รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของ
นายสามารถ ครองสัตย์ นายกองค์การบริหารส่วนตาบลหนองอียอ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559
*****************************
เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลหนองอียอและสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนตาบลที่เคารพ
ตามที่ได้ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศผลการเลือกตั้งให้กระผมได้รับการ
เลือกตั้งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตาบลหนองอียอ และกระผมได้กาหนดนโยบายการบริหาร
ราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองอียอ ตามอานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบล
ที่ได้บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ.2537 รวมถึงฉบับ
แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน และพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 เรียนต่อสภาองค์การบริหารส่วนตาบลหนองอียอ เมื่อวันที่
26 พฤศจิกายน 2556 และท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลหนองอียอได้รับทราบถึง
นโยบายการบริหารงานดังกล่าวไปแล้ว นั้น
เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ.2537
รวมถึงฉบับแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน มาตรา 58/5 วรรค 5 ซึ่งกาหนดให้นายกองค์การบริหาร
ส่วนตาบลรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตาบลเป็น
ประจาทุกปี กระผมจึงขอรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ.
2559 โดยสรุปสาระสาคัญ ดังนี้

1. นโยบายด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคม
1.โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ งบประมาณ 100,000 บาท
2.โครงการอบรมส่งเสริมและสนับสนุนออกกาลังกาย งบประมาณ 59,955 บาท
3.อุดหนุนโครงการหลักประกันสุขภาพ งบประมาณ 80,000 บาท
4.อุดหนุนการบริจาคโลหิตอาเภอสนม งบประมาณ 5,000 บาท
5.โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก งบประมาณ 59,800 บาท
6.โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าโดยไม่เสียค่าธรรมเนียม งบประมาณ
40,000 บาท
7.โครงการแข่งขันกีฬา “หนองอียอเกมส์” งบประมาณ 150,000 บาท
8.โครงการอบรมให้ความรู้เพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในนักเรียนและเยาวชน 30,000
บาท
9.อุดหนุนสาธารณสุขมูลฐานหมู่บ้าน งบประมาณ 165,000 บาท

10.โครงการจัดซื้ออาหารเสริมนม สาหรับโรงเรียนในเขตตาบลหนองอียอ และศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก งบประมาณ 808,235.80 บาท
11.โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน สาหรับโรงเรียนในเขตตาบลหนองอียอ
งบประมาณ 1,692,000 บาท
12.โครงการจัดซื้ออาหารกลางวัน สาหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตาบลหนองอียอ งบประมาณ
261,600 บาท
13. จัดงาน วันเด็กแห่งชาติ งบประมาณ 100,000 บาท
14.ส่งเสริมกิจกรรมการศึกษานอกห้องเรียนวิชาชีพ วิชาชีวิต วิถีชุมชน ไม่ใช้งบประมาณ
15.โครงการประเพณีลอยกระทง งบประมาณ 120,000 บาท
16.โครงการหล่อเทียนเข้าพรรษา งบประมาณ 75,000 บาท
17.อุดหนุนโครงการสนับสนุนการจัดงานเทศกาลสนมเมืองดอกจานประสานใจไหว้ปู่ตา
งบประมาณ 100,000 บาท
18.โครงการชวนเด็กและเยาวชนฟังธรรมะ เพิ่มวุฒิภาวะแห่งปัญญา งบประมาณ 50,000
บาท
19.โครงการโรงเรียน ครอบครัวตาบลหนองอียอ งบประมาณ -0- บาท
20.โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ละผู้ป่วยเอดส์ 5,772,800 บาท
21.โครงการหน่วยกู้ชีพตาบลหนองอียอ งบประมาณ 314,000 บาท
22.อานวยความปลอดภัยทางถนนช่วงเทศกาล งบประมาณ 100,000 บาท
23.ส่งเสริมความรู้วินัยจราจร งบประมาณ 30,000 บาท
24.โครงการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมบ้านและที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้ยากไร้หรือผู้ด้อยโอกาส
ทางสังคม ตาบลหนองอียอ งบประมาณ 99,000 บาท
25.โครงการส่งเสริมการพัฒนาสตรีและครอบครัวแก่ประชาชน งบประมาณ 27,000 บาท
26.โครงการแข่งขันกีฬาสนมคัพ งบประมาณ 15,000 บาท

2. นโยบายด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
1.โครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง งบประมาณ 80,000 บาท
2.โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการทาเกษตรอินทรีย์ งบประมาณ 50,000 บาท

3. นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐานและการบริการสาธารณะ
1.กระจกโค้งจราจร งบประมาณ 90,000 บาท
2.อุดหนุนสานักงานที่ดิน เพื่อขอออกสารวจรังวัดที่ดินสาธารณะประโยชน์ในเขตตาบล
หนองอียอ งบประมาณ 30,000 บาท
3.โครงการเสริมดินถมถนนและลงหินคลุกเส้นทางแยกไปทุ่งสว่าง หมู่ที่ 2 งบประมาณ
31,000 บาท

