
 ๒๓ 
ส่วนท่ี ๓ 

ผลการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลในปี ๒๕๕๕ ท่ีผ่านมา 
  ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕  ในแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลประจ าปี องค์การ
บริหารส่วนต าบลได้ด าเนินการวางโครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลไว้  ๔  ด้าน ๑๑  แผนงาน  ๒๗๓  
โครงการ/กิจกรรม รวมงบประมาณ   ๒๐,๐๕๐,๐๐๐ บาท  ดังนี้ 

ก.ด้านบริหารทั่วไป 
ด้านบริหารท่ัวไป  รวม   ๒  แผนงาน  ๑๑๘ โครงการ/กิจกรรม  รวมงบประมาณ ๑,๑๙๑,๐๘๐  
บาท แยกเป็น 

   ๑.๑ แผนงานพัฒนาท่ี ๑ 
   - แผนงานบริหารทั่วไป จ านวน ๑๑๒ กิจกรรม   งบประมาณ     ๗,๑๙๑,๐๘๐   บาท 

๑.๒ แผนงานพัฒนาท่ี ๒ 
   - แผนงานรักษาความสงบภายใน จ านวน  ๖ กิจกรรม   งบประมาณ  ๘๔๕,๐๐๐ บาท 

ข.ด้านบริการชุมชนและสังคม    
ด้านบริการชุมชนและสังคม รวม   ๖  แผนงาน ๑๐๖  กิจกรรม งบประมาณ ๖,๘๖๑,๒๑๐  บาท                            
แยกเป็น 

   ๒.๑ แผนงานพัฒนาท่ี ๑ 
- แผนงานการศึกษา       จ านวน ๔๒ กิจกรรม  งบประมาณ    ๔,๒๗๓,๓๗๐     บาท 
๒.๒ แผนงานพัฒนาท่ี ๒    
- แผนงานสาธารณสุข  จ านวน ๑๕ กิจกรรม    งบประมาณ      ๒๐๐,๐๐๐  บาท

 ๒.๓ แผนงานพัฒนาท่ี ๓ 
   - แผนงานสังคมสงเคราะห์ จ านวน  ๒ กิจกรรม  งบประมาณ        ๒๐,๐๐๐ บาท 
   ๒.๔ แผนงานพัฒนาท่ี ๔ 

- แผนงานเคหะและชุมชน  จ านวน  ๒๙  กิจกรรม  งบประมาณ    ๑,๒๔๖,๐๘๐   บาท 
๒.๕ แผนงานพัฒนาท่ี ๕ 
-แผนงานสร้างความเข็มแข็งฯ     จ านวน ๑๐ กิจกรรม งบประมาณ ๓๙๒,๙๒๐  บาท 

   ๒.๖ แผนงานพัฒนาท่ี ๖                           
- แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  จ านวน   ๘  กิจกรรม งบประมาณ                 
   ๓๓๐,๐๐๐   บาท 

      



 ๒๔ 
 

ค. ดา้นเศรษฐกิจ 
แผนงานด้านเศรษฐกิจ    รวม  ๒  แผนงาน  ๓๘ กิจกรรม  รวมงบประมาณ  ๓,๒๔๗,๗๒๐  
บาท   แยกเป็น 
      ๓.๑ แผนงานพัฒนาท่ี ๑ 
      - แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธาจ านวน ๒๕ กิจกรรม งบประมาณ ๒,๕๘๐,๖๐๐ บาท 

                    ๓.๒ แผนงานพัฒนาท่ี ๒ 
                                 - แผนงานการเกษตร จ านวน  ๑๓ กิจกรรม งบประมาณ  ๖๖๗,๑๒๐   บาท 

  ง. ดา้นการด าเนินการอื่น ๆ 
  ด้านการด าเนินการอื่น ๆ รวม  ๑ แผนงาน  ๑๑ กิจกรรม งบประมาณ ๑,๗๔๙,๙๙๐ บาท  
แยกเป็น 
   ๔.๑ แผนงานพัฒนาท่ี ๔.๑  
   - แผนงานงบกลาง จ านวน  ๑๑  โครงการ งบประมาณ  ๑,๗๔๙,๙๙๐  บาท 

