
 
 

 

 

 

 

 

 
วิสัยทัศน์ การบริหารจัดการ   

ต าบลดงมูลเหลก็  เปน็ดนิแดนแห่งความสขุ   ของผู้อยู่อาศัย  และผูม้าเยือน” 

องค์การบรหิารส่วนต าบลดงมลูเหลก็  อ าเภอเมือง จังหวดัเพชรบูรณ์ 

------------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------------------------------------------------------------  

ประวัติความเป็นมาของต าบลดงมูลเหล็ก 
ต าบล “บ้านดงมูลเหล็ก” ก่อตั้ง ต้ังแต่สมัยมณฑลเพชรบูรณ์ เป็นมณฑลหนึ่งในประเทศไทย ซึ่งตรงกับสมัย

รัชกาลท่ี 4 มณฑลเพชรบูรณ์ มีข้าหลวงมาปกครอง ซึ่งมีข้าหลวงคนหนึ่ง ช่ือหลวงยกบัตร (ตามหลักฐานการจด
ทะเบียนของวัดสว่างอารมณ์ซึ่งหลวงยกบัตรมอบท่ีดินให้ทางวัด และจดทะเบียน พ.ศ.2440) หลวงยกบัตรมีข้าทาส
บริวารมากมายประกอบกับเพชรบูรณ์เป็นสถานท่ีปลูกยาสูบได้ดี จนได้รับตราประจ าจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นต้นยาสูบ
อยู่ในวงกลม หลวงยกบัตรจึงให้ข้าทาสบริวารหาพื้นท่ีเพื่อปลูกยาสูบ จนมาพบปุาไม้ชนิดหนึ่งช่ือว่าขี้เหล็ก พื้นดินดีมาก 
จึงให้ข้าทาสถางปุาและปลูกยาสูบ จึงเสนอต้ังเป็นหมู่บ้านขึ้น ช่ือว่าบ้านดงขี้เหล็ก (ต้ังตามปุาไม้ท่ีถางปลูกยา) ขึ้นกับต าบล
สะเดียง แต่ต่อมาเห็นว่าช่ือไม่สุภาพจึงเปล่ียนช่ือหมู่บ้านมาเรียกขานกันว่า “บ้านดงมูลเหล็ก” ต้ังแต่บัดนั้นเป็นต้นมา      
จนปัจจุบันได้รับการยกระดับจากกระทรวงมหาดไทย ให้จัดต้ังเป็น “ต าบลดงมูลเหล็ก” 

             ค าอธิบายตราเครื่องหมายองคก์ารบรหิารส่วนต าบลดงมูลเหลก็ 
 

        ต้นข้ีเหล็ก    หมายถึง                           ต้นตราของต าบลดงมูลเหล็ก 

    ล าคลองไม้แดง  หมายถึง                                      สายเลือดแห่งการท าการเกษตร 

      คนพายเรือ    หมายถึง                      ประเพณีในการแข่งเรือยาวของต าบล 

             คันนา        หมายถึง                            ราษฎรมีอาชีพในการท านา 
 

 
  

 

 

 

 
ค าขวัญประจ าต าบลดงมูลเหล็ก 

ดงมูลเหล็กมั่งคั่ง       หลวงพ่อทั่งศูนย์รวมใจ 
บุญบ้ังไฟล าป่าสัก     อนุรักษ์ลอยกระทง 

มั่งคงประเพณีแข่งเรือยาว 



 

ข้อมูลภูมศิาสตรต์ าบล 
ต าบลดงมูลเหล็ก ต้ังอยู่ในเขตอ าเภอเมืองเพชรบูรณ์ มีเขตพื้นท่ีติดกับหลายต าบลแบ่งออกเป็น  ทิศเหนือ  

ทิศใต้  ทิศตะวันออก  ทิศตะวันตก 
ทิศเหนือ ติดกับ 

- ต าบลท่าพล หมู่ท่ี 9 
- ต าบลช้างตะลูด หมู่ท่ี 3 

ทิศตะวันตก ติดกับ 
- ต าบลนางั่ว หมู่ท่ี 1, 2, 6, 7, 10, และหมู่ท่ี 13 
- ต าบลสะเดียง หมู่ท่ี 1, 3, และหมู่ท่ี 4 

