
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง 

เรื่อง รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง 
ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2563 

_______________________________________ 
 

                   อาศัยอำนาจตามความในมาตรา  58/5  แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล 
พ.ศ.2537  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7 )  พ.ศ.2562  ความว่า “ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจัดทำรายงานแสดงผล
การปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นประจำทุกปี   โดยให้ประกาศไว้โดยเปิดเผย 
ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลด้วย” นั้น  

                   บัดนี้ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง ได้ปฏิบัติงานตามนโยบายตามที่เคยแถลงต่อสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลโพนแพง ครบรอบระยะเวลา 1 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   

     จึงขอประกาศรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพงให้
ทราบโดยทั่วกัน   ซึ่งรายละเอียดรายงานดังกล่าวปรากฏตามเอกสารแนบท้ายนี้ 
                      
  ประกาศ ณ วันที่   15   เดือนธันวาคม  พ.ศ. 2563 
 
 
 

             (นายปิยะศักดิ์   สุริยนต์ ) 
           นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง 

 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบติังานตามนโยบายท่ีได้แถลงไว้ต่อ 
สภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลโพนแพง 

 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 
 
 

 
 
 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลโพนแพง   
อ าเภอธาตุพนม  จงัหวดันครพนม 

 

 
 



รายงานผลการปฏิบติังานตามนโยบายท่ีได้แถลงไว้ต่อสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลโพนแพง 
 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

--------------------------------------------------- 
เรียน   ประธานสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลโพนแพง และ 
     ท่านสมาชิกองคก์ารบริหารส่วนต าบลโพนแพง ตลอดจนผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
 

  ด้วยรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2560  หมวด 14  มาตรา  287 วรรค 3 บญัญัตใิห้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ต้องรายงานผลการด าเนินงานต่อประชาชนในเรื่องการจดัท างบประมาณ การใช้จ่าย 
และผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ   เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและก ากบัการบรหิาร
จดัการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และตามพระราชบญัญัตสิภาต าบลและองค์การบรหิารส่วนต าบล พ.ศ.
2537 แก้ไขเพิม่เตมิถงึ (ฉบบัที ่5 )  พ.ศ.2546  มาตรา  58/5 ไดก้ าหนดให้นายกองคก์ารบรหิารส่วนต าบลจดัท า
รายงานแสดงผลการปฏบิตังิานตามนโยบายทีไ่ดแ้ถลงไวต้่อสภาองคก์ารบรหิารส่วนต าบลเป็นประจ าทุกปี  อกีทัง้
ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยการจดัท าแผนพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ.2548 ขอ้ 30 
(5)  ก าหนดใหผู้้บรหิารองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่เสนอผลการตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันาแผนพฒันาต่อ
สภาท้องถิ่น คณะกรรมการพฒันาท้องถิน่  และประกาศผลการติดตามและประเมนิผลแผนพฒันาให้ประชาชน
ทราบโดยทัว่กนัอย่างน้อยปีละหนึ่งครัง้ภายในเดอืนธนัวาคมของทุกปี 
          ดงันัน้เพื่อการปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามเจตนารมณ์แห่งรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550  
หมวด 14  มาตรา  287 วรรค 3  พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบรหิารส่วนต าบล พ.ศ.2537 แก้ไข
เพิม่เตมิถงึ (ฉบบัที ่5 )  พ.ศ.2546  มาตรา  58/5  และระเบยีบกระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยการจดัท าแผนพฒันา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2548 ข้อ 30 (5)  กระผมจึงขอรายงานผลการด าเนินงาน การจัดท า
งบประมาณ การใช้จ่าย และผลการด าเนินงานรวมทัง้รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563  เพื่อให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลอันทรงเกียรติได้รบัทราบ และเพื่อประกาศให้
ประชาชนทราบเพื่อส่งเสรมิการมสี่วนร่วมในการตรวจสอบและก ากบัการบรหิารจัดการของการบรหิารส่วนต าบล
โพนแพง ต่อไป 
  

ท่านประธานสภาฯท่ีเคารพ 

  ตามทีค่ณะกรรมการการเลอืกตัง้   ไดป้ระกาศรบัรองผลการเลอืกตัง้นายกองคก์ารบรหิารส่วนต าบลโพน
แพง ใหก้ระผม นายปิยะศกัดิ ์  สุรยินต์   เป็นผู้ไดร้บัเลอืกตัง้เป็นนายกองค์การบรหิารส่วนต าบลโพนแพง  และ
กระผมได้แถลงนโยบายต่อสภาอันทรงเกียรติแห่งนี้ เมื่อวันที่  ๑๙  พฤศจิกายน  25๕๖  ไว้  6  ประการ      
ประกอบกบัการที่องค์การบรหิารส่วนต าบลโพนแพงได้ก าหนดวสิยัทศัน์การพฒันาเพื่อเป็นกรอบแนวทางและ
ทศิทางในการพฒันาต าบล คอื “ การคมนาคม  สงัคมแห่งการเรียนรู้ เชิดชูศาสนา พฒันาส่ิงแวดล้อม พรัง่
พร้อมคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจชุมชนเข้มแขง็  ”   ซึ่งวสิยัทศัน์  ดงักล่าวกระผมได้ยดึถอืเป็นเป้าหมายในการ
ปฏบิตังิานตลอดมา 



 ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ปีทีผ่่านมานี้ ซึ่งเป็นการครบรอบปีของการบรหิารงานองคก์ารบรหิารส่วน
ต าบลโพนแพง ภายใต้ความรบัผิดชอบของกระผม   กระผมและคณะผู้บรหิารได้ด าเนินการแก้ไขปัญหาความ
เดอืดรอ้นและตอบสนองต่อความตอ้งการของประชาชน เพือ่ใหพ้ีน้่องประชาชน ไดร้บัประโยชน์และความพงึพอใจ
สงูสุดตามทีไ่ดค้าดหวงัเอาไว ้ แต่ทัง้นี้อยู่ภายใตข้อ้จ ากดัหลายประการ  ไม่ว่าจะเป็นปัญหาทีส่ะสมมาตัง้แต่สมยัที่
ผ่านมา  งบประมาณทีไ่ม่เพยีงพอ  ตลอดจนระบบการบรหิารจดัการที่เป็นอุปสรรค  ซึ่งกระผมและคณะได้เขา้มา
ด าเนินการจนประสบผลส าเรจ็เป็นที่น่าพอใจในระดบัหนึ่ง  โดยในการแก้ไขปัญหา กระผมจะมุ่งเน้นให้คนส่วน
ใหญ่ได้รบัประโยชน์มากที่สุด  จงึใคร่ขอแถลงผลการด าเนินงาน  ตามนโยบายที่ไดแ้ถลงต่อสภาองค์การบรหิาร
สว่นต าบลโพนแพง  ดงันี้ 
ท่านประธานสภาฯท่ีเคารพ  นโยบายประการแรก คือ 

นโยบายการพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
จากแนวคดิที่มุ่งมัน่ที่จะพฒันา  ปรบัปรุง โครงสรา้งพื้นฐาน เพื่อใหส้ามารถตอบสนองความต้องการของ

ประชาชนในต าบลอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การพัฒนาปรับปรุง  การคมนาคม ระบบสาธารณูปโภ ค 
สาธารณูปการต่างๆเพื่ออ านวยความสะดวกในการประกอบอาชีพและการอยู่อาศยัของประชาชนให้ดีขึ้น ตาม
วงเงนิงบประมาณที่ได้รบัจดัสรรจากรฐับาล  ซึ่งสรุปโครงการที่เกดิขึ้นเพื่อสนองตอบต่อนโยบายประการที่ ๑ นี้ 
ปรากฎดงันี้ 

 
การแก้ปัญหาน ้าเพื่อการบริโภคอุปโภค ได้ด าเนินการดงัน้ี 
 

1.โครงการขยายเขตระบบประปา อบต.โพนแพง   บา้นโพนแพง  หมู่
ที ่1  
ปรมิาณงาน  ท่อพวีซี ี ขนาด ๒ นิ้ว จ านวน ๒๕๐  ท่อน ท่อพวีซี ี
ขนาด ๑ นิ้วครึง่ จ านวน ๑๕๐ ท่อน พรอ้มอุปกรณ์ก่อสรา้ง จากหน้า 
อบต. –ไปเป็นระยะทาง ๑,๖๐๐ เมตร  
 

  งบประมาณ    ๑๖๙,๕00      บาท 

2. โครงการเจาะบาดาล    บา้นตาลกุดใต ้ หมู่ที ่๘ 
ปรมิาณงานขดุเจาะบ่อบาดาล ขนาดเสน้ผ่าศูนยก์ลาง  ขนาด ๖ นิ้ว PVC ชัน้ 
๑๓.๕  พรอ้มเครื่องสบูน ้า ขนาด ๑  แรงมา้ จ านวน ๑  บ่อ  
 

  งบประมาณ     ๑๒๑,000     บาท 

๓.โครงการก่อสรา้งระบบประปา POK TANK  ตามบญัชนีวตักรรมของส านกั
งบประมาณ บา้นตาลกุดใต ้หมู่ที ่๘  
 

  งบประมาณ    ๕,๒๐๐,๐00   บาท 

 
การแก้ปัญหาการคมนาคมสญัจรและการขนส่งผลผลิตทางด้านการเกษตรได้ด าเนินการ ดงัน้ี 
 



1.โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็   บา้นโพนแพง  หมู่ที ่๒ 
จากหน้าบา้นายมนสั  แสนเขือ่น – ไประยะทาง 84  เมตร   เป็นจุดสิน้สุด
โครงการ ขนาดกวา้ง ๔  เมตร ยาว  ๘๔  เมตร  หนา ๐.๑๕     เมตร หรอื   
พืน้ทีด่ าเนินการไม่น้อยกว่า ๓๓๖  ตารางเมตร พรอ้มลงลูกรงัไหล่ทางตาม 
สภาพ 

งบประมาณ ๒๐๐,000      บาท 

2.โครงการก่อสรา้งถนนลูกรงัสายใหม่  บา้นตาลกุด  หมู่ที ่๓ 
จากหน้าบา้นนางไมตร ี  แสนเขือ่น – หน้าบา้นนายนิวาส  จุลนนัท ์ ขนาด 
กวา้ง ๔  เมตร ยาว  ๔๐๐  เมตร  โดยลงดนิถมถนน กวา้ง  ๔  เมตร   ยาว  
๔๐๐  เมตร หนาเฉลีย่ ๐.๕๐  เมตร หรอืปรมิาตรดนิถมไม่น้อยกว่า ๘๐๐       
ลบ.ม. และลงลูกรงัถนนกวา้ง ๔  เมตร ยาว ๔๐๐ เมตร หนาเฉลีย่ ๐.๑๕       
เมตร หรอืปรมิาตรลูกรงัไม่น้อยกว่า  ๒๔๐ ลบ.ม. พรอ้มลงท่อระบายน ้า       
คสล. ขนาดเสน้ผ่าศูนยก์ลาง ๐.๖๐x๑.๐ เมตร จ านวน  ๖  ท่อน และ           
ท่อระบายน ้า  คสล.ขนาดเสน้ผ่าศูนยก์ลาง  ๐.๔๐x๑.๐ เมตร จ านวน                  
๖  ท่อน พรอ้มท าการยาแนวรอยต่อดว้ยปนูผสมทรายใหเ้รยีบรอ้ย  
 

