
 

  

 

องค์การบริหารส่วนต าบลปากพนังฝั่งตะวันตก 

อ าเภอปากพนัง   จังหวัดนครศรีธรรมราช 

รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานในรอบปี  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2561 



 
รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานในรอบหน่ึงปี 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 
  ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับท่ี 6 )  พ.ศ.2552  มาตรา  58/5 ได้ก าหนดให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลจัดท า
รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเป็น
ประจ าทุกปี และวรรค 6 ค าแถลงนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลและรายงานผล
แสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย ให้ประกาศไว้โดยเปิดเผย ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วน
ต าบล 
             ตามนโยบายที่ได้แถลงต่อสภาอันทรงเกียรติแห่งนี้เมื่อวันที่  30  พฤศจิกายน 2555 
ไว้ 8 ประการ ดังต่อไปนี้ 

๑. นโยบายด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
๒. นโยบายด้านการพัฒนาการศึกษา  การสื่อสารและสารสนเทศ 
๓. นโยบายด้านการป้องกันและบรรเทานโยบายด้านสาธารณสุข 
๔. นโยบายด้านสาธารณสุข 
๕. นโยบายด้านวัฒนธรรม  ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
๖. นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภค  
๗. นโยบายการพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
๘. นโยบายการพัฒนาคุณภาพการบริหารองค์กรและการบริการสาธารณะ 

 
นโยบายดังกล่าวได้ยึดถือเป็นเป้าหมายในการปฏิบัติงานตลอดปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ปี

ที่ผ่านมานี้   ได้ด าเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและตอบสนองต่อความต้องการของ
ประชาชน เพื่อให้พี่น้องประชาชน ได้รับประโยชน์และความพึงพอใจสูงสุดตามที่ได้คาดหวังเอาไว้  
แต่ทั้งนี้อยู่ภายใต้ข้อจ ากัดหลายประการ  เช่น งบประมาณที่ไม่เพียงพอ  ตลอดจนระบบการ
บริหารจัดการที่เป็นอุปสรรค  โดยในการแก้ไขปัญหา จะมุ่งเน้นให้คนส่วนใหญ่ได้รับประโยชน์
มากที่สุด โดยด าเนินนโยบายภายใต้ยุทธศาสตร์แนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกันแผนพัฒนาสี่ปี 
อบต. ผมจึงขอรายงานผลปฏิบัติงาน ดังนี ้
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 

    
 
 
 
 



ภาพกิจกรรม 
 

  
    โครงการ 12 สิงหามหาราชินี     โครงการท้องถิ่น สร้างป่า รักษน์้ า 

 

 
 

 
 โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจ าปี 2561 โครงการหล่อเทียน สมโภชเทียนพรรษาฯ 

    

        ประชมุประชาคมพิจารณารา่งแผนพัฒนาสี่ปี 
 
 
 

    โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุขฯ 
 

 

               โครงการปลกูฝังหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง       โครงการสตัวป์ลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพษิสุนัขบ้าฯ 
 

 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริการชมุชนและสังคม 
1. โครงการหล่อเทียน สมโภชเทียนพรรษาและอนุรักษ ์
    ประเพณีพื้นบ้านประจ าถิ่น 

85,224   บาท 

2. โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 80,756 บาท 
3. สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต. 202,536 บาท 
4. ส่งเสริมสวัสดิการสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ 2,322,400 บาท 
    ม.1-ม.4   
5. สร้างหลักประกันรายได้ส าหรับผู้สูงอายุตามนโยบาย 
    รัฐบาล ม.1-ม.4 

 
5,600,600 

 
บาท 
 

6. สงเคราะหเ์บี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส ์ 83,500 บาท 
7. สนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรยีนวัดบางทวด 
8. สนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรยีนบ้านท้องโกงกาง  

317,000 
640,000 

บาท 
บาท 

9. โครงการอบรมศาสนาอิสลามและจริยธรรมแก่เยาวชน 
    บ้านท้องโกงกาง (อุดหนุนมัสยดิบัดรลุมุยม์ีนีน) 
10. โครงการจดังานประเพณมีาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาต ุ
      (อุดหนุนอ าเภอ) 

36,000 
 

13,000 

บาท 
 
บาท 

11. จัดซื้อหนังสือพิมพส์ าหรับท่ีอา่นหนังสือประจ าหมู่บ้าน 
      ม.1-ม.4 

28,800 บาท 

12. โครงการจา้งเหมาประกอบอาหารกลางวันส าหรับ 
      เด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบา้นบางผึ้ง 

161,700 บาท 

13. โครงการอาหารเสรมิ (นม) ส าหรับเด็กก่อนวัยเรียน 
      ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางผึ้ง 

59,128.74 บาท 

14. โครงการอาหารเสรมิ (นม) โรงเรียนวัดบางทวด 
15. โครงการอาหารเสรมิ (นม) โรงเรียนบ้านท้องโกงกาง 
16. โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรค 
      พิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จ 
      พระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราช 
      กุมารี 

