
 
 

 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด 

เร่ือง  การรายงานผลการปฏิบัติงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ.25๖๑ 
***************************************** 

ด้วยองค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด  ได้ดําเนินการจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงาน
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.25๖๑   เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  
พ.ศ.2537  แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 5)  พ.ศ.2546  มาตรา  58/5  วรรคห้า  ซ่ึงกําหนดให้นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบลจัดทํารายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายท่ีได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบลเป็นประจําทุกปี วรรคหก คําแถลงนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตําบลและรายงานแสดงผลการ
ปฏิบัติงานตามนโยบายให้ประกาศไว้  ณ  ท่ีทําการองค์การบริหารส่วนตําบลด้วย 

เพ่ือให้การดําเนินการเป็นไปตามระเบียบฯ  จึงขอประกาศรายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน
ตามนโยบายท่ีได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้  

  จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

  ประกาศ  ณ  วันที่    ๑๑ ตุลาคม   พ.ศ.  25๖๑            
 

     

(ลงช่ือ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

(นายวาเรนทร์  ประภาสุชาติ) 
 นายกองค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด 

 

(ลงช่ือ) 
 



 
 
 

รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  2561 

ของนายกองค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด 

    ........................................................ 

                เรียนท่านประธานสภา  รองประธานสภา  สมาชิกสภา  ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  
ข้าพเจ้า นายวาเรนทร์  ประภาสุชาติ  นายกองค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด   ขอรายงานผลการ
ปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561  ระหว่างวันท่ี  1  ตุลาคม  2560   ถึงวันท่ี  30   
กันยายน   2561 ตามนโยบายท่ีได้แถลงนโยบายไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตําบล  ตามพระราชบัญญัติ
สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537 (แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี 5 พ.ศ. 2546) มาตรา  58/5 
กําหนดให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลจัดทํารายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายท่ีได้แถลงไว้
ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตําบลเป็นประจําทุกปี นั้นกระผม ขอรายงานผลการดําเนินงานต่อสภาองค์การ
บริหารส่วนตําบลด่านขุนทด ดังนี้ 

 
1. ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชดําริ 

 เป้าหมาย 
 เพ่ือบริหารจัดการน้ํา พัฒนาขุดลอก คูคลองและจัดสร้างแหล่งน้ํา พร้อมแก้ไขและป้องกัน
ปัญหาอุทกภัยอย่างเป็นระบบ เพ่ือให้ประชาชนในเขตพ้ืนท่ีองค์การบริหารส่วนตําบลมีน้ําไว้ใช้อุปโภค
บริโภค และการเกษตรตลอดปี พร้อมท้ังพัฒนาชุมชนและสังคมตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 

 แนวทางการพัฒนา 
1.1 ประสานและบริหารจัดการน้ํา ตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  เมื่อ

ปี 2538 เพ่ือแก้ไขและป้องกันปัญหาอุทกภัยอย่างเป็นระบบ 
1.2  พัฒนาขุดลอก คูคลองและจัดสร้างแหล่งน้ํา สงวนและเก็บกักน้ําเพ่ือการเกษตร เพ่ือการ
อุปโภคและบริโภค รวมท้ังวางโครงการเพ่ือแก้ไขปัญหาน้ําท่วมและน้ําแล้ง 

1.3 พัฒนาชุมชนและสังคมตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
โดยได้ดําเนินการตามโครงการเพ่ือสนองตอบต่อนโยบาย จํานวน  1  โครงการ เป็นเงิน

งบประมาณ 83,000 บาท  (แปดหมื่นสามพันบาทถ้วน) 

 



 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชดําริ 
1 โครงการก่อสร้างพนังก้ันน้ําข้างสระตาเผือก ม.9           83,000  

          83,000  บาท 
 

2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านการศึกษา 
เป้าหมาย 
เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนทักษะของบุคลากรในด้านการศึกษา (ครู บุคลากรทางการศึกษา 

นักเรียน) เพ่ือเป็นไปตาม พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติฯ  ท่ีมีวัตถุประสงค์ในการมุ่งพัฒนาคนให้มีความรู้มี
ศักยภาพ  

แนวทางการพัฒนา 
2.1 พัฒนาและเตรียมบุคลากรด้านการศึกษา (ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน) ให้เป็นผู้
มีคุณภาพมีทักษะและศักยภาพตามมาตรฐานสากล รองรับประชาคมอาเซียน 

