ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลเกาะสะท้อน
เรื่อง รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย ของนายกองค์การบริหารส่วนตาบลเกาะสะท้อน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
------------------------------------------------------------------อาศัยอานาจตามความในมาตรา 58/5 แห่งพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วน
ตาบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2546 ความว่า “ให้นายกองค์การบริหารส่วนตาบล
จัดทารายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตาบลเป็นประจา
ทุกปี โดยให้ประกาศไว้โดยเปิดเผย ณ ที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลด้วย นั้น”
บัดนี้ นายกองค์การบริหารส่วนตาบลเกาะสะท้อน ได้ปฏิบัติงานตามนโยบายตามที่เคยแถลงต่อ
สภาองค์การบริหารส่วนตาบลเกาะสะท้อน ครบรอบระยะเวลา 1 ปี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
(1 ตุลาคม ๒๕๕8 – ๓๐ กันยายน ๒๕๕9)
จึงขอประกาศรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตาบลเกาะ
สะท้อนให้ทราบโดยทั่วกัน ซึ่งรายละเอียดรายงานดังกล่าว ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายนี้
ประกาศ ณ วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕9

(นายจีระศักดิ์ เล็งฮะ)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลเกาะสะท้อน

๑

ส่วนที่ ๑
คาแถลงนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตาบลเกาะสะท้อน
(นายจีระศักดิ์ เล็งฮะ)
ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลเกาะสะท้อน
เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
ตามที่ กระผม นายจี ร ะศักดิ์ เล็งฮะ ได้รับเลือกตั้งเป็นนายกองค์การบริห ารส่ว นตาบลเกาะ
สะท้อน ในการเลื อกตั้งวัน ที่ ๑๙ ตุล าคม ๒๕๕๖ และได้ประกาศรับรองผลการเลื อกตั้งตามประกาศ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
เพื่อให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตาบลเกาะสะท้อน เป็นไปตามบทบัญญัติในมาตรา
๕๘/๕ แห่งพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง(ฉบับที่
6) พ.ศ.๒๕๕๒ กาหนดไว้ว่า “ก่อนนายกองค์การบริหารส่วนตาบลเข้ารับหน้าที่ ให้ประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนตาบล เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบล เพื่อให้นายกองค์การบริหารส่วนตาบล แถลง
นโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนตาบล โดยไม่มีการลงมติทั้งนี้ภายในสามสิบวัน นับแต่วันประกาศผล
เลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตาบล” ซึ่ง นายจีระศักดิ์ เล็งฮะ นายกองค์การบริหารส่วนตาบลเกาะ
สะท้อน ได้แถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนตาบลเกาะสะท้อน ในการประชุมสมัยสามัย สมัยที่ ๔/
๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
กระผม ในฐานะนายกองค์การบริ ห ารส่ ว นตาบลเกาะสะท้อน ได้กาหนดแนวนโยบายในการ
บริ ห ารงานขององค์การบริ ห ารส่ ว นตาบลเกาะสะท้อน เป็นการกาหนดทิศทางให้ตรงกับปัญญาความ
ต้องการของประชาชน และสามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างรวดเร็วมากขึ้น ซึ่งจะ
สาเร็จได้นั้น ต้องอาศัยการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชนในท้องถิ่นเป็นหลัก จึงจะสาเร็จได้เป็นอย่างดี โดย
ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และประชาชนส่วนร่วมใน
การปกครองตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ ยึดหลักตามนโยบายรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติม(ถึงฉบับที่ 6)
พ.ศ. 2552 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยมีเป้าหมายเพื่อการพัฒนาตาบลเกาะสะท้อน ให้เจริญก้าวหน้า
ไปสู่การเป็น “ชุมชนเข้มแข็งและน่าอยู่อย่างยั่งยืน ”โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการบริหาร
จัดการที่ดี
เพื่ อ ให้ ก ารจั ด การองค์ การบริ ห ารส่ ว นต าบลเกาะสะท้ อ น มี ค วามชั ด เจนและเหมาะสม เกิ ด
ประโยชน์แก่ประชาชนในท้องถิ่น มากที่สุ ด และสอดคล้องกับนโยบายการพัฒ นาของจังหวัดนราธิวาส
กระผมจึงกาหนดนโยบายและทิศทางการบริหารงานโดยมีสาระสาคัญ ซึ่งจะได้นามาแถลงให้แก่ที่ประชุม
และท่านผู้เข้าร่วมรับฟังคาแถลงในครั้งนี้ ได้รับทราบนโยบายของกระผม

