
ค าน า 
  รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกองค์การบรหิารสว่น

ต าบลกลายฉบับน้ี  ได้จัดท าขึ้นตามพระราชบัญญัตสิภาต าบลและองค์การบรหิารสว่นต าบล  

พ.ศ. 2537  และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 6)  พ.ศ. 2552  มาตรา  58/5  ก าหนดให้นายก

องค์การบรหิารสว่นต าบลจัดท ารายงานผลการปฏิบัตงิานตามนโยบายที่แถลงไว้ตอ่สภา

องค์การบรหิารสว่นต าบลเป็นประจ าทุกปีนัน้ 

  กระผม  ในฐานะนายกองค์การบรหิารสว่นต าบลกลาย  ขอรายงานผลการ

ปฏิบัติงาน  ในรอบปีงบประมาณ  พ.ศ. 2554  ที่ผ่านมา  ทัง้นี ้ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่

ราชการ  และประโยชนส์ุขของประชาชนในเขตองค์การบรหิารสว่นต าบลกลายโดยรวมเป็น

ส าคัญ 

 

 

 

     (นายยุทธยา  พมิเสน) 

    นายกองค์การบรหิารสว่นต าบลกลาย 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย 

ของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลกลาย 

.................................................. 
  ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ. 2537  และที่แก้ไข

เพิ่มเติม (ฉบับที่  6)  พ.ศ. 2552  มาตรา 58/5  ก าหนดใหน้ายกองค์การบริหารส่วนต าบล  จัดท ารายงาน

ผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  เป็นประจ าทุกปี  นั้น 

  บัดนี ้ กระผมนายยุทธยา  พิมเสน  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลกลาย  พรอ้มด้วย

คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล  ได้รวบรวมผลการปฏิบัติงาน  ซึ่งเป็นผลการด าเนินงาน  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554  ตั้งแตว่ันที่  1  ตุลาคม  2553  -  30  กันยายน  2554  พร้อมได้จัดท า

เป็นรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายเสร็จเรียบร้อยแล้ว   พร้อมทั้งได้มอบใหก้ับประธานสภา

องค์การบริหารส่วนต าบลกลาย  และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกลายแล้ว  กระผมขอสรุปผล

การปฏิบัติงานตามนโยบายในรอบหนึ่งปีที่ผ่านมาใหทุ้กท่านได้รับทราบ 

  ตามที่  กระผมนายยุทธยา  พิมเสน  ในฐานะนายกองค์การบริหารส่วนต าบลกลาย  

พร้อมดว้ยคณะผูบ้ริหารองค์การบริหารส่วนต าบลกลาย   ได้แถลงนโยบายครั้งเมื่อเข้ามารับต าแหน่งครั้ง

แรก  ตอ่สภาองค์การบริหารส่วนต าบลกลาย  ในคราวประชุมสภาสมัยวิสามัญ  สมัยที่  3  เมื่อวันที่  14  

เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. 2551  รายละเอียดดังนี้ 

 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

แนวทางการพัฒนา 

 1. สนับสนุนการก่อสร้าง ปรับปรุงบ ารุงรักษา ถนน สะพานและท่อระบายน้ า ให้ทั่งถึงทั้งต าบล 

 2. สนับสนุนการสรา้ง บ ารุงรักษา ขยายประปาหมูบ่้าน 

 3. สนับสนุนการตดิตั้ง บ ารุงรักษา ซ่อมแซม ระบบไฟฟูาแสงสว่างตามถนนในเขตชุมชนให้ทั่งถึง 

 4. สนับสนุนสร้างแหล่งน้ าขนาดเล็ก เพื่อการเกษตรให้กับชุมชนอย่างทั่งถึง 

 5. สนับสนุนการขยายเขต ปรับปรุงระบบโทรศัพท์ให้ทั่วถึง 

 6. สนับสนุนการขยายเขต ปรับปรุงระบบไฟฟูาให้ทั่วถึง 

 7. สนับสนุนการขยายเขต ปรับปรุงระบบอินเตอรเ์น็ตใหท้ั่วถึง 

 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

แนวทางการพัฒนา 

 1. ส่งเสริมสนับสนุนด้านการศึกษา 

  1.1 สนับสนุนและขยายการจัดสรา้งศูนย์เด็กเล็กของชุมชนเพิ่มเติม 

  1.2 สนับสนุนการพัฒนา ปรับปรุงการจัดการเรยีนการสอน 



  1.3 สนับสนุนการพัฒนา ปรับปรุงสื่อการเรียนการสอน 

 1.4 สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน  เชน่  สมุด  ฯลฯ  ให้แก่นักเรียน 

