ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลกันตังใต้
เรื่อง รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕7
----------------ตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๕)
พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๕๘/๕ วรรคห้า กาหนดว่าให้นายกองค์การบริหารส่วนตาบลจัดทารายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน
ตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตาบลเป็นประจาทุกปี คาแถลงนโยบายของนายกองค์การบริหาร
ส่วนตาบลและรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย ให้ประกาศไว้ ณ ที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบล กอปร
กับที่ประชุมสภาฯ รับทราบรายงานแสดงผลการปฏิ บัติงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕7 ของนายกองค์การบริหาร
ส่วนตาบลกันตังใต้ เมื่อคราวประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลกันตังใต้ สมัย ประชุมวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ ๑
ประจาปี ๒๕๕7 เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2557 ไปแล้วนั้น
เพื่อให้การดาเนินการดังกล่าวเป็นไปตามระเบียบของทางราชการ จึงประกาศรายงานแสดงผลการ
ปฏิบัติงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕7 ของนายกองค์การบริหารส่วนตาบลกันตังใต้ รายละเอียดแนบท้ายประกาศ
นี้
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 29 เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕7
กิตติ กันตังกุล
(นายกิตติ กันตังกุล)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลกันตังใต้

คานา
ตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๕)
พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๕๘/๕ วรรคห้า กาหนดให้นายกองค์การบริหารส่วนตาบลจัดทารายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตาม
นโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตาบลเป็นประจาทุกปี ซึ่งตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 กระผม ได้
บริหารงานองค์การบริหารส่วนตาบลกันตังใต้ เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้อง
ประชาชน แต่อาจไม่ครอบคลุมทุกปัญหาความต้องการ เหตุเพราะมีข้อจากัดด้านงบประมาณ
รายงานแสดงผลการปฏิบั ติ ง านประจ าปีง บประมาณ พ.ศ. 2557 ฉบั บนี้ จึ งเป็นการสรุปผลการ
ดาเนินการ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายที่กระผมได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตาบลกันตังใต้ เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน
2556
นายกิตติ กันตังกุล
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลกันตังใต้
ธันวาคม 2557

สารบัญ
หน้า
1. รายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน
2. รายจ่ายจากเงินสะสม
3. รายจ่ายจากการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปี
4. นโยบายด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
6. นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม และจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
7. นโยบายด้านคุณภาพชีวิตและสังคม
8. นโยบายด้านการเมืองการบริหาร
หน่วยงาน : สานักงานปลัดฯ
หน่วยงาน : กองคลัง
หน่วยงาน : กองช่าง
หน่วยงาน : ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วยงาน : ส่วนสวัสดิการสังคม
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รายงานแสดงผลการปฏิบตั ิงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕7
ของ นายกองค์การบริหารส่วนตาบลกันตังใต้
นายกิตติ กันตังกุล
แถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนตาบลกันตังใต้
เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลกันตังใต้ ที่เคารพ
ตามที่ กระผมได้แถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนตาบลกันตังใต้ เมื่อวันเสาร์ที่ 23 พฤศจิกายน
2556 ไว้ 7 ด้าน โดยมุ่งเน้นให้ประชาชนมีส่วนร่วม คือ ร่วมคิด ร่วมทา ร่วมตรวจสอบ ตลอดจนนาหลักธรรมาภิบาลมา
ใช้ใ นการพัฒ นาองค์ก ารบริ ห ารส่ ว นตาบลกัน ตัง ใต้ ซึ่ง การพัฒ นาองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตาบลกัน ตัง ใต้ ถูก กาหนดให้
ปฏิบัติงานตามอานาจหน้าที่ที่กฎหมายกาหนด โดยยึดข้อระเบียบ กฎหมาย และแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบล
เป็นหลัก โดยเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของพี่น้องประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลกันตังใต้
การกาหนดนโยบายการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลกันตังใต้ดังกล่าวได้วางอยู่บนพื้นฐาน
ความเป็นจริงของด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และสถานการณ์ในปัจจุบัน ตลอดจนเพื่อให้สามารถดาเนินนโยบายจน
บรรลุเป้าหมายตามที่กาหนดไว้ได้ ทั้งนี้ การปฏิบัติงานตามอานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบลกันตัง ใต้ต้อง
เป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของพี่น้องประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลกันตังใต้อย่างแท้จริง โดยใช้วิธีการบริหาร
บ้านเมืองที่ดีและคานึงถึงการมีส่วนร่วมของพี่น้องประชาชนในการแสดงความคิดเห็นในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น การ
จัดทางบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างโปร่งใสและการเปิดเผยข้อมูล
ข่าวสารให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการนั้น
เพื่อถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๕๘/๕ วรรคห้า กาหนดให้นายกองค์การบริหารส่วนตาบลจัดทารายงานแสดงผลการ
ปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตาบลเป็นประจาทุกปี กระผมจึงได้จัดทารายงานผลการ
ปฏิบัติงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕7 โดยสรุปดังต่อไปนี้
1. รายจ่ายจากเงินสะสม

: คราวประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ประจาปี 2556 ครั้งที่ 1/2556
เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2556
ลาดับที่
รายการ
งบประมาณจ่ายจริง (บาท)
1.
โครงการปรับปรุงบริเวณลาน คสล.เอนกประสงค์ หมู่ที่ 6
192,900.: คราวประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจาปี 2557 ครั้งที่ 1/2557
เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557
ลาดับที่
รายการ
งบประมาณจ่ายจริง (บาท)
1.
โครงการบุกเบิกถนนชุมชนใสใหญ่ หมู่ที่ 2
571,000.2.
โครงการบุกเบิกถนนแยกจากซอยใสใหญ่ (หน้าบ้าน ส.อบต.จานูญ) หมู่ที่ 2
47,000.3.
โครงการบุกเบิกถนนแยกจากถนนสายกันตังใต้ – บางแรด หมู่ที่ 2
86,000.4.
โครงการบุกเบิกถนนแยกจากซอยโรงงาน หมู่ที่ 2
52,000.5.
โครงการปรับปรุงคูระบายน้าริมถนนสายท่าเสม็ด (บริเวณกุโบร์) หมู่ที่ 4
62,000.-

-21. รายจ่ายจากเงินสะสม (ต่อ)
ลาดับที่
รายการ
งบประมาณจ่ายจริง (บาท)
6.
โครงการปรับปรุงรางระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็ก ริมถนนสายวังวน – เกาะ
34,200.เคี่ยม หมู่ที่ 4
7.
โครงการปรับปรุงรางระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็กริมถนนทางเข้าสะพานท่า
64,000.เทียบเรือ (สะพานหลวง) หมู่ที่ 4
: คราวประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจาปี 2557 ครั้งที่ 1/2557
เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2557
ลาดับที่
รายการ
งบประมาณจ่ายจริง (บาท)
1.
โครงการปรับปรุงคูระบายน้า หมู่ที่ 6
413,000.2. รายจ่ายจากการโอนเงินงบประมาณ : คราวประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ประจาปี ๒๕๕6 ครั้งที่ 1/2556
(กรณีตั้งจ่ายรายการใหม่)
เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2556
ลาดับที่
รายการ
งบประมาณจ่ายจริง (บาท)
1.
ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง ประกอบด้วย.27,500.- สายส่งน้าดับเพลิง ขนาด 1.5 นิ้ว พร้อมข้อต่อทองเหลืองชนิดสวมเร็ว (แบบ
ยาง) ความยาวไม่น้อยกว่า 20 เมตร จานวน 2 เส้น
- สายส่งน้าดับเพลิง ขนาด 2.5 นิ้ว พร้อมข้อต่อทองเหลืองชนิดสวมเร็ว (แบบ
ผ้า) ความยาวไม่น้อยกว่า 20 เมตร จานวน 1 เส้น
: คราวประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจาปี ๒๕๕7 ครั้งที่ 1/2557
เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557
ลาดับที่
รายการ
งบประมาณจ่ายจริง (บาท)
1.
ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์สานักงาน ประกอบด้วย.22,600.- โต๊ะเหล็กพร้อมเก้าอี้สาหรับนายก อบต. จานวน 1 ชุด
- เก้าอี้สาหรับรองนายก อบต. จานวน 1 ตัว
- โต๊ะเหล็กสาหรับเลขานุการนายก อบต. จานวน 1 ตัว
2.
ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง ประกอบด้วย.44,400.- ถังดับเพลิงเคมีขนาด 15 ปอนด์ พร้อมตู้เก็บชนิดถังคู่ จานวน 8 ชุด
3.
ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ประกอบด้วย.12,400.- เครื่องทาน้าร้อน น้าเย็น แบบ 3 ก๊อก จานวน 2 เครื่อง
4.
ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุงรักษาและ
250,000.ปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เช่น ค่าปรับปรุงระบบระบายน้า คูระบายน้า
ถนนและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ (รายจ่ายเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติที่มี
วงเงินเกินกว่า 5,000.-บาท) (กองช่าง)
: คราวประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจาปี 2557 ครั้งที่ 1/2557
เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2557
ลาดับที่
รายการ
งบประมาณจ่ายจริง (บาท)
1.
โครงการบุกเบิกถนนซอยสมใจนึก หมู่ที่ 5
69,000.-