๒

ส่วนที่ ๒
รายงานผลการปฏิบัติงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕9
เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลเกาะสะท้อน และ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
เกาะสะท้อน ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน
ตามที่องค์การบริหารส่วนตาบลเกาะสะท้อน ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕9 และได้เริ่มดาเนินการมาตั้งแต่เดือน ตุลาคม ๒๕๕9 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน
กระผม นายจีระศักดิ์ เล็งฮะ นายกองค์การบริหารส่วนตาบลเกาะสะท้อน ได้บริหารงานองค์การบริหารส่วน
ตาบลเกาะสะท้อน ตามนโยบายที่แถลงต่อองค์การบริหารส่วนตาบลเกาะสะท้อน เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน
๒๕๕๖ ที่ผ่านมา นั้น เพื่อให้การบริห ารงานของคณะผู้บริห าร และการดาเนินกิจการภายในขององค์การ
บริหารส่วนตาบลเกาะสะท้อน เป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
กระผม จึงขอ รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายการบริหารองค์การบริหารส่วนตาบล
เกาะสะท้อน ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕9 (ในช่วงเดือน ตุลาคม ๒๕๕8-๓๐ กันยายน ๒๕๕9)
สรุปผลการดาเนินงานตามคาแถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนตาบลเกาะสะท้อน ดังนี้
๑. นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๑.๑ สร้างและบารุงรักษาถนนทุกสายทั้งเส้นทางสายหลัก สายรองและทางเชื่อมระหว่างหมู่บ้านโดย

จะปรับปรุงให้เป็นถนนที่ได้มาตรฐานประชาชนสามารถใช้ประโยชน์ได้ตลอดปี
๑.๒ สร้างและปรับปรุงระบบระบายน้าในเขตตาบลเกาะสะท้อน เพื่อแก้ไขปัญหาน้าท่วมขังในเขต
ตาบลเกาะสะท้อน
๑.๓ ก่อสร้างและปรับปรุงแหล่งน้าอุปโภค – บริโภค
๑.๔ ขยายเขตระบบจาหน่ายไฟฟูาตามสภาพพื้นที่ให้ครอบคลุมและทั่วถึง
๑.๕ ติดตั้งโคมไฟสาธารณะริมถนนในเขตพื้นที่ตาบลเกาะสะท้อนให้ครอบคลุมและทั่วถึง
ผลการดาเนินการ
1. โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายอะตะโก๊ะ หมู่ที่ 3
งบประมาณ 635,500 บาท
2. โครงการก่อสร้าถนน คสล. สายปะดะมะ หมู่ที่ 6
งบประมาณ 674,000 บาท
3. โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านผู้ใหญ่มะนาวีเชื่อมต่อบ้านแบนอ งบประมาณ
608,000 บาท
4. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบนคันคลองกั้นน้าชลประทาน สายศรีพงัน-ปะลูกา
งบประมาณ 1,311,000 บาท
5. โครงก่อสร้างถนน คสล. สายโคกหิน –ปูยู บ้านชุมชน
งบประมาณ 3,895,000 บาท
6. โครงการก่อสร้างศาลาพักร้อน หมู่ที่ 1
งบประมาณ 78,200 บาท

