ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลหนองไทร
เรื่อง รายงานผลการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
-------------------------อาศัยอานาจตามความใน มาตรา 58/5 วรรค 5 และ 6 แห่งพระราชบัญญัติสภาตาบลและ
องค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 ให้นายกองค์การบริหารส่วน
ตาบลจัดทารายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตาบลเป็น
ประจาทุกปี
ดังนั้น เพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล
พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 มาตรา 58/5 วรรค 5 และ 6 องค์การบริหารส่วนตาบล
หนองไทร จึงขอประกาศผลการดาเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2558 มาเพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วม
ในการตรวจสอบ และกากับการบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนตาบลหนองไทร หากประชาชนทุกท่าน
หรือส่วนราชการต่างๆที่เกี่ยวข้องมีข้อสงสัยหรือมีความประสงค์จะเสนอความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ การ
บริห ารงานขององค์การบริห ารส่วนตาบลหนองไทร สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ องค์การ
บริหารส่วนตาบลหนองไทร เพื่อจะได้พิจารณาการวางแผนพัฒนาและปรับปรุงการดาเนินการตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนในพื้นที่ในระยะต่อไป
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 29 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2558

(นายศักดิ์ชาย ไชยชานิ)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลหนองไทร

รายงานผลการปฏิบัติงานประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2558

องค์การบริหารส่วนตาบลหนองไทร
อาเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แถลงผลการปฏิบัติงานตามที่ได้แถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนตาบลหนองไทร
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2558
……………………………………………………
เรียน ประธานสภา สมาชิกองค์การบริหารส่วนตาบลหนองไทร ที่เคารพทุกท่าน
กระผมนายศักดิ์ชาย ไชยชานิ นายกองค์การบริหารส่วนตาบลหนองไทร ขอแถลงผลการปฏิบัติงาน
ตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริห ารส่ วนตาบลหนองไทร ตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและ
องค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 มาตรา 58/5 วรรค 5 และ 6
ให้ นายกองค์การบริห ารส่ วนตาบลจัดทารายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อ สภา
องค์การบริหารส่วนตาบลเป็นประจาทุกปีและประกาศไว้โดยเปิดเผย ณ ที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบล
ด้วยนั้น ตามที่กระผมได้แถลงนโยบายไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตาบลหนองไทร เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน
พ.ศ.2555 ความละเอียดตามที่แถลงไว้แล้วนั้น โดยยึดแนวปฏิบัติเพื่อให้ สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล ใน
การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน และเพื่อประโยชน์สุขของพี่น้องประชาชนในตาบลหนองไทรเป็นสาคัญ พร้อม
นี้จึงขอสรุปผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตาบล ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2558 ดังนี้
นโยบายด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลหนองไทร ได้ มี ก ารพั ฒ นาโครงสร้ า งพื้ น ฐานในด้ า นต่ า งๆ ภายใต้
งบประมาณที่มีอย่างจากัด โดยพัฒนาโครงการที่มีความเร่งด่วนและมีความสาคัญ เพื่อตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนให้ทั่วถึงและครอบคลุมผู้ใช้ประโยชน์ให้ได้มากที่สุด โดยมีการดาเนินงานในช่วงปีงบประมาณที่
ผ่านมาดังนี้
1. โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ งบประมาณ 1,293,976.55 บาท โดยใช้งบประมาณจาก
ข้อบัญญัติ
2. โครงการก่อสร้างถนนสายหนองจิก (ช่วงที่ 1) แยกบ้านเหนือ - ดอนหว้านถึงหนองจิก งบประมาณ
399,000.00 บาท โดยใช้งบประมาณจากเงินสะสม
3. โครงการปรับปรุงถนนสายยางงาม 3 งบประมาณ 398,400.00 บาท โดยใช้งบประมาณจากเงิน
สะสม
4. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายยางงาม 1 งบประมาณ 1,100,000.00 บาท โดยใช้
งบประมาณจากเงินสะสม
5. โครงการปรับปรุงถนนสายเลียบคูระบายน้า คสล. หมู่ที่ 3 งบประมาณ 163,500.00 บาท โดย
ใช้งบประมาณจากเงินสะสม
6. โครงการก่อสร้างถนนสายแยก 4247 ถึงหนึ่งฟาร์มหนึ่งตาบล (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 4 งบประมาณ
418,400.00 บาท โดยใช้งบประมาณจากเงินสะสม
7. โครงการปรับปรุงถนนสายเลียบคูระบายน้าบ้านดอนหว่าน ถึง บ้านดอนจันทร์ งบประมาณ
344,500.00 บาท โดยใช้งบประมาณจากเงินสะสม
8. โครงการปรับปรุงถนนสายหนองขอน งบประมาณ 114,500.00 บาท โดยใช้งบประมาณจากเงิน
สะสม
9. โครงการปรับปรุงถนนสายบ้านนาทราย ถึง บ้านท่าพลา งบประมาณ 195,500.00 บาท โดยใช้
งบประมาณจากเงินสะสม
10. โครงการปรับปรุงถนนสายแยกบ้านยางงาม - บ้านหนองยาง (บ้านนายวิรัตน์ ถนนญี่ปุ่น ) ถึงเขต
ตาบลหัวเตย งบประมาณ 50,800.00 บาท โดยใช้งบประมาณจากเงินสะสม