                       ทุกโรงเรยีนในเขตต าบลกลาย 

 1.5 สนับสนุนทุนการศกึษาแก่นักเรียนทุกโรงเรยีนในเขตต าบลกลาย 

1.6 สนับสนุนกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือเนตรนารี 

  1.7 ส่งเสริมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ 

2.ส่งเสริมสนับสนุนการศกึษาในเขตพืน้ที่ 

2.1 สนับสนุนงบประมาณโครงการอาหารกลางวันนักเรียนเพิ่มเติม 

2.2 สนับสนุนงบประมาณอาหารเสริม (นม) นักเรียนให้เพียงพอ 

2.3 สนับสนุนงบประมาณซือ้สื่อการเรียนการสอน 

 3.ส่งเสริมสนับสนุนการศกึษาของประชาชน 

3.1 สนับสนุนการจัดตัง้ศูนย์การศึกษานอกโรงเรยีน 

3.2 สนับสนุนให้มีที่อ่านหนังสือของชุมชน พร้อมสนับสนุนหนังสือและเอกสารความรู้

ต่างๆ 

 4. ส่งเสริมสนับสนุนศูนย์คอมพิวเตอร์และอินเตอรเ์น็ตเพื่อการเรียนรู้ส าหรับสถานศกึษา 

 5. ส่งเสริมฟื้นฟูความสัมพันธ์ระหว่าง บ้าน วัดและโรงเรยีน 

          6. ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมวันส าคัญทางศาสนา ประเพณีวัฒนธรรม และวันส าคัญของทาง

ราชการ 

 7. ส่งเสริมสนับสนุนสถานศกึษา ปริยัตธิรรม และการสอนศาสนาอสิลามขัน้พืน้ฐาน (ฟัรดูอิน) 

 8. ส่งเสริมกิจกรรม นิสปู และการละศลิอดเดือนรอมฎอน 

 9. ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมเข้าสุนัทและงานเมาลิด 

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 

แนวทางการพัฒนา 

1. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาระบบสาธารณสุขมูลฐานและการให้บริการที่ดีแก่ชุมชน 

2. ส่งเสริมสนับสนุนการปฏิบัติหนา้ที่ การฝึกอบรมให้แก่สมาชิก อสม.เพื่อการพัฒนาคุณภาพ 

    ชีวติของประชาชน 

3. ส่งเสริมสนับสนุนการรณรงค์ปูองกันโรคติดตอ่ร้ายแรง 

4. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับสุขภาพอนามัย 

5. ส่งเสริมสนับสนุนใหม้ีลานกีฬา และอุปกรณ์การออกก าลังกายของชุมชนอย่างทั่วถึง 

6. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดสรา้งสวนสาธารณะเพื่อการพักผอ่นหย่อนใจและนันทนาการ 

7. ส่งเสริมสนับสนุนการกีฬา เพื่อสุขภาพที่ดสี าหรับทุกคนในชุมชน 



8. ให้บริการตรวจสุขภาพฟรีแก่ประชาชนทุกคน 

9. ส่งเสริมสนับสนุนการผลิตยาสมุนไพรและแพทย์แผนไทย 

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

แนวทางการพัฒนา 

1. ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างแหล่งน้ าขนาดเล็ก เพื่อการเกษตรกรรมของชุมชน 

2. ส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มอาชีพ กลุ่มแม่บ้าน และกลุ่มองค์กรชุมชนเพื่อการพัฒนาอาชีพและ  

    ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ 

3. ส่งเสริมสนับสนุนการผลิตปุ๋ยอินทรีย์และชีวภาพ เพื่อเพิ่มผลผลติและลดต้นทุนการผลิต 

4. ส่งเสริมสนับสนุนระบบเศรษฐกิจชุมชนและเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริอย่างทั่วถึง 

5. ส่งเสริมสนับสนุนการใชพ้ลังงานทางเลอืกและพลังงานสมทบ 

6. สนับสนุนการสรา้งคานขึน้เรือประมงขนาดเล็ก 

7. สนับสนุนการจัดสรา้งตลาดกลางทางการเกษตรและการประมง 

8. ส่งเสริมสนับสนุนอุตสาหกรรมขนาดเล็กหรอือุตสาหกรรมในครัวเรอืน 

9. ส่งเสริมอาชีพการประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่ง 

10. จัดท าหอ้งเย็นส าหรับเก็บผลติผลทางการเกษตรและการประมง 

11.จัดหาอาชีพเสริมให้แก่ผูม้ีรายได้นอ้ย คนพิการ ผูสู้งอายุและผู้ดอ้ยโอกาส 

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

แนวทางการพัฒนา 

1. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการขยะมูลฝอย โดยการจัดหาสถานที่ทิง้ขยะ  รถขนขยะและถัง     

