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                        นายกองค์การบริหารส่วนต าบลควนปริง   
อ าเภอเมืองตรัง  จังหวัดตรัง 



รายงานแสดงผลการด าเนินงานตามนโยบาย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558 
นายทักษิณ  รักจริง  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลควนปริง 

เสนอตอ่สภาองค์การบริหารส่วนต าบลควนปริง 
--------------------------------------------------- 

 

เรียน   ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลควนปริงและท่านสมาชิกสภาองค์การบริหาร 
      ส่วนต าบลควนปริง ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 

 

   ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550หมวด 14มาตรา  287วรรค 3บัญญัติ
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องรายงานผลการด าเนินงานต่อประชาชนในเรื่องการจัดท างบประมาณ การใช้จ่าย 
และผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ   เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและก ากับการบริหาร
จัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.
2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 5 )  พ.ศ.2546  มาตรา  58/5 ได้ก าหนดให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลจัดท า
รายงานแสดงผลการด าเนินงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นประจ าทุกปี  ตามที่
คณะกรรมการการเลือกตั้ง   ได้ประกาศรับรองผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนต าบลควนปริงให้กระผม 
นายทักษิณ    รักจริง   เป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนต าบลควนปริง  และกระผมได้แถลง
นโยบายต่อสภาอันทรงเกียรติแห่งนี้เมื่อวันที่ 26พฤศจิกายน 2556 ไว้ 5ประการ  ประกอบกับการที่องค์การ
บริหารส่วนต าบลควนปริงได้ก าหนดวิสัยทัศน์การพัฒนาเพ่ือเป็นกรอบแนวทางและทิศทางในการพัฒนาต าบล คือ 
“ รวมใจพัฒนา  เพิ่มพูนความรู้  เชิดชูคุณธรรม  น้อมน าเศรษฐกิจพอเพียง  ”  ซึ่งวิสัยทัศน์  ดังกล่าวกระผม
ได้ยึดถือเป็นเป้าหมายในการปฏิบัติงานตลอดมา 

   กระผม  จึงขอรายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายการบริหารงานด้านต่างๆขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลควนปริง ประจ าปีงบประมาณ  2558  ( ในช่วงเดือนตุลาคม 2557  - กันยายน 2558 ) ที่ผ่านมา
ประกอบด้วยนโยบาย  5  ด้ าน   1 . .ด้ านโครงสร้ างพื้ นฐาน  2 .  ด้ านคุณภาพชี วิตและสั งคม                      
3.ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม4.ด้านศาสนา และศิลปวัฒนธรรม5. ด้านการเมืองและการบริหาร
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ได้แนบมาพร้อมนี้   

 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
    

1.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 

1.โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกสายเกาะไสน หมู่ที่ 1 
 

งบประมาณ 365,000.00 

2. โครงการปรับปรุงผิวจราจรสายมิ่งเมือง ซอย 1 หมู่ที่ 1,9  
   (งบอุดหนุนเฉพาะกิจ) 

 
งบประมาณ 

          761,000.00 

3. โครงการเสริมผิวจราจรถนนสายบ้านสะพานไทร-บ้านทุ่งหวัง หมู่ที่ 7 
   (งบอุดหนุนเฉพาะกิจ) 

 
งบประมาณ 

 
947,000.00 

4. โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 7 งบประมาณ 354,000.00 

5. โครงการจัดซื้อเครื่องสูบน้ าบาดาลชนิดมอเตอร์จุ่มใต้น้ า งบประมาณ 148,536.00 
6. โตรงการก่อสร้างหอถังประปา หมู่ที่ 7 งบประมาณ 812,000.00 
7. โครงกรเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 8   งบประมาณ 202,440.00 
8. โครงการเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 1 งบประมาณ 202,420.00 
9. โครงการเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 9  งบประมาณ 191,580.00 
10. โครงการขยายเขตจ าหน่ายน้ าประปาส่วนภูมิภาค บ้านหลวนช้าง หมู่ที่ 4 งบประมาณ 1,875,000.00 
11. โครงการขยายเขตจ าหน่ายน้ าประปาส่วนภูมิภาค ซอยบ้านลุงยิน หมู่ที่ 5 งบประมาณ 56,911.00 
12. โครงการขยายเขตจ าหน่ายน้ าประปาส่วนภูมิภาค ซอยต้นหว้า หมู่ที่ 6 งบประมาณ 62,000.00 
13. โครงการขยายเขตจ าหน่ายน้ าประปาส่วนภูมิภาค ซอยบ้านนายปลิ้ม 
     ขาวบาง หมู่ที่ 6 

