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รายงานต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาว 
วันที่   30  เดือน ตุลาคม  พ.ศ. 2560 

 

ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาวที่เคารพ  

   ตามที่กระผม นายสุเทพ ภักดีโชติ ได้ก าหนดนโยบายการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบลบ้าน 
ล านาวตามอ านาจหน้าที่แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.  2537  แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 และได้แถลงนโยบายดังกล่าวต่อที่ประชุมสภา เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์  2558 เพ่ือให้ทราบ
ถึงเจตนารมณ์  และนโยบายที่มุ่งมั่นที่จะพัฒนาท้องถิ่นต าบลบ้านล านาว เพ่ือประโยชน์สุขของทองถิ่นและ
ประชาชนชาวต าบลบ้านล านาวทุกคน และพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าวได้ก าหนดให้นายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลจัดท ารายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาวเป็น
ประจ าทุกปี ตามมาตรา 58 /5 นั้น  
 กระผม ได้แถลงนโยบายการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาวต่อสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้านล านาวเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558 ซึ่งได้ก าหนดนโยบายการพัฒนาไว้ ดังนี้ 
 
นโยบายนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาว 
 นโยบายที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาวแถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
บ้านล านาว มี 7 ด้าน ดังนี้  

 1. นโยบายด้านการบริหารจัดการองค์กรและการเมือง 
  1.1 บริหารงานยึดหลักประชาชนมีส่วนร่วมมากท่ีสุด 
  1.2 ประสานงานอย่างจริงจังกับก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้น าชุมชน ผู้น าองค์กรต่าง ๆ  
  1.3 ประสานงานกับส่วนราชการต่าง ๆ เพื่อประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาต าบลบ้านล านาว 
  1.4 พัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาวให้มีคุณภาพ มีขวัญก าลังใจใน
การท างาน  
  1.5 เพ่ิมประสิทธิภาพในการบริการประชาชนทุกด้าน 
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 2. นโยบายด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  2.1 ก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซม ถนนให้ได้มาตรฐานใช้ได้ตลอดปี 
  2.2 ก่อสร้าง ปรับปรุงและขยายประปาหมู่บ้านที่มีอยู่แล้วให้มีคุณภาพ ประสิทธิภาพมากขึ้น  
  2.3 ผลักดันให้มีการก่อสร้างถนนลาดยางหรือถนนคอนกรีตในถนนสายหลักของหมู่บ้าน 
  2.4 ติดตั้งไฟส่องทางในย่านชุมชนทุกชุมชน และทุกทางแยกส าคัญในหมู่บ้าน  
  2.5 ผลักดันให้มีการขยายการก่อสร้างถนนสี่ช่องจราจรในเขตชุมชนล านาว 
  2.6 ติดตามเร่งรัดให้มีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน 

 3. นโยบายด้านการศึกษา กีฬา นันทนาการ 
  3.1 พัฒนาศูนย์เด็กเล็ก อบต.บ้านล านาว ทุกศูนย์ ทุกด้านให้มีคณุภาพมากยิ่งข้ึน  
  3.2 ร่วมส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาโรงเรียนประถมศึกษา มัธยมศึกษาและการศึกษาตามอัธยาศัย 
(กศน.) ในเขตต าบลบ้านล านาว 
  3.3 สร้างสนามกีฬาหรือลานกีฬาทุกหมู่บ้าน 
  3.4 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาของ อบต.และชุมชน   

 4. นโยบายด้านสาธารณสุข การป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและงานรักษาความสงบเรียบร้อย  
  4.1 ร่วมดูแลสุขภาพของประชาชนตั้งแต่วัยทารกถึงวัยชรา 
  4.2 ร่วมท างานกับ อสม. หน่วยงานทางด้านสาธารณสุขอย่างใกล้ชิด 
  4.3 สนับสนุนกิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาพที่ดี ทุกกิจกรรม ทุกกลุ่ม อย่างทั่วถึง 
  4.4 ปรับปรุงระบบเก็บขยะและก าจัดขยะให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  
  4.5 ร่วมรณรงค์ ป้องกัน บ าบัดแก้ไขปัญหายาเสพติดร้ายแรงอย่างจริงจัง 
  4.6 เตรียมการแก้ไขปัญหาสาธารณภัยต่าง ๆ พร้อมด าเนินการแก้ไขปัญหาเร่งด่วนทันที 
  4.7 สนับสนุนงาน อปพร. จัดตั้งหนึ่ง อบต. หนึ่งทีมกู้ภัย โดยพัฒนาศักยภาพเพ่ิมประสิทธิภาพ
บุคลากร อุปกรณ์ งบประมาณพร้อม 