4.โครงการก่อสร้างถนนดิน จากทิศใต้วัดสว่างหนองอียอ-บ้านจบก หมู่ที่ 11 งบประมาณ
107,000 บาท
5.ถนนหินคลุกบ้านบุผาง ม.3ไปหนองช้าง งบประมาณ 165,000 บาท
6.โครงการลงหินคลุกจากทางแยกไปโรงเรียนบ้านอาเลาเชื่อมลาห้วยไปบ้านค้อ
งบประมาณ 192,000 บาท
7.ถนน คสล.บ้านโนนเซียง หมู่ที่ 4 งบประมาณ 150,000 บาท
8. ก่อสร้างถนนคสล.เพิ่มเติมเส้นบ้านโนนสุข ม.9 -บ้านสาโรง ม.8 งบประมาณ 163,000
บาท
9.เสริมรางระบายน้าเส้นหน้าโรงเรียนบ้านหนองอียอ ม.10 งบประมาณ 86,000 บาท
10.ค่าขยายเขตประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 งบประมาณ 90,000 บาท
11.โครงการขุดลอกสระน้าบ้านหัวเสือ หมู่ที่ 5 งบประมาณ 165,000 บาท
12.โครงการปรับปรุง-ซ่อมแซมถนนหินคลุกเป็นจุดๆ จานวน 22 จุด งบประมาณ
162,000 บาท
13.โครงการก่อสร้างถนนดินจากทิศใต้วัดสว่างหนองอียอ งบประมาณ 255,000 บาท
14.โครงการขุดลอกหนองหัวเสือ งบประมาณ 197,800 บาท
15.โครงการปรับเกรดแต่งผิวจราจรถนนภายในเขตตาบลหนองอียอ งบประมาณ
164,000 บาท
16.โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านโนนสุข หมู่ที่ 9 งบประมาณ 499,000 บาท
17.โครงการขุดลอกหนองนางแคบ หมู่ที่ 7 งบประมาณ 487,000 บาท
18.โครงการก่อสร้างฝาย คสล.กั้นลาห้วยไผ่ หมู่ที่ 1 งบประมาณ 350,000 บาท
19.โครงการขุดลอกห้วยบุหวาย บ้านสาโรง หมู่ที่ 8 งบประมาณ 499,000 บาท
20.โครงการขุดลอกหนองตานัน บ้านหนองอียอ หมู่ที่ 1 งบประมาณ 164,000 บาท
21.โครงการก่อสร้างฝาย คสล.กั้นลาห้วยไผ่ หมู่ที่ 2 งบประมาณ 350,000 บาท
22.โครงการก่อสร้างถนน คสล.เส้นทิศตะวันออกบ้านผู้ใหญ่กัณหาถึงสวนยางพาราบ้านศิริ
ถาวร งบประมาณ 197,300 บาท
23.โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทิศใต้บ้านนางแคบ หมู่ที่ 7 งบประมาณ 375,900
บาท
24.โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากศาลปู่ตาถึงทิศใต้บ้านสาโรง หมู่ที่ 8 งบประมาณ
471,900 บาท
25.โครงการขุดลอกลาห้วยไผ่จากบ้านหัวเสือ หมู่ที่ 5 ไปบ้านอาเลา หมู่ที่ 6 งบประมาณ
231,000 บาท
26.โครงการขุดลอกลาห้วยน้อยบ้านอาเลา หมู่ที่ 6 งบประมาณ 500,000 บาท

4. นโยบายด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
1.โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกต้นไม้เพื่อเฉลิมพระเกียรติ งบประมาณ 97,750
บาท
2.โครงการกาจัดผักตบชวาตามแหล่งน้าสาธารณะ งบประมาณ 294,300 บาท

5. นโยบายด้านการบริหารจัดการที่ดี
1.ค่าใช้จ่ายในการจัดทาแผนที่ภาษี เพื่อจัดเก็บภาษีได้ทั่วถึง งบประมาณ 100,000 บาท
2. โครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทย งบประมาณ 50,000 บาท
3.โครงการชุมชนและมวลชนสัมพันธ์สร้างความปรองดองสมานฉันท์ งบประมาณ 44,300
บาท
4.โครงการเสริมความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพการบริหารงานของพนักงานส่วนตาบล,
ลูกจ้างประจา,พนักงานจ้าง,ผู้บริหารและสมาชิกสภา อบต. งบประมาณ 451,100 บาท
5.โครงการจัดทาสื่อ/วารสารประชาสัมพันธ์ผลงานขององค์กร งบประมาณ 9,600 บาท
6.จัดซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ครบชุดใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ งบประมาณ 16,000 บาท
7.โครงการลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานและเพิ่มประสิทธิภาพการบริการประชาชน ไม่ใช้
งบประมาณ
8. โครงการจัดทาแผนพัฒนาสามปีและแผนชุมชน งบประมาณ 30,000 บาท
9.การจัดงานวันท้องถิ่นไทย งบประมาณ 36,220 บาท

