
รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
รอบ 6 เดือน (ตลุาคม – มีนาคม) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแดง  อ าเภอพบิูลย์รักษ์  จังหวัดอดุรธานี 
................................................. 

 

 การายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานตามข้อบัญญัติงบประมาณประจ าปี 2564 รอบ 6 เดือน 
(ตุลาคม – มีนาคม)  ได้ถูกก าหนดขึ้นให้ปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น และเป็นไปเพื่อ
ประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  โดยแยกออกเป็น 7 ด้าน ได้แก่ 
 1. นโยบายด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
   องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแดง มุ่งมั่นที่จะพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานให้ได้
มาตรฐาน เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน ได้อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแดง โดยมีแนวทางดังนี้ 
   1.1 สร้างและรักษาถนนทุกสาย ทั้งเส้นทางสายหลักและทางเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน
โดยจะปรับปรุงให้เป็นถนนที่ได้มาตรฐานประชาชนสามารถใช้ประโยชน์ได้ตลอดปี เช่น ด าเนินการปรับปรุง
ถนนที่ได้รับการถ่ายโอนจากหน่วยงานต่างๆ ถนนที่เชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้านหรือมีลักษณะที่เป็นเครือข่าย
หลักในการเชื่อมโยงกับแผนโครงการ ให้เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนลาดยาง ถนนลูกรังบดอัดแน่น 
หรือปรับเกรดให้มีสภาพดีขึ้น สามารถอ านวยความสะดวกในการสัญจรไปมา การขนส่งสินค้าทางการเกษตร
และการพาณิชย์ให้มีความสะดวกรวดเร็วขึ้น เพ่ือเป็นการกระจายความเจริญไปอย่างทั่วถึง 
  1.2 สร้างและการขยายเขตระบบประปา ก่อสร้างและปรับปรุงประปาหมู่บ้าน 
สนับสนุนการด าเนินงานของคณะกรรมการบริหารระบบประปาหมู่บ้าน 
  1.3 สร้างและบ ารุงแหล่งน้ า และระบบชลประทาน โดยการเพ่ิมพัฒนาแหล่งน้ า
เพ่ือใช้อุปโภคบริโภค หรือเพ่ือใช้ในด้านการเกษตรให้ครอบคลุมอย่างทั่วถึง 
1.4 ขยายเขตไฟฟูา ในหมู่บ้านและขยายเขตไฟฟูาเพ่ือการเกษตร ตามสภาพพ้ืนที่ให้ครอบคลุมและทั่วถึง 

  1.5 ติดตั้งโคมไฟสาธารณะริมถนน ในเขตต าบลบ้านแดงให้ครอบคลุมและทั่วถึง 
 ผลการปฏิบัติงานนโยบายด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
   เป็นโครงการที่อยู่ระหว่างด าเนินการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
ที่ตั้งไว้(บาท) 

งบประมาณที่
ด าเนินการจริง(บาท) 

1 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายหน้าโรงเรียน-ห้วยแสง 
ถนนสายบ้านแดงเชื่อมบ้านโพธิ์ 

100,000 99,000 

2 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายหนองหวาย-วังเลิง 100,000 99,000 
3 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายรอบที่สาธารณะปุาช้า 

หมู่ที่ 5 
80,000 79,000 
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4 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายไปนานายมะลิ  สีเต่า 
หมู่ที่ 5 

30,000 29,000 

5 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายไปบ๋าผ้าอ้อม หมู่ที่ 5 100,000 99,000 
6 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายหลังวัดโพธาราม หมู่ที่ 5 30,000 29,000 
7 โครงการก่อสร้างอาคารหน่วยกู้ชีพ กู้ภัย อบต.บ้านแดง 312,000 311500 

