
 
 
 

รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานในรอบหน่ึงปี 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

เพ่ือเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอะ  
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สมัยสามัญ  สมัยที่ 4 ครั้งท่ี 1 ประจ าปี  2562    
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอะ 

 
 

 

 

 

 

 



 

รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานในรอบหน่ึงปี 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

นายอาซัน สือนิล  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอะ 
เสนอตอ่สภาองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอะ 

----------------------------------- 

เรียน   ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอะ และ ท่านสมาชิกองคก์ารบริหารส่วน
ต าบลสะเอะ ตลอดจนผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
 

  ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560   หมวด 14  มาตรา  253  ในการดําเนินงาน  
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  สภาท้องถิ่น  และผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการดําเนินงานให้
ประชาชนทราบ  รวมตลอดทั้งมีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่น มีส่วนร่วมด้วย  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
กฎหมายบัญญัติ   และตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่ 5 )  พ.ศ.2546  มาตรา  58/5 ได้กําหนดให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลจัดทํารายงานแสดงผลการ
ปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตําบลเป็นประจําทุกปี  อีกทั้งตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548  และแก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 30(5)กําหนดให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาแผนพัฒนาต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  และประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
 

             ดังนั้นเพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560  
หมวด 14  มาตรา 253 และพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่ 5 ) พ.ศ.2546  มาตรา  58/5  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2548 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 30(5) ข้อ 30(5) กระผมจึงขอรายงานผลการ
ดําเนินงาน การจัดทํางบประมาณ การใช้จ่าย และผลการดําเนินงานรวมทั้งรายงานการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2552  เพ่ือให้สภาองค์การบริหารส่วนตําบลอันทรงเกียรติได้รับทราบ และ
เพ่ือประกาศให้ประชาชนทราบเพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกํากับการบริหารจัดการของการ
บริหารส่วนตําบลสะเอะ ต่อไป 

   

 

 



 

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณตั้งแต่วันที่ 1 ตลุาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562 
เพ่ือเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอะ  

สมัยสามัญ  สมัยที่ 4 ประจ าปี  2562 ครั้งที่ 1 วันที่  19 ธันยาคม 2562   
  ตามท่ีกระผม  นายอาซัน  สือนิล   นายกองค์การบริหารส่วนตําบลสะเอะ   ได้แถลงนโยบายในการ
บริหารราชการ  เพื่อการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลสะเอะ   ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตําบลสะเอะ  
ประกอบด้วยนโยบาย  9 ด้าน  ดังนี้  

๑. ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
     จะดําเนินการก่อสร้างและบํารุงรักษา  โครงข่ายสาธารณูปโภค  และสาธารณูปการต่างๆ  โดยยึด

หลักความจําเป็นเร่งด่วนของปัญหาและความต้องการ  ตลอดจนมุ่งเน้นเอการพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน  
เพ่ือรองรับการขยายตัวของท้องถิ่น  และการวางงพ้ืนฐานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนควบคู่กันไป  

 ๒.  ด้านการศึกษา 
      จะดําเนินการภารกิจด้านการศึกษาที่ได้รับการถ่ายโอนจากรัฐบาล โดยเฉพะอย่างยิ่งศูนย์เด็กให้
เพียงพอ  และได้มาตรฐานไม่น้อยกว่าขั้นต่ํา  ตามที่รัฐบาลได้กําหนดขึ้น  และจะให้การสนับสนุนด้าน
การศึกษา  ให้แก่หน่วยงานที่จัดการศึกษาในท้องถิ่น  ตามความจําเป็นและเร่งด่วนในรูปของเงินอุดหนุน  หรือ
วัสดุอุปกรณ์ตามความเหมาะสม 
 

 ๓. ด้านวัฒนธรรม  ศาสนา 
     จะดําเนินการด้านการพัฒนาและรักษาไว้  ซึ่งเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของท้องถิ่น  รวมถึงดําเนิน
กิจกรรมทางศาสนาอิสลาม  และดําเนินกิจกรรมในวันสําคัญของชาติให้ครบถ้วนตลอดจนจะให้การสนับสนุน
องค์กรทางงศาสนาในพ้ืนที่ตามความจําเป็นเร่งด่วน  และเหมาะสมในรูปของเงินอุดหนุนหรือสนับสนุนวัสดุ
อุปกรณ์  
 