2.2 สนับสนุนให้มีการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมือและประกอบ
การศึกษา 

2.3 ส่งเสริมการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา 
1 โครงการสนับสนุนอาหารเสริม (นม) เด็กเล็กก่อนวัยเรียนถึงป.6 โรงเรียนใน

พ้ืนท่ี 
879,416.62 บาท 

2 โครงการอุดหนุนอาหารกลางวัน (เด็กอนุบาลและป.1 - ป.6)  1,598,000 บาท 
3 โครงการอุดหนุนอาหารกลางวัน (เด็กเล็กก่อนวัยเรียน) จํานวน 3 ศูนย์ 446,000 บาท 
4 ค่าการจัดการศึกษา(รายหัว) เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อบต. 156,400 บาท 
5 โครงการจัดงานวันเด็ก 56,849 บาท 
6 โครงการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก 25,570.00 บาท 
7 โครงการจัดงานวันเด็ก 56,849.00 บาท 
8 โครงการจัดกิจกรรมเปิดโลกกว้างเพ่ือการเรียนรู้และพัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน 11,405.00 บาท 
9 โครงการจัดการแข่งขันกีฬาสีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสัมพันธ์ 8,275.00 บาท 

10 โครงการฝึกอบรมการพูดในท่ีสาธารณะและการพัฒนาบุคลิกภาพ 
          

47,770.00  บาท 
    3,286,534.62  บาท 



โดยได้ดําเนินการตามโครงการเพ่ือสนองตอบต่อนโยบาย จํานวน   9 โครงการ เป็นเงิน
งบประมาณ 3,286,534.62 บาท  (สามล้านสองแสนแปดหมื่นหกพันห้าร้อยสามสิบสี่บาทหกสิบสอง
สตางค์) 
 
 
3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตร 

เป้าหมาย 
เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมการประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรมให้กับประชาชน  และพัฒนา

คุณภาพการผลิตด้านเกษตรกรรม  มีการจัดให้ความรู้และพัฒนาความสามารถในการนําเอาวิทยาการ
ใหม่  ๆ เพ่ือนําไปประยุกต์ในการทําอาชีพ 

 
แนวทางการพัฒนา 
3.1 ลดต้นทุนการผลิตและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร 
3.2 สนับสนุนการทําการเกษตรทางเลือก 
3.3 ส่งเสริมประชาชนในท้องถิ่นให้มีการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ เพ่ือการบริโภคและการอนุรักษ์ และ
เพ่ิมรายได้ 

 
ดําเนินการตามอํานาจหน้าท่ี โดยได้ดําเนินการตามโครงการเพ่ือสนองตอบต่อนโยบาย 

จํานวน  2 โครงการ เป็นเงินงบประมาณ 101,515 บาท  (หนึ่งแสนหนึ่งพันห้าร้อยสิบห้าบาทถ้วน) 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตร   
1 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง           84,905  บาท 
2 โครงการจัดซ้ือวัสดุทางการเกษตร           16,610  บาท 
      101,515.00  บาท 

 
 

4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม 

เป้าหมาย 
เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพ้ืนท่ี  ให้อยู่อย่างมีความสุข  สามารถ

ดํารงชีวิตอยู่ในสังคมและพ่ึงพาตนเองได้อย่างย่ังยืน และห่างไกลยาเสพติด 
 
 



แนวทางการพัฒนา 
4.1. ส่งเสริมโครงการพัฒนาระดับหมู่บ้าน เพ่ิมศักยภาพสร้างความเข้มแข็งอย่างย่ังยืน  
4.2. ส่งเสริม พัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของสตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสโดย

การจัดกิจกรรมท่ีเหมาะสมและดําเนินการให้เกิดกองทุน หรือจัดหางบประมาณ เพ่ือ
ดําเนินการพัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตอย่างต่อเนื่อง 

4.3. ส่งเสริม พัฒนาคุณภาพของเด็กและเยาวชน เพ่ือเป็นบุคลากรท่ีมีคุณภาพของสังคม
ต่อไปในอนาคต 

4.4. ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพและศักยภาพตามความสามารถของแรงงานในท้องถิ่น 
4.5. ดําเนินการ สนับสนุน และประสานการปฏิบัติเพ่ือป้องกันและให้มีการปราบปรามและ

