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ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลมาโมง 

เรื่อง การรายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
แสดงผลการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์ของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลที่ได้แถลงไว้ต่อสภา 

******************************************* 
   ตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง (ฉบับที่ 7)    
พ.ศ. 2562 มาตรา 58/5 บัญญัติให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลจัดท ารายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตาม
นโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นประจ าทุกปี และค าแถลงนโยบายของนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลและรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานให้ประกาศไว้โดยเปิดเผยที่ส านักงานองค์การบริหารส่วน
ต าบลด้วย นั้น    

            บัดนี้ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลมาโมงได้จัดท ารายงานแสดงผลการปฏิบัติงานรอบ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และได้แถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลมาโมงแล้วในคราวประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ – ประจ าปี พ.ศ. 2565 เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2565 

  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 58/5 แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 
2537 แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 จึงประกาศผลการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์ที่ได้แถลงไว้
ต่อองค์การบริหารส่วนต าบล รอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้  

 
   จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 
 
                                            ประกาศ ณ วันที ่ 27  ธันวาคม  พ.ศ. 2565 
 
 
 
       (นางซียะ หนูภิรมณ์)                                                              
      นายกองค์การบริหารส่วนต าบลมาโมง 
 
 
 

 

 
 



รายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน 
ตามนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลมาโมง 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 
เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลมาโมง ที่เคารพ 

ตามที่ดิฉัน นางซียะ  หนูภิรมณ์ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลมาโมง ได้แถลงนโยบายการบริหาร
ราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลมาโมง ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลมาโมง เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 
2565 ซึ่งได้ก าหนดยุทธศาสตร์การบริหารราชการไว้ตามกรอบแนวทางในการพัฒนาโดยด าเนินยุทธศาสตร์การ
บริหาร 7 ด้าน ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน,ยุทธศาสตร์ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต,
ยุทธศาสตร์ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย, ด้านการวางแผน การส่งเสริมการ
ลงทุนพาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว,ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 
ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น และด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล โดย
ได้แปลงไปสู่การปฏิบัติด้วยการจัดท าโครงการหรือกิจกรรมต่าง ๆ  เพ่ือพัฒนาและสร้างความเจริญให้กับท้องถิ่น
รวมทั้งตอบสนองต่อปัญหาความต้องการของท้องถิ่นและครอบคลุมภารกิจหน้าที่ที่กฎหมายก าหนดไว้ 

รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์ฉบับนี้ เป็นการสรุปผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖๕ ทุกโครงการและกิจกรรมเป็นโครงการที่มีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ที่ได้แถลงไว้ซึ่งดิฉันได้
มุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน เพ่ือให้พ่ีน้องประชาชนได้รับประโยชน์และความพึงพอใจสูงสุด ตามที่ได้
มุ่งหวังเอาไว้ภายใต้ข้อจ ากัดหลายประการ ซึ่งดิฉันและคณะได้เข้ามาด าเนินการจนประสบผลส าเร็จเป็นที่น่าพอใจ
ในระดับหนึ่ง โดยในการแก้ไขปัญหาเราจะมุ่งเน้นผู้คนส่วนใหญ่ให้ได้รับประโยชน์มากที่สุด ส าหรับโครงการขนาด
ใหญ่หรือโครงการริเริ่มใหม่ที่จะท าให้ประชาชนโดยส่วนรวมได้รับประโยชน์ จะมีการเตรียมความพร้อมเพ่ือ
ด าเนินการให้เกิดผลเป็นรูปธรรมต่อไป 

ดังนั้น เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.๒537 แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง (ฉบับ
ที่ 7 ) พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา 58/5 ได้ก าหนดให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลจัดท ารายงานแสดงผลการ
ปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์ที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลมาโมงเป็นประจ าทุกปี 

ดิฉนัจึงขอรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายการบริหารส่วนต าบลมาโมงประจ าปี ๒๕๖๕ ดังต่อไปนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ส่งเสริม สนับสนุนและผลักดันให้มีการพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุ ง 
ซ่อมแซม ถนนลาดยาง คอนกรีต เป็นเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐาน รองรับการค้าขาย ผลักดัน ให้มีการก่อสร้าง
และปรับปรุงระบบระบายน้ า พร้อมวางระบบการป้องกันน้ าท่วมในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลมาโมง อย่าง
ยั่งยืน พัฒนาระบบประปาให้เพียงพอในการบริโภคอุปโภค ติดตั้ง ซ่อมแซม และขยายการให้บริการไฟฟ้า 
สาธารณะให้ทั่วถึง เพ่ือสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพ่ีน้องประชาชน พัฒนาแหล่งน้ าเพ่ือใช้ใน
การเกษตรและเป็นสถานที่ท่องเที่ยว และติดตั้ง ไฟ ป้าย สัญญาณจราจรในจุดเสี่ยง เพ่ือความปลอดภัยในการใช้
รถใช้ถนน 



ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน มีโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการ รวมทั้งสิ้น  ๙  โครงการ                      
งบประมาณ 5,152,400บาท 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

ล า 
ดับที่ 

ชื่อโครงการ งบประมาณที่
ด าเนินการ 

หมายเหตุ 

1. 
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยไอตีมุง 1 หมู่
ที่ 4 

1,894,000 
กองช่าง 
 

2. โครงการปรับปรุงคอสะพานบ้านโว 68,000 
กองช่าง 
(เงินสะสม) 

3. โครงการซ่อมแซมถนน คสล. ซอยปารีย์ 5 165,700 
กองช่าง 
(เงินสะสม) 

4. โครงการปรับปรุงถนน คสล. ซอยปารีย์1 2,158,000 
กองช่าง 
(เงินสะสม) 

5. 
โครงการจ้างเหมาขุดและตัดดินสไลด์ทับ
เส้นทางซอยไอปูลง 1 จ านวน 3 จุด 

20,600 
กองช่าง 
(เงินสะสม) 

6. โครงการซ่อนแซมถนน คสล. ซอยวงเวียน1 329,600 
กองช่าง  
(เงินสะสม) 

7. 
โครงการปรับปรุงถนน คสล.ซอยสวนไผ่    
หมู่ที่ 8 

135,200 
กองช่าง 
(เงินสะสม) 

8. 
โครงการซ่อมแซมถนน คสล. ซอยมิยาซาว่า 
3 หมู่ที่ 9 

193,100 
กองช่าง 
(เงินสะสม) 

9. โครงการปรับปรุงถนน คสล  .ซอยสามซอย 2 188,200 
กองช่าง 
(เงินสะสม) 

รวมเป็นเงิน 5,152,400  



ยุทธศาสตร์ที่ 2  ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต ส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา ศิลปะประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
และสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น จัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ คนพิการ ตลอดจน ผู้ด้อยโอกาสให้เข้าถึงสวัสดิการของ
รัฐตามท่ีกฎหมายก าหนดอย่างท่ัวถึงและเป็นธรรมด าเนินงานด้านสาธารณสุข การส่งเสริมสุขภาพ และการควบคุม
ป้องกันโรคในพ้ืนที่อย่างมีคุณภาพและทั่วถึง ส่งเสริม พัฒนา สนับสนุนให้ประชาชนมีอาชีพและท างานเพ่ือเพ่ิม
รายได้โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ก่อสร้าง/ปรับปรุงภูมิทัศน์และสถานที่ท่องเที่ยวให้คลอบคลุมทุก
ชุมชน เพ่ือให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ ส่งเสริมการค้าขาย เป็นการสร้างงาน 
สร้างโอกาส ให้ประชาชนในพื้นท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลมาโมง 
  
ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต มีโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการ รวมทั้งสิ้น 6 โครงการ 
งบประมาณ 7,741,224 บาท 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