งบประมาณ ๑๓๕,๕00      บาท 

๓.โครงการก่อสรา้งถนนลูกรงัสายใหม่  บา้นยางเดีย่ว หมู่ที ่๔ 
จากถนน นพ ๕๐๖๖-ทีน่านางมณีรตัน์  มมีร ขนาดกวา้ง ๒.๕  เมตร ยาว         
๘๐๐  เมตร  โดยลงดนิถมถนน กวา้ง  ๒.๕  เมตร   ยาว  ๘๐๐  เมตร         
หนาเฉลีย่ ๐.๓๐  เมตร หรอืปรมิาตรดนิถมไม่น้อยกว่า ๖๐๐       ลบ.ม.         
และลงลูกรงัถนนกวา้ง ๒.๕  เมตร ยาว ๘๐๐ เมตร หนาเฉลีย่ ๐.๑๕   เมตร 
หรอืปรมิาตรลูกรงัไม่น้อยกว่า  ๓๐๐ ลบ.ม. พรอ้มลงท่อระบายน ้า คสล. 
ขนาดเสน้ผา่ศูนยก์ลาง ๐.๔๐x๑.๐ เมตร จ านวน  ๑๘  ท่อน พรอ้มท าการยา
แนวรอยต่อดว้ยปนูผสมทรายใหเ้รยีบรอ้ย 
 

งบประมาณ ๑๓๐,๙00      บาท 

4.โครงการก่อสรา้งถนนลูกรงัสายใหม่  บา้นหว้ยทราย หมู่ที ่๕ 
จากทีด่นินางจนัมา  อนิาลา –ทีด่นินางเชญิมา  พนาจนัทร ์ไป
ระยะทาง ๘๕๐   เมตร เป็นจุดสิน้สุดโครงการ ขนาดกวา้ง ๔  เมตร 
ยาว  ๘๕๐  เมตร  โดยกรุยทางถางป่าขดุตอ  ถนนกวา้ง ๔  เมตร 
ยาว ๘๕๐  เมตร หรอืพืน้ทีไ่ม่น้อยกว่า ๓,๔๐๐  ตารางเมตร และลง
ดนิถมถนนกวา้ง ๔  เมตร  ยาว  ๘๕๐ เมตร หนา ๐.๓๐  เมตร หรอื
ปรมิาตรดนิถมไม่น้อยกว่า ๑,๐๒๐  ลบ.ม. และลงลูกรงัถนนกวา้ง ๔  
เมตร ยาว ๘๕๐  เมตร หนา ๐.๑๐  เมตร หรอืปรมิาตรลูกรงัไม่น้อย
กว่า ๔๒๕ ลบ. 

      งบประมาณ  1๘๙,000      บาท 

5.โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็  บา้นโนนสมบูรณ์ หมู่ที ่๖ 
จากสามแยกทางหลวงชนบท ๓๐๕๐– ไประยะทาง ๖8  เมตร เป็นจุดสิน้สุด

งบประมาณ ๒๐๐,000      บาท 



โครงการ ขนาดกวา้ง ๕  เมตร ยาว  ๖๘  เมตร  หนา ๐.๑๕  เมตร หรอืพืน้ที่
ด าเนินการไม่น้อยกว่า ๓๔๐  ตารางเมตร พรอ้มลงลูกกรงัไหล่ทางตามสภาพ 
 
6.โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็  บา้นไทยเจรญิ หมู่ที ่๗ 
จากหน้าบา้นนายวเิลศ   อนิาลา – ไประยะทา ๖8  เมตร เป็นจุเสิน้สุด
โครงการ ขนาดกวา้ง ๕  เมตร ยาว  ๖๘  เมตร  หนา ๐.๑๕  เมตร หรอื
พืน้ทีด่ าเนินการไม่น้อยกว่า ๓๔๐  ตารางเมตร พรอ้มลงลูกกรงัไหล่ทาง
ตามสภาพ 
 

งบประมาณ ๑๙๙,๕00      บาท 

 
การแก้ปัญหาน ้าท่วมขงับริเวณถนนและน ้าเสีย ได้ด าเนินการคือ  

 
1.โครงการก่อสรา้งวางท่อระบายน ้าคอนกรตีเสรมิเหลก็พรอ้มบ่อพกั 
บา้นตาลกุดใต ้ หมู่ที ่๘  
จากรางระบายน ้าเดมิไประยะทาง ๒๕๗  เมตร เป็นจุดสิน้สุด
โครงการ โดยการวางท่อระบายน ้า คสล.ขนาดเสน้ผ่าศูนยก์ลาง 
๐.๔๐ เมตร  ยาว ๑๐๗   เมตร ,วางท่อระบายน ้า คสล ขนาด
เสน้ผ่าศูนยก์ลาง ๐.๔๐ เมตร (ผ่าครึง่) ยาว ๑๔๒  เมตร พรอ้มบ่อ
พกั คสล. ขนาด ๐.๘๐x๐.๘๐ เมตร พรอ้มฝาปิดเหลก็ จ านวน ๑๐  
บ่อ  

งบประมาณ 19๙,๕๐๐  บาท 

การแก้ปัญหาด้านขยายระบบไฟฟ้าส านักงาน ได้ด าเนินการคือ  
 
1.โครงการตดิตัง้หมอ้แปลงไฟฟ้าและขยายเขตระบบไฟฟ้าภายใน
ส านกังาน องคก์ารบรหิารส่วนต าบลโพนแพง  
 