   ขยะเพิ่มเติม 

2. ส่งเสริมสนับสนุนการปลูกพืชโตเร็วสองข้างถนนหรอืที่วา่งในชุมชน เพื่อสร้างรายได้และ 

    ลดภาวะโลกร้อน 

3. ส่งเสริมสนับสนุนการรณรงค์ เพื่อการสรา้งจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ 

     สิ่งแวดล้อมใหก้ับชุมชน 

4. ส่งเสริมสนับสนุนการปลูกปุาเฉลิมพระเกียรต ิ

6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์ สังคม และสวัสดิการสังคม 

แนวทางการพัฒนา 

1. สนับสนุนการสงเคราะหผ์ูด้้อยโอกาสในสังคม สนับสนุนเบีย้ยังชีพผู้สูงอายุ   ผูพ้ิการ  และ  

    ผูปุ้วยเอดส์ 

 2. สนับสนุนงบประมาณ วัสดุ และการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติและสาธารณภัย 



3. สนับสนุนการจัดตัง้ศูนย์อาสาสมัครปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยฝุายพลเรือน (อปพร)  

    ช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุ อุบัติภัย เพื่อความปลอดภัยในชีวติและทรัพย์สิน 

 4. สนับสนุนการรณรงค์ปูองกันและแก้ปัญหายาเสพติด 

7.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว 

แนวทางการพัฒนา 

 1. ส่งเสริมสนับสนุนใหม้ีแหล่งท่องเที่ยวในต าบล 

 2. ส่งเสริมสนับสนุนแหล่งท่องเที่ยวในต าบล เป็นแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติ 

 3. ส่งเสริมสนับสนุนการท่องเที่ยวโดยร่วมกับองค์การบริหารส่วนต าบลใกล้เคียง 

 4. ปรับปรุงภูมิทัศนส์องขา้งถนนอย่างทั่วถึงทั้งต าบล 

 5. ส่งเสริมสนับสนุนจัดตั้งศูนย์ผลิตภัณฑข์องที่ระลึก ของช าร่วย และของฝาก 

8.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบรหิาร และการส่งเสริมการมีส่วนร่วม 

แนวทางการพัฒนา 

1. ส่งเสริมสนับสนุนการให้บริการที่ดีแก่ประชาชน ตามโครงการ “ได้ดื่มน้ าเย็น ได้เห็นรอยยิ้ม  

ได้อิ่มบริการ” 

2. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ โดยยึดหลักธรรมาภบิาล 

3. ส่งเสริมสนับสนุนความร่วมมือกับองค์กรท้องถิ่น ราชการและภาคเอกชน เพื่อการพัฒนา

ท้องถิ่น 

  4. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ขององค์กร 

5. ส่งเสริมสนับสนุนการมสี่วนรว่มของประชาชน ผา่นทางประชาคมของแต่ละหมูบ่้าน 

6. การฝึกอบรมและศึกษาดูงานให้กับผูน้ าชุมชนและเจา้หนา้ที่ขององค์กร 

7. จัดหาวัสดุครุภัณฑ์ สนับสนุนกลุ่มและองค์กรตา่ง ๆ ในชุมชน 

 

ภารกิจหลักขององค์การบรหิารส่วนต าบลกลาย 

“เพิ่มรายได ้ลดรายจ่าย และขยายโอกาส ใหแ้กพ่ี่น้องชาวต าบลกลายทุกครัวเรือน” 
 

 

 

 

 



โครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการในปีงบประมาณ  2554  แบ่งเป็นยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาสามีปี 

(พ.ศ. 2554 -2556)  ดังน้ี 

ยุทธศาสตร์ที่  1  ด้านเศรษฐกิจ 

ล าดับ

ที ่

ชื่อโครงการ วงเงิน

งบประมาณ 

แหลง่ที่มา ผูร้ับผิดชอบ 

1. บุกเบิกถนนสายหัวโค้งกุโบว์-บ้านนางสอ ม.1 

 

590,000.- เงินรายได้ ส่วนโยธา 

2. ก่อสร้างถนน  คสล. สายมัสยิดบัยริย๊ะ –สาม 280,000.- เงินรายได้ ส่วนโยธา 

 แยกแมห่มา้ย  ม.1    

     

3. ก่อสร้างถนน  คสล. สายบางสารใน - 580,000.- เงินรายได้ ส่วนโยธา 

 นายสาแหล้ตน้ส้าน  ม.2    

     

