ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลกันตังใต้
เรื่อง รายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8
----------------ตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๕๘/๕ วรรคห้า กาหนดให้นายกองค์การบริหารส่วนตาบล จัดทารายงานแสดงผลการ
ปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตาบลเป็นประจาทุกปี คาแถลงนโยบายของนายก
องค์การบริห ารส่ วนตาบล และรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย ให้ ประกาศไว้ ณ ที่ทาการองค์การ
บริหารส่วนตาบล กอปรกับที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลกันตังใต้ รับทราบรายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8 ของนายกองค์การบริหารส่วนตาบลกันตังใต้ เมื่อคราวประชุมสภา สมัยประชุม
สามัญ สมัยที่ 4 ประจาปี ๒๕๕8 เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2558 ไปแล้วนั้น
เพื่อให้การดาเนินการดังกล่าวเป็นไปตามระเบียบทางราชการ องค์การบริหารส่วนตาบลกันตังใต้
จึงประกาศรายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8 ของนายกองค์การบริหารส่วนตาบล
กันตังใต้ รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 15 เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕8
กิตติ กันตังกุล
(นายกิตติ กันตังกุล)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลกันตังใต้

คานา
ตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๕๘/๕ วรรคห้า กาหนดให้นายกองค์การบริหารส่วนตาบล จัดทารายงานแสดงผลการ
ปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตาบลเป็นประจาทุกปี ซึ่งตลอดปีงบประมาณ พ.ศ.
2558 ที่ผ่านมา กระผม ได้บริหารงานองค์การบริหารส่วนตาบลกันตังใต้ เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล และแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน แต่อาจไม่ครอบคลุมทุกปัญหาความต้องการ เหตุเพราะมีข้อจากัดด้าน
งบประมาณ
รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ฉบับนี้ จึงเป็นการสรุปผลการ
ดาเนิ นการ ซึ่งสอดคล้ องกับนโยบายที่กระผมได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่ วนตาบลกันตังใต้ เมื่อวันที่ 23
พฤศจิกายน 2556
กิตติ กันตังกุล
(นายกิตติ กันตังกุล)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลกันตังใต้
17 พฤศจิกายน 2558

สารบัญ
หน้า
1. รายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน
2. รายจ่ายจากเงินสะสม
3. รายจ่ายจากการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปี
4. นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน
4. นโยบายด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
6. นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม และจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
7. นโยบายด้านคุณภาพชีวิตและสังคม
8. นโยบายด้านการเมืองการบริหาร
หน่วยงาน : สานักงานปลัดฯ
หน่วยงาน : กองคลัง
หน่วยงาน : กองช่าง
หน่วยงาน : ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วยงาน : ส่วนสวัสดิการสังคม
หน่วยงาน : งบกลาง
หน่วยงาน : เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
ภาคผนวก

1
1
1
2
2
3
3
4
4
5
6
7
8
9
9
10

รายงานแสดงผลการปฏิบตั ิงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8
ของ นายกองค์การบริหารส่วนตาบลกันตังใต้
นายกิตติ กันตังกุล
แถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนตาบลกันตังใต้
เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลกันตังใต้ ที่เคารพ
ตามที่ กระผมได้แ ถลงนโยบายต่ อสภาองค์ก ารบริห ารส่ ว นต าบลกั น ตังใต้ เมื่ อวัน เสาร์ ที่ 23
พฤศจิกายน 2556 ไว้ 7 ด้าน โดยมุ่งเน้นให้ประชาชนมีส่วนร่วม คือ “ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตรวจสอบ” ตลอดจน
นาหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลกันตังใต้ ซึ่งการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบล
กันตังใต้ถูกกาหนดให้ปฏิบัติงานตามอานาจหน้าที่ที่กฎหมายกาหนด โดยยึดข้อระเบียบ กฎหมาย และแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตาบลเป็นหลัก โดยเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของพี่น้องประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตาบล
กันตังใต้ นั้น
เพื่ อถือ ปฏิ บั ติต ามพระราชบั ญ ญั ติ ส ภาต าบลและองค์ การบริห ารส่ ว นตาบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๕๘/๕ วรรคห้า กาหนดให้นายกองค์การบริหารส่วนตาบลจัดทารายงาน
แสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตาบลเป็นประจาทุก ปี กระผมจึงได้จัดทา
รายงานผลการปฏิบัติงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕8 โดยสรุปดังต่อไปนี้
1. รายจ่ายจากเงินสะสม

