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รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานขององคการบริหารสวนตําบลทรายขาว 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 
************** 

เรียน  ทานประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลทรายขาว และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลทรายขาว ท่ี    
       เคารพทุกทาน 

ตามท่ีกระผม นายสุรินทร สงหนู ซ่ึงไดรับการแตงตั้งโดยตรงจากพอแมพ่ีนอง ชาวตําบลทรายขาว ใหดํารง
ตําแหนง นายกองคการบริหารสวนตําบลทรายขาว เม่ือวันท่ี 19 ตุลาคม 2555 และไดแถลงนโยบายการบริหาร
ราชการขององคการบริหารสวนตําบลทรายขาว ตอสภาองคการบริหารสวนตําบลทรายขาว เม่ือวันท่ี 18 ธันวาคม 
พ.ศ.2555 ขอเรียนวาการกําหนดนโยบายดังกลาวไดใชขอมูลตามสภาพความเปนจริงทางดานเศรษฐกิจ สังคมและ
วัฒนธรรมทองถ่ินของตําบลทรายขาว และของจังหวัดนครศรีธรรมราช รวมท้ังนโยบายรัฐบาล ในขณะนั้น โดยมี
จุดมุงหมายเพ่ือใหพอแมพ่ีนองชาวตําบลทรายขาวมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน โดยเฉพาะจากอาชีพเกษตรกรรมซ่ึงเปน
อาชีพหลักของคนในตําบล รวมท้ังเปดโอกาสใหทุกภาคสวนมีสวนรวมในการพัฒนาตําบล มีความรู มีสุขภาพดี มี
การรักษาวัฒนธรรมประเพณีท่ีปฏิบัติสืบตอกันมา มีคุณภาพชีวิตท่ีดีและไดรับสวัสดิการสังคมตามสมควร โดย
กําหนดเปนนโยบายของนายกองคการบริหารสวนตําบลทรายขาวข้ึนโดยแยกเปน 7 ดาน ดังนี้ 

 1. นโยบายดานการบริหารการเมือง การปกครอง 
 2. นโยบายดานการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสาธารณสุข 
 3. นโยบายดานการกีฬา 
 4. นโยบายดานการสงเสริมอาชีพ 
 5. นโยบายดานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 6. นโยบายดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
ซ่ึงกระผมไดใชนโยบายดังกลาวเปนจุดหมายของการพัฒนาตําบลทรายขาว ในชวงระยะเวลาท่ีผานมา 

บัดนี้ กระผมและคณะผูบริหารไดบริหารราชการขององคการบริหารสวนตําบลทรายขาว มาครบหนึ่งปอีกครั้งหนึ่ง ซ่ึง
ตามมาตรา 58/5 วรรค 5 แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 แกเพ่ิมเติมถึง 
ฉบับท่ี 6 พ.ศ.2552 กําหนดใหนายกองคการบริหารสวนตําบลจัดทํารายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายท่ี
ไดแถลงไวตอสภาองคการบริหารสวนตําบลทุกป กระผมและคณะผูบริหารจึงไดรวบรวมผลการดําเนินงานในรอบปท่ี
ผานมา และไดจัดทําเปนรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายเปนท่ีเรียบรอยแลว รวมท้ังไดสงใหกับทาน
ประธานสภาและสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลทรายขาวทุกทาน เพ่ือไดใชประกอบการแถลงผลงานในวันนี้ 
และขอสรุปผลการปฏิบัติงานตามนโยบายในรอบปท่ีผานมา (1 ตุลาคม 2561- 30 กันยายน 2562) ใหทุกทานได
รับทราบ ดังนี้ 
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1. นโยบายดานการบริหารการเมืองการเมือง การปกครอง 
 

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณท่ีเบิกจาย หมายเหตุ 

1 โครงการจัดอบรม คุณธรรม จริยธรรม 28,590  
2 โครงการจัดทําแผนท่ีภาษี 85,200  
3 อุดหนุนสวนราชการ อําเภอหัวไทร 

-โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา 67 พรรษา28 กรกฎาคม 2562 

12,000  

4 อุดหนุนโครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระนางเจาพระบรมราชินีนาถในรัชกาลท่ี 9 

13,000  

5 โครงการประชาคมเพ่ือการจัดทําแผนพัฒนา
ทองถ่ิน 

10,967  

 
2. นโยบายดานการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสาธารณสุข 

 