4. ก่อสร้างถนน  คสล. สายตะแบกงาม –ปลักใหญ่  ม.4 851,000.- เงินรายได้ ส่วนโยธา 

     

5. ก่อสร้างถนน  คสล. สายโรงเลื่อยจักร -ปากน้ ากลาย 1,998,000.- อุดหนุน ส่วนโยธา 

 ม.3  เฉพาะกิจ  

     

6. ก่อสร้างถนน  คสล. สายตะแบกงาน –ปลักใหญ่ ม.4 

  

1,997,000.- อุดหนุน 

เฉพาะกิจ 

ส่วนโยธา 

7. ก่อสร้างถนน  คสล. สายบางสารใน-นายสาแหล้ 1,575,000.- อุดหนุน ส่วนโยธา 

 ต้นสา้น ม.12,2  เฉพาะกิจ  

     

8. ก่อสร้างถนน  คสล. สายตะแบกงาม –ปลักใหญ่  ม.5 450,000.- เงินรายได้ ส่วนโยธา 

     

9. ก่อสร้างถนน  คสล. สายซอยมีสุข  ม.6 385,000.- เงินรายได้ ส่วนโยธา 

     

10. ก่อสร้างถนน  คสล. สายนายใน –สะท้อนหวาน ม.7 740,000.- เงินรายได้ ส่วนโยธา 

     

11. ก่อสร้างถนน  คสล. สายนาเพรง –จันนา  ม.8 610,000.- เงินรายได้ ส่วนโยธา 

12. ก่อสร้างถนน  คสล. สายทุ่งพันธ์-ปลักผึ้ง ม.7 34,000.- เงินสะสม ส่วนโยธา 

 



ล าดับ

ที ่

ชื่อโครงการ วงเงิน

งบประมาณ 

แหลง่ที่มา ผูร้ับผิดชอบ 

13. บุกเบิกถนนสายบ้านนายร้อย –นางฟอง  ม.9 1,000,000.- เงินรายได้ ส่วนโยธา 

     

14. บุกเบิกถนนสายมนัญ – ตาสี  ม.12 395,000.- เงินสะสม ส่วนโยธา 

     

15. ซ่อมแซมถนนสายใสจิก-ตลิ่งชัน  ม.5  39,000.- เงินสะสม ส่วนโยธา 

     

16. วางท่อระบายน้ าในพืน้ที่ 5 โครงการ  65,000.- เงินสะสม ส่วนโยธา 

     

17. โครงการก่อสร้างระบบประปา   ม.5 1,100,000 บ.เชฟรอนฯ ส่วนโยธา 

     

18. โครงการก่อสร้างระบบประปา  ม.6 1,100,000.- บ.เชฟรอนฯ ส่วนโยธา 

     

19. ขยายท่อเมนตป์ระปา  ม.12  18,000.- เงินสะสม ส่วนโยธา 

     

20. ปรับปรุงระบบประปา  ม.1 75,000.- เงินสะสม ส่วนโยธา 

     

21. ปรับปรุงระบบประปา  ม.12  99,000.- เงินสะสม ส่วนโยธา 

     

22. ค่าขยายเขตไฟฟูา  54,800.- เงินรายได้ ส่วนโยธา 

     

23. สนับสนุนศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรต าบล 10,000.- เงินรายได้ ส านักงานปลัด 

 เพื่อจัดหาวัสดุการเกษตร    

     

24. สนับสนุนศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรต าบล 10,000.- เงินรายได้ ส านักงานปลัด 

 เพื่อเป็นค่าวัสดุส านักงาน    

     

25. สนับสนุนศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรต าบล 19,100.- เงินรายได้ ส านักงานลัด 

 เพื่อเป็นค่าเบีย้ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ    

     

     



ล าดับ

ที ่

ชื่อโครงการ วงเงิน

งบประมาณ 

แหลง่ที่มา ผูร้ับผิดชอบ 

26. ส่งเสริมการพัฒนาผลติภัณฑ์และการจัดการด้าน 175,500.- บ.เชฟรอนฯ ชมรมประมง 

 การตลาด    

      

27. โครงการพัฒนาอาชีพส าหรับครัวเรอืนที่ถูกโยกย้าย 142,000.- บ.เชฟรอนฯ ชุมชนก้าวหน้า 

     

      

 รวม 14,392,400.-   

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 



ยุทธศาสตร์ที่ 2  ด้านบริการชุมชนและสังคม 

ล าดับ

ที ่

ชื่อโครงการ วงเงิน

งบประมาณ 

แหลง่ที่มา ผูร้ับผิดชอบ 

1. ค่าอาหารกลางวันเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 440,115.- เงินรายได้ ส านักงานปลัด 

     

