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 ภาย฿ตຌกระสลกาภิวัตนของลกยุคปจจุบัน การพัฒนาทຌองถิไน฿หຌนาอยู ประชาชนเดຌรับการบริการขัๅนพืๅนฐานทีไครบ
ถຌวน ปนปງาหมายส้าคัญ฿นการท้างานของดิฉัน นางนาฏธยาน สนประสิทธ่ิ ทีไเดຌรับความเวຌวาง฿จจากพีไนຌองประชาชนชาว
ต้าบลกุดพิมาน฿หຌขຌามาด้ารงต้าหนงนายกองคการบริหารสวนต้าบลกุดพิมาน ตลอดระยะวลาทีไผานมาดิฉัน฿นฐานะผูຌบริหาร
เดຌปดอกาส฿หຌพีไนຌองประชาชนเดຌรวมคิด รวมท้า ละรวมตัดสิน฿จ฿นการด้านินงาน ตลอดจนรวมตรวจสอบการด้านินงาน
ขององคการบริหารสวนต้าบลเปพรຌอมกันดຌวย ทัๅงนีๅพืไอ฿หຌการบริหารงานขององคการบริหารสวนต้าบลมีความปรง฿ส ตามหลัก
ธรรมาภบิาล
 ดิฉันเดຌก้าหนดนยบาย฿นการบริหารละพัฒนาองคการบริหารสวนต้าบลเวຌ 9 ดຌาน เดຌก
 1. นยบายจัด฿หຌมีการกอสรຌางถนนบ้ารุงรักษา น้ๅาประปา ละเฟฟງา
 2. นยบายสงสริมการพัฒนาคุณภาพชิตดใก สตรี ผูຌสูงอายุ ผูຌพิการ ผูຌดຌอยอกาสละสรຌางสวนสุขภาพ
 3. นยบายสงสริมศิลปะ จารีตประพณี ภูมิปญญา ละวัฒนธรรมอันดีงามของทຌองถิไน
 4. นยบายสงสริมการจัดกีฬา กิจกรรมนันทนาการ ละสรຌางลานกีฬาประจ้าหมูบຌาน
 5. นยบายการพัฒนาละสงสริมอาชีพ฿นชุมชน
 6. นยบายการบ้ารุงรักษาหลงน้ๅาธรรมชาติละกຌเขน้ๅาทวม
 7. นยบายการสงสริม สนับสนุนการปลูกจิตส้านึก฿หຌดใกยาวชน ละประชาชนตระหนักถึงทษภัยยาสพติด ละสงสริม
ประชาธิปเตย
 8. นยบายจัดส้ารวจถนนทุกสຌนทางพืไอการด้านินซอมซม ละจัดหาหลงน้ๅาอุปภคบริภค บริการกหมูบຌาน
 9. นยบายปดอกาส฿หຌประชาชนละผูຌน้าชุมชนเดຌมีสวนรวม฿นการสดงความคิดหในพืไอพัฒนาต้าบลซึไงนยบาย
ดงักลาวเดຌครอบคลุมภารกิจทุกดຌานขององคการบริหารสวนต้าบล ทัๅงนีๅ ตลอดระยะวลาทีไผานมาทีไดฉินัเดຌมีอกาสขຌามาบริหารงาน
เดຌด้านินงานพัฒนา฿นดຌานตางโ ดยนຌนการมีสวนรวมของทุกภาคสวน฿นพืๅนทีไ ซึไงกใเดຌรับความรวมมือดຌวยดี ทัๅงจากฝຆาย
ปกครองทຌองทีไ ก้านัน-ผูຌ฿หญบຌาน สมาชิกสภาองคการบริหารสวนต้าบล ผูຌบริหารรงรียนละคณะครู฿นพืๅนทีไ รงพยาบาล
สงสริมสุขภาพชุมชนรวมถึงกลุมองคกรตางโ ละขຌาราชการพนักงานสวนต้าบล พนักงานจຌางละทีไส้าคัญทีไสุดคือพอม
พีไนຌองประชาชนทัๅง 15 หมูบຌาน จากประสบการณท้างานทีไผานมามຌจะประสบกับปญหาละอุปสรรค ตหากผลจากการ
บรูณาการทา้งานรวมกันดงักลาวมาขຌางตຌน จงึทา้฿หຌการด้านินงานประสบความส้ารใจตามปງาหมายปนอยางดีละมีประสิทธิภาพ
 ทຌายนีๅ ดฉินัขอขอบพระคณุทุกทาน ฿นความรวมมอืรวม฿จละสนบัสนนุการทา้งานดຌวยดตีลอดมา พราะความสา้รใจทัๅงหมด
นีๅกิดขึๅนเมเดຌลย หากเมเดຌรับความรวมมือ รวมรง รวม฿จจากทุกฝຆายปนอยางด ีดิฉันจะยึดมัไนตัๅง฿จ฿นการบริหารงานตามหลัก
ธรรมาภิบาล ละหวังปนอยางยิไงวา องคการบริหารสวนต้าบลกุดพิมาน จะพัฒนาอยางตอนืไอง

นางนาฏธยาน สนประสิทธิ่
นายกองคการบริหารสวนต้าบลกุดพิมาน
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 องคการบริหารสวนต้าบลกุดพิมาน ตัๅงอยูทีไลขทีไ 49 หมูทีไ 7 

