
แถลงผลการปฏิบัติงานตามที่ได้แถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลวังดาล 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

 
เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลวังดาลและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลวังดาลทุกท่าน 
 

กระผม  นายไพบูลย์ ช่างฉาย นายกองค์การบริหารส่วนต าบลวังดาล  ขอแถลงผลการปฏิบัติงาน
ตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลวังดาลตามพระราชบัญญัติสภาต าบล และองค์การบริ หาร
ส่วนต าบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 มาตรา 58/5วรรคที่ 5 และวรรคที่ 6 “ให้
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลจัดท ารายงานแถลงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลเป็นประจ าทุกปี   โดยให้ประกาศติดไว้โดยเปิดเผย ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลด้วย”กระผมจึง
ขอสรุปผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลวังดาล  เมื่อวันที่   26 ธันวาคม 
2556  ความละเอียดตามที่แถลงไว้แล้วนั้น เพ่ือเป็นทิศทางและแนวทางในการพัฒนาต าบลวังดาลต่อไป  และขอ
รับรองว่าจะบริหารและพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลวังดาลด้วยความสุจริตและเที่ยงธรรม โดยยึดถือประโยชน์
ของพ่ีน้องประชาชนต าบลวังดาลเป็นหลัก  พร้อมนี้จึงขอสรุปผลการปฏิบัติงานตามนโยบายตามที่ได้แถลงไว้ต่อสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลวังดาล  ประจ าปีงบประมาณ 2560  ให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

สรุปผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลวังดาล  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  ดังนี้ 

1. นโยบายด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
มุ่งม่ันที่จะพัฒนาระดับโครงสร้างพ้ืนฐาน พัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนส่งเสริมสนับสนุน

การค้า                  การลงทุนและการเกษตร ให้ได้มาตรฐานสามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน
อย่างมีประสิทธิภาพ 

การคมนาคม 
ผลงาน 

             1.1 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังทุกหมู่บ้านภายในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลวังดาล  งบประมาณ                        
80,000 บาท 
             1.2 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที่ 1  สายบ้านคลองยาง     งบประมาณ  310,000 
บาท 
             1.3 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที่ 5 สายบ้านปากลัด  งบประมาณ 308,000 บาท 
             1.4 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที่ 7   งบประมาณ  249,000 บาท 
             1.5 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที่ 8  สายบ้านโมกสูง งบประมาณ 249,000 บาท 
             1.6 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที่ 9   สายศาลากลางบ้านถึงบ้านหนองอีจู้งบประมาณ
246,000  บาท 
             1.7 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที ่11 สายเรียบทางรถไฟงบประมาณ 246,000 บาท 
             1.8 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที่ 15   สายบ้านนายสุดใจ อ ามวย  ถึงบ้านนาย
ส าราญ มันปอ งบประมาณ  246,000 บาท 
          1.9 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที่  16   สายบ้านหนองชุมหวาย   งบประมาณ  
246,000 บาท สายหนองอีจู้ งบประมาณ 416,500 บาท 



          1.10โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที่  1  สายบ้านพรมแสง  งบประมาณ  243,000 บาท 
ด้านแหล่งน้ า 
ผลงาน 

           1.1 โครงการติดตั้งเครื่องกรองน้ า  หมู่ที่ 7   งบประมาณ  228,000 บาท 
           1.2 โครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาลแบบหอถังเหล็กเก็บน้ า  หมู่ที่ 2                                      
งบประมาณ  584,000 บาท 
           1.3 โครงการวางท่อประปา  หมู่ที่ 3 งบประมาณ 326,010 บาท 
           1.4 โครงการถมดินคันคลองยางและวางท่อระบายน้ าหมู่ที่ 1   งบประมาณ  326,600  บาท 
           1.5 โครงการวางท่อระบายน้ าริมทาง  หมู่ที่  9      งบประมาณ 161,900 บาท 
           1.6 ขยายโรงกรองน้ า หมู่ที่  6    งบประมาณ     98,900 บาท 
      2.   นโยบายด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ   

ส่งเสริมสนับสนุนและผลักดันให้มีกระบวนการสร้างรายได้ลดรายจ่ายให้กับประชาชนทุกระดับ โดย
ส่งเสริมเศรษฐกิจแบบพอเพียงตามศักยภาพของชุมชนในระดับฐานรากของต าบล 

