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รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

************** 
เรียน  ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว ท่ีเคารพ 

  

 ตามที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว ได้แถลงนโยบายการบริหารราชการขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลทรายขาวต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาวซึ่งได้กำหนดนโยบายไว้ตามกรอบแนวทางในการพฒันา
ของนโยบาย 9 ด้าน ดังนี้ นโยบายด้านพัฒนาการเมืองการบริหาร นโยบายด้านเศรษฐกิจ นโยบายด้านพัฒนาคน สังคม 
การศึกษา วัฒนธรรม และกีฬา นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน นโยบายด้านพัฒนาแหล่งน้ำและการจัดหาแหล่งนำ้เพื่อ
การเกษตร นโยบายด้านสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ นโยบายด้านยาเสพติด นโยบายด้านสาธารณสุข นโยบายด้าน
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยได้แปลงไปสู่การปฏิบัติด้วยการจัดทำโครงการหรือกิจกรรมต่าง ๆ  
เพื่อพัฒนาและสร้างความเจริญให้กับท้องถิ่นรวมทั้งตอบสนองต่อปัญหาความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นและ
ครอบคลุมภารกิจหน้าที่ที่กฎหมายกำหนดไว้ 
 

 รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายฉบับนี ้ เป็นการสรุปผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ 
พ.ศ.2563 ทุกโครงการและกิจกรรมมีความสอดคล้องกับนโยบายที่ได้แถลงไว้ ซึ่งผู้บริหารท้องถิ่นได้มุ่งเน้นการแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนเพื่อให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนได้รับประโยชน์และเกิดความพึงพอใจสูงสุด 
 

 ดังนั้นเพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 58/5 วรรค 5 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วน
ตำบล พ.ศ.2537 แก้เพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 กำหนดให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจัดทำรายงานแสดงผล
การปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลประจำทุกปี 
 

 กระผมนายสุรินทร์ สงหนู นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว จึงขอรายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน
ตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาวประจำปีงบประมาณ 2563 ดังนี้ 
 

1. นโยบายดา้นพัฒนาการเมืองการบริหาร 
1.1 จัดระบบบรหิารอย่างโปร่งใส สามารถตรวจสอบไดทุ้กข้ันตอน  
1.2 ปรับปรุงและพัฒนาสถานที่ เครื่องมืออุปกรณ์ บุคลากรของอบต. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการ  

ประชาชน ให้ทันสมัย รวดเร็ว และเพียงพอ  
1.3 พัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ ใหม้ีประสทิธิภาพ สะดวก รวดเร็ว เสมอภาค  
1.4 บริหารจัดการด้านการเงินการคลัง ใหม้ีการบรหิารที่ดีเป็นปัจจุบัน  
1.5 ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพฒันา อบต. และการดําเนินงานโครงการต่าง ๆ ของอบต.  
1.6 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนรวมตัวกันจัดต้ัง กลุ่ม องค์กร สถาบันที่สามารถพัฒนาไปสู่ความเข้มแข็ง 

พึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน  
1.7 ปรับปรุงประสิทธิภาพในการให้ข้อมูลข่าวสาร แก่ประชาชน เพื่อให้ประชาชน สมาชิก และพนักงานอบต. 

ได้รับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง และรวดเร็ว  
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ลำดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 

1 โครงการจัดทำแผนที่ภาษี 245,000 
2 โครงการจัดกจิกรรมเนื่องในวันเฉลมิพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระ

เจ้าอยู่หัว 
12,300 

3 โครงการจัดกจิกรรมเฉลิมพระเกียรติฯเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเดจ็พระบรมราชินีพันปหีลวง 

10,000 

 
2. นโยบายดา้นเศรษฐกิจ  

2.1 ส่งเสริมสนับสนุนการประกอบอาชีพและการรวมกลุ่มอาชีพ เช่น เงินทุนวิชาการ เครื่องมือ ตลอดจน  
จัดระบบอื่น ๆ ที่เอื้อต่อการประกอบอาชีพ  

