
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
      

 
 

 
รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2560 

ของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลควร 
........................................................ 

                เรียน  ประธานสภา  รองประธานสภา  สมาชิกสภา  ตลอดจนผู้ เข้าร่วมประชุมทุกท่าน                            
ข้าพเจ้า นายสุจินต์  ค าหล้า นายกองค์การบริหารส่วนต าบลควร  อาศัยอ านาจตามความในพระราชบัญญัติ                   
สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่  6  พ.ศ. 2552  มาตรา 58/5 
วรรค  5 ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบล จัดท ารายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลเป็นประจ าทุกปี และวรรค 6  ค าแถลงนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลและ
รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายให้ประกาศไว้โดยเปิดเผย ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบล  

ดังนั้น เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ. 2537 
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 ข้าพเจ้า จึงขอรายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  
ระหว่างวันที่  1  ตุลาคม   2559  ถึง  วันที่  30  กันยายน  2560 ตามนโยบายที่ได้แถลงนโยบายไว้ต่อสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลควร ในคราวประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี 2555 เมื่อวันที่ 10                       
เดือน  มกราคม  พ.ศ.  2555    มีดังต่อไปนี้ 

1.  นโยบายด้านการเมืองการบริหาร 
   1.1  เน้นการพัฒนาระบบการเมืองการปกครอง การบริการสาธารณะ เช่น การอ านวย
ความสะดวกแก่ประชาชนที่มาติดต่อกับ อบต. การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร  การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน จะบริหารงบประมาณที่เป็นเงินภาษีของพ่ีน้องประชาชนต าบลควรให้เกิดประโยชน์สูงสุดและคุ้มค่ามาก
ที่สุด และท่ีส าคัญของการบริหารงานของ อบต.ควร 
   1.2  จัดให้บริการแก่ประชาชนผู้มาติดต่อ  ให้มีความรวดเร็ว 
   1.3  จะบริหารงบประมาณและแก้ไขปัญหาให้ตรงตามความต้องการของประชาชน
อย่างแท้จริง 
   1.4  บริหารกิจการของ อบต. ทุกด้านให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 
   1.5  จะบริหารงาน อบต.ควร โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
    -  หลักนิติธรรม 
    -  หลักคุณธรรม 
    -  หลักความโปร่งใส 
    -  หลักการมีส่วนร่วม 
    -  หลักความรับผิดชอบ 
    -  หลักความคุ้มค่า 
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       2.  นโยบายด้านการพัฒนาคนสู่สังคมคุณภาพ 
2.1  ส่งเสริม  สนับสนุนการศึกษาของเด็ก เยาวชน ในต าบล 
2.2  ส่งเสริมและสนับสนุนอาหารกลางวันและอาหารเสริม(นม)  
2.3  ส่งเสริม  สนับสนุนการพัฒนางานสาธารณสุข 
2.4  การควบคุมและปูองกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ 
2.5  ส่งเสริม  สนับสนุนการออกก าลังกายและการกีฬา 
2.6  ส่งเสริม  สนับสนุนการพัฒนาครอบครัวเข้มแข็ง 
2.7  ส่งเสริมการพัฒนาสตรี  เด็ก  เยาวชน  ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ 
2.8  ส่งเสริมสนับสนุนและรกัษาไว้ซึ่งประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น  
2.9  ส่งเสริมและบ ารุงศาสนา 
2.10  ส่งเสริมและสนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่น 
2.11  ส่งเสริมการสร้างความเข้มแข็งและการมีส่วนร่วมของชุมชน 

3.  นโยบายประชาชนปลอดภัย  สาธารณภัยบรรเทา 
3.1  ชว่ยเหลือผู้ประสบภัย 
3.2  รณรงค์และส่งเสริมการลดอุบัติเหตุบนถนน 
3.3  สนับสนุนและร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด 
3.4  การรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน 
3.5  ก่อสร้างรางระบายน้ าแก้ไขปัญหาน้ าท่วมขัง 
3.6  ติดตั้งไฟฟูาสาธารณะภายในหมู่บ้าน 
3.7  ติดตั้งและปรับปรุงระบบกระจายเสียงของต าบล 

