
 

 

 

1 รายงานแสดงผลการปฏิบตัิงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

 
 
 
 

 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้ 

เรื่อง  รายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 
----------------- 

 ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่ ๕) 
พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๕๘/๕ วรรคห้า ก าหนดให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบล จัดท ารายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตาม
นโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นประจ าทุกปี  ค าแถลงนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบล และรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย ให้ประกาศไว้ ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบล กอปรกับที่
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้ รับทราบรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 
ของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้  เมื่อคราวประชุมสภา สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ประจ าปี ๒๕62 เมื่อ
วันที่ 23 ธันวาคม 2562 ไปแล้วนั้น 
 

 เพ่ือให้การด าเนินการดังกล่าวเป็นไปตามระเบียบทางราชการ องค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้ จึง
ประกาศรายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 ของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้ 
รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ 
 

 จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 
 

           ประกาศ   ณ   วันที่   24   เดือน   ธันวาคม   พ.ศ. ๒๕62  
 
 
                                                              กิตติ กันตังกุลกิตติ กันตังกุล  

(นายกิตติ  กันตังกุล) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 



 

 

 

2 รายงานแสดงผลการปฏิบตัิงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

ค าน าค าน า  
 
 ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับ
ที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๕๘/๕ วรรคห้า ก าหนดให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบล จัดท ารายงานแสดงผลการ
ปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นประจ าทุกปี   ซึ่งตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 ที่ผ่านมา กระผม ได้บริหารงานองค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้ เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล และแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนของพ่ีน้องประชาชน แต่อาจไม่ครอบคลุมทุกปัญหาความต้องการ เหตุเพราะมีข้อจ ากัดด้าน
งบประมาณ      
 

  รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เล่มนี้ เป็นการสรุปผลการ
ด าเนินการในรอบปีงบประมาณที่ผ่านมา ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายที่กระผมได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
กันตังใต ้เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2556     
 
                                                                               

                                             นายกิตติ   กันตังกุล 
                                              นายกองค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้  

                                            21 พฤศจิกายน 2562 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

3 รายงานแสดงผลการปฏิบตัิงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

สารบัญสารบัญ  
 
  หน้าหน้า  

 
1. ค าน า                                                              1 
2. สารบัญ                                                              2 
3. รายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน                                                              3 
4. แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานทั่วไป                                                              3 
5. แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานคลัง                                                                      5 
6. แผนงานการรักษาความสงบภายใน  งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน       5                                                                                     
7. แผนงานการศึกษา  งานบริหารงานทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา                                              6  
8. แผนงานการศึกษา  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา                                                     6 
9. แผนงานศาสนาและวัฒนธรรม  งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม                              7 
10. แผนงานศาสนาและวัฒนธรรม  งานกีฬาและนันทนาการ                                                 7 
11. แผนงานสาธารณสุข  งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข                                                 7 
12. แผนงานสังคมสงเคราะห์  งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์                                      8 
13. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน                      8 
14. แผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน                                      9 
15. แผนงานการเกษตร  งานอนุรักษ์แหล่งน้ าและป่าไม้                                                             10 
16. แผนงานการพาณิชย์  งานกิจการประปา                                                                          10 
17. แผนงานงบกลาง งานงบกลาง                                                              10 
18. จ่ายขาดเงินสะสม                                                              11 
19  เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ                                                              11 
 
  
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 

 

4 รายงานแสดงผลการปฏิบตัิงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

  
  
  

  
รายงานแสดงผลการปฏิรายงานแสดงผลการปฏิบติังาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. บติังาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๒๕6262    

ของ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้ของ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้  
นายนายกิตติ   กันตังกุลกิตติ   กันตังกุล  

แถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้แถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้  
 

เรียน   ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้  ที่เคารพ 
 

  ตามที่  กระผมได้แถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้ เมื่อวันเสาร์ ที่ 23 
พฤศจิกายน 2556 ไว้ 7 ด้าน  โดยมุ่งเน้นให้ประชาชนมีส่วนร่วม  คือ “ร่วมคิด  ร่วมท า ร่วมตรวจสอบ”  
ตลอดจนน าหลักธรรมาภิบาล มาใช้ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้  ซึ่งการพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลกันตังใต้ ถูกก าหนดให้ปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ที่กฎหมายก าหนด โดยยึดข้อระเบียบ กฎหมาย และ
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นหลัก โดยเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของพ่ีน้องประชาชนในเขต พ้ืนที่ต าบล
กันตังใต้ นั้น 
 

