
 

 

 

1 รายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

 
 
 
 

 
ประกาศองคก์ารบรหิารส่วนต าบลกันตังใต้ 

เรื่อง  รายงานแสดงผลการปฏิบตังิาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 
----------------- 

 ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง  (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. ๒๕61 
ของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้  เมื่อคราวประชุมสภา สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ประจ าปี ๒๕61 เมื่อ
วันที่ 21 ธันวาคม 2561 ไปแล้วนั้น 
 

 เพื่อให้การด าเนินการดังกล่าวเป็นไปตามระเบียบทางราชการ องค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้ จึง
ประกาศรายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 ของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้ 
รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี ้
 

 จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน 
 

           ประกาศ   ณ   วันที่   24   เดือน   ธันวาคม   พ.ศ. ๒๕61  
 
 
                                                              ทิภา  คงนครทิภา  คงนคร  

(นายทิภา  คงนคร) 
รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล รักษาราชการแทน  

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้ 

  
  
  
  
  
  
  

  
  

 



 

 

 

2 รายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

ค าน าค าน า  
 
 ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗  แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๕๘/๕ วรรคห้า ก าหนดให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบล จัดท ารายงานแสดงผลการ
ปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นประจ าทุกปี   ซึ่งตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. 
2560 ที่ผ่านมา กระผม ได้บริหารงานองค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้ เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล และแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน แต่อาจไม่ครอบคลุมทุกปัญหาความต้องการ เหตุเพราะมีข้อจ ากัดด้าน
งบประมาณ      
 

  รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เล่มนี้ เป็นการสรุปผลการ
ด าเนินการในรอบปีงบประมาณที่ผ่านมา ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายที่กระผมได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
กันตังใต ้เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2556     
 
                                                                               

                                             นายกิตติ   กันตังกุล 
                                              นายกองค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้  

                                            ธันวาคม 2561 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

3 รายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

สารบญัสารบญั  
 
  หน้าหน้า  

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



 

 

 

4 รายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

  
  
  

  
รายงานแสดงผลการปฏิรายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. บัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๒๕6161    

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 โดยเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของพี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่ต าบล
กันตังใต้ นั้น 
 

  เพื่อถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๕๘/๕ วรรคห้า ก าหนดให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบล จัดท ารายงาน
แสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นประจ าทุกปี กระผมจึงได้จัดท า
รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕61 โดยสรุปตามแผนงานดังน้ี 
 

หน่วยงาน : ส านักงานปลัด 
 แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานทั่วไป   
ล าดับที ่ รายการ งบประมาณจา่ยจริง 

(บาท) 
1. เงินเดือนนายก/ รองนายก  514,080 
2. เงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายก/ รองนายก 42,120 
3. เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/ รองนายก 42,120 
4. เงินค่าตอบแทนเลขานุการนายก 86,400 
5. เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1,107,651 
6. เงินเดือนพนักงาน 1,817,521 
7. เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน 84,000 
8. เงินประจ าต าแหน่ง 168,000 
9. ค่าจ้างลูกจ้างประจ า 250,140 

10. ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 255,360 
11. เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง 24,060 
12. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ - 
13. ค่าเช่าบ้าน 142,000 



 

 

 

5 รายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

หน่วยงาน : ส านักงานปลัด (ต่อ) 
 แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานทั่วไป   
ล าดับที ่ รายการ งบประมาณจา่ยจริง 

(บาท) 
14. เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร  55,500 
15. รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 295,621 
16. รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 14,525 
17. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 233,665.19 
18. ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งผู้บริหาร สมาชิก อบต.และสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ

เลือกตั้ง ส.ส.และ  ส.ว. 
- 

19. โครงการจัดท าแผนพัฒนา อบต. - 
20. โครงการพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่ อบต.พนักงานจ้าง สมาชิกสภาฯ และ

คณะผู้บริหารท้องถิ่น   
- 

21. โครงการให้ความรู้ศูนย์คุ้มครองสิทธิและให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่
ประชาชน 

- 

22. ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 119,488.97 
23. วัสดุส านักงาน 24,964 
24. วัสดุไฟฟ้าและวิทย ุ 3,321 
25. วัสดุงานบ้านงานครัว 5,345 
26. วัสดุยานพาหนะและขนส่ง - 
27. วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อลื่น 91,140.65 
28. วัสดุการเกษตร 5,900 
29. วัสดุคอมพิวเตอร ์ 54,280 
30. ค่าไฟฟ้า 160,948.25 
31. ค่าบริการโทรศัพท ์ 3,197.16 
32. ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 17,130 
33. ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 147,791 
34. รายจ่ายอื่น 20,000 
35. เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนต าบลนาเกลือ 