๓

7. โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟูา

งบประมาณ 101,440 บาท

๒. นโยบายด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
๒.๑ ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างงานสร้างอาชีพให้กับประชาชนในพื้นที่ตาบลสะท้อน
๒.๒ ส่งเสริมงานด้านสังคมสงเคราะห์ และสวัสดิการสังคมผู้ด้อยโอกาส
๒.๓ ส่งเสริมการดาเนินงานของศูนย์พัฒนาครอบครัวสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมที่เป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งและความอบอุ่นให้แก่ครอบครัว
๒.๔ ส่งเสริมด้านการออกกาลังกาย การกีฬา และนันทนาการเพื่ อประชาชนในเขตตาบล
เกาะ
สะท้อนมีสุขภาพที่แข็งแรง
๒.๕ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของกลุ่มองค์กรต่างๆในตาบลเกาะสะท้อน
๒.๖ ส่งเสริมการปูองกัน ควบคุมโรคติดต่อ ตลอดจนการพัฒนาด้านการสาธารณสุข
๒.๗ สนับสนุนนโยบายรัฐบาลในการปูองกันปราบปรามและบาบัดยาเสพติด
ผลการดาเนินการ
๑. โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชนตาบลเกาะสะท้อน (ทาน้ายาซักผ้า
และสบู่ก้อน) งบประมาณ 13,920 บาท
๒. โครงการเข้าใจ เข้าถึง หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง งบประมาณ 28,220 บาท
๓. โครงการสงเคราะห์ผู้สูงอายุ จานวน ผู้สูงอายุ ๗๖9 คน งบประมาณ ๖,442,000 บาท
๔. โครงการสงเคราะห์ผู้พิการ จานวน ๑37 คน
งบประมาณ 1,584,000 บาท
๕. โครงการสงเคราะห์ผู้ปุวยเอดส์ จานวน 2 คน
งบประมาณ 23,0๐๐ บาท
๖. โครงการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
งบประมาณ 178,565 บาท
๗. ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์
งบประมาณ 1,804,000 บาท
๘. โครงการวันท้องถิ่นไทย
งบประมาณ - บาท
๙. โครงการจัดการแข่งขันกีฬาและจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมกีฬาทุกระดับ สาหรับเยาวชนและประชาชนใน
ตาบลเกาะสะท้อน นาไปแข่งขันกีฬานอกพื้นที่ งบประมาณ 121,170 บาท
๑๐. โครงการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตซอลตาบลเกาะสะท้อน งบประมาณ 16,350 บาท
๑๑. โครงการปูองกันและควบคุมโรคติดต่อส่งเสริมสุขภาพอนามัย
งบประมาณ 49,931 บาท
๑๒. สมทบหลักประกันสุขภาพตาบลเกาะสะท้อน
งบประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ บาท
๑๓. สนับสนุนงานด้านสาธารณสุขมูลฐาน
งบประมาณ 67,500 บาท
๑๔. โครงการแพทย์ฉุกเฉิน
งบประมาณ ๒88,๐๐๐ บาท
๑๕. โครงการจัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน
จานวน 1 เครื่อง งบประมาณ 59,000 บาท

3. นโยบายด้านการจัดระเบียบสังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

๔

๓.๑ ส่งเสริมให้ความรู้ ความเข้าใจ แก่ประชาชนเกี่ยวกับการเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข
๓.๒ พัฒนาศักยภาพของท้องถิ่นในการปูองกัน และบรรเทาสาธารณภัยตลอดจนถึงการรักษาความ
สงบเรียบร้อยในตาบลเกาะสะท้อน
๓.๓ เสริมสร้างความเข้มแข็งของหมู่บ้านให้มีส่วนร่วมในการรักษาความสงบเรียบร้อยในตาบล
ผลการดาเนินงาน
๑. โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ
งบประมาณ 443,858 บาท
๒. โครงการฝึกซ้อมแผนปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย งบประมาณ 50,000 บาท
๓. โครงการจัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย งบประมาณ 30,000 บาท
๔. โครงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนด้านสาธารณภัย งบประมาณ 30,000 บาท

4. นโยบายด้านเศรษฐกิจ
๔.๑ สนับสนุนส่งเสริมการลงทุนและพาณิชยกรรมโดยสร้างระบบเศรษฐกิจที่ดีมั่นคงส่งเสริมการค้า
การจาหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์พื้นบ้านการลงทุนอุตสาหกรรมในครัวเรือนหรืออุตสาหกรรมขนาดย่อม
๔.๒ ส่งเสริมระบบเศรษฐกิจชุมชนและการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนแบบพอเพียงและชุมชนแบบ
พึ่งตนเอง
๔.๓ ส่ ง เสริ ม อาชี พ เพิ่ ม รายได้ ใ ห้ กั บ ประชาชนโดยยึ ด หลั ก ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย งตามแนว
พระราชดาริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
๔.๔ ส่ งเสริ มให้ป ระชาชนได้น าภูมิปัญญาของท้องถิ่นมาใช้ให้ เกิดประโยชน์เพื่อเพิ่มรายได้ให้ แก่
ประชาชนในท้องถิ่น
ผลการดาเนินงาน
๑. โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เกษตรทฤษฏีใหม่ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง งบประมาณ
29,270 บาท
๒. โครงการกิจกรรม ศูนย์ศึกษาโครงการพระราชดาริ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว งบประมาณ
4,800 บาท