ทิศตะวันออก ติดกับ 
- ต าบลบ้านโคก หมู่ท่ี 2, 3, 4, 7, 9, 10, 11, และหมู่ท่ี 14  

ทิศใต้ ติดกับ 
- ต าบลนาปุา หมู่ท่ี 10 

 
ต าบลดงมูลเหล็ก แบ่งการปกครองออกเป็น  11  หมู่บ้าน 

หมู่ท่ี  1    บ้านดงมูลเหล็ก  
หมู่ท่ี  2    บ้านดงมูลเหล็ก  
หมู่ท่ี  3    บ้านคลองบง  
หมู่ท่ี  4    บ้านดงมูลเหล็ก  
หมู่ท่ี  5    บ้านโนนตะแบก  
หมู่ท่ี  6    บ้านท่ากกตาล 
หมู่ท่ี  7    บ้านล าปุาสักมูล 
หมู่ท่ี  8    บ้านโนนสะอาด 
หมู่ท่ี  9    บ้านล าปุาสักเหนือ 
หมู่ท่ี  10  บ้านล าปุาสัก 
หมู่ท่ี  11  บ้านท่ากกตาล 

ข้อมูลอาชีพของประชาชนต าบลดงมูลเหล็ก 

  ประชากรส่วนใหญ่ในต าบลดงมูลเหล็ก ประกอบอาชีพเกษตรกรรม เนื่องจากเป็นพื้นท่ีราบ            
เหมาะสมแก่การเพาะปลูก รองลงมาเป็นอาชีพค้าขาย รับจ้างข้าราชการ พนักงานของรัฐ และพนักงานเอกชน 

 
 

       

 
 

 



 

 
 

ฐานคิดในการด าเนินงานการบริหารจัดการต าบล 

  

 
องค์การบริหารส่วนต าบลดงมูลเหล็ก มีลักษณะการบริหารงานแบบบูรณาการ โดยใช้แนวคิด “ร่วมคิด     

ร่วมท า ร่วมพัฒนา” โดยใช้หลักการของการ  เข้าถึง / เข้าใจ / เข้าไปพัฒนา  
- เข้าถึง ปัญหาของประชาชนรับทราบความต้องการท่ีแท้จริง 
- เข้าใจ ปัญหาท่ีเกิดและหาแนวทางวิธีการแก้ปัญหาอย่างถูกทางและทันท่วงที  
- เข้าไปพัฒนา อย่างรอบด้านโดยผ่านองค์กรทุกองค์กรท่ีเป็นทุนทางสังคม  
โดยผ่านกลไกท่ีส าคัญคือ การส่งข่าวสารฉับไว แก้ไขทันท่วงที อย่างมีมิติรอบด้าน ส่งผลให้เกิดคนพอใจ/      

ได้ผลงาน/องค์กรประสบความส าเร็จ  ในการบริหารจัดการองค์กรสู่ต าบลท่ีมีความสุขในทุกมิติ 
 

 

 

 

 

 

 
 

1. การสร้างการมีส่วนร่วม แบบบูรณาการ 

2. บริหารจัดการ ประสานเครือข่าย 

3. การสร้างคนให้มีความสุข 

4. พัฒนาต่อยอด และสนองตามนโยบาย 

- ร่วมคิด ร่วมท า รว่มพัฒนา   

- โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของฝ่ายทอ้งถ่ิน ท้องที่ ภาครัฐ ภาคเอกชน 

- คือ สุขกาย สุขใจ และสังคมสุข 

      - ยกระดับ และต่อยอดทุนเดิม 
      - ตอบสนองนโยบายของรัฐ ใหเ้กิดผลดีต่อต าบล 

 



 
 

วิสัยทัศน์  พันธกิจ  จุดมุ่งหมาย และนโยบายนายกองค์การบริหารส่วนต าบลดงมูลเหล็ก 
**************************** 

วิสัยทัศน์การพัฒนาท้องถ่ิน 
“ปัญหาของชุมชนต้องได้รับการแก้ไข ท างานอย่างโปร่งใส โดยเน้นการมีส่วนร่วม ตรวจสอบได้

ทุกเวลา”      
  พันธกิจการพัฒนาท้องถ่ิน 

1) พัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลดงมูลเหล็กให้มีความพร้อม มีขีดความสามารถท่ีมี
ประสิทธิภาพในการบริหารการพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนด้วยการบริการสาธารณะท่ีเน้น
ประสิทธิผล 

2) พัฒนาการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบลดงมูลเหล็ก สร้างการมีส่วนร่วม ประสานและ
หนุนเสริมทุกภาคส่วน ภาคราชการ, ท้องถิ่น, ท้องท่ี, วิชาการ (ปราชญ์ชาวบ้าน, ภูมิปัญญาท้องถิ่น) 
และภาคประชาชน ร่วมกันขับเคล่ือนให้องค์การบริหารส่วนต าบลดงมูลเหล็ก เป็นองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นต้นแบบ ท้องถิ่นน่าอยู่ 

