
 
ประกาศ อบต.บางแก้ว 

เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (รอบ 6 เดือน) 
******************************************* 

    ด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา 253 กำหนดให้ อปท.สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการดำเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดท้ัง มีกลไกให้
ประชาชนในท้องถินมีส่วนร่วมด้วย ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
    ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ 30(5) กำหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการ
ติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการ พัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ ในที่
เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสอง
ครั้งภายในเดือนเมษายน และภายในเดือนตุลาคมของทุกปี 
    ดังนั้นเพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อบต.บางแก้ว จึงขอประกาศผล
การดำเนินงานการจัดทำงบประมาณ การใช้จ่าย และผลการดำเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มา เพ่ือให้
ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการอบต.บางแก้ว ดังนี้ 
ก. วิสัยทัศน์ ของอบต.บางแก้ว 
    "ตำบลบางแก้ว เป็นชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี" 
ข. พันธกิจ ของอบต.บางแก้ว 
    1. จัดให้มีด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
    2. จัดให้มีการส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
    3. จัดให้มีการจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
    4. จัดให้มีการส่งเสริมด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว 
    5. จัดให้มีการพัฒนาด้านการบริหารจัดการ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
    6. จัดให้มีการส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
    7. จัดให้มีการพัฒนาด้านกระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กร และการมีส่วนร่วมของประชาชน 
     



 
  

ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ของอบต.บางแก้วได้กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ไว้ 7 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
    การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 
    การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษา และพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 
    การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
 
    การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 
 
    การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 
    การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 
    การพัฒนาด้านกระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กร และการมีส่วนร่วมของประชาชน 

 

 

 

 

 

 

 
 



ง. การวางแผน 
    อบต.บางแก้ว ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมี
ส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพ่ือรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพ้ืนที่ ก่อนนำมาจัดทำโครงการ
เพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนา 3 ปี ต่อไป 
    อบต.บางแก้ว ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) โดยได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนา5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) 

ยุทธศาสตร์ 
2561 2562 2563 2564 2565 

จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ 

การพัฒนาด้านโครงสรา้งพื้นฐาน 17 7,705,255.00 18 11,055,100.00 64 54,177,200.00 39 40,967,300.00 17 9,982,000.00 

การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษา และ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 

33 12,036,840.00 33 12,036,840.00 38 14,049,660.00 37 14,116,840.00 37 14,916,840.00 

การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชมุชน 
สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 

4 79,000.00 3 540,000.00 5 720,000.00 5 820,000.00 4 320,000.00 

การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริม
การลงทุน พาณชิยกรรมและการท่องเที่ยว 

3 780,000.00 4 800,000.00 4 800,000.00 4 800,000.00 4 800,000.00 

การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

8 1,480,000.00 11 2,180,000.00 15 2,670,000.00 14 3,380,000.00 13 2,630,000.00 

การพัฒนาด้านศาสนา ศลิปวฒันธรรม 
จารีตประเพณี และภูมิปัญญาทอ้งถิ่น 

3 80,000.00 4 120,000.00 5 270,000.00 5 270,000.00 5 270,000.00 

การพัฒนาด้านกระบวนการบรหิารจัดการ
ที่ดีในองค์กร และการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน 

12 868,000.00 15 1,128,000.00 16 1,308,000.00 16 1,308,000.00 16 1,308,000.00 

รวม 80 23,029,095.00 88 27,859,940.00 147 73,994,860.00 120 61,662,140.00 96 30,226,840.00 
 

   
 
 

 



  จ. การจัดทำงบประมาณ 
ผู้บริหารอบต.บางแก้ว ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จำนวน 50 โครงการ งบประมาณ 15,003,610 บาท สามารถ
จำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
งบประมาณ 

ตามข้อบัญญัติ 

การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 3 1,084,620.00 

การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษา และพัฒนาคุณภาพชีวิต 27 12,355,890.00 

การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 3 190,000.00 

การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 4 308,100.00 

การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 1 150,000.00 

การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 2 90,000.00 

การพัฒนาด้านกระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กร และการมีส่วนร่วมของประชาชน 10 825,000.00 

รวม 50 15,003,610.00 
 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัตงิบประมาณ อบต.บางแก้ว มีดังนี้ 

  ยุทธศาสตร์ โครงการ 
จำนวน

งบประมาณ 
หน่วยงานที
รับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

1. 
การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ขยายเขตท่อ pe จ่ายน้ำประปา (หมู่ 
6) 

141,620.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, สำนักช่าง, 
สำนักการช่าง 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ำประปาใช้เพื่อ
อุปโภคบรโิภค 

ขยายท่อ pe จ่าย น้ำประปา 
สายบ้านนายอำพล ความยาว
ท่อประมาณ 213 เมตร 

2. 
การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

รังวัดสอบเขตทีส่าธารณะ 40,000.00 
สำนักปลดั อบจ., 
สำนักปลดัเทศบาล, 
สำนักงานปลัด อบต. 

