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ประกาศองคการบริหารสวนตําบลดงขี้เหล็ก
เรื่อง รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของ นายกองคการบริหารสวนตําบล
ที่ไดแถลงไวตอสภาองคการบริหารสวนตําบล (รอบปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕7)
-------------------------

ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 มาตรา 58/5 วรรค
5 และวรรคทาย แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6 ) พ.ศ. 2 5 5 2 บัญญัติใหนายกองคการบริหารสวนตําบลจั ด ทํ า
รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ไดแถลงไวตอสภาองคการบริหารสวนตําบลเปนประจําทุกป และคํา
แถลงนโยบายของนายกองคการบริหารสวนตําบลและรายงานผลการแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย ให
ประกาศไวโดยเปดเผย ณ ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลดวย นั้น
บัดนี้ นายกองคการบริหารสวนตําบลดงขี้เหล็กไดจัดทํารายงานแสดงผลการปฏิบัติงานรอบป
งบประมาณ พ.ศ. 2557 และไดแถลงตอสภาองคการบริหารสวนตําบลดงขี้ เหล็กแลวในคราวประชุมสภาฯ สมัย
สามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจําป พ.ศ. 2558 วันที่ 13 กุมภาพันธ 2558
อาศัยอํานาจตามความนัยมาตรา 58/5 วรรคทาย แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการ
บริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 จึงประกาศรายงานผลการปฏิบัติงาน
ตามนโยบายที่ ไ ด แ ถลงไว ต อ สภาองค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บลดงขี้ เ หล็ ก ประจํ า ป ง บประมาณ พ.ศ. 2 5 5 7
รายละเอียดปรากฏตามเอกสานแนบทายประกาศฉบับนี้
จึงประกาศมาเพื่อประชาสัมพันธใหประชาชนทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 16 เดือน กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕8

(นายบุญศรี จันทรชัย)
นายกองคการบริหารสวนตําบลดงขี้เหล็ก
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รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานในรอบหนึ่งป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557
นายบุญศรี จันทรชัย นายกองคการบริหารสวนตําบลดงขี้เหล็ก
เสนอตอสภาองคการบริหารสวนตําบลดงขี้เหล็ก

--------------------------------------------------เรียน ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลดงขี้เหล็ก และ
ทานสมาชิกองคการบริหารสวนตําบลดงขีเ้ หล็ก ตลอดจนผูทรงเกียรติทุกทาน
ดวยรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 หมวด 14 มาตรา 287 วรรค 3 บัญญัติ
ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นตองรายงานผลการดําเนินงานตอประชาชนในเรื่องการจัดทํางบประมาณ การ
ใชจาย และผลการดําเนินงานในรอบปงบประมาณ เพื่อใหประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบและกํากับ
การบริหารจัดการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล พ.ศ.2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6 ) พ.ศ.2552 มาตรา 58/5 ไดกําหนดใหนายกองคการ
บริหารสวนตําบลจัดทํารายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ไดแถลงไวตอสภาองคการบริหารสวน
ตําบลเปนประจําทุกป อีกทั้งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2548 ขอ 30 (5) กําหนดใหผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นเสนอผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาแผนพัฒนาตอสภาทองถิ่น คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น และประกาศ
ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนทราบโดยทั่วกันอยางนอยปละหนึ่งครั้งภายในเดือน
ธันวาคมของทุกป
ดั ง นั้ น เพื่ อ การปฏิ บั ติ ใ ห เ ป น ไปตามเจตนารมณ แ ห ง รั ฐ ธรรมนู ญ แห ง ราชอาณาจั ก รไทย
พุทธศักราช 2550 หมวด 14 มาตรา 287 วรรค 3 พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6 ) พ.ศ.2552 มาตรา 58/5 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2548 ขอ 30 (5) กระผมจึงขอรายงานผล
การดําเนินงาน การจัดทํางบประมาณ การใชจาย และผลการดําเนินงานรวมทั้งรายงานการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 เพื่อใหสภาองคการบริหารสวนตําบลอันทรงเกียรติ
ไดรับทราบ และเพื่อประกาศใหประชาชนทราบเพื่อสงเสริมการมีสวนรวมในการตรวจสอบและกํากับการ
บริหารจัดการของการบริหารสวนตําบลดงขี้เหล็กตอไป
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ทานประธานสภาฯ ที่เคารพ
ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง ไดประกาศรับรองผลการเลือกตั้ งนายกองคการบริหารสวน
ตําบลดงขี้เหล็ก ใหกระผม นายบุญศรี จันทรชัย เปนผูไดรับเลือกตั้งเปนนายกองคการบริหารสวนตําบล
ดงขี้เหล็ก และกระผมไดแถลงนโยบายตอสภาอันทรงเกียรติแหงนี้เมื่อวันที่ 6 มกราคม พ.ศ.2555 ไว 6
ประการ ประกอบกับการที่องคการบริหารสวนตําบลดงขี้เหล็กไดกําหนดวิสัยทัศนการพัฒนาเพื่อเปน
กรอบแนวทางและทิศทางในการพัฒนาตําบล คือ “ดงขี้เหล็กนาอยู เชิดชูคุณธรรม เลิศล้ําการเกษตร
เปนเขตทองเที่ยว” ซึ่งวิสัยทัศน ดังกลาวกระผมไดยึดถือเปนเปาหมายในการปฏิบัติงานตลอดมา
ตลอดปงบประมาณ พ.ศ.2557 ปที่ผานมา ภายใตความรับผิดชอบของกระผมและคณะผูบริหาร ได
ดํ า เนิ น การแก ไ ขป ญ หาความเดื อ ดร อ นและตอบสนองต อ ความต อ งการของประชาชน เพื่ อ ให พี่ น อ ง
ประชาชน ไดรับประโยชนและความพึงพอใจสูงสุดตามที่ไดคาดหวังเอาไว แตทั้งนี้อยูภายใตขอจํากัดหลาย
ประการ ไมวาจะเปนปญหาที่สะสมมาตั้งแตสมัยที่ผานมา งบประมาณที่ไมเพียงพอ ตลอดจนระบบการ
บริหารจัดการที่เปนอุปสรรค ซึ่งกระผมและคณะไดเขามาดําเนินการจนประสบผลสําเร็จเปนที่นาพอใจใน
ระดับหนึ่ง โดยในการแกไขปญหา กระผมจะมุงเนนใหคนสวนใหญไดรับประโยชนมากที่สุด จึงใครขอ
แถลงผลการดําเนินงาน ตามนโยบายที่ไดแถลงตอสภาองคการบริหารสวนตําบลกุแหระ ดังนี้

