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นายกองคการบริหารสวนตําบลประทัดบุ 
เสนอตอ  สภาองคการบริหารสวนตําบลประทัดบุ 

 
 



เรียน  ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลประทัดบุ  และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลประทัดบุ  
ผูเขารวมประชุมทุกทาน 
 ดวยรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  ๒๕๖๐  หมวด ๑๔  มาตรา ๒๕๓  บัญญัติใหองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินตองรายงานผลการดําเนินงานตอประชาชนในเรื่องการจัดทํางบประมาณ  การใชจาย   และผล
การดําเนินงานในรอบปงบประมาณ   เพื่อใหประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบและกํากับการบริหารจัดการ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น  และตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ. ๒๕๓๗แกไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๕)  พ.ศ.  ๒๕๔๖  มาตรา ๕๘/๕  ไดกําหนดใหนายกองคการบริหารสวนตําบลจัดทํารายงาน
แสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายท่ีไดแถลงไวตอสภาองคการบริหารสวนตําบลเปนประจําทุกป   และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย  วาดวยการจัดทําแผนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๙  ขอ ๑๓ กําหนดให
ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอสภาทองถิ่น  คณะกรรมการ
พัฒนาทองถิ่น  และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนทราบอยางนอยปละสองครั้ง  
ภายในเดือนเมษายน  และเดือนตุลาคมของทุกป 
 ดังนั้นเพื่อใหการปฏิบัติใหเปนไปตามเจตนารมณแหงรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช 
๒๕๖๐  หมวด ๑๔ มาตรา ๒๕๓ทองถ่ิน  และตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ. 
๒๕๓๗แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๕)  พ.ศ.  ๒๕๔๖  มาตรา ๕๘/๕  ดิฉันจึงขอรายงานการดําเนินงาน  การจัดทํา
งบประมาณการใชจาย  และผลการดําเนินงานตามที่ไดแถลงนโยบายตอ สภา อบต. รวมทั้งรายงานการติดตาม
ประเมินผลแผนพัฒนา  ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑  เพื่อใหสภาองคการบริหารสวนตําบลอันทรงเกียรติไดรับ
ทราบและเพ่ือประกาศใหประชาชนทราบ  เพื่อสงเสริมการมีสวนรวมในการตรวจสอบและกํากับการบริหารจัดการ
ขององคการบริหารสวนตําบลประทัดบุ  ตอไป 
ทานประธานสภา อบต.  ท่ีเคารพ 
 ตลอดปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๑  ที่ผานมานี้  ดิฉันนางเขมานันท  วรทรัพย  ปลัดองคการบริหารสวน
ตําบล  ปฏิบัติหนาที่ นายกองคการบริหารสวนตําบลประทัดบุ  ไดดําเนินการแกไขปญหาความเดือดรอยและ
ตอบสนองตอความตองการของประชาชน  เพื่อใหพี่นองประชาชน  ไดรับประโยชนและความพึงพอใจสูงสุดตามท่ีได
คาดหวังเอาไว  แตท้ังนี้อยูภายใตขอจํากัดหลายประการ  งบประมาณที่เพียงพอ  ตลอดจนระบบบริหารจัดการที่
เปนอุปสรรค  ซึ่งดิฉันไดดําเนินการจนประสบความสําเร็จในระดับหนึ่ง  โยในการแกไขปญหาจะมุงเนนใหคนสวน
ใหญไดรับประโยชนมากที่สุด  จึงใครขอแถลงผลการดําเนินงาน  ตามนโยบาย  ที่นายกองคการบริหารสวนตําบล
ประทัดบุไดแถลงไวตอสภา อบต. เมื่อวันที่  ๒๙  เดือนมิถุนายน  พุทธศกัราช  ๒๕๕๕ ดังตอไปนี้ 

๑.  นโยบายการพฒันาดานโครงสรางพื้นฐาน 
 จากนโยบายที่มุงเนนที่จะยกระดับการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน  เพื่อสนับสนุนการคา  การลงทุน  การ
พัฒนาดานการเกษตร  ใหเสนทางคมนาคมไดมาตรฐาน  สิ่งสาธารณปูโภค   และสิ่งสาธาณูปการ กอสราง/ปรบัปรุง
แหลงเก็บน้ํา ตอบสนองตอความตองการของประชาชนอยางเต็มประสิทธิภาพ  ไดดําเนินการพัฒนาดานโครงสราง
พื้นฐานเพื่ออํานวยความสะดวก   เพื่อการประกอบอาชีพ  และเพื่อความปลอดภัย  และประโยชนนานัปการ  อัน
ประกอบดวย 