เพื่อการใช้พื้นที่สาธารณะให้เหมาะสม 
รังวัดสอบเขตทีส่าธารณะ
ภายใน ตำบลบางแก้ว 

3. 
การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้า ระบบ
ประปาสุขาภิบาล ผนังอาคารต่าง ๆ 
ประตู หน้าต่าง 

903,000.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, สำนักช่าง, 
สำนักการช่าง 

เพื่อติดตั้งระบบไฟฟ้า ระบบประปา
สุขาภิบาล ผนังอาคารต่าง ๆ ประตู 
หน้าต่างของอาคารอเนกประสงค์
องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว 

วางระบบไฟฟ้า ประปา 
สุขาภิบาล รวมถึงผนังอาคาร 
ประตู หน้าต่าง อาคาร
อเนกประสงค์ 1 หลัง 

4. 
การพัฒนาด้านการส่งเสริม
การศึกษา และพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

โครงการอบรมส่งเสรมิอาชีพ 30,000.00 
สำนักปลดั อบจ., 
สำนักปลดัเทศบาล, 
สำนักงานปลัด อบต. 

เพื่อให้ประชาชนมีรายไดเ้พิ่มขึ้น ลด
รายจ่ายภายในครัวเรือน 

ฝึกอบรมส่งเสริมดา้นอาชีพท่ี
ประชาชนสนใจ 

5. 
การพัฒนาด้านการส่งเสริม
การศึกษา และพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

โครงการพัฒนาคณุภาพชีวิตของสตรี
แม่บ้าน 

12,000.00 
สำนักปลดั อบจ., 
สำนักปลดัเทศบาล, 
สำนักงานปลัด อบต. 

เพื่อให้สตรีในเขตพื้นท่ีตำบลบางแก้วมี
การรวมกลุ่มและสร้างความเข้มแข็งใน
ชุมชน 

จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาคณุภาพ
ชีวติของสตรีแม่บ้านในเขตพื้นท่ี
ตำบลบางแก้ว 

6. 
การพัฒนาด้านการส่งเสริม
การศึกษา และพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

โครงการพัฒนาคณุภาพชีวิตของ
ผู้สูงอาย ุ

20,000.00 
สำนักปลดั อบจ., 
สำนักปลดัเทศบาล, 
สำนักงานปลัด อบต. 

เพื่อให้ผู้สูงอายุในตำบลบางแก้วได้รับ
การฝึกอาชีพ 

ฝึกอาชีพให้ผู้สูงอายุได้มรีายได้
เลี้ยงตนเองและมีคณุภาพชีวิตที่
ดีขึ้น 

7. 
การพัฒนาด้านการส่งเสริม
การศึกษา และพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

โครงการจดักิจกรรมศูนย์พัฒนา
ครอบครัวในชุมชน 

13,000.00 
สำนักปลดั อบจ., 
สำนักปลดัเทศบาล, 
สำนักงานปลัด อบต. 

เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเขา้ใจ
และรับรู้ถึงโทษในด้านความรุนแรงใน
ครอบครัว 

จัดกิจกรรมให้ความรู้ความ
เข้าใจ และกฎหมายในเรื่อง
ความรุนแรงในครอบครัว 

8. 
การพัฒนาด้านการส่งเสริม
การศึกษา และพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

โครงการป้องกันและแก้ไขปญัหายา
เสพติด 

27,000.00 
สำนักปลดั อบจ., 
สำนักปลดัเทศบาล, 
สำนักงานปลัด อบต. 

เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพ
ติดในเขตพื้นท่ี 

สนับสนุน/ส่งเสรมิกิจกรรมการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด 



9. 
การพัฒนาด้านการส่งเสริม
การศึกษา และพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

อุดหนุนโครงการจัด ระเบียบสังคม
แบบ บูรณาการ 

6,000.00 
สำนักปลดั อบจ., 
สำนักปลดัเทศบาล, 
สำนักงานปลัด อบต. 

เพื่อสนับสนุนกิจกรรมโครงการจัด
ระเบียบสังคมแบบบรูณาการ 

อุดหนุนงบประมาณ ให้แก่ท่ีทำ
การ ปกครองอำเภอบ้านแหลม 

10. 
การพัฒนาด้านการส่งเสริม
การศึกษา และพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

อุดหนุนโครงการอบรมเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งระดับหมู่บา้น ตำบล 
เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด 

13,000.00 
สำนักปลดั อบจ., 
สำนักปลดัเทศบาล, 
สำนักงานปลัด อบต. 

เพื่อสนับสนุน.โครงการอบรมเสรมิสร้าง
ความเข้มแข็งระดับหมู่บา้น ตำบล เพื่อ
แก้ไขปัญหายาเสพติด 

อุดหนุนงบประมาณ ให้แก่ที่ทำ
การ ปกครองอำเภอบ้านแหลม 

11. 
การพัฒนาด้านการส่งเสริม
การศึกษา และพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

อุดหนุนโครงการกิจกรรมวันต่อตา้น
ยาเสพตดิ 

8,000.00 
ส่วนการคลัง, กองคลัง
, สำนักคลัง 

เพื่อสนับสนุนโครงการกิจกรรมวัน
ต่อต้านยาเสพตดิ 

อุดหนุนงบประมาณ ให้แก่ท่ีทำ
การ ปกครองอำเภอบ้านแหลม 

12. 
การพัฒนาด้านการส่งเสริม
การศึกษา และพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษา 

409,690.00 
สำนักปลดั อบจ., 
สำนักปลดัเทศบาล, 
สำนักงานปลัด อบต. 