2.2 ส่งเสริมระบบเกษตรกรรมยัง่ยืน  
2.3 ส่งเสริมการฝึกอบรมอาชีพ และพัฒนาการผลิต การแปรรูป และการตลาด เพื่อยกระดับความสามารถ ใน

การแข่งขัน พัฒนารายได้ และมาตรฐานสินค้า 
 

ลำดับท่ี โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
1 จัดหาเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง 11,000 
2 จัดซื้อเครื่องสบูน้ำแบบซัมเมิสซิเบิ้ล 89,000 
3 ฝึกอบรมอาชีพ 35,125 

 
3. นโยบายดา้นพัฒนาคน สังคม การศึกษา วัฒนธรรม และกีฬา  

3.1 พัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน ทั้งสตรี เด็ก เยาวชน คนชรา และผู้ด้อยโอกาส ให้มีสุขภาพกาย  
และสุขภาพจิตที่ดี  

3.2 มีมาตรการด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ินของประชาชน  
3.3 พัฒนาขีดความสามารถ และประสทิธิภาพการพฒันาของชุมชน  
3.4 สร้างแหล่งเรียนรู ้ เพื ่อให้เด็ก และเยาวชน มีความรู ้ให้ครอบคลุม และตอบสนองความต้องการของ

ประชาชน ตลอดจนให้บริการการศึกษาข้ันพื้นฐานอย่างมีคุณภาพ 
3.5 อนุรักษ์ และพฒันาศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปญัญาท้องถ่ิน 
3.6 ส่งเสริม และพฒันาด้านการกีฬา  

 
ลำดับท่ี   โครงการ/กิจกรรม  งบประมาณ 

1 โครงการวันเด็กแหง่ชาติ 129,965 
2 โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง 350,000 
3 โครงการสนบัสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 212,340 
4 อาหารเสริม (นม) 872,233.24 
5 โครงการสนบัสนุนอาหารกลางวันเด็กปฐมวัยและประถมศึกษา 2,917,000 
6 โครงการสง่เสรมิความเป็นเลิศทางวิชาการ 60,000 
7 โครงการกจิกรรมเข้าค่ายลูกเสือ รร.ประถมศึกษาใน ต.ทรายขาว 30,000 
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4. นโยบายดา้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

-  จัดระบบการจราจร คมนาคมให้มีความสะดวกสบาย และมีมาตรฐานใช้ได้ทุกฤดูกาล ตลอดจนการบริการได้
ทั่วถึงและครอบคลุม 

 
ลำดับท่ี โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 

1 โครงการก่อสร้างถนนบุกเบิกสายแยกถนนหนองฆ้อ (ข้างบ้านนายประสิทธ์ิ) –นา
นางหมงิ ม.7 

104,000 

2 โครงการขยายผิวจราจรถนนหินคลุก 
สายบ้านนายวิชิต กุดแก้ว – ถนนท่อม่วง (นายริน – ท่อม่วง) ม.2 

207,000 

3 โครงการก่อสร้างถนนบุกเบิกถนนสายนายเยื่อง หนูปล้อง – นานายเสรญิ ชุมคง  
ม.3 

78,000 

4 โครงการซ่อมแซมถนนสายบ้านนายเซี๊ยะ – นานายจ่ำ ม.4 ต.ทรายขาว 357,000 

5 โครงการปรับปรงุถนนสายโคกยาง – บ้านนายกิตติพงษ์  คงโหรน ม.7 342,000 

6 โครงการปรับปรงุถนนหินคลกุสายบ้านนายประมลู – บ้านดอนไม้ไผ่ – โรงเรียน
ทรายขาว ม.2 

305,000 

7 ซ่อมแซมถนนสายหมอนเลเมา หมูท่ี่ 4 217,000 

ลำดับท่ี   โครงการ/กิจกรรม  งบประมาณ 

8 โครงการเรียนรูท้างวัฒนธรรมโดยกระบวนการมีสวนร่วมในกิจกรรมงานประเพณีแห่
ผ้าข้ึนธาตุ 