  เพ่ือถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพ่ิมเติม
ถึง (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๕๘/๕ วรรคห้า ก าหนดให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบล จัดท ารายงาน
แสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นประจ าทุกปี กระผมจึงได้จัดท า
รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕62 โดยสรุปตามแผนงานดังนี้ 
 

หน่วยงาน : ส านักงานปลัด 
 แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานทั่วไป   
ล าดับที่ รายการ งบประมาณจ่ายจริง 

(บาท) 
1. เงินเดือนนายก/ รองนายก  514,080 
2. เงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายก/ รองนายก 42,120 
3. เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/ รองนายก 42,120 
4. เงินค่าตอบแทนเลขานุการนายก 86,400 
5. เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1,071,075 
6. เงินเดือนพนักงาน 2,169,201 
7. เงินเพ่ิมต่างๆ ของพนักงาน 96,425 
8. เงินประจ าต าแหน่ง 168,000 
9. ค่าจ้างลูกจ้างประจ า 264,660 

10. ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 505,600 
11. เงินเพ่ิมต่างๆ ของพนักงานจ้าง 33,620 

 
 



 

 

 

5 รายงานแสดงผลการปฏิบตัิงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

 แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานทั่วไป (ต่อ)   
ล าดับที่ รายการ งบประมาณจ่ายจริง 

(บาท) 
12. ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท. 17,850 
13. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 20,160 
14. ค่าเช่าบ้าน 136,000 
15. เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร  39,300 
16. เงินช่วยเหลือบุตร 16,200 
17. รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 282,832 
18. รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 123,705 
19. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 293,333.77 
20. ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งผู้บริหาร สมาชิก อบต.และสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ

เลือกตั้ง ส.ส.และ  ส.ว. 
5,250 

21. โครงการจัดท าแผนพัฒนา อบต. 4,632 
22. โครงการพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่ อบต.พนักงานจ้าง สมาชิกสภาฯ และ

คณะผู้บริหารท้องถิ่น   
83,628 

23. ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 132,216.12 
24. วัสดุส านักงาน 46,870 
25. วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ - 
26. วัสดุงานบ้านงานครัว 18,000 
27. วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 64,600.42 
28. วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 89,353.05 
29. วัสดุการเกษตร 3,545 
30. วัสดุคอมพิวเตอร์ 51,245 
31. ค่าไฟฟ้า 159,538.89 
32. ค่าบริการโทรศัพท ์ 3,781.38 
33. ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 19,630 
34. ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (ติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV) 900,000 
35. ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ - 
36. รายจ่ายอื่น 20,000 

 
 หมายเหตุ  ล าดับที่ 34 ได้ก่อหนี้ผูกพัน (อยู่ระหว่างด าเนินการ) 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

6 รายงานแสดงผลการปฏิบตัิงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

หน่วยงาน : กองคลัง  
 แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานคลัง   
ล าดับที่ รายการ งบประมาณจ่ายจริง 

(บาท) 
1. เงินเดือนพนักงาน  498,693 
2. เงินเพ่ิมต่างๆ ของพนักงาน - 
3. เงินประจ าต าแหน่ง 26,750 
4. ค่าจ้างลูกจ้างประจ า 264,660 
5. ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 658,560 
6. เงินเพ่ิมต่างๆ ของพนักงานจ้าง 41,921 
7. ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท. 53,220 
8. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 11,610 
9. ค่าเช่าบ้าน - 

10. เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร - 
11. รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 158,316 
12. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 154,837.91 
13. โครงการจัดท าแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน 250,000 
14. ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 3,447 
15. วัสดุส านักงาน 69,976 
16. วัสดุยานพาหนะและขนส่ง - 
17. วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 1,528.86 
18. วัสดุคอมพิวเตอร์ 39,900 
19. ค่าบริการไปรษณีย์ 4,804 
20. ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 9,630 

 
หน่วยงาน : ส านักงานปลัด  
 แผนงานการรักษาความสงบภายใน    งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน  
ล าดับที่ รายการ งบประมาณจ่ายจริง 

(บาท) 
1. โครงการฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 37,456.80 
2. สนับสนุนการด าเนินงานของศูนย์ อปพร.อบต.กันตังใต้ - 
3. ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท. - 
4. ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง 20,600 

 
 
 
 
 



 

 

 

7 รายงานแสดงผลการปฏิบตัิงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

หน่วยงาน : กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม  
 แผนงานการศึกษา  งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา   
ล าดับที่ รายการ งบประมาณจ่ายจริง 