-32. รายจ่ายจากการโอนเงินงบประมาณ (กรณีตั้งจ่ายรายการใหม่) (ต่อ)
ลาดับที่
รายการ
งบประมาณจ่ายจริง (บาท)
2.
โครงการบุกเบิกถนน หมู่ที่ 1 (ต่อจากของเดิม)
74,000.3.
โครงการปรับปรุงอาคารสานักงานที่ทาการ อบต.กันตังใต้
99,000.4.
โครงการปรับปรุงพื้นที่บริเวณริมสระน้าโรงเรียนบ้านจุปะ หมู่ที่ 3
62,000.5.
โครงการปรับปรุงคูระบายน้าริมถนนสายกันตังใต้ – บางแรด หมู่ที่ 3
98,000.(ป่าช้าจุปะ)
6.
โครงการปรับปรุงคูระบายน้าริมถนนสายวังวน – เกาะเคี่ยม หมู่ที่ 4
88,000.7.
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอาเภอกันตัง เพื่อขยายเขตไฟฟ้า ปักเสา
24,561.26
แรงต่าพร้อมพาดสายซอยตรงข้ามสานักสงฆ์กันตังใต้ หมู่ที่ 6
8.
อุดหนุนการประปาส่วนภูมิภาค สาขาอาเภอกันตัง เพื่อขยายเขตประปาส่วน
55,700.ภูมิภาค ซอยริมกาแพงวัด หมู่ที่ 6
9.
โครงการติดตั้งสัญลักษณ์จราจรพร้อมตีเส้นชะลอความเร็วถนนจุดเสี่ยงในเขต
142,500.พื้นที่ อบต.กันตังใต้
10. โครงการจัดซื้อเรือตรวจการณ์ อบต.กันตังใต้
254,000.3. นโยบายด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ลาดับที่
รายการ
งบประมาณจ่ายจริง (บาท)
๑.
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจาปี 2557
155,800.๒.
โครงการอาหารกลางวันให้เด็กก่อนเกณฑ์ใน ศพด.
219,231.๓.
โครงการจัดจ้างค่าพาหนะรถรับ – ส่ง เด็กนักเรียน ศพด.(สมทบ 50%)
19,000.๔.
โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะของผู้เรียน
4,750.๕.
โครงการพานักเรียนไปทัศนศึกษา
20,000.6.
โครงการวันบัณฑิตน้อย
7.
โครงการสานสัมพันธ์ผู้ปกครอง ศพด.
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) ประถม
8.
555,379.72
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) ศพด.
9.
87,394.93
10. อุดหนุนกิจการศึกษาตามโครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียนระดับอนุบาลถึง
1,432,000.ประถมศึกษาปีที่ ๖
11. โครงการพิธีเข้าสุนัตหมู่
12. โครงการถือศีลอดในเดือนรอมฎอน
30,000.13. โครงการสนับสนุนประเพณีเรือพระ
99,000.14. อุดหนุนมัสยิดดารุสลามบ้านจุปะตามโครงการจ้างเหมาครูสอนศาสนาอิสลาม
10,000.และจริยธรรม
15. อุดหนุนมัสยิดบ้านแตะหราตามโครงการจ้างเหมาครูสอนศาสนาอิสลามและ
จริยธรรม
16. อุดหนุนมัสยิดมูญ่าฮีดีนบ้านเกาะเคี่ยมตามโครงการจ้างเหมาครูสอนศาสนา
อิสลามและจริยธรรม
17. โครงการจัดการแข่งขันกีฬาภายในต้านภัยยาเสพติด
219,258.18. ค่าใช้จ่ายในการส่งทีมกีฬาของ อบต.ไปทาการแข่งขันกีฬาพระยารัษฎาเกมส์
-

