
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต้าบลน ้าผุด 

เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 255๘ 
******************* 

  ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับ
ที่ 5 มาตรา 58/5 วรรค 4 ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลจัดท ารายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตาม
นโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นประจ าทุกปี และวรรค 5 รายงานแสดงผลการ
ปฏิบัติงานให้ปิดประกาศไว้โดยเปิดเผย ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลด้วย 
  บัดนี้ นายองค์การบริหารส่วนต าบลน้ าผุด ได้จัดท ารายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตาม
นโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลน้ าผุด เมื่อวันที่  26 พฤศจิกายน 2556 เสร็จเรียบร้อย
แล้ว โดยรายงานต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลน้ าผุด ในสมัยประชุมสามัญประจ าปี สมัยที่ 3 เมื่อวันที่   
ธันวาคม พ.ศ. 255๘  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
      
     ประกาศ ณ วันที่       ธันวาคม พ.ศ. 255๘ 
 
 
 
      (นายวิศาตร แสงศรี) 

          นายกองค์การบริหารส่วนต าบลน้ าผุด 
 
 
 
 
 
 



รายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน 
ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 255๘ 

องค์การบริหารส่วนต้าบลน ้าผุด อ้าเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 
 
เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลน้ าผุดและสมาชิกสภา อบต.น้ าผุด ทุกท่าน 
 
  กระผม นายวิศาตร แสงศรี ต าแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนต าบลน้ าผุด ซึ่งก่อนเข้ารับ
หน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลน้ าผุด กระผมได้แถลงนโยบายที่ส าคัญต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
น้ าผุด ไว้เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 255๖ จ านวน 6  ด้าน  
  บัดนี้ กระผมได้ปฏิบัติงานและบริหารงานองค์การบริหารส่วนต าบลน้ าผุด ในปีที่สองของสมัย 
ซึ่งตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 รวมทั้งที่แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง พ.ศ. 
2552 มาตรา 58/5 วรรค 4 ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลจัดท ารายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตาม
นโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นประจ าทุกปี กระผมจึงได้รวบรวมผลการปฏิบัติงาน
ในปีที่ผ่านมา และจัดท ารายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย ดังนี้ 
  
๑. นโยบายด้านโครงสร้างพื นฐาน ‘งบประมาณ  ๑๑,๙๑๗,๗๐๐ บาท 

 
๑.๑ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายควนดินแดง-หนองเครายุ่ง หมู่ที่ ๔-๑๑ ต าบลน้ าผุด               
งบประมาณ 2,๖๘๐,๐00 บาท 
๑.๒ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวทาง Asphaltic Concrete สายไสขุดหิน-ควนยอ หมู่ที่ ๙ ต าบลน้ าผุด 
(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)    งบประมาณ ๙๑๖,000 บาท 
๑.๓ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวทาง Asphaltic Concrete สายหนองห้าง-ปลวกล้อน  หมู่ที่ ๓    
ต าบลน้ าผุด (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)    งบประมาณ ๖๓๙,000 บาท 
๑.๔ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวทาง Asphaltic Concrete สายหนองห้าง-ปลวกล้อน (๒) หมู่ที่ ๓ 
ต าบลน้ าผุด (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)    งบประมาณ ๑,๑๔๓,000 บาท 
๑.๕ โครงการติดตั้งถังประปาและระบบส่งน้ าบ้านลานกระทิง   หมู่ที่ ๑  งบประมาณ ๕๕๐,๐00 บาท 
๑.๖ โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน (หน่วยแมงไพร) หมู่ที่ ๔ งบประมาณ 1๐๗๖,๕00 บาท 
๑.๗ โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวเรียบชนิดแคพซีล สายหน้าอนามัย-บ้านออกนา  หมู่ที่ ๑๑ (เงินอุดหนุน
ทั่วไปเพ่ือการพัฒนาประเทศ) งบประมาณ 1,๐๙๔,000 บาท 
๑.๘ โครงการบุกเบิกถนนสายล าสอ-ลานกระทิง หมู่ที่ ๑๐ (เงินสะสม) งบประมาณ ๖๘,400บาท 
๑.๙ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวทาง Asphaltic Concrete สายวัดทุ่งนา-น้ าตกห้วยครก หมู่ที่ ๒    
(เงินสะสม)  งบประมาณ  ๑,๔๖๘,๐๐๐ บาท 
๑.๑๐ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวทาง Asphaltic Concrete สายวังพอ หมู่ที่ ๓  (เงินสะสม)
งบประมาณ  ๑,๖๘๖,๐๐๐ บาท 
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๑.๑๑ โครงการถมหินผุพร้อมปรับเกลี่ยถนน จ านวน ๑๗ สาย     งบประมาณ ๑๘๑,๑๐๐ บาท 
๑.๑๒ โครงการจ้างปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจร จ านวน ๓ สาย (๑.สายห้วยเร็จ-นาท่ามเหนือ ม.๓               
๒.สายห้วยเถร หมู่ที่ ๕ และ ๓. สายทุ่งนา-นาพรุ  หมู่ที่ ๑๒)  งบประมาณ  ๕๘,๘๐๐ บาท 
๑.๑๓ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายน้ าผุด -ไสเดือย  หมู่ที่ 6  งบประมาณ  ๔๐,๐๐๐ บาท 
๑.๑๔ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายห้วยไผ่-หลังโรงเรียนบ้านด่าน หมู่ที่ ๕ งบประมาณ ๙๕,5๐0 บาท 
๑.๑๕ โครงการซ่อมแซมคอสะพานถนนสายน้ าตกควนประ  หมู่ที่ ๕  งบประมาณ  ๔๕,4๐๐ บาท 
๑.๑๖ โครงการจ้างวางท่อเมนประปาหน่วยโรงรม  หมู่ที่ 1 งบประมาณ ๑๐,๐๐๐ บาท 
๑.๑๗ โครงการจ้างวางท่อเมนประปาบริเวณสามแยกภูเขาทอง  งบประมาณ ๑๙,๓๑๙ บาท 
๑.๑๘ โครงการซ่อมแซมถนนสายห้วยวา –นาพรุ หมู่ที่ ๖ งบประมาณ ๑๗,๔๐๐ บาท 

