
 
 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานแสดงผลการปฏิบติังานตามนโยบาย 
นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นดา้ย 

ประจ าปีงบประมาณ 2564 



รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด้าย 

 ตามพระราชบัญญัติสภาตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 
5) พ.ศ.2546 มาตรา 58/5 วรรคห้า และวรรคท้าย ได้กำหนดให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด้าย
จัดทำรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และให้
ประกาศไว้โดยเปิดเผย ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล 
 ดังนั้น ผม นายศุพชีพ มั่งคั่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด้าย ขอรายงานผลการปฏิบัติงาน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด้าย ปีงบประมาณ 2564 ดังนี้ 
 
1. นโยบายพัฒนาคนและสังคม  

ที ่ โครงการ 
งบประมาณที่อนุมัติ/

โอนเพิ่ม 
ดำเนินการ 

1 
โครงการอบรมศึกษาดูงานการส่งเสริมความฉลาด
ทางอารมณ์ ส่งเสริมพัฒนาทักษะสมอง EF 

15,000 ไม่ได้ดำเนินการ 

2 
ค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะ
หนองโคม 

30,000 9,045 

3 โครงการอบรม/ศึกษาดูงานผู้สูงอายุ 150,000 ไม่ได้ดำเนินการ 

4 โครงการอบรมเพ่ิมศักยภาพของผู้สูงอายุ 20,000 ไม่ได้ดำเนินการ 

5 โครงการพาน้องท่องธรรมะ 1,000 ไม่ได้ดำเนินการ 

6 โครงการวันเด็กแห่งชาติ 30,000 ไม่ได้ดำเนินการ 

7 
โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์รดน้ำดำหัว
ผู้สูงอายุ 

30,000 ไม่ได้ดำเนินการ 

8 
โครงการประเพณีบวงสรวงพระบรมราชานุสาวรีย์
พระเจ้าพรหมมหาราช 

5,000 3,000 

9 
โครงการวันสำคัญของชาติ/ทางศาสนาและ
ประเพณี 

10,000 ไม่ได้ดำเนินการ 

10 โครงการหล่อเทียนพรรษาและถวายเทียนพรรษา 20,000 11,005 

 รวม 281,000  
 

2. นโยบายบริหารจัดการ และการหาแหล่งน้ำดื่มเพื่อการอุปโภค - บริโภค และเพื่อการเกษตร การ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ การปศุสัตว์ 

ที ่ โครงการ 
งบประมาณที่อนุมัติ/

โอนเพิ่ม 
ดำเนินการ 

1 
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้า 

35,000 34,020 

 รวม 35,000  



3. นโยบายการส่งเสริมการมีส ่วนร่วมในรูปแบบการปกครองท้องถิ ่นตามระบอบประชาธิปไตย 
กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล และส่งเสริมให้มีตัวแทนในระดับอำเภอ จังหวัดต่อไป 

ที ่ โครงการ 
งบประมาณที่อนุมัติ/

โอนเพิ่ม 
ดำเนินการ 

1 โครงการจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” 3,000 1,625 

2 โครงการป้องกันการทุจริต 10,000 ไม่ได้ดำเนินการ 

 รวม 13,000  
 

4. นโยบายในการแก้ไขหาความยากจน โดยการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน และเพิ่มผลผลตทางการเกษตร 

ที ่ โครงการ 
งบประมาณที่อนุมัติ/

โอนเพิ่ม 
ดำเนินการ 

1 
โครงการฝึกอบรมการฝึกอาชีพให้กับราษฎรใน
ตำบลบ้านด้าย 

20,000 11,807 

2 
โครงการส่งเสริมปลูกผักปลอดภัยภายใต้มาตรฐาน 
จีเอพี 

10,000 9,870 

3 
โครงการอบรมผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัส
อาหารตำบลบ้านด้าย อำเภอแม่สาย จังหวัด
เชียงราย 

10,000 ไม่ได้ดำเนินการ 

4 
โครงการก่อสร้างป้ายศูนย์ผักปลอดภัยชุมชนบ้าน
ด้ายตำบลบ้านด้าย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย 

40,000 39,900 

5 
โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมเครื่องทำความเย็นโรง
บรรจุผักปลอดภัย หมู่ที่ 3 บ้านดงป่าสัก 

22,500 ไม่ได้ดำเนินการ 

6 
โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตทาง
การเกษตร และสร้างมูลค่าเพ่ิมภายใต้เกษตร
ปลอดภัย และยั่งยืน 

15,000 14,770 

7 โครงการส่งเสริมการลดต้น ทุนการผลิต 10,000 9,930 

8 
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราช สุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี 

10,000 ไม่ได้ดำเนินการ 

9 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติ การผลิตวัสดุปลูก
ทางการเกษตรและดินผสมเพ่ือการปลูกพืช 

7,000 7,000 

 รวม 144,500  
 

 

 



 

5. นโยบายพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่มีมาตรฐานและครอบคลุม 

ที ่ โครงการ 
งบประมาณที่อนุมัติ/

โอนเพิ่ม 
ดำเนินการ 

1 
โครงการก่อสร้างหลังคา อาคารกองช่างเชื่อม
อาคาร โรงจอดรถ พร้อมเทพ้ืน คอนกรีต อบต.
บ้านด้าย 

56,000 ไม่ได้ดำเนินการ 

2 
โครงการก่อสร้างอาคาร อเนกประสงค์ (โดม) 
อบต.บ้านด้าย 

1,550,000 ไม่ได้ดำเนินการ 

3 
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 1 เชื่อมถนน
เลียบลำเหมืองตะวันตก หมู่ที่ 6 บ้านป่าบงงาม 

