
 
 
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่ 
เรื่อง  รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปี พ.ศ.2564 

…………………………………………. 

    อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 58/5  วรรค 5 และ วรรค 6  แห่งพระราชบัญญัติสภา
ต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562  ก าหนดให้นายก
องค์การบริหารส่วนต าบล จัดท ารายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลเป็นประจ าทุกปี  และรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายดังกล่าวให้ประกาศไว้โดย
เปิดเผย                  ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลด้วย  นั้น 

        บัดนี้  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่ ไดป้ฏิบัติงานตามนโยบายที่เคยแถลงไว้ต่อสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่ ครบรอบระยะเวลา 1 ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 องค์การบริหาร
ส่วนต าบลดอนไผ่ จึงขอประกาศรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล
ดอนไผ่  รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย 
  

  จึงประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน 

     ประกาศ  ณ วันที่  28  เดือน ธันวาคม  พ.ศ.  2564 

 
                                                                         เอกสิทธิ์  สุทธิศาสนกุล                  
             (นายเอกสิทธิ์  สุทธิศาสนกุล) 
     ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล รักษาราชการแทน 
                        นายกองค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
ของ องค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่ อ าเภอด าเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี 

 

 
ตามที่กระผม  นายเอกสิทธิ์  สุทธิศาสนกุล ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล รักษาราชการ

แทน   
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่ ได้แถลงนโยบายในการบริหารราชการ เพ่ือการพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลดอนไผ่ ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่ เม่ือวันที่ 19 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555  
ประกอบด้วยนโยบาย  6 ด้านดังนี้  

๑. นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
- จัดการด้านสาธารณูปโภคและการบริหารได้ทั่วถึง พัฒนาปรับปรุงถนนให้สามารถเดินทาง

ติดต่อกันได้สะดวกสบายยิ่งขึ้น โดยเฉพาะเส้นเศรษฐกิจ ไฟฟ้าแสงสว่างให้เพียงพอทั้งต าบล 
๒. นโยบายด้านเศรษฐกิจ 
- ส่งเสริมการประกอบอาชีพและการเกษตรกรรม ท าให้ประชาชนมีรายได้เพ่ิมขึ้น มีชีวิตความ

เป็นอยู่ที่ดีข้ึน 
๓. นโยบายด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
- สนับสนุนด้านการศึกษาให้นักเรียนที่ยากจนแต่เรียนดีได้มีโอกาสได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง 
- ส่งเสริมให้มีกิจกรรมที่เก่ียวข้องกับศาสนาอย่างต่อเนื่อง 
- ส่งเสริมศิลปะ ประเพณีของท้องถิ่น 
- ส่งเสริมด้านการกีฬาแก่เยาวชนและประชาชน เช่น การจัดให้มีลานกีฬาทุกหมู่บ้าน 

๔. นโยบายด้านคุณภาพชีวิต สังคมและสิ่งแวดล้อม 
- ส่งเสริมเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์ ส่งผลให้ผู้สูงอายุมีความสุข 
- ส่งเสริมการป้องกันดูแลทรัพย์สินในชุมชน เช่นการจัดให้มีการตรวจเวรยาม 
- ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในชุมชน 
- ส่งเสริมการเรียนรู้ของประชาชนอย่างท่ัวถึง 
- ส่งเสริมและรักษาสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่อย่างสวยงาม 
- ปรับปรุงและพัฒนาสภาพแวดล้อมชุมชนให้น่าอยู่ 

๕. นโยบายด้านสาธารณสุข 
- ส่งเสริมป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก 
- ส่งเสริมงานป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคพิษสุนัขบ้า 
- ส่งเสริมงานควบคุมโรคระบาดในต าบล 
- ส่งเสริมด้านอนามัยแก่ชุมชน 

๖. นโยบายด้านการมีส่วนร่วมและความปลอดภัยของชุมชน 
- ส่งเสริมกลุ่ม อปพร. ในการดูแลความปลอดภัย 
- ส่งเสริมกลุ่มกู้ชีพต าบลดอนไผ่ ในการป้องกันภัย 
- ส่งเสริมการเรียนรู้อาชีพแก่ประชาชน และเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชนเพ่ือให้ประชาชนมี

คุณภาพชีวิตที่ดีและเป็นต าบลน่าอยู่ 
 



จากนโยบายการบริหารราชการของนายองค์การบริหารส่วนต าบลไผ่  ที่ ได้กล่าวมา  
จึงขอรายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.2564 ตามยุทธศาสตร์  
6 ยุทธศาสตร์  ดังต่อไปนี้  
 
1. ผลการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  องค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่  ได้ด าเนินกิจกรรมต่างๆ แล้ว
เสร็จตามก าหนดระยะเวลาตามแผนการด าเนินงาน  สรุปได้ดังนี้    
     โครงการที่บรรจุในแผน    จ านวน  217 โครงการ 
                                   สามารถด าเนินการได้      จ านวน    33 โครงการ   
     คิดเป็นร้อยละ 15.21  ของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 
 