แก้ไขปัญหาการเสพ การผลิต การจําหน่ายยาเสพติดในทุกระดับ 
 

ดําเนินการตามอํานาจหน้าท่ี โดยได้ดําเนินการตามโครงการเพ่ือสนองตอบต่อนโยบาย 
จํานวน   5 โครงการ เป็นเงินงบประมาณ 13,340,570 บาท  (สิบสามล้านสามแสนสี่หมื่นห้าร้อยเจ็ดสิบ
บาทถ้วน) 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม  
1  โครงการสงเคราะห์เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ       10,713,000  บาท 
2  โครงการสงเคราะห์เบ้ียยังชีพผู้พิการ        2,310,400  บาท 
3  โครงการสงเคราะห์เบ้ียยังชีพผู้ติดเชื้อ HIV            47,500  บาท 
4 โครงการภูมิคุ้มภัยสายใยครอบครัว          266,250  บาท 
5 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด                3,420  บาท 

    13,340,570  บาท 
 

5. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข 
เป้าหมาย 
เพ่ือสนับสนุนการเสริมสร้างการบริการด้านสุขภาพแก่ประชาชน  เพ่ือนําไปสู่การมีสุขภาพ

อนามัยท่ีดีได้รับการบริหารสาธารณะสุขอย่างท่ัวถึงครอบคลุมและเป็นธรรม  รวมท้ังพัฒนาการให้บริการ
ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS)  ให้ประสิทธิภาพ 

แนวทางการพัฒนา 
5.1 สนับสนุนการจัดต้ังกองทุน และเพ่ิมสวัสดิการเพ่ือพัฒนาศักยภาพของอาสาสมัคร

สาธารณสุขหมู่บ้าน (อสม.) 



5.2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้การรักษาพยาบาลประชาชนในระดับตําบล หมู่บ้านและชุมชนท่ีมี
คุณภาพและมาตรฐาน เพ่ือให้ประชาชนได้รับบริการท่ีดี ท่ัวถึง และทันเหตุการณ์ โดย
ร่วมมือกับโรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพตําบล และหน่วยงาน หรือองค์กรท่ีเก่ียวข้อง 

5.3 ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยของประชาชนในระดับหมู่บ้านและชุมชน ให้มีสุขภาพแข็งแรง 
โดยให้การเรียนรู้การดูแลสุขภาพ การออกกําลังกาย การป้องกันโรค การใช้ยาอย่าง
ถูกต้อง และการเข้ารับการตรวจสุขภาพหรือการบริการด้านสาธารณสุขตามขั้นตอนและ
วิธีการทางการแพทย์ 

 
ดําเนินการตามอํานาจหน้าท่ี โดยได้ดําเนินการตามโครงการเพ่ือสนองตอบต่อนโยบาย 

จํานวน    5 โครงการ เป็นเงินงบประมาณ 726,580 บาท (เจ็ดแสนสองหมื่นหกพันห้าร้อยแปดสิบบาท
ถ้วน) 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข 
1 โครงการอุดหนุนการดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดําริด้าน
สาธารณสุข(หมู่ท่ี 2,3,4,5,6,7,10,11,13,14,15,16,17) 

         
260,000  บาท 

2 โครงการป้องกันและควบคุมโรคระบาดตามฤดูกาล 
          
12,300  บาท 

3 โครงการสมทบระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น (สปสช.) 
         
370,000  บาท 

4 โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า 
          
84,280  บาท 

5 โครงการสํารวจข้อมูลจํานวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ (ไม่ใช้งบประมาณ)   
        
726,580  บาท 

 
6. ยุทธศาสตร์โครงสร้างพื้นฐาน 

 เป้าหมาย 
 เพ่ือก่อสร้างและซ่อมบํารุงโครงสร้างพ้ืนฐานในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลให้มีความสะดวก
และมาตรฐาน เพ่ือสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านอ่ืนๆ ให้ประสบความสําเร็จโดยเฉพาะอย่างย่ิงด้านคมนาคม
ขนส่ง ด้านความสงบเรียบร้อย และความสงบสุขของประชาชนและด้านเศรษฐกิจ 
 
 



 แนวทางการพัฒนา 
6.1.  ส่งเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างคุณภาพชีวิตพ้ืนฐาน  ให้สอคล้อง

