รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนตำมนโยบำย
ของนำยกองค์กำรบริหำรส่วนตำบลดงขี้เหล็ก

ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562

องค์กำรบริหำรส่วนตำบลดงขี้เหล็ก
อำเภอเมืองปรำจีนบุรี
จังหวัดปรำจีนบุรี

ประกำศองค์กำรบริหำรส่วนตำบลดงขี้เหล็ก
เรื่อง รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนตำมนโยบำยของนำยกองค์กำรบริหำรส่วนตำบลดงขี้เหล็ก
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2562
---------------------------------อาศัยความตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552 มาตรา 58/5 วรรค 5 และวรรคท้าย กาหนดให้นายกองค์การบริหารส่วนตาบลจัดทา
รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตาบลเป็นประจาทุกปี นั้น
เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตาบลดงขี้เหล็ก จึงประกาศรายงาน
ผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตาบลดงขี้เหล็ก ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ที่ได้แถลงไว้ต่ อสภาองค์การบริ ห ารส่ วนตาบลดงขี้เหล็ ก ซึ่งสภาองค์ การบริห ารส่ ว นตาบลดงขี้เหล็ ก ได้ มีม ติ
เห็ น ชอบแล้ ว เมื่ อ คราวประชุ ม สภาองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบล สมั ย สามั ญ สมั ย ที่ 4 ประจ าปี 2562
ลงวันที่ 6 ธันวาคม 2562
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2562

(นายบุญศรี จันทร์ชัย)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลดงขี้เหล็ก

รำยงำนแสดงผลกำรปฏิบัติงำนตำมนโยบำยของนำยกองค์กำรบริหำรส่วนตำบลดงขี้เหล็ก
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2562

เรียน ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบลดงขี้เหล็ก
สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบลดงขี้เหล็ก ตลอดจนผู้ทรงเกียรติทุกท่ำน
ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้ประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง นายกองค์การบริหาร
ส่วนตาบลดงขี้เหล็ก ให้กระผม นายบุญศรี จันทร์ชัย เป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็น นายกองค์การบริหาร
ส่วนตาบลดงขี้เหล็ก และกระผมได้แถลงนโยบายไว้ 6 ประการ ต่อสภาอันทรงเกียรติแห่งนี้ เมื่อวันที่
6 มกราคม พ.ศ.2555 โดยกาหนดแนวทางการพัฒนาให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลดงขี้เหล็ก คือ ดงขี้เหล็ก น่ำอยู่ เชิ ดชูคุ ณ ธรรม เลิ ศล้ำกำรเกษตร เป็ น เขตท่ องเที่ย ว
ซึ่งวิสัยทัศน์ดังกล่าว กระผมได้ยึดถือเป็นเป้าหมายในการทางานตลอดมา
ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ภายใต้ความรับผิดชอบของกระผมและคณะผู้บริหาร
ได้ดาเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน และตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน เพื่อให้พี่น้อง
ประชาชนได้รับประโยชน์และความพึงพอใจสูงสุดตามที่ได้คาดหวังไว้ แต่ทั้งนี้ การทางานภายใต้
ข้อจากัดหลายประการ ไม่ว่าจะเป็นงบประมาณที่ไม่เพียงพอ ระเบียบข้อกฎหมายที่เปลี่ยนแปลงไป
ตลอดจนระบบการบริห ารจัดการต่ างๆ ที่ เป็ นอุป สรรค ซึ่ งกระผมและคณะได้เข้ามาบริห ารงาน
จนประสบผลสาเร็จ เป็นที่น่าพอใจในระดับหนึ่ง โดยการแก้ไขปัญหาจะมุ่งเน้นให้ประชาชนส่วนใหญ่
ได้รับประโยชน์มากที่สุด ดังนั้น จึงใคร่ขอรายงานผลการดาเนินงาน ตามนโยบายที่ได้แถลงต่อสภา
องค์การบริหารส่วนตาบลดงขี้เหล็กไว้ ดังนี้