2,500 

9 โครงการเรียนรูท้างวัฒนธรรมโดยกระบวนการมีส่วนร่วมในการจัดกระบวน
แห่หมรับ งานประเพณีเทศกาลเดือนสิบ 

8,500 

10 โครงการลดอบุัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสำคัญ 14,910 
11 โครงการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัตกิารร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กร

ปกครองส่วนทอ้งถ่ินอำเภอหัวไทร 
20,000 

12 โครงการป้ายเตือนขับข่ีปลอดภัย รู้จกักฎจราจร ลดความเสีย่งอุบัติเหตุบนท้องถนน   15,600 

13 อบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัต ิ
 

139,205 

14 เงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน 18,734 

15 ก่อสร้างสนามฟุตซอล 1,835,972.48 
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ลำดับท่ี โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 

8 โครงการปรับปรงุยกระดับถนนสายกำแพงวัดโคกพิกลุ-บ้านนายประสิทธ์ิ  ม.8 
 ต.ทรายขาว 

379,000 

9 โครงการปรับปรงุถนนสายสี่แยกหัวหิน-ถนนสายห้วยน้ำเย็น ม.6,7,10 650,000 

10 ซ่อมแซมถนนสายหลังโรงเรียนทรายขาววิทยา ม.6-บ้านนายเคล้า ม.9 304,500 

11 ซ่อมแซมถนนสายวัดหัวช้าง ม.4 227,000 

12 ซ่อมแซมถนนสายบ้านนายสงค์-ดอนรกัษ์(บ้านนายลาย)สะพานชลประทาน (หัว
แดง) ม.6 

257,000 

13 ซ่อมแซมถนนสายกำแพงวัดโคกพิกลุ ม.8 86,900 

14 ซ่อมแซมถนนสายห้วยน้ำเย็น ม.10 163,500 

15 ก่อสร้างคอนกรีตเสรมิเหลก็ สาย 408 หมู่ที่ 5 - สี่แยกโคกโพธ์ิ หมู่ที่ 11,  
หมู่ที่ 5,11 ตำบลทรายขาว 

1,208,000 

 
5. นโยบายดา้นพัฒนาแหล่งน้ำและการจัดหาแหล่งนำ้เพ่ือการเกษตร  

- จัดระบบและบริหารการจัดการน้ำให้มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์ทั่วถึง ครอบคลุมทุกพื้นที่และ คุ้มค่า 
 

ลำดับท่ี โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 

1 ขุดลอกดินตะกอนและกำจัดวัชพืชเหมอืงน้ำสายเซี๊ยะเฒ่า หมู่ที่ 10 125,000 

2 ขุดลอกดินตะกอนและกำจัดวัชพืชเหมอืงน้ำสายโคกยาง-บ้านนายบุญฤทธ์ิ หมู่ที่ 7 148,000 

3 ขุดลอกดินตะกอนและกำจัดวัชพืชเหมอืงน้ำสายนายช่อง หมู่ที่ 8 137,000 

4 ขุดลอกดินตะกอนและกำจัดวัชพืชเหมอืงน้ำสายนายไพรัช-เหมืองน้ำสายนายฤกษ์  
หมู่ที่ 4 

68,000 

5 ขุดลอกดินตะกอนและกำจัดวัชพืชเหมอืงน้ำสายบ้านนายนิคม หมู่ที่ 4 59,000 

6 ขุดลอกดินตะกอนและกำจัดวัชพืชเหมอืงน้ำสายป้าอั้น หมู่ที ่5 96,000 

7 ขุดลอกดินตะกอนและกำจัดวัชพืชเหมอืงน้ำสายบ้านนายสวัสดิ์-เหมอืงน้ำไพรัช  
หมู่ที่ 4 

42,000 
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ลำดับท่ี โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 