ต้าบลกุดพิมาน อ้าภอดานขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ซึไงตัๅงอยู฿น
ทีไดนิสาธารณะประยชน ประภทพลมือง฿ชຌรวมกนั นืๅอทีไประมาณ 

18 เร 3 งาน 76 ตารางวา ตามหนังสือส้าคัญส้าหรับทีไหลวง ลขทีไ 
23832 ทีไดินระวาง 5339 ผน 154 หนังสือส้าคัญออก฿หຌ ณ วันทีไ 
3 ดือน พฤษภาคม 2528
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ÀÙÁÔ»ÃÐà·È   ปนทีไดอน อากาศรຌอน หຌงลຌง สภาพดินคอนขຌางคใมมีอาณาขตติดตอดังนีๅ

  ทิศหนือ ติดตอกับ ต้าบลบຌานปรงละต้าบลหนองกราด
  ทิศตะวันออก ติดตอกับ ต้าบลบຌานปรงละต้าบลหนองบัวตะกียด
  ทิศ฿ตຌ ติดตอกับ ต้าบลพันชนะ
  ทิศตะวันตก ติดตอกับ ต้าบลหนองกราดละต้าบลพันชนะ

บงการปกครองออกปน 15 หมูบຌาน คือ

หมูทีไ ชืไอบຌาน จ้านวนประชากร
ครัวรือน ชาย หญิง รวม

1 บຌานถนนหัก฿หญ 198 546 518 1,064

2 บຌานนนสงา 184 509 520 1,029

3 บຌานหนองกระทียมหนือ 120 298 284 582

4 บຌานกระชาว 100 259 273 532

5 บຌานบุขีๅหลใก 36 93 85 178

6 บຌานเร 195 505 540 1,045

7 บຌานกุดพิมาน 229 579 569 1,148

8 บຌาน฿หมสนสุข 149 399 387 786

9 บຌานดอน฿หญ 105 255 275 530

10 บຌานดอนนຌอย 123 341 298 639

11 บຌานนนสะอาด 138 371 342 713

12 บຌานส้านักพิมาน 122 275 285 560

13 บຌานพิงพิมาน 112 287 292 579

14 บຌานสมนຌอยพัฒนา 104 263 274 537

15 บຌานนนจริญ 148 364 362 726

รวม 2,063 5,344 5,304 10,648

áº‹§à¢μ¡ÒÃ»¡¤ÃÍ§

 สภาพและขอมูลพื้นฐาน
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1. การพัฒนาหมู บຌาน฿หຌนาอยู  มีความขຌมขใง ดย฿หຌรับการบริการสาธารณะครงสรຌาง
 พืๅนฐานทีไจ้าปนทีไพียงพอ พืไอรองรับการขยายตัวของชุมชน ละทางดຌานศรษฐกิจ
2. สงสริมคณุภาพชีวติ ศรษฐกิจ การศึกษา สาธารณสุข การกษตร ตลอดจน อนุรกัษ ละพัฒนา
 ศิลปวัฒนธรรม อันดีงามภูมิปญญาทຌองถิไน
3. สงสริมพัฒนาระบบการบริหารจัดการดຌานความมัไนคง ปลอดภัย฿นชีวิตละทรัพยสิน ขจัดสิๅน
 ยาสพติด
4. จัดการสิไงวดลຌอม ละทรัพยากรธรรมชาติอยางยัไงยืน
5. สงสริมสนับสนุน฿หຌมีความรวมมือจากทุกภาคสวน ละประชาชน

ภารกิจหลัก

จุดมุงหมายเพื่อการพัฒนา
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¤¹´Õ¡Ø´¾ÔÁÒ¹ ¹íÒ¡ÒÃà¡ÉμÃ¤¹´Õ¡Ø´¾ÔÁÒ¹ ¹íÒ¡ÒÃà¡ÉμÃ

1. การเดຌรับบริการสาธารณะดຌาน ครงสรຌางพืๅนฐาน฿หຌมีความสะดวก ละทัไวถึง
2. ด้านินการยกระดับความปนอยู คุณภาพชีวิต ความรูຌทาทันสังคม พรຌอมกับอยู฿นสังคมดยมี
 ความรักสามัคคี มีคุณธรรม จริยธรรม
3. ด้านินการพืไอความมัไนคง ปลอดภัย฿นชีวิต ละทรัพยสินของประชาชน รวมทัๅงปງองกันละ
 กຌเขปญหายาสพติด
4. ด้านินการจัดการดຌานทรัพยากรธรรมชาติ ละสิไงวดลຌอม
5. สงสรมิละสนบัสนุน฿หຌกิดความรวมมอื ระหวางประชาชน หนวยงานภาครฐั อกชน ละอืไนโ 
 พืไอ฿หຌบรรลุจุดหมายทีไตຌองการ

วิสัยทัศน / พันธกิจ
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จากซຌายเปขวา 
1. นายประมง พยขุนทด รองนายกองคการบริหารสวนต้าบล 2. นางนาฏธยาน สนประสิทธิ ่ นายกองคการบริหารสวนต้าบล
3. นายอน พวงขุนทพ ลขานายกองคการบริหารสวนต้าบล 4. นายอ้านาจ สือสูงนิน    รองนายกองคการบริหารสวนต้าบล