2. ค่าใช้จ่ายในการจัดซือ้วัสดุอาหารเสริม (นม)  ส าหรับ 603,740.40.- เงินรายได้ ส านักงานปลัด 

 โรงเรียนสังกัด สพฐ. และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก    

     

3. ค่าอาหารกลางวันโรงเรียนในสังกัด สพฐ.  1,270,620.- อุดหนุน ส านักงานปลัด 

   เฉพาะกิจ  

4. ค่าวัสดุส านักงานและเครื่องเขยีนแบบพิมพ์ในกับศูนย์ 20,000.- เงินรายได้ ส านักงานปลัด 

 พัฒนาเด็กเล็ก    

     

5. ค่าสนับสนุนในการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  เช่น 30,000.- เงินรายได้ ส านักงานปลัด 

 ค่ากระแสไฟฟูา ฯลฯ    

     

6. ค่าวัสดุงานบ้านงานครัวศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 20,000.- เงินรายได้ ส านักงานปลัด 

     

7. ค่าวารสาร  สิ่งพิมพ์  หนังสอืพิมพ์ 28,500.- เงินรายได้ ส านักงานปลัด 

     

8. อุดหนุนให้กับมัสยิดในพืน้ที่ต าบลกลายเพื่อใชใ้น 40,000.- เงินรายได้ ส านักงานปลัด 

 กิจกรรมการสอนทางศาสนา จ านวน 4 มัสยิดๆละ    

 10,000.-  บาท เป็นเงิน 40,000.-  บาท    

     

9. อุดหนุนมัสยิดตอรกีอตุณณันนะฮ์  ในกิจกรรมฝกึ 30,000.- เงินรายได้ ส านักงานปลัด 

 อบรมจริยธรรม    

     

10. โครงการปัจฉิมนเิทศผู้ปกครองและเด็กเล็กศูนย์ 29,500.- เงินรายได้ ส านักงานปลัด 

 พัฒนาเด็กเล็ก    

     

12. โครงการส่งเสริมศักยภาพการศกึษาและพัฒนาหลัก 36,205.- เงินรายได้ ส านักงานปลัด 

 สูตรการเรียนรูร้ะบบสารสนเทศ (ICT)    



ล าดับ

ที ่

ชื่อโครงการ วงเงิน

งบประมาณ 

แหลง่ที่มา ผูร้ับผิดชอบ 

13. ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. กชช 2 ค. 36,674.- เงินรายได้ ส านักงานปลัด 

     

14. อุดหนุนศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน หมูบ่้านละ 10,000.-บ 12,000.- เงินรายได้ ส านักงานปลัด 

 จ านวน  12  หมู่บ้าน    

     

15. 

 

ค่าจา้งดูแลทางสาธารณะ  ปรับปรุงภูมิทัศนบ์ริเวณ 

สองขา้งถนน 

4,616.- เงินรายได้ ส านักงานปลัด 

     

16. ค่าใช้จ่ายส าหรับจัดกิจกรรมวันเด็กแหง่ชาติ 49,673.- เงินรายได้ ส านักงานปลัด 

     

17. การปูองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล 70,078.- เงินรายได้ ส านักงานปลัด 

 วันส าคัญต่างๆ    

     

18. โครงการฝกึอบรมบุคลากรผู้ท าหนา้ที่อาสาสมัครปูอง 122,930.- เงินรายได้ ส านักงานปลัด 

 กันภัยฝุายพลเรือน (อปพร.)(ฝกึอบรมใหม)่    

     

19. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรผูท้ าหนา้ที่อาสา 80,000.- เงินรายได้ ส านักงานปลัด 

 สมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน(อปพร.)(ฝกึทบทวน)    

     

20. ค่าเบีย้ยังชีพผู้สูงอายุในเขตต าบลกลาย (งบ อบต.) 226,500.- เงินรายได้ ส านักงานปลัด 

     

21. อุดหนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพ 99,576.- เงินรายได้ ส านักงานปลัด 

     

22. อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอท่าศาลา  ตามโครง 10,000.- เงินรายได้ ส านักงานปลัด 

 การจัดงานรัฐพิธี    

     

23. ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการรัฐพิธี  ราชพิธี  เช่น 58,000.- เงินรายได้ ส านักงานปลัด 

 12  สิงหา , 5 ธันวา    

     

 



ล าดับ

ที ่

ชื่อโครงการ วงเงิน

งบประมาณ 

แหลง่ที่มา ผูร้ับผิดชอบ 

24. อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอท่าศาลา  ตามโครง 10,000.- เงินรายได้ ส านักงานปลัด 

 การส่งเสริมงานประเพณีเทศกาลเดือนสบิ    

     