เพื่อให้สถานศึกษาสามารถจดัการศึกษา
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

สนับสนุนค่าอาหารกลางวัน,ค่า
จัดการเรียนการสอน,ค่า
พัฒนาการจัดการศึกษาและ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องให้แก่ 
ศพด.วัดโคมนาราม และ ศพด.
วัดราษฎร์ศรัทธา 

13. 
การพัฒนาด้านการส่งเสริม
การศึกษา และพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

สนับสนุนค่าอาหารกลางวันโรงเรยีน
บ้านบางแก้ว 

728,000.00 
สำนักปลดั อบจ., 
สำนักปลดัเทศบาล, 
สำนักงานปลัด อบต. 

เพื่อให้เด็กนักเรยีนมีโภชนาการทีด่ีต่อ
ร่างกาย 

สนับสนุนค่าอาหารกลางวัน
โรงเรียนบ้านบางแก้วฯ 

14. 
การพัฒนาด้านการส่งเสริม
การศึกษา และพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

สนับสนุนค่าอาหารกลางวันโรงเรยีน
วัดราษฎร์ศรัทธา 

264,000.00 
สำนักปลดั อบจ., 
สำนักปลดัเทศบาล, 
สำนักงานปลัด อบต. 

เพื่อให้เด็กนักเรยีนมีโภชนาการทีด่ีต่อ
ร่างกาย 

สนับสนุนค่าอาหารกลางวัน
โรงเรียนวดัราษฎร์ศรัทธา 

15. 
การพัฒนาด้านการส่งเสริม
การศึกษา และพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

สนับสนุนอาหารเสริม (นม) 578,800.00 
สำนักปลดั อบจ., 
สำนักปลดัเทศบาล, 
สำนักงานปลัด อบต. 

เพื่อให้นักเรียนได้รับอาหารเสรมิมี
สุขภาพแข็งแรงพัฒนาการสมวัย 

สนับสนุนค่าอาหารเสรมิ (นม) 
ให้กับ ศพด.2 แห่ง และ ร.ร.
สังกัด สพฐ. 2 แห่ง 

16. 
การพัฒนาด้านการส่งเสริม
การศึกษา และพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

โครงการจดังานวันเด็กแห่งชาต ิ 10,000.00 
สำนักปลดั อบจ., 
สำนักปลดัเทศบาล, 
สำนักงานปลัด อบต. 

เพื่อให้เด็กได้เรยีนรู้และทำกิจกรรม
ร่วมกัน 

จัดงานวันเด็กแห่งชาต ิ

17. 
การพัฒนาด้านการส่งเสริม
การศึกษา และพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน 50,000.00 
สำนักปลดั อบจ., 
สำนักปลดัเทศบาล, 
สำนักงานปลัด อบต. 

เพื่อให้เด็กและเยาวชน ได้รับการพัฒนา
รอบด้าน 

จัดกิจกรรมพัฒนาเด็กและ
เยาวชนในด้านต่าง ๆ 



18. 
การพัฒนาด้านการส่งเสริม
การศึกษา และพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

โครงการเพิม่คุณภาพ การสอนระดับ
ปฐมวัย 

90,000.00 
สำนักปลดั อบจ., 
สำนักปลดัเทศบาล, 
สำนักงานปลัด อบต. 

เตรียมความพร้อมการพัฒนาด้านต่าง ๆ
(โรงเรียนบ้านบางแก้ว) 

อุดหนุนงบประมาณ ให้แก่
โรงเรียนบ้านบางแก้วเพื่อจ้างครู
สอนกลุ่มปฐมวัย 

19. 
การพัฒนาด้านการส่งเสริม
การศึกษา และพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

โครงการสร้างเสรมิ ทักษะนาฏศลิป์/ 
ดนตรีพื้นบ้าน 

20,000.00 
สำนักปลดั อบจ., 
สำนกัปลดัเทศบาล, 
สำนักงานปลัด อบต. 

เพื่อให้เกิดความตระหนักรักษ์ดนตรี
พื้นบ้านให้คงอยู่สืบไป(โรงเรียนวดั
ราษฎร์ศรัทธา) 

อุดหนุนงบประมาณ ให้แก่
โรงเรียนวดั ราษฎร์ศรัทธาเพื่อ
เป็นค่าจ้างครสูอนด้าน
นาฏศิลป/์ดนตรีพื้นบ้าน 

20. 
การพัฒนาด้านการส่งเสริม
การศึกษา และพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

โครงการครูสอน นักเรียน
ประถมศึกษา 

180,000.00 
สำนักปลดั อบจ., 
สำนักปลดัเทศบาล, 
สำนักงานปลัด อบต. 

เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีความรู้ทุกกลุ่ม
สาระวิชาอย่างเต็มศักยภาพ (โรงเรียน
วัดราษฎร์ศรัทธา) 

อุดหนุนงบประมาณให้ โรงเรียน
วัดราษฎร์ ศรัทธาเพื่อเป็น
ค่าจ้าง ครูสอนระดับ 
ประถมศึกษาจำนวน 2 คน 

21. 
การพัฒนาด้านการส่งเสริม
การศึกษา และพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

โครงการค่ายเยาวชนวิถีพุทธ 20,000.00 
สำนักปลดั อบจ., 
สำนักปลดัเทศบาล, 
สำนักงานปลัด อบต. 