เพื่อจ่ายตามโครงการพัฒนาและส่งเสริมศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือ
การจ้างของหน่วยบริหารราชการส่วนท้องถิ่นฯ 

- 

36. เงินอุดหนุนส่วนราชการ  อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอกันตัง เพื่อเป็น
ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  

50,000 

 
 
 
 



 

 

 

6 รายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

หน่วยงาน : กองคลัง  
 แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานคลัง   
ล าดับที ่ รายการ งบประมาณจา่ยจริง 

(บาท) 
1. เงินเดือนพนักงาน  377,055 
2. เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน - 
3. เงินประจ าต าแหน่ง - 
4. ค่าจ้างลูกจ้างประจ า 250,140 
5. ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 515,620 
6. เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง 41,921 
7. ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท. 18,600 
8. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 6,390 
9. ค่าเช่าบ้าน - 

10. เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร - 
11. รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 144,584 
12. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 74,913 
13. โครงการจัดท าแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน 36,180 
14. ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 14,900 
15. วัสดุส านักงาน 51,276.90 
16. วัสดุยานพาหนะและขนส่ง - 
17. วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อลื่น 2,435.92 
18. วัสดุคอมพิวเตอร ์ 57,650 
19. ค่าบริการไปรษณีย ์ 4,158 
20. ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 9,630 

 
หน่วยงาน : ส านักงานปลัด  
 แผนงานการรักษาความสงบภายใน    งานบริหารงานทัว่ไปเกีย่วกับการรักษาความสงบภายใน 
ล าดับที ่ รายการ งบประมาณจา่ยจริง 

(บาท) 
1. โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง - 
2. โครงการฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 29,982 
3. โครงการฝึกอบรมให้ความรู้การป้องกันและระงับอัคคีภัย - 
4. สนับสนุนการด าเนินงานของศูนย์ อปพร.อบต.กันตังใต้  - 

 
 
 
 
 



 

 

 

7 รายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

หน่วยงาน : กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม  
 แผนงานการศึกษา  งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา   
ล าดับที ่ รายการ งบประมาณจา่ยจริง 

(บาท) 
1. เงินเดือนพนักงาน  553,380 
2. เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน - 
3. เงินประจ าต าแหน่ง 42,000 
4. ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 335,160 
5. เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง 44,260 
6. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ - 
7. ค่าเช่าบ้าน - 
8. เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 4,200 
9. รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 1,000 

10. รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ - 
11. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 51,117 
12. ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 17,650 
13. วัสดุส านักงาน 29,910 
14. วัสดุไฟฟ้าและวิทย ุ - 
15. วัสดุงานบ้านงานครัว 14,793 
16. วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อลื่น - 
17. วัสดุการเกษตร - 
18. วัสดุคอมพิวเตอร ์ 29,290 
19. ค่าไฟฟ้า 8,692.99 
20. ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ : จัดซื้อกล้องถ่ายภาพดิจิตอลแบบ wifi ความ

ละเอียด 20 ล้านพิกเซล จ านวน 1 ตัว 
13,800 

21. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ : จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานส านักงาน 
จ านวน 1 เครื่อง  

15,700 

22. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ : จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ จ านวน 1 เครื่อง 7,900 
23. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ : จัดซื้อเครื่องส ารองไฟ จ านวน 1 เครื่อง 2,800 

 
 แผนงานการศึกษา  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา   
ล าดับที ่ รายการ งบประมาณจา่ยจริง 

(บาท) 
1. โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 88,080 
2. โครงการพาน้องท่องโลกกว้าง - 
3. โครงการส่งเสริมการจัดการศึกษานอกระบบ - 
4. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ศพด.) 191,200 



 

 

 

8 รายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

หน่วยงาน : กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม (ต่อ)  
 แผนงานการศึกษา  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา   
ล าดับที ่ รายการ งบประมาณจา่ยจริง 

(บาท) 
5. ค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการเงินอุดหนุนสนับสนุน ศพด.ค่าจัดการเรียน

การสอน (รายหัว) 
68,000 

6. โครงการสานสัมพันธ์ผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก - 
7. โครงการให้ความรู้ฝึกซ้อมป้องกันการเกิดอุบัติภัย 3,232 
8. ค่าอาหารเสริม (นม) 564,156.08 
9. เงินอุดหนุนส่วนราชการ : อุดหนุนกิจการการศึกษาตามโครงการอาหาร

