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รายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน
ตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตาบลขนาบนาก
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
โดย
นายณัฏภัทร อ่อนศรีทอง
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลขนาบนาก
...................................................
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 58/5 แห่งพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหาร
ส่วนตาบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ ที่ 5) พ.ศ.2546 ความว่า ”ให้นายกองค์การบริหารส่วน
ตาบลจัดทารายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แสดงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตาบลเป็น
ประจาทุกปี โดยให้ประกาศไว้โดยเปิดเผย ณ ที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลด้วย” นั้น
บัดนี้ ได้ครบกาหนดระยะเวลาดังกล่าว กระผมนายณัฎภัทร อ่อนศรีทอง นายกองค์การ
บริหารส่วนตาบลขนาบนาก พร้อมคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตาบล ลูกจ้างประจาและพนักงานจ้างของ
องค์การบริหารส่วนตาบลขนาบนาก จึงเสนอรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงนโยบายต่อ
สภาองค์การบริหารส่วนตาบลขนาบนาก ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ดังต่อไปนี้
โครงการรวมทั้งสิ้น 71 โครงการ อนุมัติงบประมาณในโครงการทั้งสิ้น 17,374,364.งบประมาณตั้งไว้ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เป็นจานวนเงินทั้งสิ้น
32,282,400.- บาท โครงการที่ดาเนินการเสร็จเรียบร้อยมี 41 โครงการ อยู่ระหว่างดาเนินการ 4
โครงการ และไม่ได้ดาเนินการ 19 โครงการ โดยสรุปรายละเอียดดังนี้
- รายจ่ายตามงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 27,754,831.- บาท
- รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ -.- บาท
- รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม 2,441,630.- บาท
- รายจ่ายจากเงินทุนสารองเงินสะสม 1,462,000.- บาท
- รวมรายจ่ายทั้งสิน้ 31,658,461.- บาท
- รายรับทั้งสิน้ 32,945,256.81.- บาท
- ยอดรายรับสูงกว่ายอดรายจ่าย 1,286,795.81.- บาท
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ส่วนรายละเอียดโครงการต่าง ๆ ตลอดปีงบประมาณ 2561 ที่ผ่านมามีโครงการที่ดาเนินการตามนโยบาย
ดังนี้
1.นโยบายเร่งด่วน
-แก้ไข ปรับปรุงระบบประปาหมูบ่ ้าน ให้อยู่ในสภาพที่ดี ประชาชนมีน้าใช้อย่างทั่วถึง
- แก้ไขปัญหาถนนชารุด เป็นหลุมบ่อ ในเส้นทางที่ติดต่อระหว่างตาบลและในเส้นทางพืน้ ที่ทาง
การเกษตร
- พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตาบลขนาบนากให้เป็นศูนย์พัฒนาเด็กที่มี
คุณภาพ
- จัดสวัสดิการ สังคมและกิจกรรมในการพัฒนาคุณภาพชีวติ ของผูส้ ูงอายุ คนพิการ และ
ผูด้ ้อยโอกาสในสังคม
- ปรับระบบบริหารราชการ องค์การบริหารส่วนตาบลขนาบนาก โดยใช้หลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี เพื่อให้การบริหารราชการบรรลุเป้าหมาย
- ดาเนินการติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะและซ่อมแซมโคมไฟฟ้าสาธารณะ ในพืน้ ที่ทุกหมู่บ้าน
ลาดับที่
โครงการ
งบประมาณที่ใช้
1
โครงการปรับปรุงถนนสายบ้านกานันถาวร-บ้านโกเหนียว
342,500
ม.8
2
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายแหลมทอง-วัดโคกมะม่วง
1,566,630.ม.7
3
โครงการปรับปรุงถนนสายคูนา 1,3,4 หมู่ที่ 3,4
532,500.ลุงจินดา ม.8
4
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายสะพานตีนติก-บ้านนาย
642,000.เอือ้ น ม.6
5
โครงการบุกเบิกถนนสายบ้านตีนวัดขนาบนาก
123,000.หมายเหตุ
โครงการที่ 1-3 เป็นโครงการจ่ายขาดเงินสะสมในปีงบประมาณ 2560
โครงการที่ 4-5 เป็นโครงการก่อหนี้ผูกพันปี61 ดาเนินการต่อในปี 62
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โครงการจ่ายขาดเงินสะสมในปีงบประมาณ 2561 (อยู่ระหว่างดาเนินการ)
ลาดับที่
โครงการ
งบประมาณ
1
โครงการซ่อมแซมระบบประปาหมูบ่ ้าน ม.3
93,000.2
โครงการปรับปรุงระบบบ่อบาดาล ม.4
468,000.3
โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมถนน คสล.สายริมคลอง
427,000.พระราชดาริ-บ้านนางเทียบ ม.6
4
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายดอนชายโข้ (สามแยก
460,000.หัวดอน-สะพานดอนชายโข้) ม.10
5
โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมถนนสายบ้านนายประยูร373,000.บ้านนางสาคร ม.7
6
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทางเข้าโรงเรียนวัด
30,000.โคกมะม่วง ม.7
7
โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมถนนพร้อมยกระดับซอย
173,000.ลุงจินดา ม.8
8
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายวงแหวนหลังโรงเรียน
467,000.บ้านบางตะลุมพอ ม.8
9
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหัวป่าขลู ม.2
104,000.10 โครงการปรับปรุงและยกระดับถนนหินคลุกสายสะพานตีน
240,000.ติก-บ้านนางเอื้อน ม,6
11 โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมถนนสายบ้านนางบุญมี59,000.ถนนลาดยาง ม.2ปากแพรก ม.1 ต.ขนาบนาก
รวมงบประมาณทั้งสิ้น
2,894,000.2.นโยบายด้านเศรษฐกิจและการเกษตร
- การแก้ไขปัญหาความยากจนโดยสร้างรายได้และกระจายรายได้
- สนับสนุนกลุ่มเกษตรกรและกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ให้มีรายได้และกระจายรายได้เพิ่มยิ่งขึน้
- ส่งเสริมและสนับสนุนเกษตรกรและกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ให้มรี ายได้และกระจายรายได้เพิ่มขึ้น
- ส่งเสริมและสนับสนุนเกษตรกรรมตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
- ส่งเสริมการผลิตและการใช้ปุ๋ยชีวภาพ เพื่อลดต้นทุนการผลิต และเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชน
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ลาดับที่
โครงการ
1
โครงการส่งเสริมอาชีพผูส้ ูงอายุ