กับความจําเป็นและความต้องการของประชาชนในการดํารงชิวิตอย่างพอเพียง 
6.2.   ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างท่ัวถึง ให้สามารถตอบสนองความต้องการ 

และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยเฉพาะเส้นทางการขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร แหล่งท่องเท่ียว และพ้ืนท่ีอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการดํารงชีวิตของประชาชน 

6.3.   ประสาน สนับสนุน และร่วมมือกับส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนๆ 
เพ่ือสนับสนุนเครื่องมือ เครื่องจักรกล ตลอดจนผู้ปฏิบัติงานท่ีมีความชํานาญในการ
ก่อสร้าง ปรับปรุง เส้นทางคมนาคม 

6.4.   ประสานในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในด้านสาธารณูปโภค 
 

โดยได้ดําเนินการตามโครงการเพ่ือสนองตอบต่อนโยบาย จํานวน  51 โครงการ เป็นเงิน
งบประมาณ 13,281,863 (สิบสามล้านสองแสนแปดหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยหกสิบสามบาทถ้วน) 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน                                                                

1  โครงการก่อสร้างถนนดิน สายใต้สระวัดใหม่ ม.15 (จ่ายขาดเงินสะสม)  
         

70,000  บาท 

2 โครงการก่อสร้างถนนคสล. ซอยโคกรุ่งเรือง ม.15  (จ่ายขาดเงินสะสม) 
         

347,000  บาท 

3 โครงการก่อสร้างถนนคสล. เส้นทางไปโรงปุ๋ย  ม.3  (จ่ายขาดเงินสะสม) 
         

340,000  บาท 
4 โครงการก่อสร้างถนนคสล. สายสามแยกถึงบ้านนายปรีชา  ม.10  

(จ่ายขาดเงินสะสม) 
347,000 บาท 

5 โครงการก่อสร้างผิวจราจรแอสฟัลติกท์เส้นทางเข้าบ้านกํานันถึง รร.ถนนหักน้อย 
ม.6 (จ่ายขาดฯ) 
 

395,000 บาท 

6 โครงการซ่อมแซมถนนคสล. ซอยร้านอาหารบัวหลันปูผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ม.
2 (จ่ายขาดเงินสะสม) 

445,000 บาท 

7 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกภายในหมู่บ้าน ม.7 (จ่ายขาดเงินสะสม) 
         

395,000  บาท 
8 โครงการซ่อมแซมฝารางระบายน้ําคสล.สี่แยกบ้านนายสุรธีร์ถึงหน้าบ้านนางเข็ม

ทราย ม.14(จ่ายขาดฯ) 
98,000 บาท 

9 โครงการก่อสร้างถนนคสล. เส้นข้างมัธยมด่านขุนทดถึง ม.12 (จ่ายขาดเงินสะสม) 
         

494,000  บาท 



10 โครงการก่อสร้างถนนคสล. เส้นทางเข้าหมู่บ้าน  ม.17 (จ่ายขาดเงินสะสม) 
         

434,000  บาท 

11 โครงการก่อสร้างถนนดินจากหนองตาไกร้ถึงหนองประดู่ ม.16 (จ่ายขาดเงินสะสม) 
         

270,000  บาท 

12 โครงการก่อสร้างถนนคสล. เส้นทางเข้าหมู่บ้าน  ม.16 (จ่ายขาดเงินสะสม) 
         

293,000  บาท 
13 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา ซอยยายจันทร์ ม.11 (จ่ายขาดเงินสะสม)   76,500  บาท 

14 โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก สายโนนสะเดา ม.2 (จ่ายขาดเงินสะสม) 
         

174,000  บาท 

15 โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก สายริมบึง ม.6 (จ่ายขาดเงินสะสม) 
         

122,000  บาท 

16 โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก ซอยหลังอู่เฮียไก่ ม.14 (จ่ายขาดเงินสะสม) 
         

231,000  บาท 

17 โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก ม.9 (จ่ายขาดเงินสะสม) 
         

297,000  บาท 

18 โครงการก่อสร้างถนนคสล. ซอยหน้าบ้านครูนิภาวรรณ ม.12 (จ่ายขาดเงินสะสม) 
         

253,000  บาท 
19 โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก สายนานารีสอร์ท ม.14 (จ่ายขาดเงินสะสม) 117,000  บาท 