งบประมาณ ๕๒๒,๑๙๒.๘๐  บาท 

การแก้ปัญหาด้านน ้าเพื่อการเกษตร ได้ด าเนินการคือ  
 
1.โครงการก่อสรา้งฝายน ้าลน้ แบบ มข.๒๕๒๗ (หว้ยวงัหมากแซว)    
บา้นไทยเจรญิ หมู่ที ่๗  
ปรมิาณงาน สนัฝายสงู  ๒  เมตร ผนงัขา้งสงู ๓.๕๐ เมตร กวา้ง ๑๐  
เมตร  

งบประมาณ ๔๙๙,๐๐๐  บาท 

๒.โครงการขดุลอกหว้ยค าตาเกลีย้ง บา้นยางเดีย่ว  หมู่ที ่๔  
ปรมิาณงาน กวา้ง ๘ – ๑๐  เมตร ยาว  ๘๐๐  เมตร ลกึเฉลีย่ ๒  
เมตร ปรมิาณดนิขุด  ไม่น้อยกว่า ๑๓,๕๐๐  ลูกบาศกเ์มตร  

งบประมาณ ๔๔๙,๘๐๐  บาท 



๓.โครงการขดุลอกหว้ยทราย (ตอนล่าง) บา้นไทยเจรญิ  หมู่ที ่๗ 
ปรมิาณงาน กวา้ง ๘ – ๑๐  เมตร ยาว  ๘๐๐  เมตร ลกึเฉลีย่ ๒  
เมตร ปรมิาณดนิขุด  ไม่น้อยกว่า ๑๓,๕๐๐  ลูกบาศกเ์มตร 

งบประมาณ ๔๔๙,๘๐๐  บาท 

 
นโยบายการพฒันาด้านเศรษฐกิจ 

          
  ในด้านการด าเนินการตามนโยบายด้านเศรษฐกิจ  ได้มุ่งเน้นการส่งเสรมิ  สนับสนุนให้เกิดรายได้  ลด
รายจ่ายในครอบครวั และส่งเสรมิแนวทางเศรษฐกจิพอเพยีงตามศกัยภาพของชุมชนในระดบัฐานรากของต าบล
โพนแพง ส่งเสรมิให้เกษตรมรีายไดเ้พิม่ขึ้นจากอาชพีเสรมิ  ประชากรพึ่งตนเองได ้ และนอกจากนี้ได้ด าเนินการ
ประสานเพื่อขอรบัการสนับสนุนการช่วยเหลือไปยงัส านักงานพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย์จงัหวดั
นครพนม ส านักงานพฒันาฝีมอืแรงงาน จงัหวดันครพนม  ส านักงานพฒันาชุมชนอ าเภอธาตุพนม หรอืหน่วยงาน
อื่นๆ เพื่อการด าเนินการดา้นพฒันาดา้นเศรษฐกจิในพื้นที่ต าบลโพนแพง  โดยได้ด าเนินการตามโครงการที ่เพื่อ
สนองตอบต่อนโยบายประการที ่2 ดงันี้ 
 
1.โครงการส่งเสริมปลูกผักสวนครวั ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง และปฏิบตัิการ ๙๐ วัน ปลูกผกัสวนครวั เพื่อสร้างความ
มัน่คงทางอาหารต าบลโพนแพง (รปู) 

งบประมาณ  ๔,๓๕0  บาท 

2.โครงการสง่เสรมิพฒันาเดก็เยาวชนต าบลโพนแพง 
กิจกรรมส่งเสรมิทกัษะ “การสร้างเฟสบุ๊คส าหรบันักการตลาดและ
SME ยุดใหม่”และกิจกรรมส่งเสริมทักษะ “อาชีพการเพาะเห็ด
นางฟ้า” 

งบประมาณ  ๑๘,๐๐๐  บาท 

๓.โครงการสง่เสรมิพฒันาสตรแีละครอบครวัต าบลโพนแพง 
“ปลูกเหด็พรอ้มแปรรปู” 

งบประมาณ  2๑,๗๒๗  บาท 

๔.โครงการส่งเสริมการฝึกอาชีพต าบลโพนแพง (สานเปลจาก
ผกัตบชวา)  

งบประมาณ ๒๐,๖๕๖    บาท 

 
นโยบายการพฒันาด้านสงัคม 

  
 ในดา้นสงัคม  จะสนับสนุนส่งเสรมิการพฒันาทรพัยากรบุคคลดา้นคุณภาพชวีติ โดยใหค้วามส าคญัตัง้แต่
วยัเดก็ถงึวยัชราใหม้คีุณภาพความเป็นอยู่ทีด่ขีึน้  โดยใชง้บประมาณเพือ่การด าเนินการดา้นสงัคม คอื 
 

1.โครงการสง่เสรมิสภาเดก็และเยาวชนต าบลโพนแพง งบประมาณ ๑๖,๑๐๐       บาท 
๒.เบีย้ยงัชพีผูส้งูอายุ งบประมาณ ๖,๐๑๔,๔๐๐  บาท 
๓.เบีย้ยงัชพีผูพ้กิาร งบประมาณ ๑,๓๑๒,๐๐๐  บาท 
๔.โครงการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพตดิในสถานศกึษา งบประมาณ  ๕,๐๒๔   บาท 



๕.โครงการฝึกอบรมจติอาสาภยัพบิตัปิระจ าองคก์ารบรหิารสว่นต าบล   
โพนแพง 

งบประมาณ  ๖๗,๔๐๐ บาท 

๖.โครงการป้องกนัและลดอุบตัเิหตุทางถนนช่วงเทศกาล งบประมาณ   ๘,๕๔๐  บาท 
๗.โครงการใหบ้รกิารการแพทยฉุ์กเฉินเบือ้งตน้ อบต.โพนแพง งบประมาณ  ๕๗๖,๐๐๐ บาท 