3) น ารูปแบบการบริหารจัดการและการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนต าบลดงมูลเหล็ก
ภายใต้หลักธรรมาภิบาล 

4) พัฒนารูปแบบการบริหารการพัฒนาตามระบอบประชาธิปไตย และหลักการกระจายอ านาจ
น้อมน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้  

  เป้าประสงค ์
   1) พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและการคมนาคมให้ได้มาตรฐานและเพียงพอ 
   2) ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้รับการส่งเสริมด้านการศึกษาท่ีดี และรองรับสู่สังคมอาเซียน 
   3) ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น 
   4) ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างยั่งยืนและลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน 
   5) การบริหารงานขององค์กรตามหลักธรรมาภิบาล 

 จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา 
1) ปูองกันและแก้ไขปัญหาน้ าท่วมซ้ าซาก 
2) การคมนาคมท้ังทางบกและทางน้ ามีความสะดวก รวดเร็ว 
3) ประชาชนมีอาชีพและมีรายได้พอเพียง 
4) เปิดช่องทางในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัยของประชาชนเพิ่มข้ึน 
5) ประชาชนมีสุขภาพอนามัยท่ีสมบูรณ์แข็งแรง 
6) ฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมท้องถิน่ไทย 
7) ส่ิงแวดล้อมไม่เป็นพิษ 
8) เพื่อให้ผู้น าชุมชนปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างท่ีดี  โดยยึดหลักหลักธรรมาภิบาล 
9) เพื่อให้เกิดการเตรียมพร้อมในการปูองกันภัยฝุายพลเรือน   
10) เพื่อใหก้ารช่วยเหลือราษฎรผู้ท่ีได้รับความเดือดร้อน และยากจน 

 
 
 
 
 



 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา 
3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 
4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม 
5) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
๖) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองการบริหาร 

1.  แนวทางการพัฒนาท้องถิ่น 
1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

แนวทางการพัฒนาท่ี 1 ถนนและสะพาน 
- งานก่อสร้างและปรับปรุงถนน ซอย ตรอก  

         - งานก่อสร้างสะพานทุกแห่ง 
        แนวทางการพัฒนาท่ี 2 การพัฒนาด้านระบบระบายน้ า 
           - งานก่อสร้างและปรับปรุงท่อระบายน้ า 
         - งานก่อสร้างและปรับปรุงแม่น้ าคูคลองทุกแห่ง 
         - งานพฒันาแหล่งน้ าอุปโภคและบริโภค 
        แนวทางการพัฒนาท่ี 3 การพัฒนาปูองกันน้ าท่วม 
         - งานประสานงานเพื่อบริหารจัดปริมาณน้ า 
        แนวทางพัฒนาท่ี 4 การพัฒนาด้านสาธารณะและภูมิทัศน์ 
         - งานก่อสร้างและปรับปรุงด้านสาธารณะสถานท่ีพักผ่อนสวนหย่อม สนามกีฬา 
        แนวทางการพัฒนาท่ี 5 การพัฒนาด้านไฟฟูา 
         - งานก่อสร้างและปรับปรุงระบบไฟฟูาแสงสว่าง 
          - งานปรับปรุงสัญญาณไฟจราจร 

2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา 
        แนวทางการพัฒนา 1 การพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนงานการศึกษา 
         - การจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ 
               - การเพิ่มช่องทางในการรับรู้ข่าวสารให้กับประชาชน 
           - การปูองกันยาเสพติดในโรงเรียน 
           - งานพฒันาบุคลากรทางการศึกษา 
        แนวทางการพัฒนาท่ี 2 การพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ได้มาตรฐาน 
           - การพัฒนาศูนย์เด็กเล็กและพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ 

- การพัฒนาเด็กเล็กทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม สติปัญญา อย่างมีคุณภาพได้
มาตรฐาน 

           - การจัดอาคารสถานท่ีอุปกรณ์ การเรียน การสอนอย่างครบถ้วน 
 
 
 
 



 

3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 
      แนวทางการพัฒนาท่ี 1 การพัฒนาด้านสาธารณสุข 
          - งานส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชนในชุมชน 
          - งานเฝูาระวังและปูองกันควบคุมโรคติดต่อต่างๆ 
          - งานปูองกนัและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด 

4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
      แนวทางพัฒนาท่ี 1 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
         - งานพฒันาให้ความรู้และส่งเสริมอาชีพให้ประชาชน 
         - งานปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้และบริการประชาชน 
      แนวทางการพัฒนาท่ี 2 การพัฒนาการท่องเท่ียว 
         - งานส่งเสริม กิจกรรมและพัฒนาแหล่งท่องเท่ียว 
         - งานพฒันาศูนย์ส่งเสริมการท่องเท่ียว 

5) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม 
      แนวทางการพัฒนาท่ี 1 การพัฒนาด้านส่ิงแวดล้อม 
         - งานเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ แก่ประชาชนในการรักษาส่ิงแวดล้อม 
         - งานบ ารุงรกัษาฟื้นฟูสภาวะแวดล้อม 
         - งานเสริมสร้างความปลอดภัยจากมลพิษ 
         - งานระงับและปูองกนัเหตุเดือดร้อนร าคาญ 
         - งานบริหารเก็บและก าจัดขยะอย่างมีประสิทธิภาพ 

แนวทางพัฒนาท่ี 2 การพัฒนาด้านวฒันธรรมประเพณี 
          - งานอนรุักษ์และส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี 
          - งานส่งเสริมและการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางศาสนา 
          - งานส่งเสริมการน าธรรมะมาใช้ในการด ารงชีวิต 

แนวทางพัฒนาท่ี 3 การพัฒนาด้านการมีส่วนรว่มและความเข้มแข็งของชุมชน 
          - งานสนับสนุนกิจกรรมชุมชน 
          - งานเสริมสร้างความเข้มแข็งของครัวเรือนและหมู่บ้าน 
          - งานสงเคราะห์เพื่อการยังชีพผู้ด้อยโอกาส 

แนวทางการพัฒนาท่ี 4 การพัฒนาด้านการปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
         - งานปูองกนัและบรรเทาสาธารณภัย 
         - งานประสานงานเพื่อความมั่นคงปลอดภัยในทรัพย์สิน 
         - งานปูองกนัและรักษาความสงบเรียบร้อยภายในต าบล 

6) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองการบริหาร 
แนวทางการพัฒนาท่ี 1 การพัฒนาด้านการบริการประชาชน 

         - งานปรับปรุงลดขั้นตอน กระบวนการให้บริการ 
         - งานปรับปรุงระบบประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่ประชาชนเพื่อการเข้าถึงการบริการ 
         - งานพฒันาช่องทางร้องทุกข์และข้อเสนอของประชาชนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการแก้ปัญหา 

  จากข้อร้องทุกข์ของประชาชน 
          - งานเพิ่มประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาจากข้อร้องทุกข์ของประชาชน 
 
 



 

       แนวทางพัฒนาท่ี 2 การพัฒนาด้านวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน 
         - การจัดอุปกรณ์ วัสดุ ครุภัณฑ์ อ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน 
         - งานบูรณะซ่อมแซมปรับปรงุและก่อสร้างอาคารสถานท่ี 
       แนวทางพัฒนาท่ี 3 การพัฒนาด้านการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
         - งานอบรมและส่งเสริมความรู้ให้แก่บุคลากร 
         - งานพฒันาและใช้เทคโนโลยีในการปฏิบัติงาน 

แนวทางพัฒนาท่ี 4 ส่งเสริมการบริหารปกครองตามระบอบประชาธิปไตย 
         - งานส่งเสริมการบริหารปกครองตามระบอบประชาธิปไตย 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ  2558 
องค์การบริหารส่วนต าบลดงมูลเหล็ก  อ าเภอเมืองเพชรบูรณ์  จังหวัดเพชรบูรณ์ 

**************** 
 1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

  

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณที่เบิกจ่าย หมายเหต ุ

1 ก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี 1 
(สายประปาหมู่บ้าน) 

140,100.00  

2 ก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี 1 
(สายข้างโรงเรียนบ้านโนนสะอาด) 

289,400.00  

3 ก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี 1  
(สายบ้านนายทัย  ทัดช่อม่วง) 

252,100.00  

4 ก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี 2  
(สายบ้านนายบุญเลิศ  มาดี) 

223,800.00  

5 ก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี 3 
(สายบ้านนายทวน ยาโต) 

193,900.00  

6 ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล.หมู่ท่ี 3 บ้านคลองบง 225,000.00  
7 ปรับปรุงท่อระบายน้ า (เหมืองกลาง) หมู่ท่ี 3 73,500.00  
8 ก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี 5  

(สายประปาหมู่บ้าน) 
129,900.00  

9 ก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี 7 
(สายบ้านนายทวน อินทร์จันทร์) 

228,800.00  

10 ก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี 8  
(สายกลางบ้าน) 

210,200.00  

11 ก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี 7 
(สายบ้านนายโสภา โตทับ) 

119,200.00  

12 ก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี 7 
(สายบ้านนายวิโรจน์ สุริยธรรม) 