8 ขุดลอกดินตะกอนและกำจัดวัชพืชเหมอืงน้ำสายบ้านนายเกษม-นานายผาด หมู่
ที่ 7 

50,500 

9 ขุดลอกดินตะกอนและกำจัดวัชพืชเหมอืงน้ำสายฟาร์ม สจ.หมู่ที่ 10,2 71,000 

10 ขุดลอกดินตะกอนและกำจัดวัชพืชเหมอืงน้ำสายบ้านนายผาด-ดอนรัก หมู่ที่ 6,2 112,000 

11 ขุดลอกดินตะกอนและกำจัดวัชพืชเหมอืงน้ำสายบ้านนายชำนาญ-ท่อม่วง ม.4,2 67,500 

12 ขุดลอกดินตะกอนและกำจัดวัชพืชเหมอืงน้ำสายนายนี-ป้าจกุ ม.3,4 39,500 

13 ขุดลอกดินตะกอนและกำจัดวัชพืชเหมอืงน้ำสายบ้านนายฤกษ์-คลองสาย 1 ม.4 113,000 

14 ขุดลอกดินตะกอนและกำจัดวัชพืชเหมอืงน้ำสายบ้านนายทุน่-บ้านนายวาส 
ม.6,7 

77,000 

15 ขุดลอกดินตะกอนและกำจัดวัชพืชเหมอืงน้ำสายบ้านครูยทุธ ม.8 30,000 

16 ขุดลอกดินตะกอนและกำจัดวัชพืชเหมอืงน้ำสายสามแยกหัวหิน-บ้านชายเหม็ด 
ม.6,7,10 

201,000 

17 ขุดลอกดินตะกอนและกำจัดวัชพืชเหมอืงน้ำสายบ้านนายเตมิ-คลองสาย 1 
ม.10 

67,000 

18 ขุดลอกดินตะกอนและกำจัดวัชพืชเหมอืงน้ำสายบ้านนายสวัสดิ์ คลองสาย 1 
ม.10 

82,000 

19 ขุดลอกดินตะกอนและกำจัดวัชพืชเหมอืงน้ำสายหัวช้าง ม.4 107,000 

20 ขุดลอกดินตะกอนและกำจัดวัชพืชเหมอืงน้ำสายหัวช้าง(คลองสาย 1) เขตตำบล
หัวไทร (หนำนายพล) ม.4,11 

118,000 

21 ขุดลอกดนิตะกอนและกำจัดวัชพืชเหมอืงน้ำสายฟาร์มหมูคลองป่าขวาง ดอนรัก 
(บ้านลาย) ม.6,2 

88,000 

22 ขุดลอกดินตะกอนและกำจัดวัชพืชเหมอืงน้ำสายเลียบถนนอูแ่ก้ว ม.12 95,000 

23 ขุดลอกดินตะกอนและกำจัดวัชพืชเหมอืงน้ำสาย รร.วัดหัวค่าย 52,900 

24 ซ่อมแซมเหมืองน้ำไสลดส์ายเหมืองน้ำเขตบ้านราม ม.3 400,000 

25 วางท่อระบายน้ำ คสล.ม.1 60,000 
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6. นโยบายดา้นสาธารณูปโภค และสาธารณปูการ  
- พัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้เพียงพอ และทั่วถึงตรงกับความต้องการของ ประชาชน 

 

ลำดับท่ี โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 

1 โครงการขยายเขตประปาจากบ้านนางระเบียบ – บ้านนายปราโมทย์ ม.3 9,240 

2 โครงการขยายเขตประปาจากบ้านนางศรีไพร – บ้านนางพยอม ม. 3 41,491 

3 ปรับปรงุระบบประปาหมูบ่้าน ม.3 38,000 

4 โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ สายสามแยกบ้านนายวาส สุขช่วย – สาม
แยกหนองฆ้อ รพช.ม.7 ต.ทรายขาว 

59,367.49 

5 โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง สายบ้านนายเด็จ – บ้านนายประสิทธ์ิ ม.8  
ต.ทรายขาว 

125,843.81 

6 โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง สาย หมูท่ี่ 11 ต.ทรายขาว – เขตหมู่ที่ 7  
ต.หัวไทร (บ้านโคกลูกปัด) หมู่ที่ 11 ต.ทรายขาว 

152,837.41 

7 โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสายบ้านนางปราณี – บ้านครยูุทธ ม.8  
ต.ทรายขาว 

