รายงานผลการปฏิบัติงานตามคาแถลงนโยบาย
ของนายกองค์การบริหารส่วนตาบลนาเกี๋ยน
อาเภอภูเพียง

จังหวัดน่าน

นายมังกร ดีปินตา

รายงานผลการปฏิบัติงานตามคาแถลงนโยบาย
ของนายกองค์การบริหารส่วนตาบลนาเกี๋ยน ประจาปี ๒๕62

ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลนาเกี๋ยนที่เคารพ
ตามที่กระผม นายมังกร ดีปินตา ได้กาหนดนโยบายการบริหารองค์การบริหารส่ วน
ตาบลนาเกี๋ยนตามอานาจหน้าที่แห่งพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ.
2537 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 และได้แถลงนโยบายดังกล่าวต่อที่ประชุมสภา
เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2555 เพื่อให้ทราบถึงเจตนารมณ์ และนโยบายที่มุ่งมั่นที่จะพัฒนาท้องถิ่น
ต าบลน าเกี๋ ย น เพื่ อ ประโยชน์ สุ ข ของท้ อ งถิ่ น และประชาชนชาวต าบลน าเกี๋ ย นทุ ก คน และ
พระราชบัญญัติฉบับดังกล่าวได้กาหนดให้นายกองค์การบริ หารส่วนตาบลจัดทารายงานผลการ
ปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตาบลนาเกี๋ยนเป็นประจาทุกปี ตาม
มาตรา 58 /5 นัน
เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามความในมาตรา 58/5 แห่งพระราชบัญญัติสภาตาบลและ
องค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบั บที่ 6 พ.ศ. 2552 ให้นายกองค์ก าร
บริหารส่วนตาบลจัดทารายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหาร
ส่วนตาบลเป็นประจาทุกปี ในฐานะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตาบลนาเกี๋ยนจึงได้รวบรวมผลการ
ดาเนินงานในรอบปีงบประมาณ 2562 ที่ผ่านมาแล้วขอสรุปผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่แถลงไว้
โดยมีรายละเอียดดังนี
1. รายรับ – รายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ณ วันที่ 30 กันยายน 2562
จาแนกเป็นรายรับประเภทต่าง ๆ ดังนี
ลาดับที่
รายการ
1 รายได้ภาษีอากร
2 รายได้ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและ
ใบอนุญาต
3 รายได้จากทรัพย์สิน
4 รายได้เบ็ดเตร็ด
5 รายได้จากภาษีจัดสรร
6 รายได้จากเงินอุดหนุนทั่วไป
รวมรายรับทังสิน

รายรับจริง
116,281.50
3,780.70
217,258.25
119,370.00
14,624,480.68
10,207,465.00
25,288,638.13

หมายเหตุ

จาแนกเป็นรายจ่ายประเภทต่าง ๆ ดังนี
ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

รายการ
รายจ่ายงบกลาง
เงินเดือนผู้บริหาร
เงินเดือนพนักงาน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ค่าสาธารณูปโภค
เงินอุดหนุน
ค่าครุภัณฑ์
รายจ่ายอื่น
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
รายจ่ายทังสิน

รายรับสูงกว่าหรือต่ากว่ารายจ่าย 3,177,469.94

รายจ่ายจริง
6,079,282.00
1,534,320.00
6,158,534.00
707,670.00
2,381,997.25
1,361,901.13
349,051.81
622,000.00
456,710.00
15,000.00
2,444,700.00
22,111,166.19

หมายเหตุ

บาท

โดยมีรายละเอียดการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตาบลนาเกี๋ยน ตามนโยบายของ
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลนาเกี๋ยน ดังต่อไปนี
1 ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ
2 ด้านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
3 ด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
4 ด้านการบริหารจัดการและการบริการ
5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

รายงานผลการปฏิบัติงานการใช้จ่ายเงิน (ตามข้อบัญญัติ)
องค์การบริหารส่วนตาบลนาเกี๋ยน ประจาปีงบประมาณ 2562
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