4.  นโยบายด้านพัฒนาเกษตรกรรม 
4.1  แก้ไขปัญหาน้ าเพ่ือการเกษตร 
4.2  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเกษตรกรในการท าการเกษตร 
4.3 ส่งเสริมและสนับสนุนเกษตรธรรมชาติ 
4.4  ส่งเสริมการมีรายได้เพ่ิมจากอาชีพเสริม 
4.5  สนับสนุนกลุ่มอาชีพ  และหนึ่งผลิตภัณฑ์  หนึ่งต าบล 

5.  นโยบายด้านน้ าไหล  ไฟสว่าง  ทางดี 
5.1  ขยายเขตไฟฟูา  ให้ทั่วถึงในต าบล  ภายใต้หลักเกณฑ์ที่ทางราชการก าหนด 
5.2  ส่งเสริม  และดูแล  ระบบประปาหมู่บ้านให้มีประสิทธิภาพ 
5.3  ก่อสร้างถนนคอนกรีต   
5.4  ปรังปรุงและซ่อมแซมถนนลูกรัง 

6.  นโยบายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
6.1  การจัดการขยะมูลฝอย  
6.2  การคุ้มครองดูแลที่สาธารณประโยชน์ 
6.3  อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ.  2560 ปีที่ผ่านมานี้ ภายใต้ความรับผิดชอบของกระผม ซึ่งกระผม
และคณะผู้บริหารได้ด าเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน เพ่ือให้พ่ี
น้องประชาชน ได้รับประโยชน์และความพึงพอใจสูงสุดตามที่ได้คาดหวังเอาไว้  แต่ทั้งนี้อยู่ภายใต้ข้อจ ากัดหลาย
ประการ  ไม่ว่าจะเป็น งบประมาณที่ไม่เพียงพอ  ตลอดจนระบบการบริหารจัดการที่เป็นอุปสรรค  ซึ่งกระผมและ
คณะได้เข้ามาด าเนินการจนประสบผลส าเร็จเป็นที่น่าพอใจในระดับหนึ่ง  โดยในการแก้ไขปัญหา กระผมจะมุ่งเน้น
ให้คนส่วนใหญ่ได้รับประโยชน์มากที่สุด ดังนั้น กระผมในฐานะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลควรจึงขอรายงาน
ผลการปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (1 ตุลาคม 2559 ถึง 30 กันยายน 2560) ตามรายละเอียด
ดังนี้ 

 
1. รายรับตามงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  2560 
 

รายรับ รายรับจริงปี  
2559 

ประมาณการปี  
2560 

รายรับจริงปี  
2560 

 
รายได้จัดเก็บเอง 
 
หมวดภาษีอากร 
 

173,265.84 189,640.00 198,210.24 

หมวดค่าธรรมเนียม  ค่าปรับและใบอนุญาต 
 

37,112.00 82,000.00 165,418.00 

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 
 

221,994.74 288,060.00 241,353.96 

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 
 

22,566.00 61,300.00 18,180.00 

หมวดรายได้จากทุน 
 

- - - 

 
รวมรายได้จัดเก็บเอง 

 
454,938.58 621,000.00 163,162.20 

 
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

 
หมวดภาษีจัดสรร 

 
13,133,350.61 13,792,000.00 17,396,566.88 

รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

13,133,350.61 13,792,000.00 
 

17,396,566.88 
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รายรับ รายรับจริงปี  
2559 

ประมาณการปี  
2560 

รายรับจริงปี  
2560 

 
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป   
 

6,048,836.00 20,335,100.00 3,295,310.00 

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์ 
 

14,699,007.00 - 14,361,315.00 

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

20,747,843.00 20,335,100.00 17,656,625.00 

 
รวม 

 
34,336,132.19 34,748,100.00 35,676,354.08 

 
 
2. รายรับจากเงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์ งบประมาณ  2560 
 

 
รายรับ 

 
รายรับจริงปี  2560 

 หมวดเงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์ 
 - 
 
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
- 

 
รวม 

 
- 

 
 
3. เงินทุนส ารองจ่าย    จ านวน       4,951,685.57    บาท 
 
 
4. เงินสะสม     จ านวน     11,938,242.59    บาท 
 
 

