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ของ 
 
 
 
 

นายสังวาลย์  เลิศสงคราม 
นายกองค์การบรหิารส่วนตำบลกดุแห ่

 
 

ที่ได้แถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดแห ่
เมื่อวันท่ี  7  กุมภาพันธ์  2564 

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดแห่ 
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                  คำนำ 
 

                         รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 287 วรรคสาม บัญญัติให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นต้องรายงานการดำเนินงานต่อประชาชนในเรื่อง การจัดทำงบประมาณ การใช้จ่าย และ ผลการ
ดำเนินงานในรอบปี เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 มาตรา 58/5 วรรคท้าย ให้นายก
องค์การบริหารส่วนตำบล จัดทำรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบลเป็นประจำทุกปี 
 
                        ดังนั้น เพ่ือปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญและพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหาร 
ส่วนตำบลดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลกุดแห่  อำเภอนากลาง  จังหวัดหนองบัวลำภู   จึงจัดทำรายงานแสดงผล
การปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดแห่ ที่แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดแห่     
เมื่อวันที่ 7  กุมภาพันธ์  2564 และรายงานผลการปฏิบัติงานในห้วงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2564 ถึง วันที่ 30 กันยายน 
2565 ขึ้น เพ่ือรายงานต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดแห่ และประกาศให้ประชาชนได้ทราบถึงผลการปฏิบัติงานใน
รอบ 1 ปี และเพ่ือเป็นข้อมูลเบื้องต้นในการใช้ประกอบการจัดทำโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาในโอกาสต่อไป 
                                                  

คณะผู้บริหาร 
         องค์การบริหารส่วนตำบลกุดแห่ 

7  ธันวาคม  2565 
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                        สารบัญ 
 
          เนื้อหา                                                                                  หน้า 
 
           ส่วนที่ 1                                                                                              4 

คำแถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดแห่                                                         
ในการบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบลกุดแห่ 
นายสังวาลย์  เลิศสงคราม  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดแห่ 

           ส่วนที่ 2                                                                                             6 
รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของ 
นายสังวาลย์  เลิศสงคราม  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดแห่ 
ในรอบ 1 ปี  ปีงบประมาณ 2565 
(ระหว่างวันที่ 28 พฤศจิกายน 2564 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2565) 

          ส่วนที่ 3                                                                                             21 
                       รายละเอียดแนบท้ายสรุปผลการปฏิบัติงานนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดแห่ 
                       ซึ่งเป็นเป็นผลการดำเนินการตามนโยบายและข้อสั่งการของนายสังวาลย์  เลิศสงคราม 
 
          ภาคผนวก                                                                                               
                       รปูภาพรายงานผลการปฏิบัติงานภายใต้นโยบายนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดแห่ 
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                                   คำแถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดแห่ 

ในการบริหารงานของ 
นายสังวาลย์  เลิศสงคราม  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดแห่ 

………………………………………… 
                     ตามประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2564  ได้ประกาศผลการเลือกตั้งให้
กระผมนายสังวาลย์  เลิศสงคราม ได้รับเลือกตั้งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดแห่ นั้น 
           เพ่ือให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดแห่เป็นไปตามนโยบายในด้านต่างๆควบคู่ไปกับ
การแก้ไขปัญหาเร่งด่วนเพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ดีขึ้นครอบคลุมภารกิจหลักขององค์การบริหารส่วนตำบลซึ่งภารกิจหลัก
หรือหน้าที่  ทีอ่งค์การบริหารส่วนตำบลต้องทำในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ตามมาตรา 67 แห่งพระราชบัญญัติ
สภาตำบลและองคก์ารบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนตำบลตำบลมีหน้าที่
ต้องทำในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล  ดังต่อไปนี้ 

(1) จัดให้มีและบำรุงรักษาทางน้ำและทางบก                        
(2) รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ  ทางเดิน และทีส่าธารณะ รวมทั้ง การกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล 
(3) ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ 
(4) ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย                                                                                                        
(5) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม                                                                                
(6) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ 
(7) คุ้มครอง ดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม                      
(8) บำรุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น                     

  (9) หน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรให้ตามความจำเป็นและสมควร 
          การปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของ
ประชาชนโดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  และให้คำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตำบล  การจัดทำงบประมาณ  การจัดซื้อจัดจ้าง  การตรวจสอบ  การประเมินผลการปฏิบัติงาน
และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการนั้นและหลักเกณฑ์และวิธีการ
ที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด 
         และตามมาตรา 68 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนตำบล อาจจัดทำกิจกรรมใดๆ ในเขต
องค์การบริหารส่วนตำบล  ดังต่อไปนี้ 

     (1) ให้มีน้ำเพ่ือการอุปโภค บริโภค และการเกษตร    
     (2) ให้มแีละบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอ่ืน                                      
     (3) ให้มแีละบำรุงรักษาทางระบายน้ำ                   
     (4) ให้มแีละบำรุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ 
     (5) ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกิจการสหกรณ์ 
     (6) ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว 
     (7) บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร 
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     (8) การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน                         
     (9)  หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบล   
     (10) ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าข้าม 
     (11) กิจการเก่ียวกับการพาณิชย์       
     (12) การท่องเที่ยว            
     (13) การผังเมือง 