 
 

๒. นโยบายด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมประเพณี  งบประมาณ        บาท 
 

๒.๑ โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งบประมาณ 745,000 บาท 
๒.๒ ค่าวัสดุการศึกษาส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) งบประมาณ 74,688 บาท 
๒.๓ ค่าจัดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) งบประมาณ 54,400 บาท 
๒.๔ โครงการอาหารเสริม (นม)  งบประมาณ 1,524,000 บาท 
๒.๕ โครงการอาหารกลางวัน  งบประมาณ 3,158,000 บาท 
๒.๖ โครงการค่ายเยาวชนภาคฤดูร้อน  งบประมาณ 69,876 บาท 
๒.๗ โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ งบประมาณ 48,250 บาท 
๒.๘ โครงการจัดกิจกรรมวันสงกรานต์   งบประมาณ 49,๖๕๐ บาท 
๒.๙ .โครงการจัดกิจกรรมเนื่องวันเข้าพรรษา  งบประมาณ ๑๘,๙๔๑ บาท 
๒.๑๐ โครงการจัดกิจกรรมทอดกฐิน  งบประมาณ ๓,๓๔๐ บาท 
๒.๑๑ โครงการส่งเสริมกิจกรรมประเพณีลากพระ  งบประมาณ ๓๐,000 บาท 
๒.๑๒ โครงการวันลอยกระทง    งบประมาณ ๔๑,๕๖๐ บาท 
๒.๑๓ โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่น งบประมาณ ๒๙,๘๓๐ บาท 
๒.๑๔ โครงการขาโจ๋วัยใส ใสใ่จวัฒนธรรม   งบประมาณ ๓๑,๙๒๐ บาท 
๒.๑๕ โครงการจัดงานรัฐพิธีเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา งบประมาณ ๓๘,๐๓๑ บาท 

 

๓. นโยบายด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว งบประมาณ ๑๑๐,๕๖๕ บาท 
 

๓.๑ โครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง  (ตามรอยพ่อ อยู่อย่างพอเพียง) งบประมาณ ๙๓,๑๖๕ บาท 
๓.๒ โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ/เชิงเกษตร/เชิงวัฒนธรรมและพลังงาน (กิจกรรมวันเดียวเที่ยวน้ าผุด)
งบประมาณ   ๑๗,๔๐๐ บาท 



๓.๓ โครงการส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มเกษตรกร (งบประมาณของส านักงานปฏิรูปที่ดิน จังหวัดตรัง) 
  
  

๔. นโยบายด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและพลังงาน งบประมาณ  
 