21 โครงการก่อสร้างถนนคสล. สายโนนบ้านน้อยเชื่อมต่อ ม.9 (ม.8) (จ่ายขาดฯ) 
         

316,000  บาท 

22 โครงการวางท่อระบายน้ํา ซอยบ้านพ่ีแมว-บ้านตามาว(จ่ายขาดเงินสะสม) 
         

214,000  บาท 

23 โครงการก่อสร้างผิวจราจรแอสฟัลติกท์ทับคสล. ม.5 
      

1,077,000  บาท 
 (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 514,590 บาท และ จ่ายขาดเงินสะสม 562,410 บาท) 
   

24 โครงการก่อสร้างถนนคสล.เส้นติดบ้านกุดน้ําใส (บ่อนไก่) ม.1 
         

305,000  บาท 

25 โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายทุ่งทิพย์ ม.8 
          

57,000  บาท 

26 โครงการก่อสร้างถนนคสล. สายโนนบ้านน้อย บ้านด่านขุนทด ม.8 
         

185,000  บาท 

27 โครงการก่อสร้างถนนคสล.จากสามแยกถึงบ้านนายปรีชาบ้านใหม่ไชยณรงค์ ม.10 
         

305,000  บาท 



28 โครงการก่อสร้างถนนคสล.หน้าศาลากลางหมู่บ้าน บ้านโคกพัฒนา ม.12 
         

187,000  บาท 

29 โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ํา สายบ้านผญ.บุญธรรม  บ้านใหม่ไทยเจริญ ม.13 
         

240,000  บาท 

30 โครงการก่อสร้างถนนคสล. สายบ้านนายต้อผลไม้ บ้านโพธ์ิทองพัฒนา ม.14  
          

26,500  บาท 

31 ก่อสร้างซุ้มประตูทางเข้าหมู่บ้าน ม.14 (หน้าป้ัมปตท.) 
          

95,000  บาท 

32 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายหนองผักบุ้ง บ้านถนนหักน้อยพัฒนา ม.15 
         

301,000  บาท 

33 โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ํา เส้นทางไปบ้านนายจินดา บ้านหัวบึง ม.2   
         

203,000  บาท 

34 โครงการก่อสร้างถนนดิน จากหนองประดู่ถึงหนองตาบาง บ้านจ่ันสันติสุข  ม.16 
         

207,000  บาท 

35 โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก สายหลังการไฟฟ้า บ้านสร้างสรรค์พัฒนา ม.17 
         

226,000  บาท 

36 โครงการก่อสร้างถนนคสล.ซอยบ้านนางแดง บ้านโคกรักษ์ ม.4 
          

90,000  บาท 

37 โครงการก่อสร้างถนนคสล.ซอยบ้านนางวินัย บ้านโคกรักษ์ ม.4 
         

182,000  บาท 

38 โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ํา เส้นสี่แยกบ้านป้าหมาน - สระโตนบ้านโคกรักษ์  
         

212,000  บาท 
 
39 

 
โครงการก่อสร้างถนนคสล.ซอยข้างวัด บ้านใหม่เจริญสุข ม.5 

         
309,500  บาท 

40 โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ําภายในหมู่บ้าน บ้านถนนหักน้อย ม.6  
         

303,500  บาท 

41 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายหนองเกตุ  บ้านดอนกลอย ม.7 
         

290,000  บาท 

42 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอําเภอด่านขุนทดติดต้ังโฟโต้สวิทซ์ ม.5 
        

8,444.59  บาท 
43 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอําเภอด่านขุนทดขยายไฟฟ้าแรงตํ่าและ 

ไฟฟ้าสาธารณะ 
197,418.19 บาท 

44 โครงการก่อสร้างอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
         
347,000  บาท 



45 โครงการก่อสร้างถนนคสล.ซอยบ้านนางสมบูรณ์ (ข้างวัด) ม.3 
         
281,000  บาท 

46 โครงการก่อสร้างถนนคสล.พร้อมยกระดับเส้นทางเข้าหมู่บ้าน ม.16 
         
317,000  บาท 

47 โครงการซ่อมแซมฝาตะแกรงเหล็กซอยบ้านยายเป้า ซอยป้ัมปตท.  
บ้านโพธ์ิทองพัฒนา ม.14 