2.  โครงการขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1  ด้านพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ   

1.โครงการก่อสร้างหอถังคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที่ 5 งบประมาณ 754,000.00 
2.โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ พร้อมติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างทางสาธารณะ ซอยเกษตรสามัคคี  

หมู่ที่ 2 เชื่อม หมู่ที่ 4      งบประมาณ 472,900.00 
3.โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ พร้อมติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างทางสาธารณะ ถนนสายดอนไผ่ – 

โรงเข้ หมู่ที่ 1       งบประมาณ 472,900.00 
4.โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 4  งบประมาณ 472,900.00 
5.โครงการปรับปรุงอาคารองค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่ งบประมาณ 215,000.00 
6.โครงการซ่อมแซมถนนภายในต าบล หมู่ที่ 1-7   งบประมาณ 554,000.00 
7.โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างทางสาธารณะ พร้อมขยายเขตไฟฟ้า ซอยเกษตรอุดม 1 แยกบ้าน

นายซ้อนและนายวิรัช หมู่ที่ 3      งบประมาณ 444,980.00 
8.โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ พร้อมติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างทางสาธารณะ หมู่ที่ 6  

        งบประมาณ 444,980.00 
9.โครงการเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 6    งบประมาณ 499,000.00 
10.โครงการก่อสร้างหอถังส าเร็จรูปแบบแชมเปญ หมู่ที่ 4 งบประมาณ 485,000.00 
11.โครงการก่อสร้างหอถังส าเร็จรูปแบบแชมเปญ หมู่ที่ 6 งบประมาณ 485,000.00  

 รวมงบประมาณ ทั้งสิ้น 5,300,660.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                     



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 2  ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต   

1.โครงการขับเคลื่อนสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564
        งบประมาณ 45,000.00 

2.โครงการจัดอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพผู้น าสาธารณะสุขต าบลดอนไผ่ และผู้น าชุมชนต าบลดอนไผ่   
        งบประมาณ 229,830.00 
3.โครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านดอนไผ่ โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม 
       งบประมาณ 1,021,900.00 
4.โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนบ้านดอนไผ่ โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม 
       งบประมาณ 675,963.42 
5.โครงการศูนย์เด็กเล็กปลอดภัยปลอดโรค ประจ าปีงบประมาณ 2564   

        งบประมาณ 12,020.00 
6.โครงการควบคุมและป้องกันไข้เลือดออก ประจ าปีงบประมาณ 2564 
       งบประมาณ 72,600.00 
7.โครงการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุต าบลดอนไผ่ หมู่ที่ 1 บ้านดอนไผ่   

        งบประมาณ 20,000.00  
8.โครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ    งบประมาณ 6,260,200.00 
9.โครงการเบี้ยยังชีพคนพิการ    งบประมาณ 1,221,800.00 
10.โครงการเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์    งบประมาณ 24,000.00 
11.โครงงานอุดหนุนเงินสมทบหลักประกันสุขภาพต าบล งบประมาณ 81,000.00 
12.โครงการวันเด็กแห่งชาติ    งบประมาณ 10,000.00 
13.โครงการอุดหนุนโรงเรียนจัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี    

        งบประมาณ 10,000.00 
    รวมงบประมาณ ทั้งสิ้น 9,684,313.42 
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 3  ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย   
 1.โครงการรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่และวันสงกรานต์ 
        งบประมาณ 32,880.00 

2.โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพศูนย์ปฎิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนและการพัฒนาศักยภาพ
การบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   งบประมาณ 13,158.92 

รวมงบประมาณ ทั้งสิ้น 46,038.92 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 4  ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน  พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว   
- 

 
 
 
 



ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 5  ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
 1.โครงการขุดลอกคลอง คลองหมอจ าลอง หมู่ที่ 1  งบประมาณ 457,000.00 
 2.โครงการขุดลอกคลอง คลองเจริญราษฎร์ , คลองเจริญชัย หมู่ที่ 4 
        งบประมาณ 457,000.00 
 3.โครงการขุดลอกคลอง คลองสะดวกดี (คลองสะดวกนาวา) หมู่ที่ 5 คลองคานเรือ หมู่ที่ 7 
        งบประมาณ 479,000.00 
 4.โครงการขุดลอกคลอง คลองสมบูรณ์ทรัพย์ , คลองสว่างเจริญ หมู่ที่ 6 
        งบประมาณ 457,000.00 

รวมงบประมาณ ทั้งสิ้น 1,850,000.00 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 6  ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 1.โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง   งบประมาณ 94,400.00  

2.โครงการอุดหนุนวันแม่แห่งชาติ    งบประมาณ 10,000.00 
   3.โครงการอุดหนุนประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา  งบประมาณ 10,000.00 

รวมงบประมาณ ทั้งสิ้น 114,400.00 
 

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

 
 
 
 
 
 



 
 รายงานผลการปฏิบัติงาน 

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2564 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ของ องค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่ 
อ าเภอด าเนินสะดวก  จังหวัดราชบุรี 

 