รายการ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ
โครงการพัฒนาศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโยลีฯ
โครงการส่งเสริมอาชีพและพัฒนาบทบาทกลุ่มสตรี
โครงการส่งเสริมอาชีพการปลูกพืช (เช่นสมุนไพร ผักสวนครัว ผักปลอดสารพิษ ถั่วเหลือง เห็ด)
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
โครงการก่อสร้างโรงจอดรถอบต. นาเกี๋ยน
โครงการก่อสร้าง ปรับปรุงหอประชุมหมู่บ้าน บ้านใหม่สันติสุข หมู่ที่ 5
โครงการก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารพิพิธภัณฑ์ชุมชน ตาบลนาเกี๋ยน
โครงการก่อสร้างกาแพง คสล.กันดิน ถนนสาย ม.2 , ม.3 (บริเวณนา นายจรัส ดีปินตา)
โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านต้นกอก ม.3 บริเวณหน้าบ้านนางศรีคา ดีสีใส ถึงสามแยกหน้าบ้าน
นายพิเศษ ขันมูล
โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านใหม่พัฒนา ม.4 ซอยข้างบ้านนายทนงศักดิ์ จักรน้อย ถึงนานาง
สะอาด แก่นธิยา
โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านใหม่พัฒนา ม.4 ซอยข้างบ้านนายสนอง ดีสีใส
โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านใหม่พัฒนา ม.4 ซอยข้างบ้านนายเสวียน อนันต๊ะ ถึงหน้าบ้านนาย
ชาญณรงค์ ชัยชนะ
โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านใหม่สันติสุข ม.5 ซอยข้างบ้านนายยงค์ ธนะวงค์
โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านใหม่สันติสุข ม.5 ซอยข้างบ้านนายสมัย ธนะวงค์
โครงการก่อสร้างถนน คสล. บริเวณระบบประปาหมู่บ้าน บ้านใหม่สันติสุข ม.5เชื่อมต่อกับถนนสาย
ป่าชุมชน
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(ไม่มีไหล่ทาง)ม.1(สวนนายสุโทน ดีวุฒิ-บริเวณข้างบ้านนาย
สวิง สุริยการ)
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(ไม่มีไหล่ทาง)ม.1(บริเวณหน้าบ้านนายตั๋น ดีอุด-บริเวณท่อ
ข้ามลาห้วยนาเกี๋ยน)
โครงการก่อสร้างปรับปรุงหอประชุมประจาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2
โครงการขยายไหล่ทางเทคอนกรีตหมู่ที่ 2-3
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
โครงการสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส ผู้ติดเชือ
โครงการพระราชดาริด้านสาธารณสุข
โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน
โครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โครงการอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

งบประมาณ
17,400
25,000
11,900
389,000
67,000
49,000
259,000.
342,000
118,000
143,000
105,000
61,000
58,000
134,000
232,000
117,000
303,000
19,700
57,500
100,000
197,220.40
245,560
82,344.60

24
ลาดับ
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
45
46
47
48
49
50
51
52

โครงการประเพณีสงกรานต์
รายการ
โครงการจัดงานหกเป็งไหว้สาพระมหาธาตุแช่แห้ง
โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวา
โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม
โครงการจัดงานวันลอยกระทง (ยี่เป็ง)
โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี จ.น่าน (งานของดีเมืองน่านและงานกาชาด)
โครงการแห่เทียนเข้าพรรษา
โครงการแข่งขันประเพณีแข่งเรือยาว
โครงการสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ
โครงการอาหารกลางวันโรงเรียน
โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า
โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีชุมชนนาเกี๋ยนแบบยั่งยืน
โครงการจัดงานเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพ
ยวรางกูร
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา
โครงการจัดงานพิธีเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรม
นาถบพิตร 13 ตุลาคม
โครงการจัดงานรัฐพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชวันที่ระลึกมหาจักรีวงศ์ 6
เมษายน
โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 28
กรกฏาคม
โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการบริหารจัดการและการบริการ
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานผู้บริหารสมาชิกพนักงานและผู้นาในท้องถิ่น
โครงการจ่ายเบียยังชีพผู้สูงอายุ
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
โครงการบริหารจัดการขยะอย่างยั่งยืน
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน
โครงการอนุรักษ์ป่าต้นนาและป่าชุมชนเฉลิมพระเกียรติ
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย
โครงการจัดทาแผนชุมชนและแผนพัฒนา อบต.นาเกี๋ยน
โครงการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุจราจร(กู้ชีพ กู้ภัย)
โครงการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย

70,000
25,000
3,000
10,000
34,500
20,000
7,500
45,500
1,335,200
396,000
20,724
19,600
10,000
101,930
3,000
3,000
10,000
5,000
167,190
4,169,900
24,300
22,100
40,000
6,540
32,400
1,100
4,500
21,015.25

โครงการประเพณีสงกรานต์ งบประมาณ ๗๐,๐๐๐ บาท
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อเป็นสืบสานและส่งเสริ มวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นให้ ค งอยู่
ตลอดไป
๒. เพื่อส่งเสริ มให้ความรู้ อัน เป็ นประโยชน์แก่ประชาชนได้เห็ นความส าคัญและรักษาไว้ซึ่ง ศิล ปะ
ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
3. เพื่ อ ให้ เ ด็ ก เยาวชน และครอบครั ว ได้ ร่ ว มแสดงออกในกิ จ กรรมที่ ดี ง ามและสื บ สานด้ า น
ศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนต้าบลน้าเกี๋ยนจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๑ โดยมีการตัก
บาตรท้าบุญส่งเคราะห์ จัดพิธีรดน้าด้าหัวผู้สูงอายุในต้าบล การแสดงทางศิลปวัฒนธรรม การประกวดหนูน้อย
สงกรานต์ เนื่องในวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุแห่งชาติ

โครงการประเพณีแห่เทียน งบประมาณ ๑๕,๐๐๐ บาท
วัตถุประสงค์
๑ เพื่อเป็นการส่งเสริมและบ้ารุงพระพุทธศาสนา
๒ เพื่อเป็นการสืบทอดและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของชุมชน
๓ เพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้ ถึงส้ าคัญของประเพณีวัฒ นธรรม กับ เด็ก เยาวชน นักเรียน พ่อบ้ าน
แม่บ้าน ผู้สูงอายุ และประชาชนทั่วไปให้ส้านึกและสืบสานวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่น
เด็ก เยาวชน ประชาชน ผู้นาหน่วยงานราชการในพืนที่ร่วมกันหล่อเทียนพรรษา ณ โรงเรียนบ้านนา
เกี๋ยนและถวายเทียนแด่วัดโป่งคา

โครงการประเพณีแข่งขันเรือยาวจังหวัดน่าน งบประมาณ ๕๐,๐๐๐ บาท
วัตถุประสงค์
1 เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนได้เล่นกีฬา แข่งขันกีฬาและออกกาลังกาย
๒ เพื่อสืบสานประเพณีแข่งเรือของท้องถิ่น
กิจกรรมได้แก่การเก็บตัวนักกีฬาก่อนการแข่งขัน จานวน 7 วัน ในระหว่าง วันที่ 26 ตุลาคม 2561
– 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 และเข้าร่วมการแข่งขันเรือ วันที่ 2 - 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ณ สนาม
เทศบาลเมืองน่าน ลานาน่าน เชิงสะพานพัฒนาภาคเหนือ

โครงการลอยกระทง งบประมาณ ๓๕,๐๐๐ บาท
วัตถุประสงค์
1 เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่น
๒ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเรียนรู้ เห็นถึงความสาคัญและรักษาไว้ซึ่งศิลปะ ประเพณีและวัฒนธรรมอัน
ดีของท้องถิ่น
3 เพื่อให้ครอบครัวเด็กเยาวชนผู้สูงอายุพี่น้องชาวนาเกี๋ยนได้ร่วมกันทากิจกรรมที่ดีงามในงานประเพณี
ของท้องถิ่น

โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปลอดโรค ปลอดภัย งบประมาณ ๒๕,๐๐๐ บาท จาก กองทุน สปสช.
วัตถุประสงค์/ตัวชีวัด
1 เพื่อให้ครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ปกครองเด็ก ได้มีความรู้ และตระหนักถึงความสาคัญของการสร้า งเสริม
สุขภาพ ความปลอดภัยและป้องกันโรคในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
๒ เพื่อเสริมสร้างทักษะที่จาเป็นในการดูแล สร้างเสริมสุขอนามัยของเด็กอย่างถูกวิธี ให้แก่ครูผู้ดูแล
เด็ก ผู้ปกครองเด็ก
ผลลัพธ์หรือผลสาเร็จที่เกิดขึนจากโครงการ