160,400.00  

13 ก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี 8 
(สายซอยนาคเพชร) 

160.400.00  

14 ก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี 8  
(สายบ้านนายวิวัฒน์ ขนช า) 

180,600.00  

15 ก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี 8  
(สายบ้านนายส าราญ ล่ าชม) 

214,800.00  

16 ก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี 9  
(สายหลังวัดวังกุ่ม) 

362,700.00  

17 ก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี 10 178,600.00  
18 ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 135,500.00  

 
 
 
 
 
 
 



 
 

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน (จ่ายขาดเงินสะสม)  
  

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณที่เบิกจ่าย หมายเหต ุ

1 ค่าจ้างก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม หมู่ 2, 1, 9 3,523,000.00  
2 ค่าจ้างก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 1 17,900.00  
3 ค่าจ้างก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 1 5,400.00  
4 ค่าจ้างก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 1 62,600.00  
5 ค่าจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. หมู ่1 31,600.00  
6 ค่าจ้างก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 2 16,200.00  
7 ค่าจ้างก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 2 281.900.00  
8 ค่าจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. หมู่ 2 95,600.00  
9 ค่าจ้างก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 3 980,000.00  

10 ค่าจ้างก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 3 12,600.00  
11 ค่าจ้างก่อสร้างฝายแบ่งน้ า หมู่ 3 29,400.00  
12 ค่าจ้างก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 5 2,000.00  
13 ค่าจ้างก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 5 149,000.00  
14 ค่าจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. หมู่ 5 58,000.00  
15 ค่าจ้างก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ 6 46,000.00  
16 ค่าจ้างก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 7 28,300.00  
17 ค่าจ้างก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 7 51,100.00  
18 ค่าจ้างก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 7 63,200.00  
19 ค่าจ้างซ่อมถนนลูกรัง หมู่ 7 99,000.00  
20 ค่าจ้างก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 8 226,000.00  
21 ค่าจ้างก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 8 38,100.00  
22 ค่าจ้างก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 8 24,800.00  
23 ค่าจ้างก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 8 60,200.00  
24 ค่าจ้างก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 8 54,400.00  
25 ค่าจ้างซ่อมถนนลูกรัง หมู่ 8 17,500.00  
26 ค่าจ้างก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 9 163,300.00  
27 ค่าจ้างก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 10 22,400.00  
28 ค่าจ้างก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 10 760,000.00  
29 เงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ 134,540.00  
30 ค่าหินคลุก หมู่ 1, 2, 5 15,750.00  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

2.ด้านสาธารณสุข 
ล าดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณที่เบิกจ่าย หมายเหต ุ

1 ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ หรือการแพทย์ 262,000.00  
2 ค่าบริการก าจัดขยะมูลฝอย 366,414.00  
3 อุดหนุนส านักงานหลักประกันสุขภาพระดับท้องถ่ิน 173,880.00  
5 โครงการล้างท่อระบายน้ า  70,000.00  
6 อุดหนุนโครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน หมู่ท่ี 1-11 82,500.00  
7 โครงการก าจัดวัชพืช ลุ่มน้ าคลองไม้แดง ประจ าปี 2558 30,000.00  

3.ด้านเศรษฐกิจ 
ล าดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณที่เบิกจ่าย หมายเหต ุ

1 โครงการฝึกอบรมพัฒนาอาชีพให้กับสตรีและแม่บ้าน 10,549.00  
2 โครงการจ้างเด็กนักเรียน /นักศึกษา ท างานช่วงปิดภาคเรียน 77,350.00  
3 โครงการจัดท าแผนท่ีภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน 38,760.00  

4.ด้านประชาสัมพันธ์ 
ล าดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณที่เบิกจ่าย หมายเหต ุ

1 ค่าหนังสือพิมพ์ประชาชนหมู่บ้าน หมู่ท่ี 1-11 33,880.00  
2 จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่อ านวยความสะดวกใน

ด้านการท่องเท่ียว 
220  

5.ด้านสังคม 
ล าดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณที่เบิกจ่าย หมายเหต ุ

1 ค่าเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ 9,992,600.00  
2 ค่าเบ้ียยังชีพคนพิการ 1,696,800.00  
3 ค่าเบ้ียยังชีพผู้ปุวยโรคเอดส์ 60,000.00  
4 เงินสมทบกองทุนหลักประกันสังคม 197,215.00  

5 จัดซื้อถังรองรับขยะมูลฝอย 99,000.00  

6 โครงการคนดีมีคุณธรรมสร้างสรรค์สังคม  94,245.00  

6.ด้านประเพณี วัฒนธรรมและวันส าคัญ 
ล าดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณที่เบิกจ่าย หมายเหต ุ