งบประมาณที่ใช้
15,700.-

3. นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน
- ส่งเสริมการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ อย่างทั่งถึง
- ก่อสร้าง ปรับปรุง บารุงเส้นทางคมนาคม แหล่งน้า สะพานข้างคลองต่าง ๆ ระบบ
สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
- ส่งเสริมและสนับสนุน ดูแลประปาหมูบ่ ้านให้อยู่ในสภาพที่ดี ประชาชนมีน้าใช้
ลาดับที่
โครงการ
1
โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมถนนสายบ้านนายเจียมถนนพนังกั้นน้าเค็ม ม.3
2
โครงการขุดลอกคูระบายน้าตลอดแนวสองฝัง่ ถนนทาง
หลวงชนบทปากพนัง - หัวไทร ม.9
3
โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ 20 จุด ม.8
4
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายจากแยกบ้านหัวดอนสะพานบ้านดอนชายโข้ ม.10

งบประมาณที่ใช้
315,000.143,327.06.56,000.440,000.-

4.นโยบายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- ส่งเสริมและรณรงค์การมีส่วนร่วมของประชาชนให้มีการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
- ส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีสว่ นร่วมในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
- สนับสนุนการดาเนินโครงการลดภาวะโลกร้อน และการรณรงค์แก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน
- ขุดลอกคูคลอง ทางธรรมชาติต่าง ๆ และการอนุรักษ์ตน้ จากซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจ
-สนับสนุน ปรับปรุง ภูมิทัศน์ สองข้างทาง ถนนทุกหมู่บ้าน
- ส่งเสริมและสนับสนุนจัดหาแหล่งน้าต่าง ๆ เพื่อทาการเกษตร
ลาดับที่
โครงการ
1
โครงการบริหารจัดการขยะในชุมชน
2
โครงการปล่อยพันธุ์สัตว์น้าฯ

