
 

 

รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว                        
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

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

 
เรียน  ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว  และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล    
        ทรายขาว   ที่เคารพทุกท่าน 
 
          ตามท่ีกระผม นายสุรินทร์  สงหนู  ซึ่งได้รับการเลือกตั้งโดยตรงจากพ่อแม่พ่ีน้อง  ชาวต าบลทรายขาว  ให้
ด ารงต าแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว  เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2555  และได้แถลงนโยบายการ
บริหารราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว  ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว  เมื่อวันที่ 18 
ธันวาคม พ.ศ. 2555 ขอเรียนว่าการก าหนดนโยบายดังกล่าว ได้ใช้ข้อมูลตามสภาพความเป็นจริงทางด้าน
เศรษฐกิจ  สังคมและวัฒนธรรมท้องถิ่นของต าบลทรายขาว  และของจังหวัดนครศรีธรรมราช  รวมทั้งนโยบาย
รัฐบาล ในขณะนั้น  โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้พ่อแม่พ่ีน้องชาวต าบลทรายขาวมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น โดยเฉพาะจาก
อาชีพเกษตรกรรมซึ่งเป็นอาชีพหลักของคนในต าบล  รวมทั้งเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาต าบล  
มีความรู้  มีสุขภาพดี  มีการรักษาวัฒนธรรมประเพณีที่ปฏิบัติสืบต่อกันมา  มีคุณภาพชีวิตที่ดีและได้รั บสวัสดิการ
สังคมตามสมควร  โดยก าหนดเป็นนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาวขึ้นโดยแยกเป็น  7  ด้าน  
ดังนี้ 
 
      1. นโยบายด้านการบริหารการเมือง การปกครอง 

     2. นโยบายด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสาธารณสุข 
     3. นโยบายด้านการกีฬา 
     4. นโยบายด้านการส่งเสริมอาชีพ 
     5. นโยบายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
     6. นโยบายด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
     7. นโยบายด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 
   ซ่ึงกระผม  ได้ใช้นโยบายดังกล่าว เป็นจุดหมายของการพัฒนาต าบลทรายขาว  ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา 

 
บัดนี้  กระผมและคณะผู้บริหารได้บริหารราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว  มาครบหนึ่งปีอีกครั้ง  ซึ่ง
ตามมาตรา 58/5 วรรค 5  แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบล และองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552  ก าหนดให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบล  จัดท ารายงานแสดงผลการ
ปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุกปี  กระผมและคณะผู้บริหารจึงได้รวบรวม
ผลการด าเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา  และได้จัดท าเป็นรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายเป็นที่เรียบร้อย
แล้ว  รวมทั้งได้ส่งให้กับท่านประธานสภาและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาวทุกท่าน  เพ่ือได้ใช้
ประกอบการแถลงผลงานในวันนี้  และขอสรุปผลการปฏิบัติงานตามนโยบายในรอบปีที่ผ่านมา (1 ตุลาคม 2560 -  
30 กันยายน 2561)  ให้ทุกท่านได้รับทราบ ดังนี้ 
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 1. นโยบายด้านการบริหารการเมือง การปกครอง 
 
 ล าดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณที่เบิกจ่าย หมายเหตุ 
 1. จัดซื้อครุภัณฑ์ส านักงาน 

 ตู้เหล็ก 2 บาน 2 ตู้ (กองคลัง) 
11,000.-  

 2. โครงการฝึกอบรมจริยธรรม 40,000  
 3. จัดซื้อคอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง

(กองคลัง) 
16,000.  

 4. โครงการจัดท าแผนที่ภาษี 86,100  

 5. โครงการประชาคมเพื่อการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

6,900  

 6. จัดซื้อรถจักรยานยนต์ (กองคลัง) 40,800  

 7. เครื่องส ารองไฟ 2 เคร่ือง (กอง
คลัง) 

5,600  

 8 โครงการปรับปรุงสถานที่ท าการ 
อบต. 

311,600-  

 
 

 2. นโยบายด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสาธารณสุข 
 ล าดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณที่เบกิจ่าย หมายเหตุ 
 1. ค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 10,847,000  
 2. ค่าเบี้ยยังชีพคนพิการ 2,768,800  
 3. ค่าเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 144,000  
 4. โครงการวัดเด็กแห่งชาต ิ 127,480  

 5. โครงการลดอุบัติเหตุทางถนน 30,510  
 6 โครงการสนบัสนนุการด าเนินงาน  

ศูนย์อปพร. 
36,900  

 7. โครงการสัตว์ปลอดโรคคน
ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบา้ ตาม
พระราชปณิธานศาสตราจารย์ 
ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้า
จุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราช
กุมารี 

49,475  

 8 โครงการจัดการขยะในชุมชน/
หมู่บ้าน รณรงค์ลดปริมาณขยะ
ภายใต้หลักการ 3 RS 
 
 

9,450  
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 ล าดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณที่เบิกจ่าย หมายเหตุ 
 9 โครงการส่งเสริมสุขภาพกาย