1 โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีแข่งขันเรือยาวประจ าป ี 321,697.45  
2 โครงการเฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวาคม 12 สิงหาคม  4,000.00  
3 โครงการวันเด็กแห่งชาติ 6,910.00  
4 โครงการเข้าค่ายคุณธรรมและจริยธรรม 4,455.00  
5 อุดหนุนงานประเพณีลอยกระทง 200,000.00  
6 อุดหนุนงานประเพณีบุญบั้งไฟ 100,000.00  
7 โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน 30,000.00  
8 โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีเข้าพรรษา 15,800.00  
9 โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์ วันผู้สูงอายุ 22,486.00  

10 โครงการปิดทองหลวงพ่อท่ัง 50,000.00  
 
 
 



 
 

7. ด้านกีฬา 
ล าดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณที่เบิกจ่าย หมายเหต ุ

1 โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา 15,250.00  
2 อุดหนุน อปท.อื่น(อบต.ชอนไพร) โครงการแข่งขันกีฬา

มวลชน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินสัมพันธ์ 58 
25,000.00  

3 โครงการมหกรรมกีฬาวันเด็กแห่งชาติ 39,800.00  
 
8.ด้านการศึกษา 

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณที่เบิกจ่าย หมายเหต ุ
1 ค่าอาหารเสริม(นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 259,057.84  
2 ค่าอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 639,720.00  
3 ค่าวัสดุการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 19,850.00  
4 ค่าอาหารเสริม(นม)โรงเรียน 6 แห่ง 1,021,133.98  
5 ค่าอาหารกลางวันโรงเรียนท้ัง 6 แห่ง 2,131040.00  
6 โครงการเด็กรุ่นใหม่อนุรักษ์ดนตรีไทย 4,750.00  
7 โครงการมัคคุเทศก์น้อย 60,000.00  

 
9.ด้านรักษาความสงบเรียบร้อยภายใน 

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณที่เบิกจ่าย หมายเหต ุ
1 โครงการฝึกอบรมทบทวน อปพร. 82,080.00  
2 โครงการสร้างมาตรการปูองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 14,575.00  
3 โครงการฝึกอบรมนักสืบชุมชน 39,460.00  
4 โครงการปูองกันและระงับอัคคีภัย 22,275.00  

 
10.ด้านการเมืองการบริหาร 

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณที่เบิกจ่าย หมายเหต ุ
1 โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพการบริหารงานแบบ

บูรณาการ และแบบมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน 
134,841.00 ยังไม่ได้ด าเนินการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 



 
 

แนวทางการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  2558 
องค์การบริหารส่วนต าบลดงมูลเหล็ก  อ าเภอเมืองเพชรบูรณ์  จังหวัดเพชรบูรณ์ 

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

 การพัฒนาต าบล หมู่บ้านให้มีความเจริญก้าวหน้าท้ังในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมเป็นหน้าท่ีของ
องค์การบริหารส่วนต าบลดงมูลเหล็กได้ด าเนินการมาโดยตลอด เพราะวัตถุประสงค์หลัก ในการจัดตั้งองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นของรัฐบาลขึ้นมาเพื่อรับฟัง และแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้อง ประชาชนเพื่อให้ประชาชนมี
ความสุขในการด าเนินชีวิตนั่นเอง ในปีงบประมาณ 2558 ท่ีผ่านมา องค์การบริหารส่วนต าบลดงมูลเหล็ก 
อ าเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ด าเนินการพัฒนาต าบลและหมู่บ้านแยกตามนโยบายแต่ละด้านของ
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลดงมูลเหล็ก ได้ดังนี้ 

 1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

องค์การบริหารส่วนต าบลดงมูลเหล็ก ได้ด าเนินการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานท่ีทันสมัยภายในต าบล 
เพื่อให้แสดงว่า หมู่บ้านหรือต าบลนั้นได้รับการพัฒนามากน้อยเพียงใด แต่การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานนั้น 

จะต้องพัฒนาควบคู่ กับการพัฒนามนุษย์ไปด้วยเพราะมนุษย์เป็นผู้ใช้
ทรัพยากรต่างๆ องค์การบริหารส่วนต าบลดงมูลเหล็ก จึงได้ด าเนินการ
พัฒนางานด้านโครงสร้างพื้นฐาน ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