งบประมาณที่ใช้
34,850.(ไม่ใช้งบประมาณ)
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5. นโยบายด้านสาธารณสุขและความเข้มแข็งของชุมชน
- ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี ในด้านสาธารณสุขและสุขภาพ
- สนับสนุนการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
- สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี คนชรา คนพิการและผูด้ ้อยโอกาส
- สนับสนุนการดาเนินงานด้านความมั่นคง ปลอดภัย ในชีวติ และทรัพย์สิน
- ส่งเสริมและสนับสนุน ด้านความรู้ในเรื่องการรักษาสุขภาพและพลานามัย ความเป็นอยู่อย่างถูก
สุขลักษณะ
- ส่งเสริมและสนับสนุนศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชนตาบลขนาบนาก
- สนับสนุน การป้องกันและช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยธรรมชาติและอัคคีภัย
- ส่งเสริม ประชาธิปไตย และกระบวนการประชาสังคม
- ส่งเสริมการสร้างครอบครัวอบอุ่น เข้มแข็ง โดยส่งเสริมให้สมาชิกในครอบครัวมีความรักความ
เข้าใจ มีจติ สานึกที่ดใี นการรับผิดชอบ ต่อสังคม
ลาดับที่
1
2
3
4

โครงการ
โครงการสนับสนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับตาบล
โครงการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
โครงการตามพระราชดาริด้านสาธารณสุข

งบประมาณที่ใช้
88,920.380,226.3,000.200,000.-

6.นโยบายด้านกีฬาและนันทนาการ
- ส่งเสริม การกีฬาและนันทนาการทุกระดับ เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด และใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์
- ส่งเสริม การจัดการแข่งขันกีฬาในระดับชุมชน
- ส่งเสริมและสนับสนุนกีฬาในกลุ่มโรงเรียนในระดับตาบลและระดับอาเภอ
- ส่งเสริม และสนับสนุนอุปกรณ์กีฬา ไปยังศูนย์กีฬาหมู่บ้านต่าง ๆ
ลาดับที่
โครงการ
1
โครงการแข่งขันกีฬา-กรีฑาของโรงเรียนในตาบลและ
ระหว่างตาบล

งบประมาณที่ใช้
128,170.-
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7. นโยบายด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
- ส่งเสริม พัฒนาคุณภาพการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
- ส่งเสริม ขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
- ส่งเสริม และรักษาไว้ซึ่งภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อลูกหลานเรียนรู้ตอ่ ไป
- ส่งเสริม ให้ประชาชนมีสว่ นร่วมในประเพณีวัฒนธรรม และกิจกรรมต่าง ๆทางศาสนา
ลาดับที่
โครงการ
งบประมาณที่ใช้
1
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา
376,200.2
อุดหนุนโครงการจัดหาอาหารกลางวัน (รร. สพฐ.)
1,234,000.3
โครงการอาหาร(เสริม)นม (ศพด. สพฐ.)
329,369.40.4
โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่
20,000.5
อุดหนุนค่ายจริยธรรมโรงเรียน (สพฐ.)
76,192.6
อุดหนุนค่ายพัฒนาผูน้ าเยาวชน (สพฐ.)
91,860.7
โครงการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น
4,900.(งานลอยกระทง)
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โครงการจัดกิจกรรมแห่หมรับเดือนสิบ
3,000.9
โครงการจัดงานประเพณีเข้าพรรษา
8,500.10 โครงการจัดงานประเพณีชักพระ(ออกพรรษา)
20,000.11 โครงการจัดงานวันสาคัญต่าง ๆ ของทางราชการ
91,766.12 โครงการจัดงานวันกตัญญูและรดน้าผู้สูงอายุ
100,525.13 โครงการจัดทาป้ายชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
60,000.14 โครงการจัดทาป้ายประชาสัมพันธ์กิจกรรมของ ศพด.
10,000.15 โครงการก่อสร้างเสาธงชาติ
143,000.16 โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคาร ศพด.
40,500.8. นโยบายด้านสวัสดิการสังคม
- ส่งเสริม ดูแลผูส้ ูงอายุ และคนพิการ ผู้ดอ้ ยโอกาส ทางสังคม
-ส่งเสริม ดูแลผูป้ ่วยโรคเอดส์
- ส่งเสริม ดูแลกิจกรรมกลุ่มสตรี เด็กและเยาวชน
- ส่งเสริม ดูแลป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยต่าง ๆ เช่น อัคคีภัย วาตภัย เป็นต้น
- ส่งเสริม พัฒนาศักยภาพ และการสร้างขวัญกาลังใจให้แก่ สมาชิก อปพร. เพื่อให้สามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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ลาดับที่
โครงการ
1
โครงการสงเคราะห์ผปู้ ่วยโรคเอดส์
2
โครงการสงเคราะห์ผสู้ ูงอายุ
3
โครงการสงเคราะห์ผพู้ ิการ