กลางวันเด็กนักเรียนระดับอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่ 6 
1,077,380 

 
 แผนงานศาสนาและวัฒนธรรม งานบริหารงานทั่ วไป เกี่ ยวกับศาสนา วัฒนธรรมและ

นันทนาการ   
ล าดับที ่ รายการ งบประมาณจา่ยจริง 

(บาท) 
1. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่น   - 
2. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนศิลปะพ้ืนบ้าน - 
3. โครงการส่งเสริมสนับสนุนหมู่บ้านถือศีล 5 9,432 
4. โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอาย ุ 33,400 
5. โครงการสนับสนุนการถือศีลอด 28,244 
6. อุดหนุนมัสยิดตามโครงการจ้างเหมาครูสอนศาสนาอิสลามและจริยธรรม 

ประจ าปี 2561 
49,000 

 
 แผนงานศาสนาและวัฒนธรรม งานกีฬาและนันทนาการ   
ล าดับที ่ รายการ งบประมาณจา่ยจริง 

(บาท) 
1. ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันกีฬาสร้างสัมพันธ์ต้านยาเสพติด ประจ าปี 2561 122,361 
2. ค่าใช้จ่ายในการส่งทีมกีฬาของ อบต.ไปท าการแข่งขันกีฬาภายนอก 46,914 

 
หน่วยงาน : ส านักงานปลัด  
 แผนงานสาธารณสุข   งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข   
ล าดับที ่ รายการ งบประมาณจา่ยจริง 

(บาท) 
1. โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก  29,768    
2. โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 19,998 
3. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีในกลุ่มเด็กและ

เยาวชน 
5,052 



 

 

 

9 รายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

หน่วยงาน : ส านักงานปลัด (ต่อ)  
 แผนงานสาธารณสุข   งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข   
ล าดับที ่ รายการ งบประมาณจา่ยจริง 

(บาท) 
4. เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านส าหรับการด าเนินงานตามแนวทาง

โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข หมู่บ้านละ 20,000.-บาท  
120,000    

 
หน่วยงาน : กองสวัสดิการสังคม  
 แผนงานสังคมสงเคราะห์  งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์  
ล าดับที ่ รายการ งบประมาณจา่ยจริง 

(บาท) 
1. เงินเดือนพนักงาน  332,032 
2. เงินประจ าต าแหน่ง 9,258 
3. ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 210,960 
4. เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง - 
5. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ - 
6. ค่าเช่าบ้าน 35,535 
7. เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร  2,100 
8. รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 208,287.10 
9. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 20,727 

10. ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 4,550 
11. วัสดุส านักงาน 19,849 
12. วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อลื่น - 
13. วัสดุคอมพิวเตอร ์ 39,800 
14. ครุภัณฑ์ส านักงาน : จัดซื้อเก้าอี้ จ านวน 1 ตัว 2,900 
15. ครุภัณฑ์ส านักงาน : จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ จ านวน 1 เครื่อง 30,600 
16. ครุภัณฑ์ส านักงาน : จัดซื้อโต๊ะท างาน จ านวน 1 ตัว 3,900 
17. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ : จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผล แบบ

ที่ 2  จ านวน 1 เครื่อง  
29,700 

 
แผนงานสร้างความเข้มแข็ง งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ 
ของชุมชน   

ล าดับที ่ รายการ งบประมาณจา่ยจริง 
(บาท) 

1. โครงการกิจกรรมค่ายผู้น าเด็ก เยาวชน ห่างไกลยาเสพติด  49,994 
2. โครงการส่งเสริมภาวะผู้น าและพัฒนาสตรีต าบลกันตังใต้ ประจ าปี 2561 100,000 
3. โครงการสนับสนุนกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชนต าบลกันตังใต ้ - 

 



 

 

 

10 รายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

 
หน่วยงาน : กองสวัสดิการสังคม (ต่อ)  

แผนงานสร้างความเข้มแข็ง งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ 
ของชุมชน   

ล าดับที ่ รายการ งบประมาณจา่ยจริง 
(บาท) 

4. โครงการอบรมทักษะการพัฒนาอาชีพและแก้ไขปัญหาการว่างงานให้กับ
ประชาชน 

- 

5. เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ อุดหนุนศูนย์พัฒนาครอบครัว
ต าบลกันตังใต ้