 5. นโยบายด้านเศรษฐกิจ 
  5.1 ส่งเสริมการด าเนินชีวิตภายใต้ปรัชญา “เศรษฐกิจพอเพียง” 
  5.2 สนับสนุนส่งเสริมกลุ่มอาชีพต่าง ๆ โดยการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน เงินทุนหมุนเวียน การตลาด
อย่างต่อเนื่อง 
  5.3 สนับสนุนองค์กรการเงินชุมชน เชื่อมโยงเครือข่าย พัฒนากระบวนการจัดการเพ่ือน าไปสู่คุณภาพ
ชีวิตที่ดีกว่าของสมาชิก  
  5.4 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการผลิตและใช้ปุ๋ยชีวภาพเพ่ือลดต้นทุนการผลิตและรักษาสิ่งแวดล้อม 
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 6. นโยบายด้านสังคมและการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
  6.1 ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถาบันครอบครัวเข้มแข็ง ชุมชนเข้มแข็ง  
  6.2 ส่งเสริม สนับสนุน การจัดกิจกรรมที่ดี สร้างสรรค์ แก่เด็กและเยาวชน 
  6.3 ดูแลผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ เด็กก าพร้า ผู้ด้อยโอกาสทุกด้านให้อยู่ในสังคมอย่างมีเกียรติ
ศักดิ์ศรี และมีความสุข  
  6.4 ส่งเสริม สนับสนุน ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามอย่างทั่วถึง  
  6.5 ท านุบ ารุงวัด ส านักสงฆ์ และสนับสนุนกิจกรรมทางศาสนาอย่างต่อเนื่อง 

 7. นโยบายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
  7.1 พัฒนาแหล่งน้ าเพ่ือการใช้ประโยชน์ด้านอุปโภค บริโภค และการเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพ 
ยั่งยืน 
  7.2 ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ืออนุรักษ์ป่าต้นน้ าในเขตต าบลบ้านล านาว  
  7.3 ปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรวมของต าบลบ้านล านาวให้เป็นชุมชนน่าอยู่ 
 
 เพ่ือให้การปฏิบัติเป็นไปตามความในมาตรา 58/5 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลจัดท ารายงานแสดงผล
การปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นประจ าทุกปี ในฐานะผู้บริหาร
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาวจึงได้รวบรวมผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ 2560 ที่ผ่านมาแล้ว 
ขอสรุปผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่แถลงไว้ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
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1. ด้านการบริหารจัดการองค์กรและการเมือง 
1) โครงการจัดซื้อวัสดุในการปฏิบัติงาน 
2) โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ส านักงาน 
3) โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
4) โครงการจัดซื้อรถจักรยานยนต์เพ่ือการจัดเก็บภาษี 
5) โครงการจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล 
6) โครงการศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารจัดซื้อหรือจัดจ้างของ อบต. ระดับอ าเภอ อ าเภอบางขัน 
7) โครงการอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 

2. ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1) โครงการบุกเบิกถนนสายหน้าสระน้ า – หมู่ที ่16 หมู่ที่ 1 
2) โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายหลักสิบ หมู่ที่ 2 
3) โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายบางปริก – นาไสยูง หมู่ที่ 3 
4) โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 
5) โครงการซ่อมแซมถนนสายน้ านิ่ง – ทะเลสองห้อง หมู่ที่ 5 
6) โครงการซ่อมแซมถนนสายเหนือโตน – ส้านแดง หมู่ที่ 6 
7) โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 
8) โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายทุ่งไสนา หมู่ที่ 7 
9) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายบ้านนายประสิทธิ์ แซ่หลี หมู่ที่ 7 
10) โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายควนหินราว – บางปริก หมู่ที่ 8 
11) โครงการซ่อมแซมถนนสายควนหินราว ซอย 2 หมู่ที่ 8 
12) โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายไสยาสน์ – ทับควาย หมู่ที่ 9 
13) โครงการซ่อมแซมถนนสายไสยาสน์ – ควนนกไผ่ หมู่ที่ 9 
14) โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายควนชก – บ้านป้าโม้ย หมู่ที่ 10 
15) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายบ้านนายสิทธิ์ – ควนอีแหวง หมู่ที่ 12 
16) โครงการซ่อมแซมถนนสายเกาะปล้าว – ควนอีแหวง หมู่ที่ 12 
17) โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายควนประ หมู่ที่ 13 
18) โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกสาย ร.ร. ตชด.ช่างกลปทุมวันอนุสรณ์ 10 หมู่ที่ 13 
19) โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายส าราญราษฎร์ หมู่ที่ 14 
20) โครงการซ่อมแซมถนนสายหลังตลาดล านาว หมู่ที่ 14 
21) โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายราษฎร์พัฒนา หมู่ที่ 15 
22) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายรัตนธาร หมู่ที่ 15 
23) โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายบางปริก – ทุ่งโคกแค หมู่ที่ 16 
24) โครงการซ่อมแซมถนนสายทุ่งปิดน้ า หมู่ที่ 16 
25) โครงการติดตั้งระบบโซล่าเซล์ส าหรับประปา 
26) โครงการติดตั้งและซ่อมแซมไฟส่องทาง 
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3. ด้านการศึกษา กีฬา นันทนาการ 
1) โครงการอาหารกลางวันนักเรียน 
2) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา อาหารกลางวันเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
3) โครงการอาหารเสริม (นม) 
4) โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
5) โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 
6) โครงการพัฒนาศักยภาพครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก อบต.บ้านล านาว 
7) โครงการจัดซื้อสื่อและวัสดุส าหรับจัดการเรียนการสอนของเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
8) โครงการส่งเสริมสุขลักษณะในการรับประทานอาหารของเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
9) โครงการส่งเสริมศาสนา วัฒนาธรรมและประเพณีเทศกาลวันมาฆะบูชา แห่ผ้าห่มพระพุทธลีลาฯ 
10) โครงการส่งเสริมศาสนา วัฒนธรรมและประเพณีเทศกาลเดือนสิบ 
11) โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 
12) โครงการส่งเสริมงานประเพณีชักพระ 
13) โครงการส่งเสริมงานประเพณีลอยกระทง 