-43. นโยบายด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (ต่อ)
ลาดับที่
รายการ
๑9. ค่าใช้จ่ายในการส่งทีมกีฬาของ อบต.ไปทาการแข่งขันกีฬาภายนอก
20. วัสดุกีฬา
21. อุดหนุน อบต.นาเกลือ ตามโครงการจัดการแข่งขันมหกรรมกีฬาท้องถิ่น
“พระยารัษฎาเกมส์” ครั้งที่ 11
22. โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมแก่เยาวชนอิสลาม
4. นโยบายด้านสิ่งแวดล้อมและจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
ลาดับที่
รายการ
๑.
โครงการอนุรักษ์ป่าชายเลนและป่าบก

งบประมาณจ่ายจริง (บาท)
296,480.79,160.82,280.งบประมาณจ่ายจริง (บาท)
-

5. นโยบายด้านคุณภาพชีวิตและสังคม
ลาดับที่
รายการ
งบประมาณจ่ายจริง (บาท)
๑.
ค่าบอกรับวารสาร
44,930.๒.
ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ
163,636.๓.
ค่าเบี้ยประกัน
30,946.54
๔.
โครงการสนับสนุนการดาเนินงานของศูนย์ อปพร.
49,706.80
๕.
ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
29,105.90
๖.
ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า
30,000.7.
โครงการน้ามันทอดซ้า
8.
อุดหนุนศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.) ในเขต อบต.
90,000.9.
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพแก่กลุ่มอาชีพต่าง ๆ ของประชาชน
10,000.10. โครงการส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มอาชีพสตรี
11. อุดหนุนศูนย์พัฒนาครอบครัวตาบลกันตังใต้
80,000.12. โครงการรดน้าขอพรผู้สูงอายุ
35,918.13. เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
5,980,100.14. เบี้ยยังชีพคนพิการ
533,000.15. เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
99,500.16. เงินสมทบเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
17. เงินสมทบกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น อบต.กันตังใต้
83,000.6. นโยบายด้านการเมืองการบริหาร
(สานักงานปลัดฯ)
ลาดับที่
รายการ
๑.
เงินเดือนนายก/ รองนายก อบต.
๒.
เงินค่าตอบแทนประจาตาแหน่งนายก/ รองนายก อบต.
๓.
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/ รองนายก อบต.
๔.
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก อบต.
๕.
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา อบต.
๖.
เงินเดือนพนักงานส่วนตาบล

งบประมาณจ่ายจริง (บาท)
461,184.37,879.37,879.83,440.1,117,844.1,804,247.-

-5(สานักงานปลัดฯ) (ต่อ)
ลาดับที่
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.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.