 



-5- 
 

5. รายจ่ายตามงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  2560 
 

รายจ่าย 
รายจ่ายจริง ประมาณการ รายจ่ายจริง 

ปี  2559 ปี  2560 ปี  2560 
จ่ายจากงบประมาณ 

 
     งบกลาง 
 

10,134,317.00 11,426,630.00 10,352,270.00 

     งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจ า  
     และค่าจ้างชั่วคราว) 
 

8,973,319.00 10,933,000.00 9,176,382.00 

     งบด าเนินงาน (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย  
      และวัสดุ และหมวดค่าสาธารณูปโภค) 
 

3,557,755.08 5,889,300.00 3,452,716.42 

     งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ   
     สิ่งก่อสร้าง) 
 

8,313,514.00 5,018,670.00 6,665,950.00 

     งบรายจ่ายอื่น  (หมวดรายจ่ายอื่น) 
 

- - - 

     งบเงินอุดหนุน  (หมวดเงินอุดหนุน) 
 

1,598,525.74 1,480,500.00 1,288,000.00 

รวมจ่ายจากงบประมาณ 
 

32,577,330.82 
 

34,748,100.00 
 

30,935,318.42 
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6. รายจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์  งบประมาณ  2560 
 

รายจ่าย 
รายจ่ายจริง 

ปี  2560 
จ่ายจากงบประมาณ 

 
     งบกลาง 
 

- 

     งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจ า และค่าจ้างชั่วคราว) 
 

144,435.00 

     งบด าเนินงาน (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ และหมวดค่า 
     สาธารณูปโภค) 
 

- 

     งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) 999,250.00   
(กันเงินเหลื่อมปี) 

     งบรายจ่ายอื่น  (หมวดรายจ่ายอื่น) 
 

- 

     งบเงนิอุดหนุน  (หมวดเงินอุดหนุน) 
 

- 

 
รวมจ่ายจากงบประมาณ 

 
1,143685.00 

 
 

7.  รายจ่ายเงินทุนส ารองสะสม  จ านวน ...............-..............    บาท 
 
8.  รายจ่ายเงินสะสม  (กันเงินเหลื่อมปี) จ านวน ....999,250.00....   บาท  
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โดยมีรายละเอียดการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบลควร ตามนโยบาย ดังต่อไปนี้ 
1.  นโยบายด้านการเมืองการบริหาร 
ที ่ โครงการ งบประมาณ เบิกจ่าย 
1 ค่าจ้างเหมาส ารวจความพึงพอใจของประชาชนในต าบลควร 

 
15,000 15,000 

กันเงินเหลื่อมปี 
2 ค่าเช่าพื้นที่โฮสติ้งฝากเวปไซต์และเมล์ 

 
5,000 4,600 

3 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การบริหารงานบุคคลพนักงานและ
พนักงานจ้าง 

12,000 - 

4 โครงการอบรมธรรมาภิบาลกับการปฏิบัติงาน 
 

187,500 147,215 

5 โครงการอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพให้แก่สมาชิกสภาฯ 
 

12,000 - 

6 โครงการเพิ่มศักยภาพข้อมูลข่าวสาร 
 

5,000 - 

7 โครงการอบรมทบทวน หน้าที่ บทบาท และการมีส่วนร่วมของ 
อปท. 

20,000 - 

8 โครงการวันท้องถิ่นไทย 
 

20,000 1,040 

9 โครงการจัดท าแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 
 

60,000 58,000 

10 โครงการเสริมสร้างพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย 
 

15,000 - 

11 โครงการทบทวนและจัดท าแผนชุมชน 
 

3,000 350 

12 โครงการจัดท าแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2561-2564 
 

20,000 350 

13 โครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายแก่ประชาชน 
 

15,000 - 

14 โครงการจัดท านิทรรศการแสดงผลการปฏิบัติงาน อบต.ควร 
 

15,000 - 

15 โครงการปลูกจิตส านึกการต่อต้านการทุจริต 
 

10,000 - 

16 การขยายเครือข่ายช่างคลีนิคซ่อมสร้าง อบต.ควร 
 

15,000 - 

17 ค่าไฟฟูาส านักงาน อบต. 
 