5. นโยบายด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
๕.๑ ส่ ง เสริ ม และปรั บ ปรุ ง ระบบสิ่ ง แวดล้ อ มตลอดจนการบ าบั ด ฟื้ น ฟู ท รั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้อมให้มีความสมบูรณ์
๕.๒ ปรับภูมิทัศน์สถานที่สาคัญและสองข้างทางถนน
๕.๓ การพัฒนาการกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในตาบล
๕.๔ รณรงค์สร้างจิตสานึกและการมีส่วนร่วมของประชาชนในตาบลในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
ผลการดาเนินงาน

๕

๑. โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติในที่สาธารณะ งบประมาณ 1,440 บาท
๒. โครงการรณรงค์และอบรมให้ความรู้การลดคัดแยกขยะในชุมชน งบประมาณ 52,820 บาท
๓. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ สองข้างทางถนนสายหลัก และสายซอย (จ้างเหมาบริการถ่างปุา สอง
ข้างทาง) งบประมาณ 63,000 บาท
๔. โครงการเกาะสะท้อนสะอาด Big claning Day งบประมาณ - บาท
๕. โครงการรณรงค์และอบรมการใช้จักรยานในชีวิตประจาวัน งบประมาณ 8,220 บาท
๖. โครงการเสริมสร้างศักยภาพ เพื่อการให้บริการประชาชน (จ้างเหมา) งบประมาณ 126,00
บาท

6. นโยบายด้านการศึกษาศาสนาวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิน่
๖.๑ ส่งเสริมการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย โดยสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการจัดการศึกษา
๖.๒ เสริมสร้างทานุบารุงศาสนา
๖.๓ ส่งเสริมอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบทอดจารีตประเพณีศิลปวัฒนธรรมของตาบลเกาะสะท้อน
๖.๔ ส่งเสริมและสนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่น และปูชนียบุคคล
๖.๕ ส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนได้ศึกษาอบรมและเรียนรู้ศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น
ผลการดาเนินงาน
๑. โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ
งบประมาณ ๑4๐,๐๐๐ บาท
๒. โครงการอาหารกลางวันโรงเรียน อุดหนุนให้ โรงเรียนบ้านปูยู โรงเรียนบ้านเกาะสะท้อน
โรงเรียนบ้านศรีพงัน โรงเรียนบ้านตะเหลี่ยง
งบประมาณ ๖,133,๐๐๐ บาท
๓. โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งบประมาณ 1,000,000 บาท
๔. โครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน
งบประมาณ 2,806,515.80 บาท
๕. โครงการอาหารเสริม(นม)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
งบประมาณ 319,071.64 บาท
๖. โครงการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก
งบประมาณ ๑๐,๐๐๐ บาท
๗. โครงการจัดกิจกรรมในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท
๘. โครงการจัดซื้อวัสดุการศึกษา
งบประมาณ 340,000บาท
๙. โครงการสานสัมพันธ์พ่อแม่ลูก
งบประมาณ 60,000 บาท
๑๐. โครงการจัดกิจกรรมกีฬาศูนย์ ศพด.เกาะสะท้อน
งบประมาณ 60,000 บาท
๑๑. โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขนาดเล็ก จานวน 80-100 คน แบบตอกเข็ม
งบประมาณ 2,762,900 บาท
๑๒. โครงการเมาลิดกลางตาบลเกาะสะท้อน
งบประมาณ ๑5๐,๐๐๐ บาท
๑๓. โครงการอาซูรอสัมพันธ์
งบประมาณ 50,000 บาท
๑๔. โครงการรอมฎอนสัมพันธ์
งบประมาณ ๑7๐,๐๐๐ บาท
๑๕. โครงการรดน้าขอพรผู้สูงอายุและก่อเจดีย์ทราย งบประมาณ 20,720 บาท