360,000 356,000 

4 
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 1 หมู่ที่ 1 บ้าน
ด้าย 

99,000 78,066 

5 
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ทางเข้าโรงบรรจุผัก
ปลอดสารพิษ หมู่ที่ 3 บ้านดงป่าสัก 

162,000 145,000 

6 
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ทางเข้าวัดทุ่งสว่าง
อารมณ ์หมู่ 1 บ้านด้าย 

110,000 109,000 

7 
โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายข้างวัดสันธาตุ 
(ต่อจาก โครงการเดิม) หมู่ที่ 3 บ้านดงป่าสัก 

396,000 392,000 

8 
โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายสุสาน (ต่อจาก
โครงการเดิม) หมู่ 5 

330,000 326,500 

9 
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 4 บ้านสันทราย
น้อยเชื่อม หมู่ 5 บ้านสันปูเลย 

18,800 18,500 

10 
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 2 (สายสุสาน) 
หมู่ที่ 8 บ้านป่าก๋อย 

318,000 310,000 

11 
โครงการก่อสร้างวางท่อน่า พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 4 
บ้านสันทรายน้อย 

300,000 ไม่ได้ดำเนินการ 

12 
โครงการจัดซื้อที่ดินเพ่ือประโยชน์ต่อการพัฒนาใน
ตำบลและเป็นการบริการ สาธารณะให้กับ
ประชาชน 

300,000 287,000 

13 
โครงการซ่อมแซมถนน คสล. ชร.ถ. 83-001 บ้าน
ดงป่าสัก หมู่ 3 เชื่อม บ้านสันทรายน้อย หมู่ 4 

153,000 ไม่ได้ดำเนินการ 

14 

โครงการปรับปรุงขยายถนน คสล. จาก 4.00 
เมตร เป็น 6.00 เมตร ข้างวัดสันธาตุ (ต่อจาก
โครงการเดิม) หมู่ที่ 3 บ้านดงป่าสัก 
 

396,000 ไม่ได้ดำเนินการ 



15 
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนโดยการลงหินคลุก 
ซอยบ้านนายประจวบ ถึง สนาม กีฬา อบต. บ้าน
ด้าย หมู่ที่ 7 สันสลี 

280,000 277,000 

16 
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนโดยลงหินคลุกสาย
หลัง วัดทุ่งสว่างอารมณ์ หมู่ที่ 1บ้านด้าย 

126,000 125,000 

17 
โครงการปรับปรุงถนน คสล. ทางเข้าวัดทุ่งสว่าง
อารมณ์ หมู่ที่ 1 บ้านด้าย 

110,000 ไม่ได้ดำเนินการ 

18 
โครงการปรับปรุงถนน คสล. สายสุสาน (ต่อจาก 
โครงการเดิม) หมู่ที่ 5 

30,000 ไม่ได้ดำเนินการ 

19 โครงการปรับปรุงอาคาร (กองช่าง) อบต.บ้านด้วย 330,000 5,400 

20 โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงาน อบต.บ้านด้าย 6,000 24,000 

 รวม 5,430,800  
 

6. นโยบายส่งเสริมการรักษาสิ่งแวดล้อม พัฒนาให้เป็นหมู่บ้าน/ตำบลน่าอยู่ 

ที ่ โครงการ 
งบประมาณที่อนุมัติ/

โอนเพิ่ม 
ดำเนินการ 

1 โครงการรณรงค์ป้องกันไฟป่าและหมอกควัน 3,000 2,700 

2 
โครงการปลูกต้นไม้เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวลดภาวะ
โลกร้อนในเขตพ้ืนที่ของ อบต.บ้านด้าย 

5,000 270 

3 
โครงการฝึกอบรมการส่งเสริมการคัดแยกขยะจาก
ต้นทาง (3RS) 

10,000 9,870 

4 
ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมการประดิษฐ์ของใช้จาก
วัสดุเหลือใช้ 

15,000 7,070 

 รวม 33,000  
 

7. นโยบายการสร้างสุขภาพที่ดี การดูแลเด็ก สตรี คนชนา หรือผู้ด้อยโอกาสในการรับบริการของรัฐ 

ลำดับ โครงการ 
งบประมาณที่อนุมัติ/

โอนเพิ่ม 
ดำเนินการ 

1 
โครงการควบคุมป้องกันโรคติดต่อและไม่ติดต่อใน
พ้ืนที่ตำบลบ้านด้าย 

30,000 17,935 

 รวม 30,000  
 

 

 



8. นโยบายป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และความม่ันคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน (รายละเอียด
ตามภาคผนวก ก.) 

ลำดับ โครงการ 
งบประมาณที่อนุมัติ/

โอนเพิ่ม 
ดำเนินการ 

1 
โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย 

10,000 ไม่ได้ดำเนินการ 

2 
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยและลดอุบัติเหตุบนท้องถนนและ
ให้บริการประชาชนช่วงเทศกาล 

1,000 810 

3 
การฝึกอบรมการเรียนรู้ประสบการณ์การ
ประยุกต์ใช้แนวพระราชดำริโครงการร้อยใจรักษ์ 

25,000 ไม่ได้ดำเนินการ 

4 โครงการควบคุมป้องกันและแก้ไขปัญหายาแสพติด 3,000 ไม่ได้ดำเนินการ 

 รวม 39,000  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