: คราวประชุมสภา สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจาปี 2558 เมื่อ
วันที่ 12 มิถุนายน 2558
ลาดับที่
รายการ
งบประมาณจ่ายจริง
(บาท)
1.
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ กชุมชนซอยร่วมใจไปจด
1,486,000.00
ซอยต้นโด หมู่ที่ 4
2.
โครงการปรับปรุงคูระบายน้าริมถนนสายกันตังใต้ - บางแรด บริเวณหมู่ที่ 2
77,000.00
3.
โครงการปรับปรุงคูระบายน้าริมถนนสายกันตังใต้ - บางแรด บริเวณหมู่ที่ 3
213,000.00
4.
โครงการปรับปรุงคูระบายน้าจากซอยบ้านออกไปจดสะพานน้าผึ้ง หมู่ที่ 1
200,000.00
และหมู่ที่ 6
5.
โครงการบุกเบิกถนน ซอยนายหมาด หมู่ที่ 5
88,000.00
6.
โครงการบุกเบิกถนน ซอยนายซวด หมู่ที่ 3
73,000.00
7.
โครงการปรับปรุงไหล่ทางถนนสายหัวหาดใหญ่ หมู่ที่ 5
272,500.00

2. รายจ่ายจากการโอนเงินงบประมาณ : คราวประชุมสภา สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจาปี 2558 เมื่อ
(กรณีตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)
วันที่ 13 สิงหาคม 2558
ลาดับที่
รายการ
งบประมาณจ่ายจริง
(บาท)
1.
โครงการปรับ ปรุงรั้ว/กาแพงศูนย์พัฒ นาเด็กเล็กองค์การบริห ารส่ วนตาบล
524,000.00
กันตังใต้

-23. นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ลาดับที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

รายการ

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยแยกจากถนนขื่อนา ซอย 1
(เชื่อมต่อกับเขตเทศบาลฯ) หมู่ที่ 1
โครงการปรับปรุงและบุกเบิกถนน ซอยข้างบ้านนางวันดี หมู่ที่ 3
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและปรับปรุงถนน ซอยหลังอนามัย
หมู่ที่ 4
โครงการปรับปรุงถนน ซอยท่าสาย หมู่ที่ 5
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสะพานน้าผึ้ง หมู่ที่ 6
โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยในไร่ หมู่ที่ 6
โครงการปรับปรุงพื้นที่บริเวณริมถนนทางเข้าสานักสงฆ์บ้านกันตังใต้ หมู่ที่ 6

4. นโยบายด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ลาดับที่
รายการ
๑.
๒.
๓.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจาปี พ.ศ.2558
โครงการอาหารกลางวันให้เด็กก่อนเกณฑ์ใน ศพด.
โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะของผู้เรียน
โครงการพานักเรียนไปทัศนศึกษา
โครงการสานสัมพันธ์ผู้ปกครอง ศพด.
ค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้เด็กนักเรียนระดับอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่ 6
และเด็กก่อนเกณฑ์ใน ศพด.
อุด หนุ น กิ จ การการศึ กษาตามโครงการอาหารกลางวัน เด็ กนั กเรียนระดั บ
อนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่ 6
โครงการสนับสนุนการถือศีลอด
โครงการสืบสานประเพณีชักพระ
โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมเด็กและเยาวชน
โครงการส่งเสริมสนับสนุนหมู่บ้านถือศีล 5
อุดหนุ น มัส ยิ ดดารุส สลามบ้ านจุปะ ตามโครงการจ้างเหมาครูส อนศาสนา
อิสลามและจริยธรรม ประจาปี 2558
อุดหนุนมัสยิดบ้านแตะหรา ตามโครงการจ้างเหมาครูสอนศาสนาอิสลามและ
จริยธรรม ประจาปี 2558
อุดหนุนมัสยิดมูญ่าฮีดีนบ้านเกาะเคี่ยม ตามโครงการจ้างเหมาครูสอนศาสนา
อิสลามและจริยธรรม ประจาปี 2558