25. ค่าใช้จ่ายโครงการวันสงกรานต ์(งานวันกตัญญู) 49,460,.- เงินรายได้ ส านักงานปลัด 

     

26. ค่าใช้จ่ายโครงการวันลอยกระทง  50,000.- เงินรายได้ ส านักงานปลัด 

     

27. อุดหนุนมัสยิดบัยริย๊ะตามโครงการจัดกิจกรรมเข้าพิธี 70,000.- เงินรายได้ ส านักงานปลัด 

 สุนัตหมูท่างศาสนาอสิลาม    

     

28. ค่าใช้จ่ายโครงการจัดการแข่งขันกีฬา  กรีฑา  และ

การส่งนักกีฬาไปแขง่ขันในระดับต่างๆ 

189,006.- เงินรายได้ ส านักงานปลัด 

     

29. อุดหนุนที่ท าการปกครองอ า เภอท่าศาลาตาม

โครงการส่งนักกีฬา –กรีฑา  อ าเภอท่าศาลา เข้าร่วม   

25,000.- เงินรายได้ ส านักงานปลัด 

 แขง่ขันกีฬา นักเรียน  นักศกึษา  จ.นครศรีธรรมราช    

     

30. อุดหนุนโรงเรียนวัดดอนใคร  ในการจัดการแข่งขัน

กีฬาของโรงเรียนเครอืข่ายกลาย – ตลิ่งชัน 

50,000.- เงินรายได้ ส านักงานปลัด 

     

31. อุดหนุนให้กับศูนย์กีฬาเยาวชนประจ าหมูบ่้าน  จ านวน 120,000.- เงินรายได้ ส านักงานปลัด 

 12  หมูบ่้านๆละ 10,000.-  บาท    

     

32. ค่าใช้จ่ายโครงการพษิสุนัขบ้า  39,792.- เงินรายได้ ส านักงานปลัด 

     

33. สนับสนุนเบีย้ยังชีพคนพิการ 1,876,500.- อุดหนุน ส านักงานปลัด 

   เฉพาะกิจ  

34. สนับสนุนเบีย้ยังชีพผู้สูงอายุ 6,330,500.- อุดหนุน ส านักงานปลัด 

   เฉพาะกิจ 

 

 



ล าดับ

ที ่

ชื่อโครงการ วงเงินงบประมาณ แหลง่ที่มา ผูร้ับผิดชอบ 

35. โครงการเชฟรอน  สมทบกองทุนวันละบาท 657,000.- บ.เชฟรอนฯ กองทุนสวัสดิการชุมชน 

    ต าบลกลาย 

36. โครงการส่งเสริมฝึกอบรมความปลอดภัยในชุมชน 50,000.- บ.เชฟรอนฯ อสม. อปพร.ชรบ. 

     

37. โครงการเสรมิสุขภาวะในกลุ่มผู้สูงอายุ 150,000.- บ.เชฟรอนฯ ชมรมผูสู้งอายุ 

     

38. โครงการก่อสร้างลานออกก าลังกายกลางแจง้ ม.4 500,000.- บ.เชฟรอนฯ ชุมชน ม.4 

     

39. โครงการก่อสร้างลานออกก าลังกายกลางแจง้ ม.8 500,000.- บ.เชฟรอนฯ ชุมชน ม.8 

     

40. โครงการเชฟรอนสนับสนุน “ผูช่้วยพยาบาล” 80,520.- บ.เชฟรอนฯ รพ.สต.บ้านตลาด 

    อาทิตย์ 

41. โครงการเชฟรอนสนับสนุน”พยาบาลวิชาชีพ” 222,618.- บ.เชฟรอนฯ รพ.สต.บ้านดอนใคร 

     

42. กิจกรรมวันลอยกระทง 10,000.- บ.เชฟรอนฯ อบต.กลาย 

     

43. โครงการสนับสนุนกิจกรรมด้านศาสนา 30,000.- บ.เชฟรอนฯ บ.เชฟรอนฯ 

 (เดือนรอมฎอน)    

     

44. โครงการส่งเสริมกิจกรรมดา้นศาสนา (กฐินสามัคคี) 24,000.- บ.เชฟรอนฯ บ.เชฟรอนฯ 

     

45. โครงการบ าเพ็ญประโยชน์มัสยิดในพืน้ที่ 25,000.- บ.เชฟรอนฯ บ.เชฟรอนฯ 

     

46. กิจกรรมวันเด็กแหง่ชาติ 109,500.- บ.เชฟรอนฯ บ.เชฟรอนฯ 

     