2. ด้านการศึกษา 

 จากนโยบายของ นายไฉน ก้อนทอง นายก
องค์การบริหารส่วนต าบลดงมูลเหล็ก ตระหนักถึงปัญหาใน
เรื่องการพัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน ซึ่งแต่เดิมในพื้นท่ีใน
ต าบลดงมูลเหล็ก ไม่มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก การเรียนรู้ของ
เด็กก่อนวัยเรียนจึงยังไม่ เกิดขึ้น เด็กต้องเข้าเรียนใน
โรงเรียนประถมศึกษาโดยยังไม่มีการเตรียมพร้อม ประกอบ
กับเพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระของผู้ปกครอง ท่ีจ าต้องแบก
รับภาระเล้ียงดูบุตรหลานในช่วงวัย 2 ขวบครึ่งไปจนไปถึง 

4 ขวบ จนไม่สามารถประกอบอาชีพนอกบ้านได้ จึงน าโครงการเข้าเสนอต่อท่ีประชุมสภาต าบล เพื่อการขอ
อนุมัติในการสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อเป็นสถานท่ีเตรียมความพร้อมของเด็กก่อนเข้าสู่โรงเรียนประถม 
และได้รับการอนุมั ติจากท่ีประชุม  จากนั้นไ ด้จัดสรร
งบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลดงมูลเหล็ก เพื่อ
จัดต้ังศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. ดงมูลเหล็ก ขึ้นเมื่อวันท่ี           
2 มิถุนายน 2546 โดยได้มีแนวนโยบายในการด าเนินงาน
ของศูนย์ว่า “มุ่งส่งเสริมการเรียนรู้ พัฒนาคู่จริยธรรม เน้นการ 
มีส่วนร่วมของชุมชนบนพื้นฐานวัฒนธรรมท้องถิ่น” โดยได้มีการ
ท างานในรูปแบบคณะกรรมการบริหารประกอบด้วย         
นายก อบต.ดงมูลเหล็ก เป็นประธานกรรมการ และผู้แทนจาก
หน่วยงานในชุมชน เช่น วัด โรงเรียนประถมศึกษา โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ตัวแทนผู้ปกครองเข้ามาร่วม 
เป็นคณะกรรมการบริหารศูนย์ด้วย ภายหลังการด าเนินงานมาช่วงระยะหนึ่งก็มีหน่วยงานภายนอกเข้ามาส่งเสริม  
เช่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
 นโยบายในการส่งเสริมการดูแลสุขภาพของประชาชนในพื้นท่ีให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดี โดยมีเปูาหมายเพื่อ
ยกระดับคุณภาพชีวิต เน้นการมีส่วนร่วมของชุมชนภาคีเครือข่ายในพื้นท่ี เน้นการดูแลเอาใจใส่กันเอง ภายใต้การ
สนับสนุนการด าเนินงานองค์กรภาครัฐ ความร่วมมือกับภาคี คือ ท้องท่ี ท้องถิ่น และภาคประชาชน และพัฒนา
ผู้น าทางด้านการดูแลสุขภาพในการปรับเปล่ียนพฤติกรรม เพื่อต้องการให้ประชาชนในต าบลดงมูลเหล็กมีสุขภาพ
ท่ีดี ได้รับบริการดูแลสุขภาพท่ีเสมอภาค เท่าเทียมและเข้าถึงบริการทางด้านสุขภาพ โดยเน้นกิจกรรมเชิงรุก  
เพื่อส่งเสริมการพัฒนายกระดับงานด้านการจัดการสุขภาวะชุมชน แบบองค์รวม 

องค์การบริหารส่วนต าบลดงมูลเหล็ก ร่วมกับสถานีอนามัยต าบลดงมูลเหล็ก และส านักงานระบบ
หลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น หรือพื้นท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลดงมูลเหล็ก ได้ให้บริการแก่ประชาชน
ภายในต าบลดงมูลเหล็ก 

1. โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก 

  

   

 

 
 

2. โครงการคัดแยกขยะรีไซเคิล  

  

 

 

 

 

 3. พ่นหมอกควันก าจัดยุงลาย 

 

 

 

 

 

 



 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม 

องค์การบริหารส่วนต าบลดงมูลเหล็ก ได้มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนให้มีคุณภาพชีวิต 
ท่ีดีขึ้นโดยเน้นการพัฒนาด้านบุคลากรและสังคมไปพร้อมๆ องค์การบริหารส่วนต าบลดงมูลเหล็ก ได้เล็งเห็น
ความส าคัญในการพัฒนาทางสังคม โดยให้ความช่วยเหลือประชาชน เช่น  การสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ                     