 
2. นโยบายด้านเศรษฐกิจ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแดง จะส่งเสริมสนับสนุนให้มีกระบวนการสร้างรายได้ลด
รายจ่ายให้กับประชาชนทุกระดับ โดยการส่งเสริมแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงตามศักยภาพของชุมชนในระดับ
รากฐานของต าบล โดยมีแนวทางดังนี้ 
  2.1 สนับสนุนส่งเสริมการลงทุนและการพาณิชยกรรม โดยสร้างระบบเศรษฐกิจที่ดี มั่นคง 
ส่งเสริมการค้า จัดให้มีศูนย์กลางการจ าหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์พ้ืนบ้าน การลงทุนอุตสาหกรรมในครัวเรือน
หรืออุตสาหกรรมขนาดย่อย 
  2.2 ส่งเสริมระบบเศรษฐกิจชุมชน และการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนแบบพอเพียงและ
ชุมชนแบบพ่ึงพาตนเอง 
  2.3 ส่งเสริมให้ประชาชนได้น าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์ เพ่ือเพ่ิมรายได้ให้แก่
ราษฎรในท้องถิ่น 
ผลการปฏิบัติงานนโยบายด้านเศรษฐกิจ 

 องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแดง ได้ด าเนินการนโยบายด้านเศรษฐกิจตามโครงการดังนี้ 
ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 

ที่ตั้งไว้(บาท) 
งบประมาณท่ี

ด าเนินการจริง(บาท) 
1 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ 20,000 10,588 

 

3. นโยบายด้านสังคม 

  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแดง จะส่งเสริมและสนับสนุนให้ต าบลบ้านแดงเป็นชุมชนที่
ปลอดภัย น่าอยู่ และพัฒนาเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตของประชาชนและเยาวชนในต าบลให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
และสร้างโอกาสให้ทุกคนได้รับการบริการอย่างเท่าเทียมกัน โดยมีแนวทางดังนี้ 
  3.1 ส่งเสริมการสร้างชุมชนน่าอยู่ และการสร้างความเข้มแข็งและความสามัคคีของชุมชน 

  3.2 ส่งเสริมการการมีส่วนร่วมต่างๆขององค์กรต่างๆในต าบล 

  3.3 จัดสวัสดิการให้การสงเคราะห์ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ปุวยเอดส์ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม
และเด็กนักเรียนที่ขาดแคลน 

  3.4 สนับสนุนนโยบายรัฐบาล ในการปูองกันและปราบปรามและบ าบัดยาเสพติด 

  3.5 จัดสรรสวัสดิการและอบรมพัฒนาส่งเสริมกิจกรรม อปพร. เพื่อความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินของประชาชนในเขตต าบลบ้านแดง 
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ผลการปฏิบัติงานนโยบายด้านสังคม 

 องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแดง ได้ด าเนินการนโยบายด้านสังคมตามโครงการดังนี้ 
 

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
ที่ตั้งไว้(บาท) 

งบประมาณท่ี
ด าเนินการจริง(บาท) 

1 โครงการจัดตั้งจุดอ านวยความสะดวกในเทศกาลปีใหม่ 3,000 2,848 
2 โครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติหน้าที่ของอปพร.ประจ าปี

2564 
40,000 39,785 

3 โครงการรณรงคข์ับข่ีปลอดภัย 2,000 1,972 
4 โครงการปรับปรุงทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับต าบล 7,700 7,700 
5 โครงการพัฒนาบทบาทสตรี 10,000 9,955 
6 โครงการยกย่องเชิดชูสถาบัน 25,000 22,735 

 

4. นโยบายด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแดงจะส่งเสริมและสนับสนุนระบบสาธารณสุขให้มี
ประสิทธิภาพและมีความเข้มแข็งตลอดจนสร้างระบบสุขภาพที่ดีให้เกิดข้ึนแก่ประชาชนในต าบล ให้มีสุขภาพ
แข็งแรง ทั้งทางร่างกายและจิตใจ โดยมีแนวทางดังนี้ 

4.1 สนับสนุนกิจกรรมอาสาสมัครสาธารณสุขต าบล 

4.2 สนับสนุนและส่งเสริมให้ประชนในต าบลบ้านแดง มีความรู้เกี่ยวกับโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ 
พร้อมทั้งปูองกันโรคระบาด และโรคติดต่อ โดยให้มีการตรวจสุขภาพประจ าปี ร่วมทั้งสามารถปฐมพยาบาล
เบื้องต้นได้ 

4.3 ส่งเสริมและปรับปรุงระบบสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการบ าบัดและฟ้ืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความสมบูรณ์ 

4.4 ปรับภูมิทัศน์สถานที่ส าคัญ และการบ ารุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจสวนสาธารณะ 