งบประมาณจ่ายจริง
(บาท)
128,000.00
202,500.00
223,000.00
52,000.00
157,000.00
119,000.00
81,000.00
งบประมาณจ่ายจริง
(บาท)
156,380.00
308,000.00
20,000.00
4,485.00
615,720.00
1,278,400.00
39,670.00
70,000.00
79,876.00
3,080.00
10,000.00
20,000.00
50,000.00

-35. นโยบายด้านสิ่งแวดล้อมและจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
ลาดับที่
รายการ
๑.

โครงการอนุรักษ์ป่าชายเลนและป่าบก

6. นโยบายด้านคุณภาพชีวิตและสังคม
ลาดับที่
๑.
๒.
๓.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

รายการ

ค่าบอกรับวารสาร
โครงการจัดทาแผนพัฒนา อบต.
โครงการฝึกอบรมกฎหมายทั่วไปที่ประชาชนควรรู้
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้การป้องกันและระงับอัคคีภัย
ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า
อุดหนุนศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.) ในเขต อบต.
ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันกีฬาสร้างสัมพันธ์ตา้ นยาเสพติด ประจาปี 2558
ค่าใช้จ่ายในการส่งทีมกีฬาของ อบต.ไปทาการแข่งขันมหกรรมกีฬาท้องถิ่น
“พระยารัษฎาเกมส์” ประจาปี 2557
ค่าใช้จ่ายในการส่งทีมกีฬาของ อบต.ไปทาการแข่งขันกีฬาภายนอก
โครงการเข้าค่ายเยาวชนพัฒนาทักษะกีฬา
อุดหนุนกาชาดจังหวัดตรัง
โครงการกิจกรรมค่ายผู้นาเด็ก เยาวชนห่างไกลยาเสพติด
โครงการส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มอาชีพสตรี
โครงการสนับสนุนกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุ
โครงการสนับสนุนกิจกรรมชมรมสภาเด็กและเยาวชนตาบลกันตังใต้
โครงการส่งเสริมภาวะผู้นาและพัฒนาสตรีตาบลกันตังใต้ ประจาปี 2558
โครงการเสริมสร้างจิตอาสาของเยาวชนตาบลกันตังใต้
อุดหนุนศูนย์พัฒนาครอบครัวตาบลกันตังใต้
โครงการส่งเสริมประเพณีวันผู้สูงอายุและวันครอบครัว ประจาปี 2558
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (เงินอุดหนุนทั่วไป กาหนดวัตถุประสงค์)
เบี้ยยังชีพผู้พิการ (เงินอุดหนุนทั่วไป กาหนดวัตถุประสงค์)
สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น อบต.กันตังใต้

งบประมาณจ่ายจริง
(บาท)
งบประมาณจ่ายจริง
(บาท)
48,780.00
9,764.00
15,618.00
29,758.00
26,563.25
49,020.00
94,647.00
196,131.00
55,811.00
10,000.00
17,983.00
39,218.00
3,746.00
50,000.00
70,000.00
96,000.00
6,173,100.00
867,800.00
130,000.00

-46. นโยบายด้านการเมืองการบริหาร
สำนักงำนปลัดฯ
ลาดับที่
๑.
๒.
๓.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