 
งบประมาณ 

 
48,972.00 

14.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสามแยกกูโบร์ บ้านนาป้อ 
    หมู่ที่ 8 

 
งบประมาณ 

 
157,500.00 

15. โครงการปรับปรุงผิวจราจรสายบ้านนาป้อ-โคกสะท้อน หมู่ที่ 2,8 งบประมาณ 704,000.00 
 

2.ด้านคุณภาพชีวิตและสังคม 
 

1.โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (งบอุดหนุนเฉพาะกิจ) งบประมาณ      6,163,700.00 

2. โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้พิการ  (งบอุดหนุนเฉพาะกิจ) งบประมาณ     1,084,800.00 

3. โครงการจัดท าป้ายบอกทางและสถานที่ส าคัญภายในต าบลควนปริง งบประมาณ         56,000.00 

4. โครงการสนับสนุนศูนย์พัฒนาครอบครัวต าบลควนปริง  
   (งบอุดหนุนเฉพาะกิจ) 

งบประมาณ           49,811.00      

5. โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดต าบลควนปริง (งบอุดหนุนเฉพาะกิจ) งบประมาณ 135,801.00         

6. โครงการสนับสนุนแข่งขันกีฬาและกรีฑานักเรียนโรงเรียนบ้านนาป้อ งบประมาณ   35,000.00 



7. โครงการสนับสนุนส่งเสริมและนันทนาการโรงเรียนบ้านควนปริง งบประมาณ  58,630.00 

8. โครงการจัดซื้อเครื่องออกก าลังกาย งบประมาณ 89,920.00 

9. โครงการส่งเสริมสนับสนุนนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน งบประมาณ        29,831.00 

10. โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลควนปริง งบประมาณ 1,800.000.00 

11. โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและรักษาความสงบเรียบร้อย
ภายในต าบล 

งบประมาณ 
 
 

15,595.00 

12. โครงการติดตั้งกล้อง cctv ต าบลควนปริง งบประมาณ 88,000.00 

13. โครงการอบรมศึกษาดูงานคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ข้าราชการ  
     พนักงาน 

งบประมาณ 234,688.00 

14. โครงการสนับสนุนจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ  งบประมาณ 180,000.00 

15.โครงการสนับสนุนอาหารเสริม (นม) โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
     อบต. ควนปริง 

งบประมาณ  628,657.00 

16. โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน โรงเรียน งบประมาณ  311,000.00 

17. โครงการจัดจ้างประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
     อบต.ควนปริง 

งบประมาณ  179,200.00 

18. โครงการอบรมคอมพิวเตอร์ งบประมาณ 1,100.00 

19. โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ งบประมาณ 30,000.00 

20. โครงการบริหารจัดการศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร) งบประมาณ 65,798.00 

21. โครงการจัดงานพืชผักผลไม้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง งบประมาณ 47,715.00 

22. โครงการก่อสร้างศูนย์ฝึกอบรมอาชีพ หมู่ที่ 6  งบประมาณ 1,057,000.00 

23. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการ 

     เกษตรประจ าต าบล 

งบประมาณ 6,559.00 

24. โครงการก่อสร้างทางลาดผู้พิการ งบประมาณ 69,000.00 

3.ด้านสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม 

1.โครงการสนับสนุนสาธารณสุขมูลฐานชุมชน งบประมาณ 67,500.00 

2. โครงการสนับสนุนกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพ (สปสช) งบประมาณ 130,000.00 

3. โครงการบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน งบประมาณ 420,000.00 