จากซຌายเปขวา 
1 นายชม ศอกจะบก ผูຌอ้านวยการกองชาง 2 จาอกศักดา ประดับวงศ  หัวหนຌาส้านักปลัด 
3 นายมนตชัย ตินขุนทด  ปลัด อบต.กุดพิมาน  4 นางลัดดาพร ณ ราชสีมา  รักษาการ ผอ.กองคลัง 
5 นายอภินันท สังขมณ ี ผอ.กองการศึกษาศาสนาละวัฒนธรรม

6



ÊíÒ¹Ñ¡§Ò¹»ÅÑ´

¡Í§¤ÅÑ§

รายงานผลการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ 2562รายงานผลการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ 2562

องคการบร7หารสวนตําบลกุดพิมานองคการบร7หารสวนตําบลกุดพิมาน 7



รายงานผลการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ 2562รายงานผลการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ 2562

องคการบร7หารสวนตําบลกุดพิมานองคการบร7หารสวนตําบลกุดพิมาน

¡Í§ÊÒ¸ÒÃ³ÊØ¢

¡Í§¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ

¡Í§âÂ¸Ò

8



ÊÀÒ Í§¤ �¡ÒÃºÃÔËÒÃÊ‹Ç¹μ íÒºÅ¡Ø´¾ÔÁÒ¹

นายสมคิด สกขุนทด
รองประธานสภา

องคการบริหารสวนต้าบล

นายมนตชัย ตินขุนทด
ลขานุการสภา

องคการบริหารสวนต้าบล

นางสุรทร ปຂนะสา

นายจวบ บูรณขุนทด

นายบุญสริม พึไงสูงนิน

นายสามารถ ชงขุนทด

นายสนาน พิไมขุนทด นายวีระชน พกขุนทด

นายสุรศักดิ่ พืบขุนทด วาง

นายสมดช ลอยขุนทด

นายถ ภูมิคกรักษ

นางล้าดวน เพจิตร

นายสมาน พาขุนทด

นายสนาน พิไมขุนทด
ประธานสภาองคการบริหารสวนต้าบล

สมาชิกสภาองคการบริหารสวนต้าบล หมูทีไ 1

สมาชิกสภาองคการบริหารสวนต้าบล หมูทีไ 3

สมาชิกสภาองคการบริหารสวนต้าบล หมูทีไ 5

สมาชิกสภาองคการบริหารสวนต้าบล หมูทีไ 2

สมาชิกสภาองคการบริหารสวนต้าบล หมูทีไ 4

สมาชิกสภาองคการบริหารสวนต้าบล หมูทีไ 6

รายงานผลการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ 2562รายงานผลการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ 2562

องคการบร7หารสวนตําบลกุดพิมานองคการบร7หารสวนตําบลกุดพิมาน 9



รายงานผลการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ 2562รายงานผลการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ 2562

องคการบร7หารสวนตําบลกุดพิมานองคการบร7หารสวนตําบลกุดพิมาน

นายสมคิด สกขุนทด นายทองดี ฝງาหนองดู

นายส้ารวย ทียมขุนทด

นางพะยาว มณีรัตน

นางล้าพย สกขุนทด

นายสมบัต ิพาขุนทด วาง

นายจันทร  กีขุนทด

นางกาญจนา กิไงพุทรา

นายสุจิน พบขุนทด

นางชมภู ลิศขุนทด

นายธนพนธ พบขุนทด

นายบุญชิด  พาขุนทด

นายหยุง พิมขุนทด

นายชุติพนธ ภูมิคกรักษ

นายสัตยา พูนขุนทด

นายมิตร หิบขุนทด

นายส้ารวย วงษศักดา

สมาชิกสภาองคการบริหารสวนต้าบล หมูทีไ 7

สมาชิกสภาองคการบริหารสวนต้าบล หมูทีไ 9

สมาชิกสภาองคการบริหารสวนต้าบล หมูทีไ 11

สมาชิกสภาองคการบริหารสวนต้าบล หมูทีไ 13

สมาชิกสภาองคการบริหารสวนต้าบล หมูทีไ 8

สมาชิกสภาองคการบริหารสวนต้าบล หมูทีไ 15

สมาชิกสภาองคการบริหารสวนต้าบล หมูทีไ 10

สมาชิกสภาองคการบริหารสวนต้าบล หมูทีไ 12

สมาชิกสภาองคการบริหารสวนต้าบล หมูทีไ 14
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ดานโครงสรางพ้ืนฐานใหมคีวามสะดวก และทัว่ถึง
ดานการบริการสาธารณะ

กิจกรรมจติอาสา “ราท้าความดดีຌวยหัว฿จ” ซอมซมถนนกจิกรรมจิตอาสา “ราท้าความดดีຌวยหัว฿จ” ซอมซมถนน

รายงานผลการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ 2562รายงานผลการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ 2562