                  อีกท้ังการบริหารงานจะเป็นไปตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา ซึ่งองค์การบริหาร
ส่วนตำบลกุดแห่ได้กำหนดวิสัยทัศน์ของการพัฒนาท้องถิ่นที่ต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคตที่พึงประสงค์ไว้ว่า “ พัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานให้ก้าวหน้า ชาวประชาอยู่ดี บริหารงานอย่างเต็มที่ มีความโปร่งใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม น้อมนำเศรษฐกิจ
พอเพียง ” รวมทั้งสามารถดำเนินการบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบลได้อย่างเป็นระบบเพ่ือประโยชน์สุขของ
ประชาชนในท้องถิ่น  
                  กระผมได้กำหนดจุดมุ่งหมายของนโยบายที่แถลง 3 ประการ คือ 
                   ประการที่หนึ่ง เพ่ือให้ประชาชนได้รับบริการสาธารณะย่างทั่วถึง มีมาตรฐาน เสมอภาคเป็นธรรม โดย
ใช้องค์การบริหารส่วนตำบลกุดแห่เป็นศูนย์กลางการพัฒนาสู่ความพอเพียงยั่งยืน 
                   ประการที่สอง เพ่ือให้ประชาชนได้รับการพัฒนาในทุกด้านทั้งเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและสิ่งแวดล้อม 
นำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดี สุขภาพกายและจิตดี มีอาชีพมันคงและมีความปลอดภัย 
                   ประการที่สาม เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลกุดแห่ เป็นองค์กรที่มีการบริการจัดการที่ดีเป็นท้องถิ่นท่ี
น่าอยู่ และสร้างความเข้มแข็งภาคประชาชนเพื่อพัฒนาท้องถิ่นร่วมกัน 
                   เพ่ือให้การบริหารราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดแห่สามารถบรรลุถึงจุดมุ่งหมายและดำเนินไป
อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้กำหนดนโยบายในการบริหารราชการของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดแห่ แถลงต่อ
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดแห่ ซึ่งประกอบด้วยนโยบาย 5 ด้าน ดังนี้ 
 1.นโยบายด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน และบริการสาธารณะ 
 1.1.  พัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม ถนนสายหลัก ถนนสายรอง ถนนเพ่ืออำนวยความสะดวกในการ
คมนาคมขนส่ง 
 1.2  พัฒนาระบบประปาให้เพียงพอในการอุปโภค-บริโภค ครอบคลุมพ้ืนที่บริการ อย่างเท่าเทียมกัน เพื่อ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
 1.3  แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังโดยการพัฒนาระบบระบายน้ำ อย่างเหมาะสมและยั่งยืน 
 1.4  ติดตั้ง ซ่อมแซม และขยายการให้บริการไฟส่องสว่างสาธารณะให้ทั่วถึง ได้มาตรฐานอย่างเพียงพอ 
 1.5  ส่งเสริมสนับสนุนการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะให้ทั่วถึงทุกพื้นที่ 
 1.6  พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร เพ่ือให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์และมีน้ำใช้เพ่ือการเกษตรอย่างเพียงพอ 
        2. นโยบายด้านเศรษฐกิจ สังคม และส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
 2.1  ส่งเสริมการผลิตสินค้าในชุมชนและสินค้าที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อให้มีการสร้างงาน สร้างเงิน สร้าง
รายได้ในชุมชนให้มีการอยู่ดีกินดี มีสุข 
 2.2 ส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ในท้องถิ่น กลุ่มทอผ้าขิดไหม กลุ่มพัฒนาสตรี กลุ่มเลี้ยงสัตว์ เป็นต้น 
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 2.3 ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนในพื้นท่ีใช้วิถีชีวิตระบบเศรษฐกิจแบบพอเพียง มาใช้ให้เกิดประโยชน์ในทาง
ปฏิบัติอย่างแท้จริง มุ่งเน้นสร้างแหล่งอาหารในบ้านและชุมชน 
 2.4 สนับสนุนงานสาธารณสุขมูลฐาน ร่วมมือกับกิจกรรมการดำเนินงานของ อสม. เพ่ือขับเคลื่อนการทำงาน
ด้านสุขภาพให้กับประชาชน 
 2.5 สนับสนุนงานป้องกันและควบคุมโรคระบาดต่าง ๆ ที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อความเป็นอยู่กับชีวิตและ
สุขภาพพลานามัยของประชาชน 
 2.6 มุ่งเน้นให้ความรู้แก่ประชาชนในการป้องกันและเข้าใจในการรักษาสุขภาพอนามัยอย่างทั่วถึง 
 2.7  ให้การสงเคราะห์และจัดสวัสดิการแก่เด็ก ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และผู้สูงอายุ อย่างทั่วถึง สามารถ
ดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างปกติสุขในสังคม 
 2.8 รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปัญหาอาชญากรรมและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โดย
ติดกล้องวงจรปิด และการมีส่วนร่วมจากทุกองค์กร 
 2.9 สนับสนุนการฝึกอบรมสมาชิกอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน (อปพร.) จัดหาวัสดุอุปกรณ์และยานพาหนะ
ที่ใช้ในการปฏิบัติงานของสมาชิกอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือนอย่างมีประสิทธิภาพ 
 2.10 ส่งเสริมให้การเรียนรู้เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านความปลอดภัยตลอดจนการบรรเทาสา
ธารณภัยในชุมชน 
 2.11 สนับสนุนการจัดกิจกรรมการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมแก่เยาวชนและประชาชน เพ่ือให้เกิดสังคมแห่ง
ความสงบสุข 
 3. นโยบายด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี กีฬา และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 3.1 ส่งเสริมการศึกษาแก่เด็ก เยาวชนประชาชนทั้งในและนอกระบบโรงเรียนให้สอดคล้องกับการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน (AEC) 
 3.2 พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีศักยภาพ โดยจัดให้มีสื่อการเรียนการสอนและเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อให้
เด็กมีพ้ืนฐานที่ดีในการเรียนรู้ในระดับท่ีสูงขึ้น 
 3.3 จัดบริการอินเตอร์เน็ตในระดับตำบล เพ่ือให้เด็ก เยาวชนและประชาชนได้ศึกษาค้นคว้าข้อมูล เกิดการ
เรียนรู้ทันต่อเหตุการณ์ในโลกแห่งข้อมูลข่าวสาร 
 3.4 ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมนันทนาการ การกีฬาทุกประเภท เพื่อพัฒนาด้านสุขภาพ จัดให้มีสถานที่ออก
กำลังกาย ลานกีฬากลางท้องถิ่น และอุปกรณ์การกีฬาที่จำเป็นอย่างต่อเนื่อง 
 3.5 ส่งเสริมสนับสนุนงานรัฐพิธี ฟ้ืนฟู อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป 
 3.6 ทะนุบำรุงด้านศาสนา วัดวาอารามในตำบลให้เป็นศูนย์รวมจิตใจของคนในชุมชน 
 3.7 ส่งเสริมสนับสนุนประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 4. นโยบายด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
 4.1 จัดให้มีสวนสาธารณะ สวนสุขภาพ เพ่ือให้ประชาชนได้มีที่พักผ่อนหย่อนใจและออกกำลังกายอย่าง
เหมาะสม 
 4.2 รณรงค์ปลูกจิตสำนึกของเด็กเยาวชนและประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการ
มีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะ การคัดแยกขยะ การกำจัดขยะและดูแลรักษาความสะอาด 
 4.3  บริหารจัดการขยะ โดยการสร้างระบบการเก็บ และกำจัดขยะมูลฝอยอย่างมีประสิทธิภาพ 
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 4.4 ส่งเสริมสนับสนุน กิจกรรมการเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวและจัดหาพันธุ์กล้าไม้ให้ประชาชน เพ่ิมพ้ืนที่การปลูกป่า
เพ่ิมเติม 
 4.5 ส่งเสริมสนับสนุนประชาชนให้บำบัดฟื้นฟู รักษาและหวงแหนในทรัพยาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 
 5. นโยบายด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
 5.1 บริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ลดขั้นตอน ลดระยะเวลา โดยการมอบอำนาจบริหารแก่รองนายกองค์การ
บริหารส่วนตำบลกุดแห่ให้มีบทบาทอำนาจหน้าที่ในด้านบริการประชาชน ช่วยเหลือนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุด
แห่อย่างเป็นรูปธรรม เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลอย่างแท้จริง 
 5.2 ระบบบริหารส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารท้องถิ่น โดยการร่วมคิด ร่วมทำร่วมแก้ปัญหา
และติดตามประเมินผลการดำเนินงาน เพ่ือให้การพัฒนาท้องถิ่นอย่างมีปะสิทธิภาพ 
 5.3 สร้างระบบการบริหาร โดยเน้นหลักประสิทธิภาพประสิทธิผล สุจริต โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และ
ตรงกับความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง 
 5.4 ส่งเสริมให้ประชาชนชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม ในการประชุมประชาคมหมู่บ้าน เพ่ือเสนอโครงการ/กิจกรรม 
ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้เป็นไปตามความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง 
 5.5 พัฒนาบุคลากร ให้มีความรู้ทักษะในการปฏิบัติงาน เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงาน และรองรับการถ่ายโอน
ภารกิจ เพื่อสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล 
 5.6 เพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการแก่ประชาชน ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานเพ่ือให้ประชาชนที่มารับบริการ
ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และมีความพึงพอใจสูงสุด 
 5.7 ส่งเสริมให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม บทบาทหน้าที่ของประชาชนที่มีต่อการบริหาร
ท้องถิ่นและอำนาจในการตรวจสอบตามรัฐธรรมนูญ 
 5.8 จัดโครงการ อบต.เคลื่อนที่ เพื่อบริการด้านต่างๆ แก่ประชาชนและรับฟังความคิดเห็น ปัญหาความ
ต้องการจากประชาชนอย่างท่ัวถึง 
 5.9 พัฒนาระบบบริหารกิจการต่าง ๆ เข้าสู่ระบบเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Government) 
                        การบริหาร การพัฒนาตำบลนั้น ต้องมีความชัดเจน เป็นธรรม โปร่งใสตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน โดยการ
มีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนของสังคม ที่จะต้องร่วมมือกันดำเนินการด้วยความมุ่งมั่น วิริยะอุตสาหะ หากมีข้อเสนอแนะ
ประการใด ขอให้นำปัญหาข้อขัดข้องจากพ่ีน้องประชาชนมาร่วมกันหาแนวทางแก้ไขให้ดีขึ้น และจะพัฒนาบ้านเมืองของ
เราจนสุดกำลังความสามารถ จะตั้งใจบริหารงานโดยยึดถือผลประโยชน์ของพ่ีน้องประชาชนและผลประโยชน์ของ
ประเทศชาติโดยรวมเป็นที่ตั้ง เป็นจุดหมายสำคัญร่วมกัน เพื่อจะนำพามาสู่ความสำเร็จ ความเจริญรุ่งเรืองแก่พ่ีน้อง
ประชาชนชาวองค์การบริหารส่วนตำบลกุดแห่ของเราต่อไป ขอขอบคุณครับ 
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของ 
 นายสังวาลย์  เลิศสงคราม  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกดุแห ่