รายการ

เงินเดือนนายก/ รองนายก อบต.
เงินค่าตอบแทนประจาตาแหน่งนายก/ รองนายก อบต.
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/ รองนายก อบต.
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก อบต.
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา อบต.
เงินเดือนพนักงาน
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน
เงินประจาตาแหน่ง
ค่าจ้างลูกจ้างประจา
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจา
ค่าจ้างพนักงานจ้าง
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ค่าเช่าบ้าน
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
ค่าโฆษณาและเผยแพร่
ค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือและข้อบัญญัติต่าง ๆ
ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ
ค่าเบี้ยประกัน
ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล
ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุม
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธี
ค่าใช้จ่ายในการเลื อกตั้งผู้ บ ริห าร สมาชิก อบต.และสนับสนุนค่าใช้จ่าย
สาหรับเลือกตั้ง ส.ส.และ ส.ว.
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ
โครงการเสริ มสร้างทัศนคติและจิตส านึกที่ ดีงามในการอยู่ร่ว มกันอย่าง
สมานฉันท์
โครงการพัฒนาศักยภาพของคณะผู้บริหาร สมาชิก อบต. เจ้าหน้าที่ อบต.
พนักงานจ้าง และผู้นาชุมชน
โครงการปกป้องสถาบันสาคัญของชาติ
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม (วงเงินไม่เกิน 5,000.-บาท)
วัสดุสานักงาน

งบประมาณจ่ายจริง
(บาท)
514,080.00
42,120.00
42,120.00
86,400.00
1,195,200.00
2,149,811.00
73,860.00
151,200.00
202,300.00
6,740.00
479,410.00
37,950.00
400,000.00
9,660.00
172,400.00
39,878.00
42,826.00
4,800.00
315,000.00
30,946.54
7,060.00
8,825.00
50,960.00
84,367.11
107,600.00
11,993.00
38,528.00
17,900.00
57,893.65

-56. นโยบายด้านการเมืองการบริหาร (ต่อ)
สำนักงำนปลัดฯ (ต่อ)
ลาดับที่
รายการ
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุการเกษตร
วัสดุคอมพิวเตอร์
ค่าไฟฟ้าสาหรับที่ทาการ อบต.
ค่าโทรศัพท์
ค่าไปรษณีย์
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม
ครุภัณฑ์สานักงาน : จัดซื้อตู้เก็บเอกสารชนิดสองบาน จานวน 2 ตู้
ครุ ภั ณ ฑ์ โ ฆษณาและเผยแพร่ : จั ด ซื้ อ กล้ อ งถ่ ายรูป ดิ จิ ต อล จ านวน 1
เครื่อง
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ : จัดซื้อเครื่องพิมพ์สี จานวน 1 เครื่อง
ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (วงเงินเกินกว่า 5,000.-บาท)
อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตาบลโคกยาง ตามโครงการพัฒนาและส่งเสริม
ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างของหน่วยการบริหารราชการ
ส่วนท้องถิ่น
รายจ่ายอื่นเพื่อจ่ายเป็ นค่าจ้ างสารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการจาก
องค์การบริหารส่วนตาบล
รายจ่ายในกิจการศูนย์ อปพร.อบต.กันตังใต้
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสาคัญ
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง : จัดซื้อหัวฉีดด้ามปืน จานวน 1 อัน
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง : จัดซื้อข้อต่อทางแยกน้าจากหัวประปาดับเพลิง
พร้อมประแจเปิดวาล์ว จานวน 1 ชุด

งบประมาณจ่ายจริง
(บาท)
9,792.03
6,730.00
60,694.00
235,891.82
920.00
42,470.00
215,897.60
8,729.61
18,346.00
11,800.00
9,990.00
17,500.00
102,835.87
20,000.00
20,000.00
46,868.00
29,758.00
25,000.00
10,000.00

กองคลัง
ลาดับที่
1.
2.
3.
4.
5.

รายการ
เงินเดือนพนักงาน
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน
เงินประจาตาแหน่ง
ค่าจ้างลูกจ้างประจา
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจา

งบประมาณจ่ายจริง
(บาท)
528,912.00
14,040.00
21,000.00
208,180.00
860.00

-66. นโยบายด้านการเมืองการบริหาร (ต่อ)
กองคลัง (ต่อ)
ลาดับที่
รายการ
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

ค่าจ้างพนักงานจ้าง
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง
เงิน ประโยชน์ ตอบแทนอื่น ส าหรับพนั กงานส่ วนท้องถิ่นเป็น กรณี พิ เศษ
(เงินรางวัลประจาปี)
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ค่าเช่าบ้าน
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ
ค่าใช้จ่ายในการจัดทาแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
ค่าใช้จ่ายโครงการอบรม E-laas
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม (วงเงินไม่เกิน 5,000.-บาท)
วัสดุสานักงาน
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
วัสดุคอมพิวเตอร์
ค่าไปรษณีย์
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม
ครุภัณฑ์สานักงาน : จัดซื้อโต๊ะ-เก้าอี้ ระดับ 3-5 จานวน 1 ชุด
ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (วงเงินเกินกว่า 5,000.-บาท)

