
 

 

 

1 รายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 

 
 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้ 
เร่ือง  รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 

----------------- 
 ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 
๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๕๘/๕ วรรคห้า ก าหนดให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลจัดท ารายงานแสดงผลการ
ปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นประจ าทุกปี  ค าแถลงนโยบายของนายก
องค์การบริหารส่วนต าบลและรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย ให้ประกาศไว้ ณ ที่ท าการองค์การบริหาร
ส่วนต าบลกอปรกับที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้ รับทราบรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕9 ของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้  เมื่อคราวประชุมสภา สมัยประชุมสามัญ 
สมัยที่ 4 ประจ าปี ๒๕60 คร้ังที่ 2/2560  เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2560ไปแล้วน้ัน 
 

 เพื่อให้การด าเนินการดังกล่าวเป็นไปตามระเบียบทางราชการ  องค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้ 
จึงประกาศรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 ของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล
กันตังใต้  รายละเอียดแนบท้ายประกาศน้ี 
 

 จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน 
 

           ประกาศ   ณ   วันที่   15   เดือน   ธันวาคม   พ.ศ. ๒๕60 
 
 
                                                                                                              กิตติ  กันตังกุลกิตติ  กันตังกุล   

(นายกิตติ   กันตังกุล) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้ 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 



 

 

 

2 รายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 

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

  รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เล่มน้ี เป็นการสรุปผลการ
ด าเนินการในรอบปีงบประมาณที่ผ่านมา ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายที่กระผมได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารสว่นต าบล
กันตังใต้เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2556 
 
  

นายกิตติ   กันตังกุล 
                                              นายกองค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้  

พฤศจิกายน 2560 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

3 รายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 

สารบัญสารบัญ  
 
  หน้าหน้า  

 
1. ค าน า 1 
2. สารบัญ 2 
3. รายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน 3 
4. แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานทั่วไป 3 
5. แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานคลัง5 
6. แผนงานการรักษาความสงบภายใน  งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน  5 
7. แผนงานการศึกษา  งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 6 
8. แผนงานการศึกษา  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 6 
9. แผนงานศาสนาและวัฒนธรรม  งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม7 
10. แผนงานศาสนาและวัฒนธรรม  งานกีฬาและนันทนาการ 7 
11. แผนงานสาธารณสุข  งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 7 
12. แผนงานสังคมสงเคราะห์  งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์  7 
13. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์8 
14. แผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน8 
15. แผนงานการเกษตร  งานอนุรักษ์แหล่งน้ าและป่าไม้9 
16. แผนงานการพาณิชย์  งานกิจการประปา10 
17. แผนงานงบกลาง งานงบกลาง 10 
  
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 

 

4 รายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 

  
  
  

  
รายงานแสดงผลการปฏิรายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. บัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๒๕6060  

ของ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้ของ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้   
นายนายกิตติ   กันตังกุลกิตติ   กันตังกุล   

แถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้แถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้  
 

เรียน   ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้  ท่ีเคารพ 
 

 ตามที่  กระผมได้แถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้ เมื่อวันเสาร์ ที่ 23 พฤศจิกายน 
2556 ไว้ 7 ด้าน โดยมุ่งเน้นให้ประชาชนมีส่วนร่วม คือ “ร่วมคิด ร่วมท าร่วมตรวจสอบ”ตลอดจนน าหลักธรรมาภิ
บาลมาใช้ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้  ซึ่งการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้ถูก
ก าหนดให้ปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ที่กฎหมายก าหนด โดยยึดข้อระเบียบ กฎหมาย และแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนต าบลเป็นหลัก โดยเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของพี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่ต าบลกันตังใต้ น้ัน 
 

 เพื่อถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง 
(ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๕๘/๕ วรรคห้า ก าหนดให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลจัดท ารายงานแสดงผล
การปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นประจ าทุกปีกระผมจึงได้จัดท ารายงาน
ผลการปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕60โดยสรุปตามแผนงานดังน้ี 
 

หน่วยงาน : ส านักงานปลัด 
 แผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารงานท่ัวไป   
ล าดับท่ี รายการ งบประมาณจ่ายจริง 

(บาท) 
1. เงินเดือนนายก/ รองนายก 514,080.00 
2. เงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายก/ รองนายก 42,120.00 
3. เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/ รองนายก 42,120.00 
4. เงินค่าตอบแทนเลขานุการนายก 86,400.00 
5. เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1,150,141.00 
6. เงินเดือนพนักงาน 2,287,960.00 
7. เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน 84,000.00 
8. เงินประจ าต าแหน่ง 168,000.00 
9. ค่าจ้างลูกจ้างประจ า 238,560.00 

10. ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 609,600.00 
11. เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง 52,380.00 
12. ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท. 0.00 
13. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0.00 
14. ค่าเช่าบ้าน 184,200.00 



 

 

 

5 รายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 

 

หน่วยงาน : ส านักงานปลัด(ต่อ) 
 แผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารงานท่ัวไป   
ล าดับท่ี รายการ งบประมาณจ่ายจริง 

(บาท) 
15. เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 64,230.00 
16. รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 353,624.00 
17. รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 35,074.00 
18. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 170,504.31 
19. ค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ังผู้บริหาร สมาชิก อบต.และสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ

เลือกต้ัง ส.ส.และ  ส.ว. 
0.00 

20. โครงการจัดงานเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  0.00 
21. โ ค ร ง ก า ร จั ด ง า น เ ฉ ลิ ม พ ร ะ ช น ม พ ร ร ษ า ส ม เ ด็ จ พ ร ะ น า ง เ จ้ า ฯ 

พระบรมราชินีนาถ 
0.00 

22. โครงการจัดท าแผนพัฒนา อบต. 14,651.00 
23. โครงการพัฒนาศักยภาพของคณะผู้บริหาร สมาชิก อบต.เจ้าหน้าที่และ

พนักงานจ้าง 
42,282.00 

24. ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 10,300.00 
25. วัสดุส านักงาน 41,797.00 
26. วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 5,231.00 
27. วัสดุงานบ้านงานครัว 8,740.00 
28. วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 19,160.00 
29. วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 96,051.40 
30. วัสดุการเกษตร 30,000.00 
31. วัสดุคอมพิวเตอร์ 54,730.00 
32. ค่าไฟฟ้า 199,719.10 
33. ค่าบริการโทรศัพท์ 4,684.46 
34. ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 19,064.42 
35. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 4,300.00 
36. ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 69,669.04 
37. รายจ่ายอื่น 20,000.00 
38. เงินอุดหนุนองค์การบริหารส่วนต าบลวังวน เพื่อจ่ายตามโครงการพัฒนาและ

ส่งเสริมศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างของหน่วยบริหารราชการ
ส่วนท้องถิ่น 

20,000.00 

 
 
 
 



 

 

 

6 รายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 

หน่วยงาน : กองคลัง 
 แผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารงานคลัง   
ล าดับท่ี รายการ งบประมาณจ่ายจริง 

(บาท) 
1. เงินเดือนพนักงาน 440,220.00 
2. เงินประจ าต าแหน่ง 0.00 
3. ค่าจ้างลูกจ้างประจ า 238,560.00 
4. ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 397,200.00 
5. เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง 24,000.00 
6. ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท. 0.00 
7. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 8,400.00 
8. ค่าเช่าบ้าน 0.00 
9. เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0.00 

10. รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 243,700.00 
11. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 40,994.00 
12. โครงการจัดท าแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน 0.00 
13. โครงการจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการช าระภาษี ค่าธรรมเนียมและ

ใบอนุญาตต่างๆ 
0.00 

14. วัสดุส านักงาน 55,469.05 
15. วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0.00 
16. วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 2,547.64 
17. วัสดุคอมพิวเตอร์ 79,570.00 
18. ค่าบริการไปรษณีย์ 7,369.00 
19. ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 9,064.42 
20. ครุภัณฑ์ส านักงาน 80,500.00 
21. ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 14,160.00 

 
หน่วยงาน : ส านักงานปลัด 
 แผนงานการรักษาความสงบภายใน    งานบริหารงานท่ัวไปเก่ียวกับการรักษาความสงบภายใน  
ล าดับท่ี รายการ งบประมาณจ่ายจริง 

(บาท) 
1. โครงการจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 0.00 
2. โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง 0.00 
3. โครงการฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 0.00 
4. โครงการฝึกอบรมให้ความรู้การป้องกันและระงับอัคคีภัย 0.00 
5. สนับสนุนศูนย์ อปพร. 13,073.50 
6. ครุภัณฑ์เคร่ืองดับเพลิง 16,000.00 



 

 

 

7 รายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 

หน่วยงาน : กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
 แผนงานการศึกษา  งานบริหารงานท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา   
ล าดับท่ี รายการ งบประมาณจ่ายจริง 

(บาท) 
1. เงินเดือนพนักงาน 524,166.00 
2. เงินประจ าต าแหน่ง 42,000.00 
3. ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 133,080.00 
4. เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง 24,000.00 
5. ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท. 0.00 
6. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0.00 
7. ค่าเช่าบ้าน 0.00 
8. เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 4,500.00 
9. รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 224,364.00 

10. รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 0.00 
11. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 56,720.00 
12. ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 0.00 
13. วัสดุส านักงาน 24,533.00 
14. วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0.00 
15. วัสดุงานบ้านงานครัว 4,530.00 
16. วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 0.00 
17. วัสดุการเกษตร 0.00 
18. วัสดุคอมพิวเตอร์ 18,250.00 
19. ค่าไฟฟ้า 9,528.92 
20. ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 9,200.00 

 

 แผนงานการศึกษา  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา   
ล าดับท่ี รายการ งบประมาณจ่ายจริง 

(บาท) 
1. โครงการแข่งขันทักษะและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 0.00 
2. โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 94,841.00 
3. โครงการซ้อมหนีไฟ 4,632.00 
4. โครงการพาน้องท่องโลกกว้าง 19,797.00 
5. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 131,880.00 
6. โครงการสานสัมพันธ์ผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 0.00 
7. อาหารเสริม (นม) 566,902.88 
8. โครงการปรับปรุงห้องน้ า ห้องส้วมสุขภัณฑ์เด็ก 35,900.00 
9. เงินอุดหนุนส่วนราชการ 1,167,620.00 

 



 

 

 

8 รายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 

หน่วยงาน : กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม (ต่อ) 
 แผนงานศาสนาและวัฒนธรรม งานบริหารงานท่ัวไปเ ก่ียวกับศาสนา วัฒนธรรมและ

นันทนาการ   
ล าดับท่ี รายการ งบประมาณจ่ายจริง 

(บาท) 
1. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศาสนา วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น 0.00 
2. ค่าใช้จ่ายส่งเสริมสนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่น 0.00 
3. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนศิลปะท้องถิ่น 31,432.00 
4. โครงการหมู่บ้านถือศีล 5 0.00 
5. โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุเ น่ืองในวันผู้สูงอายุและวันครอบครัว 

ประจ าปี 2560 
47,393.00 

6. โครงการสนับสนุนถือศีลอด 28,122.00 
7. เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ 49,000.00 

 

 แผนงานศาสนาและวัฒนธรรม งานกีฬาและนันทนาการ   
ล าดับท่ี รายการ งบประมาณจ่ายจริง 

(บาท) 
1. ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬาสร้างสัมพันธ์ต้านยาเสพติด ประจ าปี 2560 179,166.00 
2. ค่าใช้จ่ายในการส่งทีมกีฬาของ อบต.ไปท าการแข่งขันกีฬาภายนอก 180,061.00 

 
หน่วยงาน : ส านักงานปลัด 
 แผนงานสาธารณสุข   งานบริหารงานท่ัวไปเก่ียวกับสาธารณสุข   
ล าดับท่ี รายการ งบประมาณจ่ายจริง 

(บาท) 
1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีในกลุ่มเด็กและ

เยาวชน 
4,897.00 

 
หน่วยงาน : กองสวัสดิการสังคม 
 แผนงานสังคมสงเคราะห์  งานบริหารงานท่ัวไปเก่ียวกับสังคมสงเคราะห์  
ล าดับท่ี รายการ งบประมาณจ่ายจริง 

(บาท) 
1. เงินเดือนพนักงาน 396,700.00 
2. เงินประจ าต าแหน่ง 42,000.00 
3. ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 204,720.00 
4. ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท. 0.00 
5. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0.00 
6. ค่าเช่าบ้าน 47,500.00 

 



 

 

 

9 รายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 

หน่วยงาน : กองสวัสดิการสังคม(ต่อ) 
 แผนงานสังคมสงเคราะห์  งานบริหารงานท่ัวไปเก่ียวกับสังคมสงเคราะห์  
ล าดับท่ี รายการ งบประมาณจ่ายจริง 

(บาท) 
7. เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 10,800.00 
8. รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 87,792.00 
9. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 35,042.00 

10. ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 1,700.00 
11. วัสดุส านักงาน 19,763.00 
12. วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 10,000.00 
13. วัสดุคอมพิวเตอร์ 10,000.00 
14. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 0.00 

 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งา นบ ริห า ร ง าน ท่ั ว ไ ป เ ก่ี ย ว กับ สั ง ค ม
สงเคราะห์  

ล าดับท่ี รายการ งบประมาณจ่ายจริง 
(บาท) 

1. โครงการกิจกรรมค่ายผู้น าเด็ก เยาวชน ห่างไกลยาเสพติด 59,930.00 
2. โครงการส่งเสริมภาวะผู้น าและพัฒนาสตรีต าบลกันตังใต้ ประจ าปี 2560 49,782.00 
3. โครงการสนับสนุนกลุ่มอาชีพต่างๆ 23,472.00 
4. โครงการสนับสนุนกิจกรรมอบรมเยาวชนสภาเด็กและเยาวชนต าบลกันตังใต้ 24,932.00 
5. โครงการเสริมสร้างจิตอาสาของเยาวชนต าบลกันตังใต้ 0.00 
6. เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ 70,000.00 

 
หน่วยงาน : กองช่าง 
 แผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารงานท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน  
ล าดับท่ี รายการ งบประมาณจ่ายจริง 

(บาท) 
1. เงินเดือนพนักงาน 241,980.00 
2. เงินประจ าต าแหน่ง 0.00 
3. ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 854,040.00 
4. เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง 55,400.00 
5. ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท. 0.00 
6. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0.00 
7. ค่าเช่าบ้าน 21,000.00 
8. เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0.00 
9. รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 1,021,109.30 

 



 

 

 

10 รายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 

หน่วยงาน : กองช่าง(ต่อ) 
 แผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารงานท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน  
ล าดับท่ี รายการ งบประมาณจ่ายจริง 

(บาท) 
10. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 31,002.30 
11. วัสดุส านักงาน 27,599.00 
12. วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 124,975.00 
13. วัสดุงานบ้านงานครัว 18,420.00 
14. วัสดุก่อสร้าง 44,956.00 
15. วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 18,390.00 
16. วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 282,900.54 
17. วัสดุคอมพิวเตอร์ 38,810.00 
18. วัสดุอื่น 0.00 
19. ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 9,064.42 
20. ครุภัณฑ์ส านักงาน 94,500.00 
21. ครุภัณฑ์ก่อสร้าง 52,500.00 
22. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 16,000.00 
23. ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 148,251.03 
24. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยจุฬาวิลล์ หมู่ที่ 6  249,000.00 
25. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยกุโบร์ หมู่ที่ 5 172,500.00 
26. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยท่าเรือ หมู่ที่ 1 249,000.00 
27. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหลังโรงเรียน หมู่ที่ 2 119,500.00 
28. โครงการก่อสร้างรางต้ืนคอนกรีตเสริมเหล็กปากซอยไทรงาม หมู่ที่ 6 12,500.00 
29. โครงการบุกเบิกถนน ซอยท่าโต๊ะหรีม หมู่ที่ 3 253,000.00 
30. โครงการปรับปรุงคูระบายน้ าริมถนนสายวังวน – เกาะเค่ียม ช่วงที่ 1 หมู่ที่ 4 152,500.00 
31. โครงการปรับปรุงระบายน้ าริมถนนสายวังวน – เกาะเค่ียม ช่วงที่ 2 หมู่ที่ 4 144,000.00 
32. โครงการปรับปรุงถนน ซอยบ้านนายไข่ หมู่ที่ 2 20,000.00 
33. โครงการปรับปรุงถนน ซอยบ้านนายเด็น หมู่ที่ 5 63,500.00 
34. ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 334,784.00 
35. โครงการก่อสร้างฐานพร้อมเสาเสียงไร้สายบริเวณที่ท าการ อบต. 51,500.00 

 
หน่วยงาน : กองสวัสดิการสังคม 
 แผนงานการเกษตร  งานอนุรักษ์แหล่งน้ าและป่าไม้  
ล าดับท่ี รายการ งบประมาณจ่ายจริง 

(บาท) 
1. โครงการอนุรักษ์ป่าชายเลน 0.00 

 



 

 

 

11 รายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 

หน่วยงาน : กองช่าง 
 แผนงานการพาณิชย์  งานกิจการประปา  
ล าดับท่ี รายการ งบประมาณจ่ายจริง 

(บาท) 
1. วัสดุก่อสร้าง 99,136.00 
2. ค่าน้ าประปา 3,156.50 
3. ค่าไฟฟ้า 443,378.99 

 
หน่วยงาน : งบกลาง 
 แผนงานงบกลาง   งานงบกลาง  
ล าดับท่ี รายการ งบประมาณจ่ายจริง 

(บาท) 
1. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 114,148.00 
2. เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 6,861,800.00 
3. เบี้ยยังชีพคนพิการ 1,257,600.00 
4. เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 93,000.00 
5. ส ารองจ่าย 27,105.00 
6. รายจ่ายตามข้อผูกพัน 130,000.00 
7. เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น 163,485.00 

 
ท่าน  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ 
      

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

  
 

นายกิตติ  กันตังกุล 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้  

พฤศจิกายน๒๕60   
 
 
 
 
 

 