๖

๑๖. โครงการแข่งขันเรือประเพณีงานของดีเมืองนราธิวาส งบประมาณ ๒๕,๐๐๐ บาท
๑๗. โครงการตกแต่งเรือบุปผชาติเป็นเรือนาขบวนแห่ทางน้าในงานแข่งขันเรือ หน้าพระที่นั่ง
งบประมาณ ๒,๕๐๐ บาท
๑๘. ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและการละเล่นพื้นบ้าน งบประมาณ 6,600 บาท
๑๙. โครงการส่งเสริมพัฒนาสตรีและครอบครัว (ผลิตภัณฑ์ถักกระเป๋าจากเชือกฟอกดิ้นทอง)
งบประมาณ 33,510 บาท
๒๐. โครงการจัดงานวันรวมพลังสตรีตากใบ เทิดไท้องค์ราชินี งบประมาณ ๑2,๐๐๐ บาท
๒๑. โครงการถวายเทียนพรรษา
งบประมาณ 3,600 บาท
๒๒. โครงการจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ คุณธรรม จริยธรรม งบประมาณ 22,920 บาท
๒๓. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมศูนย์พัฒนาครอบครัวในตาบลเกาะสะท้อน งบประมาณ 11,000 บาท

7. นโยบายด้านด้านการบริหารจัดการ
๗.๑ ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ความสามารถ และคุณธรรมจริยธรรมบุคลากรในองค์กร
๗.๒ พัฒนาปรับปรุงจัดหาวัสดุอุปกรณ์ครุภัณฑ์ที่จาเป็นต่อการปฏิบัติงานของพนักงานและเจ้าหน้าที่
ให้พร้อมปฏิบัติหน้าที่ในการให้บริการประชาชนตาบลเกาะสะท้อน
๗.๓ พัฒนา ปรับปรุงสถานที่ให้มีมาตรฐานในการให้บริการประชาชน
๗.๔ ปรับปรุง และสร้างระบบการให้บริการให้ทันสมัย รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
๗.๕ พัฒนาระบบการประชาสัมพันธ์การดาเนินการขององค์การบริหารส่วนตาบลเกาะสะท้อน
ผลการดาเนินงาน
๑. โครงการฝึกอบรม สัมมนาศึกษาดูงาน งบประมาณ 248,400 บาท
๒. โครงการอบรมกฎระเบียบแก่บุคลากรในองค์กร งบประมาณ 18,576 บาท
๓. โครงการ อบต.เกาะสะท้อนเคลื่อนที่พบประชาชน งบประมาณ 720 บาท
๔. จัดซื้อครุภัณฑ์
งบประมาณ 510,410 บาท
- จัดซื้อโทรสาร
จานวน 1 เครื่อง
- กล้องถ่ายรูป
จานวน 1 เครื่อง
- เครื่องตัดหญ้า
จานวน 1 เครื่อง
- ซื้อหัวฉีดน้าดับเพลิง
จานวน 1 อัน
- ซื้อตู้ไม้ สาหรับเก็บวัสดุ /อุปกรณ์
จานวน 2 ตู้
- ซื้อตู้เก็บเอกสาร
จานวน 4 ตู้
๕. จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
- น้ามันเบนซิน , น้ามันเครื่อง , น้ามันดีเซล
๖. จัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่
- ธงชาติ , ธง สก., ธง มวก., ฯลฯ
๗. จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง
- ค้อน , ตลับเมตร, มาตรวัดน้า ฯลฯ
๘. โครงการจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง

งบประมาณ 299,400 บาท
งบประมาณ 29,000 บาท
งบประมาณ 180,330 บาท
งบประมาณ 6,350 บาท

๗

๙. วัสดุอื่น ๆ
งบประมาณ 3,450 บาท
๑๐. โครงการประชาคมหมู่บ้าน ประชาคมตาบล งบประมาณ 22,976 บาท
๑๑. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี
งบประมาณ 3,720 บาท
๑๒. โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทาแผนชุมชนตาบลเกาะสะท้อน งบประมาณ - บาท
๑๓. โครงการเสริมสร้างศักยภาพ เพื่อการให้บริการประชาชน (จ้างเหมา) งบประมาณ 264,000 บาท
๑๔. โครงการดาเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล หรือมติคณะรัฐมนตรี
งบประมาณ 5,760 บาท
๑๕. พัฒนาเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศ
งบประมาณ 18,258.43 บาท
๑๖. ปรับปรัง ซ่อมแซม อุปกรณ์ ครุภัณฑ์
งบประมาณ 520,436.59 บาท
๑๗. โครงการสารวจความพึงพอใจของประชาชน งบประมาณ 13,000 บาท
๑๘. จัดทาและปรับปรุงปูายประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร งบประมาณ 100,558 บาท
๑๙. โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นอาเภอตากใบ
งบประมาณ 46,๐๐๐ บาท
๒๐. จัดซื้อ หรือ จัดทา หนังสือพิมพ์ นิตยสาร /วารสาร /สื่อประชาสัมพันธ์ งบประมาณ 69,000
บาท

๘

ส่วนที่ ๓
รายงานการเงิน และ พัสดุ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕9
องค์การบริหารส่วนตาบลเกาะสะท้อน โดยส่วนการคลังได้ประกาศแสดงรายงานการรับ- จ่ายเงิน
ประจาปีงบประมาณ ที่สิ้นสุด (ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕8 ถึง ๓๐ กันยาย ๒๕๕9) เพื่อให้ประชาชนทราบตาม
แบบ ที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วน กาหนด ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธกี ารงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ ดังนี้
องค์การบริหารส่วนตาบลเกาะสะท้อน อาเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส
งบรับ-จ่ายจริง ตามงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ 2559
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2559
หมวด/ประเภท/รายละเอียด

รหัสบัญชี

ประมาณการ
รายรับ

รับจริง

+

สูง

-

ต่า

รายรับตามงบประมาณ
รายได้จดั เก็บเอง:หมวดภาษีอากร
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
หมวดรายได้จากทุน

400000
411000
412000
413000
414000
415000
416000

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

420000

หมวดภาษีจัดสรร

รายได้ที่รัฐบาลอนุมัติให้องค์กรครองส่วน
ท้องถิ่น

39,000.00
71,000.00
450,000.00

28,604.93
68,894.41
415,420.08

-

80,000.00

391,423.49

+

-10,395.07
-2,105.59
-34,579.92
311,423.49
-

17,467,200.00

19,354,224.59

+

430000

1,887,024.59
-

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป

21,000,000.00 18,745,663.00

-

-2,254,337.00

รวมรายรับตามงบประมาณ
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุ
วัตถุประสงค์
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์

39,107,200.00 39,004,230.50

-

-102,969.50

เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์
หมวดเงินหนุนเฉพาะกิจ
อุดหนุนเฉพาะกิจ

440000
14,601,909.00
2,956,000.00

รวมรายรับนอกงบประมาณ

17,557,909.00

รวมรายรับทั้งสิ้น

56,562,139.50

๙

องค์การบริหารส่วนตาบลเกาะสะท้อน อาเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส
งบรับ-จ่ายจริง ตามงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ 2559
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2559
หมวด/ประเภท/รายละเอียด

รหัสบัญชี

ประมาณการรายจ่าย

จ่ายจริง

รายจ่ายตามงบประมาณรายจ่าย:งบดาเนินการ:-

+
-

สูง
ต่า

-

งบกลาง

510000

1,121,880.00

805,218.00

-

-316,662.00

เงินเดือน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าครุภัณฑ์
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
เงินอุดหนุน

520000
531000
532000
533000
534000
541000
542000
561000

12,695,180.00
1,658,100.00
6,498,040.00
5,557,770.00
617,720.00
615,410.00
3,931,600.00
6,411,500.00
39,107,200.00

11,116,451.00
1,156,524.00
5,376,473.64
4,090,055.49
541,388.01
569,410.00
3,896,200.00
6,261,000.00

-

-1,578,729.00
-501,576.00
-1,121,566.36
-1,467,714.51
-76,331.99
-46,000.00
-35,400.00
-150,500.00
-5,294,479.86