ผู้ปุวยโรคเอดส์, คนพิการ, ผู้สูงอายุ, เงินช่วยเหลือค่าท าศพ และ
ทุนการศึกษาส าหรับนักเรียนท่ีมีการเรียนท่ีดีแต่ยากจนทุกโรงเรียน  

 

 

 

 

 

องค์การบริหารส่วนต าบลดงมูลเหล็กได้จัดต้ัง
กองทุน(กองบุญ) สวัสดิการสังคมต าบลดงมูลเหล็กขึ้น 
เพื่อเป็นกองทุนกลางช่วยเหลือประชาชนต าบลดงมูลเหล็ก 
โดยจัดสวัสดิการให้ต้ังแต่เกิด, แก่, เจ็บ, ตาย, เรียกได้ว่า
เป็นการดูแลกันต้ังแต่ต้ังครรภ์ยันเชิงตะกอน  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5. ด้านกีฬา   

องค์การบริหารส่วนต าบลดงมูลเหล็ก เล็งเห็นว่า “กีฬาสามารถสร้างความสามัคคีและสุขภาพท่ีดีและ
แข็งแรงได้ จึงมุ่งมั่นท่ีจะสร้างพลานามัยท่ีสมบูรณ์ให้กับชาวต าบลดงมูลเหล็ก และพนักงานส่วนต าบลทุกท่าน      
ให้ได้รับการสนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์กีฬา ให้ได้รับกันท่ัวถึงทุกหมู่บ้าน องค์การบริหารส่วนต าบลดงมูลเหล็ก         
ได้ด าเนินการจัดงานแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด เพื่อให้ชาวต าบลดงมูลเหล็ก ได้ออกก าลังกายและได้พบปะกัน
ระหว่างหมู่บ้านสร้างความสามัคคีในต าบลนอกจากนี้องค์การบริหารส่วนต าบลดงมูลเหล็ก ยังได้จัดให้มีการแข่งขัน
กีฬาพนักงานส่วนต าบล เพื่อให้พนักงานส่วนต าบลมีสุขภาพพลานามัยท่ีแข็งแรงพร้อมท่ีจะปฏิบัติหน้าท่ีรับใช้
ประชาชน 

5.1 การแข่งขันฟุตบอล 7 คน ต้านภัยยาเสพติด 

 

 

 

 

 

 

 5.2 แข่งขันตะกร้อ 

  

 

 

 

 

 



 
 

6. ด้านศาสนา  วัฒนธรรมและประเพณีท้องถ่ิน   

  องค์การบริหารส่วนต าบลดงมูลเหล็ก ได้สืบสานประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น ซึ่งเป็น
ประเพณีอันเก่าแก่ของชาวต าบลดงมูลเหล็ก ซึ่งถือได้ว่าเป็นความภาคภูมิใจอย่างหนึ่งของชาวต าบลดงมูลเหล็ก      
ท่ีมีประเพณีการแข่งขันเรือยาว, ประเพณีบุญบั้งไฟและประเพณีลอยกระทง องค์การบริหารส่วนต าบลดงมูลเหล็ก 
ได้ร่วมมือกับผู้น าชุมชนทุกหมู่บ้านในการอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมของไทย โดยองค์การบริหารส่วนต าบล 
ดงมูลเหล็ก ได้สนับสนุนงบประมาณในการจัดงานประเพณีต่างๆ ให้คงไว้สืบไป 

6.1  ประเพณีแข่งเรือยาว 

  

 

 

  

 

6.2  บุญบั้งไฟล าป่าสัก 

                              

 

 

 

6.3  ลอยกระทง 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7. ด้านการท่องเที่ยว  

องค์การบริหารส่วนต าบลดงมูลเหล็ก มีการส่งเสริมการท่องเท่ียวของชาวต าบลดงมูลเหล็ก จัดท าปูาย
ประชาสัมพันธ์การท่องเท่ียวมาต าบลดงมูลเหล็กของเราจะต้องกราบนมัสการหลวงพ่อท่ัง ณ วัดราษฎรบูรณะ       
และแวะให้อาหารปลาท่ีอุทยานปลา ณ.วัดดงมูลเหล็ก และยังมีงานประเพณีท่ีน่าสนใจ มีการจัดงานท่ียิ่งใหญ่ทุกๆปีคือ 
งานประเพณีแข่งเรือยาว, งานลอยกระทงวัดดงมูลเหล็ก, และงานบุญบั้งไฟล าน้ าปุาสัก 

 

 

  

 

 

 

 - หลวงพ่อทั่ง วัดราษฎรบูรณะ 

 

 

 

- อุทยานปลา วัดดงมูลเหล็ก 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

- ประเพณีแข่งขันเรือยาว ต าบลดงมูลเหล็ก 