องคการบร7หารสวนตําบลกุดพิมานองคการบร7หารสวนตําบลกุดพิมาน 11



รายงานผลการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ 2562

องคการบร7หารสวนตําบลกุดพิมานองคการบร7หารสวนตําบลกุดพิมาน

ครงการกอสรຌางถนนลาดยางสายบຌานส้านักพิมานครงการกอสรຌางถนนลาดยางสายบຌานส้านักพิมาน

ปงบบบปปปปปปป มมมมาณณณาาณ 2256666บปรายงานผลการดาเนนงานน ปปปรปร จะจา งรายงา ณณปปป 5ดาเน 6662รายงานผลการดํํําเนิินงานน ปปปรประจะจํํํําาปปปปปปงบงบงบปปปปรปรปรประมะมะมะมาณาณาณาณาณ 22222225656565656565656222222222

ครงการกอสรຌางงานผิวจราจรยางพาราครงการกอสรຌางงานผิวจราจรยางพารา
อสฟลทติกคอนกรีต งบประมาณ 1,643,983.09อสฟลทติกคอนกรีต งบประมาณ 1,643,983.09

ครงการกอสรຌางถนน คสล.หมูทีไ 14 ครงการกอสรຌางถนน คสล.หมูทีไ 14 
งบประมาณ 242,000 บาทงบประมาณ 242,000 บาท

12



ครงการกอสรຌางถนนลาดยาง ผิวจราจรอสฟลทติกคอนกรึต ครงการกอสรຌางถนนลาดยาง ผิวจราจรอสฟลทติกคอนกรึต 
สายกุดพิมาน - หนองหน งบประมาณ 618,000 บาทสายกุดพิมาน - หนองหน งบประมาณ 618,000 บาท

ครงการวางทอ หมูทีไ 15 งบประมาณ 496,000 บาทครงการวางทอ หมูทีไ 15 งบประมาณ 496,000 บาท

ครงการถนนหินคลุก ละงานวางทอสายนายวาม งบประมาณ 481,570 บาทครงการถนนหินคลุก ละงานวางทอสายนายวาม งบประมาณ 481,570 บาท

รายงานผลการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ 2562รายงานผลการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ 2562

องคการบร7หารสวนตําบลกุดพิมานองคการบร7หารสวนตําบลกุดพิมาน 13



รายงานผลการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ 2562

องคการบร7หารสวนตําบลกุดพิมานองคการบร7หารสวนตําบลกุดพิมาน

ครงการจัดงานปลาผาสะดาหวานครงการจัดงานปลาผาสะดาหวาน
ความรูเทาทันสังคม พรอมกับอยูในสังคมโดยมีความรักสามัคคี มีคุณธรรม จริยธรรม

ดําเนินการยกระดับความเปนอยู คุณภาพชีวิต

าปงบํรายงานผลการด เนนงาน ปประจ ปนรายงานผลการดํําเนินิ งาน ปประจําปงบํ

ครงการสงสริมการออกก้าลังกายครงการสงสริมการออกก้าลังกาย

ครงการรงรียนผูຌสูงอายุ รุนทีไ 2ครงการรงรียนผูຌสูงอาย ุรุนทีไ 2

ครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ
ผูຌน้าครือขายดຌานอนามัยชุมชนผูຌน้าครือขายดຌานอนามัยชุมชน
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ครงการสงสริมพระพุทธศาสนา นืไอง฿นวันครงการสงสริมพระพุทธศาสนา นืไอง฿นวัน
อาสาฬหบูชา ละ วันขຌาพรรษา 2562อาสาฬหบูชา ละ วันขຌาพรรษา 2562

ครงการอบรมสงสริมคุณธรรม จริยธรรมครงการอบรมสงสริมคุณธรรม จริยธรรม

พิธีมอบวุฒิบัตร฿หຌกับนักรียนผูຌสูงอายุพิธีมอบวุฒิบัตร฿หຌกับนักรียนผูຌสูงอายุ

ครงการรงรียนผูຌสูงอาย ุองคการบริหารสวนต้าบลกุดพิมาน ประจ้าปงบประมาณ พ.ศ. 2562ครงการรงรียนผຌสงอาย องคการบริหารครงการรงรียนผຌสงอาย องคการบริหาร

รายงานผลการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ 2562รายงานผลการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ 2562

องคการบร7หารสวนตําบลกุดพิมานองคการบร7หารสวนตําบลกุดพิมาน 15



รายงานผลการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ 2562

องคการบร7หารสวนตําบลกุดพิมานองคการบร7หารสวนตําบลกุดพิมาน

ครงการรณรงคปງองกันละลดอบุติัหตทุางถนนครงการรณรงคปງองกันละลดอบุตัิหตทุางถนน
ชวงทศกาลป฿หม 2562

และทรัพยสินของประชาชน รวมทั้งปองกันและแกไขปญหายาเสพติด

ดําเนินการเพื่อความมั่นคง ปลอดภัยในชีวิต

ปงบบปปปปรป ะมมาณาณ 22566บยงานานผลกาการดา นนงาานน ปปปปรป จาา า ณปปป 5ด นน 62รารายงยงานานผลผลกาการดรดํํําาเนเนิินนงางานน ปปปปรประจะจํํําาปปปปปงบงบปปปปรประมะมาณาณ 222565656222