4.5 การพัฒนาจัดสร้างที่ก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในต าบล 

4.6 รณรงค์สร้างจิตส านึก และการมีส่วนร่วมของประชาชนในต าบลในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือให้เกิดการใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่าสูงสุด โดยส่งเสริมให้มีการคัดแยก
ขยะมูลฝอยในครัวเรือน สนับสนุนกิจกรรม การอนุรักษ์ล าน้ า การตรวจคุณภาพน้ า สนับสนุนกิจกรรมการ
อนุรักษ์ปุาชุมชน 

4.7 สนับสนุนงบประมาณให้กับหน่วยงานสาธารณสุข และ อสม. เพ่ือด าเนินการปูองกัน
โรค และให้ความรู้เกี่ยวกับการปูองกันสุขภาพ 

ผลการปฏิบัติงานนโยบายด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

 องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแดง ได้ด าเนินการนโยบายด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
ตามโครงการดังนี้ 
 

 
   งบประมาณท่ี
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ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณท่ีตั้งไว้ 
(บาท) 

ด าเนินการจริง 

(บาท) 
1 โครงการปูองกันโรคพิษสุนัขบ้า 5,000 3,312 
2 โครงการท าความสะอาดและพัฒนาตลาดสด อบต.บ้านแดง 10,000 9,997 
3 โครงการรณรงค์และปูองกันโรคติดต่อ 25,000 24,912 

 

5. นโยบายด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และกีฬา 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแดง จะส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาท้ังในและนอกระบบ
อย่างต่อเนื่อง และส่งเสริมและส่งเสริมให้มีการเรียนรู้ของประชาชนในต าบล การพัฒนาระบบเครือข่าย
สารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ชุมชน ตลอดจนการส่งเสริมจริยธรรม วัฒนธรรมท้องถิ่น และการรักษาประเพณี
ท้องถิ่นให้ยั่งยืน โดยมีแนวทางดังนี้ 

5.1 พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้น่าอยู่และมีประสิทธิภาพ 

5.2 ส่งเสริมให้มีเครือข่ายการเรียนรู้ในชุมชน เพื่อเป็นแหล่งค้นคว้าหาความรู้ 
5.3 ส่งเสริมกิจกรรมการกีฬาในต าบล 

5.4 ส่งเสริมจารีตประเพณี วัฒนธรรมให้เป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของต าบล 

บ้านแดง เช่น ประเพณีบุญประจ าปี (บุญผะเวท) บุญบั้งไฟ เทศกาลสงกรานต์และรดน้ าด าหัวผู้สูงอายุ  
งานสักการะคารวะหลวงปูุพิบูลย์และงานโคมลมลอยฟูาผ้ามัดหมี่ย้อมคราม ประเพณีลอยกระทง 

5.5 ส่งเสริมสนับสนุนด้านศิลปวัฒนธรรม ศิลปวัตถุ ศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณี  
5.6 ส่งเสริมและสนับสนนุให้เด็กและเยาวชนได้ศึกษาอบรมและเรียนรู้ศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 
 

ผลการปฏิบัติงานนโยบายด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และกีฬา 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแดง ได้ด าเนินการตามนโยบายด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และกีฬา 
ตามโครงการดังนี้ 

 

ล าดับที่ 
 

โครงการ/กิจกรรม 

 

งบประมาณท่ีตั้งไว้ 
(บาท) 

งบประมาณท่ี
ด าเนินการจริง 

(บาท) 
1 สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 1,383,670 545,940 
2 โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.บ้านแดง 25,000 25,000 
3 โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงยางพร

พิบูลย์ 
10,000 10,000 

4 โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไชยวานน้อย 10,000 10,000 
 

6. นโยบายด้านการท่องเที่ยว 

6.1 ฟ้ืนฟูเอกลักษณ์ของชุมชน เช่น ภาษาท้องถิ่น ประเพณีและวิถีชีวิตดั้งเดิมของชุมชน 
เช่น แหล่งท่องเที่ยวของอ าเภอพิบูลย์รักษ์ คือ วัดพระแท่นบ้านแดง 

6.2 การพัฒนาวัดให้เป็นศูนย์เรียนรู้เชิงธรรมมะและสถานที่ท่องเที่ยว(วัดพระแท่น) 
ผลการปฏิบัติงานนโยบายด้านการท่องเที่ยว 



