9 95,500 
7. โครงการขุดลอกกันแนวเขตท่ีทําเลเลี้ยงสัตวสาธารณประโยชน  หมูท่ี 3 203,500 
8. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บานโนนพะเนียม  หมูท่ี 4 211,500 
9. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บานซาด หมูท่ี 6 221,000 

10. โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการปองกันโรคไวรัส  38,750 
11. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บานทุงพิกุลทอง 385,000 
12. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บานโนนพะเนียม หมูท่ี 4  

สายบานนายประเสริฐ 
192,000 

13. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานทุงพิกุลทอง หมูท่ี 10  
สายบานนายจวง ทองกระโทก 

33,600 

14. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บานโนนสามัคคี หมูท่ี 7  
 สายโนนสามัคคี – คลองซอย 1 

488,000 

15. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บานดอนน้ําซับ หมูท่ี 8   
สายบานดอนน้ําซับ – คุมโนนตาล 

245,000 

16. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บานทับควาย หมูท่ี 5 
สายบานทับควาย – บานทุงพิกุลทอง 

413,500 

17 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บานโนนตะโก หมูท่ี 9 
สายตะวันออกบาน 

426,000 

18 โครงการขุดลอกกันแนวเขตท่ีทําเลเลี้ยงสัตวสาธารณประโยชน  หมูท่ี 1 392,000 

 
รวมท้ังสิ้น 

 
4,041,582.00 

 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณา 

 
ลงชื่อ 

( นายอาทิตย  สนิทบุญ ) 
           นายกองคการบริหารสวนตําบลชีวาน 

 



  
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