30,000 

หน่วยงาน : กองช่าง  
 แผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  
ล าดับที ่ รายการ งบประมาณจา่ยจริง 

(บาท) 
1. เงินเดือนพนักงาน  503,430 
2. เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน 6,710 
3. เงินประจ าต าแหน่ง 38,500 
4. ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 984,840 
5. เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง 49,520 
6. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ - 
7. ค่าเช่าบ้าน 69,000 
8. เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร - 
9. รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 1,039,481.48 

10. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 51,590 
11. ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 50,640.39 
12. วัสดุส านักงาน 28,616 
13. วัสดุไฟฟ้าและวิทย ุ 94,863 
14. วัสดุงานบ้านงานครัว 19,965 
15. วัสดุก่อสร้าง 5,316 
16. วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 40,879.30 
17. วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อลื่น 316,360.34 
18. วัสดุคอมพิวเตอร ์ 49,800 
19. ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 9,6300 
20. ครุภัณฑ์ส านักงาน : ค่าจัดซื้อเก้าอี้ท างาน 2,900 
21. ครุภัณฑ์ส านักงาน : ค่าจัดซื้อโต๊ะท างาน 5,900 
22. ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ : ค่าจัดซื้อเครื่องเสียงประชาสัมพันธ์ 60,000 
23. ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ : ค่าจัดซื้อชุดควบคุมเครื่องส่งระบบเสียงไร้สาย 60,000 
24. ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 219,509.50 



 

 

 

11 รายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

หน่วยงาน : กองช่าง (ต่อ)  
 แผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  
ล าดับที ่ รายการ งบประมาณจา่ยจริง 

(บาท) 
25. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจุฬาวิลล์ ซอย 1 (ต่อจากของเดิม) 

หมู่ที่ 6 ต าบลกันตังใต้ อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง 
169,500 

26. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยชุมชนใสใหญ่ หมู่ที่ 2 ต าบล
กันตังใต้ อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง 

199,500 

27. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยต้นโด หมู่ที่ 4 ต าบล
กันตังใต้ อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง 

132,500 

28. โครงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ เกาะเนรมิต หมู่ที่ 1   ต าบลกันตังใต้ 
อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง 

200,000 

29. โครงการก่อสร้างห้องน้ า-ส้วม สะพานท่าเทียบเรือมะตัง หมู่ที่ 4 ต าบลกันตัง
ใต้ อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง 

77,000 

30. โครงการบุกเบิกถนนบางแรด ซอย 1 หมู่ที่ 5 ต าบลกันตังใต้ อ าเภอกันตัง 
จังหวัดตรัง 

6,000 

31. โครงการบุกเบิกถนนบางแรด ซอย 2 หมู่ที่ 5 ต าบลกันตังใต้ อ าเภอกันตัง 
จังหวัดตรัง 

20,000 

32. โครงการบุกเบิกถนนบางแรด ซอย 3 หมู่ที่ 5 ต าบลกันตังใต้ อ าเภอกันตัง 
จังหวัดตรัง 

29,000 

33. โครงการบุกเบิกถนนแยกจากซอยไสไหม หมู่ที่ 5 ต าบลกันตังใต้ อ าเภอ
กันตัง จังหวัดตรัง 

144,500 

34. โครงการปรับปรุงคูระบายน้ าริมถนนสายวังวน-เกาะเคี่ยม หมู่ที่ 3 ต าบล
กันตังใต้ อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง 

137,500 

35. โครงการปรับปรุงถนน ซอยรังนก หมู่ที่  3 ต าบลกันตังใต้ อ าเภอกันตัง 
จังหวัดตรัง 

54,500 

36. โครงการปรับปรุงถนน ซอยหลังอนามัย หมู่ที่ 4 ต าบลกันตังใต้ อ าเภอกันตัง 
จังหวัดตรัง 

28,000 

 
หน่วยงาน : กองสวัสดิการสังคม   
 แผนงานการเกษตร  งานอนุรักษ์แหล่งน  าและป่าไม้  
ล าดับที ่ รายการ งบประมาณจา่ยจริง 

(บาท) 
1. โครงการอนุรักษ์พันธุ์พืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
- 

 
 
 



 

 

 

12 รายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

หน่วยงาน : กองช่าง   
 แผนงานการพาณิชย์  งานกิจการประปา  
ล าดับที ่ รายการ งบประมาณจา่ยจริง 

(บาท) 
1. จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (กิจการประปา) 99,409 
2. ค่าไฟฟ้า 515,963.22 
3. ค่าน้ าประปา 4,488.65 

 
หน่วยงาน : งบกลาง   
 แผนงานงบกลาง   งานงบกลาง  
ล าดับที ่ รายการ งบประมาณจา่ยจริง 

(บาท) 
1. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 121,809 
2. เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ 7,051,200 
3. เบี้ยยังชีพคนพิการ 1,402,400 
4. เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส ์ 95,000 
5. ส ารองจ่ายในกรณีฉุกเฉิน 26,466 
6. รายจ่ายตามข้อผูกพันสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น อบต.