ทานประธานสภาฯ ที่เคารพ นโยบายประการแรก คือ
1.นโยบายการพัฒนาดานสังคม การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม สาธารณสุขและการกีฬา
การพัฒนาในดานสังคม ถือวาเปนนโยบายที่สําคัญอีกนโยบายหนึ่งที่จะทําใหชุมชนมีความเขมแข็ง
อยางยั่งยืน ในปงบประมาณ พ.ศ.2557 นั้น ไดมีการพัฒนาดานสังคมแยกเปนดังนี้
ดานสวัสดิการสั งคมเพื่อ การพัฒ นาคน ไดดําเนินการเพื่อ สร า งสวั สดิก ารใหกั บ ผูพิ การ คนชรา
ผูดอยโอกาส เพื่อเปนการสงเคราะหราษฎรตามอํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบล อันไดแก
โครงการเบี้ยยังชีพคนชรา โครงการเบี้ยยังชีพผูพิการ โครงการชวยเหลือเด็กยากจนและเด็กดอยโอกาส
โครงการสนับสนุนการดําเนินงานของชมรมผูสูงอายุ โครงการสนับสนุนการดําเนินงานของชมรมผูพิการ
ไดดําเนินการสมทบงบประมาณกองทุนสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคมตามโครงการสงเสริมการพัฒนา
ศักยภาพใหกับผูสูงอายุและผูพิการ
และไดสนับสนุนการดําเนินงานของศูนยพัฒนาครอบครัวตําบล
ดงขี้เหล็ก เปนตน
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ภาพ : การตอนรับคณะศึกษาดูงานจากหนวยงานทองถิ่นตางๆ ในพื้นที่ ม.8 หมูบานเศรษฐกิจพอเพียง
การพัฒนาดานศึกษา ไดมุงเนนการพัฒนาการศึกษาทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ
ตลอดจนใหความสําคัญกับการพัฒนาการศึกษาตามอัธยาศัย เพราะเชื่อวา การศึกษาทั้ง 3 รูปแบบ นั้นมี
ความสําคัญไมยิ่งหยอนไปกวากัน เนื่องจากการศึกษาจะตองเกิดขึ้นและดําเนินไปจนกวาจะจบชีวิต โดย
ในสวนของการศึกษาในระบบไดมีการดําเนินการคือ การพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการศึกษาหรือการ
จัดประสบการณเรียนรูของศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัดทั้ง 3 ศูนย อันไดแก การสนับสนุนสื่อวัสดุการเรียนรู
โครงการอาหารเสริ ม(นม) ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก โครงการอาหารกลางวัน ของศูนยพัฒนาเด็ ก เล็ ก
นอกจากนี้ไดดําเนินการผลักดันใหมีการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา แผนการจัดการ
ศึกษาสามปของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก แผนปฏิบัติการประจําป การใหผูดูแลเด็กไดรับการสงเสริมและพัฒนา
ความรูโดยการสงเขารับการอบรมและประชุมสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดประสบการณการ
เรียนรูใหกับเด็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ตลอดจนไดมีการจัดใหมีการคัดเลือกและแตงตั้งหัวหนาศูนยพัฒนา
เด็กเล็กตามแนวทางของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นเพื่อเปนการสรางขวัญกําลังใจใหผูดูแลเด็กในการ
ปฏิ บั ติ ห น า ที่ และได ดํ า เนิ น การเพื่ อ พั ฒ นาศู น ย ฯ ให มี คุ ณ ภาพและได ม าตรฐานตามมาตรฐานการ
ดําเนินงานและมาตรฐานการศึกษา(ขั้นพื้นฐาน)ของศูนยพัฒนาฯเด็กเล็กในสังกัดขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น ซึ่งเปนไปตามแนวทางที่กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นกําหนดทุกประการ
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ภาพ : โครงการคลังสมองเพื่อพัฒนาศักยภาพดานภาษา เด็ก และเยาวชนตําบลดงขี้เหล็ก 2557