ผลงาน 
            2.1  ส่งเสริมประชาชนน าแนวทางพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ เพ่ือช่วยลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ใน
ครัวเรือน และพัฒนาความรู้และทักษะการประกอบอาชีพ  โดยทางมูลนิธิเพ่ือพ่ึง(ภาฯ)ยามยาก สภากาชาดไทย ได้ให้
การสนับสนุนส่งวิทยากรและคณะเข้ามาสนับสนุนชุมชนในโครงการโดยจัดกระบวนการเรียนรู้พึ่งตนเอง เพ่ือยก
คุณภาพชีวิตให้ดีและสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนพ่ึงตนเอง 

 
        3.  นโยบายด้านสาธารณสุข 

ผลงาน 
ด้านคุณภาพชีวิต 
3.1 โครงการพ่นหมอกควันก าจัดยุงลายภายในเขตต าบล  งบประมาณ  30,000 บาท 
3.2 โครงการจัดซื้อทรายอะเบทเพ่ือก าจัดยุงลาย  งบประมาณ   99,600 บาท 
3.3 โครงการจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมอุปกรณ์ในการฉีดและค่ายาคุมก าเนิดส าหรับ

สุนัขและแมว   งบประมาณ 78,000 บาท 
3.4 โครงการสมทบกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่  งบประมาณ

295,160บาท 
         4.  ด้านการศึกษา 

4.1 โครงการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนวัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัยที่จะใช้
ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  งบประมาณ 141,995 บาท 

4.2 โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  งบประมาณ 541,651 บาท 
4.3 โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียน   งบประมาณ 2,372,000 บาท 
4.4 โครงการสนับสนุนอาหารเสริม (นม) ส าหรับศูนย์เด็กเล็กและโรงเรียนในเขตต าบลวังดาล

งบประมาณ  1,478,204 บาท 
4.5 โครงการจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ 2557  งบประมาณ  98,800 บาท 

          5. ด้านศาสนา วัฒนธรรมและประเพณี 



5.1 โครงการเฉลิมพระเกียรติวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จ
พระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ  งบประมาณ 120,260 บาท 

5.2 โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ วันผู้สูงอายุ และวันครอบครัว 
งบประมาณ  201,640 บาท 
           6. ด้านการเมืองและการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 

6.1 โครงการจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน แบบดับเบิ้ลแค็ป ขนาด 3,000 ซีซี งบประมาณ 
780,000 บาท  

6.2 โครงการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้านต าบลวังดาล  งบประมาณ  21,400 บาท 
6.3โครงการสนับสนุนการด าเนินงานของศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร) ของต าบล

วังดาล  งบประมาณ  93,000 บาท 
             7. ด้านกีฬา และนันทนาการ 

7.1โครงการจัดการแข่งขันกีฬาและรณรงค์ให้มีการออกก าลังกายอย่างต่อเนื่องงบประมาณ 
213,625 บาท 
     8. ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคม 

8.1 โครงการเงินสงเคราะห์เพ่ือการยังชีพผู้สูงอายุ  งบประมาณ  7,291,200บาท 
8.2 โครงการเงินสงเคราะห์เพ่ือการยังชีพคนพิการ  งบประมาณ 1,361,000 บาท 
8.3 โครงการเงินสงเคราะห์เพ่ือการยังชีพผู้ป่วยเอดส์ งบประมาณ 12,000 บาท 

   8.4 โครงการอบรมการพัฒนาศักยภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการ (โดยการจัดอบรมให้ความรู้ด้าน
สุขภาพและตรวจสุขภาพ)   งบประมาณ 105,300 บาท 

   8.5 อุดหนุนอ าเภอกบินทร์บุรีโครงการเฝ้าระวัง ป้องกันและปราบปรามการแพร่ระบาดของ 
ยาเสพติดงบประมาณ  100,000 บาท 

   8.6 อุดหนุนส านักงานเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี พ.ศ. 2557 งบประมาณ 10,000 บาท 
   8.7 โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ(วาตภัย,ภัยแล้ง,อัคคีภัย) ของต าบลวังดาล

งบประมาณ 445,379 บาท 
 
 