ครงการขงขันกีฬาตຌานยาสพติดครงการขงขันกีฬาตຌานยาสพติด

ชวงทศกาลป฿หม 256ชวงทศกาลป฿หม 256

ครงการขับคลืไอน มาตรการปງองกัน อาชญากรรมครงการขับคลืไอน มาตรการปງองกัน อาชญากรรม
฿นระดับพืๅนทีไจังหวัดนครราชสีมา฿นระดับพืๅนทีไจังหวัดนครราชสีมา
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ครงการตรวจคัดกรองรคบาหวานครงการตรวจคัดกรองรคบาหวาน
รคความดันลหิตสูง ละการออกก้าลังกายรคความดันลหิตสูง ละการออกก้าลังกาย

ผูຌสูงอายุผูຌสูงอายุ
ครงการสัตวปลอดรค

คนปลอดภัยคนปลอดภัย
จากรคพิษสุนัขบຌาจากรคพิษสุนัขบຌา



ครงการรณรงคปງองกันละลดอุบัติหตุทางถนน ชวงทศกาลสงกรานตครงการรณรงคปองกนครงการรณรงคปองกน ุ ุุ ุ

รายงานผลการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ 2562รายงานผลการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ 2562

องคการบร7หารสวนตําบลกุดพิมานองคการบร7หารสวนตําบลกุดพิมาน 17



รายงานผลการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ 2562รายงานผลการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ 2562

องคการบร7หารสวนตําบลกุดพิมานองคการบร7หารสวนตําบลกุดพิมาน

ครงการอบรม฿หຌความรูຌรืไองพศศึกษากดใกครงการอบรม฿หຌความรูຌรืไองพศศึกษากดใก
ละยาวชน พืไอปງองกันการทຌองกอนวัยอันควรละยาวชน พืไอปງองกันการทຌองกอนวัยอันควร

ครงการปງองกันสถาบัน ละชิดชูพระมหากษัตริยครงการปງองกันสถาบัน ละชิดชูพระมหากษัตริย

    ครงการอบรม฿หຌความรูຌดใกนักรียนกีไยวกับ    ครงการอบรม฿หຌความรูຌดใกนักรียนกีไยวกับ
                         สาธารณภัยทัไวเป                         สาธารณภัยทัไวเป

อบรม฿หຌความรูຌรืไองวัสดุอุปกรณ กูຌชีพ กูຌภัย ฿หຌกับ อปพร.ต.กุดพิมานอบรม฿หຌความรูຌรืไองวัสดุอุปกรณ กูຌชีพ กูຌภัย ฿หຌกับ อปพร.ต.กุดพิมาน
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ครงการรณรงคขับขีไปลอดภัย

ครงการปງองกันละกຌปญหายาสพติด ประจ้าป 2562ครงการปງองกันละกຌปญหายาสพติด ประจ้าป 2562

ครงการรณณรงคปງองกันเฟปຆาละผาหญຌา฿นปลงนาครงการรณณรงคปງองกันเฟปຆาละผาหญຌา฿นปลงนา

ครงการร รงคขบขปลอดภครงการรณรงคขบขปลอดภย

รายงานผลการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ 2562รายงานผลการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ 2562

องคการบร7หารสวนตําบลกุดพิมานองคการบร7หารสวนตําบลกุดพิมาน 19



รายงานผลการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ 2562

องคการบร7หารสวนตําบลกุดพิมานองคการบร7หารสวนตําบลกุดพิมาน
ปงบบปปปปรป ะมมาณาณ 22566บยงานานผลกาการดา นนงาานน ปปปปรป จาา ณปปด นน 62รารายงยงานานผลผลกาการดรดํํําาเนเนิินนงางานน ปปปปรประจะจํํําาปปปปปงบงบปปปปรประมะมาณาณ 222565656222

ครงการตรวจคัดกรองหาสารคมีตกคຌางครงการตรวจคัดกรองหาสารคมีตกคຌาง
฿นกระสลือดกษตรกร฿นกระสลือดกษตรกร ครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ ผูຌน้าครือขายครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ ผูຌน้าครือขาย

ดຌานอนามัยชุมชนดຌานอนามัยชุมชน

ครงการฝຄกอบรมซຌอมผนการปງองกันครงการฝຄกอบรมซຌอมผนการปງองกัน
สาธารณภัย(อัคคีภัย)สาธารณภัย(อัคคีภัย)
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ดําเนินการจัดการดานทรัพยากรธรรมชาติ

ครงการจดังานอนรุกัษพนัธุสตัวน้ๅา ร รจ นอนรุ ษ นธุส วน ร รจ นอนรุ ษ นธุส วน

ครงการรณรงคสงสริมการคัดยกขยะละการท้าถังขยะปยก฿นครัวรือน

฿หຌความรูຌ สงสริมการคดัยกขยะทีไตຌนทาง฿หຌความรูຌ สงสริมการคดัยกขยะทีไตຌนทาง

รายงานผลการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ 2562รายงานผลการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ 2562

องคการบร7หารสวนตําบลกุดพิมานองคการบร7หารสวนตําบลกุดพิมาน 21



รายงานผลการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ 2562

องคการบร7หารสวนตําบลกุดพิมานองคการบร7หารสวนตําบลกุดพิมาน
าปงบประมาณ 2562รายงานผลการดําเนินงาน ประจ ปน 6รายงานผลการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ 2562