ซึ่งผลการปฏิบัติตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล ประจ าปี    ๒๕๕๕    องค์การ
บริหารส่วนต าบลกมลาไสย  ได้ตราเป็นงบประมาณรายจ่ายเพื่อด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ทั้งในส่วนของการ
พัฒนาและการบริหารงานประจ าโดยแผนงานและโครงการสอดคล้องและเป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนา แผนพัฒนาพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๕ - ๒๕๕๗) ข้อบัญญัติงบประมาณประจ าปี ๒๕๕๕ สรุป
รายละเอียดโดยรวมดังนี้ 
  ๑ สาขาการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
  - แผนงานก่อสร้างและบูรณะสาธารณูปการและการไฟฟ้า   

๑.๑โครงการก่อสร้างถนนดินถมสายต่างๆ               งบประมาณ         ๗๖,๐๐๐ บาท 
๑.๒โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ า   งบประมาณ             -  บาท 
๑.๓โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  งบประมาณ         ๑,๔๙๑,๑๐๐ บาท 
๑.๔โครงการปรับปรุงถนนดิน   งบประมาณ                     -     บาท 
๑.๕โครงการก่อสร้าง/ซ่อมแซมถนนลูกรัง  งบประมาณ          ๔๕๘,๐๐๐        บาท 
๑.๖โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์   งบประมาณ              ๗๖,๔๐๐       บาท 
๑.๗โครงปรับปรุงแหล่งน้ าสาธารณะตามพระราชเสาวนีย์ฯ งบประมาณ  ๒๐๐,๐๐๐ บาท 
๑.๘ โครงการขุดลอกคลองส่งน้ า   งบประมาณ                ๗๐,๐๐๐ บาท 
๑.๙ โครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง  งบประมาณ           - บาท  
๒.๐ โครงการบ ารุงและรักษาเส้นทางในพื้นที่  งบประมาณ         ๒๐๐,๖๐๐ บาท 
๒.๑ โครงการก่อสร้างศาลาประชาคม  งบประมาณ         ๑๐๐,๐๐๐  บาท  



 ๒๕ 
๒.๒  โครงการก่อสร้างวางท่อคสล.       งบประมาณ  ๘๐,๐๐๐ บาท  

  ๒. สาขาการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ  
  ๒.๑ โครงการจัดฝึกอบรมปัญหาสิ่งแวดล้อม/ขยะมูลฝอย งบประมาณ     ๕,๐๐๐ บาท 

๒.๒ โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ   งบประมาณ    ๓๐,๐๐๐   บาท 
  ๓.สาขาการพัฒนาเศรษฐกิจ   
  ๓.๑โครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มสตรีต าบลกมลาไสย งบประมาณ         - บาท
  ๓.๒โครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มเลี้ยงสัตว์ต าบลกมลาไสย งบประมาณ        - บาท 
  ๔.สาขาการพัฒนาสังคม  
  ๔.๑โครงการเกี่ยวกับงานพิธีทางศาสนาและประเพณี งบประมาณ     ๑๖๐,๐๐๐ บาท 
  ๔.๒โครงการรณรงค์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด งบประมาณ      ๒๐,๐๐๐  บาท 
  ๔.๓ โครงการสงเคราะห์คนชรา             งบประมาณ  ๑,๘๒๔,๐๐๐ บาท 
  ๔.๔โครงการสงเคราะห์คนพิการ                             งบประมาณ   ๓๕๔,๐๐๐ บาท 
  ๔.๕ โครงการติดตั้งไฟฟ้าและชุดให้แสงสว่าง  งบประมาณ      ๗๘,๕๐๐ บาท 
  ๔.๖โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ   งบประมาณ      ๓๐,๐๐๐  บาท 
  ๔.๗ โครงการอาหารเสริมนม/อาหารกลางวัน            งบประมาณ   ๑,๕๑๐,๖๒๐ บาท 