ภาพ : กิจกรรมงานวันเด็กแหงชาติประจําป 2557
และนโยบายดานสงเสริมพัฒนาเด็กเล็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็กทั้ง 3 ศูนยในสังกัดขององคการบริหาร
สวนตําบลดงขี้เหล็ก ไดใหการสนับสนุนดานอุปกรณการเรียนการสอนใหแกเด็กทุกคนที่สมัครเขาเรียนใน
ตนปการศึกษา

ภาพ : การมอบอุปกรณการเรียนการสอนศูนยพฒ
ั นาเด็กเล็กชุมชนบานดงบัง
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ภาพ : การมอบอุปกรณการเรียนการศูนยพัฒนาเด็กเล็กชุมชนบานขอนขวาง

ภาพ : การมอบอุปกรณการเรียนการสอนศูนยพัฒนาเด็กเล็กชุมชนวัดหนองจวง
ดานการสงเสริมการกีฬาและนันทนาการ ไดมีการดําเนินโครงการ เชน กิจกรรมวันเด็กแหงชาติ
จัดการแขงขันกีฬาประชาชน (ดงขี้เหล็กเกมส) สนับสนุนการแขงขันกีฬาอําเภอเมืองปราจีนบุรี สนับสนุน
งบประมาณในการจัดซื้ออุปกรณกีฬาใหหมูบานทั้ง 14 หมูบาน สนับสนุนคาใชจายในการสงนักกีฬาเขารวม
การแขงขันกีฬาระดับอําเภอ
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ภาพ : การจัดกิจกรรมการแขงขันกีฬาประเพณีตําบลดงขี้เหล็ก ประจําป 2557

ดานการสงเสริมศาสนาและวัฒนธรรม ไดดําเนินการเพื่อการสงเสริมศาสนาและวัฒนธรรมตาม
โครงการดังนี้ เพื่อเปนการอนุรักษประเพณีการรดน้ําขอพรจากผูสูงอายุ และเพื่อเปดโอกาสใหบุตรหลาน
ไดมีโอกาสแสดงความกตัญูและแสดงมุติตาจิตตอผูสูงอายุ การดําเนินการอุ ดหนุนงบประมาณสภา
วัฒนธรรมตําบลดงขี้เหล็ก เพื่อสงเสริมการจัดกิจกรรมงานประเพณีอันเปนการอนุรักษประเพณีวัฒนธรรม
ทองถิ่น การจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯและสมเด็จพระนางเจาฯ
พระบรมราชินีนาถ การรวมกิจกรรมพระราชพิธี ที่จังหวัดปราจีนบุรีจัดขึ้น ไดแกกิจกรรมวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯและสมเด็จพระนางเจาฯพระบรมราชินีนาถ

ภาพ : การกิจกรรมเดินเทิดพระเกียรติ และพิธีวางพานพุมสักการะเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา พระบาทสมเด็ จ พระเจ า อยู หั ว ฯ ณ ลานพระบรมรู ป รั ช การที่ 5 อบต.ดงขี้ เ หล็ ก ร ว มกั บ
ขาราชการ พนักงาน พอคาประชาชนในพื้นที่
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ภาพ : การอนุรักษประเพณีการแหปราสาทผึ้ง วัฒนธรรมอันดีงามในพื้นที่เพื่อดํารงไว
นโยบายในดานการสงเสริมสุขภาพและดานอนามัยของประชาชน ไดมุงเนนการพัฒนาคนใหมี
ความสมบรูณทั้งทางรางกายและจิตใจ รวมทั้งสติปญญา ซึ่งเปนรากฐานในการเสริมสรางความเขมแข็งและ
ยั่งยืนใหกับสังคม และประเทศชาติ โดยไดดําเนินงานรวมกับสถานีอนามัยในพื้นที่ในการใหบริการตรวจ
สุขภาพและใหความรูเรื่องสุขภาพของผูสูงอายุในเขตพื้นที่สนับสนุนการดําเนินงานของชมรมอาสาสมัคร
สาธารณสุขชุมชน เพื่อรวมประสานงานกับองคการบริหารสวนตําบลในดานการใหบริการดานสุขภาพแก
ประชาชน โครงการใหความรูแกอ าสาสมัค รสาธารณสุขชุ มชน โครงการอบรมฟนฟูประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของ อสม. เตรียมความพรอมรับสถานการณโรคไขหวัดนก การดําเนินการพนหมอกควันเพื่อ
กําจัดยุงลาย อันเปนการปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออกไมใหระบาดในชุมชน รวมทั้งการจัดงาน
แขงขันกีฬาเพื่อรณรงคตอตานเพื่อแกไขปญหายาเสพติดในชุมชน และสนับสนุนงบประมาณใหกับศูนย
ปฏิบัติการตอสูเพื่อเอาชนะปญหายาเสพติดอําเภอเมืองปราจีนบุรี
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ภาพ : โครงการฝกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพผูสูงอายุในพื้นที่ตําบลดงขี้เหล็ก รวมกับเจาหนาที่จาก
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลทั้ง 2 แหง

