รายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

องค์การบริหารส่วนตาบลนาผุด
อาเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลนาผุด
เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
*******************
ตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับ
ที่ 5 มาตรา 58/5 วรรค 4 ให้นายกองค์การบริหารส่วนตาบลจัดทารายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตาม
นโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตาบลเป็นประจาทุกปี และวรรค 5 รายงานแสดงผลการ
ปฏิบัติงานให้ปิดประกาศไว้โดยเปิดเผย ณ ที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลด้วย
บัดนี้ นายกองค์การบริหารส่วนตาบลน้าผุด ได้จัดทารายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตาม
นโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตาบลน้าผุด เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2556 เสร็จเรียบร้อย
แล้ว โดยรายงานต่อสภาองค์การบริหารส่วนตาบลน้าผุด ในสมัยประชุมวิสามัญประจาปี สมัยที่ 2 เมื่อวันที่
18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

(นายวิศาตร แสงศรี)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลน้าผุด

รายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
องค์การบริหารส่วนตาบลนาผุด อาเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง
เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลน้าผุดและสมาชิกสภา อบต.น้าผุด ทุกท่าน
กระผม นายวิศาตร แสงศรี ตาแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตาบลน้าผุด ซึ่งก่อนเข้ารับ
หน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตาบลน้าผุด กระผมได้แถลงนโยบายที่สาคัญต่อสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
น้าผุด ไว้เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 จานวน 6 ด้าน
บัดนี้ กระผมได้ปฏิบัติงานและบริหารงานองค์การบริหารส่วนตาบลน้าผุด ในปีที่สามของ
สมัย ซึ่งตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ.2537 รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง
พ.ศ. 2552 มาตรา 58/5 วรรค 4 ให้นายกองค์การบริหารส่วนตาบลจัดทารายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน
ตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตาบลเป็นประจาทุกปี
กระผมจึงได้รวบรวมผลการ
ปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมา และจัดทารายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย ดังนี้
๑. นโยบายด้านโครงสร้างพืนฐาน ‘งบประมาณ 13,219,000 บาท
๑.๑ โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหน้าวัดทุ่งนา-หลังโรงเรียนบ้านด่าน งบประมาณ 1,12๐,๐00 บาท
๑.๒ โครงการก่อสร้างคูระบายน้า คสล.ถนนสายบ้านหนองหว้า ม.5 งบประมาณ 474,000 บาท
๑.๓ โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหมู่ที่ 7 น้าผุด-หมู่ที่ 2 ปากแจ่ม งบประมาณ ๖18,000 บาท
๑.๔ โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายห้วยน้าซับ-ห้วยไทร หมู่ที่ 9-หมู่ที่ 3 ละมอ
งบประมาณ 2,350,000 บาท
๑.๕ โครงการติดตั้งสัญญาณไฟจราจร (กระจกโค้ง) งบประมาณ 48,๐00 บาท
๑.๖ โครงการปรับปรุงผิวจราจรเป็นแอสฟัลน์ติกคอนกรีตสายไสขุดหิน-บ้านห้วยวา หมู่ที่ 9
งบประมาณ 1,770,000 บาท
๑.๗ โครงการปรับปรุงผิวจราจรเป็นแอสฟัลน์ติกคอนกรีตสายบ้านไร่พรุ-บ้านออกนา หมู่ที่ 11
งบประมาณ 101,500 บาท
๑.๘ โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน(หน่วยวัดไร่พรุ) หมู่ที่ 8
งบประมาณ 326,000 บาท
๑.๙ โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน(หน่วยหนองโป) หมู่ที่ 4
งบประมาณ 491,000 บาท
๑.๑๐ โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน(หน่วยต้นท้ายเภา) หมู่ที่ 11
งบประมาณ 397,000 บาท
๑.๑๑ โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน(หน่วยออกนา ) หมู่ที่ 11
งบประมาณ 102,000 บาท
๑.๑๒ โครงการขยายท่อเมนประปา สายโรงเรียนบ้านด่าน- ห้วยไผ่ หมู่ที่ 5 งบประมาณ 475,000 บาท
๑.๑๓ โครงการก่อสร้างหอถังแชมเปญและระบบส่งน้า หมู่ที่ 3 งบประมาณ 1,126,๐๐๐ บาท
๑.๑๔ โครงการก่อสร้างผิวจราจรเป็นแอสฟัสติกคอนกรีต สายบ้านไร่พรุ-ออกนา หมู่ที่ 11
งบประมาณ 1,620,500 บาท
๑.๑๕ โครงการก่อสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต สายไสขุดหิน-ควนยอ หมู่ที่ 9
งบประมาณ 2,200,0๐๐ บาท
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๒. นโยบายด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมประเพณี งบประมาณ 5,813,258.64 บาท
๒.๑ โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งบประมาณ 815,360 บาท
๒.๒ โครงการอาหารเสริม (นม) งบประมาณ 1,543,624.64 บาท
๒.3 โครงการอาหารกลางวัน งบประมาณ 3,053,000 บาท
2.4 โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคาร ศพด. อบต.น้าผุด งบประมาณ 99,800 บาท
๒.5 โครงการค่ายเยาวชนภาคฤดูร้อน งบประมาณ 47,680 บาท
๒.6 โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ งบประมาณ 70,473 บาท