(บาท) 
1. เงินเดือนพนักงาน  587,460 
2. เงินเพ่ิมต่างๆ ของพนักงาน - 
3. เงินประจ าต าแหน่ง 42,000 
4. ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 351,361 
5. เงินเพ่ิมต่างๆ ของพนักงานจ้าง 33,118 
6. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ - 
7. ค่าเช่าบ้าน - 
8. เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 4,200 
9. รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 47,520 

10. รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ - 
11. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 39,578.37 
12. ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 3,600 
13. วัสดุส านักงาน 28,481 
14. วัสดุงานบ้านงานครัว 12,055 
15. วัสดุการเกษตร - 
16. วัสดุคอมพิวเตอร์ 30,000 
17. ค่าไฟฟ้า 10,691.95 
18. ค่าน้ าประปา บาดาล 1,693.81 
19. ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม - 
20. ครุภัณฑ์ส านักงาน : จัดซื้อโต๊ะ เก้าอ้ี นักเรียน จ านวน 10 ชุด  37,500 
21. ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ : จัดซื้อเครื่องขยายเสียง จ านวน 1 เครื่อง  11,500 
22. ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว : จัดซื้อเครื่องกรองน้ าพร้อมติดตั้ง จ านวน 1 

เครื่อง 
37,460 

23. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ : จัดซื้อเครื่องส ารองไฟ จ านวน 1 เครื่อง 2,800 
 
 แผนงานการศึกษา  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา   
ล าดับที่ รายการ งบประมาณจ่ายจริง 

(บาท) 
1. โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 75,197 
2. โครงการพาน้องท่องโลกกว้าง 29,232 
3. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ศพด.) 309,200 
4. โครงการให้ความรู้ฝึกซ้อมป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ 3,832 

 



 

 

 

8 รายงานแสดงผลการปฏิบตัิงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

หน่วยงาน : กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม (ต่อ)  
 แผนงานการศึกษา  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา   
ล าดับที่ รายการ งบประมาณจ่ายจริง 

(บาท) 
5. ค่าอาหารเสริม (นม) 492,393.10 
6. เงินอุดหนุนส่วนราชการ : อุดหนุนกิจการการศึกษาตามโครงการอาหาร

กลางวันเด็กนักเรียนระดับอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่ 6 
959,360 

 แผนงานศาสนาและวัฒนธรรม งานบริหารงานทั่วไปเกี่ ยวกับศาสนา วัฒนธรรมและ
นันทนาการ   

ล าดับที่ รายการ งบประมาณจ่ายจริง 
(บาท) 

1. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่น   9,882 
2. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนศิลปะพ้ืนบ้าน - 
3. โครงการส่งเสริมสนับสนุนหมู่บ้านถือศีล 5 - 
4. โครงการสนับสนุนการถือศีลอด 29,728 
5. อุดหนุนมัสยิดตามโครงการจ้างเหมาครูสอนศาสนาอิสลามและจริยธรรม 

ประจ าปี 2562 
- 

 แผนงานศาสนาและวัฒนธรรม งานกีฬาและนันทนาการ   
ล าดับที่ รายการ งบประมาณจ่ายจริง 

(บาท) 
1. ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันกีฬาสร้างสัมพันธ์ต้านยาเสพติด ประจ าปี 2562 177,768 
2. ค่าใช้จ่ายในการส่งทีมกีฬาของ อบต.ไปท าการแข่งขันกีฬาภายนอก 264,213 

 
หน่วยงาน : ส านักงานปลัด  
 แผนงานสาธารณสุข   งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข   
ล าดับที่ รายการ งบประมาณจ่ายจริง 

(บาท) 
1. โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระราช

ปณิธาณศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ
อัครราชกุมารี 

28,794 

2. เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านส าหรับการด าเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข หมู่บ้านละ 20,000.-บาท  

120,000    

 
 
 
 
 
 



 

 

 

9 รายงานแสดงผลการปฏิบตัิงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

หน่วยงาน : กองสวัสดิการสังคม  
 แผนงานสังคมสงเคราะห์  งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์  
ล าดับที่ รายการ งบประมาณจ่ายจริง 

(บาท) 
1. เงินเดือนพนักงาน  217,140 
2. เงินประจ าต าแหน่ง 28,000 
3. ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 325,320 
4. เงินเพ่ิมต่างๆ ของพนักงานจ้าง 12,000 
5. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ - 
6. ค่าเช่าบ้าน 64,600 
7. เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร  6,805 
8. รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 112,306 
9. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 35,921.76 

10. ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 3,700 
11. วัสดุส านักงาน 17,218 
12. วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น - 
13. วัสดุคอมพิวเตอร์ 17,650 
14. ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม - 
15. ครุภัณฑ์ส านักงาน : จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิด 2 บาน จ านวน 1 ตู้ 5,500 
16. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ : จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา (โน้ตบุ๊ค) จ านวน 