-211. โครงการปรับปรุงถนนสายยางงาม 6 งบประมาณ 129,600.00 บาท โดยใช้งบประมาณจาก
เงินสะสม
12. โครงการปรับปรุงถนนสายบ้านอ่างทอง 3 งบประมาณ 479,000.00 บาท โดยใช้งบประมาณ
จากเงินสะสม
13. โครงการปรับปรุงถนนลาดยางสายนาทราย 2 งบประมาณ 2,615,000.00 บาท โดยการโอน
งบประมาณรายจ่ายประจาปี
14. โครงการปรับปรุงถนนสายบ้านนางบุปผา ถึง บ้านนางอุไร งบประมาณ 23,500.00 บาท โดย
การโอนงบประมาณรายจ่ายประจาปี
15. โครงการปรับปรุงถนนสายนาทราย ถึง บ้านท่าพลา (ตอนที่ 2) งบประมาณ 27,500.00 บาท
โดยการโอนงบประมาณรายจ่ายประจาปี
16. โครงการปรับปรุงถนนสายซอยจัดสรร งบประมาณ 55,000.00 บาท โดยการโอนงบประมาณ
รายจ่ายประจาปี
17. โครงการขยายเขตระบบประปาภูมิภาคถนนสายยางงาม 1 หมู่ที่ 3 งบประมาณ 195,000.00
โดยใช้งบประมาณจากข้อบัญญัติ
18. โครงการขยายเขตก่อสร้างประปาหมู่บ้านห้าแยก (ถนนยางงาม 5) งบประมาณ 766,000.00
บาท โดยใช้งบประมาณจากข้อบัญญัติ
19. โครงการขยายเขตระบบประปาภูมิภาคถนนสายหนองไทร - ยวนสาว หมู่ที่ 2 งบประมาณ
257,805.00 บาท โดยใช้งบประมาณจากข้อบัญญัติ
20. โครงการขยายเขตระบบประปาภูมิภาคถนนสายอ่างทอง 1 หมู่ที่ 5 งบประมาณ 265,710.00
บาท โดยใช้งบประมาณจากข้อบัญญัติ
21. โครงการซ่อมแซมถนนสายภายในศูนย์ รพช. พุนพิน หมู่ที่ 2 งบประมาณ 1,950,000.00 บาท
โดยใช้งบประมาณจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
22. โครงการซ่อมแซมถนนสายบ้านเหนือ - บ้านดอนหว่าน หมู่ที่ 1 งบประมาณ 576,000.00
บาท โดยใช้งบประมาณจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
23. โครงการซ่อมแซมถนนสาย บ.ทุ่งคา-บ.ยางงาม หมู่ที่ 2 งบประมาณ งบประมาณ 224,000.00
บาท โดยใช้งบประมาณจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
24. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนาทราย ๑ หมู่ที่ ๒ งบประมาณ 665,000.00
บาท โดยใช้งบประมาณจากเงินอุดหนุนทั่วไป
25. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายอบจ. หมู่ที่ 1 งบประมาณ
1,297,146.56 บาท โดยใช้งบประมาณจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
นโยบายด้านการพัฒนาการศึกษา กีฬา ศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น
มีการดาเนินการในช่วงปีงบประมาณที่ผ่านมา ดังนี้
1. โครงการก่อสร้างรั้วรอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตาบลหนองไทร งบประมาณ 155,000.00 โดยใช้
งบประมาณจากข้อบัญญัติ
2. โครงการสนับสนุนอาหารเสริม (นม) งบประมาณ 569,522.80 บาท โดยใช้งบประมาณจากเงิน
อุดหนุนทั่วไปกาหนดวัตถุประสงค์
3. โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียน งบประมาณ 1,245,800.00 บาท โดยใช้
งบประมาณจากเงินอุดหนุนทั่วไปกาหนดวัตถุประสงค์