รายการ
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานส่วนตาบล
เงินประจาตาแหน่ง
ค่าจ้างลูกจ้างประจา
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจา
ค่าจ้างพนักงานจ้าง
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ค่าเช่าบ้าน
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล
ค่าโฆษณาและเผยแพร่
ค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือและข้อบัญญัติต่าง ๆ
ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล
ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุม
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธี
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.และสนับสนุนค่าใช้จ่าย
สาหรับเลือกตั้ง ส.ส.และ ส.ว.
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
โครงการทัศนศึกษาดูงานภายในประเทศ
ค่าใช้จ่ายโครงการในการปกป้องสถาบันสาคัญของชาติ
โครงการจัดทาแผนพัฒนา อบต.
โครงการพัฒนาและส่งเสริมศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างของ
หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น อาเภอกันตัง จังหวัดตรัง
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน (วงเงินไม่เกิน 5,000.-บาท)
วัสดุสานักงาน
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุคอมพิวเตอร์
ค่าไฟฟ้า
ค่าโทรศัพท์
ค่าไปรษณีย์
ค่าใช้จ่ายในการจัดทาเว็บไซต์
ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง

งบประมาณจ่ายจริง (บาท)
149,910.151,200.132,900.47,100.389,700.127,400.129,300.42,510.6,381.16,843.4,948.50
5,330.16,260.31,379.283,200.381,029.60
116,706.90
5,000.4,832.50
227,494.41
19,281.88
102,329.45
8,245.241,569.85
20,290.223,123.77
11,780.20
21,664.16,422.76

-6(สานักงานปลัดฯ) (ต่อ)
ลาดับที่
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.

รายการ

งบประมาณจ่ายจริง (บาท)
ค่าติดตั้งโทรศัพท์
49,000.จัดซื้อเครื่องพิมพ์ดีด
17,800.ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (วงเงินเกิน 5,000.-บาท)
65,217.99
ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผลหรือพัฒนาระบบต่าง ๆ ซึ่งมิใช่เพื่อ
20,000.การจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ ที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้าง
สมทบกองทุนประกันสังคม
153,673.สารองจ่าย
155,600.ทุนการศึกษา
65,500.เงินสมทบกองทุน กบท.
133,000.โครงการเสริมสร้างทัศนคติที่ดีงามในการอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์
19,968.(กองคลัง)

ลาดับที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

รายการ
เงินเดือนพนักงานส่วนตาบล
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานส่วนตาบล
เงินประจาตาแหน่งผู้อานวยการกองคลัง
ค่าจ้างลูกจ้างประจา
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจา
ค่าจ้างพนักงานจ้าง
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ค่าเช่าบ้าน
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล
ค่าโฆษณาและเผยแพร่
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ
ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน (วงเงินไม่เกิน 5,000.-บาท)
วัสดุสานักงาน
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
วัสดุคอมพิวเตอร์
ค่าไปรษณีย์
ครุภัณฑ์สานักงาน ประกอบด้วย.- โต๊ะพร้อมเก้าอี้ ระดับ 3 – 5 จานวน 1 ชุด
- ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 2 บาน จานวน 2 ตู้

งบประมาณจ่ายจริง (บาท)
425,545.56,585.42,000.166,740.13,260.380,910.106,100.19,740.54,400.1,391.3,628.57,300.21,248.6,725.66,372.80
1,837.77
45,910.4,675.16,700.-

-7(กองคลัง) (ต่อ)
ลาดับที่
24. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

รายการ

งบประมาณจ่ายจริง (บาท)
17,370.-

รายการ

งบประมาณจ่ายจริง (บาท)
779,655.228,224.3,720.3,500.180,830.3,900.1,000.6,474.120,000.12,800.4,700.50,214.800.394,184.48,437.47,776.13,190.58,171.214,269.15
30,520.-

(กองช่าง)
ลาดับที่
1.
2.
3.
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.
32.