ภาพ : การลงตรวจพื้นทีเ่ พื่อตรวจเยี่ยมผูพิการ เพื่อใหบริการดานสาธารณสุข การแพทยเบื้องตน

ภาพ : การรวมลงตรวจพื้นที่กับสาธารณสุขจังหวัด ปศุสัตวอําเภอ เจาหนาที่ตํารวจจาก สภ.เมืองฯ
และผูนําทองที่ทองถิ่น
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ดานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน ไดพัฒนาระบบปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ใหมีความ
พรอมที่จะใหความชวยเหลือในเบื้องตนอยางทันทวงที อาทิเชน โครงการสนับสนุนงบประมาณเพื่อการ
ดําเนินงานของอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน(อปพร.) การจัดตั้งศูนยปฏิบัติการ อปพร.ตําบลดงขี้เหล็ก
จัดเตรียมความพรอมเรื่องวิทยุสถานีฐานและเครื่องวิทยุคมนาคมมือถือใหกับเจาหนาที่ประจําศูนย อปพร.
เพื่อใหเจาหนาที่มีความพรอมในการปฏิบัติงาน และการใหบริการชวยเหลือชุมชน และนอกจากนี้ยังได
ดําเนินการเพื่อการสงเสริมการแกปญหาการระบาดของยาเสพติดโดยการสนับสนุนงบประมาณใหกับ ศูนย
ปฏิบัติการตอสูเพื่อเอาชนะปญหายาเสพติดอําเภอเมืองปราจีนบุรี

ภาพ : การใหบริการแพทยฉุกเฉินในกรณีที่เกิดเหตุดวน เขาชวยเหลือไดอยางทันทวงที

ภาพ : การฝกอบรมตามโครงการอาสาสมัครดับเพลิงตําบลดงขี้เหล็ก
ซึ่งรายละเอียดโครงการที่ไดดําเนินการไปแลวในปงบประมาณ พ.ศ.2557 ตามนโยบายที่ 1 มีดังนี้
1.โครงการจัดหาสื่อวัสดุการศึกษาเพื่อการจัดการเรียนการสอนเด็ก งบประมาณ 180,000
เล็กของศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัด
2.โครงการอาหารเสริม (นม) ศูนยพัฒนาเด็กในสังกัด (งบอุดหนุน) งบประมาณ 265,520
3.โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนในสังกัด สพฐ. (งบอุดหนุน) งบประมาณ 1,082,900

บาท
บาท
บาท
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4.โครงการอาหารกลางวันเด็กเล็กศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัด
(งบอุดหนุน)
5.โครงการอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
(งบอุดหนุน)
6.โครงการจัดงานกิจกรรมงานวัน เด็กแหงชาติป ระจํ าป พ.ศ.
2557
7.โครงการจัดหาวัสดุวิทยาศาสตรการแพทย เพื่อ ปองกั น และ
ระงับโรคติดตอ (ทรายอะเบทและเครื่องพนหมอกควัน)
8.โครงการปองกันและควบคุมโรคพิษสุนขั บา
9.สนับสนุนงบประมาณเพื่อการพัฒนาระบบสาธารณสุขมูลฐาน
และอาสาสมัครสาธารณสุข (หมูบานละ 15,000 บาท)
10.อุดหนุนงบประมาณกิจการปองกันและปราบปรามยาเสพติด
ใหแกที่ทําการปกครองอําเภอเมืองปราจีนบุรี
11.โครงการจัดงานแขงขันกีฬาประเพณีตําบลดงขี้เหล็ก
12.สนั บ สนุ น งบประมาณเพื่ อ การเข า ร ว มการแข ง ขั น กี ฬ ากับ
หนวยงานอื่น (อําเภอเมืองปราจีนบุรี)
13.อุ ด หนุ น งบประมาณเพื่ อ ใช ใ นการดํ า เนิ น งานของสภา
วัฒนธรรมตําบลดงขี้เหล็ก
14.อุดหนุนงบประมาณเพื่อใชในการดําเนินงานของสํานักงาน
วัฒนธรรมจังหวัดปราจีนบุรีในการจัดงานมาฆปูรมี
15.อุดหนุนงบประมาณในการเพิ่มประสิทธิภาพศูนยรวมขอมูล
ขาวสารการจัดซื้อจัดจางของ อบต. ระดับอําเภอ
16.จัดกิจกรรมเนื่องในวันสําคัญทางราชการและศาสนพิธีตางๆ
17.อุ ด หนุ น งบประมาณเพื่ อ ใช ใ นการจั ด งานกาชาดจั ง หวั ด
ปราจีนบุรี
18.โครงการอบรมคุ ณ ธรรมจริ ย ธรรม และประชาธิ ป ไตย
หางไกลยาเสพติด ตําบลดงขี้เหล็ก
19.โครงการคลังสมองเพื่อการพัฒ นาศั กยภาพดา นภาษาเด็ ก
และเยาวชนตําบลดงขี้เหล็ก
20.โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผูสูงอายุ
21.โครงการจายเงินชวยเหลือเบี้ยยังชีพผูพ ิการ (งบอุดหนุน)
22.โครงการจายเงินชวยเหลือเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ (งบอุดหนุน)
23.โครงการจายเงินชวยเหลือผูติดเชื้อโรคเอดส (งบอุดหนุน)
24.โครงการอบรมคุณธรรมเด็กและเยาวชน สูอาเซียน 57