และสุขภาพจิตชมรมผู้สูงอายุ
ต าบลทรายขาว 

100,000 อุดหนุนชมรม
ผู้สูงอายุ 

  งบกองทุนหลักประกันสุขภาพ   
 10 โครงการส่งเสริมสุขภาพและ

ติดตามเยี่ยมหญิงตั้งครรภ์๓
มารดาและทารกหลังคลอด เด็ก 
0-5 ป ี

5,000.-  

 11 โครงการนักเรียนยุคใหม่ใส่ใจ
สุขภาพ 

17,400.-  

 12 โครงการวัยรุ่นวัยใสร่วมใจ
ป้องกันตั้งครรภ์ไม่พร้อม 

8,600.-  

 13 โครงการประชาชนสุขภาพดี
เริ่มต้นที่คัดกรอง 

44,700.-  

 14 โครงการคนทรายขาวร่วมใจ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ 

23,400.-  

 15 โครงการเยี่ยมบ้านโดยทีมหมอ
ครอบครัว 

4,000.-  

 16 โครงการควบคุมและป้องกันโรค
ไข้เลือดออก   

45,360.-  

 17 โครงการหนูน้อยฟันสวย ยิ้มใส
ในคลินิกสุขภาพเด็กดี  

16,000.-  

 18 โครงการเฝ้าระวังและส่งเสริม
ทันตสุขภาพในโรงเรียน  

35,000.-  

 19 โครงการดูแลส่งเสริมสุขภาพ
ผู้ป่วยเบาหวานและความดัน 

50,000.-  

 20 โครงการส่งเสริมสุขภาพด้วย
แพทย์แผนไทย 

60,000.-  

 21 โครงการตรวจสารเคมีในเลือด 10,000.-  
 22 โครงการรณรงค์คัดแยกขยะใน

ชุมชน หมู่ที่ 1 
11,450.-  

 23 โครงการรณรงค์คัดแยกขยะใน
ชุมชน หมู่ที่ 2 

11,450.-  

 24 โครงการรณรงค์คัดแยกขยะใน
ชุมชน หมู่ที่ 3 

11,450.-  

 25 โครงการรณรงค์คัดแยกขยะใน
ชุมชน หมู่ที่ 4 
 

11,450.-  
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 ล าดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณที่เบิกจ่าย หมายเหตุ 
 26 โครงการรณรงค์คัดแยกขยะใน

ชุมชน หมู่ที่ 5 
11,450.-  

 27 โครงการรณรงค์คัดแยกขยะใน
ชุมชน หมู่ที่ 6 

11,450.-  

 28 โครงการรณรงค์คัดแยกขยะใน
ชุมชน หมู่ที่ 7 

11,450.-  

 29 โครงการรณรงค์คัดแยกขยะใน
ชุมชน หมู่ที่ 8 

11,450.-  

 30 โครงการรณรงค์คัดแยกขยะใน
ชุมชน หมู่ที่ 9  

11,450.-  

 31 โครงการรณรงค์คัดแยกขยะใน
ชุมชน หมู่ที่ 10  

11,450.-  

 32 โครงการรณรงค์คัดแยกขยะใน
ชุมชน หมู่ที่ 11 

11,450.-  

 33 โครงการรณรงค์คัดแยกขยะใน
ชุมชน หมู่ที่ 12 

11,450.-  

 34 โครงการเปิดโลกสวยด้วยดวงตา
สดใส ใส่ใจผู้สูงอายุ 

29,500.-  

 35 โครงการอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทย
ด้วยการฝึกท าลูกประคบ
สมุนไพรและยาดมสมุนไพร 

10,400.-  

 36 โครงการส่งเสริมสุขภาพ
ผู้สูงอายุ 

30,000.-  

 
 
 
 
 

 3. นโยบายด้านการกีฬา 
 ล าดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณที่เบิกจ่าย หมายเหตุ 
 1. ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมแข่งขันกีฬา

ระดับต่าง ๆ  
64,940  

 2. โครงการจัดการแข่งขันกีฬา 
ทรายขาวเกมส ์

160,000  

 3. โครงการจัดการแข่งขันฟุตบอล 
ทรายขาวคัพ 

179,350  
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 4. นโยบายด้านการส่งเสริมอาชีพ 
ล าดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณที่เบิกจ่าย หมายเหตุ 
1. จัดซื้อน้ ามันสูบน้ าช่วยเหลือ

กลุ่มเกษตรกร 
280,840  

2. ค่าไฟฟ้าส าหรับเครื่องสูบน้ า
ไฟฟ้า 

 232,258.24  

 
5. นโยบายด้านการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ หมายเหตุ 
1. อาหารเสริม (นม) โรงเรียน 1,357,038.40  
2. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย

การบริหารสถานศึกษา(ศพด.
วัดโคกยาง) 

116,480  

3. อุดหนุนอาหารกลางวัน เด็ก
นักเรียนสังกัด สพฐ 

2,966,000  

4. โครงการจัดงานประเพณลีอย
กระทง 

362,050  

5. โครงการจัดงานวันกตัญญ ู 111,000  
6. โครงการส่งเสริมประเพณีสง่

หาบส่งคอน 
15,000  

7. โครงการจัดงานเฉลิมพระ
เกียรติ 12 สิงหา
พระบรมราชินีนาถ 

15,000 อุดหนุนอ าเภอหัวไทร 

8 โครงการจัดงานวันปิย
มหาราช 

2,500 อุดหนุนอ าเภอหัวไทร 

9 โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศ
ทางวิชาการ 

60,000 อุดหนุนโรงเรียน สพฐ. 