เงินเดือนพนักงานส่วนตาบล
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานส่วนตาบล
เงินประจาตาแหน่งผู้อานวยการกองช่าง
ค่าจ้างพนักงานจ้าง
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ค่าเช่าบ้าน
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล
ค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง
ค่าธรรมเนียมกาจัดขยะมูลฝอย
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน
ค่าถ่ายเอกสารทั่วไป แบบแปลนต่าง ๆ
ค่าธรรมเนียมในการสอบเขตที่สาธารณะในพื้นที่ อบต.
ค่าจ้างเหมาบริการทาป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายอื่น ๆ
ค่าจ้างเหมาถางหญ้าสองข้างถนนในเขต อบต.
ค่าตรวจสอบคุณภาพน้าประปาของ อบต.
ค่าโฆษณาและเผยแพร่
ค่าติดตั้งมาตรวัดน้าประปาและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ และค่าติดตั้งไฟฟ้าฯ
ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
ค่าใช้จ่ายโครงการบ้านท้องถิ่นไทย เทิดไท้องค์ราชัน
ค่าใช้จ่ายเพื่อการวางแผนและปรับปรุงผังเมืองรวม/ชุมชน
ค่าบารุงและซ่อมแซมทรัพย์สิน (วงเงินไม่เกิน 5,000.-บาท)
วัสดุสานักงาน
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุคอมพิวเตอร์

-8(กองช่าง) (ต่อ)
ลาดับที่
รายการ
งบประมาณจ่ายจริง (บาท)
33. ครุภัณฑ์สานักงาน ประกอบด้วย.- ตู้เก็บเอกสารชนิดสองบาน จานวน 1 ตู้
5,000.- โต๊ะทางานระดับ 7 – 9 พร้อมเก้าอี้ จานวน 1 ชุด
34. ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ /กล้องถ่ายรูปดิจิตอล จานวน 1 เครื่อง
35. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประกอบด้วย.- เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา (โน๊ตบุ๊ค) จานวน 1 เครื่อง
- เครื่องสารองไฟฟ้า จานวน 1 เครื่อง
1,470.36. ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (วงเงินเกิน 5,000.-บาท) ประกอบด้วย.- ซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-7512 ตรัง
10,860.- ซ่อมสลักฝาท้ายรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-7512 ตรัง
6,700.- ตรวจเช็คและซ่อมแซมประปาหมู่บ้านจุดวิทยาลัยฯ และจุดในไร่ หมู่ที่ 6
57,350.- ซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน ขจม 83 ตรัง
5,350.- ซ่อมแซมประปาหมู่บ้านจุดบ้านนายทิภา หมู่ที่ 5
47,000.- ซ่อมแซมประปาหมู่บ้านจุดควนแดง หมู่ที่ 3
12,700.- ตรวจเช็คและซ่อมแซมประปาหมู่บ้านจุดบ้านนายจวบ หมู่ที่ 5
27,770.- ตรวจเช็คและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-7512 ตรัง
58,000.- ค่าซ่อมแซมเครื่องพิมพ์ Epson photo และโน๊ตบุ๊ค
5,900.- ซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-7512 ตรัง (เปลี่ยนยางรถ)
36,060.- ซ่อมประปาจุดบ้านนายจวบ หมู่ที่ 5
26,000.37. วัสดุก่อสร้าง (กิจการประปา)
110,298.38. ค่าไฟฟ้าในกิจการประปา อบต.
562,349.39. ค่าน้าประปา
1,784.76
40. ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประกอบด้วย.- โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์กีฬา อบต.
69,000.- โครงการขุดคูระบายน้าสนามฟุตบอลวิทยาลัยการอาชีพกันตัง
49,000.- งานปรับปรุงถนนจุฬาวิลล์ หมู่ที่ 6
43,000.- งานติดตั้งฝาบ่อพัก (ฝาตะแกรงเหล็ก) หมู่ที่ 6 สานักสงฆ์กันตังใต้
46,900.(ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
ลาดับที่
รายการ
1.
เงินเดือนพนักงานส่วนตาบล
2.
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานส่วนตาบล
3.
เงินประจาตาแหน่งหัวหน้าส่วนการศึกษาฯ
4.
ค่าจ้างพนักงานจ้าง
5.
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง
6.
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.
7.
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
8.
ค่าเช่าบ้าน