๑.  โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
๒.  โครงการซอมสรางผิวทางแอสฟสตติกคอนกรีต 
๓.  โครงการวางทอระบายน้ํา 
๕.  โครงการติดตั้งไฟฟาสองสวางระบบไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย 
๖..  โครงการกอสรางระบบประปา 
๗.  โครงการปรับปรุง/ซอมแซมระบบประปา เปนตน  ดังรายละเอียดโครงการแนบทายผนวก 
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๒.  นโยบายการพัฒนาดานเศรษฐกิจ 
  นโยบายดานการเศรษฐกิจไดมุงเนนการพัฒนาและการสงเสริมการประกอบอาชีพเสริม  สงเสริม
การฝกอบรมใหกับกลุมอาชีพ  การดําเนินกิจกรรมตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง และมาตรการสําคัญเรงดวนเพื่อ
ชวยเหลือเกษตรกรและคนยากจนในการเสริมสรางความเขมแข็งอยางย่ังยืนอันประกอบดวย 

๑.  โครงการเศรษฐกิจพอเพียง 
๒.  โครงการสงเสริมการประกอบอาชีพ 
๓.  การสนับสนุนการดาํเนินการดานเกษตรอินทรีย 
๔.  สงเสริมสนับสนุนการผลิตนาแปลงใหญ มันแปลงใหญ  เมล็ดพันธขาว 

เปนตน  ดังรายละเอียดโครงการแนบทายผนวก 
 

๓.  นโยบายการพฒันาดานสังคม 
  การพัฒนาดานสังคม  ถือวาเปนนโยบายหนึ่งที่สําคัญที่จะทําใหชุมชนมีความเขมแข็งมั่นคง  และ

ยั่งยืน    ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ไดดําเนนิการพัฒนาดานสังคม  แยกรายละเอียดแตละดาน  ดังนี้ 
๓.๑  ดานสวัสดิการสังคม 

การสวัสดิการสังคมเพื่อการพัฒนาคม  ไดดาํเนินการตามนโยบายของรัฐ เพื่อมอบสวัสดิการใหกับผูพิการ  คนชรา  
ผูดอยโอกาส เพ่ือเปนการสงเคราะหราษฎรตามอํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบล  เชน  
๑.  โครงการเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ  ผูพิการ ผูปวยเอดส 
๒.  โครงการชวยเหลือสงเคราะหเด็กยากจนผูดอยโอกาส 
๓.  โครงการกิจกรรมวันผูสูงอายุ 
๔.  โครงการกิจกรรมวันเด็ก 

เปนตน  ดังรายละเอียดโครงการแนบทายผนวก 
๓.๒  ดานการสาธารณสุข 

การสาธารณสุข ไดมุงเนนพัฒนาคนใหมีความสมบูรณทั้งทางรางกายและจิตใจ  รวมทั้งสติปญญา  ในการ
สรางความเขมแข็ง อยางย่ังยืนใหกับชุมชน  โดยความรวมมือกับโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพกองทุนหลักประกัน
สุขภาพตําบล  และเครือขายองคกรภาคประชาชน  ในการใหบริการตรวจสุขภาพ  ใหความรูเรื่องสุขภาพใหกับ
ประชาชน  ผูสูงอายุ  ผูมีภาวะความเสี่ยง  สนับสนุนการดําเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน  เพื่อรวมกัน
ประสานงานกับองคการบริหารสวนตําบลในดานการบริการสุขภาพแกประชาชน การดําเนินการปองกันและควบคุม
โรคเชนการปองกันควบคุมโรคไขเลือดออกและกิจกรรมดานสุขภาพเพ่ือไปสูตําบลจัดการสุขภาพตอไป รายละเอียด
แนบทายผนวก 

 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน  ไดอบรมเพิ่มประสิทธภิาพงานปองกันบรรเทาสาธารณภัย 
การใหความชวยเหลือขณะเกิดเหตุในเบื้องตนอยางทันทวงที และชวยเหลือบรรเทาทุกข  ทั้งยังไดดําเนินโครงการ
ปองกันการจมน้ํา จัดตั้งทีม “ประทัดบุเรดดี้” เพื่อแกไขปญหาใหจากตนเหตุ ในปงบประมาณ   พ.ศ.  ๒๕๖๑  ไดรับ
การประเมิน การปองกันเด็กจามน้ํา   ระดับทองแดง 