 
นโยบายการพฒันาด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วฒันธรรมและกีฬา 

  ในด้าน การพฒันาด้านการส่งเสรมิการศึกษา  ศาสนา  วฒันธรรมและกีฬา  จะส่งเสรมิท านุบ ารุงและ
รกัษาศลิปวฒันธรรม ชุมชนทอ้งถิน่และภูมปัิญญาไทย เสรมิสรา้งบทบาทของสถาบนัครอบครวัร่วมกบัสถาบนัทาง
ศาสนา  สถาบนัการศกึษา  และสถาบนัทางสงัคมอื่นๆในการปลูกฝังค่านิยมและจิตส านึกที่ดตี่อสงัคม  ซึ่งสรุป
โครงการทีเ่กดิขึน้เพือ่สนองตอบต่อนโยบายประการที ่4 นี้ ปรากฎดงันี้ 

  
1.โครงการทีอ่่านหนงัสอืทอ้งถิน่รกัการอ่าน งบประมาณ       ๕,๐๐0           บาท 

2.โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายการบรหิารสถานศกึษา งบประมาณ     ๖๒๑,๓๑0         บาท 

3.โครงการสนามเดก็เล่นสรา้งปัญญา  ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ในเขตต าบล   
โพนแพง 

งบประมาณ     ๕๐,๐๐๐       บาท 

4 โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายการบรหิารสถานศกึษา  
ประกอบดว้ย ค่าจดัการเรยีนการสอนศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ ,ค่าอาหาร
กลางวนัศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็,ค่าใชจ่้ายในการจดัการศกึษาส าหรบัศูนย์
พฒันาเดก็เลก็ ส าหรบัอายุ ๓-๕ ปี, 

งบประมาณ     ๖๒๑,๓๑๐        บาท 

5.ค่าอาหารเสรมิ (นม) ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็และโรงเรยีนในสงักดั สพฐ.  งบประมาณ  ๘๖๘,๙๑๑.๔๘        บาท 

6.โครงการจดังานกจิกรรมงานวนัเดก็แห่งชาต ิ งบประมาณ       ๓๐,000        บาท 
๗.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบรหิารสถานศึกษา (ค่าอาหาร
กลางวนัโรงเรยีน,โครงการแข่งขนักีฬาโรงเรียนในเขตต าบลโพน
แพง,โครงการส่งเสรมิการประกอบอาชพี เพื่ออาหารกลางวนัให้แก่
โรงเรยีนบ้านตาลกุดยางเดี่ยวโนนสมบูรณ์,โครงการส่งเสริมการ
ประกอบอาชีพ เพื่ออาหารกลางวนัให้แก่โรงเรยีนบ้านห้วยทราย,
โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพ เพื่ออาหารกลางวันให้แก่
โรงเรยีนบ้านโพนแพง,โครงการTO BE NUMBER ONE เยาวชน
ตา้นภยัยาเสพตดิโรงเรยีนโพนแพงพทิยาคม) 

งบประมาณ  ๑,๔๖๒,000        บาท 

๘.โครงการแขง่ขนักฬีาตา้นยาเสพตดิต าบลโพนแพง งบประมาณ ๕๐,๐๐๐   บาท  
๙.โครงการวดัประชารฐัสรา้งสุขต าบลโพนแพง งบประมาณ ๔,๘๘๐  บาท 
๑๐.โครงการสบืสานประเพณีลอยกระทงต าบลโพนแพง งบประมาณ ๒๙๘,๐๐๐  บาท 



๑๑.โครงการพฒันาคุณภาพการศกึษา DLTV  งบประมาณ  ๖๐,๖๐๐  บาท 

๑๒.โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็กหลงัคาคอนกรตีเสรมิ
เหลก็ ศพด.บา้นโพนแพง 

งบประมาณ ๓๘๓,๐๐๐  บาท 

๑๓.โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน ๕๐ 
คน (ฐานแผ่) ส าหรบัศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็โพนแพง 

งบประมาณ ๑,๔๕๔,๐๐๐   บาท 

 
  นโยบายด้านสุขภาพอนามยัและส่ิงแวดล้อม 

            ในดา้นการด าเนินงานดา้นสุขภาพอนามยัและสิง่แวดล้อม จะส่งเสรมิกจิกรรมนันทนาการ สุขภาพอนามยั
ของประชาชน รวมถงึการอนรกัษ์และพฒันา การใช่ทรพัยากรธรรมชาตใิหเ้หมาะสมและยัง่ยนื  ซึ่งสรุปโครงการที่
เกดิขึน้เพือ่สนองตอบต่อนโยบายประการที ่๕ นี้ ปรากฎดงันี้ 
 
๑.โครงการควบคุมโรคไขเ้ลอืดออก งบประมาณ  ๔,๐๐๐   บาท 

๒.โครงการสตัวป์ลอดโรค  คนปลอดภยั จากโรคพษิสุนขับา้ งบประมาณ ๖,๔๐๐  บาท 

๓.โครงการส ารวจขอ้มลูจ านวนสตัวแ์ละขึน้ทะเบยีนสตัว์ งบประมาณ ๔,๑๑๖   บาท 

๔.โครงการสง่เสรมิและสนบัสนุนการปลูกหญา้แฝก งบประมาณ ๓,๖๗๕   บาท 

๕.โครงการพระราชด ารดิา้นสาธารณสุข  จ านวน ๒๔   โครงการ งบประมาณ  ๑๖๐,๐๐๐   บาท 

๖.วัสดุ วิทยาศาสตร์ห รือการแพทย์  (โค รงการควบคุม โรค
ไขเ้ลอืดออก,โครงการสตัวป์ลอดโรค  คนปลอดภยั จากโรคพษิสุนัข
บา้) 