งบประมาณ

308,000

บาท

งบประมาณ 2,380,000

บาท

งบประมาณ

150,000

บาท

งบประมาณ

131,000

บาท

งบประมาณ
งบประมาณ

57,200
210,000

บาท
บาท

งบประมาณ

90,000

บาท

งบประมาณ
งบประมาณ

300,000
80,000

บาท
บาท

งบประมาณ

10,000

บาท

งบประมาณ

20,000

บาท

งบประมาณ

7,000

บาท

งบประมาณ 120,000
งบประมาณ 10,000

บาท
บาท

งบประมาณ

50,000

บาท

งบประมาณ

50,000

บาท

งบประมาณ 50,000
งบประมาณ 1,168,500
งบประมาณ 10,756,000
งบประมาณ 120,000
งบประมาณ 10,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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25.โครงการพัฒนาศักยภาพงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
26.การดําเนินงานระบบบริการแพทยฉุกเฉินเบื้องตนตําบลดงขี้เหล็ก
27.โครงการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาลที่สําคัญ
28.โครงการจัดจางเพื่อพนยากําจัดยุงลายพาหะนําโรค
29.สนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้ออุปกรณกีฬา 14 หมูบาน
30.การจัดงานประเพณีสงกรานต

งบประมาณ 100,000
งบประมาณ 50,000
งบประมาณ 20,000
งบประมาณ 50,000
งบประมาณ 98,000
งบประมาณ 350,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

2.นโยบายประการที่ 2 การพัฒนาดานเศรษฐกิจ
ในดานการดําเนินการตามนโยบายดานเศรษฐกิจ ไดมุงเนนการพัฒนาและสงเสริมการประกอบ
อาชีพเสริม สงเสริมการฝกอบรมอาชีพใหกับกลุมแมบาน ทั้งนี้ไดดําเนินการภายใตความรวมมือกับ
สํานักงานพัฒนาสังคมจังหวัด ปราจีนบุรี และ สํานักงานพัฒนาฝมือแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี เพื่อการ
ดําเนินการดานพัฒนาดานเศรษฐกิจในพื้นที่ตําบลดงขี้เหล็ก โดยไดดําเนินการตามโครงการที่ เพื่อสนองตอบ
ตอนโยบายประการที่ 2 ดังนี้
1.โครงการจางนักเรียน/นักศึกษาทํางานในชวงปดภาคเรียน
2.โครงการอบรมกลุมอาชีพสตรีแมบาน (หลักสูตรนวดแผนไทย)
3.การจัดงานไมลอมไมใหญ พืชพรรณสมุนไพร บานดงบัง

งบประมาณ 60,000 บาท
งบประมาณ 50,000 บาท
งบประมาณ 400,000 บาท

ภาพ : โครงการจางนักเรียน/นักศึกษาทํางานในชวงปดภาคเรียน
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ภาพ : การฝกอบรมตามโครงการนวดแผนไทย ตามนโยบายพัฒนาอาชีพใหแกกลุมสตรีแมบาน

ภาพ : โครงการไมลอม ไมใหญ พืชพรรณสมุนไพร บานดงบัง ประจําป 2557

ภาพ : โครงการไมลอม ไมใหญ พืชพรรณสมุนไพร บานดงบัง ประจําป 2557
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3.นโยบายประการที่ 3 การพัฒนาดานการการทองเที่ยว
ในดานการสงเสริมการทองเที่ยว ไดดําเนินการประชาสัมพันธใหแหลงทองเที่ยวเชิงเกษตร ใหเปน
ที่รูจัก และปรับปรุงซอมแซมเสนทางเขาสูแหลงทองเที่ยว การรักษาความปลอดภัย เมื่อมีการจัดงาน เพื่อ
ใชสรางแรงจูงใจใหประชาชนเขามาทองเที่ยวในแหลงทองเที่ยวมากขึ้น