เพื่อให้นักเรียนโรงเรียนบา้นบางแก้ว 
และโรงเรียนวดัราษฎร์ศรัทธามี
คุณธรรมจริยธรรมตามวิถีพุทธ 

จัดกิจกรรมพัฒนาเด็กและ
เยาวชนโรงเรยีนบ้านบางแก้ว 
และโรงเรียนวดัราษฎร์ศรัทธา
ด้านพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
ตามวิถีพุทธ 

22. 
การพัฒนาด้านการส่งเสริม
การศึกษา และพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

โครงการป้องกันและควบคุมโรค
ไข้เลือดออก 

80,000.00 
สำนักปลดั อบจ., 
สำนักปลดัเทศบาล, 
สำนักงานปลัด อบต. 

เพื่อลดอัตราการป่วยของโรค
ไข้เลือดออก 

กำจัดลูกน้ำยุงลาย ใส่
ทรายอะเบทและการพ่นหมอก
ควัน 

23. 
การพัฒนาด้านการส่งเสริม
การศึกษา และพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย
จากโรคพิษสุนัขบา้ ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์ พลเอกหญิง พลเรือ
เอกหญิง พลอากาศเอกหญิง สมเด็จ
พระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ
วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระ
ศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนาร ี

20,000.00 
สำนักปลดั อบจ., 
สำนักปลดัเทศบาล, 
สำนักงานปลัด อบต. 

เพื่อควบคุมโรคติดต่อจากสตัว์เลี้ยงใน
สุนัขและแมว 

ฉีดวัคซีนในสุขนัขและแมวใน
พื้นที่ตำบลบางแก้ว 

24. 
การพัฒนาด้านการส่งเสริม
การศึกษา และพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

โครงการพระราชดำริด้าน
สาธารณสุข 

160,000.00 
สำนักปลดั อบจ., 
สำนักปลดัเทศบาล, 
สำนักงานปลัด อบต. 

เพื่อจัดทำโครงการพระราชดำริที่
เกี่ยวข้องกับงานด้านสาธารณสุข เช่น 
โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราช
ประสงค์ โครงการสืบสานพระราช
ปณิธานสมเดจ็ย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม 
โครงการการควบคุมโรคขาดสาร

จัดทำโครงการพระราชดำริที่
เกี่ยวข้องกับงานด้าน
สาธารณสุข จำนวน 3 โครงการ 
ต่อหนึ่งหมู่บ้าน/ชุมชน ใน
งบประมาณหมู่บ้าน/ชุมชนละ 
20,000 บาท 



ไอโอดีนของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ ฯลฯ เป็นต้น 

25. 
การพัฒนาด้านการส่งเสริม
การศึกษา และพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

โครงการลดความเสีย่ง เกษตรกร
จากการระบาด ของศัตรูพืช 

12,000.00 
สำนักปลดั อบจ., 
สำนักปลดัเทศบาล, 
สำนักงานปลัด อบต. 

เพื่อให้ความรู้แก่เกษตรกรในการ
ควบคุมศัตรูพืช 

เกษตรกรในตำบลบางแก้ว 
จำนวน 30 คน 

26. 
การพัฒนาด้านการส่งเสริม
การศึกษา และพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ 8,240,400.00 
สำนักปลดั อบจ., 
สำนักปลดัเทศบาล, 
สำนักงานปลัด อบต. 

เพื่อจ่ายเบี้ยยังชีพให้แก่ผูสู้งอายุในเขต
พื้นที ่

จ่ายเงินเบี้ยยังชีพให้กับผูสู้งอายุ
ที่มีสิทธิ์ไดร้ับเบี้ยยังชีพ 

27. 
การพัฒนาด้านการส่งเสริม
การศึกษา และพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

สงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ 1,068,000.00 
สำนักปลดั อบจ., 
สำนักปลดัเทศบาล, 
สำนักงานปลัด อบต. 

เพื่อจัดเป็นสวสัดิการสงเคราะห์
ช่วยเหลือผู้พิการ 

จ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้พิการ 

28. 
การพัฒนาด้านการส่งเสริม
การศึกษา และพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส ์ 186,000.00 
สำนักปลดั อบจ., 
สำนักปลดัเทศบาล, 
สำนักงานปลัด อบต. 

เพื่อจ่ายเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้ป่วยเอดส์ใน
เขตพื้นท่ี 

จ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้ป่วยเอดส์
ที่มีสิทธิ์ไดร้ับเบี้ยยังชีพ 

29. 
การพัฒนาด้านการส่งเสริม
การศึกษา และพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

โครงการเพิม่คุณภาพการเรียนการ
สอนกลุ่มสาระสุขศึกษา-พลศึกษา 

90,000.00 
สำนักปลดั อบจ., 
สำนักปลดัเทศบาล, 
สำนักงานปลัด อบต. 

1.เพื่อสนับสนุนให้นักเรียนเกดิทักษะ
ด้านการกีฬา 2.เพื่อให้นักเรยีนมี
พัฒนาการด้านรา่งกาย อารมณ์ สงัคม 
และสติปัญญาสูงขึ้น 

นักเรียนป.1 - ม.3 มีความ
พร้อมด้านรา่งกายและมีทักษะ
ด้านกีฬา 

30. 
การพัฒนาด้านการส่งเสริม
การศึกษา และพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

โครงการป้องกันและควบคุม
โรคตดิต่อท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

20,000.00 
สำนักปลดั อบจ., 
สำนักปลดัเทศบาล, 
สำนักงานปลัด อบต. 