120,000 77,110.43 
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ที ่ โครงการ งบประมาณ เบิกจ่าย 

18 ค่าไฟฟูาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 

20,000 8,638.93 

19 ค่าน้ าประปา 
 

6,000 5,770 

20 ค่าน้ าประปาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 

6,000 2,275 

21 ค่าไปรษณีย์ 
 

15,000 6,204 

22 ค่าโทรศัพท์ 
 

10,000 6,468.15 

23 ค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม(ค่าอินเตอร์เน็ต) 
 

60,000 44,940 

24 จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร จ านวน  3  หลัง   กองคลัง 
 

16,500 15,000 

25 จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร  จ านวน  1  หลัง   กองการศึกษา 
 

5,500 5,000 

26 จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร  จ านวน  1  หลัง   ส านักปลัด 
 

5,500 5,000 

27 จัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร จ านวน  1  เครื่อง ส านักปลัด 
 

50,000 49,000 

28 จัดซื้อเครื่องท าน้ าเย็น  เพื่อบริการประชาชน  จ านวน  1  
เครื่อง ส านักปลัด 

3,570 - 

29 จัดซื้อเครื่องขยายเสียง สนาม   จ านวน  1  ชุด  ส านักปลัด 
 

61,500 - 

30 จัดซื้อเครื่องโปรเจคเตอร์ ขนาด 4,000 ANSI Lumens  
จ านวน  1  เครื่อง ส านักปลัด 

58,000 51,450 

31 จัดซื้อกล้องถ่ายรูป  จ านวน  1  ตัว   ส านักปลัด 
 

20,000 - 

32 จัดซื้อคอมพิวเตอร์    จ านวน  1  ชุด  กองคลัง 
 

16,000 16,000 

33 จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวด า  จ านวน  1  
เครื่อง   กองช่าง 

3,300 3,300 

34 จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวด า  จ านวน  2  
เครื่อง  กองการศึกษา 

6,600 6,600 

35 จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวด า     จ านวน  1  
เครื่อง  กองคลัง 

3,300 3,300 
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ที ่ โครงการ งบประมาณ เบิกจ่าย 
36 จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LEDสี แบบ Network 

จ านวน  1  เครื่อง ส านักปลัด 
12,000 12,000 

37 จัดซื้อเครื่องส ารองไฟ ขนาด 800 VA    คลัง  จ านวน  1  
เครื่อง กองคลัง 

3,200 3,200 

38 จัดซื้อคอมพิวเตอร์   จ านวน  1  ชุด   ส านักปลัด 
 

22,000 22,000 

39 จัดซื้อเครื่องส ารองไฟ  จ านวน  1  เครื่อง  ส านักปลัด 
 

2,800 2,800 

40 ไม้สต๊าฟ  ยาว 7 เมตร  จ านวน 3  อัน  กองช่าง 
 

12,500 12,500 

41 จัดซื้อเครื่องพร้อมเสียงตามสาย บ้านวังบง  หมู่ที่ 7 
 

120,000 95,400 

42 จัดซื้อเต้นท์   
 

30,000 15,000 

43 อุดหนุนเทศบาลปง  โครงการสนับสนุนศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 
 

10,000 10,000 

44 รายจ่ายเงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น  
(กบท.)   

144,130 144,130 

 
 
2.  นโยบายด้านการพัฒนาคนสู่สังคมคุณภาพ               

ที ่ โครงการ งบประมาณ เบิกจ่าย 
1 ค่าจ้างเหมาบริการรถรับ -ส่งนักเรียน  

 
310,000 305,500 

2 ค่าจ้างเหมาบริการจัดเก็บขยะ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 

5,000 4,200 

3 ค่าใช้จ่ายในงานรัฐพิธี/งานบวงสรวงและเทิดพระเกียรติ 
 

50,000 25,515 

4 โครงการอบรมส่งเสริมประสิทธิภาพครูผู้ดูแลเด็กฯ 
 

7,000 - 

5 โครงการอบรมคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 

7,000 - 

6 โครงการวันเด็กแห่งชาติ  
 

10,000 300 

7 ค่าอาหารกลางวันเด็ก ศูนย์เด็ก ฯ 
 

420,000 338,400 
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ที ่ โครงการ งบประมาณ เบิกจ่าย 
8 ค่าสื่อการเรียนการสอน ศูนย์เด็ก 