 โครงการบริหารจัดการระบบการแพทยฉุกเฉินตําบลประทัดบุ  ไดจัดบริการรับสงตอผูปวยฉุกเฉินตลอด 
๒๔  ชั่วโมง  นอกจาก  กรณีประชาชนผูดอยโอกาส และเจ็บปวยหนักไมสามารถไปพบแพทยไดดวยตนเอง ก็ได
ดําเนินการบรรเทาทุกขพิจารณาจัดสงผูปวย ตามกรณีท่ีจําเปนตอไป  การดําเนนิกิจกรรมดานความปลอดภัยในทุก
ดานครอบคลุมทุกประการ  รายละเอียดแนบทายผนวก 
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๓.๓  การพัฒนาดานการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรมและการกีฬา 
 การพัฒนาดานการศึกษา  มุงเนนการพัฒนาการศึกษาทั้งในระบบ  การศึกษานอกระบบ การศึกษาตาม

อัธยาศยั   การศกึษาท้ัง ๓  รูปแบบมีความสําคัญไมย่ิงหยอนกวากัน โดยในการจัดการศึกษาในระบบไดดําเนินการ  
 พัฒนายกระดับมาตรฐานการศึกษา  และการจัดประสบการณการเรียนรูของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เชนการสนับสนุน

สื่อวัสดุการเรียน  โครงการอาหารเสริม(นม)ของศนูยพัฒนาเด็กเล็ก  โครงการอาหารกลางวัน  ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
,โครงการอาหารเสริม(นม)  โครงการอาหารกลางวัน  ของโรงเรียนทั้ง  ๒  โรง(โรงเรียนเจริญราษฏรวิทยา,โรงเรียน
บานพนม นอกจากนี้ไดดําเนินการผลักดันใหมีการจัดทําแผนยุทธศาสตรดานการศึกษา  แผนจัดการศึกษาสามปของ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก แผนปฏิบัติการประจําป  การใหผูดูแลเด็กไดรับการสงเสริมพัฒนาความรู  เพื่อพัฒนาคุณภาพ
บุคลากร  พัฒนาศูนยใหไดมาตรฐานการศึกษา(ข้ันพื้นฐาน)ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

 การสงเสริมการกีฬาและนันทนาการ  สงเสริมและพัฒนาใหประชาชนและเยาวชนท่ัวไป  เด็กเล็กและ
สูงอายุ  ไดมีกิจกรรมออกกําลังการ  และเสริมสรางสุขภาพ   เชน  กิจกรรมกีฬาปฐมวัย  กิจกรรมวันเด็กแหงชาติ  
แขงขันกีฬาเยาวชนและประชาชน  “ประทดับุคัพ” 

 การสงเสริมศาสนาและวัฒนธรรม  ภูมิปญญาทองถิ่น  ดําเนินการเพื่อใหเกิดจิตสํานึกรักษบานเกิด  
สอดคลองกับวีชีวิตชุมชน  การปฏิบัติธรรม การเขาวัดฟงธรรม  จรรโลงจิตใจ กิจกรรมวันผูสูงอายุ  เปดโอกาสใหบุตร
หลานไดมีโอกาสแสดงความกตัญูและแสดงมุทิตาจิต  รดน้ําขอพรจากผูสูงอายุ ประสานความรวมมือในลักษณะ 
“บวร” บาน วัด โรงเรียน  และการปกครองทองที่ การปกครองทองถ่ิน  กิจกรรมประทัดบุสรางสุข  และการฟนฟู
อนุรักษการรํากนอบติงตอง ใหกับเด็กและเยาวชนประชาชน  ไดมีสวน รวมกันดําเนินการสรางอัตลักษณของชุมชน 

การปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภในวัยรุน   ใหเยาวชนมีความรูความเขาใจเรื่องเพศวิธีศึกษา  ลดจํานวนคุณ
แมวัยใส  ซึ่งเปนปญหาระดับจังหวัด และระดับประเทศ  การจัดการผานกระบวนการเครือขายชุมชน  และสวน
ราชการที่เก่ียวของ  ไดรับรางวัลชนะเลิศ  ระดับจังหวัด  ในปะ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

รายละเอียดแนบทายผนวก 
๔.  ดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  

 การเนินโครงการตามแนวพระราชดําร ิ เพื่อการอนุรักษน้ํา  อนุรักษปา  อนุรักษดิน  เพือ่ให
ประชาชนไดตระหนักและหวงแหน  ปกปองรักษา  ดูแล  สาธารณประโยชนของชุมชน  การมสีวนรวมใน
การดูแลและรักษา  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  เชนการจัดกิจกรรมฝกอบรมใหความรู,  ปลูกตนไม
ในโอกาสตางๆ,  กิจกรรมปลูกหญาแฝก  เปนตน 

 การดาํเนินการรังวัดออกหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง  ปาเสมาะเกรียลปาประเลียนและปาปวงตึก  
จํานวน  17  แปลง  ดังนี้ 

แปลงที่ ๑  เลขที่ ส.ร. 05256  เนื้อที่ประมาณ  91 ไร 2 งาน 25 ตารางวา 
แปลงที่ ๒  เลขที่ ส.ร. 05257  เนื้อที่ประมาณ  390 ไร 3 งาน 41 ตารางวา 
แปลงที่ ๓  เลขที่ ส.ร. 05258  เนื้อที่ประมาณ  35 ไร 2 งาน 67 ตารางวา 
แปลงที่ ๔  เลขที่ ส.ร. 05259  เนื้อที่ประมาณ  39 ไร 1 งาน 88 ตารางวา 
แปลงที่ ๕  เลขที่ ส.ร. 05260  เนื้อที่ประมาณ  24 ไร 3 งาน 43 ตารางวา  
แปลงที่ ๖  เลขที่ ส.ร. 05261  เนื้อที่ประมาณ  6 ไร - งาน 13 ตารางวา 
แปลงที่ ๗  เลขที่ ส.ร. 05262  เนื้อที่ประมาณ  4 ไร 3 งาน 27 ตารางวา 
แปลงที่  ๘  เลขที่ ส.ร. 05263  เน้ือที่ประมาณ  6 ไร - งาน 89 ตารางวา 
แปลงที่  ๙  เลขที่ ส.ร. 05264  เน้ือที่ประมาณ  21 ไร 2 งาน 02 ตารางวา 



-4- 

แปลงที่  ๑๐  เลขที่ ส.ร. 05265  เนื้อที่ประมาณ  4 ไร 2 งาน 53 ตารางวา 
แปลงที่  ๑๑  เลขที่ ส.ร. 05266  เนื้อที่ประมาณ  2 ไร - งาน 93 ตารางวา 
แปลงที่  ๑๒  เลขที่ ส.ร. 05267  เนื้อที่ประมาณ  1 ไร 1 งาน 90 ตารางวา 
แปลงที่ ๑๓  เลขที่ ส.ร. 05268  เนื้อท่ีประมาณ   - ไร 1 งาน 80 ตารางวา 
แปลงที่ ๑๔  เลขที่ ส.ร. 05269  เนื้อท่ีประมาณ  21 ไร 3 งาน 32 ตารางวา 
แปลงที่ ๑5  เลขที่ ส.ร. 05270  เนื้อท่ีประมาณ  5 ไร 1 งาน 74 ตารางวา 
แปลงที่ ๑6  เลขที่ ส.ร. 05271  เนื้อท่ีประมาณ  90 ไร 2 งาน 55 ตารางวา 
แปลงที่ ๑7  เลขที่ ส.ร. 05272  เนื้อท่ีประมาณ  36 ไร 2 งาน 66 ตารางวา 
 รายละเอียดแนบทายผนวก 
 

๕.  ดานการเมือง  การบริหารและการปกครอง 
 จากแนวนโยบายดานการเมือง  การบริหารและการปกครอง ไดจัดใหมีการบริหารจัดการองคกร เนนการ

ใหบริการแกประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลประทัดบุ  ไดใหความสําคัญเนนย้ําโดยเฉพาะพนักงานสวน
ตําบลและพนักงานจางทุกคน  ใหบริการกับพี่นองประชาน  ทั้งในท่ีตั้งสํานักงาน  อบต.  และบริการนอกสํานักงาน 
อบต.  ไดแก  งานบริการจัดเก็บภาษี  เพื่ออํานวยความสะดวกใหกับประชาชน  โครงการ  อบต.  พบประชาชน เนน
การใหความรูและการบริการเชิงรุกดานการบริการขอมูลขาวสาร  ไดมีการเชาพ้ืนท่ีจัดเก็บและดูแลเว็ปไซด  ของ 
อบต. www.pratadbu.com เพื่อประชาสัมพันธขอมูลขาวสารผานระบบอินเตอรเน็ต  และการปดประกาศ
ประชาสัมพันธ เพื่อใหชุมชนไดรับรูถึงการปฏิบัติงานขององคการบริหารสวนตําบล   นอกจากนี้ยังจัดใหมีแบบฟอรม
คํารองตางๆ  เพื่ออํานวยความสะดวกในการขอรับบริการตางๆ  ไมวาจะเปนแบบฟอรมย่ืนคํารองขอรับบริการ ขอมูล
ขาวสาร  ตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารทางราชการ  พ.ศ. ๒๕๔๐  แสดงใหเห็นวาการดําเนินงาน บริหารงานของ
องคการบริหารสวนตําบลประทัดบุเปนไปดวยความโปรงใส ชัดเจน ตรวจสอบได 