1 ครู ผู้ ดูแลเด็ก ผู้ ป กครองเด็ก อสม. มีความรู้และเกิดความตระหนักในการส่งเสริมสุ ขภาพ การ
ป้องกันโรค ป้องกันอุบัติเหตุในเด็ก ในศูนย์เด็กเล็ก
2 เด็กได้เรียนรู้และมีทักษะการดูแลตนเองที่ถูกต้อง

โครงการเด็กและเยาวชนรุ่นใหม่โตไปไม่โกง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบประมาณ 20,000 บาท
จากบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดน่าน
วัตถุประสงค์
1 เพื่อส่งเสริมให้สภาเด็กและเยาวชน เครือข่ายเด็กและเยาวชนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการเฝ้าระวัง
การทุจริต มีทัศนคติ จิตสานึก ค่านิยมในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต
2 เพื่อให้สภาเด็กและเยาวชน และเครือข่ายเด็กและเยาวชน มีส่วนร่วมในการป้องกันปัญหาทุจริตคอรัปชั่น
3 เพื่อให้สภาเด็กและเยาวชน และเครือข่ายเด็กและเยาวชน เกิดกระบวนการคิดริเริ่มในการสร้างสรรค์สื่อ
รณรงค์สะท้อนปัญหาคอรัปชั่นในปัจจุบัน
สภาเด็กและเยาวชน เครื อข่ายเด็กและเยาวชนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการเฝ้าระวังการทุจริต
มีทัศนคติ จิตส้านึก ค่านิยมในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต

โครงการประเพณีหกเป็ง งบประมาณ ๒๕,๐๐๐ บาท
วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อเป็นการอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีหกเป็ง ให้คงอยู่สืบไป
2.2 เพื่อเผยแพร่ศิลปะการแสดงวัฒนธรรมท้องถิ่น
2.3 ส่งเสริมให้ประชาชนเห็นถึงความสาคัญและรักษาไว้ซึ่งศิลปะ ประเพณี วัฒนธรรมอันดีงามของ
ท้องถิ่น

โครงการกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งบประมาณ ๒,๐๐๐ บาท จากชมรมผู้ปกครอง
วัตถุประสงค์
๑ เพื่อให้เด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสนใจการเล่นกีฬา และกิจกรรมกลางแจ้ง
๒ เพื่อส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยมีกิจกรรมเคลื่อนไหวร่างกาย ออกกาลังกาย หรือเล่นกีฬา เพื่อสร้าง
สุขภาพ พลานามัย ที่แข็งแรงสมบูรณ์ มีพัฒนาการสมวัย
3 เพื่อส่งเสริมการประสานความสัมพันธ์และพัฒนากล้ามเนือมัดเล็ก กล้ามเนือมัดใหญ่

กระผมขอเรียนให้ทราบว่าการปฏิบัติงานที่ได้กระทาไปแล้วนันเป็นไปด้วยความซื่อสัตย์
สุจริต ได้ดาเนินการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล และการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เน้นการมีส่วน
ร่วมจากทุกภาคส่วนเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายที่ได้แถลงต่อสภาและเพื่อให้ประสบความสาเร็จ
ตามความมุ่งมั่นตังใจที่จะพัฒนาให้ท้องถิ่นมีความเจริญก้าวหน้า และทาให้ชาวตาบลนาเกี๋ยน มี
ความสุขและความภาคภูมิใจ ทังนี โดยยึดประโยชน์สุขของประชาชนเป็นที่ตังอย่างแท้จริง ดัง
วิสัยทัศน์ที่ว่า “กินอิ่ม นอนอุ่น ฝันดี”
ทังนี การดาเนินการพัฒนาในปีที่ผ่านมานัน ประสบความสาเร็จได้ก็ด้วยความ
ร่วมมือของทุกฝ่ายทังผู้นาและสมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการพนักงานส่วนตาบล หน่วยงาน
ราชการในพืนที่ หน่วยงานภาคเอกชนและประชาชน ตลอดทังองค์กรต่าง ๆ ที่ได้ร่ว มมือร่วมใจ
กันทางานเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อท้องถิ่น และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนชาวตาบลนาเกี๋ยนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึน กระผมในนามขององค์การบริหารส่วน
ตาบลนาเกี๋ยน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงาน จึงขอขอบคุณทุกท่าน ทุกหน่วยงานที่ได้ให้
ความร่วมมือมา ณ โอกาสนีด้วย

(นายมังกร ดีปินตา)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลนาเกี๋ยน