 
136,000 117,300 

9 โครงการรณรงค์ปูองกันและระงับโรคติดต่อ 
 

15,000 - 

10 โครงการรณรงค์ปูองกันโรคไข้เลือดออก 
 

80,000 1,190 

11 โครงการรณรงค์ปูองกันโรคพิษสุนัขบ้า 
 

5,000 - 

12 โครงการรณรงค์ปูองกันโรคอุบัติใหม่ 
 

10,000 - 

13 โครงการรณรงค์ปูองกันการแพร่ระบาดของเชื้อ HIV 
 

5,000 - 

14 โครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้ด้วยโอกาส 
 

20,000 - 

15 โครงการส่งเสริมเด็กในโรงเรียนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
 

50,000 - 

16 โครงการสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชนใน
การ ในความซื่อสัตย์ สุจริต  จิตสาธารณะ และต่อต้านการ
ทุจริต 

15,000 - 

17 โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพสตรี 
 

20,000 12,490 

18 โครงการส่งเสริมภาวะผู้น าแก่สตรีในชุมชน 
 

20,000 - 

19 โครงการอบรมผู้สูงอายุสุขภาพดีวิถีไทย พลานามัยสมบูรณ์ ปี 
2560 

40,000 7,300 

20 โครงการแข่งขันกีฬาประชาชนต าบลควร 
 

100,000 (-100,000) 

21 โครงการส่งเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเข้าร่วมแข่งขันกีฬา 
 

20,000 - 

22 การจัดส่งนักกีฬาเด็กและเยาวชนเข้าร่วมแข่งขันกีฬา 
 

15,000 - 

23 โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณี 
 

120,000 830 

24 โครงการส่งเสริมท านุบ ารุงศาสนา 
 

15,000 1,472 
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ที ่ โครงการ งบประมาณ เบิกจ่าย 
25 โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 
15,000 - 

26 อาหารเสริม (นม)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลควร 
 

168,000 136,349.52 

27 อาหารเสริม(นม)โรงเรียนในสังกัด สพฐ. 
 

721,800 450,242.30 
 

96,590.50           
(กันเงินเหลื่อมปี) 

28 โครงการจัดหาเครื่องกันหนาวช่วยเหลือผู้ประสบภัย/ผู้ยากไร้ 
 

70,000 (-70,000) 

29 อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียน 
 

1,388,000 1,278,000 

30 อุดหนุนโครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน 
 

82,500 - 

31 เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  (สปสช.) 
 

109,000 109,000 

32 สมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน   
 

30,000 (-30,000) 

33 เบี้ยยังชีพผู้ปุวยโรคเอดส์  
 

168,000 152,500 

34 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 
 

7,882,800 7,529,200 

35 เบี้ยยังชีพผู้พิการ 
 

2,640,000 2,316,800 

 
 

3.  นโยบายประชาชนปลอดภัย  สาธารณภัยบรรเทา   
ที ่ โครงการ งบประมาณ เบิกจ่าย 
1 โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ 

 
6,000 650 

2 โครงการจัดตั้งจุดตรวจอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ 
 

6,000 1,250 

3 โครงการอบรม อปพร. 
 

60,000 - 

4 โครงการปูองกันและแก้ไขปัญหาหมอกควัน 
 

10,000 10,000 

5 โครงการฝึกอบรมทบทวน อปพร./กู้ชีพกู้ภัย 
 

30,000 - 
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ที ่ โครงการ งบประมาณ เบิกจ่าย 
6 โครงการตรวจสายไฟก่อนสายไป 