47. โครงการเชฟรอนสนับสนุน “ครูผูดู้แลเด็ก” 216,480.- บ.เชฟรอนฯ อบต.กลาย 

     

48. กิจกรรมวันเด็กแหง่ชาติ 109,500.- บ.เชฟรอนฯ บ.เชฟรอนฯ 

     

49. โครงการทุนการศึกษา “เยาวชนคนดี” 75,000.- บ.เชฟรอนฯ บ.เชฟรอนฯ 



ล าดับ

ที ่

ชื่อโครงการ วงเงนิ

งบประมาณ 

แหลง่ที่มา ผูร้ับผิดชอบ 

50. โครงการฝกึอบรมคอมพิวเตอร์ในต าบลกลาย 60,000.- บ.เชฟรอนฯ อบต.กลาย 

     

51. โครงการสนับสนุนกีฬา “กลายเกมส์” 50,000.- บ.เชฟรอนฯ อบต.กลาย 

     

52. โครงการติดตามความก้าวหน้าของการวางปะการัง 100,000.- บ.เชฟรอนฯ ชมรมประมงกลาย 

     

53. โครงการแขง่ขันกีฬาครอบครัวสัมพันธ์ 10,000.- สนง.พัฒนา ส านักงานปลัด 

   สังคม  

54. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักอาศัยผูสู้งอายุ 20,000.- สนง.พัฒนา ส่วนโยธา 

   สังคม  

55. โครงการท าลูกประคบสมุนไพร 75,000.- กรมพัฒนาสังคม ส านักงานปลัด 

   และสวัสดกิาร  

56. โครงการฝกึอบรมการถักนิตติง้ไหมพรม 20,000.- สนง.พัฒนา ส านักงานปลัด 

   สังคม  

     

57. โครงการวิทยุชุมชน  สื่อสรา้งสรรคก์ารเรียนรู้ 11,000.- สนง.พัฒนา ส านักงานปลัด 

 เพื่อเด็กและเยาวชนต าบลกลาย  สังคม  

     

     

 รวม 15 ,234,603.40   

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 



ยุทธศาสตร์ที่  3  ด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 

ล าดับ

ที ่

ชื่อโครงการ วงเงิน

งบประมาณ 

แหลง่ที่มา ผูร้ับผิดชอบ 

1. งานกิจกรรมวันอนุรักษ์ทะเลกลาย   144,755.- เงินรายได้ ส านักงานปลัด 

     

2. โครงการพลังเยาวชนรุ่นใหมใ่ส่ใจสิ่งแวดล้อม 5,000.- สนง.พัฒนา ส านักงานปลัด 

   สังคม  

3. โครงการอนุรักษ์ทะเลกลาย 100,000.- บ.เชฟรอนฯ อบต.กลาย 

     

     

 รวม 249,755.-    

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     



ยุทธศาสตร์ที่  4  การบริหารจัดการองค์กร 

ล าดับ

ที ่

ชื่อโครงการ วงเงิน

งบประมาณ 

แหลง่ที่มา ผูร้ับผิดชอบ 

1. เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม  และสัมมนา 130,684.- เงินรายได้ ส านักงานปลัด 

 คณะผู้บริหาร  ขา้ราชการ  พนักงานส่วนท้องถิ่น    

 ลูกจา้ง  พนักงานจา้งสว่นท้องถิ่นและผูท้ี่ได้รับมอบ    

 หมายจาก อบต.    

     

2. ค่าเดินทางไปราชการ 137,381.- เงินรายได้ ส านักงานปลัด 

     

3. เพื่อจา่ยเป็นค่าพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 15,000.- เงินรายได้ ส านักงานปลัด 

 ของผู้ดูแลเดก็    

     

4. โครงการ  อบต.พบประชาชน เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จ่าย 12,450.- เงินรายได้ ส านักงานปลัด 

 สนับสนุนการจัดประชุมประชาคม     

     

5. อุดหนุน  อบต.ท่าศาลา ตามโครงการจัดหาวัสดุ 20,000.- เงินรายได้ ส านักงานปลัด 

 อุปกรณ์ศูนย์ขอ้มูลข่าวสาร อ.ท่าศาลา    

     

6. ค่าใช้จ่ายในการจัดหาของรางวัลส าหรับมาตรการจูงใจ 22,260.- เงินรายได้ ส่วนการคลัง 

 การช าระภาษี    

     

7. ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมคณะกรรมการด าเนินการจัด 54,000.- เงินรายได้ ส่วนการคลัง 

 หาพัสดุของ  อบต.กลาย    

     