ในรอบ 1 ปี  ปีงบประมาณ 2565 
(ระหว่างวันที่ 28  พฤศจกิายน  2564 – 30 กันยายน 2565) 

******************* 
 

เรียน   ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดแห่ ที่เคารพ 
 
                     ตามท่ีข้าพเจ้า นายสังวาลย์  เลิศสงคราม  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดแห่ แถลงนโยบายการ
บริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดแห่ ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดแห่ เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 
2564  ซ่ึงได้กำหนดนโยบายในการบริหารไว้ตามกรอบแนวทางในการพัฒนานโยบาย 5 ด้าน ซึ่งประกอบด้วย นโยบาย
ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน นโยบายด้านเศรษฐกิจ สังคม และส่งเสริมคุณภาพชีวิต  นโยบายด้านการศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรม จารีตประเพณี กีฬา และภูมิปัญญาท้องถิ่น นโยบายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นโยบาย
ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี   โดยแปลงไปสู่การปฏิบัติด้วยการจัดทำโครงการหรือกิจกรรมต่าง ๆ  เพ่ือพัฒนา 
สร้างความเจริญให้กับท้องถิ่น และตอบสนองต่อปัญหาความต้องการของท้องถิ่นและครอบคลุมภารกิจหน้าที่ ที่
กฎหมายกำหนดไว้ 
        ดังนั้นเพื่อให้เป็นไปตามและพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2546 มาตรา 58/5 วรรคห้า กำหนดว่าให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจัดทำรายงาน
แสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นประจำทุกปี รายละเอียดการ
ดำเนินงานตามแผนงาน โครงการ ผลการดำเนินงาน รวมถึงปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานที่สำคัญของโครงการแนบ
ท้ายรายงานฉบับนี้แล้ว 

         และตลอดระยะเวลาในการบริหารงานที่ผ่านมา คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลกุดแห่ 
ขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการสนับสนุนและส่งเสริมการปฏิบัติงาน ส่งผลให้การดำเนินงานประสบผลสำเร็จ
ด้วยดีตลอดมา และจะมุ่งมั่นพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดแห่ ให้มีศักยภาพนำไปสู่ชุมชนน่าอยู่อย่างยั่งยืน
ตลอดไป 

