รายงานผลการปฏิบัติงานตามคําแถลงนโยบาย
ของนายกองค์การบริหารส่วนตําบลแม่เจดีย์ใหม่
นายเสริม ฤดีใจ
ประจําปีงบประมาณ 2560

รายงานผลการปฏิบตั งิ าน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560
ของนายกองค์การบริหารส่วนตําบลแม่เจดีย์ใหม่
.............................
ตามพระราชบั ญ ญั ติ ส ภาองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตํ า บล พ.ศ.2537 (แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม ถึ ง ฉบั บ ที่ 6
พ.ศ.2552) มาตรา 58/5 กําหนดให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลจัดทํารายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตาม
นโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตําบลเป็นประจําทุกปี นั้น
บัดนี้ ได้ถึงเวลารายงานผลการปฏิบัติงานฯ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560 แล้ว กระผมจึงขอ
รายงานให้ทราบว่าสําหรับการดําเนินการพัฒนาตําบลในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ที่ผ่านมานั้น ประสบความสําเร็จ
ได้ก็ด้วยความร่วมมือของทุกท่าน ทั้งสมาชิกสภาฯ กํานันผู้ใหญ่บ้าน ข้าราชการ พนักงานส่วนตําบล หน่วยงาน
ราชการพื้นที่ ภาครัฐและเอกชนตลอดทั้งองค์กรต่าง ๆ ที่ได้ร่วมมือกันทํางาน เพื่อประโยชน์ต่อท้องถิ่น และสนอง
ความต้องการของประชาชนตําบลแม่เจดีย์ใหม่ รวมไปถึงการสนับสนุนโครงการต่าง ๆ กระผมในนามองค์การ
บริหารส่วนตําบลแม่เจดีย์ใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงาน
จึงขอขอบคุณทุกท่านทุกส่วนที่ได้ให้ความร่วมมืออย่างดียิ่ง
ดังนั้นกระผมจึงได้จัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ดังต่อไปนี้

นโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภา ฯ
1. ส่งเสริมพัฒนาศูนย์รับเลี้ยงเด็กก่อนวัยเรียน มีความสะอาด
ปลอดภัย มีสุขลักษณะที่ดีต่อเด็กเล็ก

ผลการปฏิบัติงานตามนโยบายฯ
1. จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวในการปฏิบัติงานภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
2. โครงการต่อเติมหลังคาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ขนาดกว้าง 5.80 เมตร ยาว 9.00 เมตร สูง 2.73 เมตร

งบประมาณ
72,892
76,700

3. ติดตั้งระบบไฟฟ้าภายนอกอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขยายเขตไฟฟ้าระยะทาง

115,090

4. ปรับปรุงถนนทางเข้าและลานรอบอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ถนนทางเข้า
กว้างเฉลี่ย 6 ม. ยาว 53 ม. หนาเฉลี่ย 0.20 ม. ลานหินคลุก
รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,250 ตร.ม. หนารวมเฉลี่ย 0.45 ม.

326,000

5. ก่อสร้างห้องน้ําศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตําบลแม่เจดีย์ใหม่
ห้องน้ํา กว้าง 4 ม. ยาว 4 ม. สูง 3.80 ม. พื้นทางเชื่อม กว้าง 6 ม. ยาว 6 ม.
หนา 0.10 ม.

220,000

6. ก่อสร้างป้ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กว้าง 0.60 เมตร ยาว 3.75 เมตร จํานวน 1
ป้าย
7. ก่อสร้างสนามเล่นบ่อทรายศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
กว้าง 3.00 เมตร ยาว 8.00 เมตร จํานวน 1 บ่อ
8. วางท่อเมนระบบประปาภายนอกอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ท่อพีวีซี ขนาด 2 นิ้ว ระยะทาง 212.00 เมตร ท่อเหล็กอาบสังกะสี ขนาด 2 นิ้ว
ระยะทาง 30.00 เมตร
9. ปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ปรับปรุงระบบไฟฟ้าจํานวน
10. ก่อสร้างอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดกว้าง 8.00 เมตร ยาว 20.00
เมตร
11. ก่อสร้างทางเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 108.00 เมตร
หนา 0.15 เมตร

23,000
78,000
21,300

30,000
1,745,000
326,000

นโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภา ฯ

2. ส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น

3. ส่งเสริมสนับสนุน บํารุงสนามกีฬา พัฒนาการพลศึกษา

4. ส่งเสริม สนับสนุนคณะกรรมการหมู่บ้านเพื่อรณรงค์ต่อต้านยา

5. ส่งเสริมพัฒนาอาชีพ กลุ่มพัฒนาสตรีหมู่บ้าน เยาวชน ผู้สูงอายุ
ผู้พิการผู้ติดเชื้อเอดส์และประชาชนทั่วไป