เพื่อใก้ความรู้ในการป้องกันและควบคุม
โรคตดิต่อท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

ผู้เข้ารับการอบรม 50 คน 

31. 
การพัฒนาด้านการจัด
ระเบียบชุมชน สังคม และ
การรักษาความสงบเรียบร้อย 

โครงการสร้างเสรมิความปลอดภยัใน
ชีวิตและทรัพยส์ินของประชาชน 

20,000.00 
สำนักปลดั อบจ., 
สำนักปลดัเทศบาล, 
สำนักงานปลัด อบต. 

เพื่อเพ่ิมความรูค้วามเข้าใจและทักษะ
การป้องกันภัยให้กับประชาชนในเขต
ตำบลบางแก้ว 

จัดกิจกรรมอบรมและฝึกปฏิบตัิ
ด้านการป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยให้กับประชาชน 
จำนวน 50 คน 

32. 
การพัฒนาด้านการจัด
ระเบียบชุมชน สังคม และ
การรักษาความสงบเรียบร้อย 

โครงการรณรงค์ป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนตลอดทั้งปี 

20,000.00 
สำนักปลดั อบจ., 
สำนักปลดัเทศบาล, 
สำนักงานปลัด อบต. 

เพื่อลดอุบัตเิหตุทางถนนในเขตพืน้ท่ี 
กิจกรรมรณรงค์ ป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาลต่าง ๆ 

33. 
การพัฒนาด้านการจัด
ระเบียบชุมชน สังคม และ
การรักษาความสงบเรียบร้อย 

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจติ
อาสาภัยพิบตัิประจำองค์การบรหิาร
ส่วนตำบลบางแก้ว 

150,000.00 
สำนักปลดั อบจ., 
สำนักปลดัเทศบาล, 
สำนักงานปลัด อบต. 

เพื่อเพ่ิมความรูค้วามเข้าใจและทักษะ
การป้องกันให้กับจิตอาสาภัยพิบัตใิน
เขต อบต.บางแก้ว 

จัดกิจกรรมอบรมและฝึกปฏิบตัิ
ด้านการป้องกันและบรรเทาสา



ธารณภัยให้กับจิตอาสาภยัพิบัติ
และผูส้ังเกตการณ์ รวม 60 คน 

34. 
การพัฒนาด้านการวางแผน 
การส่งเสริมการลงทุน พาณิช
ยกรรมและการท่องเที่ยว 

โครงการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงในชุมชน 

20,000.00 
สำนักปลดั อบจ., 
สำนักปลดัเทศบาล, 
สำนักงานปลัด อบต. 

เพื่อให้ประชาชนมีการใช้ชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

จัดกิจกรรม/อาชีพ ตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

35. 
การพัฒนาด้านการวางแผน 
การส่งเสริมการลงทุน พาณิช
ยกรรมและการท่องเที่ยว 

ส่งเสริมและพัฒนาการ ท่องเที่ยว 208,100.00 
สำนักปลดั อบจ., 
สำนักปลดัเทศบาล, 
สำนักงานปลัด อบต. 

เพื่อส่งเสริมและ พัฒนาการ ท่องเที่ยว
ในพื้นที่ตำบลบางแก้ว 

จัดงานประติมากรรม เกลือใน
ท้องถิ่น 

36. 
การพัฒนาด้านการวางแผน 
การส่งเสริมการลงทุน พาณิช
ยกรรมและการท่องเที่ยว 

อุดหนุนโครงการจัด กิจกรรม
ร่วมงาน พระนครคีร ี

30,000.00 
สำนักปลดั อบจ., 
สำนักปลดัเทศบาล, 
สำนักงานปลัด อบต. 

เพื่อสนับสนุนนโยบายส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวของจังหวัดเพชรบุรี 

อุดหนุนงบประมาณให้ ที่ทำการ
ปกครอง อำเภอบ้านแหลม 

37. 
การพัฒนาด้านการวางแผน 
การส่งเสริมการลงทุน พาณิช
ยกรรมและการท่องเที่ยว 

อุดหนุนโครงการ เปิดโลกทะเลโคลน 50,000.00 
สำนักปลดั อบจ., 
สำนักปลดัเทศบาล, 
สำนักงานปลัด อบต. 

เพื่อสนับสนุนนโยบายส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวของจังหวัดเพชรบุรี 

อุดหนุนงบประมาณให้ ที่ทำการ
ปกครอง อำเภอบ้านแหลม 

38. 

การพัฒนาด้านการบริหาร
จัดการและการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการปรับปรุงภมูิทัศน์และปลกู
ต้นไมเ้ฉลิมพระเกยีรติ เนื่องในวัน
สำคัญของชาต ิ

150,000.00 
สำนักปลดั อบจ., 
สำนักปลดัเทศบาล, 
สำนักงานปลัด อบต. 

เพื่อปรับปรุงภมูิทัศน์และปลูกต้นไม้
เฉลิมพระเกียรติเนื่อง ในโอกาสวนั
สำคัญต่างๆ 

ปรับปรุงและปลูกต้นไมจ้ำนวน 
100 ต้น 

39. 

การพัฒนาด้านศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม จารตี
ประเพณี และภูมิปญัญา
ท้องถิ่น 

โครงการแข่งขันกีฬา ตำบลบางแก้ว 40,000.00 
สำนักปลดั อบจ., 
สำนักปลดัเทศบาล, 
สำนักงานปลัด อบต. 

เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง รู้รัก
สามัคค ี

จัดการแข่งขันกีฬาระดับตำบล 

40. 