          ให้ไว้ ณ  วันที่  7  เดอืน ธันวาคม   พ.ศ. 2565 

                                                             (ลงชื่อ)                                                                                           
                                                                                (นายสังวาลย์  เลิศสงคราม) 
                                                                          นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดแห่ 
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           รายงานผลการปฏิบัติงานของนายกองคก์ารบริหารส่วนตำบลกุดแห่  

 องค์การบริหารส่วนตำบลกุดแห่  ได้ดำเนินการบรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2564 - 2565 ) 
โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นในปีงบประมาณ  พ.ศ.2565 และได้ดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการตามนโยบาย
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดแห่ จำนวน ๕ นโยบาย ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบล
กุดแห่ จำนวน 5 ยุทธศาสตร์ ดังต่อไปนี้ 
 

สรุปผลการดำเนินงานตามโครงการที่ได้ปฏิบตัิตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 5 นโยบาย  
 

ลำดับที ่ โครงการ/กิจกรรม แหล่งที่มา งบประมาณ
อนุมัติ 

เบิกจ่าย/
(ผูกพัน) 

งบประมาณ
คงเหลือ 

นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน  จำนวน 55  โครงการ 
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

1. โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานอบต.กุดแห่ ข้อบัญญัติ 150,000 (150,000) - 

2. โครงการซ่อมแซม ต่อเติม อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วนตำบลกุดแห ่

ข้อบัญญัติ 150,000 149,500 500 

3. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  (เส้นอู่ประ
จักร-วัดบ้านหนองแกน้อย) บ้านหนองแกน้อย ม.3 ต.กุด
แห่ 

ข้อบัญญัติ 223,000 
 

222,000 
 

1,000 
 

4. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยโรงสีพ่อ
ศูนย์)  บา้นกกโพธิ์ ม.2 ต.นากลาง 

ข้อบัญญัติ 201,000 200,000 
 

1,000 

5. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผวิทางพาราแอสฟัลต์
คอนกรีต  (เส้นนันทจันทร์-โนนสว่าง) บ้านนนัทจนัทร์ ม.
5 ต.นากลาง 

ข้อบัญญัติ 108,000 107,000 1,000 

6. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผวิทางพาราแอสฟัลต์
คอนกรีต  (เส้นบ้านกุดแห่-วัดปา่ภูเซิม)  ม.1  ต.กุดแห่ 

ข้อบัญญัติ 402,000 401,000 1,000 

7. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผวิทางพาราแอสฟัลต์
คอนกรีต  (เส้นบ้านหินแบน่ศิลา-บ้านกุดแห่1) บ้านหิน
แบ่นศิลา ม.15 ต.นากลาง 

ข้อบัญญัติ 202,000 
 

201,000 
 

1,000 

8. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผวิทางพาราแอสฟัลต์
คอนกรีต  (เส้นป่าแดงงาม-โป่งแค)บ้านป่าแดงงาม ม.5 ต.
กุดแห่ 

ข้อบัญญัติ 202,000 
 

200,000 2,000 

9. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผวิทางพาราแอสฟัลต์
คอนกรีต (เส้นนครพัฒนา-กุดดนิจี่) บา้นนครพัฒนา ม.9 
ต.นากลาง 

ข้อบัญญัติ 203,000 
 

202,000 1,000 



 

 

10 รายงานผลการปฏิบัตงิานของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดแห่ 

ลำดับที ่  
โครงการ/กิจกรรม 

แหล่งที่มา งบประมาณ
อนุมัติ 

เบิกจ่าย/
(ผูกพัน) 

งบประมาณ
คงเหลือ 

10. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผวิทางพาราแอสฟัลต์
คอนกรีต (เส้นพิสมัยรีสอร์ท) บา้นโนนแดง ม.12  
ต.นากลาง 

ข้อบัญญัติ 202,000 
 

201,000 1,000 

11. โครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง โดยการเสริมผิวจราจร
พาราแอสฟัลต์คอนกรีต (เสน้วดัป่าฝายแดง)  บา้นฝายแดง  
ม.7 ต.กุดแห่ 

ข้อบัญญัติ 203,000 198,000 5,000 

12. โครงการซ่อมแซมฝายนำ้ลน้ ค.ส.ล.(เส้นทางระหว่างบา้น
กุดแห่และบ้านโพธิ์ค้ำ) 

ข้อบัญญัติ 296,000 (296,000) - 

13. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ถนนเสน้
บ้านพรชัย-หนองเอ่ียน บา้นพรชัย ม.9 ต.กุดแห่ 

ข้อบัญญัติ 92,000 
 

92,000 - 

14. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ถนนเสน้
ภายในหมู่บ้าน  บา้นป่าแดงงาม หมู่ที่  5  ต.กุดแห่ 

ข้อบัญญัติ 11,800 
 

11,800 - 

15. โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยการเสริม
ผิวจราจรพาราแอสฟัลต์คอนกรีต(เส้นทางภายในหมู่บ้าน) 
บ้านสนามชัย ม.6 ต.กุดแห่ 

ข้อบัญญัติ 223,000 
 

217,000 6,000 

16. โครงการปรับปรุงถนนเคฟซีล  โดยการเสริมผิวจราจร
พาราแอสฟัลต์คอนกรีต (ซอย 4)  บ้านพรชัย  ม.9 ต.กุด
แห่ 

ข้อบัญญัติ 202,000 
 

200,000 2,000 

17. โครงการก่อสร้างระบบธนาคารน้ำใต้ดินแบบเจาะและ
บ่อปิด บ้านฝายแดง ม.7 

ข้อบัญญัติ 21,000 - - 

18. โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านโนนแดง ม.12  
ต.นากลาง 

ข้อบัญญัติ 199,000 (199,000) 199,000 

19. จัดซื้อเครื่องขยายเสียงพร้อมอุปกรณ์ ข้อบัญญัติ 163,500. 163,500 - 
20. จัดซื้อเครื่องสูบน้ำ แบบหอยโข่ง มอเตอร์ไฟฟ้า ข้อบัญญัติ 17,300 17,300 - 
21. จัดซื้อเครื่องสูบน้ำ แบบหอยโข่ง มอเตอร์ไฟฟ้า ข้อบัญญัติ 17,300 17,300 - 
*22. โครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะหนองตานาบ้านกุด