4. นโยบายประการที่ 4 การพัฒนาดานสิ่งแวดลอม

ในดานการดําเนินงานดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ได ดําเนินการอาทิ
เชน การปลูกตนไมเพื่อเพิ่มพื้นที่ปา การจัดกิจกรรมปลูกตนไมเนื่องวันสําคัญ การปองกันการเสื่อมโทรม
ของธรรมชาติ พัฒนาแหลงน้ําธรรมชาติที่มีอยูใหเปนรากฐานในการดํารงชีวิตของ สงเสริมสนับสนุนการมี
สวนรวมของประชาชนและชุมชนในการจัดการพัฒนาสิ่งแวดลอม และไดดําเนินกิจกรรมการออกบริการ
ตัดกิ่งไม ตัดหญาบริเวณริมทางสองขางถนนภายใตการมีสวนรวมของประชาชนซึ่งมีจิตสาธารณะในพื้นที่
และไดประสานความรวมมือไปยังหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อพัฒนาศักยภาพแหลงน้ําในพื้นที่ โดยการ
ดําเนินการดานการจัดการสิ่ งแวดลอมนั้นไมไดเบิกจายงบประมาณแตก็สามารถดําเนินการพัฒนาและ
จัดการสิ่งแวดลอมไดในระดับที่เปนที่พอใจ มีการดําเนินการตามนโยบายดังนี้
1.โครงการทองถิ่นไทย รวมใจภักดิ์ รักษพื้นที่สีเขียว
2.โครงการรณรงคสงเสริมการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม
3.คาใชจายในการจางเหมารถแบ็คโฮขุดลอกคลอง กําจัดวัชพืช
4.โครงการบานเมืองนาอยู (14 หมูบาน)

งบประมาณ 30,000 บาท
งบประมาณ 131,000 บาท
งบประมาณ 225,780 บาท
งบประมาณ 140,000 บาท

ภาพ : โครงการปลูกปาเฉลิมพระเกียรติ 81 พรรษา มหาราชินี ประจําป 2557
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ภาพ : โครงการจางเหมารถแบ็คโฮขุดลอกคลอง กําจัดวัชพืช

5. นโยบายประการที่ 5 การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

จากแนวคิดที่มุงมั่นที่จะยกระดับการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐานเพื่อสนับสนุนการคา การ
ลงทุนและการพัฒนาดานการเกษตรใหไดมาตรฐานและตอบสนองความตองการของประชาชาชนอยางเต็ม
ประสิทธิภาพ กระผมและคณะไดดําเนินการตามนโยบายการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐานเพื่อการดํารงชีวิต
และเพื่อการประกอบอาชีพอันประกอบดวย

การแกปญหาน้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค ไดดาํ เนินการดังนี้
1.โครงการจัดทําฝายทดน้ําเพื่อการเกษตรในฤดูแลง

งบประมาณ 150,000 บาท

2.โครงการปรับปรุงและพัฒนาแหลงน้ําตามนโยบายของ คสช.

โดยไดรับความสนับสนุนจาก กองพัน
ทหารชางที่ 52 กรมทหารชางที่ 1
รักษาพระองค
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ภาพ : โครงการจัดทําฝายทดน้ําเพื่อการเกษตรในชวงฤดูแลง ประจําป 2557

ภาพ : งานโครงการปรับปรุงและพัฒนาแหลงน้ําตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่
ดําเนินการโดย กองทัพบก (ในสวนของกองทัพภาคที่ 1) บริเวณคลองหวยเกษียร ตําบลดงขี้เหล็ก
อําเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ระยะทางรวม 8,600 เมตร

การแกปญหาการคมนาคมสัญจรและการขนสงผลผลิตทางดานการเกษตรไดดําเนินการ ดังนี้
1.โครงการกอสรางถนน คสล.หมู 7 ซอย 3 เชื่อม ซอย 1
(จายขาดเงินสะสม)
2.โครงการกอสรางถนน คสล.หมู 11 ซอย 2 เชื่อม ซอย 6
(จายขาดเงินสะสม)

งบประมาณ

984,000 บาท

งบประมาณ 1,184,000 บาท
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3.โครงการกอสรางถนน คสล.หมู 13 เชื่อม ซอย นปพ.
(จายขาดเงินสะสม)
4.โครงการกอสรางถนนลาดยางผิวเรียบ(แคพซิล) หมู 4 หนา
บานนายกิมลี้ เชื่อมลาดยาง (จายขาดเงินสะสม)
5.โครงการกอสรางถนนลาดยางผิวเรียบ(แคพซิล) หมู 5 ซอย 2
(จายขาดเงินสะสม)
6.โครงการกอสรางถนนลาดยางผิวเรียบ(แคพซิล) หมู 10 เชื่อมหมู
11 (จายขาดเงินสะสม)
7.โครงการกอสรางถนนลาดยางผิวเรียบ(แคพซิล) หมู 4 ซอยบานลุง
สงา (จายขาดเงินสะสม)
8.โครงการกอสรางถนน คสล. ในตําบลจํานวน 5 สาย
(จายขาดเงินสะสม)
9.โครงการกอสรางถนนลาดยางผิวเรียบ(แคพซิล) หมู 3 ซอยสรอย
ระยาเชื่อมเสนหนองตาชี (จายขาดเงินสะสม)
10.โครงการปรับปรุงผิวจราจร ลาดยาง แอตฟลทติกคอนกรีต
สามแยกคายจักรพงศ-บานดงบัง หมูที่ 6 (งบอุดหนุน)
11.โครงการปรับปรุงผิวจราจร ลาดยาง แอตฟลทติกคอนกรีต
สายน้ําตกวังบอ หมู 13 (งบอุดหนุน)