๒.7 โครงการจัดกิจกรรมวันสงกรานต์ งบประมาณ 49,430 บาท
๒.8 โครงการจัดกิจกรรมทอดกฐิน งบประมาณ ๓,540 บาท
๒.9 โครงการส่งเสริมกิจกรรมประเพณีลากพระ งบประมาณ 4๐,000 บาท
๒.10 โครงการวันลอยกระทง งบประมาณ 56,310 บาท
๒.๑1 โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่น งบประมาณ 50,000 บาท
๒.๑2 โครงการจัดงานรัฐพิธีเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา งบประมาณ 33,514 บาท
๓. นโยบายด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว งบประมาณ 221,517.35 บาท
๓.๑ โครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง (ตามรอยพ่อ อยู่อย่างพอเพียง) งบประมาณ 22,640 บาท
๓.๒ โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวตาบลน้าผุด งบประมาณ 19,877.35 บาท
๓.๓ โครงการส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มอาชีพและฝึกทักษาอาชีพ (งบพัฒนาจังหวัด) งบประมาณ 179,000 บาท
๔. นโยบายด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและพลังงาน งบประมาณ 404,487 บาท
๔.๑ โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง งบประมาณ 336,220 บาท
๔.๒ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริฯ งบประมาณ 15,398 บาท
4.3 โครงการตาบลน้าผุดน่าอยู่สู่ชุมชนปลอดขยะ งบประมาณ 27,741 บาท
4.4 โครงการคนน้าผุดสุขใจลดใช้พลังงาน งบประมาณ 25,128 บาท
๕. นโยบายด้านสาธารณสุขและพัฒนาคุณภาพชีวิต งบประมาณ 13,108,847 บาท
๕.๑ โครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานของชุมชน/หมู่บ้าน (เงินอุดหนุนเพื่อพัฒนาศักยภาพ อสม.)
งบประมาณ 97,980 บาท
๕.๒ สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น งบประมาณ 185,000 บาท
๕.๓ โครงการก่อสร้างสวนสุขภาพภายในตาบล งบประมาณ 418,000 บาท
๕.๔ โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และเวชภัณฑ์ป้องกันโรค(ทรายอะเบท) งบประมาณ 33,000 บาท
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๕.๖ โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด อบต.น้าผุดคัพ ครั้งที่18 งบประมาณ 197,110 บาท
๕.๗ โครงการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬาประจาหมู่บ้าน งบประมาณ 95,999 บาท
๕.๘ โครงการลดอุบัติเหตุบนท้องถนนและรักษาความสงบเรียบร้อยในตาบล งบประมาณ 8,720 บาท
๕.๙ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) งบประมาณ 9,834,500 บาท
๕.๑๐ เบี้ยความพิการ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) งบประมาณ 1,908,000 บาท
๕.๑๑ เบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์ งบประมาณ 6,000 บาท
๕.๑๒ โครงการประกวดหมู่บ้านพัฒนาดีเด่นและปลอดยาเสพติด งบประมาณ 168,000 บาท
๕.๑๓ โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจการ อปพร.ตาบลน้าผุด งบประมาณ 3,860 บาท
5.15 โครงการพัฒนาระบบสวัสดิการสังคมตาบลน้าผุด งบประมาณ 10,000 บาท
5.16 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กด้อยโอกาสในชุมชน งบประมาณ 19,999 บาท
5.17 โครงการครอบครัวสุขสันต์สร้างภูมิคุ้มกันด้วยธรรมะ งบประมาณ 35,600 บาท
5.18 โครงการอบรมวินัยจราจร (งบกองทุนหลักประกันสุขภาพ) งบประมาณ 17,900 บาท
5.19 โครงการปั่นด้วยใจเพื่ออนามัยชุมชน (งบกองทุนหลักประกันสุขภาพ) งบประมาณ 20,000 บาท
๖. นโยบายด้านการเมืองและการบริหาร งบประมาณ 2,441,289.17 บาท
๖.๑ ส่งเสริมให้พนักงาน เจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการทางาน
งบประมาณ 191,562 บาท
๖.๒ โครงการอบรมสัมมนา/ศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานสาหรับผู้บริหาร สมาชิกสภา
พนักงาน และผู้นาชุมชน งบประมาณ 249,574 บาท
๖.๓ โครงการอบรมคุณธรรม สาหรับผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงาน งบประมาณ 7,900 บาท
๖.๔ โครงการประเมินความพึงพอใจในการรับบริการของประชาชน งบประมาณ 20,000 บาท
๖.5 โครงการจัดทาประชาคมหมู่บ้าน/ตาบล เพื่อจัดทาแผนพัฒนา งบประมาณ 30,166 บาท
๖.6 โครงการพัฒนาส่งเสริมศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร/จัดซื้อจ้างระดับอาเภอ งบประมาณ 14,000 บาท
6.7 โครงการฟรี Wifi งบประมาณ 60,800 บาท
6.8 โครงการจัดทาแผนชุมชนและแผนพัฒนาหมู่บ้าน งบประมาณ 26,000 บาท
6.9 โครงการอบรมพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย
งบประมาณ 18,570 บาท
6.10 โครงการอาสาสมัครต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น งบประมาณ 11,848 บาท
6.11 โครงการจัดซื้อเครื่องสูบน้าเพื่อใช้ในกิจการประปา งบประมาณ 86,269.82 บาท
6.12 โครงการจัดซื้อวัสดุประปา งบประมาณ 205,661.04 บาท
6.13 โครงการจัดหาวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน ของ อบต.
งบประมาณ 1,007,678.31 บาท
6.14 โครงการบารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินของ อบต. 440,870 บาท
6.15 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ งบประมาณ 70,390 บาท
๖.๑6 โครงการจัดหน่วยบริการเก็บภาษีเคลื่อนที่ งบประมาณ – บาท
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รายรับ(บาท)
รายการ