  89,000 บาท 

48 โครงการซ่อมแซมฝาท่อระบายน้ําสายกลางหมู่บ้าน บ้านหนองโสน ม.11 
          
82,000  บาท 

49 โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ํา ม.3 
         
946,000  บาท 

   (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 445,282 บาท และ จ่ายขาดเงินสะสม 500,718 บาท)   

50 โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสายโรงเหล้า ม.5 
         
229,000  บาท 

51 โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก สายกุดมิตาว ม.4 
         
255,000  บาท 
    
13,281,863  บาท 

 
 

7. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรมประเพณี และกีฬา 

เป้าหมาย 
 เพ่ือฟ้ืนฟูและส่งเสริมคนภายในชุมชน ให้อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และประเพณีของชุมชน
ท้องถิ่น พร้อมส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ภายในชุมชน และการจัดการแข็งขันกีฬาประเภทต่างๆ
ช่วยเสริมสร้างทักษะของเยาวชน นักเรียน นักศึกษา และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน ์

แนวทางการพัฒนา 
7.1. พัฒนาฟ้ืนฟูและส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชน

ท้องถิ่นโคราช เพ่ือการอนุรักษ์สืบสานและเชื่อมโยงสู่กิจกรรมการท่องเท่ียว 
7.2. ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมลานกีฬาชุมชน และจัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ 

ต้ังแต่ระดับหมู่บ้านจนถึงระดับจังหวัด เพ่ือให้เยาวชน นักเรียน นักศึกษา เกิดความ
สนใจและมีแรงจูงใจในกิจกรรมกีฬา รวมถึงสร้างความเป็นเลิศทางด้านกีฬาสู่กีฬาอาชีพ
ในระดับชาติและนานาชาติ 



ได้ดําเนินการตามโครงการเพ่ือสนองตอบต่อนโยบาย จํานวน  1 โครงการ เป็นเงิน
งบประมาณ 60,000 (หกหมื่นบาทถ้วน) 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 7 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา - วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา 

1 โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมแก่เจ้าหน้าท่ี เด็กและเยาวชน 
          
60,000  บาท 
          
60,000  บาท 

 

8. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
 เป้าหมาย 

 เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและมีคุณภาพ  สามารถตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนทุกภาคส่วนได้อย่างรวดเร็ว  และมีการส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการ
พัฒนาและตรวจสอบการทํางานของภาครัฐ   สนับสนุนการเมืองภาคประชาชน  เพ่ีอให้บรรลุแนวทางการ
ดําเนินงานของจังหวัดนครราชสีมาตามยุทธศาสตร์การบริหารราชการให้เป็นไปตามหลักการบริหาร
จัดการบ้านเมืองท่ีดี 

 แนวทางการพัฒนา 
8.1 ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงานขององค์กร  เพ่ือให้รองรับการปฏิบัติภารกิจหน้าท่ี 

ตามท่ีกฎหมายกําหนดอย่างมีประสิทธิภาพ 
8.2 นําระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงานภายในองค์กร เพ่ือให้บริการประชาชนให้ 

สะดวก รวดเร็ว แม่นยํา โดยยึดถือประโยชน์สูงสุดของประชาชน ผู้รับบริการเป็นสําคัญ 
8.3 สนับสนุนบุคลากรขององค์กรให้ได้รับการศึกษา อบรม การทําวิจัย เพ่ิมพูนความรู้เพ่ือ

ยกระดับประสิทธิภาพ การทํางานให้เกิดประสิทธิผลในการบริการประชาชน            
8.4 เปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามีส่วนร่วมในการกําหนดนโยบายและความต้องการ  ของ

ประชาชนในการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

ได้ดําเนินการตามโครงการเพ่ือสนองตอบต่อนโยบาย จํานวน  27 โครงการ เป็นเงิน
งบประมาณ 2,270,932 (สองล้านสองแสนเจ็ดหมื่นเก้าร้อยสามสิบสองบาทถ้วน) 

 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 8 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 



1 โครงการจัดทําปฏิทินอบต.ด่านขุนทด 
          

85,000  บาท 

2 โครงการฝึกอบรมและทัศนะศึกษาดูงาน 
         

450,000  บาท 
3 การจัดประชุมหรือสัมมนาในการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน      731  บาท 

4 โครงการปกป้องสถาบันสําคัญของชาติ  
          

97,740  บาท 
ผ้าขาวดําถวายความอาลัย,ค่าใช้จ่ายเข้าชมนิทรรศการในหลวง ร.9,) 

5 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง (จัดซ้ือกรวยยาง,เสา,แผงก้ัน) 
          

59,400  บาท 

6 วัสดุเครื่องแต่งกาย (จัดซ้ือเสื้อก๊ักสะท้อนแสง อปพร.) 
          