๔.๘โครงการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ งบประมาณ     ๑๖๐,๐๐๐ บาท 
๔.๙โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว  งบประมาณ       ๒๐,๐๐๐ บาท 
๔.๑๐ โครงการอุดหนุนส่วนราชการ/องค์การเอกชน        งบประมาณ  ๒,๒๐๗,๔๐๐  บาท 
๔.๑๑ โครงการแข่งขันกีฬา อบต.สัมพันธ์/กีฬาเยาวชน งบประมาณ    ๑๔๐,๐๐๐  บาท 
๔.๑๒ โครงการ อบต.เคลื่อนที่                                                  งบประมาณ   ๘๐,๐๐๐ บาท  
๔.๑๓ โครงการออกหน่วยบริการสาธารณสุขเคลื่อนที่ งบประมาณ    ๓๐,๐๐๐    บาท 
๔.๑๔  โครงการประชุมสภาสัญจร   งบประมาณ            -        บาท                                   

 ๕.สาขาการพัฒนาการเมือง-การบริหาร   
  ๕.๑ ค่าวัสดสุ านักงาน     งบประมาณ   ๒๖๐,๐๐๐ บาท 
  ๕.๒ ค่าครุภัณฑ์ส านักงาน    งบประมาณ   ๑๓๓,๐๐๐ บาท 

๕.๓ ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร(สัมมนา,อบรม,ดูงาน) งบประมาณ   ๓๕๐,๐๐๐ บาท 
๕.๔ ค่าครุภัณฑ์ยานพาหนะ    งบประมาณ         - บาท 
๕.๕ ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์    งบประมาณ         -     บาท 
๕.๖ ค่าครภุัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์  งบประมาณ         - บาท 
๕.๗ ค่าสาธารณูปโภค     งบประมาณ ๒๒๒,๐๐๐ บาท 
๕.๘ รายจ่ายอื่นจากงบกลางและงานบริหารทุกฝ่าย งบประมาณ  ๑๐,๐๓๗,๓๘๐   บาท 



 ๒๖ 
 
สรุปผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ ดังนี้  

ยุทธศาสตร์  

จ านวน
โครงการ/

กิจกรรม ตาม
แผนพัฒนาสาม

ปี 

จ านวน
โครงการ/
กิจกรรม ที่
ด าเนินการ

จริง 

งบประมาณตาม
แผนพัฒนาสามปี 

 งบประมาณที่ใช้
ด าเนินการจริง  

๑.ยุทธศาสตร์การเสริมสร้าง การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการพัฒนาแบบ
บูรณาการ 

๔๒ ๔๘ 
   

๑๑,๘๒๗,๘๑๔.๐๐  
   

๑๐,๓๒๕,๔๓๓.๓๕  

๒.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค 

๓๙ ๔ 
     

๑๐,๓๙๕,๐๐๐.๐๐  
         

๒๖๓,๗๙๓.๔๐  

๓.ยุทธศาสตร์การเพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขันด้านการเกษตร เกษตรอุตสาหกรรมและ
การปศุสัตว์ 

๖๓ ๓ 
     

๒๓,๖๗๐,๐๐๐.๐๐  
         ๖๓๑,๐๑๓.๗๐  

๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทาง
เศรษฐกิจและสังคมไปสู่เมืองน่าอยู่และยั่งยืน 

๑๔๖ ๓๘ 
     

๕๕,๙๗๔,๐๐๐.๐๐  
      

๔,๖๕๑,๕๒๘.๖๑  

๕.ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเพิ่มขีด
ความสามารถด้านการท่องเที่ยว 

๑๔  - 
     

๑๕,๘๖๙,๙๙๐.๐๐  
  -  

รวม ๓๐๔ ๙๓ ๑๑๗,๗๓๖,๘๐๔.๐๐ ๑๕,๘๗๑,๗๖๙.๐๖ 

 
......................................................................................................... 