5 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแดง ได้ด าเนินการนโยบายด้านการท่องเที่ยว ตามโครงการ 

ดังนี้ 
 

 

ล าดับที่ 
 

โครงการ/กิจกรรม 

 

งบประมาณท่ีตั้งไว้ 
(บาท) 

งบประมาณท่ี
ด าเนินการจริง 

(บาท) 
1 อุดหนุนอ าเภอพิบูลย์รักษ์ โครงการส่งเสริมงานประเพณีโคมลม

ลอยฟูา ผ้ามัดหมี่ย้อมคราม นมัสการหลวงปูุพิบูลย์ 
150,000 150,000 

2 โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ร่วมสืบสานวัฒนธรรมแห่ง
สายน้ า ประจ าปี 2564 

30,000 8,000 

 

7. นโยบายด้านการเมืองการบริหาร 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแดง จะบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล มุ่งเน้นความโปร่งใส 

และการมีส่วนร่วม โดยมีแนวทางดังนี้ 
 7.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น

ประมุข โดยมุ่งเน้นให้ประชาชนมีส่วนร่วมในทุกๆด้าน ได้แก่ การสนับสนุนประชาคมองค์กรประชาชน โดย
การ “ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมปฏิบัติ และร่วมรับผลประโยชน์ เพ่ือประชาชนชาวต าบลบ้านแดง” 

 7.2 ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานอ่ืนๆ ในกรณีที่มีเหตุจ าเป็นเร่งด่วนอันจะก่อให้เกิดความ
เสียหายในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแดง 

 7.3 เพ่ิมประสิทธิภาพของการประชาสัมพันธ์แบบบูรณาการ เพ่ือความเข้าใจอันดีระหว่าง
รัฐกับประชาชน 

 7.4 ปรับเปลี่ยนกระบวนการ หรือวิธีการท างานโดยน าการบริหารแนวใหม่มาใช้ มีการ
จัดการระบบบริหาร เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชน ด้วยความรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 

 7.5 พัฒนางานบริหารงานบุคคลในองค์กร ให้มีขวัญก าลังใจ มีใจมุ่งมั่นเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น 

 7.6 เน้นการบริหารราชการแบบเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม 

 7.7 สนับสนุนเพิ่มศักยภาพของพนักงาน สมาชิกสภาฯ และผู้บริหาร ให้ได้รับการฝึกอบรม
เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ทักษะ และมีประสบการณ์ในการท างานมากยิ่งขึ้น 

 7.8 บริหารการคลังอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการรักษาวินัยทางการคลัง 

 7.9 พัฒนารายได้ขององค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้า โยการ
ปรับปรุงการจัดเก็บภาษีขององค์การบริหารส่วนต าบลให้สะดวกรวดเร็วและเป็นธรรม 

 7.10 ซ่อมแซม ปรับปรุง ต่อเติม อาคารที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบล 

บ้านแดง รวมทั้งปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแดง 

 7.11 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ท่ีจ าเป็นต่อการปฏิบัติงานของพนักงานและเจ้าหน้าที่ให้
พร้อมปฏิบัติหน้าที่บริการประชนต าบลบ้านแดง 

 

ผลการปฏิบัติงานนโยบายด้านการเมืองการบริหาร 
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 องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแดง ได้ด าเนินการนโยบายด้านการเมืองการบริหารตามโครงการ
ดังนี้ 

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณท่ีตั้ง
ไว้ (บาท) 

งบประมาณท่ี
ด าเนินการจริง(บาท) 

1 เช่าพ้ืนที่ข้อมูลและการพัฒนาปรับปรุงเว็บไซต์ของหน่วยงาน 25,000 25,000 
2 ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ 35,000 24,060 
3 จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบบานเลื่อน 16,500 16,500 
4 จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบ2บานเปิด 11,000 11,000 
5 จัดซื้อรถบรรทุกขยะ 2,400,000 2,389,459 
6 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ 17,000 17,000 
7 จัดซื้อเครื่องส ารองไฟฟูา 5,000 5,000 
8 จัดซื้อเครื่องพิมพ์ 15,000 15,000 

  


