
รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย 

ของนายกองคการบริหารสวนตําบลอิปุม 

เสนอตอ 

สภาองคการบริหารสวนตําบลอิปุม 

ณ หองประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลอิปุม  

วันท่ี   15  ธันวาคม  พ.ศ. 2557 

เรียน  ทานประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลอิปุม สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลอิปุม 

         และผูเขาประชมุทุกทาน 

ตามที่ดิฉันไดแถลงนโยบายในการพฒันาองคการบริหารสวนตําบลอปิุมไว  ในการประชุมสภาองคการ

บรหิารสวนตําบลอปิุม เมื่อวันที่  25 มิถุนายน 2555  

ดังน้ัน เพื่อใหเปนไปตามพระบัญญัติสภาตําบลและองคการบรหิารสวนตําบล พ.ศ.2537 แกไขเพิ่มถึง

(ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552 มาตรา 58/5 ซึ่งกําหนดใหนายกองคการบริหารสวนตําบลจัดทํารายงานแสดงผลการ

ปฏิบัติงานตามนโยบายที่ไดแถลงไวตอสภาองคการบรหิารสวนตําบลเปนประจําทุกป ในการน้ีดิฉันขอสรุป

รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ไดแถลงไวตอสภาองคการบรหิารสวนตําบลอปิุม โดยมรีายละเอียด

สรปุดังน้ี 

1. นโยบายดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

 องคการบรหิารสวนตําบลอิปุม มุงมั่นทีจ่ะพฒันาโครงสรางพื้นฐานใหไดมาตรฐาน เพือ่

ตอบสนองตอความตองการของประชาชนไดอยางมีประสทิธิภาพ และสอดคลองกบัแผนพฒันาองคการบริหาร

สวนตําบล โดยมีแนวทางดังน้ี  

1.1  กอสรางและปรบัปรุงระบบการคมนาคม การขนสง  ถนนสายหลัก ภายใน 

หมูบาน เช่ือมระหวางหมูบาน  ตําบล และถนนเพื่อการเกษตร   รวมถึงการขอสนับสนุนเครือ่งจกัรจาก

องคการบรหิารสวนจังหวัดเลย มาชวยสนับสนุน  โครงการ/กิจกรรมที่ดําเนินการดังน้ี 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม งบประมาณจาก สถานท่ี เบิกจาย 

1 ตัดหญาขางทางในพื้นที่ อบต.อิปุม ขอบัญญัติ หมูที่ 1-13 210,000 

2 ปรับเกรดถนนสายบานนา-วังเปง พรอม

ลงหินคลุก 

ขอบัญญัติ (งบกลาง) บานนา-วังเปง 36,700 

3 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ขอบัญญัติ บานปาสะแข 205,000 

4 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ขอบัญญัติ  บานปามวง 199,000 

5 โครงการติดต้ังหอถังและตัวกรอง

นํ้าประปาบาดาล  

ขอบัญญัติ  ปาสะแข 245,000 

6 กอสรางรางระบายนํ้า ขอบัญญัติ บานถํ้าพระ 134,000 
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม งบประมาณจาก สถานท่ี เบิกจาย 

7 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอบัญญัติ บานหินแลบ 200,000 

8 ซอมแซมถนนเพื่อการเกษตร ขอบัญญัติ (งบกลาง) หมูที่ 1-13 99,000 

9 ปรับเกรดถนนบานทุงนํ้าใส-บานหวยลาด ขอบัญญัติ (งบกลาง) หมูที่ 6 96,000 

10 ปรับเกรดถนนสายบานนา-วังเปง ขอบัญญัติ (งบกลาง) หมูที่ 13,หมูที่ 8 70,000 

11 ปรับเกรดถนนพรอมลงหินคลุก ขอบัญญัติ (งบกลาง) บานผักเนา 57,000 

12 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอบัญญัติ (งบกลาง) บานปาสะแข 38,000 

13 ซอมแซมถนนเพื่อการเกษตร,กอสรางถนน

คอนกรีตเสรมิเหลก็ 

ขอบัญญัติ (งบกลาง) บานวังเปง 20,000 

14 ปรับเกรดถนนเพื่อการเกษตร ขอบัญญัติ (งบกลาง) หมูที่ 1-13 58,000 

15 ซอมแซมถนนลาดยาง (ชวงบานปามวง) ขอบัญญัติ (งบกลาง) บานปามวง 98,000 

16 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอบัญญัติ (งบกลาง) บานถํ้าพระ 42,000 

17 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอบัญญัติ (งบกลาง) บานวังบอน 35,000 

18 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอบัญญัติ (งบกลาง) บานนา 24,000 