 
 
 
 

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณท่ีเบิกจาย หมายเหตุ 

1 คาเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ  11,291,500  

2 คาเบี้ยยังชีพคนพิการ 2,802,400  

3 คาเบี้ยยังชีพผูปวยเอดส 138,000  

4 โครงการสัตวปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษ
สุนัขบา ตามพระราชปณิธานศาสตราจารย ดร.
สมเด็จพระเจาลูกเธอเจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ
อัครราชกุมารี 

52,281  

5 โครงการหมูบานตนแบบคัดแยกขยะ 34,950  
6 โครงการลดอุบัติเหตุทางถนน 29,710  
7 อุดหนุนโครงการบริหารจัดการศูนยปฏิบัติการรวม

ในการชวยเหลือประชาชนขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ินอําเภอหัวไทร 

20,000  
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ลําดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณท่ีเบิกจาย หมายเหตุ 

 งบกองทุนหลักประกันสุขภาพ   

8 โครงการพนหมอกควันกําจัดยุง ปองกัน
ไขเลือดออก 

40,000  

9 โครงการคัดกรองสุขภาพผูสูงอายุตําบลทรายขาว 7,500  

10 โครงการสงเสริมโภชนาการในหญิงตั้งครรภ  17,600  

11 โครงการคนทรายขาวรวมใจปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
สุขภาพ 

23,400  

12 โครงการประชาชนสุขภาพดีเริ่มตนท่ีการคัดกรอง 45,000  

13 โครงการนักเรียนยุคใหมใสใจสุขภาพ 17,400  

14 โครงการเฝาระวัง รูทันผลิตภัณฑสุขภาพ ตําบล
ทรายขาว 

18,300  

15 โครงการสงเสริมสุขภาพดวยแพทยแผนไทย 60,000  

16 โครงการจัดซ้ือเครื่องวัดความดันโลหิตตําบล
ทรายขาว 

10,000  

17 โครงการวัยรุน วัยใส หวงใยสุขภาพ 15,750  

18 โครงการชุมชนรวมใจปองกันภัยไขเลือดออก 34,300  

19 โครงการ อสม.นอย รักษสิ่งแวดลอม ตานภัย
ไขเลือดออก 

16,100  

20 โครงการเด็กทรายขาวฟนสวย ยิ้มใส ใสใจสุขภาพ
ฟนในโรงเรียน 

33,000  

21 โครงการลูกรักฟนดีเริ่มท่ีซ่ีแรก 6,000  

22 โครงการ อสม.รักษฟน ตําบลทรายขาว 8,500  

23 โครงการปองกันเด็กจมน้ําตําบลทรายขาว 5,225  

24 โครงการดูแลสงเสริมสุขภาพผูปวยเบาหวานและ
ความดันโลหิตสูงตําบลทรายขาว 

  54,300  
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3. นโยบายดานการกีฬา 
 
ลําดับท่ี โครงการ/กิจกรรม งบประมาณท่ีเบิกจาย หมายเหตุ 
  1 โครงการสงเสริมการแขงขันกีฬา (เขารวมแขงขันระดับ

ตางๆ) 
90,550  

2 โครงการจัดการแขงขันกีฬาทรายขาวเกมส 160,000  
3 โครงการจัดการแขงขันฟุตบอลทรายขาวคัพ 176,850  

 
4. นโยบายดานการสงเสริมอาชีพ 
 

ลําดับท่ี โครงการ/กิจกรรม งบประมาณท่ีเบิกจาย หมายเหตุ 
1 จัดหาเครื่องสูบน้ําแบบหอยโขง 22,000  

 
 

5. นโยบายดานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 

 
 
 
  
 
 

ลําดับท่ี   โครงการ/กิจกรรม  งบประมาณท่ีเบิกจาย หมายเหตุ 

1 โครงการวันเด็กแหงชาติ 129,515  
2 โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา 183,490  
3 อาหารเสริม (นม) 838,723.96  
4 โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันเด็กปฐมวัยและ