๔.๑ โครงการก าจัดขยะแบบครบวงจร   งบประมาณ 28,325 บาท 
๔.๒ โครงการจัดท าแผนพลังงานชุมชนต าบลน้ าผุด ปีที่ ๒ (งบประมาณส านักงานพลังงานจังหวัดตรัง) 

- กิจกรรมครอบครัวสุขใจลดใช้พลังงาน 
- กิจกรรมส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีประหยัดพลังงาน  เช่น เตาฟืนนาชุมเห็ด 
- กิจกรรมจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ด้านพลังงาน 
- กิจกรรมส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนในการประหยัดพลังงาน 
- กิจกรรมส่งเสริมพลังงานกับการศึกษา 
- กิจกรรมส่งเสริมการผลิตแก๊สชีวภาพจากมูลสัตว์ 
- กิจกรรมส่งเสริมกลุ่มอาชีพการท าเตาซุปเปอร์อั้งโล่ 
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๕. นโยบายด้านสาธารณสุขและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 
๕.๑ โครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานของชุมชน/หมู่บ้าน (เงินอุดหนุนเพ่ือพัฒนาศักยภาพ อสม.)   
      งบประมาณ 180,000 บาท 
๕.๒ สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น งบประมาณ  126,600 บาท 
๕.๓ โครงการฉีดวัคซีนปูองกันโรคพิษสุนัขบ้าและส่งเสริมสุขภาพสุนัขและแมว งบประมาณ 79,780 บาท 
๕.๔ โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และเวชภัณฑ์ปูองกันโรค งบประมาณ 10,000 บาท 
๕.๕ โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับอ าเภอ / จังหวัด งบประมาณ 8,406 บาท 
๕.๖ โครงการแข่งขันกฬีาต้านยาเสพติด อบต.น้ าผุดคัพ ครั้งที่16 งบประมาณ 199,685 บาท 
๕.๗ โครงการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬาประจ าหมู่บ้าน  งบประมาณ 95,937 บาท 
๕.๘ โครงการลดอุบัติเหตุบนท้องถนนและรักษาความสงบเรียบร้อยในต าบล งบประมาณ 43,020 บาท 
๕.๙ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) งบประมาณ 8,762,700 บาท 
๕.๑๐ เบี้ยความพิการ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) งบประมาณ 1,003,000 บาท 
๕.๑๑ เบี้ยยังชีพผู้ปุวยโรคเอดส์   งบประมาณ  6,000 บาท 
๕.๑๒ โครงการประกวดหมู่บ้านพัฒนาดีเด่นและปลอดยาเสพติด งบประมาณ 165,000 บาท 
๕.๑๓ โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจการ  อปพร.ต าบลน้ าผุด งบประมาณ 6,230 บาท 
๕.๑๔ โครงการฝึกอบรมอาสาปูองกันภัยฝุายพลเรือน  งบประมาณ 22,757 บาท 
๕.๑๕ ส่งเสริมชมรมผู้สูงอายุเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา 

 



๖. นโยบายด้านการเมืองและการบริหาร 
 

๖.๑ ส่งเสริมให้พนักงาน เจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมเพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการท างาน  
      งบประมาณ 290,013.30 บาท 
๖.๒ โครงการอบรมสัมมนา/ศึกษาดูงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานส าหรับผู้บริหาร สมาชิกสภา  
      พนักงาน และผู้น าชุมชน งบประมาณ 249,152 บาท 
๖.๓ โครงการอบรมคุณธรรม ส าหรับผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงาน งบประมาณ 10,030 บาท 
๖.๔ โครงการพัฒนาการศึกษาเพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน งบประมาณ 45,065 บาท 
๖.๕ โครงการประเมินความพึงพอใจในการรับบริการของประชาชน งบประมาณ 20,000 บาท 
๖.๖ โครงการส่งเสริมสนับสนุน การเลือกตั้งทุกระดับ งบประมาณ 63,744 บาท 
๖.๗ โครงการจัดท าประชาคมหมู่บ้าน/ต าบล เพ่ือจัดท าแผนพัฒนา งบประมาณ 14,660 บาท 
๖.๘ โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดอาคารส านักงาน อบต.น้ าผุด  งบประมาณ 81,400 บาท 
๖.๙ โครงการพัฒนาส่งเสริมศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร/จัดซื้อจ้างระดับอ าเภอ งบประมาณ 14,000 บาท 
๖.๑๐ โครงการจัดหน่วยบริการเก็บภาษีเคลื่อนที่ งบประมาณ 1,750 บาท 
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รายงานสถานการณ์คลังประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 255๘ 
 

