
๑ 
 

  

ส่วนที่ ๑  

บทน า 

หลักการและเหตุผล 

  ๑. นางพรรณี เสรีอัจฉริยะกุล  ได้รับเลือกตั้งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนต าบลโนนค่า ในการ
เลือกตั้งวันที่ ๑๓  พฤษภาคม  ๒๕๕๕ และได้ประกาศรับรองผลการเลือกตั้งตามประกาศคณะกรรมการเลือกตั้ง
วันที่ ๒๘  พฤษภาคม  ๒๕๕๕ 

  ๒. บทบัญญัติในมาตรา ๕๘/๕ แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล   
พ.ศ. ๒๕๕๗ แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงฉบับที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๔๖ ก าหนดไว้ว่าก่อนนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเข้ารับ
หน้าที่ ให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล เพ่ือให้นายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลแถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโดยไม่มีการลงมติ ทั้งนี้ ภายในสามสิบวันนับแต่วัน
ประกาศผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ซึ่งนางพรรณี เสรีอัจฉริยะกุล นายกองค์การบริหาร      
ส่วนต าบลโนนค่า ได้แถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนค่า ในการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๑        
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๕  เมื่อวันที่ ๑๔  มิถุนายน  ๒๕๕๕ 

  ๓. ตามบทบัญญัติในมาตรา ๕๘/๕ วรรคห้า แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหาร 
ส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงฉบับที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๔๖ ก าหนดให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลจัดท า
รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นประจ าทุกปี และ  
วรรคหก ก าหนดให้ค าแถลงนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลและรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย 
ให้ประกาศติดไว้โดยเปิดเผย ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลด้วย 
 

วัตถุประสงค์ 

  ๑. เพ่ือรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงได้ต่อสภาท้องถิ่นและประชาชนทราบ
ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 
  ๒. เพ่ือรายงานการรับ –จ่ายเงนิ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕61 ใหส้ภาท้องถิ่น และประชาชนทราบ 
  ๓. เพ่ือให้การบริหารงานเป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการที่ดี 
พ.ศ.๒๕๔๖ ด้านความโปร่งใสตรวจสอบได้ 

 
 
 
 



๒ 
 

  

ส่วนที่ ๒ 
รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนค่า 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕61 
เรียน    ประธานสภาและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนค่า ทุกท่าน 
 

 ดิฉัน นางพรรณี เสรีอัจฉริยะกุล นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโนนค่า ได้แถลงนโยบายต่อสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลโนนค่า ในการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๕  เมื่อวันที่ ๑๔  มิถุนายน ๒๕๕๕ และ
ได้บริหารงานองค์การบริหารส่วนต าบลโนนค่า ตามนโยบายที่แถลงต่อองค์การบริหารส่วนต าบล ตั้งแต่วันที่ ๑๔ 
มิถุนายน ๒๕๕๕ นั้น เ พ่ือให้การปฏิบัติ เป็นไปตามข้อบัญญัติในมาตรา ๕๘/๕ วรรคห้า และวรรคหก              
แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงฉบับที่ ๕ พ.ศ.๒๕๔๖ 
ที่ก าหนดให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลจัดท ารายงานแถลงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลเป็นประจ าทุกปี  ค าแถลงนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลและรายงานแสดงผล
การปฏิบัติงานตามนโยบายให้ประกาศติดไว้โดยเปิดเผย ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลด้วย 
 

 ดิฉันจึงขอรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายการบริหารงานองค์การบริหารส่วนต าบลโนนค่า 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕61 (ในช่วงระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕60 – ๓๐ กันยายน ๒๕61) ที่ผ่านมา ดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชด าริ 
          1.1 พัฒนาขุดลอก คูคลองและจัดสร้างแหล่งน้ า สงวนและเก็บกักน้ าเพ่ือการเกษตร เพ่ือการอุปโภค และ
บริโภครวมทั้งวางโครงการ เพ่ือแก้ไขปัญหาน้ าท่วมและน้ าแล้ง 
 
โครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการ 
1.โครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดกลาง  หมู่ที่ 6  บ้านโคกหินเหล็กไฟต าบลโนนค่า  อ าเภอสูงเนินจังหวัด 
นครราชสีมา   งบประมาณ   1,852,186 บาท  

 
 
 



๓ 
 

  

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา 
         2.1 ส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลโนนค่าให้เป็นไป
ตามมาตรฐานการศึกษา 

๒.๒ สนับสนุนศูนย์คอมพิวเตอร์ระดับชุมชน เพ่ือเพ่ิมทักษะประชาชนในชุมชน สนับสนุนและส่งเสริมให้
ประชาชนทุกหมู่ทุกระดับให้เตรียมพร้อมและตระหนักถึงความส าคัญของการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในทุกด้าน เช่น 
ด้านแรงงาน ด้านอาชีพ ฯลฯ โดยเฉพาะด้านการใช้ภาษาในสังคมอาเซียน เช่น ภาษาอังกฤษ เป็นต้น 

๒.๓ ส่งเสริมการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 

 
 

โครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการ 
๑.โครงการก่อสร้างห้องน้ าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านกุดปลาเข็งเหมืองลี่   งบประมาณ  ๒๔๕,๐๐๐  บาท 

  
 
2.โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.โนนค่า ณ โรงเรียนบ้านกุดหัวช้าง   งบประมาณ  ๒38,๐๐๐  บาท 

 
 
3.โครงการเสริมสร้างทักษะและส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้นอกห้องเรียน   งบประมาณ  22,955  บาท 



๔ 
 

  

 
4.โครงการมหกรรมการศึกษาต าบลโนนค่า   งบประมาณ  33,906  บาท 

 
 
5.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา   งบประมาณ  467,860  บาท 
   -จัดอาหารกลางวันเด็กนักเรียน 
   -จัดการเรียนการสอน 
6.จัดอาหารเสริม(นม)   งบประมาณ  454,848  บาท 
 
7.เงินอุดหนุนส่วนราชการส าหรับโรงเรียนในเขตพ้ืนที่ อบต.โนนค่า (อาหารกลางวันเด็กนักเรียน)     
   งบประมาณ  1,456,000  บาท 

 
8.โครงการส่งเสริมผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์   งบประมาณ  39,760  บาท 
 

 
 
 
 
 
 
 



๕ 
 

  

 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตรกรรม 

๓.๑ ลดต้นทุนการผลิตและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร ปรับปรุงผลิตผลให้มีคุณภาพมีมาตรฐานสากล 
โดยการร่วมมือและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน 

 ๓.๒ ส่งเสริมสนับสนุนการแปรรูปสินค้าทางการเกษตรอย่างมีคุณภาพน าเครื่องจักร และเทคโนโลยีใหม่ๆ 
มาใช้ เพ่ือเพ่ิมมูลค่าสินค้าและปริมาณสินค้าคุณภาพในท้องถิ่น  ส่งเสริมการกระจายสินค้าไปสู่ทั้งภายในและ
ต่างประเทศโดยการร่วมมือ และให้ความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน 

 ๓.๓ สนับสนุนการท าการเกษตรทางเลือก เพ่ือเพ่ิมคุณภาพและประสิทธิภาพของนโยบายเศรษฐกิจ
พอเพียงโดยอาศัยเทคโนโลยีที่ทันสมัย โดยขอความร่วมมือและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน 

 ๓.๔ ส่งเสริมประชาชนในท้องถิ่นให้มีการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ เพ่ือการบริโภค เพ่ือจ าหน่าย และเพ่ือการ
อนุรักษ์ โดยขอความร่วมมือและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน 
 

โครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการ 
1.โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานด้านการเกษตร (กิจกรรมการใช้ปุ๋ยอย่างถูกต้อง)   งบประมาณ  4,890  บาท 

 
  
2.โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานด้านการเกษตร (กิจกรรมอบรมให้ความรู้การท าเกษตร แบบสมาร์ทฟาร์มเมอร์)  
    งบประมาณ  6,680  บาท 

 



๖ 
 

  

3.โครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ (กิจกรรมส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อ)   งบประมาณ  5,040  บาท 