งบประมาณจ่ายจริง
(บาท)
328,220.00
1,010.00
372,000.00
10,650.00
21,000.00
348,982.00
2,796.00
23,752.00
23,900.00
16,390.00
109,790.00
12,800.00
38,457.00
1,776.60
57,090.00
4,680.00
8,346.00
8,700.00

กองช่ำง
ลาดับที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

รายการ
เงินเดือนพนักงาน
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน
เงินประจาตาแหน่ง
ค่าจ้างพนักงานจ้าง
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ค่าเช่าบ้าน

งบประมาณจ่ายจริง
(บาท)
130,530.00
732,960.00
57,480.00
200,000.00
3,780.00
19,200.00

-76. นโยบายด้านการเมืองการบริหาร (ต่อ)
กองช่ำง (ต่อ)
ลาดับที่
รายการ
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
ลาดับที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ
ค่าใช้จ่ายเพื่อการวางแผนและปรับปรุงผังเมืองรวม/ชุมชน
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม (วงเงินไม่เกิน 5,000.-บาท)
วัสดุสานักงาน
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุก่อสร้าง : จัดซื้อวัสดุเกี่ยวกับการก่อสร้าง
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุคอมพิวเตอร์
วัสดุอื่น ๆ
ค่าบริการสื่อสารโทรคมนาคม
ครุภัณฑ์สานักงาน : จัดซื้อโต๊ะทางานระดับ 1-2 พร้อมเก้าอี้ จานวน 1 ชุด
ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (วงเงินเกินกว่า 5,000.-บาท)
จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (กิจการประปา)
ค่าไฟฟ้าสาหรับกิจการประปาของ อบต.
ค่าน้าประปา (การประปาส่วนภูมิภาคสาขากันตัง)
ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ส่วนกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม
รายการ
เงินเดือนพนักงาน
เงินประจาตาแหน่ง
ค่าจ้างพนักงานจ้าง
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ค่าเช่าบ้าน
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
ค่าโฆษณาและเผยแพร่
ค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ

งบประมาณจ่ายจริง
(บาท)
1,044,939.50
6,657.09
19,948.00
132,566.00
15,925.00
39,550.00
275,447.41
42,830.00
8,346.000
311,757.70
187,126.00
526,356.18
3,687.22
249,300
งบประมาณจ่ายจริง
(บาท)
246,840.00
30,258.00
10,764.00
80,000.00
8,434.00
-

-86. นโยบายด้านการเมืองการบริหาร (ต่อ)
ส่วนกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม (ต่อ)
ลาดับที่
รายการ
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ
ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม (วงเงินไม่เกิน 5,000.-บาท)
วัสดุสานักงาน
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุคอมพิวเตอร์
ค่าไฟฟ้าสาหรับ ศพด.
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม (วงเงินเกินกว่า 5,000.-บาท)
วัสดุกีฬา

งบประมาณจ่ายจริง
(บาท)
212,518.00
3,027.00
18,747.00
69,063.00
39,447.00
418.00
3,765.00
13,530.00
5,468.46
6,400.00
80,000.00

ส่วนสวัสดิกำรสังคม
ลาดับที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

รายการ
เงินเดือนพนักงาน
เงินประจาตาแหน่ง
ค่าจ้างพนักงานจ้าง
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ค่าเช่าบ้าน
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
ค่าโฆษณาและเผยแพร่
ค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ
ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ
ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม (วงเงินไม่เกิน 5,000.-บาท)

งบประมาณจ่ายจริง
(บาท)
246,840.00
42,000.00
191,600.00
75,120.00
90,000.00
36,000.00
7,278.00
4,918.00
948.00
11,035.00
4,800.00
-

-96. นโยบายด้านการเมืองการบริหาร (ต่อ)
ส่วนสวัสดิกำรสังคม (ต่อ)
ลาดับที่
รายการ
16.
17.
18.
19.