งบประมาณที่ใช้
30,000.7,071,100.2,299,200.-

9. นโยบายด้านการบริหารองค์การบริหารส่วนตาบลขนาบนาก
- ยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
- ยึดมั่นในการปกครอง ในระบอกประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
- พัฒนาประสิทธิภาพ การบริหารราชการในด้านการเมือง การบริหารราชการการกระจาย
อานาจและการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
- บริหารงานองค์การบริหารส่วนตาบลขนาบนากโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
- ส่งเสริม ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับกิจการขององค์การบริหารส่วนตาบล ให้แก่ประชาชน
และองค์กรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- ส่งเสริม การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาและบริหารงานของท้องถิ่น
- พัฒนาองค์กร บุคลากร เครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานให้มปี ระสิทธิภาพ
- พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถและทักษะเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
ลาดับที่
โครงการ
งบประมาณที่ใช้
1
โครงการงานรัฐพิธีถวายบังคมพระบรมรูปพระบาทสมเด็จ
3,000.พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
2
จัดหาครุภัณฑ์ต่าง ๆ
206,330.3
โครงการประชาสัมพันธ์กิจกรรมของ อบต.
41,580.4
โครงการประชาสัมพันธ์การเสียภาษี
16,600.5
โครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่
ไม่ใช้งบประมาณ
6
โครงการอุดหนุนศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง
15,000.7
โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
85,164.8
โครงการพัฒนาเวปไซต์ อบต.ขนาบนาก
9,000.9
โครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทย
500.10 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
6,700.-
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10. นโยบายด้านความปลอดภัยของประชาชน
- สนับสนุน มาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมและยาเสพติดทุกประเภท
-ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยแก่ประชาชนในท้องถิ่น
ลาดับที่
โครงการ
งบประมาณที่ใช้
1
โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนใน
8,800.เทศกาลสาคัญ เช่น เทศกาลปีใหม่,วันสงกรานต์
ผลการดาเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ โดยคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตาบล
ขนาบนาก โดยมีกระผม นายณัฏภัทร อ่อนศรีทอง เป็นประธานคณะกรรมการบริหารระบบหลักประกัน
สุขภาพตาบลขนาบนาก โดยมีโครงการ/กิจกรรมที่ดาเนินงานในปีงบประมาณ 2561 ดังนี้
ลาดับที่
โครงการ
1
โครงการอบรมลดอาการปวดเข่าด้วยสมุนไพรพอกเข่า
2
โครงการอาหารสุขภาพให้แก่ผปู้ ่วยเรือ้ รัง
3
โครงการส่งเสริมป้องกันทันตสุขภาพในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
และในโรงเรียนประถมศึกษาในเขตตาบลขนาบนาก
4
โครงการพัฒนาศักยภาพ อสม.
5
โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก
6
โครงการวัยรุ่นวัยใสใส่ใจสุขภาพ
7
โครงการส่งเสริมการใช้สมุนไพรไทย
8
โครงการลดอ้วนเพื่อสุขภาพ
9
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการออกกาลังกายใน
สถานศึกษา
10 โครงการชมรมผูส้ ูงอายุปฏิบัติธรรม
11 โครงการจัดกิจกรรมชมรมผูส้ ูงอายุ
12 โครงการส่งเสริมไอโอดีนในเด็กเล็ก
13 โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กพิเศษ
14 โครงการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับ
ท้องถิ่นหรือพืน้ ที่
15 โครงการส่งเสริมกิจกรรมในการป้องกันและแก้ไขปัญหา
สาธารณสุข
รวมทั้งสิ้น

งบประมาณที่ใช้
7,000.56,250.24,400.27,000.50,000.14,000.7,000.15,900.36,000.50,000.35,000.47,950.10,000.29,200.8,000.417,700.-
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11

ผลการดาเนินงาน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
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