75,545.16 

8 โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสายบ้านนายช่อง – บ้านนายซ้วน ม.8 ต.
ทรายขาว 

67,927.63 

9 ก่อสร้างคอนกรีตเสรมิเหลก็ สาย 408 หมู่ที่ 5 - สี่แยกโคกโพธ์ิ หมู่ที่ 11,  
หมู่ที่ 5,11 ตำบลทรายขาว 

1,208,000 

 
7. นโยบายดา้นสาธารณสขุ 
  - ส่งเสริมการให้บริการด้านสาธารณสุขที ่มีคุณภาพและทั่วถึง รวมถึงการจัดสวัสดิการแก่ผู ้ส ูงอายุและ 
ผู้ด้อยโอกาส  
 

ลำดับท่ี โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 

1 ค่าเบี้ยยังชีพผู้สงูอายุ  11,446,900 

2 ค่าเบี้ยยังชีพคนพิการ 2,788,800 

3 ค่าเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส ์ 133,000 

4 โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระราชปณิธาน
ศาสตราจารย์ ดร.สมเดจ็พระเจ้าลกูเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี 

42,260 



รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  หน้า 7 
 

 
 

ลำดับท่ี โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 

5 โครงการสง่เสรมิสุขภาพกาย สุขภาพจิตของชมรมผูสู้งอายุตำบลทรายขาว 100,000 

6 โครงการอบรมแกนนำสุขภาพนักเรียนด้านอนามัยโรงเรียน  25,400 

7 โครงการฟลูออไรด์วานิชพิชิตฟันผุในเดก็ก่อนวัยเรียน ตำบลทรายขาว  11,250 
 

8 โครงการ อสม. รักษ์ฟัน ตำบลทรายขาว  8,400 

9 โครงการเด็กทรายขาวฟันสวย ยิ้มใส ใส่ใจสุขภาพฟันในโรงเรียน 31,350 

10 โครงการวัยรุ่น วัยใสห่วงใยสุขภาพ 15,750 

11 โครงการ อสม.น้อยพิทกัษ์ไข้เลือดออก   15,500 

12 โครงการดูแลผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสงู ลดการเกิดภาวะแทรกซ้อน 54,800 

13 โครงการพัฒนาศักยภาพ อสม.ตำบลทรายขาว 9,600 

14 โครงการพัฒนางานอนามัยแม่และเด็กเพือ่ลกูสุขภาพดี 29,000 

15 โครงการอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยฟื้นคืนชีพ(CPR) สำหรบั
ประชาชนทรายขาว 

10,200 

16 โครงการป้องกันการแพรร่ะบาดและควบคุมโรคติดเช้ือไวรสัโคโรนา ๒๐๑๙ 
(COVID-๑๙) 

5,136 

17 โครงการประชาชนดีเริ่มต้นที่การคัดกรองสุขภาพ 45,100 

18 โครงการป้องกันเด็กจมน้ำ ตำบลทรายขาว 4,725 

19 โครงการชุมชนรอบรู้ไข้เลือดออก จิตอาสาปราบยุง 63,200 

20 โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 6,000 

21 โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) 

5,340 
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 ตลอดระยะเวลาในการบริหารงานที่ผา่นมา กระผมผู้บรหิารองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว ขอขอบคุณ
ทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการสนับสนุนและส่งเสริมการปฏิบัติงาน ส่งผลให้การดำเนินงานประสบผลสำเร็จด้วยดีตลอดมา
และจะมุ่งมั่นพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาวให้มีศักยภาพ นำไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองและยั่งยืนต่อไป 
 

 

 

(นายสุรินทร์  สงหนู) 
นายกองค์การบรหิารส่วนตำบลทรายขาว 

ลำดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 

22 โครงการป้องกันควบคุมโรคไวรัสโคโรนา สายพันธ์ุใหม่ 2019 (COVID-19) 55,000 

23 โครงการพ่นหมอกควัน กำจัดยุง ป้องกันโรค   40,000 

24 โครงการอบรมเชิงปฏิบัตกิารให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 30,920 


