


รายงานแสดงผลการด าเนินงาน 

  เรียน  ประธานสภาฯ  รองประธานสภาฯ  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลธาตุนาเวง ทุกท่าน  กระผม  
นายพานิช  พุ่งสิน   นายกเทศมนตรีต าบลธาตุนาเวง  ตามที่พระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496  แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552  มาตรา 48 ทศ วรรค 5  บัญญัติให้นายกเทศมนตรีจัดท ารายงาน
แสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายต่อสภาเทศบาลเป็นประจ าทุกปี   

 ดังนั้น  เพ่ือให้การปฏิบัติเป็นไปพระราชบัญญัติ ฯ ดังกล่าว  จึงขอรายงานแสดงผลการ
ด าเนินงานตามนโยบายที่ได้แถลงต่อสภาเทศบาลต าบลธาตุนาเวง  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕60  โดย
แยกตามนโยบายด้านต่าง ๆ  ดังนี้ 
  
 
นโยบายด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1. การบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง(ปรับปรุงซ่อมแซมแซมถนน)  
ตั้งไว้  298,143  บาท  จ่ายจริง 243,758.85  บาท 

2. อุดหนุนการโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสกลนคร  
ตั้งไว้  25,000.-บาท   ไม่ได้ด าเนินการ 

3. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 ถนนโนนงิ้ว จ านวน 1 สาย  
  ต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่  416,000  บาท  งบประมาณจ่ายจริง  411,000 บาท  
4.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 ซอยข้างศาลาประชาคม 
  ตั้งไว้  499,000  บาท  งบประมาณจ่ายจริง  494,000 บาท   
5.  โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 4  ซอยทุ่งนา  จ านวน  1  สาย     
  ตั้งไว้  448,000  บาท  งบประมาณจ่ายจริง  439,627  บาท 
6.  โครงการก่อสร้าง คสล.  หมู่ที่ 5  ถนนวิลาพัง 
  ต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่  460,000  บาท  งบประมาณจ่ายจริง  455,000  บาท 
7.  โครงการก่อสร้าง คสล.  หมู่ที่ 5  ถนนสร้างเจริญ 
  ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  444,000  บาท  งบประมาณจ่ายจริง  439,000  บาท 
8.  โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ าแบบมีบ่อพัก หมู่ที่ 1 ถนนกลางหมู่บ้าน จ านวน 1 สาย 
  ตั้งไว้  416,000  บาท  ไม่ได้ด าเนินการ 
9.  โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ า คสล.พร้อมบ่อพักและก าแพงกันดิน สนง.  จ านวน 1 สาย 
  ตั้งไว้  811,000  บาท  อยู่ระหว่างด าเนินการก่อหนี้ผูกพันไว้  620,000  บาท 
10.  โครงการซ่อมแซมถนนดินผิวจราจรลูกรังภายในต าบลธาตุนาเวง   
  ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 149,000บาท อยู่ระหว่างด าเนินการก่อหนี้ผูกพันไว้ 149,000 บาท  
11.  โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางเป็นถนน คสล.บ้านโคกสว่าง 
  ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 188,000 บาท  อยู่ระหว่างด าเนินการก่อหนี้ผูกพันไว้ 188,000 บาท  

    12. โครงการปรับปรุงถนน คสล.และวางท่อระบายน้ า หมู่ที่ 3 ซอยอินธิแสง ช่วงที่ 1  
  ตั้งไว้  598,000  บาท  อยู่ระหว่างด าเนินการ  ก่อหนี้ผูกพันไว้  450,000  บาท 
    13.  โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ า คสล.พร้อมบ่อพัก บ้านดงพัฒนา หมู่ที่ 4 

  ตั้งไว้  374,000  บาท  อยู่ระหว่างด าเนินการก่อหนี้ผูกพันไว้  371,000  บาท 
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     14.  โครงการก่อสร้างเมรุเผาศพ(แบบเตาเดี่ยว) บ้านมะขามป้อม หมู่ที่ 5 
  ตั้งไว้  904,000  บาท  ไม่ได้ด าเนินการ 
     15.  โครงการก่อสร้างโรงจอดรถดับเพลิง  จ านวน  1  หลัง 
  ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 248,000บาท งบประมาณจ่ายจริง  245,500  บาท 
     16.  โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทต.ธาตุนาเวง 

  ตั้งไว้  650,000  บาท  งบประมาณจ่ายจริง  487,000  บาท 
   
2.  นโยบายด้านเศรษฐกิจ 

1.  โครงการจัดกิจกรรมวันลอยกระทง 
  ตั้งไว้  100,000  บาท  ไม่ได้ด าเนินการ 
2.  โครงการฝึกอบรมส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มอาชีพ  จ านวน  1  ครั้ง 
  ตั้งไว้  50,000  บาท  งบประมาณจ่ายจริง  46,655  บาท 

 
3.  นโยบายด้านสังคม  การศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม  การกีฬา  และสาธารณสุข 

๑. จัดซื้ออาหารเสริม(นม) ส าหรับเด็กก่อนวัยเรียน  จ านวนประมาณ  72  คน 
   ตั้งไว้ 137,967.-บาท งบประมาณจ่ายจริง 88,756.64  บาท 

๒. จัดหาอาหารกลางวันส าหรับเด็กก่อนวัยเรียน  จ านวนประมาณ  72  คน 
  ตั้งไว้  352,800.-บาท  งบประมาณจ่ายจริง 295,680  บาท 
๓. จัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด  จ านวน  ๑  ครั้ง 
  ตั้งไว้  100,000.-บาท งบประมาณจ่าย  งบประมาณจ่ายจริง 94,900  บาท 
๔. โครงการส่งเสริมภาวะผู้น าสตรีในต าบล  จ านวน  ๑  ครั้ง 
  ตั้งไว้  30,000.-บาท งบประมาณจ่ายจริง  12,390  บาท 
๕. ได้รับจัดสรรงบประมาณเพ่ือจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  จ านวน  235-239  คน  

  ตั้งงบประมาณไว้  1,890,000  บาท  งบประมาณจ่ายจริง 1,832,500  บาท 
   (มีผู้สูงอายุเสียชวีิตทั้งปี  9  ราย  ยา้ยที่อยู่  1  ราย) 

๖. ได้รับจัดสรรงบประมาณเพ่ือจ่ายเบี้ยยังชีพคนพิการ  จ านวน  46-47 คน   
  ตั้งงบประมาณไว้  528,000 บาท  โอนงบประมาณเพ่ิม 85,600 บาท   
  งบประมาณจ่ายจริง 612,800  บาท   (ทั้งปีไม่มีมีผู้พิการเสียชีวิต/ย้ายที่อยู่) 

๗. จัดสรรงบประมาณเพ่ือจ่ายเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์  จ านวน  3  คน 
  ตั้งไว้  24,000 บาท งบประมาณจ่ายจริง 18,000  บาท 
๘. สมทบงบประมาณในการบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพ   
  ตั้งไว้  70,000  บาท  งบประมาณจ่ายจริง 62,000  บาท 
๙. จัดโครงการป้องกันโรคจากสัตว์สู่คน 
  ตั้งไว้  50,000  บาท  งบประมาณจ่ายจริง 38,135  บาท 
10. โครงการตรวจสุขภาพประชาชนเบื้องต้นและปฐมพยาบาลเบื้องต้น  จ านวน  ๕  หมู่บ้าน 
  ตั้งไว้  20,000  บาท  งบประมาณจ่ายจริง 17,878.50  บาท  
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11. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด   
  ตั้งไว้  10,000  บาท  ไม่ได้ด าเนินการ 

12.  โครงการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสามัคคีระหว่าง อปท.ของจังหวัดสกลนคร 
  ตั้งไว้  30,000  บาท  ด าเนนิการโดยไม่ใช้งบประมาณ 
13.  สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก 
  ตั้งไว้  30,000  บาทโอนงบประมาณเพ่ิม 20,000 บาท  จ่ายจริง  39,936  บาท 
14. จัดงานประเพณีวันสงกรานต์ และวันผู้สูงอายุแห่งชาติ  จ านวน 1 ครั้ง 
  ตั้งไว้  50,000  บาท  งบประมาณจ่ายจริง 22,410  บาท 

15. จัดงานแห่เทียนเข้าพรรษา  จ านวน  1  ครั้ง  
  ตั้งไว้  15,000  บาท  งบประมาณจ่ายจริง  14,390  บาท 

16.  จัดกิจกรรมตามวันส าคัญต่าง ๆ  
  ตั้งไว้  50,000 บาท โอนเพิ่ม  30,000  บาท  งบประมาณจ่ายจริง  55,423 บาท 

17.  จัดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ตั้งไว้  30,000  ไม่ได้ด าเนินการ 
18.  โครงการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนและผูป้ระกอบการจ าหน่ายบุหรี่และสุรา จ านวน 1  ครั้ง 

ตั้งไว้  10,000  บาท  งบประมาณจ่ายจริง  9,380  บาท 
19.  โครงการรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์  ต้ังไว้  10,000 บาท ไม่ได้ด าเนินการ 
20.  โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนชราและคนพิการ  ตั้งไว้  30,000 บาท ไม่ได้ด าเนินการ 
21.  จัดโครงการประชาร่วมใจต้านภัยไข้เลือดออก  

  ตั้งไว้  70,000  บาท  งบประมาณจ่ายจริง 7,783.40 บาท 
22.  สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอน 
  ต้ังไว้  122,400  บาท จ่ายจริง  121,610  บาท 

4.  นโยบายด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 
๑. โครงการจัดการขยะครบวงจร  
  ตั้งไว้  30,000  บาท  ไม่ได้ด าเนินการ 
2.  โครงการจัดการขยะอันตราย 
  ตั้งไว้  20,000  บาท  งบประมาณจ่ายจริง  19,775  บาท 
3.  โครงการจัดการขยะอินทรีย์ 
  ตั้งไว้  20,000  บาท  ไม่ได้ด าเนินการ 
4. จัดโครงการรักน้ า รักป่า  รักษาแผ่นดิน 
  ตั้งไว้  30,000  บาท  ไม่ได้ด าเนินการ 

5.  นโยบายด้านการเมือง  การบริหาร 
๑. จัดงานวันเด็กแห่งชาติ  จ านวน  ๑  ครั้ง 
  ตั้งไว้  20,000  บาท  ด าเนนิการโดยไม่ใช้งบประมาณ 
2.  โครงการบ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข แบบ ABC 
  ตั้งไว้  20,000  บาท  ไม่ได้ด าเนินการ 
3.  โครงการส่งเสริมภาวะผู้น าสตรีในต าบล  จ านวน  1  ครั้ง 
  ตั้งไว้  30,000  บาท  งบประมาณจ่ายจริง  12,390 บาท 
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4.  โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาล  จ านวน  ๒  ครั้ง 
ตั้งไว้  70,000  บาท  งบประมาณจ่ายจริง 48,995  บาท 

     5.   โครงการเตรียมการรับ – ส่งเสด็จ  ตลอด ปีงบประมาณ 
  ตั้งไว้  100,000 บาท  ไม่ไดใ้ช้งบประมาณ 
    6.  โครงการจัดประชุมประชาคมเพ่ือจัดท าแผนพัฒนา  จ านวน  ๑  ครั้ง 
   ตั้งไว้  10,000  บาท  งบประมาณจ่ายจริง  2,900  บาท 

7.  โครงการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพบุคลากร  จ านวน  1  ครั้ง   
  ตั้งไว้  200,000 บาท  งบประมาณจ่ายจริง  135,495 บาท 
8.  โครงการฝึกอบรมทบทวน อปพร.  ไม่ได้ด าเนินการ 
  ตั้งไว้  150,000  บาท   
9.  โครงการจัดซื้อเครื่องตัดสติ๊กเกอร์  จ านวน  1  เครื่อง 
  งบประมาณมาตั้งไว้  33,000  บาท  งบประมาณจ่ายจริง  30,000  บาท 
10.  โครงการจัดซื้อพัดลมอุตสาหกรรม 3 ขา  จ านวน  4  เครื่อง 
  งบประมาณมาตั้งไว้  20,000  บาท  งบประมาณจ่ายจริง  14,600  บาท 
11.  โครงการจัดซื้อถังต้มน้ าไฟฟ้า  จ านวน  1  ถัง 
  งบประมาณมาตั้งไว้  13,000  บาท  งบประมาณจ่ายจริง  12,500  บาท 
12.  โครงการจัดซื้อชุดโต๊ะท างาน  จ านวน  3  ชุด 
  งบประมาณมาตั้งไว้  15,000  บาท  งบประมาณจ่ายจริง  13,880  บาท 
13.  โครงการจัดซื้อโต๊ะอาหารเด็กพร้อมเก้าอ้ี  จ านวน  12  ชุด 
  งบประมาณมาตั้งไว้  48,000  บาท  งบประมาณจ่ายจริง  46,800  บาท 
14.  โครงการจัดซื้อเครื่องเชื่อมระบบอินเวอร์เตอร์  จ านวน  1  เครื่อง 
  โอนงบประมาณมาตั้งไว้  8,000  บาท  งบประมาณจ่ายจริง  7,800  บาท 
15.  โครงการจัดซื้อเครื่องก าเนิดไฟฟ้าขนาด  5 กิโลวัตต์  จ านวน  1  เครื่อง 
  งบประมาณมาตั้งไว้  63,000  บาท  งบประมาณจ่ายจริง  47,000  บาท 
16.  โครงการจัดซื้อเครื่องเจีย/ตัด  แบบมือถือ  จ านวน  1  เครื่อง 
  โอนงบประมาณมาตั้งไว้  2,000  บาท  งบประมาณจ่ายจริง  1,900  บาท 
17.  โครงการจัดซื้อเครื่องสว่านแบบมือถือ  จ านวน  1  เครื่อง 
  โอนงบประมาณมาตั้งไว้  2,000  บาท  งบประมาณจ่ายจริง  1,900  บาท   
18.  โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์  จ านวน  1  เครื่อง 
  งบประมาณมาตั้งไว้  29,000  บาท  งบประมาณจ่ายจริง  28,800  บาท 
19.  โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ LED ขาวด า จ านวน  1  เครื่อง 
  ตั้งไว้  53,000  บาท  งบประมาณจ่ายจริง  52,500  บาท 
20.  โครงการจัดซื้อเครื่องส ารองไฟฟ้า  จ านวน  2  เครื่อง   

  ตั้งไว้  11,600  บาท  งบประมาณจ่ายจริง  9,000  บาท 
22. โครงการจัดซื้อเก้าอ้ีพนักพิง  จ านวน  1  ตัว 
  ตั้งไว้  2,800  บาท  ไม่ได้ด าเนินการจัดซื้อ 
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23. โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ต าบลธาตุนาเวง 
  ตั้งไว้  30,000  บาท  ไม่ได้ด าเนินการ 

24. โครงการจัดท าแผนที่ภาษี 
  ตั้งไว้  200,000  บาท  งบประมาณจ่ายจริง  8,240  บาท 

25. โครงการประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี 
  ตั้งไว้  10,000  บาท  งบประมาณจ่ายจริง  7,318  บาท 

     26.   โครงการช่วยเหลือผู้สบภัย (เงินส ารองจ่าย)  จ านวน  2  รอบ 
  ตั้งไว้  438,785 บาท  โอนเพ่ิม  215,000บาท งบประมาณจ่ายจริง  473,215  บาท 

27.  โครงการจัดซื้อตู้เย็น  จ านวน  1  เครื่อง 
  งบประมาณมาตั้งไว้  9,400  บาท  งบประมาณจ่ายจริง  7,900  บาท 
28.  โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายให้แก่พนักงานและประชาชน  จ านวน  1  ครั้ง 
  ตั้งไว้  30,000 บาท  งบประมาณจ่ายจริง  15,990 บาท 

 
   

 
 

(นายพานิช  พุ่งสิน) 
นายกเทศมนตรีต าบลธาตุนาเวง 