33,000  บาท 

7 วัสดุเครื่องดับเพลิง (จัดซ้ือถังดับเพลิง,เติมน้ํายาถังดับเพลิง) 
          

27,500  บาท 

8 วัสดุก่อสร้าง 
          

20,535  บาท 
9 โครงการประชาสัมพันธ์งานจัดเก็บรายได้ (ไม่ใช้งบประมาณ) 

10 โครงการฝึกอบรมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานและพนักงานจ้าง 
         

681,926  บาท 

11 โครงการอบรมให้ความรู้กฎหมายเบ้ืองต้น  
          

19,476  บาท 

12 โครงการจัดซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 
          

97,020  บาท 

13 โครงการจัดซ้ือโต๊ะพับอเนกประสงค์ จํานวน 14 ตัวๆละ 2,000 บาท 
          

28,000  บาท 
14 โครงการสํารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการท่ีมีต่อคุณภาพการให้บริการ  20,000        บาท 
15 โครงการติดต้ังและบริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ADSL และค่าเช่าพ้ืนท่ี

ทําโฮมเพจ 
26,749 บาท 

16 โครงการจัดซ้ือเก้าอ้ีพักคอย 
            

4,800  บาท 

17 โครงการจัดซ้ือโต๊ะทํางานพร้อมเก้าอ้ี  จํานวน 1 ชุด  (กองคลัง) 
            

4,800  บาท 

18 โครงการจัดซ้ือตู้เก็บเอกสารชนิดบานเลื่อนกระจก จํานวน 1 ตู้ 
            

2,900  บาท 



19 โครงการจัดซ้ือตู้เก็บเอกสารแบบทึบ จํานวน 1 ตู้ 
            

3,800  บาท 

20 โครงการจัดซ้ือเก้าอ้ีปฏิบัติงาน จํานวน 12 ตัวๆละ 2,100 บาท 
          

25,200  บาท 
21 โครงการจัดซ้ือเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง จํานวน 5 เครื่อง 140,000 บาท 

22 โครงการจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับประมวลผลแบบท่ี 2 
          

29,500  บาท 

23 โครงการจัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 
         

134,700  บาท 

24 โครงการจัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง 
         

252,895  บาท 

25 โครงการจัดซ้ือกระเป๋ายาโมเบดิก 
            

1,660  บาท 

26 โครงการจัดซ้ือเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง 
            

8,900  บาท 

27 โครงการจัดซ้ือเก้าอ้ีสําหรับปฏิบัติราชการ  
          

14,700  บาท 
      

2,270,932  บาท 
 
 
 
 
 

9. ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
เป้าหมาย 
เพ่ือส่งเสริมให้มีการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  เพ่ิมความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพย์สินของประชาชนในพ้ืนท่ี 

แนวทางการพัฒนา 
1. ส่งเสริมและสนับสนุนการติดต้ังระบบกล้องวงจรปิดในเขตชุมชน และสถานท่ีสําคัญ เพ่ือ
สร้างความอบอุ่นใจ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 



2. สนับสนุนการฝึกอบรมจัดต้ังและอบรมฟ้ืนฟูตํารวจบ้าน และอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพล
เรือน (อปพร.) เพ่ือเป็นกําลังสนับสนุนเจ้าหน้าท่ีรัฐ และดูแลรักษาความปลอดภัยและ
การจราจรในชุมชนหมู่บ้าน 

 ได้ดําเนินการตามโครงการเพ่ือสนองตอบต่อนโยบาย จํานวน  6 โครงการ เป็นเงิน
งบประมาณ 283,265 (สองแสนแปดหมื่นสามพันสองร้อยหกสิบห้าบาทถ้วน) 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 9 ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
1 โครงการต้ังจุดตรวจป้องกันและลดอุบัติเหตุทางการจราจรในช่วงเทศกาล 
(ป้ายและวัสดุปฏิบัติงาน) 

18,515 บาท 

2 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสําคัญ (ค่าเบ้ียเลี้ยง) 
          
74,400  บาท 

3 โครงการฝึกอบรมและทบทวนหลักสูตรบอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) 
          
95,020  บาท 

4 โครงการฝึกอบรมซักซ้อมแผนป้องกันสาธารณภัย 
          
19,980  บาท 

5 โครงการจัดซ้ือวัสดุเคมีดับเพลิง 
          
36,850  บาท 

6 โครงการจัดซ้ือวัสดุเครื่องแต่งกาย อปพร. 
          