แห่ ม.1 
ข้อบัญญัติ 200,000 (200,000) - 

*23. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะหนองตานา ข้อบัญญัติ 65,000 (65,000) - 

*24. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายทางสวนสาธารณะ
หนองตานา ตำบลกุดแห่ 

ข้อบัญญัติ 335,000 (335,000) - 

ลำดับที ่  
โครงการ/กิจกรรม 

แหล่งที่มา งบประมาณ
อนุมัติ 

เบิกจ่าย/
(ผูกพัน) 

งบประมาณ
คงเหลือ 



 

 

11 รายงานผลการปฏิบัตงิานของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดแห่ 

*25. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านพรชัย ม.9 ข้อบัญญัติ 110,000 (110,000) - 

*26. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผวิทางพาราแอสฟัลท์คอนกรีต
บ้านหินแบ่นศลิา ม.15(เส้นหลังวัดหนองบัวคำแสน) 

ข้อบัญญัติ 100,000 (100,000) 
 

- 
 

*27. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผวิทางพาราแอสฟัลท์คอน 
กรีต บ้านนครพัฒนา ม.9 (เส้นทางนครพฒันา-กุดดินจี)่ 

ข้อบัญญัติ 200,000 (200,000) - 

*28. โครงการก่อสร้างระบบธนาคารน้ำใต้ดินแบบบ่อปิด 
หน้าโรงเรียนบ้านป่าแดงงาม ม.5 

ข้อบัญญัติ 40,000 (40,000) - 

*29. โครงการก่อสร้างระบบธนาคารน้ำใต้ดินแบบบ่อปิด
บ้านพรสวรรค์ ม.8 

ข้อบัญญัติ 80,000 
 

(80,000) 
 

- 
 

*30. โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลแบบบ่อเปิดบ้านพรสวรรค์ 
ม.8 

ข้อบัญญัติ 70,000 70,000 - 

*31. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง (เส้นพ่อสวาส) 
บ้านศรีอุบล ม.4 

ข้อบัญญัติ 100,000 
 

(99,000) 
 

- 
 

*32. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง (เส้นวัดเทพพร
ชัยและโป่งป่าไผ่) บ้านพรชัย ม.9 

ข้อบัญญัติ 100,000 
 

(100,000) 
 

- 
 

 รวมทั้งสิ้น  4,898,900 886,400 221,500 

ที่ เงินทุนสำรองเงินสะสม   
1 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง โดยการเสริมผิว

จราจรหินคลุกปรับเกรดเรียบ เส้นทางบา้นโพธิ์ค้ำ - 
หนองสีเสียด บา้นโพธิ์ค้ำ หมู่ที่ 2  ต.กุดแห่  ปริมาณงาน  
ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร  ระยะทาง 570.00 เมตรหนา
เฉลี่ย 0.10 เมตร  หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,850.00 
ตารางเมตร 

เงินทุนสำรอง
เงินสะสม 

120,000 
 

- 120,000 
 

2  โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง โดยการยกระดบั
ผิวจราจรลูกรังปรบัเกรดเรียบ เส้นหนองแกน้อย - หนอง
บก บ้านหนองแกน้อย หมู่ที่ 3  ต.กุดแห่  ปริมาณงาน  
ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร  ระยะทาง 417.00 เมตรหนา
เฉลี่ย 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไมน่้อยกว่า 1,668.00 ตรม. 

เงินทุนสำรอง
เงินสะสม 

120,000 
 

- 120,000 
 

3 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง โดยการเสริมผิว
จราจรหินคลุกปรับเกรดเรียบ เส้นทางบา้นศรีอุบล-ห้วย 
ลำบล บา้นศรีอุบล หมู่ที่ 4 ต.กดุแห่ปริมาณงาน ผิวจราจร

กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 712.00 เมตร หนาเฉลี่ย0.10
เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,848.00 ตารางเมตร 

เงินทุนสำรอง
เงินสะสม 

120,000 
 

- 120,000 
 

ลำดับที ่  
โครงการ/กิจกรรม 

แหล่งที่มา งบประมาณ
อนุมัติ 

เบิกจ่าย/
(ผูกพัน) 

งบประมาณ
คงเหลือ 



 

 

12 รายงานผลการปฏิบัตงิานของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดแห่ 

4 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง โดยการเสริมผิว
จราจรหินคลุกปรับเกรดเรียบ เส้นทางหนองขี้เถ้า - 
หนองแกน้อย บ้านป่าแดงงาม หมู่ที่ 5  ต.กุดแห่  
ปริมาณงาน  ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 
372.00 เมตร  หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่
น้อยกว่า 1,488.00 ตารางเมตร 

เงินทุนสำรอง
เงินสะสม 

60,000.- - 60,000.- 

5 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง โดยการเสริมผิว
จราจรหินคลุกปรับเกรดเรียบ เส้นทางป่าแดงงาม - ภู
ชี บ้านป่าแดงงาม หมู่ที่ 5  ต.กุดแห่  ปริมาณงาน  ผิว
จราจรกว้าง 3.00 เมตร ระยะทาง 496.00  เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 
1,488.00 ตารางเมตร 

เงินทุนสำรอง
เงินสะสม 

60,000 - 60,000 

6 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง โดยการเสริมผิว
จราจรหินคลุกปรับเกรดเรียบ เส้นทางสนามชัย - นา
แก บ้านสนามชัย หมู่ที่ 6  ต.กุดแห่  ปริมาณงาน  ผิว
จราจรกว้าง 5.00 เมตร  ระยะทาง 570.00  เมตร  
หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร  หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 
2,850.00 ตารางเมตร 
 

เงินทุนสำรอง
เงินสะสม 

120,000 
 

- 120,000 
 

7 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง โดยการเสริมผิว
จราจรหินคลุกปรับเกรดเรียบ เส้นทางซอยห้วยชมพู 
บ้านพรสวรรค์ หมู่ที่ 8  ต.กุดแห่  ปริมาณงาน  ผิว
จราจรกว้าง 5.00 เมตร  ระยะทาง 570.00  เมตร  
หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร  หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 
2,850.00 ตารางเมตร 
 