งบประมาณ   ๑๔๘,๔๖๘  บาท 

๗.งบกลางส ารองจ่าย (โครงการป้องกนัและควบคุมโรคตดิต่อ กรณี
โรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรน่า ๒๐๑๙หรอืโรคโควดิ ๑๙ (COVID๑๙) 

งบประมาณ  ๑๘๐,๐๒๕   บาท 

๘.โครงการอบรมเชงิปฏบิตักิารใหค้วามรูใ้นการป้องกนัโรคตดิเชือ้ไวรสั
โคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) และการจดัท าหน้ากากอนามยั เพือ่
ป้องกนัตนเอง  

 

งบประมาณ  ๑๙,๑๗๐  บาท 

๙.โครงการพฒันาพฤตกิรรมสุขภาพหญงิตัง้ครรภแ์ละหญงิหลงัคลอด
ชุมชนบา้นตาลกุดยางเดีย่วโนนสมบูรณ์  

งบประมาณ  ๖,๗๐๐  บาท 

๑๐.โครงการปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมกลุ่มเสีย่งโรคมะเรง็ท่อน ้าดชีุมชน
บา้นตาลกุดยางเดีย่วโนนสมบูรณ์  

งบประมาณ  ๖,๗๐๐  บาท 

๑๑.โครงการปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมสุขภาพกลุ่มเสีย่งโรคเบาหวานความ
ดนัโลหติสงูชุมชนบา้นตาลกุดยางเดีย่วโนนสมบูรณ์ 

งบประมาณ  ๖,๗๐๐  บาท 

๑๒.โครงการปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมกลุ่มเสีย่งภาวะไตวายชุมชนบา้นตาล งบประมาณ  ๖,๗๐๐  บาท 



กุดยางเดีย่วโนนสมบูรณ์ 

๑๓.โครงการป้องกนัการจมน ้าในเดก็อายุชุมชนบา้นตาลกุดยางเดีย่ว
โนนสมบูรณ์ต ่ากว่า ๑๕ ปี ชุมชนบา้นตาลกุดยางเดีย่วโนนสมบูรณ์ 

งบประมาณ  ๖,๗๐๐  บาท 

๑๔.โครงการป้องกนัอุบตัเิหตุจราจรชุมชนตาลกุดยางเดีย่วโนนสมบูรณ์ งบประมาณ  ๖,๗๐๐  บาท 

๑๕.โครงการการดแูลสุขภาพแบบวถิแีพทยแ์ผนไทยชุมชนตาลกุดยาง
เดีย่วโนนสมบูรณ์ 

งบประมาณ  ๖,๗๐๐  บาท 

๑๖.โครงการปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมและเสรมิความรูด้้านการแพทยแ์ผน
ไทยในกลุ่มเสีย่งเบาหวาน ความดนัโลหติสงู  

งบประมาณ  ๖,๗๐๐   บาท 

๑๗.โครงการชาวโพนแพงสรา้งสุขภาพด ี ปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมชะลอไต
เสือ่ม 

งบประมาณ  ๗,๐๐๐   บาท 

๑๘.โครงการโพนแพงห่วงใยป้องกนัอุบตัเิหตุ งบประมาณ  ๕,๗๐๐   บาท 

๑๙.โครงการสง่เสรมิสุขภาพแม่สุขภาพดลีูกพฒันาการสมวยั งบประมาณ  ๕,๗๐๐   บาท 

๒๐.โครงการพฒันารปูแบบการป้องกนัและควบคุมโรคไขเ้ลอืดออกโดย
การมสีว่นร่วมของชุมชนต าบลโพนแพง 

งบประมาณ ๑๕,๐๐๐  บาท 

๒๑.โครงการเกษตรกรปลอดภยัห่างไกลสารพษิ งบประมาณ  ๑๐,๒๐๐  บาท 

๒๒.โครงการเฝ้าระวงัป้องกนัและควบคุมโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา ๒๐๑๙ งบประมาณ  ๘,๐๐๐   บาท 

๒๓.โครงการพฒันาเครอืข่ายชมรมต าบลตน้แบบการคุม้ครองผูบ้รโิภค
เพือ่สง่เสรมิการใชย้าอย่างปลอดภยัในชุมชน 

งบประมาณ ๑๑,๖๐๐  บาท 

๒๔.โครงการใหค้วามรูผู้ด้แูลผูป่้วยจติเวช  งบประมาณ ๗,๑๕๐    บาท 

๒๕.โครงการพฒันาสิง่แวดลอ้มแบบมสีว่นร่วมของชุมชน (ลดขยะ ช่วย
โลก ลดโรค) 

งบประมาณ  ๗,๔๕๐  บาท 

๒๖.โครงการเกษตรกรผูป้ลูกยาสบูระวงัภยัสารเคมตีกคา้งในเลอืด งบประมาณ  ๗,๙๕๐   บาท 

๒๗.โครงการสง่เสรมิโภชนาการและพฒันาการเดก็ก่อนวยัเรยีน งบประมาณ  ๖,๕๕๐   บาท 

๒๘.โครงการเฝ้าระวงัและควบคุมโรคตดิต่อเชือ้ไวรสัโคโรนา ๒๐๑๙ 
ส าหรบัหมู่บา้น จ านวน ๘  หมู่บา้น 

งบประมาณ  ๖๔,๐๐๐  บาท 

๒๙.โครงการเฝ้าระวงัและควบคุมโรคตดิต่อเชือ้ไวรสัโคโรนา ๒๐๑๙ 
ส าหรบัศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ จ านวน ๔ ศูนย์ 
 