8. ค่าใช้จ่ายในการจัดซือ้เครื่องคอมพิวเตอร์  29,700.- เงินรายได้ ส านักงานปลัด 

 พร้อมอุปกรณ์ตอ่พ่วงครบชุด  จ านวน  1  เครื่อง    

     

9. ค่าจัดซื้อโต๊ะท างานพร้อมเก้าอีเ้พื่อใช้ในส านักงานปลัด 9,000.- เงินรายได้ ส านักงานปลัด 

 จ านวน  2  ชุด    

     

10. ค่าจัดซื้อตูเ้อกสาร  4  ลิ้นชัก  จ านวน  1  ตู้ 7,000.- เงินรายได้ ส านักงานปลัด 



ยุทธศาสตรท์ี่  4  การบริหารจัดการองค์กร 

ล าดับ

ที ่

ชื่อโครงการ วงเงิน

งบประมาณ 

แหลง่ที่มา ผูร้ับผิดชอบ 

11. ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ  ชนิดตดิผนัง  25,500.- เงินรายได้ ส านักงานปลัด 

 จ านวน  1  เครื่อง    

     

12. ค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง  ระบบติจิตอล  24,900.- เงินรายได้ ส านักงานปลัด 

 จ านวน  1  เครื่อง    

 

13. 

 

ค่าจัดซื้อเครื่องพริ้นเตอรแ์บบเลเซอร์ 

 

24,900.- 

 

เงินรายได้ 

 

ส านักงานปลัด 

 จ านวน  1  เครื่อง    

     

14. ค่าบ ารุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์อุปกรณ์ตา่งๆ  ในกรณี 31,172.- เงินรายได้ ส านักงานปลัด 

 วงเงินไม่เกิน   5,000.- บาท 

 

   

15. ค่าบ ารุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์อุปกรณ์ตา่งๆ  ในกรณี 91,906.- เงินรายได้ ส านักงานปลัด 

 วงเงินเกิน 5,000.-  บาท    

     

16. ค่าวัสดุส านักงานเครื่องเขียนแบบพิมพ์  ส าหรับใช้ 153,608.- เงินรายได้ ส านักงานปลัด 

 ปฏิบัติงานของ อบต.    

     

17. ค่าวัสดุประเภทโฆษณาและเผยแพร่  ส าหรับใช้ในการ 38,500.- เงินรายได้ ส านักงานปลัด 

 ประชาสัมพันธ์ของ อบต.    

 

18. 

 

ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ส าหรับใช้กับเครื่องคอมพวิเตอร์ 

 

62,390.- 

 

เงินรายได้ 

 

ส านกังานปลัด 

     

19. ค่าวัสดุไฟฟูาและวทิยุส าหรับใช้ในการปฏิบัติงานของ 11,225.- เงินรายได้ ส่วนโยธา 

 อบต.    

     

20. ค่าจัดซื้อผ้าม่านปรับแสงพรอ้มอุปกรณ์ตดิตั้ง  35,475.- เงินรายได้ ส านักงานปลัด 

 ณ ส านักงานปลัด  อบต. กลาย    

     



ยุทธศาสตร์ที่  4  การบริหารจัดการองค์กร 

ล าดับ

ที ่

ชื่อโครงการ วงเงิน

งบประมาณ 

แหลง่ที่มา ผูร้ับผิดชอบ 

21. โครงการต่อเตมิอาคารห้องสมุดประชาชนต าบลกลาย 90,000.- เงินรายได้ ส่วนโยธา 

     

22. ค่าใช้จ่ายในการจัดท าเอกสารประชาสัมพันธ์งาน 77,000.- เงินรายได้ ส านักงานปลัด 

 กิจกรรมด้านต่างๆ  ของ อบต.    

     

23. เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญ 123,924.- เงินรายได้ ส านักงานปลัด 

     

24. ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง 62,236.25 เงินรายได้ ส านักงานปลัด 

     

25. ค่าใช้จ่ายส ารวจความพึงพอใจ 25,000.- เงินรายได้ ส านักงานปลัด 

     

     

     

 รวม 1,315,211.25   

     

     

     

     

 

 กระผม  พร้อมด้วยคณะผูบ้ริหาร  พนักงานส่วนต าบล  ขอขอบคุณทุกท่านที่มีสว่นร่วมในการ

ส่งเสริมและสนับสนุนในการปฏิบัติงาน  ส่งผลใหก้ารด าเนินงานในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2554  ประสบ

ผลส าเร็จด้วยดี  ประชาชนได้รับประโยชน์จากโครงการ /กิจกรรม  กระผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงได้รับการ

สนับสนุนและได้รับความรว่มมอืจากทุกท่านเชน่นีต้ลอดไป 

 

         ขอบคุณครับ.......... 

 

 
 