ปลูกตຌนเมຌพิไมพืๅนทีไสีขียวปลูกตຌนเมຌพิไมพืๅนทีไสีขียว
ลดภาวะลกรຌอนลดภาวะลกรຌอน

ครงการฝຄกอบรมสงสริมการกษตร ประจ้าป 2562 หลักสูตรการท้าน้ๅาหมักชีวภาพครงการฝຄกอบรมสงสริมการกษตร ประจ้าป 2562 หลักสูตรการท้าน้ๅาหมักชีวภาพ

ครงการจัดงานรณรงคปลูกหญຌาฝกฉลิมพระกียรติู ญู ญ
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รวมพิธีวางพวงมาลาละถวายบังคม นืไอง฿นอกาสวันคลຌายวันสวรรคตรวมพิธีวางพวงมาลาละถวายบังคม นืไอง฿นอกาสวันคลຌายวันสวรรคต
พระบาทสมดใจพระจุลจอมกลຌาจຌาอยูหัว

ระหวางประชาชน หนวยงานภาครัฐ เอกชน และอื่นๆ เพื่อใหบรรลุจุดหมายที่ตองการ

สงเสริมและสนับสนุนใหเกิดความรวมมือ

พระบาทสมดจพระบาทสมดจ

ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยรกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยรก
ประจ้าป 2562 วันทีไ 13 กุมภาพันธ 2562ประจ้าป 2562 วันทีไ 13 กุมภาพันธ 2562

ครงการสงสริมการจัดกใบรายเดຌ ครงการสงสริมการจัดกใบรายเดຌ 
(บริการจัดกใบภาษีคลืไอนทีไ(บริการจัดกใบภาษีคลืไอนทีไ

รายงานผลการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ 2562รายงานผลการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ 2562

องคการบร7หารสวนตําบลกุดพิมานองคการบร7หารสวนตําบลกุดพิมาน 23



รายงานผลการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ 2562รายงานผลการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ 2562

องคการบร7หารสวนตําบลกุดพิมานองคการบร7หารสวนตําบลกุดพิมาน

วันทຌองถิไนวันทຌองถิไน

ครงการกิจกรรมสนับสนุน การประชาคมผนพัฒนาทຌองถิไน 2561 - 2565ุุ ิ ั ิ ั

ประชุมสภาฯ สมัยทีไ 2 ครัๅงทีไ 1ประชุมสภาฯ สมัยทีไ 2 ครัๅงทีไ 1

24



วันทีไ 25 มิถุนายน 2562 สมัยวิสามัญ สมัยทีไ 1วันทีไ 25 มิถุนายน 2562 สมัยวิสามัญ สมัยทีไ 1

ประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยทีไ 1 ประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยทีไ 1 
ครัๅงทีไ 2 ประจ้าป พ.ศ. 2562ครัๅงทีไ 2 ประจ้าป พ.ศ. 2562

ครงการ หลานยาม นุงผຌาเทย ฿สผຌาซิไนครงการ หลานยาม นุงผຌาเทย ฿สผຌาซิไน

รวมประมินประสิทธิภาพขององคกรรวมประมินประสิทธิภาพขององคกร
ปกครองสวนทຌองถิไน  LPA ประจ้าป 2562ปกครองสวนทຌองถิไน  LPA ประจ้าป 2562

รายงานผลการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ 2562รายงานผลการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ 2562

องคการบร7หารสวนตําบลกุดพิมานองคการบร7หารสวนตําบลกุดพิมาน 25



รายงานผลการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ 2562

องคการบร7หารสวนตําบลกุดพิมาน
บประมาณ 2562บปร ณ 562บประมาณ 2562

พิธีถวายครืไองราชสักการะละพิธีจุดทียนถวายพระพรชัยมงคลพิธีถวายครืไองราชสักการะละพิธีจุดทียนถวายพระพรชัยมงคล

กิจกรรมจิตอาสา ราท้าดีดຌวยหัว฿จ ทิดพระกียรติกิจกรรมจิตอาสา ราท้าดีดຌวยหัว฿จ ทิดพระกียรติ

กิจกรรม อถล.อาสาสมัครทຌองถิไนกิจกรรม อถล.อาสาสมัครทຌองถิไน
รักษลก ทิดพระกียรติรักษลก ทิดพระกียรติ
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ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยทีไ 3
ครัๅงทีไ 1 ประจ้าป พ.ศ. 2562

ครงการอบรมอาสาสมัครทຌองถิไนรักษลกครงการอบรมอาสาสมัครทຌองถิไนรักษลก

ครงการจิตอาสา ราท้า ดี ดຌวยหัว฿จ ร รจ ร รจ

ัั ั ั ีั ั ีไไไัั
ครงท 1 ประจาป พ.ศ. 2562ครงท 1 ประจาป พ.ศ. 2562

ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยทีไ 3 ครัๅงทีไ 2 ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยทีไ 3 ครัๅงทีไ 2 
ประจ้าป พ.ศ. 2562ประจ้าป พ.ศ. 2562

อ ส รอ ส รจ วย ว฿จวย ว฿จ

รายงานผลการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ 2562รายงานผลการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ 2562

องคการบร7หารสวนตําบลกุดพิมานองคการบร7หารสวนตําบลกุดพิมาน 27



รายงานผลการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ 2562รายงานผลการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ 2562