ประถมศึกษา 
2,925,000  

5 อุดหนุนโครงการกิจกรรมเขาคายลูกเสือ ร.ร.ประถมศึกษา
ใน ต.ทรายขาว 

30,000  

6 อุดหนุนโครงการสงเสริมความเปนเลิศทางวิชาการ 60,000  
7 โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง 348,960  
8 โครงการจัดงานวันกตัญู 120,000  
9 อุดหนุนโครงการเรียนรูทางวัฒนธรรมโดยกระบวนการมี

สวนรวมในกิจกรรมงานประเพณีแหผาข้ึนธาตุ 
2,500  

10 อุดหนุนโครงการเรียนรูทางวัฒนธรรมโดยกระบวนการมี
สวนรวมในการจัดกระบวนแหหมรับ งานประเพณี
เทศกาลเดือนสิบ 

100,000  
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6. นโยบายดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
 

ลําดับท่ี โครงการ/กิจกรรม งบประมาณท่ีเบิกจาย หมายเหตุ 

1 โครงการขยายเขตไฟฟาสาธารณะ สายดอนรัก หมูท่ี 2 
ตําบลทรายขาว 

152,745.01  

2 โครงการขยายเขตไฟฟาสาธารณะ สายบานนางถอง-
วิทยาลัยการอาชีพ หมูท่ี 2 ตําบลทรายขาว 

51,915.51  

3 โครงการติดตั้งหมอแปลงไฟฟา เพ่ือรองรับกิจการ
ประปา (วัดอูแกว) หมูท่ี 9 ตําบลทรายขาว 

189,170.90  

4 จัดหาเครื่องสูบน้ําแบบซัมเม้ิสซิเบิ้ล 106,500  

5 จัดหาชุดโคมไฟสาธารณะ 66,000  
6 โครงการกอสรางหอถังสูง ขนาด 10 ลบ.ม. (ถังไฟเบอร

กลาส  จํานวน 4 ลูก) หมูท่ี 9 
452,700  

7 โครงการเจาะบอบาดาล หมูท่ี 6 331,150 กันเงินงบประมาณ 

8 โครงการบุกเบิกถนนสายนานายเรือง - ถนนดวน(นา
นายบุญธรรม  จันทรทองออน) หมูท่ี 3 

309,000  

9 โครงการปรับปรุงถนนสายนายลอง - ถนนสายนายนิคม 
ไพรัช  หมูท่ี 4 

132,000  

10 โครงการปรับปรุงถนนสายบานนางพิน – หัวสะพาน
บานนายบุญมี หมูท่ี 6 

301,000  

11 โครงการปรับปรุงถนนสายสวนนายเผือน หมูท่ี 9  136,000  

12 โครงการปรับปรุงยกระดับถนนสายเซ๊ียะเฒา  หมูท่ี 10 378,900  

13 โครงการปรับปรุงยกระดับถนนบานปาจุก  หมูท่ี 4  480,000  

14 โครงการปรับปรุงยกระดับถนนสายบานนายประสิทธิ์ 
หมูท่ี 7 

405,000  

15 โครงการลานกิจกรรม ศพด.โรงเรียนวัดโคกยาง หมูท่ี 7  372,000  

16 กอสรางสนามฟุตซอล 1,835,972.48 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 

17 โครงการกอสรางประปาหมูบาน (เจาะบอบาดาล) ม.7 267,200 เงินสํารองจาย 
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ลําดับท่ี โครงการ/กิจกรรม งบประมาณท่ีเบิกจาย หมายเหตุ 

18 จางเหมาเครื่องจักรบุกเบิกถนนสายบานนายหวล-บาน
นางปลอด ม.1 

356,000 เงินสํารองจาย 

19 จัดซ้ือเครื่องสูบน้ําแบบซัมเม้ิสซิเบิ้ล พรอมอุปกรณ ม.7 40,700 เงินสํารองจาย 

20 จัดซ้ือเครื่องสูบน้ําแบบซัมเม้ิสซิเบิ้ล ม.11 27,500 เงินสํารองจาย 

21 จางขยายเขตทอเมนของระบบประปาหมูบาน ม.10 35,000 เงินสํารองจาย 

22 จัดซ้ือเครื่องสูบน้ําแบบซัมเม้ิสซิเบิ้ล ม.1 (บานหนองดี) 20,500 เงินสํารองจาย 

23 โครงการจางเหมาซอมแซมทอเมนของระบบประปา
หมูบาน ม.3 (บานไทรงด) 

70,000 เงินสํารองจาย 

 