-21. นโยบำยกำรพัฒนำ ด้ำนสังคม กำรศึกษำ ศำสนำ วัฒนธรรม สำธำรณสุขและกำรกีฬำ
มุ่งเน้ น ให้ ป ระชาชนในพื้ น ที่ ตาบลดงขี้เหล็ ก มีค วามเป็น อยู่ ที่ ดีขึ้น ส่ งเสริม และสนับ สนุ น การจั ด
สวัสดิการแก่ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาสทางสังคมให้ สามารถพึ่งพาตนเองได้ ส่งเสริมและสนับสนุนให้ความรู้ด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศแก่ประชาชน สนับสนุนการรวมกลุ่มเพื่อสร้างเครือข่ายองค์กรชุมชน ส่งเสริมกระบวนการ
สร้างคุณธรรม จริยธรรมในองค์กรและชุ มชน มุ่งเน้นให้ประชาชนมีสุขภาพที่สมบูรณ์ แข็งแรง ปราศจากโรคภัย
ไข้เจ็บ สร้างเสริมสุขภาพของประชาชน ควบคุม ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออันตราย โดยใช้มาตรการ
เชิงรุก เพื่อแก้ไขปัญหา ส่งเสริมและสนับสนุนการให้บริการสาธารณสุขขั้นพื้นฐาน พัฒนาคนให้มีความสมบู รณ์
ทั้งทางร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา ส่งเสริมและสนับสนุนการแข่งขันกีฬาภายในตาบล เพื่อให้เกิดความสามัคคี
ห่างไกลยาเสพติด
มีกำรดำเนินกำร จำนวน 28 โครงกำร งบประมำณ 22,590,923 บำท มีรำยละเอียดดังนี้
ที่

โครงกำร

1
2
3
4
5
6
7
8

สวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
สวัสดิการเบี้ยยังชีพคนพิการ
สวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์
โครงการผู้สูงอายุสุขภาพดี ชีวีมีสุข
โครงการครอบครัวอบอุ่นชุมชนเข้มแข็ง
โครงการร้อยรักดวงใจ ห่วงใยคนพิการ
โครงการวัยใส ใส่ใจทาดี ปี 4
มอบเงินสงเคราะห์ราษฎรผู้ยากไร้ (30 ราย)

9
10
11
12
13

ซ่อมแซมบ้านพักอาศัยผู้สูงอายุ (3 ราย)
ซ่อมแซมบ้านพักอาศัยคนพิการ (1 ราย)
จัดกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชน
จัดกิจกรรมศูนย์ชุมชนคุ้มครองเด็กตาบลดงขี้เหล็ก
โครงการเครือข่ายสร้างความเข้มแข็งองค์กร
คนพิการในท้องถิ่น
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเด็กปฐมวัย
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โครงการมุ่งสู่ฝัน วันแห่งความสาเร็จศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก
อุดหนุนค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน
และค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
อุดหนุนค่าอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
อุดหนุนค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียนสังกัด สพฐ.

14
15
16
17
18
19

แหล่งที่มำ
งบประมำณ
เงินอุดหนุนทั่วไป
เงินอุดหนุนทั่วไป
เงินอุดหนุนทั่วไป
งบประมาณจาก พมจ.
งบประมาณ อบต.
งบประมาณ อบต.
งบประมาณ อบต.
งบประมาณจาก พมจ.
บ้านพักเด็กฯ
และศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง
งบประมาณจาก พมจ.
งบประมาณจาก พมจ.
งบประมาณจาก บ้านพักเด็กฯ
งบประมาณจาก บ้านพักเด็กฯ
สภาคนพิการทุกประเภท
ประจาจังหวัดปราจีนบุรี
งบประมาณ อบต.

จำนวนเงิน
13,418,300
2,912,000
111,500
26,940
40,000
20,000
55,000
63,000
67,500
20,000
20,000
6,000
19,794

งบประมาณ อบต.
งบประมาณ อบต.

9,910
19,800

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

32,200

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

186,414.48
1,200,706.94

-3ที่

โครงกำร

20 อุดหนุนค่าอาหารกลางวัน โรงเรียนสังกัด สพฐ.
21 อุดหนุนอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
22 โครงการจัดการแข่งขันกีฬาประเพณีตาบล
ดงขี้เหล็ก
23 โครงการจัดงานทาบุญวันขึ้นปีใหม่
24 โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีวันสงกรานต์
และวันผู้สูงอายุแห่งชาติ
25 โครงการวันเด็กแห่งชาติ
26 โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
27 จัดซื้อสารเคมีกาจัดยุงลายและกิจกรรมควบคุม
การแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก
28 อุดหนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ตาบลดงขี้เหล็ก

แหล่งที่มำ
งบประมำณ
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
งบประมาณ อบต.

จำนวนเงิน
2,655,000
753,000
324,090

งบประมาณ อบต.
งบประมาณ อบต.

7,980
85,840

งบประมาณ อบต.
งบประมาณ อบต.
และเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
งบประมาณ อบต.

59,480
121,310

งบประมาณ อบต.