องคการบร7หารสวนตําบลกุดพิมานองคการบร7หารสวนตําบลกุดพิมาน28



องคการบริหารสวนต้าบลกุดพิมาน อ.ดานขุนทด จ.นครราชสีมาองคการบริหารสวนต้าบลกุดพิมาน อ.ดานขุนทด จ.นครราชสีมา
§ºáÊ´§°Ò¹Ð¡ÒÃà§Ô¹§ºáÊ´§°Ò¹Ð¡ÒÃà§Ô¹
ณ วันทีไ 30 กันยายน 2562ณ วันทีไ 30 กันยายน 2562

รายงานผลการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ 2562รายงานผลการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ 2562

องคการบร7หารสวนตําบลกุดพิมานองคการบร7หารสวนตําบลกุดพิมาน 29



รายงานผลการดําเนินงาน
 ประจําปงบประมาณ

 2
5
6
2

รายงานผลการดําเนินงาน
 ประจําปงบประมาณ

 2
5
6
2

องคการบร7หารสวนตําบลกุดพิมาน
องคการบร7หารสวนตําบลกุดพิมาน

องคการบริหารสวนต้าบลกุดพิมานองคการบริหารสวนต้าบลกุดพิมาน
ËÁÒÂàËμØ»ÃÐ¡Íº§ºáÊ´§°Ò¹Ð¡ÒÃà§Ô¹ËÁÒÂàËμØ»ÃÐ¡Íº§ºáÊ´§°Ò¹Ð¡ÒÃà§Ô¹
ส้าหรับป สิๅนสุดวันทีไ 30 กันยายน 2562ส้าหรับป สิๅนสุดวันทีไ 30 กันยายน 2562
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    ไวัรสโคโรนา (Coronavirus) เปนไวรัสท่ีถกูพบ
คร้ังแรกในป 1960 แตยังไมทราบแหลงที่มาอยางชัดเจนวาคร้ังแรกในป 1960 แตยังไมทราบแหลงท่ีมาอยางชัดเจนวา
มาจากท่ีใด แตเปนไวรสัท่ีสามารถติดเชือ้ไดทัง้ในมนุษยและสตัว มาจากท่ีใด แตเปนไวรสัทีส่ามารถติดเช้ือไดทัง้ในมนุษยและสตัว 
ปจจุบันมีการคนพบไวรัสสายพันธุนี้แลวทั้งหมด 6 สายพันธุ ปจจุบันมีการคนพบไวรัสสายพันธุนี้แลวทั้งหมด 6 สายพันธุ 
สวนสายพันธุทีก่าํลงัแพรระบาดหนักท่ัวโลกตอนน้ีเปนสายพนัธุสวนสายพันธุทีก่าํลังแพรระบาดหนักท่ัวโลกตอนน้ีเปนสายพันธุ

ท่ียังไมเคยพบมากอน คอื สายพันธุที ่7 จงึถูกเรียกวาเปน “ไวรัสโคโรนาสายพันธุ ใหม” และในภายหลงัถกูตัง้ช่ืออยางทีย่งัไมเคยพบมากอน คอื สายพนัธุที ่7 จงึถูกเรยีกวาเปน “ไวรสัโคโรนาสายพนัธุ ใหม” และในภายหลงัถกูตัง้ชือ่อยาง
เปนทางการวา “โควิด-19” (COVID-19) นัน่เอง ดังนัน้ ไวรัสโคโรนาสายพันธุ ใหม และไวรสัโควิด-19 จึงหมายเปนทางการวา “โควดิ-19” (COVID-19) นัน่เอง ดงันัน้ ไวรสัโคโรนาสายพันธุ ใหม และไวรสัโควดิ-19 จงึหมาย
ถึงไวรัสชนิดเดียวกันถงึไวรัสชนิดเดยีวกัน
  ไวรสัโคโรนาสายพนัธุ ใหม หรือไวรัสโควดิ-19ไวรสัโคโรนาสายพันธุ ใหม หรอืไวรสัโควดิ-19 แรกเร่ิมเดิมทีถกูคนพบจากสัตวกอน โดยเปนสัตวทะเลทีม่ี แรกเริม่เดมิทถีกูคนพบจากสัตวกอน โดยเปนสตัวทะเลท่ีมี
การติดเช้ือไวรัสน้ีแลวคนทีอ่ยูใกล คลกุคลีกับสตัวเหลาน้ีกติ็ดเชือ้ไวรัสมาอกีท ีโดยเริม่จากเมืองอูฮัน่ ประเทศจนี โดยการตดิเช้ือไวรสันีแ้ลวคนท่ีอยูใกล คลุกคลกีบัสัตวเหลานีก้ต็ดิเช้ือไวรสัมาอีกท ีโดยเร่ิมจากเมืองอูฮัน่ ประเทศจีน โดย
มีขอสงสยัวามาจากตลาดทีค่าขายสัตวทะเล และสัตวหายากเหลาน้ีมขีอสงสยัวามาจากตลาดท่ีคาขายสตัวทะเล และสตัวหายากเหลานี้

่
ไวรัสโคว7ด-19ไวรัสโคว7ด-19 คืออะไร ? คืออะไร ?