 
3,000 - 

7 โครงการบ าบัดฟ้ืนฟูผู้ติดสารเสพติดเข้ารับการฝึกอบรมและ
บ าบัดรักษา 

13,000 - 

8 การรณรงค์ปูองกันยาเสพติด 
 

10,000 - 

9 โครงการการศึกษาเพ่ือต่อต้านยาเสพติดในเด็กนักเรียน 
 

16,000 - 

10 โครงการคนมหาดไทยปลอดภัยยาเสพติด 
 

3,500 - 

11 จัดซื้อเครื่องสูบน้ า/ซัมเมิร์ทเพ่ือช่วยเหลือภัยแล้ง   
จ านวน   3  เครื่อง 

48,000 - 

12 เงินส ารองจ่ายกรณีฉุกเฉิน 
 

300,000 - 

13 โครงการปูองกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง 
 

15,090 7,550 

 
 

4.  นโยบายด้านพัฒนาเกษตรกรรม 
ที ่ โครงการ งบประมาณ เบิกจ่าย 
1 ส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินงานตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง ระดับครัวเรือน ระดับชุมชน และระดับ 
อปท. 

80,000 (-75,500) 

2 โครงการจัดซุ้มแสดงสินค้าผลิตภัณฑ์ 
 

15,000 450 

3 โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน 
 

20,000 - 

4 โครงการปุ๋ยลดต้นทุน จุดเปลี่ยนเกษตรกร 
 

20,000 - 

 
 

5.  นโยบายด้านน้ าไหล  ไฟสว่าง  ทางดี 
ที ่ โครงการ งบประมาณ เบิกจ่าย 
1 ค่าปรับปรุงถนนเข้าสู่พ้ืนที่การเกษตร ม.1 (สายลุ่มบ้าน ผช.

รงค์) 
99,400 (-37,400) 

57,400 
2 ค่าปรับปรุงถนนเข้าสู่พ้ืนที่การเกษตร ม.2 

 
99,300 98,500 
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ที ่ โครงการ งบประมาณ เบิกจ่าย 
3 ค่าปรับปรุงถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตร ม.3(สาย รร.สีพรม-หลง

ค าแสน) 
99,300 98,500 

4 ค่าปรับปรุงถนนเข้าสู่พ้ืนที่การเกษตร ม.4 
 

99,400 92,000 

5 ค่าปรับปรุงถนนเข้าสู่พ้ืนที่การเกษตร ม.5  (สายห้วยหุ่ง) 
 

99,400 98,500 

6 ค่าปรับปรุงถนนเข้าสู่พ้ืนที่การเกษตร ม.7 
 

99,400 98,400 

7 ค่าปรับปรุงถนนเข้าสู่พ้ืนที่การเกษตร ม.8  (สายห้วยโชค) 
 

99,400 92,400 

8 ค่าปรับปรุงถนนเข้าสู่พ้ืนที่การเกษตร ม.9 99,000 (-35,600) 
63,400 

(กันเงินเหลื่อมปี) 
9 ค่าปรับปรุงถนนเข้าสู่พ้ืนที่การเกษตร ม.10                         

(สายลุ่มบ้านสีพรม) 
30,100 27,900 

10 ค่าปรับปรุงถนนเข้าสู่พ้ืนที่การเกษตร ม.11(สายทุ่งส้าน) 
 

23,000 21,400 

11 ค่าปรับปรุงถนนเข้าสู่พ้ืนที่การเกษตร ม.11(สายปุาสุสาน) 
 

10,000 9,200 

12 ค่าปรับปรุงถนนเข้าสู่พ้ืนที่การเกษตร ม.11(สายฟาร์ม
ศรีวรรณ) 

12,000 11,100 

13 ค่าปรับปรุงระบบระบายน้ าที่ช ารุดในเขตพ้ืนที่ อบต.ควร 150,000 (-134,910) 
(-15,090) 

14 ค่าปรับปรุงถนน คสล./คสม./ลาดยาง  ที่ช ารุด ในเขตพ้ืนที่ 
อบต.ควร 

150,000 - 

15 ค่าปรับปรุงถนนเข้าสู่พ้ืนที่การเกษตร ม.3  หลงค าแสน 
 

170,000 170,000 
(กันเงินเหลื่อมปี) 

16 ค่าปรับปรุงถนนเข้าสู่พ้ืนที่การเกษตร ม.1    ล าเหมืองกลาง 
 

170,000 170,000 
(กันเงินเหลื่อมปี) 