 ๔.  ด้านการพัฒนาอาชีพ 
              จะยึดหลักการพัฒนาอาชีพให้แก่ราษฎร ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยยกระดับ
ความรู้และเทคโนโลยีต่างฯ ให้แก่กลุ่มอาชีพ โดยครอบคลุมถึงการผลิต การสาธิต หรือการอุดหนุน
งบประมาณ  หรือให้กู้ยืมเงินโครงการเศรษฐกิจชุมชน ตามความเหมาะสม ทั้งนี้จะมุ่งเน้นคุณภาพมากว่า
ปริมาณ 
 

           ๕.  ด้านสาธารณสุข 
                จะดําเนินการเพือ่ให้ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดี มุ่งเน้นการป้องกันโรคมากกว่าการรักษา โดย
การส่งเสริมการเล่นกีฬา การออกกําลังกาย การรักษาสุขภาพอนามัยเบื้องต้น โดยการจัดอบรม การอุดหนุน
งบประมาณให้ส่วนราชการดําเนินการ หรือดําเนินการเอง ตลอดจนการสนับสนุนเสริมนม อาหารกลางวันแก่
เด็กในโรงเรียนต่างฯ ตามนโยบายของรัฐ 



 
 

            ๖.  ด้านการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด 
 จะมุ่งเน้นการป้องกันยาเสพติดที่กําลังระบาดอยู่ในขณะนี้ ในรูปของการอบรม การรณรงค์ การ
ส่งเสริมกีฬา หรือ ศาสนบําบัด โดยดําเนินการเอง หรืออุดหนุนงบประมาณให้หน่วยงานเอกชน หรือหน่วย
ราชการเป็นผู้ดําเนินการแทน ทั้งนี้ จะร่วมมือกับหน่วยงานต่างฯ ที่รับผิดชอบทุกระดับสําหรับการบําบัดผู้ติด
ยาเสพติด จะร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือบําบัดรักษาผู้ติดยาเสพติโดยดําเนินการเองตามศักยภาพ 
หรืออุดหนุนงบประมาณให้หน่วยงานเอกชน หรือหน่วยงานราชการดําเนินการแทน 
 

          ๗.  ด้านสิ่งแวดล้อม  และทรัพยากรธรรมชาติ 
             จะดําเนินการทําผังเมืองให้แล้วเสร็จ  ตลอดจนดําเนินการด้านการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติรวมทั้งทรัพยากรน้ํา อย่างเคร่งครัด 
 

         ๘.  ด้านการเมือง การบริหาร  อบต. 
           จะวางแผงอัตรากําลังของพนักงาน และพนักงานจ้าง ให้เพียงพอต่อภารกิจ ตลอดจนพัฒนาบุคลากร
ทึกระดับให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน ร่วมถึงพัฒนาระบบการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพตามมาตรฐาน 
เพ่ือมุ่งเน้นการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเป็นหลัก จัดให้มีอาคาร สถานที่ วัสดุ ครุภัณฑ์ ให้เพียงพอ ต่อการ
บริหารงานข้ององค์การบริหารส่วนตําบล จัดให้มีระบบการป้องกัน และระบบการป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย ให้มีความพร้อม โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในรูปของอาสาสาสมัครต่างฯ ทั้งนี้ อบต.อาจดําเนินการเอง
หรืออุดหนุนงบประมาณให้หน่วยงานเอกชน หรือหน่วยงานราชการเป็นผู้ดําเนินการแทน พัฒนาระบบจัดเก็บ
รายได้ให้มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะจัดทําแผนทีให้แล้วเสร็จ รวมถึงจะดําเนินการเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูล
ข่าวสารของทางราชการ ในรูปข้อมูลข่าวสาร ตามความเหมาะสม 
 

         ๙.  ด้านสวัสดิการสังคม 
             ผู้ยากไร้ในเขต อบต. ไม่ว่าผู้พิการ เด็กกําพร้า ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ตกทุกข์ได้ยาก หรือ
ผู้ด้อยโอกาส จะต้องได้รับการดูแลจาก อบต.ตามความเหมาะสม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง จัดให้มีเบี้ยยังชีพตาม
ความจําเป็น โดยคํานึงถึงลําดับความเดือดร้อนเป็นหลัก ทั้งนี้ในการดําเนินการ อบต. อาจจะดําเนินการเอง 
หรืออุดหนุนงบประมาณให้หน่วยงานเอกชน  หรือหน่วยงานราชการดําเนินการแทน 
 
 
 
 
 
 
 



 
เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอะ ที่เคารพ  
 ผลการดําเนินงานพัฒนาในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่เป็นไปตามการแถลงนโยบาย และสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์การพัฒนา ประกอบด้วย 