 ในการแสดงอาการของโรคโควิด-19 แบบวันตอวันของแตละคนนั้น ในการแสดงอาการของโรคโควิด-19 แบบวันตอวันของแตละคนนั้น
ไมเหมอืนกนั แตมภีาพรวมทีเ่หมือนกนั 3 อยาง คอื ชวงแรกจะเปนไขสงู ชวงไมเหมือนกนั แตมภีาพรวมท่ีเหมอืนกนั 3 อยาง คอื ชวงแรกจะเปนไขสงู ชวง
กลางจะคดัจมกู มนีํา้มกูไหล และชวงทายจะมลีกัษณะของการติดเช้ือในระบบทางกลางจะคัดจมกู มนีํา้มูกไหล และชวงทายจะมีลกัษณะของการติดเช้ือในระบบทาง
เดนิหายใจ สงผลใหไอ หรือ จาม โดยอาการโรคโควดิ-19 ระยะแรก คลายคลงึเดนิหายใจ สงผลใหไอ หรือ จาม โดยอาการโรคโควิด-19 ระยะแรก คลายคลึง
กับไขหวัดธรรมดาและไขหวัดใหญมาก ขอมูลจาก องคการอนามัยโลก ระบุวากับไขหวัดธรรมดาและไขหวัดใหญมาก ขอมูลจาก องคการอนามัยโลก ระบุวา
อาการโควดิ-19 ทีส่งัเกตไดงาย ๆ  ดวยตวัเองม ี5 อาการหลกั ๆ  ดวยกนั ดงันี้อาการโควิด-19 ทีส่งัเกตไดงาย ๆ  ดวยตวัเองม ี5 อาการหลัก ๆ  ดวยกัน ดงันี้

1. ไอแหง ๆ 2. มีไขสงูมากกวา  3. เจ็บคอ  4. นํา้มกูไหล  5. หายใจ 1. ไอแหง ๆ 2. มีไขสงูมากกวา  3. เจบ็คอ  4. นํา้มกูไหล  5. หายใจ 
 37.5 องศาเซลเซยีส   เหนือ่ยหอบ 37.5 องศาเซลเซียส   เหนือ่ยหอบ

การสัมผัสการสัมผัส เช้ือในอากาศจากเช้ือในอากาศจาก
การไอหรือจามการไอหรือจาม

เช้ือจากสัตวเช้ือจากสัตว การสัมผัสส่ิงของตางๆ การสัมผัสส่ิงของตางๆ 

ท่ีใชรวมกันกับผูอ่ืนท่ีใชรวมกันกับผูอ่ืน

การแพรกระจายของโรคการแพรกระจายของโรค ลักษณะอาการเมื่อติดเช:้อลักษณะอาการเมื่อติดเช:้อ

ว7ธ8ปองกันการติดเช:้อและแพรเช:้อว7ธ8ปองกันการติดเช:้อและแพรเช:้อ

1 M

ปดปากเม่ือไอหรือจาม ปองกันการแพรเช้ือแกผูอ่ืนปดปากเม่ือไอหรือจาม ปองกันการแพรเช้ือแกผูอ่ืน

ไมอยูใกลชิดผูปวยท่ีไอ จาม หรือผูอ่ืน ไมอยูใกลชิดผูปวยท่ีไอ จาม หรือผูอ่ืน 

ควรรักษาระยะหางอยางนอย 1 เมตรควรรักษาระยะหางอยางนอย 1 เมตร

ไมนํามือมาสัมผัสตา ไมนํามือมาสัมผัสตา 
จมูก ปาก ถาไมจําเปนจมูก ปาก ถาไมจําเปน

ลางมือบอยๆลางมือบอยๆ

ใสหนากากอนามัย ทุกคร้ัง ใสหนากากอนามัย ทุกคร้ัง 

เม่ือตองพบเจอผูคนเม่ือตองพบเจอผูคน

กักตัวอยูท่ีบานกักตัวอยูท่ีบาน

ว7ธ8ลางมือที่ถูกตองว7ธ8ลางมือที่ถูกตอง

ลางมือดวยนํา้สะอาดลางมือดวยนํา้สะอาด
กดสบูใหพอดีตอการลางกดสบูใหพอดีตอการลาง

ถูน้ิวหัวแมมือถูน้ิวหัวแมมือ
โดยรอบดวยฝามือโดยรอบดวยฝามือ

ใชมือแตละขางถูบริเวณใชมือแตละขางถูบริเวณ
หลังมือของอีกขางหน่ึงหลังมือของอีกขางหน่ึง

ลางสบูออกลางสบูออก
ดวยนํา้สะอาดดวยนํา้สะอาด

เร่ิมลางต้ังแตมือแขนเร่ิมลางต้ังแตมือแขน
ไปจนถึงขอศอกไปจนถึงขอศอก

ถูรอบขอมือถูรอบขอมือ

ขัดส่ิงสกปรกบริเวณขัดส่ิงสกปรกบริเวณ
ซอกเล็บ ขอน้ิวและงามน้ิวซอกเล็บ ขอน้ิวและงามน้ิว

เช็ดมือใหแหงเช็ดมือใหแหง
ดวยกระดาษเช็ดมือดวยกระดาษเช็ดมือ
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