4.โครงการตามแนวพระราชด าริหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   งบประมาณ  4,590  บาท 

 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม 
   ๔.๑ ส่งเสริมและพัฒนาบทบาทของคณะกรรมการหมู่บ้านและชุมชนให้เข้มแข็ง เพ่ือเป็นผู้น าการ
พัฒนาชุมชนและท้องถิ่นท่ีมีคุณภาพ 

            ๔.๒ ส่งเสริมโครงการพัฒนาระดับหมู่บ้าน ให้พึ่งตนเองได้ให้ประชาชนมีฐานะดีขึ้น มีสาธารณูปโภคที่ดี
และเข้าถึงทุกชุมชน 

            ๔.๓ ส่งเสริมพัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของสตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสโดยการจัด
กิจกรรมที่เหมาะสมและด าเนินการให้เกิดกองทุน หรือจัดหางบประมาณ เพ่ือด าเนินการพัฒนาบทบาทและคุณภาพ
ชีวิตอย่างต่อเนื่อง รวมตลอดถึงการพัฒนาให้มีความรู้ความช านาญในวิชาชีพที่เหมาะสม เพ่ือพ่ึงตนเองเลี้ยงตนเอง
และครอบครัวได้อย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรีทัดเทียมกับบุคคลทั่วไป 

           ๔.๔ ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพเด็กและเยาวชน เพ่ือเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพของสังคมต่อไปในอนาคต 

 ๔.๕ ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพและศักยภาพตามความสามารถของแรงงานในท้องถิ่น เพ่ือเตรียมยกระดับ
เข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

 ๔.๖ ด าเนินการสนับสนุน และประสานการปฏิบัติเพ่ือปูองกันและให้มีการปราบปรามและแก้ไขปัญหา
การเสพ การผลิต การจ าหน่ายยาเสพติดในทุกระดับ 

 ๔.๗ ด าเนินการโครงการ อบต.พบประชาชน เพ่ือให้บริการประชาชน และรับทราบปัญหา อุปสรรค 
และความต้องการของประชาชนในพื้นท่ี 



๗ 
 

  

 

โครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการ 
1.สงเคราะห์เบี้ยยังชีพแก่ผู้สูงอายุคนชรา หมู่ที่ ๑-๘   งบประมาณ    6,769,3๐๐  บาท 
๒.สงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการ    หมู่ที่ ๑-๘            งบประมาณ    2,872,8๐๐  บาท 
๓.สงเคราะห์เลี้ยงยังชีพผู้ปุวยเอดส์ หมู่ที่ ๑-๘           งบประมาณ        18,๐๐๐   บาท 

 
4.โครงการบ ารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (กิจกรรมแปรรูปกล้วย) 
   งบประมาณ   15,181  บาท 
 

 
 

5.โครงการส่งเสริมเยาวชนสู่การเรียนรู้ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   งบประมาณ   11,840  บาท 

 
6.โครงการพัฒนาสตรีและครอบครัว   งบประมาณ  12,640  บาท 



๘ 
 

  

7.โครงการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด   งบประมาณ   9,992  บาท 

 
8.โครงการเสริมสร้างสุขภาพจิตผู้สูงอายุต าบลโนนค่า   งบประมาณ   9,360  บาท 

 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข 
๕.๑ สนับสนุนการจัดตั้งกองทุน และเพ่ิมสวัสดิการ เพ่ือพัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน (อสม.) 

๕.๒ ส่งเสริมและสนับสนุนให้การรักษาพยาบาลประชาชนในระดับต าบล หมู่บ้านและชุมชนที่มีคุณภาพ
และมาตรฐาน เพ่ือให้ประชาชนได้รับบริการที่ดี ทั่วถึงและทันเหตุการณ์ โดยร่วมมือกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบล และหน่วยงานหรือองค์กรที่เก่ียวข้อง 

๕.๓ ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยของประชาชนในระดับหมู่บ้านและชุมชน ให้มีสุขภาพแข็งแรง โดยให้การ
เรียนรู้การดูแลสุขภาพ การออกก าลังกาย การปูองกันการใช้ยาอย่างถูกต้อง และเข้ารับการตรวจสุขภาพหรือบริการ
ด้านสาธารณสุขตามขั้นตอนและวิธีการทางการแพทย์ 

โครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการ 
1.โครงการอบรมพัฒนาบุคลากรชุมชน ผู้น าชุมชน นักจัดการสุขภาพชุมชน ต าบลโนนค่า     
   งบประมาณ    114,850  บาท 



๙ 
 

  

2.โครงการควบคุมปูองโรคพิษสุนัขบ้า   งบประมาณ   44,912  บาท 

 
๓. สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.โนนค่า   

  -โครงการอาหารปลอดภัย  งบประมาณ  ๑๐,160  บาท 
 
 
 
 
 
 

 
 

  -โครงการสร้างเสริมสุขภาพหญิงตั้งครรภ์และแม่หลังคลอด  งบประมาณ  ๑๐,000  บาท 

 
  -โครงการ “มหกรรรมนวัตกรรมสุขภาพ”  งบประมาณ  28,740  บาท 

 



๑๐ 
 

  

  -โครงการปูองกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร  งบประมาณ  15,450  บาท 

 
 
  -โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครส่งเสริมสุขภาพในโรงเรียน  งบประมาณ  11,250  บาท 

 
-โครงการรณรงค์เกษตรปลอดโรคผู้บริโภคปลอดภัยสมุนไพร  งบประมาณ  10,170  บาท 

 
 -โครงการรอยยิ้มสดใสเด็กไทยฟันดี  งบประมาณ  17,760  บาท 

 



๑๑ 
 

  

 -โครงการส่งเสริมสุขภาพกายและใจ ผู้สูงวัยใส่ใจคุณธรรม  งบประมาณ  77,200  บาท 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
๖.๑ เพ่ือก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึง ให้สามารถตอบสนองความต้องการ และแก้ไข

ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยเฉพาะเส้นทางการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร แหล่งท่องเที่ยว และพ้ืนที่
อ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องกับการด ารงชีวิตของประชาชน 

๖.๒ การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในด้านสาธารณูปโภค - สาธารณูปการ 

 ๖.๓ การผังเมืองรวมของท้องถิ่น 

๖.๔ ส่งเสริมสถานที่เพ่ือนันทนาการชุมชน 

โครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการ 
1.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายนวบ  แก้วเกียรติพงษ์  หมู่ที่ ๑  บ้านกุดปลาเข็ง   
   ต าบลโนนค่า  อ าเภอสูงเนิน  จังหวัดนครราชสีมา   งบประมาณ   162,๐๐๐  บาท  

                                                                                        
2.โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกลางบ้านกุดปลาเข็ง  หมู่ที่ 1  บ้านกุดปลาเข็ง   
   ต าบลโนนค่า  อ าเภอสูงเนิน  จังหวัดนครราชสีมา   งบประมาณ   40,๐๐๐ บาท 



๑๒ 
 

  

 
3.โครงการซ่อมแซมฝายน้ าล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณคลองวังกะทะ  หมู่ที่ 2  บ้านโคกมะกั๊ก 
   ต าบลโนนค่า  อ าเภอสูงเนิน  จังหวัดนครราชสีมา   งบประมาณ   59,๐๐๐ บาท 

 
 
 
 
 

 
 
 
4.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายทิ้ง  แปรสันเทียะ  หมู่ที่ 2  บ้านโคกมะกั๊ก  
   ต าบลโนนค่า  อ าเภอสูงเนิน  จังหวัดนครราชสีมา   งบประมาณ   16,5๐๐ บาท 

 
5.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเก่า  หมู่ที่ 3  บ้านโนนค่า  
   ต าบลโนนค่า  อ าเภอสูงเนิน  จังหวัดนครราชสีมา   งบประมาณ   272,0๐๐ บาท 

 
6.โครงการซ่อมแซมคอสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามคลองห้วยไผ่ (บริเวณนานายเหวย)  หมู่ที่ 3  บ้านโนนค่า  
   ต าบลโนนค่า  อ าเภอสูงเนิน  จังหวัดนครราชสีมา   งบประมาณ   34,๐๐๐ บาท 

 
 
 
 



๑๓ 
 

  