234,158

121,000

2. นโยบำยกำรพัฒนำ ด้ำนเศรษฐกิจ
ส่งเสริมให้ประชาชนในท้องถิ่นมีอาชีพและรายได้ที่มั่นคง ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมที่สอดคล้อง
กับแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมและสนับสนุนให้ความรู้แก่ภาคเกษตรกรรม ส่งเสริมและสนับสนุนกระตุ้นให้
เกิดการสร้างระบบเศรษฐกิจชุมชน ส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพที่เหมาะสมกับสภาพท้องถิ่นและภูมิปัญญาท้องถิ่น
มีกำรดำเนินกำร จำนวน 1 โครงกำร งบประมำณ 20,000 บำท มีรำยละเอียดดังนี้
ที่
1

โครงกำร
โครงการส่งเสริมอาชีพตาบลดงขี้เหล็ก

แหล่งที่มำ
งบประมำณ
งบประมาณ อบต.

จำนวนเงิน
20,000

3. นโยบำยกำรพัฒนำ ด้ำนกำรท่องเที่ยว
ส่ งเสริม ประชาสั มพั น ธ์แหล่ งท่อ งเที่ยวเชิงเกษตรให้ เป็ นที่ รู้จัก ส่ งเสริมปรับปรุงภูมิทั ศน์ บริเวณ
สองข้างทาง เพื่อความเป็ น ระเบี ยบ ความสวยงามและความปลอดภัย ส่งเสริมการจัดทาแหล่งเรียนรู้ในพื้นที่
เพื่ อ ให้ มี ส ถานที่ ศึ ก ษาดู งานและถ่ ายทอดประสบการณ์ ด้ านการเกษตรตามหลั ก ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง
ให้กับผู้สนใจเดินทางมาศึกษาเยี่ยมชมจุดเรียนรู้ต่างๆ ในพื้นที่
มีกำรดำเนินกำร จำนวน 1 โครงกำร งบประมำณ 140,000 บำท มีรำยละเอียดดังนี้
ที่
1

โครงกำร
โครงการบ้านเมืองน่าอยู่

แหล่งที่มำ
งบประมำณ
งบประมาณ อบต.

จำนวนเงิน
140,000

-44. นโยบำยกำรพัฒนำ ด้ำนสิ่งแวดล้อม
รณรงค์ ส่งเสริมการสร้างจิตสานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ปรับปรุงระบบ
การจัดเก็บขยะมูลฝอยให้เกิดประสิทธิภาพ เพื่อแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างเครือข่าย
การเฝ้าระวัง รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
มีกำรดำเนินกำร จำนวน 3 โครงกำร งบประมำณ 233,065 บำท มีรำยละเอียดดังนี้
ที่
1
2
3

โครงกำร
โครงการรณรงค์ส่งเสริมปลูกฝังจิตสานึกการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่ตาบลดงขี้เหล็ก
โครงการวันรักต้นไม้ประจาปีของชาติ
โครงการติดตั้งระบบเฝ้าระวังสุขภาพหนึ่งเดียว
(ผ่อดีดี)

แหล่งที่มำ
งบประมำณ
งบประมาณ อบต.
งบประมาณ อบต.
งบประมาณจาก
อบต.แม่ทา

จำนวนเงิน
199,320
3,745
30,000

5. นโยบำยกำรพัฒนำ ด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน
มุ่งเน้นให้ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการดารงชีวิตประจาวันในด้านต่างๆ อย่างเท่าเทียม
กัน ปรับปรุงพัฒนาระบบสาธารณูปโภค เช่น ถนน ทางระบายน้า ไฟฟ้าสาธารณะ และขยายเขตประปา ปรับปรุง
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน เพื่อให้เป็นศูนย์เชื่อมโยงการคมนาคมและการกระจายสินค้า การแก้ไขปัญหาน้า
อุปโภคบริโภค
มีกำรดำเนินกำร จำนวน 29 โครงกำร งบประมำณ 19,658,833 บำท มีรำยละเอียดดังนี้
ที่

โครงกำร

1

โครงการขยายผิวจราจรและเสริมผิวทางพาราแอสฟัลท์
ติกคอนกรีต หมู่ที่ 14 ซอยบ้านบาก
โครงการเสริมผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
หมู่ที่ 2 จากวัดประสาทรังสรรค์ เชื่อมหมู่ที่ 6
โครงการก่อสร้างผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
หมู่ที่ 1 ซอยชื่นอารมณ์ ต่อจากถนนเส้นเดิม
เชื่อมหมู่ที่ 2
โครงการก่อสร้างถนนผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
หมู่ที่ 5 ตัดซอยกลิ้งพะไล้ หมู่ที่ 5 เชื่อมหมู่ที่ 4
โครงการก่อสร้างถนนผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
หมู่ที่ 11 ซอย 2 เชื่อมหมู่ที่ 10
โครงการก่อสร้างถนนผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
หมู่ที่ 6 ซอย 7 บุญมาฟาร์ม ต่อจากถนนเส้นเดิม

2
3
4
5
6

แหล่งที่มำ
งบประมำณ
เงินสะสม อบต.