ผลการปฏิบัติงานตามนโยบายฯ
12. ก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ยาวรวม 76.40 เมตร พร้อมประตูทางเข้า

งบประมาณ
207,000

13. ก่อสร้างที่ล้างหน้าแปรงฟันเด็ก ขนาดกว้าง 1.20 เมตร ยาว 4.50 เมตร
รวม
1.โครงการงานรัฐพิธี งานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่นงานกิจกรรม
อันเป็นสาธาณกุศล
2.โครงการพ่อขุนเม็งรายมหาราช
3.ประเพณีรดน้ําดําหัวผู้สูงอายุ
4.ประเพณีสรงน้ําพระธาตุแม่เจดีย์
5.โครงการถวายเทียนเข้าพรรษา
6.โครงการ 109 ปี ของดีเวียงป่าเป้า
รวม
1.โครงการแข่งขันกีฬาขยายโอกาส
2.โครงการแข่งขันกีฬากลุ่มเครือข่ายโรงเรียนในตําบลแม่เจดีย์ใหม่
3.โครงการแข่งขันกีฬา นางแก้วเกมส์
รวม
1.โครงการหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็งต้านยาเสพติด
2.โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
รวม
1.โครงการพัฒนาอาชีพกลุ่มแม่บ้าน
หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 14

57,000
3,297,982
20,000

รวม
6.ส่งเสริม สนับสนุน สวัสดิการ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ติดเชื้อเอ1.โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ตําบลแม่เจดีย์ใหม่
2.เงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
3. เงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

20,000
70,000
30,000
20,000
50,000
210,000
30,000
35,000
250,000
315,000
420,000
10,000
430,000
280,000
280,000
10,000
11,120,000
429,000

นโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภา ฯ

7.ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนางานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

8. ส่งเสริม อนุรักษ์ คุ้มครอง ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

9. ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาฝึกอบรม อสม. ให้มีความรู้ มีทักษะ
มีประสบการณ์ เพื่อควบคุมป้องกันโรคเฝ้าระวังแก้ไขปัญหาการ
โรคติดต่อและไม่ติดต่อ

ผลการปฏิบัติงานตามนโยบายฯ
4. เงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการ
รวม
1.โครงการจัดซื้อผ้าห่ม กันหนาว
2.โครงการส่งเสริมกิ่งกาชาดอําเภอเวียงป่าเป้า
3.โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่และเทศกาล
สงกรานต์
ํ รวมี ป่ ป้
1.โครงการงานสวนพฤษศาสตร์โรงเรียนในพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี โรงเรียนบ้านปางอ่าย
2.โครงการงานสวนพฤษศาสตร์โรงเรียนในพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี โรงเรียนบ้านโฮ่ง
3.โครงการลดขยะในชุมชน
4.โครงการจัดทําแนวกันไฟ
5.โครงการบวชป่าแม่โถ
รวม
1.โครงการสนับสนุนการพัฒนาสาธารณสุขมูลฐาน
2.โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องโรคไข้เลือดออก

รวม
10. ส่งเสริม สนับสนุนการคมนาคม อาทิ ถนนคอนกรีต ถนนลูกรัง 1.ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 7 หย่อมบ้าน ปางมะแหละ กว้าง 3 เมตร
บดอัด เพื่อการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ออกจากสวนไร่นา สู่ ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร
แหล่งจําหน่ายเพื่อลดต้นทุน

งบประมาณ
3,708,800
15,267,800
98,400
10,000
10,000
118,400
20,000

20,000
50,000
70,000
100,000
260,000
105,000
10,000
115,000
350,000

นโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภา ฯ

ผลการปฏิบัติงานตามนโยบายฯ
2.ก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 12 บริเวณสุสาน หมู่ที่ 12 กว้าง 4.00 เมตร
ยาว 9.00 เมตร

งบประมาณ
230,000

3.ก่อสร้างเสริมผิวถนน คสล. พร้อมรางระบายน้ํา หมู่ที่ 1
ผิวถนน คสล. พื้นที่ไม่น้อยกว่า 370 ตร.ม. หนา 0.15 ม. และรางระบายน้ํา
กว้าง 0.50 ม. ลึก 0.50 ม. ยาว 47.00 ม. หนา 0.10 ม.
4.ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 1 บ้านโฮ่ง
กว้าง 3 ม. ยาว 50 ม. หนา 0.15 ม.

275,000

5.ก่อสร้างรางระบายน้ํา คสล. หมู่ที่ 2 บ้านร้อง
กว้าง 0.60 ม. ลึก 0.60 ม. ยาว 120 ม. หนา 0.10 ม.