งบประมาณ  ๑๖,๐๐๐  บาท 

๓๐.โครงการเฝ้าระวงัและควบคุมโรคตดิต่อเชือ้ไวรสัโคโรนา ๒๐๑๙ 
ส าหรบั อสม. จ านวน ๒ หมู่ 

งบประมาณ  ๑๖,๐๐๐  บาท 

 
 



นโยบายด้านการเมืองการบริหาร 
 
     จากนโยบายดงักล่าว กระผมไดจ้ดัใหม้กีารบรหิารจดัการองคก์ร โดยในดา้นการใหบ้รกิารแก่ประชาชนใน
เขตองคก์ารบรหิารส่วนต าบลโพนแพง  ไดใ้หค้วามส าคญัโดยเฉพาะพนักงานส่วนต าบลและลูกจา้งทุกคน ในการ
ใหบ้รกิารกบัพีน้่องประชาชน ทัง้ในทีต่ ัง้ส านกังานองคก์ารบรหิารส่วนต าบล และการบรกิารนอกส านักงานองคก์าร
บรหิารส่วนต าบล  ได้แก่  งานบรกิารจดัเกบ็ภาษีนอกสถานที ่และงานบรกิารจดัเกบ็ภาษีสรรพสามติ  เพื่อความ
สะดวกของประชาชน   โดยในการปฏบิตังิาน ดงักล่าว    เน้นการบรกิารเชงิรุก  
  โดยเฉพาะด้านการบริการข้อมูลข่าวสาร  ได้มีการเช่าพื้นที่จัดเก็บและดูแลเว็บไซด์ของอบต.เพื่อ
ประชาสมัพนัธ์ข้อมูลข่าวสารผ่านระบบอินเตอร์เน็ท  ได้มีการก่อสร้างศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางราชการ เพื่อปิด
ประกาศประชาสมัพนัธ์ ขอ้มูลข่าวสาร และเพื่อให้ชุมชนไดร้บัรูถ้งึการปฏบิตังิานขององคก์ารบรหิารส่วนต าบลได้
ด าเนินการประชาสมัพันธ์ข่าวสารขององค์การบรหิารส่วนต าบลผ่านสื่อหอกระจายข่าว  โดยประชาสมัพันธ์
ขา่วสารการด าเนินงานใหก้บัชุมชนอย่างสม ่าเสมอและต่อเนื่องเรื่อยมา จงึถอืไดว้่าในการบรกิารขอ้มูลข่าวสารนัน้
องคก์ารบรหิารสว่นต าบลโพนแพงสามารถสรา้งระบบการบรกิารในเชงิรุกทีป่ระสบความส าเรจ็เป็นอย่างมาก 

          นอกจากนี้ยงัไดจ้ดัใหม้แีบบฟอรม์เพือ่ความสะดวกในการขอรบับรกิารต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นแบบฟอรม์ยื่นค า
รอ้งเพื่อขอรบับรกิารในการขอรบัขอ้มูลข่าวสารทางราชการ ตามพระราชบญัญตัขิอ้มูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ. 
2540 เพื่อแสดงให้เหน็ว่าการด าเนินงานขององค์การบรหิารส่วนต าบลโพนแพงเป็นไปด้วยความโปร่งใสและให้
ประชาชนสามารถเขา้มาตรวจสอบไดทุ้กเมื่อ      

  รวมทัง้การเตรยีมความพร้อม ในการปฏิบตัิงานของบุคลากรขององค์การบรหิารส่วนต าบลโพนแพงผู้
ใหบ้รกิารใหม้คีวามรู้ มทีกัษะ ทศันคต ิ และพฤตกิรรม ทีมุ่่งตอบสนองต่อประชาชนดว้ยความเสมอภาค ยุตธิรรม
และเป็นธรรม  ทัง้นี้  โดยการจดัฝึกอบรมและและส่งเสรมิให้บุคลากรไดม้โีอกาสเขา้รบัการฝึกอบรมในหลกัสูตรที่
หน่วยงานอื่นจดัขึน้ ทัง้นี้กเ็พือ่ใหพ้นกังานและลูกจา้งใหม้คีวามรู ้ความเขา้ใจในบทบาท อ านาจหน้าทีท่ีต่้องปฏบิตัิ  
และเพื่อพฒันาศกัยภาพในการปฏิบตัิหน้าที่เพื่อให้ประชาชนได้รบัประโยชน์จากการปฏิบตังิานในหน้าที่สูงสุด  
ตลอดจนได้ด าเนินการประกาศลดขัน้ตอนและระยะเวลาการปฏิบตัิราชการ  ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการ
บรหิารจดับา้นเมอืงทีด่ ีพ.ศ. ๒๕๔๖   เพื่อสรา้งความพงึพอใจโดยการลดขัน้ตอนและอ านวยความสะดวกใหแ้ก่พี่
น้องประชาชนผูร้บับรกิารอกีดว้ย 
             อกีทัง้ยงัไดม้กีารจดัท าโครงการเพือ่ใหพ้ีน้่องประชาชน ไดเ้ขา้มามสีว่นร่วมในการร่วมแสดงความ
คดิเหน็ในรูปแบบต่าง ๆ อาทเิช่น การจดัอบรมเพือ่สรา้งความรูค้วามเขา้ใจและแนวทางการมสีว่นร่วมในการ
ปกครองตามระบอบประชาธปิไตย การจดัเวทปีระชาคม การจดัสมัมนาเพือ่ประสานความร่วมมอืระหว่าง
หน่วยงาน การจดัใหม้ชี่องทางในการแสดงความคดิเหน็ อาท ิ การจดัใหม้กีล่องแสดงความคดิเหน็  จดัใหม้ี
ช่องทางในการแจง้ข่าวทุจรติ  การจดัใหม้แีบบสอบถามความพงึพอใจในการรบับรกิาร และการใหบ้รกิารในการ
รอ้งทุกข/์รอ้งเรยีน  เพือ่ด าเนินการบรรเทาทุกขใ์หป้ระชาชนต่อไป 
            นอกจากนี้ในดา้นการบรหิารจดัการงบประมาณเพือ่การด าเนินงานนัน้ กระผมไดจ้ดัสรรงบประมาณเพือ่
การบรหิาร  ในแต่ละหมู่บา้นดว้ยความยุตธิรรมตามสภาพปัญหาและความตอ้งการการพฒันาของประชาชนใน
พืน้ทีแ่ต่ละหมู่บา้น โดยจะเหน็ไดว้่าในรอบปีทีผ่่านมาประชาชนค่อนขา้งพอใจในการด าเนินโครงการขององคก์าร
บรหิารสว่นต าบลโพนแพง  