รายรับ(บาท) รายจ่าย (บาท) 

รายการ ปี  255๘ รายการ  ปี  255๘  

หมวดภาษีอากร 201,243.05   เงินเดือนฝุายการเมือง        

ค่าธรรมเนียม  ค่าปรับและใบอนุญาต 111,840.60   เงินเดือนฝุายประจ า    

รายได้จากสาธารณูปโภค 1,428,465.00  ค่าตอบแทนใช้สอยและวสัด ุ   

รายได้เบ็ดเตล็ด 328,024.00   ค่าสาธารณูปโภค    

รายได้จากทุน 1,500.00   งบกลาง    

รายได้จากทรัพยส์ิน 298,428.32   ครุภณัฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง    

หมวดภาษีจดัสรร 2,0053,072.32   หมวดเงินอุดหนุน    

เงินอุดหนุนทั่วไป 15,472,176.00   รายจ่ายอื่น   

อุดหนุนเฉพาะกิจ(ระบุวัตถุประสงค์) 14,189,406.00   
อุดหนุนเฉพาะกิจ(ระบุ

วัตถุประสงค์)   
 รวมรายรับทั งสิ น   52,084,155.29 รวมรายจ่ายทั งสิ น.   

 
- เงินสะสม       บาท 
- ทุนส ารองเงินสะสม     บาท 



 
ทั้งนี้ การพัฒนาในปีที่ผ่านมานั้น โครงการต่าง ๆ ได้ใช้งบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบล        

น้ าผุด ที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 255๘  การจ่ายขาดเงินสะสม และการประสานขอ
งบประมาณจากหน่วยงานอ่ืน เช่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ส านักงานพลังงานจังหวัดตรัง โดยกระผม
ได้น้อมน าพระราชด ารัสแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อท้องถิ่นและแก้ไขปัญหาความต้องการของประชาชนชาวต าบลน้ าผุด ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งข้ึน 
โดยยึดประโยชน์สุขของประชาชนเป็นที่ตั้ง ซึ่งประสบความส าเร็จได้ก็ด้วยความร่วมมือของทุกฝุาย ทั้งผู้น า
ชุมชน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลน้ าผุด พนักงาน หน่วยงานราชการในพ้ืนที่ หน่วยงาน 

ขอขอบคุณ 
 
 

(นายวิศาตร  แสงศรี) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลน้ าผุด 

 
 

นโยบายด้านโครงสร้างพื นฐาน 
 
 

งานกิจการประปา 
 
 
 
 
 
 

 
 
งานก่อสร้างถนน 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
งานสะพาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                
นโยบายด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมประเพณี 

 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.น้ าผุด 

                                
 
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 

                   
 
 
กิจกรรมค่ายเยาวชนภาคฤดูร้อน 

                     
 
 
 
 



 
นโยบายด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมประเพณี 

 
 

กิจกรรมวันสงกรานต์ 

                     
 
กิจกรรมวันเข้าพรรษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
กิจกรรมทอดกฐิน 

                   
 
 
 
 



นโยบายด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
 
ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 

       
 
กิจกรรมวันเดียวเที่ยวน้ าผุด 

     
 
กิจกรรมท าความสะอาดสถานที่ท่องเที่ยว 

                
 
 
 
 



นโยบายด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและพลังงาน 
 
 
กิจกรรมก าจัดขยะแบบครบวงจร 

 
 
กิจกรรมแผนพลังงานชุมชนต าบลน้ าผุด 

             

           
 
 
 
 
 
 



นโยบายด้านสาธารณสุขและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 
 
กิจกรรมแข่งขันกีฬา 

           
 
กิจกรรมอบรมอาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน 

              
 
กิจกรรมด้านสาธารณสุข 

                
 
 
 

http://www.numpud.go.th/album/picture/b_0250414_142837.JPG
http://www.numpud.go.th/album/picture/b_0250414_142837.JPG


นโยบายด้านการเมืองและการบริหาร 
 
กิจกรรมอบรมคุณธรรม จริยธรรม 

                    
 
กิจกรรมอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 

              
 
กิจกรรมเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซี่ยน 

            
 
 
 
 
 

http://www.numpud.go.th/album/picture/b_0281114_152848.JPG


 
 

รายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน 
ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

องค์การบริหารส่วนต้าบลน ้าผุด 
อ้าเภอเมืองตรัง  จังหวัดตรัง 

 