เงินทุนสำรอง
เงินสะสม 

120,000 
 

- 120,000 
 

8 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง โดยการเสริมผิว
จราจรหินคลุกปรับเกรดเรียบ เส้นทางห้วยถ้ำเต่า 
บ้านพรชัย หมู่ที่ 9  ต.กุดแห่  ปริมาณงาน  ผิวจราจร
กว้าง 6.00 เมตร  ระยะทาง 476.00  เมตร  หนา
เฉลี่ย 0.10 เมตร  หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 2,856.00 
ตารางเมตร 
 

เงินทุนสำรอง
เงินสะสม 

120,000 
 

- 120,000 
 

ลำดับที ่  
โครงการ/กิจกรรม 

แหล่งที่มา งบประมาณ
อนุมัติ 

เบิกจ่าย/
(ผูกพัน) 

งบประมาณ
คงเหลือ 



 

 

13 รายงานผลการปฏิบัตงิานของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดแห่ 

9 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง โดยการเสริมผิว
จราจรหินคลุกปรับเกรดเรียบ เส้นทางภายในหมู่บ้าน 
- ห้วยพะเนียง บ้านกกโพธิ์ หมู่ที่ 2  ต.นากลาง  
ปริมาณงาน  ผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร  ระยะทาง 
1,238.00  เมตร  หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร  หรือมีพ้ืนที่
ไม่น้อยกว่า 4,333.00 ตารางเมตร 
 

เงินทุนสำรอง
เงินสะสม 

181,000 - 181,000 

10 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง โดยการเสริมผิว
จราจรหินคลุกปรับเกรดเรียบ เส้นทางจันทร์เพ็ญ 
บ้านนันทจันทร์ หมู่ที่ 5  ต.นากลาง  ปริมาณงาน  ผิว
จราจรกว้าง 4.00 เมตร  ระยะทาง 761.00  เมตร  
หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร  หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 
3,044.00 ตารางเมตร 
 

เงินทุนสำรอง
เงินสะสม 

128,000 - 128,000 

11 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง โดยการเสริมผิว
จราจรหินคลุกปรับเกรดเรียบ เส้นทางนครพัฒนา - 
กุดดินจี่ บ้านนครพัฒนา หมู่ที่ 9  ต.นากลาง  ปริมาณ
งาน  ผิวจราจรกว้าง 8.00 เมตร  ระยะทาง 312.00  
เมตร  หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร  หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 
2,480.00 ตารางเมตร 
 

เงินทุนสำรอง
เงินสะสม 

100,000 - 100,000 

12 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง โดยการเสริมผิว
จราจรหินคลุกปรับเกรดเรียบ เส้นทางเพชรสุวรรณ - 
จันทร์จิรา บ้านนครพัฒนา หมู่ที่ 9  ต.นากลาง  
ปริมาณงาน  ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร  ระยะทาง 
208.00  เมตร  หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร  หรือมีพ้ืนที่ไม่
น้อยกว่า 1,248.00 ตารางเมตร 

เงินทุนสำรอง
เงินสะสม 

50,000 - 50,000 

13      โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง โดยการ
เสริมผิวจราจรหินคลุกปรับเกรดเรียบ เส้นทางสมฤดี - 
ลำบน บ้านนครพัฒนา หมู่ที่ 9  ตำบลนากลาง  
ปริมาณงาน  ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร  ระยะทาง 
310.00  เมตร  หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร  หรือมีพ้ืนที่ไม่
น้อยกว่า 1,240.00 ตารางเมตร 

เงินทุนสำรอง
เงินสะสม 

50,000 - 50,000 

ลำดับที ่  
โครงการ/กิจกรรม 

แหล่งที่มา งบประมาณ
อนุมัติ 

เบิกจ่าย/
(ผูกพัน) 

งบประมาณ
คงเหลือ 
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14 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง โดยการเสริมผิว
จราจรหินคลุกปรับเกรดเรียบ เส้นทางศรีบุญเรือง 
บ้านนครพัฒนา หมู่ที่ 9  ต.นากลาง  ปริมาณงาน  ผิว
จราจรกว้าง 4.00 เมตร  ระยะทาง 310.00 เมตร  
หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร  หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 
1,240.00 ตารางเมตร 

เงินทุนสำรอง
เงินสะสม 

50,000 - 50,000 

15 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง โดยการเสริมผิว
จราจรหินคลุกปรับเกรดเรียบ เส้นทางซอยต้นตาลรี
สอร์ท บ้านโนนแดง หมู่ที่ 12 ต.นากลาง  ปริมาณงาน  
ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร  ระยะทาง 248.00  เมตร  
หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร  หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 
1,240.00 ตารางเมตร 
 

เงินทุนสำรอง
เงินสะสม 

50,000 - 50,000 

16      โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง โดยการ
เสริมผิวจราจรหินคลุกปรับเกรดเรียบ เส้นทางซอยครู
ภาส บ้านโนนแดง หมู่ที่ 12  ต.นากลาง  ปริมาณงาน  
ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร  ระยะทาง 310.00  เมตร  
หนาเฉลี่ ย  0 .10 เมตร  หรือมี พ้ืนที่ ไม่น้ อยกว่ า 
1,240.00 ตารางเมตร 
 

เงินทุนสำรอง
เงินสะสม 

50,000 - 50,000 

17      โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง โดยการ
เสริมผิวจราจรหินคลุกปรับเกรดเรียบ เส้นทางซอย
สามแยกหลังวัดพระโต บ้านโนนแดง หมู่ที่ 12  ต.นา
กลาง  ปริมาณงาน  ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร  
ระยะทาง 310.00  เมตร  หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร  
หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 1,240.00 ตารางเมตร 
 

เงินทุนสำรอง
เงินสะสม 

50,000 - 50,000 

18 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง โดยการเสริมผิว
จราจรหินคลุกปรับเกรดเรียบ เส้นทางหลังวัดหนอง
บัวคำแสน บ้านหินแบ่นศิลา หมู่ที่ 15  ต.นากลาง  
ปริมาณงาน   ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร  ระยะทาง 
159.00  เมตร  หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร  หรือมีพ้ืนที่ไม่
น้อยกว่า 636.00 ตารางเมตร (ตามแบบ อบต.กุดแห่ 
กำหนด)   