 และในดา้นการบรหิารงานบุคคลนัน้ ดงักล่าวในขา้งตน้ว่ากระผมไดด้ าเนินการจดัฝึกอบรมและและสง่เสรมิ
ใหบุ้คลากรไดม้โีอกาสเขา้รบัการฝึกอบรมในหลกัสตูรทีห่น่วยงานอื่นจดัขึน้ อกีทัง้กระผมไดบ้รหิารงานบุคคลโดย
ยดึหลกัระบบคุณธรรม พจิารณาผลการปฏบิตังิานตามหน้าทีเ่ป็นหลกัในการพจิารณาเลื่อนขัน้เงนิเดอืนและการ
ก าหนดผลประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพเิศษ ซึง่เมื่อสรุปโครงการสนองตอบต่อการด าเนินการในนโยบายที่ 6 
นี้ประกอบดว้ยโครงการดงัต่อไปนี้ 
๑.โครงการฝึกอบรมและศกึษาดูงาน  เพื่อเพิม่ศกัยภาพการบรหิาร
จดัการขยะ  ส าหรบั ผู้บรหิาร  สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนต าบล  
คณะกรรมการธนาคารขยะฯ  และประชาชน 

งบประมาณ         ๒๙๔,๐๐๐      บาท 

๒.โครงการลด  คดัแยก  และน าขยะกลบัมาใชใ้หม่ (3 Rs) งบประมาณ         ๒๔,๓๗0      บาท 
3.โครงการสง่เสรมิคุณธรรมและจรยิธรรมในการป้องกนัการทุจรติ งบประมาณ         ๑๐,๘00      บาท 
๔.ค่าใชจ่้ายในการเดนิทางไปราชการ งบประมาณ         ๙,0๘0      บาท 
๕.ค่าลงทะเบยีนเกีย่วกบัการฝึกอบรม  ของพนกังานสว่นต าบล งบประมาณ         ๔,๖00      บาท 
๖.โครงการประชาสมัพนัธเ์กีย่วกบัการจดัเกบ็รายไดแ้ละช าระภาษี งบประมาณ        ๒,๔00       บาท 
๗.โครงการปรบัปรุงขอ้มลูแผนทีภ่าษแีละทะเบยีนทรพัยส์นิ งบประมาณ        ๓๙,๙๔0       บาท 
๘.จดัซื้อเครื่องพมิพ ์Multifunction  แบบฉีดหมกึพรอ้มตดิตัง้ถงัหมกึ
พมิพ ์(Ink Tank Printer) 

งบประมาณ        ๘,000       บาท 

๙.จดัซือ้เครื่องปรบัอากาศ  ขนาด 24๐๐๐ บทียี ู(ระบบinverter) งบประมาณ    ๘๖,๐๐๐     บาท 
๑๐.เครื่องพมิพช์นิดเลเซอร ์หรอืชนิด LED ขาวด า (1๘ หน้า/นาท)ี งบประมาณ      2,๖00            บาท 
11.ค่าบ ารุงรกัษาและปรบัปรุงครุภณัฑ ์ งบประมาณ    ๕๗,๒๓0           บาท 

12.จดัซื้อเครื่องพมิพ์ชนิดเลเซอร ์หรอืชนิด LED ขาวด า (1๘ หน้า/
นาท)ี 

งบประมาณ       ๒,๖00           บาท 

13.จดัซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction  แบบฉีดหมึกพร้อมติดตัง้ถัง
หมกึพมิพ ์(Ink Tank Printer) 

งบประมาณ  ๘,๐๐๐   บาท 

๑๔.จดัซือ้เลื่อยโซ่ยนต์ งบประมาณ  ๗,๕๐๐  บาท 
๑๕.จดัซือ้เครื่องพมิพเ์ลเซอรห์รอืLED ขาว/ด า งบประมาณ  ๒,๖๐๐  บาท 
๑๖.จดัซือ้อุปกรณ์อ่านบตัรอเนกประสงค ์(smart card reader) งบประมาณ ๑,๔๐๐  บาท 
๑๗.อุดหนุนสภาวฒันธรรมอ าเภอธาตุพนม โครงการจดัประเพณี
ไหลเรอืไฟ 

งบประมาณ ๓๐,๐๐๐  บาท 

๑๘.อุดหนุนองคก์ารบรหิารสว่นต าบลกุดฉิม ตามโครงการจดัตัง้ศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน ตามอ านาจหน้าที่ของ
องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่อ าเภอธาตุพนม 

งบประมาณ  ๒๕,๐๐๐  บาท 

   