วัสดุสานักงาน
วัสดุคอมพิวเตอร์
ครุภัณฑ์สานักงาน : จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 2 บาน จานวน 1 ตู้
ครุภัณฑ์สานักงาน : จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร ชนิด 2 บาน จานวน 1 ตู้

งบประมาณจ่ายจริง
(บาท)
19,589.00
10,900.00
4,900.00
4,900.00

งบกลำง
ลาดับที่
1.
2.
3.

รายการ
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
เงินสารองจ่าย
เงินสมทบกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น

งบประมาณจ่ายจริง
(บาท)
89,682.00
241,026.00
162,670.00

เงินอุดหนุนเฉพำะกิจ
ลาดับที่

รายการ

1.
2.
3.
4.
5.

โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนกันตังใต้ – บางแรด หมู่ที่ 2
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยริมกาแพงวัด – ชุมชนเคหะฯ หมู่ที่ 6
โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างตามจุดแยกจุดเสี่ยงในเขต อบต.
โครงการปรับปรุงผิวจราจรสายกันตังใต้ – บางแรด หมู่ที่ 2
โครงการซ่อมสร้างผิวจราจร Cape Seal (แบบ Skin Patch) ถนนกันตังใต้
– บางแรด หมู่ที่ 5
กล้องวงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้ง จานวน 8 จุด หมู่ที่ 4

6.

งบประมาณจ่ายจริง
(บาท)
1,045,000.00
682,000.00
279,500.00
1,324,000.00
114,500.00
994,000.00

จ่ำยขำดเงินสะสม
ลาดับที่
1.

รายการ
จัดซื้อน้าแจกจ่ายครัวเรือนแก้ปัญหาภัยแล้ง จานวน 130 เที่ยว

งบประมาณจ่ายจริง
(บาท)
39,000.00

ท่าน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลกันตังใต้ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ
การดาเนินงานข้างต้น กระผมเพียงคนเดียวไม่สามารถที่จะดาเนินการให้สาเร็จลุล่วงไปได้ หาก
ขาดซึ่ งความร่ ว มมื อจากทุ กภาคส่ วน อาทิ เช่น ผู้ น าฝ่ ายปกครองท้ องที่ ผู้ น าท้ องถิ่ น พนั กงาน เจ้ าหน้ าที่
หน่วยงานราชการทั้งในและนอกพื้นที่ ภาครัฐ ภาคเอกชน ตลอดจนกลุ่มองค์กรต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งพี่น้อง
ประชาชนชาวตาบลกันตังใต้ที่ให้ความร่วมมือด้วยดีตลอดมา
นายกิตติ กันตังกุล

นายกองค์การบริหารส่วนตาบลกันตังใต้
17 พฤศจิกายน ๒๕๕8
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ประมวลภาพกิจกรรมเด่น ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2558
1. นโยบายการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
โครงสร้างพื้นฐานเป็นสิ่งจาเป็นที่องค์กรภาครัฐจะต้องจัดบริการสาธารณะให้แก่พี่น้องประชาชนให้ได้รับ
ความสะดวก จึงได้จัดทาโครงการต่าง ๆ เช่น โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสะพานน้าผึ้ง หมู่ที่ 6
เป็นต้น
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสะพานน้าผึ้ง หมู่ที่ 6

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยริมกาแพงวัด หมู่ที่ 6

- 11 2. นโยบายการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจเพื่อให้ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลกันตังใต้ อยู่ดีกินดีและสามารถ
ดารงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข พี่น้องประชาชนมีรายได้เพียงพอต่อการดารงชีพ สามารถดูแลคนในครอบครัว
และมีรายได้เสริม จึงได้จัดทาโครงการต่าง ๆ เช่น โครงการส่งเสริมอาชี พการปลู กผั กสวนครัวปลอดสารพิษแก่
ผู้สูงอายุ เป็นต้น