7.โครงการก่อสร้างถนนลาดยางเคปซีล สายบ้านโนนค่า  หมู่ที่ 3 – บ้านโคกหินเหล็กไฟ  หมู่ที่ 6 
   ต าบลโนนค่า  อ าเภอสูงเนิน  จังหวัดนครราชสีมา   งบประมาณ   648,5๐๐ บาท              
 

 
8.โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายหนองรวกใหญ่  หมู่ที่ ๔  บ้านกุดหัวช้าง    
   ต าบลโนนค่า  อ าเภอสูงเนิน  จังหวัดนครราชสีมา   งบประมาณ  263,๐๐๐  บาท  

 
 

9. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลังอ่างโคกกระพ้ี  หมู่ที่ ๕  บ้านโคกกระพ้ี    
    ต าบลโนนค่า  อ าเภอสูงเนิน  จังหวัดนครราชสีมา   งบประมาณ  253,๐๐๐ บาท 

 
 

10.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายวิเชียร  ฟุบขุนทด  หมู่ที่ 6  บ้านโคกหินเหล็กไฟ 
     ต าบลโนนค่า  อ าเภอสูงเนิน  จังหวัดนครราชสีมา   งบประมาณ   218,๐๐๐ บาท 



๑๔ 
 

  

 

11.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายค ามูล เรียงสันเทียะ – บ้านนายสายบัว คือพันดุง   
     หมู่ที่ 6 บ้านโคกหินเหล็กไฟ  ต าบลโนนค่า  อ าเภอสูงเนิน  จังหวัดนครราชสีมา งบประมาณ  560,๐๐๐ บาท 

12.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายศาลากลางหมู่บ้าน – ถนนนิคมสหกรณ์ขามทะเลสอ(สายใหญ่) 
     หมู่ที่ 7  บ้านหนองสะแก ต าบลโนนค่า  อ าเภอสูงเนิน  จังหวัดนครราชสีมา   งบประมาณ  389,๐๐๐ บาท 
 

  
 
13.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลังวัดกุดหัวช้าง – อ่างกกโพธิ์   หมู่ที่ 8  บ้านหนองหอย 
     ต าบลโนนค่า  อ าเภอสูงเนิน  จังหวัดนครราชสีมา   งบประมาณ   360,๐๐๐ บาท 

 
 

14.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางทองจุน มหาพรหม   หมู่ที่ 8  บ้านหนองหอย 
     ต าบลโนนค่า  อ าเภอสูงเนิน  จังหวัดนครราชสีมา   งบประมาณ   495,๐๐๐ บาท 



๑๕ 
 

  

15.โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายนิคมสหกรณ์ขามทะเลสอ ซอย 7   หมู่ที่ 8  บ้านหนองหอย 
     ต าบลโนนค่า  อ าเภอสูงเนิน  จังหวัดนครราชสีมา   งบประมาณ   440,๐๐๐ บาท 

 
 

16.โครงการซ่อมแซมถนนดิน-ลูกรัง  สายนิคมสหกรณ์ขามทะเลสอ  ซอย 6-10 และสายหนองกระโดน-อ่างหิน 
     ต าบลโนนค่า  อ าเภอสูงเนิน  จังหวัดนครราชสีมา   งบประมาณ   268,๐๐๐ บาท 
 

 

 
 



๑๖ 
 

  

 
 
17.โครงการวางท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในต าบลโนนค่า  อ าเภอสูงเนิน  จังหวัดนครราชสีมา 
     งบประมาณ   185,๐๐๐ บาท 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวศาสนา-วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา 
  ๗.๑ พัฒนาฟ้ืนฟูและส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนาศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชนท้องถิ่น เพ่ือการ
อนุรักษ์สืบสานและเชื่อมโยงสู่กิจกรรมการท่องเที่ยว 

 ๗.๒ ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมลานกีฬาชุมชน และจัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ ตั้งแต่ระดับ
หมู่บ้าน ระดับจังหวัด เพ่ือให้เยาวชน นักเรียน นักศึกษา เกิดความสนใจและมีแรงจูงใจในกิจกรรมกีฬา รวมถึงการ
สร้างความเป็นเลิศทางด้านกีฬาสู่กีฬาอาชีพในระดับชาติและนานาชาติ 
 

โครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการ 
1.โครงการท าบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่   งบประมาณ   7,812   บาท 
 

 



๑๗ 
 

  

   

2.โครงการจัดงาน “ประเพณีกินเข่าค่ า”   งบประมาณ  37,8๐๐  บาท 

   

 
3.โครงการแข่งขันกีฬาเด็กเล็กและเด็กอนุบาลต าบลโนนค่าเกมส์   งบประมาณ  25,305  บาท 

 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 8  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

๘.๑ ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนค่า เพ่ือให้รองรับการปฏิบัติ
ภารกิจหน้าที่ ตามที่กฎหมายก าหนดอย่างมีประสิทธิภาพ และเพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ทั้งนี้ รวมถึง
การสร้างความสัมพันธ์และแลกเปลี่ยนความรู้และทัศนคติในด้านต่างๆ กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในประชาคม
อาเซียนและของประเทศต่างๆ ในโลก 

๘.๒ น าระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงานองค์กร เพ่ือให้บริการกับประชาชนให้สะดวก รวดเร็ว โดย
ยึดถือประโยชน์สูงสุดของประชาชน ผู้รับบริการเป็นส าคัญ 

๘.๓ สนับสนุนบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลให้ได้รับการศึกษา อบรม การท าวิจัย เพ่ิมพูนความรู้ 
เพ่ือยกระดับประสิทธิภาพ การท างานให้เกิดประสิทธิผลในการบริการประชาชน และในการสื่อสารและร่วมมือกับ
ประชาคมอาเซียน 

๘.๔ บูรณาการการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น สร้างประโยชน์สูงสุดแก่ประชานในต าบลโนนค่า 

๘.๕ เปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายและความต้องการของประชาชนในการ
พัฒนาต าบลโนนค่า 



๑๘ 
 

  

 

โครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการ 
๑..โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ของ อบต.โนนค่า (กิจกรรมเสริมแรงจูงใจในการช าระภาษี) 
   งบประมาณ  ๑5,510  บาท 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
2.โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน   งบประมาณ  272,323  บาท 

 
3.โครงการวันท้องถิ่นไทย อบต.โนนค่า   (ด าเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ) 

 
4.โครงการปกปูองสถาบันของชาติ   งบประมาณ  15,492  บาท 



๑๙ 
 

  

 
 

5.โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม บุคลากร อบต.โนนค่า   งบประมาณ  15,038  บาท 

 
 
 
 
6.โครงการอบรมปูองกันและปราบปรามการทุจริต “อบต.ช่อสะอาด”   งบประมาณ  10,102  บาท 

 
7.โครงการอบรมให้ความรู้กฎหมายประชาชน   งบประมาณ  5,792  บาท 

 
8.โครงการจัดท าระบบสารสนเทศเพ่ือการสื่อสาร อบต.โนนค่า   งบประมาณ  3,000  บาท 
 
9. จัดหาครุภัณฑ์สนับสนุนการปฏิบัติงาน 

9.๑  เครื่องปรับอากาศ ขนาด 13,000 บีทียู  จ านวน 1 เครื่อง      งบประมาณ    23,0๐๐   บาท 
9.๒  เครื่องคอมพิวเตอร์(ส าหรับงานส านักงาน)  จ านวน 3 เครื่อง      งบประมาณ    48,0๐๐   บาท 



๒๐ 
 

  