4. ด้านสาธารณสุข การป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและงานรักษาความสงบเรียบร้อย 
1) โครงการสนับสนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพต าบลบ้านล านาว 

5. ด้านเศรษฐกิจ 
1) โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ 
2) โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพในชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

6. ด้านสังคมและการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
1) โครงการเยาวชนสดใสห่างไกลยาเสพติด 
2) โครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 
3) โครงการเบี้ยยังชีพคนพิการ 
4) โครงการเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 
5) โครงการสานสัมพันธ์ผู้สูงอายุต าบลบ้านล านาว 
6) โครงการเสริมสร้างครอบครัวเข้มแข็ง 

7. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
1) โครงการอนุรักษ์และพัฒนาป่าชุมชน 
2) โครงการปรับปรุงหลุมทิ้งขยะ 
3) โครงการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน 
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แผนภูมิแสดงงบประมาณการด าเนินงาน ประจ าปี 2560 
 
 
 

                                    

                    

                           

                                                                  

            

                               

                                  

 
 
 
 
 
 

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
44.83 % 

ด้านการศึกษา  
กีฬา นันทนาการ 
22.41 % 

ด้านเศรษฐกิจ 
3.45 % 

ด้านการบริหารจัดการองค์กรและการเมือง 
12.07 % 

ด้านสังคมและการพัฒนา
คุณภาพชีวิต 
10.34 % 

ด้านทรัพยากรธรรมชาต ิ
และสิ่งแวดล้อม 
5.17 % 

ด้านสาธารณสุข การปอ้งกัน
บรรเทาสาธารณภยัและงาน
รักษาความสงบเรียบร้อย 
1.72 % 
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กระผมขอเรียนให้ทราบว่าการปฏิบัติงานที่ได้กระท าไปแล้วนั้นเป็นไปด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และจะ
ได้ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขให้นโยบายทุกประการที่ได้แถลงต่อสภาไปแล้วประสบความส าเร็จ  สมดังความ
มุ่งมั่นตั้งใจที่จะพัฒนาให้ท้องถิ่นมีความเจริญก้าวหน้า  และท าให้ชาวต าบลบ้านล านาวมีความสุขและความ
ภาคภูมิใจ  ทั้งนี้ โดยยึดประโยชน์สุขของประชาชนเป็นที่ตั้งอย่างแท้จริง  ดังวิสัยทัศน์ที่ว่ า  “ประชาชนมีสุข 
ชุมชนพัฒนา ” 
  ทั้งนี้  การด าเนินการพัฒนาในปีที่ผ่านมานั้น จะประสบความส าเร็จได้ก็ด้วยความร่วมมือของทุกฝ่าย
ทั้งผู้น าและสมาชิกสภาท้องถิ่น  ข้าราชการพนักงานส่วนต าบล  หน่วยงานราชการในพ้ืนที่  หน่วยงาน
ภาคเอกชนและประชาชน  ตลอดทั้งองค์กรต่าง ๆ ที่ได้ร่วมมือร่วมใจกันท างานเพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อท้องถิ่น
และแก้ไขปัญหาความต้องการของประชาชนชาวต าบลบ้านล านาวให้มีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น  กระผมในนาม
ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาว พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงาน จึงขอขอบคุณทุกท่าน  
ทุกหน่วยงานที่ได้ให้ความร่วมมือมา ณ โอกาสนี้ด้วย  

 
 
 

ขอขอบคุณ 

 
 

 (นายสุเทพ   ภักดีโชติ) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาว 

 

 

 

 