เงินทุนสำรอง
เงินสะสม 

25,800 - 25,800 

ลำดับที ่  
โครงการ/กิจกรรม 

แหล่งที่มา งบประมาณ
อนุมัติ 

เบิกจ่าย/
(ผูกพัน) 

งบประมาณ
คงเหลือ 
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19  โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง โดยการเสริม
ผิวจราจรหินคลุกปรับเกรดเรียบ เส้นทางบ้านแหลม 
บ้านหินแบ่นศิลา หมู่ที่ 15  ต.นากลาง  ปริมาณงาน  
ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร  ระยะทาง 238.00  เมตร  
หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร  หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 952.00 
ตารางเมตร 

เงินทุนสำรอง
เงินสะสม 

38,600 - 38,600 

20     โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง โดยการเสริม
ผิวจราจรหินคลุกปรับเกรดเรียบ เส้นทางชัยทองดี 
บ้านหินแบ่นศิลา หมู่ที่ 15  ต.นากลาง  ปริมาณงาน  
ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร  ระยะทาง 159.00  เมตร  
หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร  หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 636.00 
ตารางเมตร 

เงินทุนสำรอง
เงินสะสม 

25,800 - 25,800 

21      โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง โดยการ
เสริมผิวจราจรหินคลุกปรับเกรดเรียบ เส้นทางซอย
หนองโจด บ้านหินแบ่นศิลา หมู่ที่  15  ต.นากลาง  
ปริมาณงาน  ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร  ระยะทาง 
159.00  เมตร  หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร  หรือมีพ้ืนที่ไม่
น้อยกว่า 636.00 ตารางเมตร 

เงินทุนสำรอง
เงินสะสม 

25,800 - 25,800 

22  โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง โดยการเสริม
ผิวจราจรหินคลุกปรับเกรดเรียบ เส้นทางรอบหนอง
ไฮ บ้านหินแบ่นศิลา หมู่ที่ 15  ต.นากลาง  ปริมาณ
งาน  ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร  ระยะทาง 238.00  
เมตร  หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร  หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 
1190.00 ตารางเมตร 

เงินทุนสำรอง
เงินสะสม 

48,000 - 48,000 

23  โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง โดยการเสริม
ผิวจราจรหินคลุกปรับเกรดเรียบ เส้นทางซอยหนอง
น้อง บ้านหินแบ่นศิลา หมู่ที่ 15  ต.นากลาง  ปริมาณ
งาน  ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร  ระยะทาง 159.00  
เมตร  หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร  หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 
636.00 ตารางเมตร 
 

เงินทุนสำรอง
เงินสะสม 

25,800 - 25,800 

รวม  23 โครงการ 1,738,800 - 1,738,800 

 

นโยบายด้านเศรษฐกิจ สังคม และส่งเสริมคณุภาพชีวิต   
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2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม 
 2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
ลำดับที ่  

โครงการ/กิจกรรม 
      

แหล่งที่มา 

งบประมาณ
อนุมัติ 

เบิกจ่าย/
(ผูกพัน) 

งบประมาณ
คงเหลือ 

1 กิจกรรมเทิดทูนสถาบันชาติ  ศาสนา  
พระมหากษัตริย์ 

ข้อบัญญัติ 20,000 5,380 14,620 

2 โครงการจัดการเลือกตั้ง ข้อบัญญัติ 511,500.00 497,973.50 13,526.50 
3 โครงการจัดงานนเรศวรมหาราชจังหวัดหนองบัวลำภู  

ประจำปี 
ข้อบัญญัติ 5,000 0.00 

 
5,000 

4 โครงการสำรวจข้อมูลภาคสนามในการจัดทำแผนที่
ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินเพื่อรองรับ  พ.ร.บ.ภาษี
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 

ข้อบัญญัติ 30,000 23,680 6,320 

2.2  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

5 โครงการจัดตั้งศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ระดับหมู่บ้าน 

ข้อบัญญัติ 12,000 12,000 0.00 

6 โครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัย ข้อบัญญัติ 20,000 19,400 600 
7 โครงการส่งเสริมความรู้ด้านการป้องกันและบรรเทา

สาธารณภัยในสถานศึกษา 
ข้อบัญญัติ 10,000 19,675 325 

8 โครงการตั้งจุดตรวจและบริการประชาชนลดอุบัติเหตุ
ในช่วงเทศกาลสำคัญ 

ข้อบัญญัติ 23,000 19,940 3,060 

9 โครงการทำแนวกันไฟป่าชุมชน ข้อบัญญัติ 30,000 30,000 0.00 
10 โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ

ประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ข้อบัญญัติ 120,000 116,090 3,910 

11 โครงการฝึกอบรมอาสาจราจรชุมชน ข้อบัญญัติ 10,000 -10,000 0.00 
     2.3  แผนงานการศึกษา 

12 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา     
(ค่าจัดการเรียน  การสอน) 

ข้อบัญญัติ 268,600 268,600 0.00 

13 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา      
(ค่าหนังสือเรียน,  อุปกรณ์เรียน,  ค่าเครื่องแบบ
นักเรียน, ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) 

ข้อบัญญัติ 135,600 135,600 0.00 

14 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา  
(ค่าอาหารกลางวัน) 

ข้อบัญญัติ 813,000 792,120 880 
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ลำดับที่  
โครงการ/กิจกรรม 

      

แหล่งที่มา 

งบประมาณ
อนุมัติ 

เบิกจ่าย/
(ผูกพัน) 

งบประมาณ
คงเหลือ 

     2.4  แผนงานสาธารณสุข 

15 โครงการรณรงค์และป้องกันโรคเอดส์ ข้อบัญญัติ 5,000 4,990 10 
16 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมสุขภาพผูสู้งอายุตำบลกุด

แห ่
ข้อบัญญัติ 50,000 20,000 30,000 

17 โครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า   ข้อบัญญัติ 55,000 50,630 4,370 
18 อุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข   ข้อบัญญัติ 280,000 280,000 0.00 

     2.5  แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

19 โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิตตำบลกุดแห่ 

ข้อบัญญัติ 40,000 40,000 0 

20 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ข้อบัญญัติ 7,000,000 6,484,400 515,600 