ปี 2559

รายจ่าย (บาท)
รายการ

ปี 2559

หมวดภาษีอากร

244,471.98

เงินเดือนฝ่ายการเมือง

2,916,720.00

ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและ
ใบอนุญาต
รายได้จากสาธารณูปโภค
รายได้เบ็ดเตล็ด
รายได้จากทุน

51,910.83

เงินเดือนฝ่ายประจา

8,675,674.33

1,406,578.00 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
469,530.00
ค่าสาธารณูปโภค
งบกลาง

รายได้จากทรัพย์สิน

284,324.01

หมวดภาษีจัดสรร

20,641,204.52

เงินอุดหนุนทั่วไป
อุดหนุนเฉพาะกิจ(ระบุ
วัตถุประสงค์)
รวมรายรับทังสิน

12,764,707.00
14,614,827.00
50,477,553.34

ครุภัณฑ์ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง
หมวดเงินอุดหนุน
รายจ่ายอื่น
อุดหนุนเฉพาะกิจ(ระบุ
วัตถุประสงค์)
รวมรายจ่ายทังสิน.

6,853,531.29
1,535,220.88
837,749.00
5,356,559.82
3,164.980.00
20,000.00
14,614,827.00
43,975,262.32

- เงินสะสม
21,965,739.89 บาท
- ทุนสารองเงินสะสม
16,754,044.68 บาท
ทั้งนี้ การพัฒนาในปีที่ผ่านมานั้น โครงการต่าง ๆ ได้ใช้งบประมาณขององค์การบริหารส่วนตาบล
น้าผุด ที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี 2559 การจ่ายขาดเงินสะสม และการประสานขอ
งบประมาณจากหน่วยงานอื่น เช่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สานักงานพลังงานจังหวัดตรัง โดยกระผม
ได้น้อมนาพระราชดารัสแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อท้องถิ่นและแก้ไขปัญหาความต้องการของประชาชนชาวตาบลน้าผุด ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น
โดยยึดประโยชน์สุขของประชาชนเป็นที่ตั้ง ซึ่งประสบความสาเร็จได้ก็ด้วยความร่วมมือของทุกฝ่าย ทั้งผู้นา
ชุมชน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลน้าผุด พนักงาน หน่วยงานราชการในพื้นที่ หน่วยงาน
ขอขอบคุณ

(นายวิศาตร แสงศรี)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลน้าผุด

นโยบายด้านโครงสร้างพืนฐาน
งานกิจการประปา

งานก่อสร้างถนน – คูระบายน้า

งานขุดลอกแหล่งน้า

นโยบายด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมประเพณี
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ

กิจกรรมค่ายเยาวชนภาคฤดูร้อน

กิจกรรมวันสงกรานต์

กิจกรรมค่ายเยาวชน

นโยบายด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
กิจกรรมตามรอยพ่ออยู่อย่างพอเพียง

กิจกรรมวันเดียวเที่ยวน้าผุด

นโยบายด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและพลังงาน

กิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง

กิจกรรมคนน้าผุดสุขใจลดใช้พลังงาน

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริ

นโยบายด้านสาธารณสุขและพัฒนาคุณภาพชีวิต
กิจกรรมแข่งขันกีฬา อบต.น้าผุด คัพ ครั้งที่ 18

กิจกรรมอบรมชาวน้าผุดปลอดภัย สวมหมวกนิรภัยร้อยเปอร์เซ็นต์

กิจกรรมปั่นด้วยใจเพื่ออนามัยชุมชน

โครงการสร้างสวนสุขภาพตาบลน้าผุด

กิจกรรมครอบครัวสุขสันต์ สร้างภูมิคุ้มกันด้วยธรรมะ

กิจกรรมประกวดหมู่บ้านพัฒนาดีเด่น

กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กด้อยโอกาสโดยชุมชน

กิจกรรมมโนราห์สร้างสรรค์ เด็กและเยาวชนไม่ตั้งครรภ์ในวัยรุ่น

นโยบายด้านการเมืองและการบริหาร
กิจกรรมอบรมคุณธรรม จริยธรรม

กิจกรรมอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

กิจกรรมประชาคมหมู่บ้าน/ตาบล

กิจกรรมพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย

กิจกรรมอาสาสมัครต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น