17 ค่าปรับปรุงถนนเข้าสู่พ้ืนที่การเกษตร ม.2   สายไปหนองท่า
ควาย 

97,000 97,000 
(กันเงินเหลื่อมปี) 

18 ค่าปรับปรุงถนนเข้าสู่พ้ืนที่การเกษตร ม.4   สายข้างวัด 
 

97,000 97,000 
(กันเงินเหลื่อมปี) 

19 ค่าปรับปรุงถนนเข้าสู่พ้ืนที่การเกษตร ม.5   สายห้วยโปุง 
 

97,000 97,000 
(กันเงินเหลื่อมปี) 

20 ค่าปรับปรุงถนนเข้าสู่พ้ืนที่การเกษตร ม.4   สายบ่อขยะ 
 

97,000 97,000 
(กันเงินเหลื่อมปี) 
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ที ่ โครงการ งบประมาณ เบิกจ่าย 
21 ค่าปรับปรุงถนนเข้าสู่พ้ืนที่การเกษตร และวางท่อ  ม.8   

 
97,000 97,000 

(กันเงินเหลื่อมปี) 

22 ค่าปรับปรุงถนนเข้าสู่พ้ืนที่การเกษตร  ม.10  สายตึ๊ด 
 

97,000 97,000 
(กันเงินเหลื่อมปี) 

23 ค่าปรับปรุงถนนเข้าสู่พ้ืนที่การเกษตร ม.6    สายทุ่งธาตุ 
 

160,000 160,000 
(กันเงินเหลื่อมปี) 

24 ติดตั้งไฟฟูาส่องสว่าง (ถนนทางหลวงชนบท) บ้านควรดง      
หมู่ที่ 1 

250,000 244,000 

25 โครงการก่อสร้างเมรุ ปุาสุสานบ้านเหล่า หมู่ 9 
 

771,000 771,000 
(กันเงินเหลื่อมปี) 

26 โครงการก่อสร้างล าเหมืองไส้ไก่ คสล.   หมู่ที่  1(จุดบ้านนาย
ปั๋น กองจันทร์) 

200,000 199,000 

27 โครงการก่อสร้างระบบการส่งน้ าประปาพร้อมแท็งค์กักเก็บน้ า  
บ้านใหม่ดอนมูล  หมู่ที่ 2 

232,000 231,000 

28 โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ า คสล.สายหนองแขม บ้านปุาคา 
หมู่ที่ 3 

202,000 (-170,000) 

29 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 3 บ้านสีพรม หมู่ที่ 4 
 

299,300 297,300 

30 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 8 บ้านสีพรม หมู่ที่ 4 
 

105,000 104,000 

31 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า พร้อมฝาปิด   หมู่ที่ 6 
 

504,000 503,000 

32 โครงการซ่อมสร้างถนน  คสล.  (ภารกิจถ่ายโอนจากทางหลวง
ชนบท)  หมู่ที่  7 

210,000 208,000 

33 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า  ซอย  6  หมู่ที่ 8 
 

221,900 219,900 

34 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า  สายแตรต้นมะขาม-นานาย
รงค์  คนดี    หมู่ที่ 10 

202,000 201,000 

35 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. รูปตัวยู แบบมีฝาปิด 
ถนนเส้นกลางหมู่บ้าน บ้านดงเจริญ หมู่ที่ 11 

206,300 204,300 
(กันเงินเหลื่อมปี) 

36 โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ า   คสล.  ฝายแก้ว  ม.11 
 

500,000 (-170,000) 
(-150,000) 
(-180,000) 

37 โครงการขุดลอกตะกอนล าเหมืองวังบง   ม.3  ม.7  ม.8            
ม.10 

50,800 50,300 

38 โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ า   คสล.  สายหนองแขม   ม.3   
ม.6 

500,000 498,000 
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ที ่ โครงการ งบประมาณ เบิกจ่าย 
39 โครงการขุดลอกตะกอนล าเหมืองวังบง   ม.7 

 
60,000 58.500 

40 โครงการก่อสร้างถนน  คสล.  ซอย5  ม.9 
 

150,000 150,000 
(กันเงินเหลื่อมปี) 

41 โครงการวางท่อระบายน้ า  ม.11 
 

180,000 180,000 
(กันเงินเหลื่อมปี) 