การพัฒนาด้านศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม จารตี
ประเพณี และภูมิปญัญา
ท้องถิ่น 

โครงการสืบสานประเพณีวัน
สงกรานต ์

50,000.00 
สำนักปลดั อบจ., 
สำนักปลดัเทศบาล, 
สำนักงานปลัด อบต. 

เพื่อสืบทอดและอนุรักษ์วัฒนธรรมอันดี
งามของไทย 

จัดงานสืบสานประเพณีวัน
สงกรานต ์

41. 

การพัฒนาด้านกระบวนการ
บริหารจดัการทีด่ีในองค์กร 
และการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน 

โครงการแกไ้ขปัญหาความเดือดรอ้น
ของประชาชน 

10,000.00 
สำนักปลดั อบจ., 
สำนักปลดัเทศบาล, 
สำนักงานปลัด อบต. 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 
การช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภยัหรือ
ภัยพิบัติฉุกเฉิน การช่วยเหลือด้านการ

ให้การสงเคราะห์ช่วยเหลือ
เบื้องต้นแก่ผู้ประสบเหตสุา
ธารณภัยหรือภัยพิบัตติ่าง ๆ 



ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต การ
ป้องกัน และระงับโรคตดิต่อ 

42. 

การพัฒนาด้านกระบวนการ
บริหารจดัการทีด่ีในองค์กร 
และการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน 

ค่าใช้จ่ายสำหรับการเลือกตั้ง 500,000.00 
สำนักปลดั อบจ., 
สำนักปลดัเทศบาล, 
สำนักงานปลัด อบต. 

เพื่อจัดการเลือกตั้ง กรณีตำแหน่งว่าง 
หรือครบวาระของสมาชิกสภา อบต.
และนายก อบต.บางแก้ว 

จัดการเลือกตั้งสมาชิกสภา 
อบต.และนายก อบต.บางแก้ว
ตามที่กฎหมายกำหนด 

43. 

การพัฒนาด้านกระบวนการ
บริหารจดัการทีด่ีในองค์กร 
และการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน 

โครงการพัฒนาองค์ความรู้ของ
บุคลากร 

10,000.00 
สำนักปลดั อบจ., 
สำนักปลดัเทศบาล, 
สำนักงานปลัด อบต. 

เพื่อพัฒนาและเสริมสรา้งศักยภาพ
บุคลากรทุกระดับ 

จัดกิจกรรมพัฒนาเสริมสรา้ง
ศักยภาพบุคลากรของ อบต.
บางแก้ว ทุกระดับ 

44. 

การพัฒนาด้านกระบวนการ
บริหารจดัการทีด่ีในองค์กร 
และการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน 

โครงการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้
ที่สร้างความผูกพันในองค์กรและ
สร้างแรงจูงใจในการทำงาน 

100,000.00 
สำนักปลดั อบจ., 
สำนักปลดัเทศบาล, 
สำนักงานปลัด อบต. 

เพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้ทีส่ร้าง
ความผูกพันในองค์กร 

จัดกิจกรรมส่งเสรมิกระบวนการ
เรียนรู้ทีส่ร้างความผูกพันใน
องค์กรและสร้างแรงจูงใจในการ
ทำงาน 

45. 

การพัฒนาด้านกระบวนการ
บริหารจดัการทีด่ีในองค์กร 
และการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน 

โครงการพัฒนาคณุธรรม จรยิธรรม
และจรรยาบรรณให้แก่บุคลากรของ 
อบต.บางแก้ว 

10,000.00 
สำนักปลดั อบจ., 
สำนักปลดัเทศบาล, 
สำนักงานปลัด อบต. 

เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกบั
คุณธรรม จรยิธรรมและจรรยาบรรณใน
การปฏิบัติงาน 

จัดกิจกรรมพัฒนาคณุธรรม 
จริยธรรมและจรรยาบรรณ
ให้แก่บุคลากรของ อบต.บาง
แก้ว 

46. 

การพัฒนาด้านกระบวนการ
บริหารจดัการทีด่ีในองค์กร 
และการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน 

โครงการพัฒนาความสามารถในการ
จัดเก็บภาษีและคา่ธรรมเนียม 

30,000.00 
ส่วนการคลัง, กองคลัง
, สำนักคลัง 

เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดเกบ็ภาษี
ท้องถิ่นและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ 

ผู้เข้าร่วมโครงการ 200 คน 

47. 

การพัฒนาด้านกระบวนการ
บริหารจดัการทีด่ีในองค์กร 
และการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน 

โครงการพัฒนาคณุภาพของงานและ
การจัดสภาพแวดล้อมให้มีความ
ปลอดภัย กิจกรรม 5 ส. 

10,000.00 
สำนักปลดั อบจ., 
สำนักปลดัเทศบาล, 
สำนักงานปลัด อบต. 

เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลการให้บริการประชาชน 

จัดกิจกรรมพัฒนาคณุภาพของ
งาน และสภาพแวดล้อมให้มี
ความปลอดภัย กิจกรรม 5 ส. 

48. 

การพัฒนาด้านกระบวนการ
บริหารจดัการทีด่ีในองค์กร 
และการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน 

โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน 

20,000.00 
สำนักปลดั อบจ., 
สำนักปลดัเทศบาล, 
สำนักงานปลัด อบต. 