1 เครื่อง   
21,000 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของ      งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็ง 
ชุมชน    ชุมชน 

ล าดับที่ รายการ งบประมาณจ่ายจริง 
(บาท) 

1. โครงการกิจกรรมค่ายผู้น าเด็ก เยาวชน ห่างไกลยาเสพติด ประจ าปี 2562  16,440 
2. โครงการส่งเสริมการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุ 38,000 
3. โครงการส่งเสริมภาวะผู้น าและพัฒนาสตรีต าบลกันตังใต้ ประจ าปี 2562 100,000 
4. โครงการสนับสนุนกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชนต าบลกันตังใต้ 15,400 
5. โครงการอบรมทักษะการพัฒนาอาชีพและแก้ไขปัญหาการว่างงานให้กับ

ประชาชน 
28,500 

6. เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ อุดหนุนศูนย์พัฒนาครอบครัว
ต าบลกันตังใต ้

30,000 

 
 
 
 
 



 

 

 

10 รายงานแสดงผลการปฏิบตัิงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

            หน่วยงาน : กองช่าง  
 แผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  
ล าดับที่ รายการ งบประมาณจ่ายจริง 

(บาท) 
1. เงินเดือนพนักงาน  365,141 
2. เงินเพ่ิมต่างๆ ของพนักงาน 7,320 
3. เงินประจ าต าแหน่ง 42,000 
4. ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 1,017,360 
5. เงินเพ่ิมต่างๆ ของพนักงานจ้าง 37,260 
6. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 900 
7. ค่าเช่าบ้าน 45,000 
8. เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร - 
9. รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 1,115,212 

10. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 18,360 
11. ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 252,520.76 
12. วัสดุส านักงาน 19,975 
13. วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 49,957 
14. วัสดุงานบ้านงานครัว 19,995 
15. วัสดุก่อสร้าง 19,376 
16. วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 97,000 
17. วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 311,319.79 
18. วัสดุคอมพิวเตอร์ 20,000 
19. ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 9,630 
20. ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 13,600 
21. ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ชดเชยปรับค่า k) - 
22. โครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือขนาดเล็ก หมู่ที่ 1 240,000 
23. โครงการต่อเติมอาคารเพ่ือใช้ส าหรับห้องควบคุมระบบเสียงไร้สายและ

ตู้ควบคุมกล้อวงวงจรปิด (CCTV) 
149,000 

24. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยส านักสงฆ์บ้านโต้หร้า หมู่ที่ 3 478,000 
25. โครงการจัดท าป้ายชื่อหมู่บ้านในต าบล 59,000 
26. โครงการต่อเติมขยายเขตถนนภายในต าบล โดยต่อเติมถนนคอนกรีตเสริม

เหล็กซอยหลังอนามัย หมู่ที่ 4 
370,500 

27. โครงการต่อเติมขยายเขตถนนภายในต าบล โดยต่อเติมถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กซอยชุมชนใสใหญ่ หมู่ที่ 2 

138,000 

28. โครงการต่อเติมขยายเขตถนนภายในต าบล โดยต่อเติมถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กซอยไทรงาม หมู่ที่ 6 

295,500 

 
              หมายเหตุ  ล าดับที่ 22 ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน, ล าดับที่ 23 ได้ก่อหนี้ผูกพัน (อยู่ระหว่างด าเนินการ) 



 

 

 

11 รายงานแสดงผลการปฏิบตัิงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

หน่วยงาน : กองช่าง (ต่อ)  
 แผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  
ล าดับที่ รายการ งบประมาณจ่ายจริง 

(บาท) 
25. โครงการต่อเติมขยายเขตถนนภายในต าบล โดยต่อเติมถนนคอนกรีตเสริม

เหล็กและผิวทางวัสดุคัดเลือก (หินผุ) ซอยไสไหม หมู่ที่ 5 
298,500 

26. ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 38,000 
27. ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคลหรือบุคคลภายนอก

เพ่ือให้ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงาน 
- 

 

หน่วยงาน : กองสวัสดิการสังคม   
 แผนงานการเกษตร  งานอนุรักษ์แหล่งน้ าและป่าไม้  
ล าดับที่ รายการ งบประมาณจ่ายจริง 

(บาท) 
1. โครงการอนุรักษ์ป่าชายเลน - 
2. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
5,000 

 

หน่วยงาน : กองช่าง   
 แผนงานการพาณิชย์  งานกิจการประปา  
ล าดับที่ รายการ งบประมาณจ่ายจริง 