-34. โครงการจัดงานประจาปีพุนพินถิ่นอารยธรรม งบประมาณ 30,000.00 บาท โดยใช้งบประมาณ
จากข้อบัญญัติ
5. โครงการจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์อุปกรณ์กีฬา งบประมาณ 4,788.00 บาท โดยใช้งบประมาณจาก
ข้อบัญญัติ
6. โครงการการจัดการแข่งขันกีฬา ประจาปีอาเภอพุนพิน งบประมาณ 16,000.00 บาท โดยใช้
งบประมาณจากข้อบัญญัติ
7. โครงการจัดงานสัปดาห์ผู้สูงอายุแห่งชาติและครอบครัว งบประมาณ 5,000.00 บาท โดยใช้
งบประมาณจากข้อบัญญัติ
นโยบายด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต การสร้างความเข้มแข็งของชุม
มีการดาเนินการในช่วงปีงบประมาณที่ผ่านมา ดังนี้
1. โครงการสนับสนุนกิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด งบประมาณ 42,000.00 บาท
โดยใช้งบประมาณจากเงินอุดหนุนทั่วไปกาหนดวัตถุประสงค์
2. โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน งบประมาณ 6,500.00 บาท โดย
ใช้งบประมาณจากข้อบัญญัติ
3. การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ งบประมาณ 4,811,900.00 บาท โดยใช้งบประมาณจากเงินอุดหนุน
ทั่วไปกาหนดวัตถุประสงค์
4. การจ่ายเบี้ยยังชีพคนพิการ งบประมาณ 576,000.00 บาท โดยใช้งบประมาณจากเงินอุดหนุน
ทั่วไปกาหนดวัตถุประสงค์
5. การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์ งบประมาณ 12,000.00 บาท โดยใช้งบประมาณจาก
ข้อบัญญัติ
6. โครงการพัฒนากลุ่ม อสม. งบประมาณ 37,500.00 บาท โดยใช้งบประมาณจากข้อบัญญัติ
นโยบายด้านการเมืองและการบริหารจัดการองค์กร
มีการดาเนินการในช่วงปีงบประมาณที่ผ่านมา ดังนี้
1. โครงการการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทาแผนชุมชนและแผนพัฒนาสามปี งบประมาณ 4,000.00
บาท โดยใช้งบประมาณจากข้อบัญญัติ
2. โครงการศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อหรือการจ้างของ อบต.ระดับอาเภอ อาเภอพุนพิน
งบประมาณ 13,493.74 บาท โดยใช้งบประมาณจากข้อบัญญัติ
3. โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ประกอบ งบประมาณ 20,990.00 บาท โดยใช้
งบประมาณจากข้อบัญญัติ
4. โครงการจัดซื้อ/ติดตั้งเครื่ องเสียงห้ องประชุมสภาองค์การบริหารส่ วนตาบล งบประมาณ
34,000.00 บาท โดยใช้งบประมาณจากข้อบัญญัติ
5. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ เช่นตู้เย็น ตู้เก็บเอกสาร โต๊ะ เก้าอี้ ฯลฯ งบประมาณ 75,500.00 บาท
โดยใช้งบประมาณจากข้อบัญญัติ
6. โครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกดีเซลขนาด 1 ตัน งบประมาณ 517,000.00 บาท โดยใช้
งบประมาณจากข้อบัญญัติ