กันตังใต ้
130,000 

7. เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น 177,750 
 

หน่วยงาน : กองช่าง 
  จ่ายขาดเงินสะสม 
ล าดับที ่ รายการ งบประมาณจา่ยจริง 

(บาท) 
1. โครงการงานวางท่อขยายเขตจ าหน่ายน้ าบริเวณ หมู่ที่ 2 บ้านควนมอง , หมู่

ที่ 3 บ้านจุปะ และหมู่ที่ 4 บ้านเกาะเคี่ยม 
3,910,000 

2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยท่าเรือ หมู่ที่ 1 ต าบลกันตังใต้ 
อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง 

497,000 

3. โครงการปรับปรุงถนนซอยอนามัย ซอย 1 หมู่ที่ 4 ต าบลกันตังใต้ อ าเภอ
กันตัง จังหวัดตรัง 

41,500 

4. โครงการปรับปรุงถนนซอยแยกซอยโรงงาน หมู่ที่ 2 ต าบลกันตังใต้ อ าเภอ
กันตัง จังหวัดตรัง 

29,000 

5. โครงการปรับปรุงถนนซอยแยกซอยใสใหญ่ 1 หมู่ที่ 2 ต าบลกันตังใต้ อ าเภอ
กันตงั จังหวัดตรัง 

26,000 

6. โครงการจ้างปรับปรุงถนนซอยหน่วยพิทักษ์ฯ หมู่ที่ 5 ต าบลกันตังใต้ อ าเภอ
กันตัง จังหวัดตรัง 

60,500 

 



 

 

 

13 รายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

หน่วยงาน : กองช่าง (ต่อ) 
  จ่ายขาดเงินสะสม 
ล าดับที ่ รายการ งบประมาณจา่ยจริง 

(บาท) 
7. โครงการปรับปรุงพื้นที่ถนนและลานซอยไทรงาม หมู่ที่ 6 ต าบลกันตังใต้ 

อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง 
85,500 

8. โครงการปรับปรุงคูระบายน้ า ซอยป่าเลน หมู่ที่ 3 ต าบลกันตังใต้ อ าเภอ
กันตัง จังหวัดตรัง 

73,500 

9. โครงการปรับปรุงคูระบายน้ า ซอยบ้านออก-สะพานน้ าผึ้ง หมู่ที่ 6 ต าบล
กันตังใต้ อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง 

300,500 

10. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหัวทุ่ง หมู่ที่ 5 ต าบล
กันตังใต้ อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง 

390,000 

11. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมปรับปรุงถนน ซอย
ต้นโด หมู่ที่ 4 ต าบลกันตังใต้ อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง 

415,500 

12. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบรางตัววี หมู่ที่  6 
ต าบลกันตังใต้ อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง 

66,500 

13. โครงการปรับปรุงรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านกลาง หมู่ที่  4 
ต าบลกันตังใต้ อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง 

105,500 

14. โครงการลอกรางระบายน้ า ภายในเขตพื้นที่ หมู่ที่ 4 ต าบลกันตังใต้ อ าเภอ
กันตัง จังหวัดตรัง 

49,500 

15. โครงการขุดลอกคูระบายน้ าริมถนนสายกันตังใต้-บางแรด หมู่ที่ 1,6 ต าบล
กันตังใต้ อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง 

16,000 

16. โครงการปรับปรุงไหล่ทางริมถนนสายกันตังใต้-บางแรด (หน้าโรงเรียนบ้าน
กันตังใต้) หมู่ที่ 2 ต าบลกันตังใต้ อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง 

15,000 

17. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยชุมชนใสใหญ่ หมู่ที่ 2 ต าบล
กันตังใต้ อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง 

391,500 

18. โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง High Mast แยกจุปะ หมู่ที่ 3 ต าบลกันตังใต้ 
อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง 

498,500 

 

ท่าน  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ 
        

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

นายกิตติ  กันตังกุล 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้  

ธันวาคม 2561 