9.๓  เครื่องส ารองไฟฟูา ขนาด 800 VA  จ านวน 3 เครื่อง       งบประมาณ      8,4๐๐   บาท 
9.๔  เครื่องพิมพ์ (Multifunction) แบบฉีดหมึก  จ านวน 4 เครื่อง      งบประมาณ    30,8๐๐   บาท 
9.5  เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก ส าหรับกระดาษขนาดA3 จ านวน 2 เครื่อง งบประมาณ    15,4๐๐   บาท 
9.6  ตู้เก็บเอกสารบานทึบ 2 มือจับ จ านวน 6 ตู้        งบประมาณ    30,0๐๐   บาท 
9.7  ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนแบบใส จ านวน 1 ตู้                งบประมาณ      5,0๐๐   บาท 
9.8  ตู้เอกสารบานเลื่อนแบบทึบ จ านวน 1 ตู้        งบประมาณ      5,0๐๐   บาท 
9.9  ชุดทดสอบค่ายุบตัวของคอนกรีต จ านวน 1 ชุด       งบประมาณ      4,460   บาท 
9.10 แบบหล่อเก็บตัวอย่างคอนกรีตทรงลูกบาศก์ จ านวน 1 ชุด      งบประมาณ      5,85๐   บาท 
9.11 ชั้นวางของ 9 ช่อง(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ) จ านวน 6 ชุด               งบประมาณ    15,0๐๐   บาท 
9.12 เก้าอ้ีส านักงานพนักพิงระดับไหล่ จ านวน 1 ตัว       งบประมาณ      4,5๐๐   บาท 
9.๑3 โต๊ะหินขัด ม้านั่งหินอ่อน จ านวน 3 ชุด                  งบประมาณ    19,5๐๐   บาท 
9.14 โต๊ะรับประทานอาหาร(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ) จ านวน 3 ชุด      งบประมาณ    27,0๐๐   บาท 
9.15 กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล จ านวน 1 ตัว                          งบประมาณ    ๑1,0๐๐   บาท 
9.16 เสาประตูโกว์ฟุตซอลเหล็กเหลี่ยมมาตรฐานแข่งขัน จ านวน 2 ชุด    งบประมาณ    47,4๐๐  บาท 
9.17  ถังน้ า แบบไฟเบอร์กลาส ความจุ 2,000 ลิตร จ านวน 3 ถัง       งบประมาณ    27,6๐๐  บาท 
9.18 เครื่องเล่นดีวีดี (DVD) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ  จ านวน 2 เครื่อง        งบประมาณ    10,0๐๐  บาท 
9.๑9 โต๊ะหมู่บูชา จ านวน 1 ชุด           งบประมาณ      8,5๐๐  บาท 
9.20 โซฟา จ านวน 1 ชุด                                                          งบประมาณ     15,000 บาท 
 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 9 ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
๙.๑ ส่งเสริม สนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการหน่วยงานมูลนิธิการกุศลและองค์กรที่เกี่ยวข้องในการ

เตรียมความพร้อมในการปูองกันภัย และการช่วยเหลือผู้ประสบภัย 
๙.๒ ส่งเสริม และสนับสนุนการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดในเขตชุมชน และสถานที่ส าคัญ เพ่ือสร้างความ

อบอุ่นใจ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 

๙.๓ สนับสนุนการฝึกอบรมจัดตั้งและอบรมฟ้ืนฟูต ารวจบ้านและอาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน                   
(อปพร.) เพ่ือเป็นก าลังสนับสนุนเจ้าหน้าที่รัฐ และดูแลรักษาความปลอดภัยและการจราจรในชุมชนหมู่บ้าน 
 

โครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการ 
๑.โครงการรณรงค์ปูองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล   งบประมาณ  21,790  บาท 



๒๑ 
 

  

 
 

2.โครงการซักซ้อมการปูองกันภัย   งบประมาณ  17,762  บาท 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 10 ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๑๐.๑ ส่งเสริม สนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน ในการพัฒนา

ฟ้ืนฟูและอนุรักษ์แหล่งน้ า ลุ่มน้ าล าคลอง และปุาไม้ให้มีความอุดมสมบูรณ์ 

๑๐.๒ ส่งเสริม สนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน ในการ
รณรงค์จิตส านึก เพ่ือปูองกันและแก้ไขปัญหามลพิษและปัญหาสิ่งแวดล้อมของชุมชนท้องถิ่นระดับ 

๑๐.๓ ส่งเสริม สนับสนุนและสร้างความร่วมมือกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
การจัดท าระบบก าจัดขยะรวม เพ่ือจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลอย่างเป็นระบบ 

 

โครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการ 
1.โครงการคัดแยกขยะในครัวเรือน   งบประมาณ   ๑7,๓6๐  บาท 
 

 
2.โครงการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  งบประมาณ   26,06๐  บาท 

 กิจกรรมปลูกต้นไม้พ้ืนที่ต าบลโนนค่า  



๒๒ 
 

  

 
 กิจกรรมก าจัดวัชพืชในคลองตะกุดหมู่ที่ 1 บ้านกุดปลาเข็ง 

 
3.โครงการปรับปรุงบ่อขยะหนองกระทุ่ม หมู่ที่ ๓  ต าบลโนนค่า   งบประมาณ   75,0๐๐  บาท 

 
 
4.โครงการก่อสร้างรั้วกั้นบริเวณบ่อขยะหนองกระทุ่ม  หมู่ที่ ๓  ต าบลโนนค่า  งบประมาณ   48,0๐๐  บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 



๒๓ 
 

  

ส่วนที่ ๓  

รายงานการเงิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 

 องค์การบริหารส่วนต าบลโนนค่า โดยกองคลังได้ประกาศแสดงรายงานการรับ – จ่าย   เงินประจ าปี
งบประมาณท่ีสิ้นสุด (ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕60 – ๓๐ กันยายน ๒๕61) เพ่ือให้ประชาชนทราบตามแบบที่                 
กรมการปกครองก าหนดตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๑ แล้ว ดังนี ้

งบรายรับ – จ่ายตามงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕61 
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนค่า อ าเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 

ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕60  ถึง วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕61 
 

รายการ  ประมาณการ   รายรับจริง  
  + สูง  
  - ต่ า  

รายรับตามประมาณการ       
รายได้         
    ภาษีอากร 68,800.00  97,687.00       28,887.00  
    ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 122,300.00  70,469.00  -        51,831.00  
    รายได้จากทรัพย์สิน 144,500.00  105,929.96  -        38,570.04  
    รายได้จากศาธารณูปโภคและการพาณิชย์ -    - - 
    รายได้เบ็ดเตล็ด 28,400.00  26,520.00  -        1,880.00  
    รายได้จากทุน - - - 
    ภาษีจัดสรร 15,670,000.00  16,137,281.40  467,281.40  
    เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อการด าเนินงาน อปท.และภารกิจ 17,166,000.00  15,909,997.00  -   1,256,003.00  

รวมเงินตามประมาณการรายรับท้ังสิ้น 33,200,000.00  32,347,884.36  -   852,115.64  

    เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์   661.00    
รวมรายรับทั้งสิ้น   32,348,545.36   

 
 

 
 
 
 
 



๒๔ 
 

  

 
 
   

รายการ  ประมาณการ   รายจ่ายจริง  
  + สูง  
  - ต่ า  

รายจ่ายตามงบประมาณรายจ่าย       

     งบกลาง 11,320,527.00  10,374,077.00  
-          

946,450.00  
     เงินเดือน (การเมือง) 2,167,940.00  2,167,920.00  -               20.00  
     เงินเดือน (ฝุายประจ า) 7,308,343.00  7,305,233.00  -        3,110.00  
     ค่าตอบแทน 1,210,774.00  1,137,223.75  -      73,550.25  
     ค่าใช้สอย 3,815,416.00  2,535,234.94    - 1,280,181.06 
     ค่าวัสด ุ 1,740,100.00  1,406,915.72  -      333,184.28  
     ค่าสาธารณูปโภค 190,500.00  144,251.59  -        46,248.41  
     ค่าครุภัณฑ์ 459,000.00  371,310.00  -        87,690.00  
     ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 3,148,400.00  3,055,500.00  -      92,900.00  
     รายจ่ายอื่น 35,000.00  21,000.00  -        14,000.00  
     เงินอุดหนุน 1,804,000.00  1,748,472.61  -        55,527.39  
รวมรายจ่ายตามประมาณการรายจ่ายทั้งสิ้น 33,200,000.00  30,267,138.61  -   2,932,861.39  

รวมรายจ่ายจากเงินอุดหนุนทีร่ัฐบาลให้โดยระบุวตัถุประสงค ์   49,611.00    
     รวมรายจ่ายทั้งสิ้น   30,316,749.61    
     รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง   2,031,795.75   

 