ล าดับ
ที ่

ชื่อโครงการ งบประมาณที่
ด าเนินการ 

หมายเหตุ 

1. โครงการเยี่ยมเยียนผู้พิการ 750 กองสวัสดิการสังคม 

2. โครงการเยี่ยมเยียนผู้สูงอายุ 750 กองสวัสดิการสังคม 

3. 
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา 

1,168,446 กองการศึกษาฯ 

4. 
โครงการส่งเสริมศักยภาพการจัด
การศึกษา )หนูน้อยเรียนรู้สู่โลกกว้าง(  

19,280 กองการศึกษาฯ 

5. 
โครงการจัดกิจกรรมให้ความรู้การ
ป้องกันยาเสพติด 

30,000 ส านักปลัด 

6. 
โครงการส่งเสริมอาชีพตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

47,403 กองสวัสดิการสังคม 

รวมเป็นเงิน 7,741,224  



ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สืบทอด
จารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ส่งเสริมและสนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่น เพ่ือเสริมสร้างและท านุบ ารุง
ศาสนา ตลอดจนศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและสนับสนุนการอนุรักษ์โบราณวัตถุและโบราณสถานในท้องถิ่น  
 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น  มีโครงการ/กิจกรรมที่
ด าเนินการ รวมทั้งสิ้น 3 โครงการ งบประมาณ 168,360 บาท 

      
 
ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล การพัฒนาความรู้ความสามารถและคุณธรรม 
จริยธรรมแก่บุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปรับปรุงจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ ตลอดถึงสถานที่ในการ
ปฏิบัติงาน เพ่ือพัฒนาปรับปรุงระบบบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาลให้ทันสมัย รวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ สร้างทัศนคติที่ดตี่อการปฏิบัติงานเพ่ือการบริการประชาชนต่อไป 
 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล  มีโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการ          
รวมทั้งสิ้น 1 โครงการ งบประมาณ 294,160บาท 

ล า 
ดับที่ 

ชื่อโครงการ งบประมาณที่
ด าเนินการ 

หมายเหตุ 

1. 
โครงการอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพ
บุคลากร 

294,160 ส านักปลัด 

รวมเป็นเงิน 294,160  
 
 
 
 
 

ล าดับ
ที ่

ชื่อโครงการ งบประมาณที่
ด าเนินการ 

หมายเหตุ 

1. โครงการรอมฎอนสัมพันธ์ 99,030 กองการศึกษาฯ 

2. โครงการวันเข้าพรรษา 29,330 กองการศึกษาฯ 

3. 
โครงการจัดกิจกรรมในวันของดี
เมืองนราและประเพณีแข่งเรือพระ
ที่นั่ง 

40,000 ส านักปลัด 

รวมเป็นเงิน 168,360  



 
ผลการด าเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุน 
          โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจ าปีงบประมาณ 2565 
 

โครงการ 
งบประมาณที่
เบิกจ่ายไป 

     ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กขนาด 51 - 80 คน 
(ฐานรากแผ่) ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กโรงเรียนนิคมพัฒนา 10 
องค์การบริหารส่วนต าบลมา
โมง อ าเภอสุคิริน จังหวัด
นราธิวาส 

2,320,000 

 

ตลอดระยะเวลาในการบริหารงานที่ผ่านมา ดิฉันพร้อมด้วยคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลมาโมง 
ขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการสนับสนุนและส่งเสริมการปฏิบัติงาน ส่งผลให้การด าเนินงานประสบผลส าเร็จ
ด้วยดีตลอดมา และจะมุ่งมั่นพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลมาโมงให้มีศักยภาพ น าไปสู่ชุมชนที่น่าอยู่อย่างยั่งยืน
ตลอดไป 

 

 

         (นางซียะ  หนูภิรมณ์) 
          นายกองค์การบริหารส่วนต าบลมาโมง 