จำนวนเงิน
1,500,000

เงินสะสม อบต.

1,500,000

เงินสะสม อบต.

1,140,000

เงินสะสม อบต.

930,000

เงินสะสม อบต.

1,500,000

เงินสะสม อบต.

1,730,000

-5ที่

โครงกำร

7

โครงการเสริมผิวจราจรลาดยางพาราแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต หมู่ที่ 12 ซอย 10 ต่อจากเส้นเดิมไปถึง
สะพานข้างบ้านอธิบดี เชื่อมหมู่ที่ 11
โครงการก่อสร้างถนนผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
หมู่ที่ 3 ซอยสร้อยระย้า ต่อจากถนนเส้นเดิม จากบ้าน
จ่าจรัลเชื่อมเส้นหนองตาชี (สุดซอย)
โครงการก่อสร้างถนนผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
หมู่ที่ 8 ต่อจากถนนเดิม บ้านยายสมหมายเชื่อมทาง
หลวงชนบทหมู่ที่ 11
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เส้นทางหลังวัดขอนขว้าง
บ้านยายลา หมู่ที่ 10
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เส้นทางสาย
ซอยบ้านเรือนฝรั่ง หมู่ที่ 14
โครงการปูผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอย 10
ต่อจากถนนเดิม-สุดซอย หมู่ที่ 12
โครงการปูผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 11
ซอย 8
โครงการปูผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยบ้านป้าตุ๋ย สายลาดยางน้าตกวังบ่อ หมู่ที่ 13
โครงการปูผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยบ้านผู้ใหญ่
อนุสรณ์ ต่อจากเดิม - บ้านยายสาคร หมู่ที่ 14
โครงการเปิดถนนดิน พร้อมลงลูกรัง ซอยจานงรักษ์
หมู่ที่ 1
โครงการเปิดถนนดิน พร้อมลงลูกรัง ซอยหน้าโบสถ์
หมู่ที่ 3
โครงการวางท่อเมนประปาหมู่บ้าน บ้านนายสวง
หมู่ที่ 6
โครงการเสริมถนนดิน พร้อมลูกรัง สายหนองแคน
เชื่อมหมู่ที่ 6 หมู่ที่ 9
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.หมู่ที่ 9 ซอยบ้านนายสมร

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

21 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 6 ซอย 2
22 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 1 ซอยชื่นอารมณ์

แหล่งที่มำ
งบประมำณ
เงินสะสม อบต.

จำนวนเงิน
830,000

เงินสะสม อบต.

1,200,000

เงินสะสม อบต.

1,640,000

งบประมาณ อบต.

496,000

งบประมาณ อบต.

495,000

งบประมาณ อบต.

495,000

งบประมาณ อบต.

268,000

งบประมาณ อบต.

495,000

งบประมาณ อบต.

336,000

งบประมาณ อบต.

302,000

งบประมาณ อบต.

417,000

งบประมาณ อบต.

417,402.46

งบประมาณ อบต.

496,000

งบประมาณ อบต.
ปี 2561
งบประมาณ อบต.
ปี 2561
งบประมาณ อบต.
ปี 2561

375,000
395,000
237,430.60

-6ที่

โครงกำร

23 โครงการขุดบ่อบาดาล หมู่ที่ 10 ซอยบ้านโคกนกเอี้ยง
พร้อมติดตั้งถังแชมเปญและเครื่องกรองสนิมเหล็ก
24 โครงการขุดบ่อบาดาล หมู่ที่ 11 พร้อมติดตั้ง
ถังแชมเปญและเครื่องกรองสนิมเหล็ก
25 โครงการขุดบ่อบาดาล หมู่ที่ 13 พร้อมติดตั้ง
ถังแชมเปญและเครื่องกรองสนิมเหล็ก
26 โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (ซ่อมสร้าง)
หมู่ที่ 12 เชื่อมหมู่ที่ 11
27 โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 5
ซอยกลิ้งพะไล้
28 โครงการจัดทาฝายทดน้าเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร
ในฤดูแล้ง
29 โครงการขุดลอกคลองกาจัดวัชพืชในพื้นที่ตาบล
ดงขี้เหล็ก

แหล่งที่มำ
งบประมำณ
งบประมาณ อบต.
ปี 2561
งบประมาณ อบต.
ปี 2561
งบประมาณ อบต.
ปี 2561
งบประมาณ อบต.
ปี 2561
งบประมาณ อบต.
ปี 2561
งบประมาณ อบต.
งบประมาณ อบต.