งบประมาณ 1,379,000 บาท
งบประมาณ

557,000 บาท

งบประมาณ

896,000 บาท

งบประมาณ

477,000 บาท

งบประมาณ

681,000 บาท

งบประมาณ

675,000 บาท

งบประมาณ

809,000 บาท

งบประมาณ 2,310,000 บาท
งบประมาณ 2,108,000 บาท

การแกปญหาดานการขยายบริการกระแสไฟฟาเพื่อครัวเรือน ไดดําเนินการคือ
1.โครงการติดตั้งไฟฟาสองสวางรายทางทั้ง 14 หมูบาน

งบประมาณ

357,536 บาท

การเตรียมความพรอมดานสถานที่ในการติดตอราชการ และการอํานวยความสะดวกแก
ประชาชนไดดําเนินการ คือ
1.โครงการกอสรางอาคารที่จอดรถที่ทําการ อบต.ดงขี้เหล็กหลังใหม งบประมาณ 2,300,000 บาท
2.โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กที่ทําการอบต.ดงขี้เหล็ก งบประมาณ 417,000 บาท
หลังใหม
3.โครงการกอสรางที่ทําการกูชีพ-กูภัย ที่ทําการ อบต.ดงขี้เหล็กหลัง งบประมาณ 427,000 บาท
ใหม
4.โครงการกอสรางระบบประปา ที่ทําการ อบต.ดงขี้เหล็กหลังใหม งบประมาณ 653,000 บาท
5.โครงการกอสรางรั้วพรอมปาย ที่ทําการ อบต.ดงขี้เหล็กหลังใหม งบประมาณ 833,000 บาท
6.โครงการกอสรางเสาธงชาติ ที่ทําการ อบต.ดงขี้เหล็กหลังใหม
งบประมาณ 168,000 บาท
7.โครงการปรับปรุงภูมิทัศนดานหนาอาคารที่ทําการ อบต.ดงขี้เหล็ก งบประมาณ 345,000 บาท
หลังใหม
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8.โครงการติดตั้งเหล็กดัด ประตู-หนาตาง อาคารที่ทําการ อบต.ดง งบประมาณ
ขี้เหล็กหลังใหม
9.โครงการติดตั้งมาน อาคารที่ทําการ อบต.ดงขี้เหล็กหลังใหม
งบประมาณ
10.โครงการติดตั้งเครื่องปรับอากาศแขวน อาคารที่ทําการ อบต. งบประมาณ
ดงขี้เหล็กหลังใหม

100,000 บาท
270,000 บาท
494,000 บาท

ภาพ : การตรวจรับงานโครงการกอสรางอาคารที่ทําการ และดานโครงสรางพื้นฐาน (ถนน)
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ภาพ : การตรวจรับงานโครงการตางๆ ตามขอบัญญัติ โครงการปรับภูมิทัศน, โครงการกอสราง
อาคารกูชีพกูภัย, โครงการกอสรางอาคารจอดรถ, โครงการกอสรางรั้วรอบ ที่ทําการ อบต.หลังใหม
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6. นโยบายประการที่ 6 ดานการบริหารจัดการองคกรภายใตหลักธรรมาภิบาล
จากนโยบายดัง กลา ว กระผมไดจั ดให มีก ารบริ ห ารจัดการองคก ร โดยในด า นการให บ ริ การแก
ประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลดงขี้เหล็ก ไดใหความสําคัญโดยเฉพาะพนักงานสวนตําบลและ
ลูกจางทุกคน ในการใหบริการกับพี่นองประชาชน ทั้งในที่ตั้งสํานักงานองคการบริหารสวนตําบล และการ
บริการนอกสํานักงานองคการบริหารสวนตําบล ไดแก งานบริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ และงานบริการ
ดานประชาสัมพันธของกองชาง เพื่อความสะดวกของประชาชน โดยในการปฏิบัติงาน ดังกลาวเนนการ
บริการเชิงรุก
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ภาพ : โครงการประชุมประชาคมเพื่อทบทวนแผนพัฒนาทองถิ่น (58-60) รวมกับโครงการจัดเก็บ
ภาษีนอกสถานที่ ประจําป 2557
โดยเฉพาะดานการบริการขอมูลขาวสาร ไดมีการเชาพื้นที่จัดเก็บและดูแลเว็บไซดของ อบต. เพื่อ
ประชาสัมพันธขอมูลขาวสารผานระบบอินเตอรเน็ท ไดมีการกอสรางศูนยขอมูลขาวสารทางราชการ เพื่อ
ปดประกาศประชาสัมพันธ ขอมูลขาวสาร และเพื่อใหชุมชนไดรับรูถึงการปฏิบัติงานขององคการบริหารสวน
ตําบลไดดําเนินการประชาสัมพันธขาวสารขององคการบริหารสวนตําบลผานสื่อหอกระจายขาว โดย
ประชาสัมพันธขาวสารการดําเนินงานใหกับชุมชนอยางสม่ําเสมอและตอเนื่องเรื่อยมา