รวมรายจ่ายตามงบประมาณ
รายจ่ายที่รฐั บาลอุดหนุนให้โดยระบุ
วัตถุประสงค์
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์
เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึงวันที่ 30
กันยายน 2559
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
รวมรายจ่ายนอกงบประมาณ
รวมรายจ่ายทั้งสิ้น
รวมรายรับจริงหักรายจ่ายจริง (ทั้งสิ้น)

33,812,720.14

561000

13,681,684.00

561000

3,685,130.00
17,366,814.00
51,179,534.14
5,382,605.36

๑๐

ทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตาบลเกาะสะท้อน ที่ได้มา ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕9 ดังนี้
สานักปลัด อบต.
ครุภัณฑ์สานักงาน
1. ตู้เก็บวัสดุอุปกรณ์การกู้ชีพกู้ภัย
2. โต๊ะประชุม
3. เก้าอี้ขาตัวยู
4. เก้าอีต้ ัวใหญ่สามารถปรับสูงต่าได้
5. ชุดรับแขกรุ่งเพชรไม้สัก
6. ชุดรับแขกมังกรสมพร
7. โต๊ะทางานของผู้บริหาร
8. เครื่องโทรสาร
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
1. เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข้ง สะพายหลัง

จานวน 1 ชุด งบประมาณ 6,400 บาท
จานวน 1 ชุด งบประมาณ 172,000 บาท
จานวน 45 ตัว งบประมาณ 150,750 บาท
จานวน 6 ชุด งบประมาณ 27,000 บาท
จานวน 1 ตัว งบประมาณ 19,500 บาท
จานวน 1 ชุด งบประมาณ 21,500บาท
จานวน 1 ชุด งบประมาณ 5,500 บาท
จานวน 1 เครื่อง งบประมาณ 18,000 บาท
จานวน 1 เครื่อง งบประมาณ 9,500 บาท

ครุภัณฑ์ดับเพลิง
1. สายส่งน้าดับเพลิงสีแดง
2. ข้อแยกทางจ่ายน้าชนิดตัว Y มีวาล์วเปิด-ปิด
3. หัวฉีดน้าดับเพลิง
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
1. กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
1. เครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดประจาที่

จานวน 3 เส้น งบประมาณ 28,500 บาท
จานวน 1 อัน งบประมาณ 13,000 บาท
จานวน 1 อัน งบประมาณ 35,000บาท
จานวน 1 เครื่อง งบประมาณ 9,000 บาท
จานวน 1 เครื่อง งบประมาณ 28,000 บาท

กองช่าง
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
1. ศาลาพักร้อน หมู่ที่ 1

จานวน 1 หลัง งบประมาณ 78,200 บาท
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ครุภัณฑ์สานักงาน
1. ตู้ไม้สาหรับเก็บวัสดุและอุปกรณ์

จานวน 2 ตู้

งบประมาณ 14,400 บาท

ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
1. อาคาร ศพด. ขนาดไม่เกิน 81-100 (สถ.ศพด.3)แบบตอกเข็ม จานวน 1 หลัง งบประมาณ
2,762,900 บาท

๑๑

2. รั้ว ศพด
ครุภัณฑ์การเกษตร
1. เครื่องพ่นหมอกควัน

จานวน 1 รั้ว งบประมาณ 193,100 บาท
กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
จานวน 1 เครื่อง 59,000 บาท

ตลอดระยะเวลาการบริหารงานในปีงบประมาณ ๒๕๕9 กระผมพร้อมด้วยคณะผู้บริหารทุกท่าน
ได้ทุ่มเทกาลังกาย กาลังใจ กาลังความสามารถในการทางานอย่างเต็มที่ และขอขอบคุณประชาชน ผู้นาทุก
ท่าน และส่วนราชการต่างๆ ในพื้นที่ ที่มีส่วนในการสนับสนุนและส่งเสริมในการปฏิบัติงานในทุกๆ ด้าน จน
ส่งผลให้การดาเนินงานประสบสาเร็จด้ว ยดีตลอดมา ถึงแม้ว่าจะมีปัญหาและอุปสรรคหลาย ๆ อย่างให้ต้อง
แก้ไข กระผมพร้อมด้วย คณะผู้บริหาร และข้าราชการ ลูกจ้า ง ทุกท่าน จะมุ่งมั่นพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ตาบลเกาะสะท้อน ให้มีศักยภาพอย่างยั่งยืนตลอดไป