จำนวนเงิน
370,000
370,000
355,000
580,000
444,000
147,000
198,000

6. นโยบำยกำรพัฒนำ ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรองค์กรภำยใต้หลักธรรมำภิบำล
มุ่งเน้ น การตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น โดยให้ ประชาชนมีส่ วนร่วมในการ
พัฒ นาและตอบสนองภารกิจของรัฐอย่างมีประสิทธิภ าพ ปรับปรุงโครงสร้างระบบการทางานเพื่อรองรับการ
กระจายอานาจสู่ท้องถิ่น เสริมสร้างการปฏิบัติหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบลดงขี้เหล็ก ให้เป็นไปตามหลัก
ธรรมาภิบ าล ปรั บ ปรุง พั ฒ นาและจั ด ระบบการท างานภายในองค์ก รเพื่ อเพิ่ ม ประสิ ทธิภ าพในการให้ บ ริการ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการจัดเวทีประชาคม เพื่อวางแนวทางในการจัดทาแผนพัฒนาตาบล
ส่งเสริม สนับ สนุนกระบวนการเรียนรู้ภาคประชาชน ผู้นาชุมชน กลุ่มองค์กรต่างๆเพื่อพัฒ นาและแก้ ไขปัญหา
ร่วมกัน ส่งเสริม สนับสนุนการจัดระเบียบชุมชน การป้องกันภัยและการบรรเทาสาธารณภัย
มีกำรดำเนินกำร จำนวน 9 โครงกำร งบประมำณ 906,450 บำท มีรำยละเอียดดังนี้
ที่

โครงกำร

1
2

โครงการ อบต.ดงขี้เหล็ก พบประชาชน
โครงการจัดเวทีประชุมประชาคมระดับหมู่บ้าน และ
ระดับตาบล เพื่อจัดทาและทบทวนการจัดทาแผนพัฒนา
ท้องถิ่นของ อบต.ดงขี้เหล็ก
โครงการฝึกอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร
ผู้นาท้องถิ่น สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง
โครงการปรับภูมิทัศน์หน้าที่ทาการ อบต.ดงขี้เหล็ก

3
4

แหล่งที่มำ
งบประมำณ
งบประมาณ อบต.
งบประมาณ อบต.

จำนวนเงิน
48,000
17,980

งบประมาณ อบต.

๒52,090

งบประมาณ อบต.

198,000

-7ที่

โครงกำร

5

โครงการกั้นห้องเรียนเด็ก 2 ขวบ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
อบต.ดงขี้เหล็ก
โครงการบริการแพทย์ฉุกเฉินตาบลดงขี้เหล็ก
โครงการพัฒนาศักยภาพงานกู้ชีพ กู้ภัย ตาบลดงขี้เหล็ก
อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม
ยาเสพติดอาเภอเมืองปราจีนบุรี
โครงการป้องกันก่อนเกิดและหลังเกิดสาธารณภัย
(มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบเหตุวาตภัย 83 ราย)

6
7
8
9

แหล่งที่มำ
งบประมำณ
งบประมาณ อบต.

จำนวนเงิน
78,000

งบประมาณ อบต.
งบประมาณ อบต.
งบประมาณ อบต.

25,530
27,520
90,000

งบประมาณ อบต.

169,330

ทั้งนี้ ในปีงบประมำณ 2562 องค์กำรบริหำรส่วนตำบลดงขี้เหล็ก ได้รับรำงวัลทีส่ ำคัญ ดังนี้
1. รำงวัลพระปกเกล้ำ สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีควำมเป็นเลิศ ด้ำนกำรเสริมสร้ ำง
เครือข่ำ ย รัฐ เอกชน และประชำสังคม ประจำปี 2562 จากสถาบันพระปกเกล้า ในโครงการโดดเด่นการ
บริหารจัดการน้าแบบมีส่วนร่วม และโครงการโดดเด่น การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนทุกช่วงวัย ซึ่งเป็นการ
ดาเนิ น โครงการตามนโยบายการพั ฒ นา ด้านสั งคม การศึ กษา ศาสนา วัฒ นธรรม สาธารณสุ ขและการกีฬ า
และนโยบายการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
2. ใบประกำศเกียรติ คุณ โครงกำรสนับสนุนกิจกรรมลดก๊ำซเรือนกระจก ในกิจกรรมการผลิ ต
ก๊าซชีวภาพจากขยะอินทรีย์ จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก ซึ่งเป็นการดาเนินโครงการตามนโยบาย
การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม

