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รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย 

ของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลมุจลินท ์ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕63 
********************* 

 
เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลมุจลินท์ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลมุจลินท์ทุกท่าน 
  

ด้วยพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.๒๕๓๗ และท่ี แก้ไขเพ่ิมเติมถึง      
(ฉบับที่ 7) พ.ศ.๒๕6๒  มาตรา ๕๘/๕  วรรค 5  ได้ก าหนดให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบล จัดท ารายงาน
แสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นประจ าทุกปี  

ดังนั้น  เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 และท่ี
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562  มาตรา 58/5  กระผม นายธวัชชัย  บุญน้า นายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบลมุจลินท์  จึงขอรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย ฯ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕6 3     
ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลมุจลินท์ ดังนี้ 
 
1. นโยบายด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
 ได้ด าเนินการปรับปรุงซ่อมแซมถนน ประปาหมู่บ้าน ก่อสร้างรางระบายน้ า บ ารุงรักษาซ่อมแซมไฟฟ้า
สาธารณะให้ทั่วถึงทุกพ้ืนที่  เพ่ือให้ประชาชนได้รับความสะดวก ปลอดภัยและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน   

 

ที ่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
1. โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับ หมู่ที่ 2 56,000 
2. โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับ หมู่ที่ 5 156,000 
3. โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับ หมู่ที่ 6 143,000 
4. โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับ หมู่ที่ 7 37,000 
5. โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 8 (ซอยบ้านนายวิชัย บุญเลิศ) 121,000 
6. โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายลาดชะโด หมู่ 1 (เฉพาะช่วงที่ช ารุด)  200,000 
7. โครงการปรับปรุงซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 6 (บ้านนางสายฝน  เพิ่มพูล)   

(เงินสะสม)   
383,500 

8. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบฝาท่อเหล็ก หมู่ 8 386,000 
9. ติดตั้ง บ ารุงรักษา ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ 1 – 9   59,661.50 

10. บ ารุงรักษาและซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน 46,100 
รวม 1,588,261.50 

อยู่ระหว่างด าเนินการ  (งบประมาณจากเงินสะสมของ อบต.มุจลินท)์   
ที ่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
1. โครงการซ่อมแซมถนน หมู่ 6 – 9  สายพนังกั้นน้ า  4,209,000 
2. โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 1 – 4 สายพนังกั้นน้ า 1,176,000 
3. โครงการปรับปรุงซ่อมสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายศาลาแดง หมู่ 3 1,658,000 
4. โครงการปรับปรุงซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคันฉลาด หมู่ 6 2,621,000 

 รวม 9,664,000 
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๒.  นโยบายพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่ดี  
 สร้างเสริมกระบวนการพัฒนาให้มีระบบบริการที่ดี สะดวก รวดเร็ว ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน เผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ผ่านทางช่องทางที่หลากหลาย เช่น เว็บไซต์ สื่อออนไลน์ บอร์ด
ประชาสัมพันธ์ หนังสือประชาสัมพันธ์ต่างๆ พัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ 
เพียงพอ รวมทั้งการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ มีทักษะในการปฏิบัติงาน มีความประพฤติท่ีดี
และปฏิบัติหน้าที่โดยยึดหลักธรรมาภิบาล   
  

ที ่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
1. โครงการพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  

และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธี
บรมราชาภิเษก  พุทธศักราช 2562 

14,666 

2. อุดหนุนงบประมาณโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการ
ร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ อปท. (สถานที่กลาง) อ าเภอท่าวุ้ง 

18,000 

3. อุดหนุนงบประมาณโครงการจัดงานรัฐพิธีอ าเภอท่าวุ้ง 12,000 
4. เงินส ารองจ่าย 306,572.50 
5. ค่ารังวัดที่สาธารณะ 22,370 
6. กิจกรรมเสริมสร้างธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ                 - 

รวม 373,608.50 
 
๓. นโยบายด้านส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมประเพณีนันทนาการและการกีฬา  
 ส่งเสริมพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ได้มาตรฐาน มีคุณภาพ สนับสนุนการศึกษาทุกระดับ ท านุบ ารุง
ศาสนา  ส่งเสริมการกีฬา ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ปลูกฝั่งความสามัคคี และรักษาขนบธรรมเนียมประเพณี
ในท้องถิ่น  

ที ่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
1. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 90,100 
2. อาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รร.วัดมุจลินท์และโรงเรียนวัดมุจลินท์ 193,024.42 
3. โครงการวันเด็กแห่งชาติ 18,730 
4. อุดหนุนโรงเรียนวัดมุจลินท์ โครงการอาหารกลางวัน 451,200 
5. โครงการพัฒนาการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

โรงเรียนวัดมุจลินท์ (เงินอุดหนุนจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)  
26,600 

6. 
 

อุดหนุนงบประมาณโครงการจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช 28,000 

7. โครงการสืบสานประเพณีไทยแห่เทียนหลอมใจวันเข้าพรรษา - 
รวม 807,654.42 
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๔. นโยบายสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ผู้พิการ และผู้สูงอายุ   
 ส่งเสริมสนับสนุนด้านการสังเคราะห์ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถ
พ่ึงตนเองได้ รวมทั้งได้รับการช่วยเหลือและบริการอย่างท่ัวถึง  

 

๕. นโยบายพัฒนาด้านสาธารณสุข ส่งเสริมสุขภาพอนามัย ป้องกันและระงับโรคติดต่อ รวมทั้งป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด  
 ส่งเสริมกิจกรรมด้านการส่งเสริมสุขภาพของประชาชน ควบคุม ป้องกัน การระบาดของโรคติดต่อและ
ไม่ติดต่อ การสนับสนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพ เพ่ือให้ประชาชนได้รับบริการสาธารณสุขขั้นพ้ืนฐาน การ
ดูแลสุขภาพอนามัยของประชาชนและการป้องกันยาเสพติดในพ้ืนที่ 
ที ่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
1. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียน 6,669 
2. โครงการรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์  300 
3. โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด 29,499 
4. สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.มุจลินท์ 50,000 
5. โครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันโวรัสโคโรนา  (COVID-19) (เงินอุดหนุนจาก

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)  
9,558 

6. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) และการจัดท าหน้ากากอนามัยเพ่ือการป้องกันตนเอง  
(เงินสะสม)  

13,385 

7. โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า 19,200 
รวม 128,611 

 

๖. นโยบายด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 ส่งเสริมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สนับสนุนงบประมาณช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบเหตุ  
สาธารณภัยในพื้นท่ี และฝึกอบรมส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม ได้เรียนรู้การช่วยเหลือและป้องกันภัย
จากเหตุสาธารณภัยต่างๆ มีความพร้อมในการรับสถานการณ์ภัยที่อาจจะเกิดข้ึน  
ที ่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
1. โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 9,340 
2. อุดหนุนงบประมาณตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดแก่อ าเภอท่าวุ้ง 50,000 
3. โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

(เงินสะสม)  
93,500 

4. โครงการบรรเทาปัญหาภัยแล้งและน้ าท่วม ในพื้นที่ 76 จังหวัดทั่วประเทศ (จัดหาเรือ
ท้องแบนไฟเบอร์กลาส ขนาด 17 ฟุต) (เงินอุดหนุนจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)  

80,000 

รวม 232,840 

ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ  
1. เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 4,366,500 
2. เบี้ยยังชีพคนพิการ 866,400 
3. เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 12,000 
4. โครงการส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส คนไร้พ่ึง 

(กิจกรรมเยี่ยมบ้าน สานสัมพันธ์ผู้สูงอายุ ผู้พิการต าบลมุจลินท์) 
- 

รวม 5,244,900 
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๗. นโยบายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
 การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ปรับปรุงพัฒนาแหล่งน้ า เพื่อการอุปโภคและเกษตร ให้สามารถใช้ประโยชน์
จากทรัพยากรได้อย่างคุ้มค่า รวมทั้งการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม การจัดการขยะมูลฝอย ท าความสะอาดสถานที่
สาธารณะ  
ที ่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
1. โครงการก าจัดวัชพืชและผักตบชวาในแหล่งน้ า  

(คลองล าเป็ด หมู่ 4 และคลอง 1 ซ้าย 16 ขวา หมู่ 6 – 9 ) 
144,000 

2. โครงการรณรงค์รักษาความสะอาด big cleaning day -  
3. กิจกรรมการจัดเก็บขยะอันตรายเป็นประจ าทุกเดือน  - 

รวม 144,000 
 
๘. นโยบายด้านเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน จัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน 
 เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน ในการพัฒนาท้องถิ่นในด้านต่างๆ ได้มีส่วนร่วมคิด ร่วมท า ร่วม
แก้ไข พัฒนาท้องถิ่น และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน  
ที ่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
1. โครงการส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชน ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  

(โครงการส่งเสริมการตลาดและพัฒนาสินค้าที่ระลึก)  
- 

2. โครงการเงินทุนเศรษฐกิจชุมชน  (เงินนอกงบประมาณรายจ่าย)   840,000 
3. โครงการประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับต าบล เพื่อจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น - 

รวม 840,000 
 

ขอขอบคุณประชาชนและหน่วยงานทุกภาคส่วน ที่ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น  
นายธวัชชัย  บุญน้า 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลมุจลินท์ 
 

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

 
 
 
 
 
 
 