(บาท) 
1. จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (กิจการประปา) 72,818 
2. ค่าไฟฟ้า 482,395.25 
3. ค่าน้ าประปา 4,188.52 

 
หน่วยงาน : งบกลาง   
 แผนงานงบกลาง   งานงบกลาง  
ล าดับที่ รายการ งบประมาณจ่ายจริง 

(บาท) 
1. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 148,902 
2. เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 5,447 
3. เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 7,518,100 
4. เบี้ยยังชีพคนพิการ 1,549,600 
5. เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 92,500 
6. ส ารองจ่ายในกรณีฉุกเฉิน 5,196 
7. รายจ่ายตามข้อผูกพันสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น อบต.

กันตังใต้ 
130,000 

8. เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น 174,520 



 

 

 

12 รายงานแสดงผลการปฏิบตัิงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

 

หน่วยงาน : กองช่าง 
  จ่ายขาดเงินสะสม 
ล าดับที่ รายการ งบประมาณจ่ายจริง 

(บาท) 
1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยท่าเรือ หมู่ที่ 1 497,000 
2. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหัวทุ่ง หมู่ที่ 5  390,000 
3. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมปรับปรุงถนน ซอย

ต้นโด หมู่ที่ 4 
415,500 

4. โครงการปรับปรุงถนนซอยอนามัย ซอย 1 หมู่ที่ 4 41,500 
5. โครงการปรับปรุงพื้นท่ีถนนและลายซอยไทรงาม หมู่ที่ 6 85,500 
6. โครงการปรับปรุงรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านกลาง หมู่ที่ 4 105,500 
7. โครงการปรับปรุงไหล่ทางริมถนนสายกันตังใต้ – บางแรด (หน้าโรงเรียนบ้าน

กันตังใต้) หมู่ที่ 2 
15,000 

8. โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะข้างถนนสายหลักและสายรอง
ภายในเขต อบต.กันตังใต้ 

215,000 

9. โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน จุดบ้านนายมานิตย์ หมู่ที่ 5 288,000 
10. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยแยกซอยโรงงาน หมู่ที่ 2 214,000 
11. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยแยกซอยไสใหญ่ 1 (บ้านนาย

จ านูญ) หมู่ที่ 2 
189,000 

12. โครงการปรับปรุงคูระบายน้ าพร้อมเทคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมทาง ริมถนน
ซอยไทรงาม หมู่ที่ 6 

121,000 

13. โครงการปรับปรุงทางเท้าคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมรางระบายน้ าคอนกรีต
เสริมเหล็ก ซอยไปรษณีย์ หมู่ที่ 4 

227,000 

14. โครงการปรับปรุงรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสะพานหลวง หมู่ที่ 4 70,000 
15. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านกลาง หมู่ที่ 4 29,000 
16. โครงการวางท่อขยายเขตจ าหน่ายน้ าประปาส่วนภูมิภาคในเขตพ้ืนที่ต าบล

กันตังใต้ 
1,690,000 

 หมายเหตุ  โครงการล าดับที่ 10 – 16 อยู่ระหว่างด าเนินการ (ยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน) 
 

  เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
ล าดับที่ รายการ งบประมาณจ่ายจริง 

(บาท) 
1. โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรถนนแบบพาราแอสฟัทล์ติกคอนกรีต รหัส

ทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ. 18-001 สายกันตังใต้ – บางแรด หมู่ที่ 5 บ้าน
แตะหร า  

4,492,000 

2. โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรถนนแบบพาราแอสฟัทล์ติกคอนกรีต รหัส
ทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ. 18-001 สายกันตังใต้ – บางแรด หมู่ที่ 1 บ้าน
ท่าเรือ และหมู่ท่ี 5 บ้านแตะหร า  

1,000,000 
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ท่าน  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ 
        

  การด าเนินงานข้างต้น กระผมเพียงคนเดียวไม่สามารถท่ีจะด าเนินการให้ส าเร็จลุล่วงไปได้  หากขาดซึ่งความ
ร่วมมือจากทุกภาคส่วน เช่น ผู้น าฝ่ายปกครองท้องที่ ผู้น าท้องถิ่น พนักงาน เจ้าหน้าที่ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน 
ตลอดจนกลุ่มองค์กรต่างๆ  โดยเฉพาะอย่างยิ่งพ่ีน้องประชาชนชาวต าบลกันตังใต้ที่ให้ความร่วมมือด้วยดีตลอดมา 
ขอบคุณครับ  
 

นายกิตติ  กันตังกุล 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้  

21 พฤศจิกายน 2562 