3. นโยบายการพัฒนาด้านส่งเสริมการท่องเที่ยว
องค์การบริหารส่วนตาบลกันตังใต้ พัฒนาที่ป่าชุมชนที่อุดมสมบูรณ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่ป่าชายเลน ซึ่ง
สามารถรองรับการศึกษาและท่องเที่ยวระบบเชิงนิเวศได้เป็นอย่างดี ตลอดจนส่งเสริมและปรับปรุงภูมิทัศน์ในเขต
องค์การบริหารส่วนตาบลกันตังใต้ตลอดจนพัฒนาป่าชุมชนบ้านแตะหราและเกาะเนรมิตให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว เช่น
โครงการก่อสร้างเขื่อนกั้นตลิ่งพัง เกาะเนรมิต หมู่ที่ 1 เป็นต้น

- 12 3. นโยบายการพัฒนาด้านสังคม
พัฒนาศักยภาพของพี่น้องประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลกันตังใต้ โดยการสนับสนุน ส่งเสริมให้
พี่น้องประชาชนได้รับโอกาสเท่าเทียมกันที่จะเรียนรู้และฝึกอบรมได้ตลอดชีวิต และมีปัญญาเป็นทุนไว้สร้างงาน
สร้างรายได้ พร้อมทั้งส่งเสริมสนับสนุน ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และด้านสาธารณสุข ตลอดจนการ
เสริ มสร้างความเข้ มแข็ งของชุม ชนเพื่ อให้ พี่ น้อ งประชาชนมี ชีวิตที่ ดี ขึ้น เช่ น โครงการจัด ท าแผนพั ฒ นา อบต.,
โครงการส่งเสริมกิจกรรมชมรมสภาเด็กและเยาวชนตาบลกันตังใต้ และโครงการส่งเสริมภาวะผู้นาและพัฒนาสตรี
ตาบลกันตังใต้ เป็นต้น

3.1 การพัฒนาด้านสังคม
โครงการจัดทาแผนพัฒนา อบต.

โครงการสนับสนุนกิจกรรมชมรมสภาเด็กและเยาวชนตาบลกันตังใต้

โครงการส่งเสริมภาวะผู้นาและพัฒนาสตรีตาบลกันตังใต้
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3.2 การพัฒนาด้านการศึกษา

3.3 การพัฒนาด้านวัฒนธรรม
กิจกรรมถวายเทียนพรรษา

3.4 การพัฒนาด้านกีฬาและนันทนาการ
โครงการแข่งขันกีฬาสร้างสัมพันธ์ต้านยาเสพติด

- 14 3.5 การพัฒนาด้านสาธารณสุข
โครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก

4. นโยบายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
องค์การบริหารส่วนตาบลกันตังใต้ มีนโยบายในการฟื้นฟูสภาพและการป้องกันการเสื่อมโทรมหรือสูญสิ้น
ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงได้ร่วมกิจกรรมปลูกป่าชายเลน เช่น โครงการปลูกป่าเพื่อพ่อ ถือเป็น
การบูรณาการการทางานร่วมกันระหว่างอาเภอกันตัง องค์การบริหารส่วนตาบลกันตังใต้ ผู้นาฝ่ายปกครองท้องที่
ผู้นาท้องถิ่น และส่วนราชการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น
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5. นโยบายด้านการเมืองการบริหาร
องค์การบริหารส่วนตาบลกัน ตังใต้ จะส่งเสริมคนดีและมุ่งมั่นบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล ซึ่งมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์ของงานเป็นหลัก เช่น โครงการเสริมสร้างทัศนคติและจิตสานึกที่ดีงาม โครงการพัฒนาศักยภาพของคณะ
ผู้บริหาร สมาชิก อบต. เจ้าหน้าที่ อบต. พนักงานจ้างและผู้นาชุมชน เป็นต้น
โครงการเสริมสร้างทัศนคติและจิตสานึกที่ดีงาม

โครงการพัฒนาศักยภาพของคณะผู้บริหาร สมาชิก อบต. เจ้าหน้าที่ อบต.

- 16 โครงการฝึกอบรมกฎหมายที่ประชาชนควรรู้

โครงการฝึกอบรมทบทวน อปพร.

- 17 โครงการฝึกอบรมระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS)