ภาพ : การใหบริการดานขอมูลขาวสาร และการรับเรื่องรองเรียน รองทุกขจากประชาชนในพื้นที่
นอกจากนี้ยังไดจัดใหมแี บบฟอรมเพื่อความสะดวกในการขอรับบริการตางๆ ไมวาจะเปนแบบฟอรม
ยื่นคํารองเพื่อขอรับบริการในการขอรับขอมูลขาวสารทางราชการ ตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารทาง
ราชการ พ.ศ. 2540 เพื่อแสดงใหเห็นวาการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลดงขี้เหล็กเปนไปดวย
ความโปรงใสและใหประชาชนสามารถเขามาตรวจสอบไดทุกเมื่อ
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รวมทั้งการเตรียมความพรอม ในการปฏิบัติงานของบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลดงขี้เหล็ก
ผูใหบริการใหมีความรู มีทักษะ ทัศนคติ และพฤติกรรม ที่มุงตอบสนองตอประชาชนดวยความเสมอภาค
ยุ ติ ธ รรมและเป นธรรม ทั้ ง นี้ โดยการจั ดฝ กอบรมและและส งเสริ มให บุ คลากรได มีโอกาสเขา รั บ การ
ฝกอบรมในหลักสูตรที่หนวยงานอื่นจัด ขึ้น ทั้งนี้ก็เพื่อใหพนักงานและลูกจางใหมีความรู ความเขาใจใน
บทบาท อํานาจหนาที่ที่ตองปฏิบัติ และเพื่อพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติหนาที่เพื่อใหประชาชนไดรั บ
ประโยชนจากการปฏิบัติงานในหนาที่สูงสุด ตลอดจนไดดําเนินการประกาศลดขั้นตอนและระยะเวลาการ
ปฏิบัติราชการ ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยการบริหารจัดบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 เพื่อสรางความพึง
พอใจโดยการลดขั้นตอนและอํานวยความสะดวกใหแกพี่นองประชาชนผูรับบริการอีกดวย

ภาพ : การประชุมขาราชการ พนักงาน ลูกจาง ของ อบต.ดงขี้เหล็ก ประจําเดือน เพื่อทบทวนงาน
และกําหนดแนวทางการปฏิบัติงาน
อีกทั้งยังไดมีการจัดทําโครงการเพื่อใหพี่นองประชาชน ไดเขามามีสวนรวมในการรวมแสดงความ
คิดเห็นในรูปแบบตาง ๆ อาทิเชน การจัดโครงการ อบต. ดงขี้เหล็กพบประชาชนเพื่อสรางความรูความเขาใจ
และแนวทางการมีสวนรวมในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย การจัดเวทีประชาคม การจัดสัมมนา
เพื่อประสานความรวมมือระหวางหนวยงาน การจัดใหมีชองทางในการแสดงความคิดเห็น อาทิ การจัดใหมี
แบบสอบถามความพึงพอใจในการรับบริการ และการใหบริการในการรองทุกข/รองเรียน เพื่อดําเนินการ
บรรเทาทุกขใหประชาชนตอไป
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ภาพ : การประชุ ม ประชาคมสั ญ จร 14 หมู บ า น ร ว มกั บ หน ว ยงาน ผู นํ า ท อ งที่ ท อ งถิ่ น และ
ประชาชนเปนการทํางานรวมกันทุกภาคสวนแบบบูรณาการ เพื่อตอบสนองความตองการของประชาชน
นอกจากนี้ในดานการบริหารจัดการงบประมาณเพื่อการดําเนินงานนั้น กระผมไดจัดสรรงบประมาณเพื่อ
การบริหาร ในแตละหมูบานดวยความยุติธรรมตามสภาพปญหาและความตองการ การพัฒนาของ
ประชาชนในพื้นที่แตละหมูบาน
และในดานการบริหารงานบุคคลนั้น ดังกลาวในขางตนไดดําเนินการสงเสริมใหบุคลากรไดมีโอกาส
เขารับการฝกอบรมในหลักสูตรที่หนวยงานอื่นจัดขึ้น อีกทั้งกระผมไดบริหารงานบุคคลโดยยึดหลักระบบ
คุณธรรม พิจารณาผลการปฏิบัติงานตามหนาที่เปนหลักในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนและการกําหนด
ผลประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ ซึ่งเมื่อสรุปโครงการสนองตอบตอการดําเนินการในนโยบายที่ 6 นี้
ประกอบดวยโครงการดังตอไปนี้
1.โครงการประชุมประชาคมสัญจร 14 หมูบาน
งบประมาณ
2.โครงการ อบต.ดงขี้เหล็ก พบประชาชน เพื่อทบทวนและจัดทํา งบประมาณ
แผนพัฒนาทองถิ่น 3 ป
3.ค า บํ า รุ ง รั ก ษาหรื อ ซ อ มแซมที่ ดิ น และสิ่ ง ก อ สร า ง อาทิ เ ช น ค า งบประมาณ
บํารุงรักษาหรือซ อมแซมถนนลูก รัง พรอ มปรั บ เกรด ยางมะตอย
สําเร็จรูป

48,000 บาท
55,000 บาท
1,315,072 บาท

(ลงชื่อ)
(นายบุญศรี จันทรชัย)
นายกองคการบริหารสวนตําบลดงขี้เหล็ก
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