19 โครงการขุดลอกหนาทอระบายนํ้า ขอบัญญัติ (งบกลาง) บานผักเนา 26,000 

20 โครงการขุดบอทิง้ขยะ ขอบัญญัติ (งบกลาง) หมูที่ 

1,4,5,6,8,10,13 

72,000 

21 ปรับเกรดถนนดินพรอมลงหินคลุก(ชวง

ลานหวยลาด) 

ขอบัญญัติ (งบกลาง) บานหวยลาด 26,000 

22 ปรับปรงุเสาไฟฟาพรอมเดินสายไฟฟาแรง

ตํ่า  

ขอบัญญัติ (งบกลาง) บานแกวตาว 58,165 

23 ปรับเกรดถนนพรอมลงหินคลุก (ชวงบาน

หินแลบ) 

ขอบัญญัติ (งบกลาง) บานหินแลบ 32,300 

24 ซอมแซมถนนสายโปงชี-ทับกี่ (ขวงบาน

หินแลบ 

ขอบัญญัติ (งบกลาง) บานหินแลบ 60,000 
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1.2  จัดใหมีระบบสื่อสารและโทรคมนาคม  เพื่อใหเกิดประโยชน ในการติดตอสื่อสาร   

ประสานงาน และแกไขปญหาตางๆ ไดอยางทั่วถึงและทันตอเวลา โดยการประสานงานหนวยงานทีเ่กี่ยวของ

ชวยสนับสนุนดําเนินการ  โครงการ/กจิกรรมที่ดําเนินการดังน้ี 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม งบประมาณจาก สถานท่ี เบิกจาย 

1 อินเทอรเน็ตตําบล ขอบัญญัติ สํานักงาน 80,000 

  

1.3 สรางหรือปรับปรงุระบบประปาหมูบานใหครอบคลุมทั้งตําบล  และสนับสนุนการ  

ดําเนินงานของคณะกรรมการบรหิารประปาหมูบาน  โครงการ/กิจกรรมที่ดําเนินการดังน้ี 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม งบประมาณจาก สถานท่ี เบิกจาย 

1 ซอมแซมประปาหมูบาน ขอบัญญัติ (งบกลาง) บานตาดเสี้ยว

,ทับกี่,บานนา 

15,000 

 

 1.4  ติดต้ังไฟฟาสองสวาง และขยายเขตไฟฟา ใหทั่วถึง เพือ่สรางความปลอดภัย 

ในชีวิตและทรัพยสิน  โครงการ/กิจกรรมที่ดําเนินการดังน้ี 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม งบประมาณจาก สถานท่ี เบิกจาย 

1 ติดต้ังโคไฟฟาสาธารณะ (คาวัสดุไฟฟา

วิทยุ) 

ขอบัญญัติ หมูที่ 1-13 214,730 

 

2. นโยบายดานเศรษฐกิจ  

องคการบรหิารสวนตําบลอิปุม  จะสงเสริมสนับสนุนและผลกัดันใหมีกระบวน  

กระจายรายได  ลดรายจายใหกบัประชาชนทุกระดับ  โดยสงเสริมแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ตามศักยภาพ

ชุมชน ในระดับรากของตําบล โดยมีแนวทางดังน้ี  

  2.1  สงเสริมและสนับสนุนอาชีพ เพิ่มรายไดของประชาชน สงเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจ  

เชน การปลูกขาว ขาวโพด มันสับปะหลงั ยางพารา และอื่นๆ รวมทั้งประสานงานสหกรณการเกษตร ชวยรับ

ช้ือและจําหนายผลผลิตทางการเกษตร  โครงการ/กจิกรรมที่ดําเนินการดังน้ี 
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  2.2  สงเสริมการจางแรงงานตามคาแรงข้ันตํ่าของจงัหวัดเลย  ในการจางบริการในเรือ่งตางๆ 

ของ อบต.อปิุม  โครงการ/กจิกรรมที่ดําเนินการดังน้ี 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม งบประมาณจาก สถานท่ี เบิกจาย 

1 สนับสนุนการจายคาแรงข้ันตํ่า  - สํานักงาน (สนับสนุน) 

 

 3.  นโยบายดานสังคม  

  องคการบรหิารสวนตําบลอิปุม  จะสงเสริมและสนับสนุน ใหตําบลอิปุม เปนชุมชนที่

ปลอดภัย นาอยู และ พัฒนาเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตของประชาชน ในตําบลใหมีความเปนอยูที่ดี  และสราง

โอกาสใหทุกคนไดรบัการบรกิารอยางเทาเทียมกัน โดยมีแนวทางดังน้ี  

  3.1  ใหการสงเคราะหผูสูงอายุ คนพิการ ผูปวยเอดส ใหทั่วถึงทั้งตําบล  รวมถึงการบริการ

จายเบี้ยยังชีพใหกบัผูไดรับเบี้ยยังชีพโดยตรงตามหมูบาน  เพือ่อํานวยความสะดวกประชาชนมากย่ิงข้ึน 

โครงการ/กจิกรรมที่ดําเนินการดังน้ี 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม งบประมาณจาก สถานท่ี เบิกจาย 

1 อํานวยความสะดวกในการ ผูสูงอายุ คน

พิการ ผูปวยเอดส มากข้ึน 

อุดหนุนเฉพาะกิจ หมูที่ 1-13 4,618,000 

2 โครงการสงเสรมิคุณภาพชีวิต ผูปวย ผู

ยากไร 

ขอบัญญัติ หมู 1-13 30,000 

 

  3.2  สงเสริมการปองกันและบรรเทาสาธารณะภัยในตําบล   

ท่ี โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

จาก 

สถานท่ี เบิกจาย 

1 ชวยเหลือผูประสบภัยอุทกภัย  

 

ขอบัญญัติ  

(งบกลาง) 

หมู 1-13 114,722 

2 จัดซื้อเครื่องนุงหมกันหนาว ขอบัญญัติ หมูที่ 1-13 315,840 

3 สนับสนุนการดําเนินงาน อพปร.  ขอบัญญัติ หมูที่ 1-13 - 
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  3.3  สนับสนุนนโยบายรัฐบาล  ในการปองกันปราบปรามและบําบัดยาเสพติด 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม งบประมาณจาก สถานท่ี เบิกจาย 

1 โครงการอบรมบําบัดฟนฟผููเสพยาเสพติด งบอุดหนุนเฉพาะกิจ คายดีรักษา 17,500 

2 โครงการอบรมฝกอาชีพผูเสพยาเสพติด งบอุดหนุนเฉพาะกิจ อบต.อิปุม 12,500 

 

 4. นโยบายดานสาธารณะสุขและสิ่งแวดลอม  

  องคการบรหิารสวนตําบลอิปุม จะสงเสรมิและสนับสนุนระบบสาธารณะสุขใหมีประสิทธิภาพ

และมีความเขมแข็งตลอดจนสรางระบบสุขภาพที่ดี ใหเกิดข้ึนแกประชาชนในตําบลใหมีความเขมแข็ง  

ตลอดจนสรางระบบสุขภาพที่ดีใหเกิดข้ึนแกประชาชนในตําบล ใหมสีุขภาพเข็งแรง  ทั้งรางกายและจิตใจ โดย

มีแนวทางดังน้ี  

  4.1  สงเสริมระบบสาธารณะสุขมลูฐานใหมีความเขมแข็ง  

ท่ี โครงการ/กิจกรรม งบประมาณจาก สถานท่ี เบิกจาย 

1 อุดหนุนสาธารณะสุขมลูฐาน ขอบัญญัติ หมูที่ 1-13 195,000 

 

  4.2  สนับสนุนและสงเสริมใหประชาชนในตําบลอปิุมมีความรูเกี่ยวกับโรคภัยไขเจ็บตางๆ  

พรอมทั้งปองกันโรคระบาดและโรคติดตอ รวมทั้งสามารถปฐมพยาบาลเบื้องตนได  

ท่ี โครงการ/กิจกรรม งบประมาณจาก สถานท่ี เบิกจาย 

1 โครงการปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออก งบขอบญัญัติ หมูที่ 1-13 121,050 

 

  4.3  สงเสริมใหประชาชนในตําบลอปิุม  มีสุขภาพเข็งแรง ใหมีการเลนกีฬาและออกกําลัง

กาย   

ท่ี โครงการ/กิจกรรม งบประมาณจาก สถานท่ี เบิกจาย 

1 จัดงานกีฬาญากาบเกมส งบขอบญัญัติ สนามกีฬา 292,596 

 

  4.4  พัฒนาระบบกําจัดระบบกําจัดมลูฝอยและสิ่งปฏิกลู โดยรณรงคใหประชาชนมีสวนรวม

ในการจัดเก็บขยะ การคัดแยกขยะ ขยะแหง ทีส่ามารถนํากลับมาใชไดอีก 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม งบประมาณจาก สถานท่ี เบิกจาย 

1 จัดซื้อถังขยะ งบขอบญัญัติเพิ่มเติม หมูที่ 1-13 137,370 
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 5.  นโยบายดานการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม   

  องคการบรหิารสวนตําบลอิปุม  จะสงเสริมและสนับสนุนระบบการศึกษาทั้งในและนอก

ระบบอยางตอเน่ือง  และสงเสริมใหมีการเรียนรูของประชาชนในตําบล  ตลอดจนสงเสริมจริยธรรม วัฒนธรรม