42 โครงการก่อสร้างถนน คสล.  จุดบ้านพ่อทา หล้าตัน  ม.1 
 

69,600 69,600 
(กันเงินเหลื่อมปี) 

43 โครงการก่อสร้างถนน  คสล.  ซอย5  ม.6 
 

69,600 69,600 
(กันเงินเหลื่อมปี) 

44 โครงการก่อสร้างถนน  คสล.  ซอย5-3    ม.9 
 

100,000 100,000 
(กันเงินเหลื่อมปี) 

45 โครงการก่อสร้างถนน  คสล.  สายปูาเพียร  ม.11 
 

79,700 79,700 
(กันเงินเหลื่อมปี) 

46 โครงการวางท่อระบายน้ า  ม.4 
 

100,000 65,500 
(กันเงินเหลื่อมปี) 
(-34,500) 

 
 

6.  นโยบายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ที ่ โครงการ งบประมาณ เบิกจ่าย 
1 โครงการปลูกหญ้าแฝก 

 
2,000 350 

2 โครงการปลูกต้นไม้ 
 

2,000 350 

3 โครงการจัดท าฝายชะลอน้ า 
 

15,000 9,440 

4 โครงการบวชปุา 
 

2,000 - 

5 โครงการการจัดการขยะมูลฝอย   
 

50,000 1,440 
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 ส าหรับการด า เนินกา ร พัฒนาต าบลในปี งบประมาณ  พ.ศ .  2560   ที่ ผ่ านมานั้ น                        
ประสบความส าเร็จได้เพราะความร่วมมือจากทุกท่าน  ทั้งผู้น าท้องถิ่น  ข้าราชการ  พนักงานส่วนต าบล                
พนักงานจ้าง หน่วยงานราชการพ้ืนที่ ภาครัฐ/เอกชน ตลอดทั้งองค์กรต่าง ๆ ที่ได้ร่วมมือกันท างาน เพ่ือประโยชน์
ต่อท้องถิ่น  และสนองความต้องการของประชาชนต าบลควร  กระผมในนามองค์การบริหารส่วนต าบลควร                 
พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร  พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง ขอขอบคุณทุกท่าน  ทุกภาคส่วนที่ได้ให้               
ความร่วมมือ อย่างดียิ่ง  ตลอดจนส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและประชาชนในพ้ืนที่ต าบลควรทุกท่าน  เนื่องจากการ
พัฒนาท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้า  จะต้องอาศัยความเป็นน้ าหนึ่ง  ใจเดียวกัน  จึงจะสามารถขับเคลื่อนการพัฒนาให้
ไปสู่ เปู าหมายที่ เ ราปรารถนา  และกระผมเองก็มุ่ งมั่น ในการท างาน  โดยยึดวิสั ยทัศน์การพัฒนา                       
“อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม น าพัฒนาคน สร้างชุมชนสวัสดิการ สานต่อเศรษฐกิจพอเพียง” เพ่ือความเจริญก้าวหน้า
ของต าบลควรและเพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึนของพ่ีน้องประชาชนชาวต าบลควรทุกท่าน 

   
 
                                                                     นายสุจินต์  ค าหล้า 

     ( นายสุจินต์    ค าหล้า )   
                                       นายกองค์การบริหารส่วนต าบลควร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

                                        
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลควร 
เรื่อง  รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

………………………………………………………………….. 
 
  อาศัยอ านาจตามความในพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ. 2537 
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่  6  พ.ศ. 2552  มาตรา 58/5 วรรค  5  ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบล จัดท า
รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นประจ าทุกปี และ
วรรค 6  ค าแถลงนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลและรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายให้
ประกาศไว้โดยเปิดเผย ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบล  
  องค์การบริหารส่วนต าบลควร  จึงได้จัดท ารายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปี งบประมาณ           
พ.ศ. 2560  เสร็จเรียบร้อยแล้ว 
  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
    ประกาศ ณ วันที่   31   เดือน   ตุลาคม   พ.ศ.  2560 
 
                                                         นายสุจินต์  ค าหล้า 
       ( นายสุจินต์   ค าหล้า ) 
                  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลควร 
                                 
 
 

 
 

 