220,000

6.ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 1 บ้านโฮ่ง
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 82.00 เมตร หนา 0.15 เมตร

200,000

7.ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 2 บ้านร้อง
กว้าง 3.50 เมตร ยาว 65.00 เมตร หนา 0.15 เมตร

136,000

8.ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 3 บ้านแม่เจดีย์
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 82.00 เมตร หนา 0.15 เมตร

200,000

9.ก่อสร้างรางระบายน้ํา คสล. หมู่ที่ 4 บ้านปางอ่าย
กว้าง 0.40 เมตร ยาว 186.00 เมตร ลึก 0.50 เมตร หนา 0.10 เมตร

350,000

10.ก่อสร้างรางระบายน้ํา คสล. หมู่ที่ 4 บ้านปางอ่าย
กว้าง 0.40 เมตร ยาวรวม 135.50 เมตร หนา 0.10 เมตร ลึก 0.40 เมตร

249,000

11.ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 5 บ้านจําบอน
กว้าง 2.50 เมตร ยาว 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร จํานวน 2 จุด

210,000

75,000

นโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภา ฯ

ผลการปฏิบัติงานตามนโยบายฯ
12.ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 6 บ้านโป่งน้ําร้อน
กว้าง 3.00 เมตร ยาว 64.00 เมตร หนา 0.15 เมตร จํานวน 2 จุด

งบประมาณ
116,100

13.ก่อสร้างรางระบายน้ํา คสล. หมู่ที่ 7 บ้านขุนลาว
กว้าง 0.30 เมตร ยาวรวม 100.00 เมตร
หนา 0.10 เมตร ลึก 0.40 เมตร

201,000

14.ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 8 บ้านเมืองน้อย
กว้าง 3.00 เมตร ยาว 108.00 เมตร หนา 0.15 เมตร

200,000

15.ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 9 บ้านบวกขอน
กว้าง 3.00 เมตร ยาว 68.00 เมตร หนา 0.15 เมตร

200,000

16.ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 9 บ้านบวกขอน
กว้าง 4.00 เมตร ยาวรวม 158.00 เมตร
หนา 0.15 เมตร จํานวน 2 จุด
17.ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 10 บ้านห้วยม่วง
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 23.00 เมตร หนา 0.15 เมตร

354,000

18.ก่อสร้างเสริมผิวถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11
รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 320.00 ตารางเมตร
19.ก่อสร้างลาน คสล. อเนกประสงค์ พร้อมรางระบายน้ํา คสล. หมู่ที่ 12 บ้านห้วย
คุณพระ
ลาน คสล. มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 360.00 ตารางเมตร
รางระบายน้ํา คสล.ขนาดกว้าง 0.30 เมตร
ยาวรวม 21.50 เมตร หนา 0.10 เมตร ลึก 0.40 เมตร

221,000

70,000

286,000

นโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภา ฯ

ผลการปฏิบัติงานตามนโยบายฯ
20ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 13 บ้านห้วยโป่งผาลาด
จุดที่ 1 กว้าง 3.00 เมตร ยาว 33.00 เมตร
หนา 0.15 เมตร จุดที่ 2 กว้าง 2.50 เมตร
ยาว 85.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
21.ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 14 บ้านโป่งป่าตอง
กว้าง 3.00 เมตร ยาว 128.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
22.โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 6
ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาวรวม 470.00 เมตร
ถมลูกรังหนาเฉลี่ย 0.15 เมตร

รวม
11. ส่งเสริมพัฒนาตําบลในด้าน เศรษฐกิจ สังคม การศึกษาและ 1.ค่าจัดการเรียนการสอน ศพด.
วัฒนธรรม ให้มีการจัดทําแผนพัฒนาหมู่บ้าน ตําบลที่มีส่วนร่วมของ 2.โครงการอาหารเสริม (นม)
ประชาชน ในการจัดให้มีการจัดทําแผนพัฒนาหมู่บ้าน ตําบลที่มี 3.โครงการอาหารกลางวัน
4.โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
ส่วนร่วมของประชาชน ในการวางแผนงาน โครงการที่เหมาะสม
อาทิ การรักษา ถนน สะพาน ฝายน้ําล้น ท่อระบายน้ํา คลองส่งน้ํา 5.โครงการเสริมทักษะพัฒนาวิชาชีพนําสาระสู่ตัวเองและท้องถิ่น
แหล่งเก็บกักน้ําการเกษตรที่มีคุณภาพ และเพียงพออย่างทั่วถึง
6.โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

งบประมาณ
196,800

232,700
170,000

4,742,600
205,700
1,677,367
2,739,000
20,000
20,000
20,000

7.โครงการเศรษฐกิจพอเพียง
8.โครงการเกษตรผสมผสาน
9.โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

20,000
20,000
20,000

10.โครงการ อบต.เคลื่อนที่
11.โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและ
ประโยชน์สุขของประชาชน

3,750
10,000

12โครงการสนับสนุนศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างของ อปท.ระดับอําเภอ

30,000

รวม

4,785,817

นโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภา ฯ

ผลการปฏิบัติงานตามนโยบายฯ
รวมงบประมาณทั้งหมด

งบประมาณ
29,822,599