 ความพรอมในดานบุคลากร  ในการปฏิบัติงานขององคการบริหารสวนตําบลประทัดบุ  ผูใหบริการมีความรู  
ทักษะ  ทัศนคติ  และพฤติกรรมที่มุงตอการบริการและตอบสนองตอความตองการของประชาชนดวยความเสมอภาค 
เปนธรรม  ตามหลักกฎหมาย ขอระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เก่ียวของ ตลอดจนไดดําเนินการประกาศลดข้ันตอน
และระยะเวลาการปฏิบัติราชการ  ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖  และ
พัฒนาคุณภาพวัสดุอุปกรณ/ครภุัณฑที่จําเปน  พรอมกับพัฒนาศักยภาพพนักงานสวนตําบลและพนักงานจางโดยการ
สงเขารับการฝกอบรม  , จัดใหมีการประชุมพนักงานทุกเดือน  และการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการบานเมือง
ที่ดี 

ในปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๑  องคการบริหารสวนตําบลประทัดบุ  ไดรับรางวัล   องคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน  “ดีเดน”คุณธรรมและจริยธรรมความโปรงใส  ในการดําเนินงานของหนวยงานของรัฐ  ประจําป  พ.ศ. 
๒๕๖๐ 

 นอกจากนี้ไดจัดทําโครงการเพื่อใหพี่นองประชาชน  ไดเขามามีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น  ใน
รูปแบบตางๆๆ  อาทิเชน  การจัดเวทีประชาคม  จัดชองทางแสดงความคิดเห็น  จัดใหมีแบบสอบถามความพึงพอใจ
ในการรับบริการ  และการบริการประชาชนในการรองทุกข/รองเรียน เพื่อจะไดแกไขปญหาบรรเทาทุกขใหกับ
ประชาชนตอไป 
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องคการบริหารสวนตําบลประทัดบุ  ดําเนินงานรวมกับศูนยยุติธรรมชุมชนตําบลประทัดบุ  ในการ
ดําเนินการไกลเกลี่ยขอพิพาท  และรับเรื่องรองทุกขและสงตอในการขอรับการชวยเหลือจากหนวยงานที่เกี่ยวของ  
และในป  พ.ศ. ๒๕๖๑  ผูตรวจราชการกระทรวงยุติธรรมไดมาตรวจเยี่ยมที่องคการบริหารสวนตําบลประทัดบุ 

รายละเอียดแนบทายผนวก 
๖.  ดานการวางแผน  การสงเสริมการลงทุน  พาณิชยและการทองเที่ยว 

    จัดใหมีการใหความรูและพัฒนาศักยภาพการทองเที่ยวในพื้นที่ วนอุทยานเขาสวาย  เขารวมกิจกรรม  
ประเพณีขึ้นเขาสวาย  เปนประจําทุกป 

    องคการบริหารสวนตําบลประทัดบุ  ไดเขารวมกิจกรรมสงเสริมประเพณีขึ้นเขาสวายรวมกับองคการ
บริหารสวนจังหวัดเปนประจําทุกป 

 ในป พ.ศ. ๒๕๖๑   องคการบริหารสวนตําบลประทัดบุ  ไดสงเสริมการทองเที่ยว  และสรางความรวมมือ
จากชุมชน  จัดกิกรรมเดิน- วิง  ประทัดบุสรางสุข สรางรอยย้ิม  ครั้งที่ ๑  เพื่อใหประชาชนไดมีสวนรวมและ
ประชาสัมพันธการทองเที่ยว  เชื่อมโยงวัฒนธรรมทองถ่ิน  เพื่อไปสูการทองเท่ียวเชิงตอไป 

รายละเอียดแนบทายผนวก 
           

   (ลงช่ือ) 
       (นางเขมานันท  วรทรัพย) 

       ปลัดองคการบริหารสวนตําบล  ปฏิบัติหนาท่ี 
        นายกองคการบริหารสวนตําบลประทัดบุ 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