นโยบายเร่งด่วนในการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยต่างๆ งบประมาณทั้งสิ้น 149,310 บาท 
รายละเอียดดังนี้ 
    1.1 การช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุภัยพิบัติ เหตุวาตภัยในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562  จํานวน 1 ครั้ง  เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2562  เป็นเงิน 78,310 บาท โดยการมอบวัสดุเพื่อ
ช่วยเหลือเบื้องต้นเป็นวัสดุซ่อมแซมที่อยู่อาศัย หมู่1-6  จํานวน 56 ครัวเรือน  

1.2  การซ่อมแซม รางระบายน้ํา คสล. บ้านกลาดี  ระยะ 100 เมตร  งบประมาณ 56,000 บาท  
ซ่อมโดยการจ้างเหมาซ่อมแซมรางระบายน้ํา 

1.3  ขุดลอกคูระบายน้ํา หมู่ 3  บ้านดูซงรายอ ระยะ 500 เมตร งบประมาณ 15,000 บาท 
นโยบายทั่วไป เป็นการด าเนินงานตามโครงการต่างๆ ที่ได้วางแผน และจัดสรรงบประมาณ

ประจ าปี ซึ่งด าเนินการแก้ไขปัญหาให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด รวมงบประมาณ 23,838,800 
บาท รายละเอียดดังนี้ 

นโยบายที่ 1  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ลําดับ โครงการ งบประมาณ แหล่งงบประมาณ 

1 โครงการถมดินที่สาธารณะประโยชน์หมู่ที่ 2 422,000  
2 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

บ้านดูซงกูจ ิ
810,000  

3 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย จาเราะนือรง 
หมู่ 5 

300,000  

3 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจาเราะบายะ  
หมู่ที่ 6 

300,000  

4 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายตอแกนารา           
หมู่ 5  

300,000  

5 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายตะโล๊ะโตะโพธ์ 
หมู่ 2 

600,000  

6 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบูเกะกีรา             
หมู่ 4 

600,000  

7 โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายตะโล๊ะรีบู            
หมู่ 1 

1,547,000  

7 โครงการก่อสร้างคูระบายน้ํา คอนกรีตเสริมเหล็กบ้านกะดูโดะ 
หมู่ 3 

249,000  

8 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบูเกะ ดาตู หมู่ 3 350,000  



 รวมเป็นเงิน 5,478,000  
 ๒.  ด้านการศึกษา 
ลําดับ โครงการ งบประมาณ แหล่งงบประมาณ 

1 โครงการจัดงานสัปดาห์วิชาการ  100,000  
2 โครงการเรียนรู้สู่โลกกว้าง 33,000  
3 โครงการอุดหนุนอาหารกลาง ศพด. 3 ศูนย์ 710,000  
4 โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนในเขตพ้ืนที่

ตําบลสะเอะ 
3,960,000  

5 โครงการอุดหนุนอาหารเสริม (นม) ให้ ศพด. 4 ศูนย์ 457,600  
6 โครงการอุดหนุนอาหารเสริม(นม) ให้ โรงเรียนในเขตพ้ืนที่

ตําบลสะเอะ 
2,013,600  

7 โครงการเสริมสร้างพ้ืนที่สร้างสรรค์สําหรับเด็กและเยาวชน 150,000  
8 โครงการฝึกอบรมการสนทนาภาษาอังกฤษ 50,000  
9 โครงการอุดหนุนค่าจัดการเรียนการสอนสําหรับศูนย์พัฒนา

เด็กเล็ก 3  ศูนย์ 
246,500  

10 โครงการอุดหนุนค่าเครื่องแบบนักเรียน  39,000  
11 โครงการสนับสนุนค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ให้ศูนย์พัฒนา

เด็กเล็ก  
55,900  

12 โครงการสนับสนุนค่าหนังสือ ศพด. 26,000  
13 โครงการสนับสนุนอุปกรณ์การเรียนให้ ศพด. 26,000  
14 โครงการสนับสนุนค่าจัดหาสื่อการเรียนการสอน เชิงสัญญา

ลักษณ์ของความเป็นชาติ 
30,000  

 รวมเป็นเงิน 7,897,600  
 
๓. ด้านวัฒนธรรม  ศาสนา 

ลําดับ โครงการ งบประมาณ แหล่งงบประมาณ 
1 โครงการส่งเสริมพิธีการทางศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น 300,000  
2 โครงการรอมฏอนสัมพันธ์ 300,000  
3 โครงการเสริมปัญญาท้องถิ่น 60,000  
4 โครงการอบรมการสอนระบบกีรออาตี 150,000  
5 โครงการอบรมทักษะภาษามลายู (Bahasa) 60,000  
6 อุดหนุนโครงการสืบสานวัฒนธรรมสร้างสันติสุขอําเภอ