งบประมาณจ่ายจริง (บาท)
100,559.11,739.71,400.36,600.15,950.-

-9(ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) (ต่อ)
ลาดับที่
รายการ
9.
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
10. เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล
11. ค่าโฆษณาและเผยแพร่
12. ค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ
13. ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ
14. ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล
15. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
16. ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา
17. ค่าบารุงและซ่อมแซมทรัพย์สิน (วงเงินไม่เกิน 5,000.-บาท)
18. วัสดุสานักงาน
19. วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
20. วัสดุงานบ้านงานครัว
21. วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
22. วัสดุคอมพิวเตอร์
23. ค่าไฟฟ้าสาหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
24. ครุภัณฑ์สานักงาน ประกอบด้วย.- โต๊ะทางานระดับ 6 พร้อมเก้าอี้ จานวน 1 ชุด
- ตู้เก็บเอกสาร จานวน 1 ตู้
- ชั้นวางเอกสาร จานวน 1 ชุด
25. ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ/เครื่องตัดกระแสไฟฟ้าพร้อมติดตั้ง จานวน 1 ชุด
26. ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ /กล้องถ่ายรูปดิจิตอล จานวน 1 เครื่อง
27. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์/ เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ จานวน 1 เครื่อง
28. ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (วงเงินเกิน 5,000.-บาท)

งบประมาณจ่ายจริง (บาท)
1,230.2,318.21,896.15,900.400.23,567.9,578.7,870.9,697.39
14,300.-

8,000.7,500.4,290.-

(ส่วนสวัสดิการสังคม)
ลาดับที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

รายการ
เงินเดือนพนักงานส่วนตาบล
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานส่วนตาบล
เงินประจาตาแหน่งหัวหน้าส่วนสวัสดิการสังคม
ค่าจ้างพนักงานจ้าง
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ค่าเช่าบ้าน
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล
ค่าโฆษณาและเผยแพร่
ค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ

งบประมาณจ่ายจริง (บาท)
201,340.8,920.40,419.113,400.80,000.32,400.20,000.2,880.-

- 10 (ส่วนสวัสดิการสังคม) (ต่อ)
ลาดับที่
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

รายการ

งบประมาณจ่ายจริง (บาท)
ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ
ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
22,867.ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา
ค่าบารุงและซ่อมแซมทรัพย์สิน (วงเงินไม่เกิน 5,000.-บาท)
3,000.วัสดุสานักงาน
19,817.วัสดุคอมพิวเตอร์
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์/ เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ จานวน 1 ชุด
16,400.ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมค่ายผู้นาเด็ก เยาวชนห่างไกลยาเสพติด
ค่าใช้จ่ายโครงการเสริมสร้างจิตอาสาของเยาวชนตาบลกันตังใต้
ค่าใช้จ่ายโครงการขับเคลื่อนสู่ตาบลสุขภาวะน่าอยู่
30,000.ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนศูนย์เฉลิมพระเกียรติของอาเภอกันตัง ว่าด้วยเรื่อง
โรคเอดส์

ท่าน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลกันตังใต้ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ
การดาเนินงานข้างต้น กระผมเพียงคนเดียวไม่สามารถที่จะดาเนินการให้สาเร็จลุล่วงไปได้ หากขาดซึ่ง
ความร่วมมือจากทุกภาคส่วน อาทิเช่น ผู้นาฝ่ายปกครองท้องที่ ผู้นาท้องถิ่น พนักงาน เจ้าหน้าที่ หน่วยงานราชการ
ทั้งในและนอกพื้นที่ ภาครัฐ ภาคเอกชน ตลอดจนกลุ่มองค์กรต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งพี่น้องประชาชนชาวตาบลกันตังใต้
ที่ให้ความร่วมมือด้วยดีตลอดมา

นายกิตติ กันตังกุล

นายกองค์การบริหารส่วนตาบลกันตังใต้
ธันวาคม ๒๕๕7