21 เบี้ยยังชีพคนพิการ ข้อบัญญัติ 2,200,000 1,902,400 297,600 

22 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ข้อบัญญัติ 63,000 54,000 9,000 

 
     2.6  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

23 โครงการรณรงค์และป้องกันโรคเอดส์ ข้อบัญญัติ 5,000 4,990 10 
     2.7  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

24 โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเกลียวสัมพันธ์ประชาชน
ท้องถิ่นอำเภอนากลาง 

ข้อบัญญัติ 50,000 -50,000 0.00 

25 โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด  "กุดแห่
เกมส์" 

ข้อบัญญัติ 30,000 29,950 50 

     2.8  แผนงานงบกลาง 

26 เงินสำรองจ่าย ข้อบัญญัติ 570,000 568,226.27 1,773.73 
27 เงินสมทบกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพระดับ

ท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ 
ข้อบัญญัติ 230,000 230,000 0 

 รวม 12,586,700 11,550,045 906,656 
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นโยบายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน 

     3.1  แผนงานสาธารณสุข 

ลำดับที่ โครงการ/กิจกรรม   แหล่งที่มา งบประมาณ
อนุมัติ 

เบิกจ่าย/
(ผูกพัน) 

งบประมาณ
คงเหลือ 

1 โครงการ 5 ส. ข้อบัญญัติ 5,000 1,120 3,880 
2 โครงการป้องกันและควบคุมโรคอุบัติใหม่ ข้อบัญญัติ 30,000 5,280 24,720 
3 โครงการฉีดวัคซีนตามโครงการสัตว์ปลอดโรค  คน

ปลอดภัย 
ข้อบัญญัติ 55,000 50,630 4,370 

4 โครงการสำรวจและขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์
ปลอดโรค  คนปลอดภัย 

ข้อบัญญัติ 15,000 
 

15,000 
 

0.00 

5 โครงการจัดตั้งธนาคารขยะ ข้อบัญญัติ 50,000 20,893 29,107 
     3.2  แผนงานการเกษตร 

6 โครงการจัดทำธนาคารน้ำใต้ดิน ข้อบัญญัติ 20,000 0.00 20,000 
7 โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ ข้อบัญญัติ 5,000 5,000 0.00 
8 โครงการปลูกหญ้าแฝกเพ่ืออนุรักษ์ดินและน้ำ ข้อบัญญัติ 5,000 5,000 0.00 
9 โครงการรณรงค์ไถกลบตอซังข้าวเพื่อรักษาหน้าดิน

และลดปัญหามลพิษทางอากาศ 
ข้อบัญญัติ 5,000 5,000 0.00 

10 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สวนหย่อมหน้าโรงเรียนป่า
แดงงาม 

ข้อบัญญัติ 15,000 0.00 15,000 

รวม 205,000 107,923 97,077 

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่นตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
11 โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้การเกษตรตาม

แนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ข้อบัญญัติ 20,000.00 20,000.00 0.00 

รวม 200,000 200,000 - 
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นโยบายด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี กีฬา และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ  วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

5.1  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
1 อุดหนุนสภาวัฒนธรรม ข้อบัญญัต ิ 50,000 -50,000 0 
2 อุดหนุนศูนย์กีฬาตำบล ข้อบัญญัต ิ 50,000 50,000 0 
3 โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเกลียวสัมพันธ์ประชาชน

ท้องถิ่นอำเภอนากลาง 

ข้อบัญญัต ิ 50,000 -50,000 50,000 

4 โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด”กุดแห่
เกมส์” 

ข้อบัญญัต ิ 30,000 29,950 50 

     5.2  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

5 โครงการส่งเสริมและประชาสัมพนัธ์สินค้าผ้าไหมกดุแห ่ ข้อบัญญัต ิ 20,000.00 20,000.00 0.00 

6 โครงการครอบครัวสานสมัพันธ์  สายใยครอบครัว ข้อบัญญัต ิ 5,000.00 5,000.00 0.00 
7 โครงการป้องกันและแก้ไขปญัหาความรุนแรงต่อเด็ก  สตรี 

และบุคคลในครอบครัว 
ข้อบัญญัต ิ 5,000.00 0.00 5,000.00 

8 โครงการฝึกอบรมอาชีพให้สตรี  ผูสู้งอายุและผู้ด้อยโอกาส ข้อบัญญัต ิ 30,000.00 30,000.00 0.00 
9 โครงการเสรมิสร้างเครือข่ายและพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและ

เยาวชนตำบลกดุแห ่
 5,000.00 5,000.00 0.00 

รวม 245,000 39,950 55,050 

นโยบายด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี    
1 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างองค์กรแห่งการ

เรียนรู้  (Learning Organization) 
ข้อบัญญัต ิ 5,000.00 4,850.00 150.00 

2 โครงการพัฒนาองค์กร  (OD)  ของคณะผู้บริหาร  สมาชิก
สภา   พนักงานส่วนตำบล  พนักงานจ้างและผู้สังเกตการณ ์

ข้อบัญญัต ิ 10,000.00 13,055.00 445.00 

3 โครงการส่งเสริมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบล 

ข้อบัญญัต ิ 5,000.00 4,800.00 200.00 

4 โครงการเสรมิสร้างคุณธรรมจริยธรรมและพัฒนาคณุภาพชีวิต
คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาฯ  พนักงานส่วนตำบล  และ
พนักงานจ้าง 

ข้อบัญญัต ิ 5,000.00 4,600.00 400.00 

5 โครงการประเมินความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการ
ให้บริการของ อบต.กุดแห ่

ข้อบัญญัต ิ 20,000.00 20,000.00 0.00 

6 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 

ข้อบัญญัต ิ 26,000.00 -8,000.00 
 

18,000.00 

รวม 71,000 39,305 19,195 

ข้อมูลอ้างอิง : ระบบบันทึกบัญชขีอง อปท. (e-LAAS):รายงานยอดงบประมาณคงเหลือประจำเดือนกันยายน  2565 
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งบแสดงฐานะการเงิน 
และงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2565 
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ประมวลภาพผลการปฏิบัติงาน   

ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 



 

 

22 รายงานผลการปฏิบัตงิานของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดแห่ 

 

 

 