10 โครงการเข้าค่ายลูกเสือ-เนตร
นารี 

30,000 อุดหนุนโรงเรียน สพฐ. 

11 โครงการประเพณีงานเดือน
สิบ 

10,000 อุดหนุนอ าเภอหัวไทร 

12 โครงการประเพณีแห่ผ้าขึ้น
ธาตุ 

2,500 อุดหนุนอ าเภอหัวไทร 

13 โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.1) 
แบบตอกเสาเข็ม วัดโคกยาง 
หมู่ที่ 7 ต.ทรายขาว 

1,645,000 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
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6. นโยบายด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 ล าดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ หมายเหตุ 
 1. จัดซื้อเคร่ืองสูบน้ าแบบซัมเมิสซเิบิ้ล 41,000  
 2. โครงการก่อสร้างถนน คสล.  

สายบ่อมงคล ม.1 
467,000  

 3. โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนาย
เด็จ-บ้านนายบุตร-นางบุญลาภ พูลจันทรน์า 
ม.8 

467,000  

 4. โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนาย
เด็จ-บ้านนายบุตร-นางบุญลาภ พูลจันทรน์า 
ม.8 

465,000  

 5. โครงการก่อสร้างถนน คสล.  
สายบา้นป้าอัน้ ม. 5-ม.6 ต.หัวไทร 

467,000 
 

 

 6. โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ  
สายบา้นป้าจุก ม.4 – ต.บ้านราม 

337,711.91  

 7. โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง  
สายโคกยาง-สามแยกหนองฆ้อ-ถนน รพช.  
ม.7 

438,180.73  

 8. โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ม.1 61,087.63  
 9. โครงการปรับปรุงถนนดนิลูกรัง สายบา้นนาย

สมบูรณ-์บ้านนางเพียร ม.12 
196,000  

 10. โครงการปรับปรุงดินลูกรัง สายหัวเขา
สามแก้ว – วัดอู่แก้ว ม.9 

306,000  

 11. โครงการปรับปรุงถนนดนิลูกรัง  
หมู่ที่ 11 (คลองชลประทานสาย 1) 

180,000  

 12 โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกสายบา้นนาย
ประมูล-บ้านดอนไมไ้ผ่-โรงเรียนทรายขาว 
หมู่ที่ 2 

45,000  

 13 โครงการปรับปรุงถนนหินลูกรัง สายบา้นนาย
เติม นายดิเรก นาบปรีดี หมู่ที่ 10 

327,000  

 14 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.89-001 
สายข้าง วก.หัวไทร-บ้านนางถ่อง หมู่ที่ 2 
บ้านดอนแค 

4,286,000 เงนิอุดหนุน
เฉพาะกิจ 

 15 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.89-003 
สามแยกอู่แก้ว - เขต อ.เชียรใหญ่ หมู่ที่ 
12 บ้านวังอ้ายควาย ต าบลทรายขาว 

5,330,000 เงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ 

 16 โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน   
หมู่ที่  1 
 

836,760 เงินทนุส ารองเงิน
สะสม 



๗ 

 

   ล าดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ หมายเหตุ 
 17 ซ่อมแซมถนนสายสะพานหนองหยาง - หัว

หิน ม.12 
273,000 เงินทุนส ารองเงิน

สะสม 
 18 ซ่อมแซมถนนสาย 408 - สะพานหนอง 

หยาง ม.1,6 
77,000 เงินทุนส ารองเงิน

สะสม 
 19 ซ่อมแซมถนนสะพานอู่แก้ว - คลอง

พระราชด าริ ม.9 
61,000 เงินทุนส ารองเงิน

สะสม 
 20 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายโรงเรียนบ้าน

โคกทราย-ถนนหัวหิน-บ้านนางประจวบ หมู่
ที่ 6 

1,455,000 เงินสะสม 

 21 วางท่อระบายน้ า ม.1 97,000 เงินส ารองจ่าย 
 22 วางท่อระบายน้ า คสล.  ม.12 57,000 เงินส ารองจ่าย 
 23 วางท่อระบายน้ า คสล.   ม.1 20,000 เงินส ารองจ่าย 
 24 วางท่อระบายน้ า คสล.   ม.6 23,000 เงินส ารองจ่าย 
 25 ซ่อมแซมถนนสายหลังโรงเรียนทรายขาว

วิทยา - คลองพระราชด าริ ม.2,6,9 
468,000 เงินส ารองจ่าย 

 1 