ทองถ่ิน  และรักษาประเพณีทองถ่ินใหย่ังยืน  โดยมีแนวทางดังน้ี  

  5.1  พัฒนาการเรียนการสอน  ปรบัปรุงศูนยพฒันาเด็กเล็กใหมีสภาพแวดลอมที่ดีและเตรียม

ความพรอมสู  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กนาอยู  ใหเด็กเล็กทกุหมูบานมีโอกาสไดรับการดูแลเทาเทียมกันทุกหมูบาน 

โดยสนับสนุนรถรับสง แบงเบาภาระผูปกครองในการเลี้ยงดู ใหสามารถทํางานไดตามปกติ  

ท่ี โครงการ/กิจกรรม งบประมาณจาก สถานท่ี เบิกจาย 

1 โครงการอาหารกลางวัน งบขอบญัญัติ ทุกโรงเรียน/ศพด. 2,480,740 

2 โครงการรถรับสงนักเรียน ศพด. งบขอบญัญัติ ศพด. 152,000 

3 โครงการอาหารเสรมินม งบขอบญัญัติ ทุกโรงเรียน/ศพด. 1,229,319.4 

4 โครงการจัดช้ือของขวัญวันเด็กแหงชาติ งบขอบญัญัติ ทุกโรงเรียน/ศพด. 39,500 

5 โครงการสนับสนุนการแขงขันวิชาการ งบขอบญัญัติ ทุกโรงเรียน/ศพด. 15,000 

6 โครงการสนับสนุนลูกเสอื เนตรนาร ี งบขอบญัญัติ ทุกโรงเรียน 10,000 

 

  5.2  สงเสริมจารีตประเพณี กิจกรรมวันสําคัญทางการศาสนา ขนบธรรมเนียม และ

ศิลปวัฒนธรรม 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม งบประมาณจาก สถานท่ี เบิกจาย 

1 โครงการจัดกจิกรรมวันสงกรานตและวัน

ผูสงูอายุ 

งบขอบญัญัติ หมูที่ 1-13 47,864 

2 โครงการจัดงานวันสําคัญและรัฐพิธี งบขอบญัญัติ อําเภอดานซาย 51,700 

3 โครงการจัดงานประเพณีบุญหลวงและ

การละเลนผีตาโขน 

งบขอบญัญัติ อําเภอดานซาย 158,250 

4 สนับสนุนงานกาชาด ดอกฝายบาน ฯ งบขอบญัญัติ จังหวัดเลย 20,000 
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 6. นโยบายดานการเมืองการบริหาร  

  องคการบรหิารสวนตําบลอิปุม จะบริหารงานโดยยึดหลกัธรรมธิบาล  มุงเนนความโปรงใส  

และการมีสวนรวม  โดยมีแนวทางดังน้ี   

  6.1  สงเสริมและประสานความรวมมือ การชวยเหลือ กับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  และ

หนวยงานอื่นๆ   

  6.2  ปรบัปรุงระบบในการทํางานของพนักงาน เจาหนาที่  ใหถือประโยชนของประชาชนเปน

สําคัญ ปรบัเปลี่ยนกระบวนการ  หรือวิธีทํางาน  ใหตอบสนองความตองการของประชาชนดวยความรวดเร็ว  

ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 

  6.3  สงเสริมการมสีวนรวมของประชาชนในการบริหารงาน ใหมีการเสนอแนะ  การแสดง

ความคิดเห็น รวมปฏิบัติงาน และตรวจสอบติดตามประเมินผลการทํางาน 

  6.4  ฝกอบรม ผูบริหาร สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล ผูนําชุมชน  ขาราชการ 

พนักงานจาง เพื่อเพิ่มทักษะ และมีความรู มีประสบการณในการทํางานมากข้ึน 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม งบประมาณจาก สถานท่ี เบิกจาย 

1 โครงการสนับสนุนศูนยรวมขอมลูจัดซื้อ

จัดจาง 

งบขอบญัญัติ ศูนยขอมูล 15,000 

2. โครงการพัฒนาศักยภาพการทํางาน งบขอบญัญัติ จันทบรุี,ระยอง 390,000 

  

 ทานประธานสภาองคการบรหิารสวนตําบล  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลอิปุม  และ

ผูเขารวมประชุมทุกทาน  ตามที่ไดแถลงนโยบายตอสภาองคการบริหารสวนตําบลอิปุมไวน้ัน ไดดําเนินการ

ตามที่ไดแถลงนโยบายทุกประเด็น  แตอาจมีนโยบายบางนโยบายที่ยังไมเปนรูปธรรม  ดิฉันจะดําเนินใหเกิด

ผลสําเร็จใหได  และขอขอบคุณทุกทานที่ใหความรวมมือในการขับเคลื่อนนโยบายใหเกิดผลสําเร็จ ขอบคุณคะ 

 

                      นางบุญเรียง  สุภาษิ 

             นายกองคการบรหิารสวนตําบลอปิุม 