38,500  บาท 
        
283,265  บาท 

10. ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
เป้าหมาย 

 เพ่ือพัฒนาระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมอันพึงปรารถนาร่วมกันไม่ให้มีปัญหาภายในชุมชน   
สนับสนุนการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและตระหนักถึงความสําคัญของทรัพยากรธรรมขาติและสิ่งแวดล้อม    

 แนวทางการพัฒนา 
10.1. ส่งเสริม สนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน 

ในการพัฒนาฟ้ืนฟูและอนุรักษ์แหล่งน้ํา ลุ่มน้ําลําคลอง และป่าไม้ให้มีความอุดมสมบูรณ์ 
10.2.  ส่งเสริม สนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ

ภาคเอกชน ในการรณรงค์และสร้างจิตสํานึก เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษและ
ปัญหาสิ่งแวดล้อมของชุมชนท้องถิ่นทุกระดับ  



ได้ดําเนินการตามโครงการเพ่ือสนองตอบต่อนโยบาย จํานวน  4 โครงการ เป็นเงิน
งบประมาณ 128,360 (หนึ่งแสนสองหมื่นแปดพันสามร้อยหกสิบบาทถ้วน) 
ยุทธศาสตร์ที่ 10 ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

1 โครงการตลาดนัดมูลฝอยและการกําจัดน้ําเสียในชุมชน 
          
14,150  บาท 

2 โครงการรณรงค์ใช้รถจักรยานในชีวิตประจําวัน 
          
14,580  บาท 

3 โครงการจัดซ้ือถังขยะให้กับชาวบ้าน หมู่ท่ี 1 - 17  
          
49,850  บาท 

4 โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
          
49,780  บาท 
        
128,360  บาท 

 
จากการปฏิบัติหน้าท่ีในฐานะนายกองค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด อาจมีปัญหาและ

อุปสรรคในด้านต่างๆ บ้าง เนื่องจากข้อจํากัดในเรื่องงบประมาณ ระเบียบกฎหมายท่ีไม่เอ้ืออํานวยต่อการ
ดําเนินงาน  จึงทําให้ไม่สามารถจัดสรรงบประมาณให้กับโครงการต่างๆ ได้ท้ังหมด  รวมท้ังไม่สามารถ
แก้ไขปัญหาความเดือนร้อนให้กับพ่ีน้องประชาชนได้อย่างท่ัวถึง  แต่อย่างไรก็ตามด้วยความเชื่อมั่น  
ศรัทธา  และกําลังแรงใจจากพ่ีน้องประชาชนตลอดจน ความสามัคคี ร่วมมือร่วมใจของ สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทดทุกท่าน เจ้าหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด และ
ความเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันของทีมผู้บริหาร  กระผมขอขอบคุณ สภาองค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด 
ทุกท่าน คณะผู้บริหาร ตลอดจนเจ้าหน้าท่ี ท่ีทําหน้าท่ีเป็นฟันเฟืองขับเคลื่อนให้ องค์การบริหารส่วนตําบล
ด่านขุนทด ประสบผลสําเร็จตามนโยบายท่ีกําหนด และขอให้คํามั่นว่า การดําเนินการในปีงบประมาณ
ต่อไป จะดําเนินการตามแผนงาน  นโยบายท่ีกําหนด กระผมและคณะผู้บริหาร พร้อมท่ีจะทุ่มเททํางาน 
อย่างเต็มกําลังและความสามารถ เพ่ือความสุขของพ่ีน้องประชาชนชาวตําบลด่านขุนทด เพ่ือไปสู่วิสัยทัศน์ 
“องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด มุ่งมั่นพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  จัด
การศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต”   
   
         

 
(นายวาเรนทร์  ประภาสุชาติ 

นายกองค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด 
10 ตุลาคม  2561 