140,664.60 
293,825.60 

21,846 

บาท 
บาท 
บาท 

   
รวมงบประมาณทั้งสิ้น 10,086,980.94 บาท 

   
 

 
 
 



2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว 
1. โครงการติดตั้งกระจกโค้ง ม.1,ม.2,ม.4     
 

204,000    บาท 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 204,000 บาท 
 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารและการจัดการ 
1. โครงการ 12 สิงหามหาราชิน ี
    ประจ าปี 2560 
2. บ ารุงและซ่อมแซมทรัพยส์ินของทางราชการ 

4,182 
 

48,537.79 

บาท 
 
บาท 

3. โครงการป้องกันและลดอุบัตเิหตุทางถนนในเทศกาล 
    เช่น ปีใหม่,สงกรานต ์

2,592 บาท 

4. โครงการจัดงานรัฐพิธถีวายบังคมพระบรมรูปพระบาท 
    สมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจ้าอยูห่ัว (พระปิยมหาราชเจ้า) 
    (อุดหนุนอ าเภอ) 

3,000 บาท 

5. โครงการจัดงานพระราชพิธีเฉลมิพระชนมพรรษาพระบาท 
    สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที ่10 (อุดหนุนอ าเภอ) 

5,000 บาท 

6. โครงการจัดงานพระราชพิธีเฉลมิพระชนมพรรษา 
    สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติฯ์ (อุดหนุนอ าเภอ) 

5,000 บาท 

7. เช่าพ้ืนท่ีและจดทะเบยีนโดเมนเว็บไซต์ อบต. 7,500 บาท 
8. โครงการขอรับเงินงบประมาณสนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการ 
    ร่วมในการช่วยเหลือประชาชนองค์กรปกครองส่วน 
    ท้องถิ่นอ าเภอปากพนัง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
    (อุดหนุนองค์การบริหารส่วนต าบลปากแพรก) 

15,000 
 

บาท 

   
รวมงบประมาณทั้งสิ้น 90,811.79 บาท 

 
รวมงบประมาณทั้ง 3 ยุทธศาสตร ์ 10,381,792.73 บาท 

 
 
 

 
 
 
 

ในรอบปีที่ผ่านมา  การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลได้รับการ
สนับสนุนและความร่วมมือจากทุกฝ่าย  ทั้งภาครัฐ   รัฐวิสาหกิจ   องค์กรเอกชนและประชาชน  
ร่วมทั้งพนักงานส่วนต าบล  ลูกจ้าง  และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลปากพนังฝั่ง
ตะวันตก   และที่ส าคัญที่สุด  คือ   ได้รับการสนับสนุนและความร่วมมือจากท่านประธานสภา  
รองประธานสภา  และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ทุกท่าน  เป็นอย่างดียิ่งจนเกิดผล
การด าเนินงานที่กระผมได้กล่าวไปแล้วข้างต้น  และในการด าเนินงานด้านต่าง ๆ ยังคงต้อง
ด าเนินการต่อไป  และจะด าเนินการส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชนมากยิ่งขึ้น   ทั้งนี้เพื่อ
พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี   ให้กับประชาชนทุกเพศทุกวัย   ครอบคลุมในทุกด้าน   และอย่างทั่วถึง  
กระผมจะบริหารองค์การบริหารส่วนต าบลปากพนังฝั่งตะวันตก ตามนโยบายที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น  
ด าเนินการภายใต้การบริหารงบประมาณที่มีอยู่อย่างจ ากัด  ให้บรรลุจุดมุ่งหมายอย่างมี
ประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สูงสุด โปร่งใส  เสมอภาค เป็นธรรม และสร้างความพึงพอใจให้กับ
ประชาชน ทั้งนี้  เพื่อประโยชน์สุขของพี่น้องประชาชนชาวต าบลปากพนังฝั่งตะวันตก 

สุดท้ายนี้ กระผมขอขอบคุณท่านประธานสภา รองประธานสภา  สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลปากพนังฝั่งตะวันตก  พนักงานส่วนต าบล  พนักงานจ้าง  ส่วนราชการ 
รัฐวิสาหกิจ   องค์กรเอกชน  และพี่น้องประชาชน  ที่ได้ให้การสนับสนุนและให้ความร่วมมือใน
การบริหารราชการมาด้วยดีตลอดมาและคงได้รับการสนับสนุนและความร่วมมือจากทุกท่าน 
เช่นนี้ตลอดไป 
 

ขอขอบคุณ 
    
 

จ่าสิบต ารวจ   
 
                  (สุนทร  มณีฉาย) 

ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  ปฏิบัติหน้าท่ี 
                              นายกองค์การบริหารส่วนต าบลปากพนังฝ่ังตะวันตก 
 
 

 
 
 
 