กรงปินัง 
50,000  

 รวมเป็นเงิน 920,000  
 
 
 



๔.  ด้านการพัฒนาอาชีพ 
ลําดับ โครงการ งบประมาณ แหล่งงบประมาณ 

1 โครงการส่งเสริมอาชีพในชุมชน  100,000  
2 โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีในตําบล 160,000  
3 โครงการจ้างนักเรียนนักศึกษาช่วงปิดภาคเรียน 100,000  
4 โครงการมหกรรมของดีกรงปินังสร้างสันติสุข 50,000  
5 โครงการศูนย์การเรียนรู้เกษตรพอเพียง 50,000  
 รวมเป็นเงิน 460,000  

            
๕.  ด้านสาธารณสุข 

ลําดับ โครงการ งบประมาณ แหล่งงบประมาณ 
1 โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า 30,000  
2 โครงการอุดหนุนสําหรับดําเนินโครงการพระราชดําริด้าน

สาธารณสุข 
120,000  

3 โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก 50,000  
4 โครงการรณรงค์ส่งเสริมการออกกําลังกาย 50,000  
 รวมเป็นเงิน 250,000  

 
            ๖.  ด้านการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด 
ลําดับ โครงการ งบประมาณ แหล่งงบประมาณ 

1 โครงการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด 100,000  
2 โครงการรณรงค์และลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลต่างๆ 40,000  
3 โครงการพัฒนาสตรีและเสริมสร้างความเข้มแข็งของ

ครอบครัว  
50,000  

4 โครงการกีฬาต้านภัยยาเสพติด 200,000  
5 โครงการสนับสนุนการแข้งขันกีฬาของ อปท. 100,000  
6 โครงการอบรมทักษะการเล่นกีฬาวอลเลย์บอล 60,000  
 รวมเป็นเงิน 550,000  

 
          ๗.  ด้านสิ่งแวดล้อม  และทรัพยากรธรรมชาติ 
ลําดับ โครงการ งบประมาณ แหล่งงบประมาณ 

1 โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน 100,000  
2 โครงการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสต่างๆ  50,000  
 รวมเป็นเงิน 150,000  

 
 



         ๘.  ด้านการเมือง การบริหาร  อบต. 
ลําดับ โครงการ งบประมาณ แหล่งงบประมาณ 

1 โครงการส่งเสริมสนับสนุนศูนย์ อปพร.ตําบล 100,000  
2 โครงการจัดซื้อ ครุภัณฑ์สําหรับงานป้องกันและบรรเทาสา

ธารณภัย 
60,000  

3 โรงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยและบรรเทาสาธารณภัย 300,000  
4 โครงการ อบต. เคลื่อนที่  50,000  
5 โครงการจัด เวทีประชาคมหมู่บ้าน 30,000  
6 โครงการอบรมเพ่ิมศักยภาพผู้นําในท้องถิ่น 150,000  
7 โครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลแห่งการเรียนรู้ 30,000  
8 โครงการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินของอบต. 160,000  
9 โครงการอบรมศึกษาดูงาน 600,000  

10 กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กทบ.) 220,000  
 รวมเป็นเงิน 1,700,000  

 
         ๙.  ด้านสวัสดิการสังคม 
ลําดับ โครงการ งบประมาณ แหล่งงบประมาณ 

1 โครงการผู้สูงอายุจิตแจ่มใสร่างกายแข็งแรง 70,000  
2 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาส 50,000  
3 โครงการเพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพให้ผู้ป่วยเอดส์ 10,000  
4 โครงการเพื่อจ่ายเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้พิการ 1,843,200  
5 โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุ 4,110,000  
6 โครงการจัดตั้งกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น 150,000  
7 โครงการสมทบกองทุนประกันสังคม 200,000  
 รวมเป็นเงิน 6,433,200  

 

งบประมาณที่ใช้ทั้งสิ้น    23,838,800 บาท 
สรุป   

โครงการทั้งหมดที่บรรจุในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561 – 2564        ทั้งหมด 109 โครงการ 
โครงการทั้งหมดที่บรรจุในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561– 2564 เพิ่มเติม     ทั้งหมด   24 โครงการ 

                 รวม      133 โครงการ 
โครงการทั้งหมดที่บรรจุในแผนดําเนินงาน พ.ศ.2562        ทั้งหมด 69 โครงการ 
โครงการทั้งหมดที่ได้ดําเนินการจริง พ.ศ.2562                               ทั้งหมด 69 โครงการ 
โครงการที่ดําเนินการจริงในปีงบประมาณ 2562  คิดเป็นร้อยละ  51.87 

 
 