4. โครงการอบรมศึกษาดูงานศูนย์อบรมศาสนาอิสลาม งบประมาณ 156,320.00 



5. โครงการจัดซื้อรถบรรทุกน้ าเอนกประสงค์ งบประมาณ 2,185,000.00 

6. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสุขภาพต าบลควนปริง  งบประมาณ 96,000.00 
 

4.ด้านศาสนา และศิลปะวัฒนธรม 

1. โครงการสนับสนุนการจัดกิจกรรมประเพณีชักพระ งบประมาณ 50,000.00 

2. โครงการสนับสนุนการจัดกิจกรรมพิธีเข้าสุนัตหมู่ งบประมาณ 40,000.00 

3. โครงการสนับสนุนการบรรพชาสามเณรภาคฤดรู้อน หมู่ที่ 2 วัดโคกมะม่วง 
   หมู่ที่ 4 วัดควนปริงวนาราม 

งบประมาณ 20,000.00 

4. โครงการจัดกิจกรรมประเพณีงานวันสงกรานต์  งบประมาณ 32,828.000.00 

5. โครงการสนับสนุนการจัดกิจกรรมการถือศีลอดในเดือนรอมฏอน งบประมาณ 25,000.00 

6. โครงการจัดกิจกรรมวันเข้าพรรษา งบประมาณ 3,891.00 

7. โครงการสนับสนุนการจัดกิจกรรมฮารีรายอ งบประมาณ  50,000.00 

8. โครงการทดสอบการอ่านพระมหาคัมภีร์อัลกรุอ่าน งบประมาณ 28,579.00 

9. โครงการสนับสนุนศูนย์อบรมศาสนาอิสลามและจริยธรรมประจ ามัสยิด งบประมาณ 120,000.00 

10. โครงการจัดกิจกรรมประเพณีลอยกระทง งบประมาณ 57,838.00 
 

5. ด้านการเมืองและการบริหาร 
 

1. โครงการส ารวจและวิจัยข้อมูล 
 

งบประมาณ  
20,000.00 

2. โครงการส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินงานแผนชุมชน แผนพัฒนาสามปี 
   ระดับหมู่บ้าน ระดับต าบล 

งบประมาณ 18,000.00 

3. โครงการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ งบประมาณ 39,852.00 

4. โครงการจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ งบประมาณ 37,710.00 

5. โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ งบประมาณ 30,000.00 

6. โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์ งบประมาณ 16,000.00 

7. โครงการจัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน งบประมาณ 59,000.00 

8. โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ งบประมาณ 22,000.00 

9. โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งบประมาณ 102,000.00 



10. โครงการจัดซื้อตู้เย็นส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งบประมาณ 5,990.00 

11. โครงการจัดซื้อกล้องดิจิตอล งบประมาณ 3,990.00 

12. โครงการจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร 2 บาน  งบประมาณ 9,800.00 

13. โครงการพัฒนาส่งเสริมศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างและ 
      สนับสนุนภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

งบประมาณ 14,000.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
รายงานงบประมาณการด าเนินงาน 

 ตามที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลควนปริงประจ าปี 2558 
       

นโยบาย 

งบประมาณ (บาท) 
 เงินอุดหนุน ข้อบัญญัติ จ่ายขาด รวม 

 เฉพาะกิจ งบประมาณ เงินสะสม   
   ปี 2557     
 1. นโยบายด้านสาธารณูปโภคและ    

   โครงสร้างพ้ืนฐาน 
  
1,708,000.00  

       
1,429,439.00  

  
3,750,920.00  

     
6,888,259.00  

        
  

2. นโยบายด้านคุณภาพชีวิตและสังคม 
  
11,274,168.00   1,087,637.00    -  

   
12,361,805.00  

 
3. นโยบายด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม     197,500.00     672,320.00  

 
2,185,000.00 

     
3,054,820.00  

 
4. นโยบายด้านศาสนาและศิลปวัฒนธรรม  -     428,136.00   - 

          
428,136.00  

 
5. นโยบายด้านการเมืองและการบริหาร  -     364,342.00   - 

      
364,342.00  

           
           
           
           
           
           
           
           
           
   

  
  

            
 

 
        

           
 รวม 13,179,668   3,981,874  5,935,920  23,097,362  
 