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตาม
แนวประชารัฐ 

ส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วม
ของภาคประชาสังคมในการ
ดำเนินงานของ อบต. 



49. 

การพัฒนาด้านกระบวนการ
บริหารจดัการทีด่ีในองค์กร 
และการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน 

อุดหนุนโครงการศูนย์ปฏิบตัิการรว่ม
ในการช่วยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

15,000.00 
สำนักปลดั อบจ., 
สำนักปลดัเทศบาล, 
สำนักงานปลัด อบต. 

เพื่ออุดหนุนงบประมาณตามโครงการ
ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลอื
ประชาชนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

อุดหนุนงบประมาณให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ภายในเขตอำเภอบ้านแหลม 

50. 

การพัฒนาด้านกระบวนการ
บริหารจดัการทีด่ีในองค์กร 
และการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน 

โครงการสำรวจจัดเก็บข้อมลูที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ในตำบล
บางแก้ว 

120,000.00 
ส่วนการคลัง, กองคลัง
, สำนักคลัง 

เพิ่อรองรับการขยายตัวของการ
เปลี่ยนแปลงที่ดิน และเพิ่ม
ประสิทธิภาพการจดัเก็บภาษีท่ีดินและ
สิ่งปลูกสร้าง 

สำรวจท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง 
จัดทำระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ LAX GIS และ
โปรแกรมแผนท่ีภาษีและ
ทะเบียนทรัพยส์ิน LTAX 3000 

 

 
ฉ. การใช้จ่ายงบประมาณ 
     อบต.บางแก้ว มีการใช้จา่ยงบประมาณในการดำเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ โดยได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 23 โครงการ จำนวนเงิน 12,451,890 
บาท มีการเบิกจา่ยงบประมาณ จำนวน 23 โครงการ จำนวนเงนิ 6,962,685 ล้านบาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
การก่อหนี้ผูกพัน/ 
ลงนามในสัญญา 

โครงการ การเบิกจ่ายงบประมาณ 

การพัฒนาด้านโครงสรา้งพื้นฐาน 1 28,600.00 1 28,600.00 

การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษา และพฒันาคุณภาพชีวิต 15 6,634,998.60 15 6,622,019.14 

การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชมุชน สงัคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 2 135,130.00 2 135,130.00 

การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณชิยกรรมและการท่องเที่ยว 1 30,000.00 1 30,000.00 

การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม     

การพัฒนาด้านศาสนา ศลิปวฒันธรรม จารีตประเพณี และภูมปิัญญาท้องถิน่ 1 48,731.50 1 48,731.50 

การพัฒนาด้านกระบวนการบรหิารจัดการที่ดีในองค์กร และการมีส่วนร่วมของประชาชน 3 152,204.80 3 98,204.80 

รวม 23 7,029,664.90 23 6,962,685.44 

     
 
 
 
 



 
 
รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณอบต.บางแก้ว ทีม่ีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสญัญา มีดังนี้ 

  ยุทธศาสตร์ ชื่อโครงการตามแผน 
งบตามข้อบัญญัต/ิเทศ

บัญญัต ิ
ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

1. การพัฒนาด้านโครงสรา้งพื้นฐาน 
ค่าใช้จ่ายในการรังวัดแนว
เขตที่ดิน
สาธารณประโยชน์ 

40,000.00 28,600.00 28,600.00 11,400.00 

2. 
การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษา 
และพัฒนาคุณภาพชีวิต 

โครงการอบรมส่งเสริม
อาชีพ 

30,000.00 12,595.50 12,595.50 17,404.50 

3. 
การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษา 
และพัฒนาคุณภาพชีวิต 

โครงการสนบัสนนุ
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา 

409,690.00 172,780.00 172,780.00 236,910.00 

4. 
การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษา 
และพัฒนาคุณภาพชีวิต 

อุดหนุนโครงการอาหาร
กลางวันโรงเรียนบา้นบาง
แก้ว 

728,000.00 362,000.00 362,000.00 366,000.00 

5. 
การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษา 
และพัฒนาคุณภาพชีวิต 

อุดหนุนโครงการอาหาร
กลางวันโรงเรียนวัด
ราษฎร์ศรัทธา 

264,000.00 122,200.00 122,200.00 141,800.00 

6. 
การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษา 
และพัฒนาคุณภาพชีวิต 

ค่าอาหารเสริม (นม) 578,800.00 276,270.10 274,290.64 302,529.90 

7. 
การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษา 
และพัฒนาคุณภาพชีวิต 

อุดหนุนโครงการเพิ่ม
คุณภาพการเรียนการสอน
ระดับปฐมวยั 

90,000.00 90,000.00 90,000.00 0.00 

8. 
การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษา 
และพัฒนาคุณภาพชีวิต 

อุดหนุนโครงการ
เสริมสร้างทักษะนาฎศิลป์
และดนตรีพืน้บา้น 

20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00 



9. 
การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษา 
และพัฒนาคุณภาพชีวิต 

อุดหนุนโครงการครูสอน
นักเรียนระดับ
ประถมศึกษา 

180,000.00 180,000.00 180,000.00 0.00 

10. 
การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษา 
และพัฒนาคุณภาพชีวิต 

โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคไข้เลือดออก 

80,000.00 64,540.00 64,540.00 15,460.00 

11. 
การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษา 
และพัฒนาคุณภาพชีวิต 

โครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบา้ ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์ พลเอก
หญิง พลเรือเอกหญิง พล
อากาศเอกหญิง สมเด็จ
พระเจ้าน้องนางเธอ เจ้า
ฟ้าจุฬาจุฬาภรณวลัย
ลักษณ์ อัครราชกุมารี 
กรมพระศรีสวางควัฒน 
วรขัตติยราชนารี 

20,000.00 19,931.50 19,931.50 68.50 

12. 
การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษา 
และพัฒนาคุณภาพชีวิต 

โครงการลดความเสี่ยง
เกษตรกรจากการระบาด
ศัตรูพืช 

12,000.00 11,981.50 11,981.50 18.50 

13. 
การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษา 
และพัฒนาคุณภาพชีวิต 

เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ 8,240,400.00 4,578,100.00 4,578,100.00 3,662,300.00 

14. 
การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษา 
และพัฒนาคุณภาพชีวิต 

เบี้ยยังชีพคนพิการ 1,068,000.00 547,600.00 547,600.00 520,400.00 

15. 
การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษา 
และพัฒนาคุณภาพชีวิต 

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส ์ 186,000.00 87,000.00 76,000.00 99,000.00 

16. 
การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษา 
และพัฒนาคุณภาพชีวิต 

โครงการเพิ่มคุณภาพการ
เรียนการสอนกลุ่มสาระ
สุขศึกษา-พลศึกษา 

90,000.00 90,000.00 90,000.00 0.00 



17. 
การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชมุชน 
สังคม และการรักษาความสงบ
เรียบร้อย 

โครงการรณรงค์ป้องกัน
และลดอุบัติเหตุทางถนน
ตลอดทั้งป ี

20,000.00 19,850.00 19,850.00 150.00 

18. 
การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชมุชน 
สังคม และการรักษาความสงบ
เรียบร้อย 

โครงการฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติประจำองค์การ
บริหารส่วนตำบลบางแก้ว 

150,000.00 115,280.00 115,280.00 34,720.00 

19. 
การพัฒนาด้านการวางแผน การ
ส่งเสริมการลงทนุ พาณชิยกรรมและ
การท่องเที่ยว 

อุดหนุนโครงการจัด
กิจกรรมร่วมงานพระนคร
คีรี 

30,000.00 30,000.00 30,000.00 0.00 

20. 
การพัฒนาด้านศาสนา ศลิปวฒันธรรม 
จารีตประเพณี และภูมิปัญญาทอ้งถิ่น 

โครงการสืบสานประเพณี
วันสงกรานต ์

50,000.00 48,731.50 48,731.50 1,268.50 

21. 
การพัฒนาด้านกระบวนการบรหิาร
จัดการที่ดีในองค์กร และการมีสว่นร่วม
ของประชาชน 

โครงการพัฒนา
ความสามารถในการ
จัดเก็บภาษีและ
ค่าธรรมเนียม 

30,000.00 29,204.80 29,204.80 795.20 

22. 
การพัฒนาด้านกระบวนการบรหิาร
จัดการที่ดีในองค์กร และการมีสว่นร่วม
ของประชาชน 

โครงการศูนย์ปฏบิัติการ
ร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

15,000.00 15,000.00 15,000.00 0.00 

23. 
การพัฒนาด้านกระบวนการบรหิาร
จัดการที่ดีในองค์กร และการมีสว่นร่วม
ของประชาชน 

โครงการสำรวจจัดเก็บ
ข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูก
สร้าง ภาษปี้าย ในตำบล
บางแก้ว 

120,000.00 108,000.00 54,000.00 12,000.00 

 

 

 



รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ปี 2564 (รอบ 6 เดือน) 
อบต.บางแก้ว บ้านแหลม จ.เพชรบุรี 

ยุทธศาสตร์ 

แผนการดำเนินการ 
ทั้งหมด 

อนุมัติงบประมาณ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 

1.การพัฒนาด้านโครงสรา้งพื้นฐาน 39 40,967,300.00 3 1,084,620.00 1 28,600.00 1 28,600.00 

2.การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษา และพัฒนาคณุภาพชีวิต 37 14,116,840.00 27 12,355,890.00 15 6,634,998.60 15 6,622,019.14 

3.การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 5 820,000.00 3 190,000.00 2 135,130.00 2 135,130.00 

4.การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 4 800,000.00 4 308,100.00 1 30,000.00 1 30,000.00 

5.การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

14 3,380,000.00 1 150,000.00     

6.การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญัญาท้องถิ่น 5 270,000.00 2 90,000.00 1 48,731.50 1 48,731.50 

7.การพัฒนาด้านกระบวนการบรหิารจัดการที่ดีในองค์กร และการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน 

16 1,308,000.00 10 825,000.00 3 152,204.80 3 98,204.80 

รวม 120 61,662,140.00 50 15,003,610.00 23 7,029,664.90 23 6,962,685.44 
 

 
ช. ผลการดำเนินงาน 
     อบต.บางแก้ว ได้ดำเนินการโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ ปี 2564 ในเขตพ้ืนที่ โดยได้รับความร่วมมือ การส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และ
ภาคเอกชนในพ้ืนที่ตลอดจนโครงการต่างๆ ประสบผลสำเร็จด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพ้ืนที่และพ้ืนที่ใกล้เคียง โดยมีผลการดำเนินงานที่สำคัญดังนี้ 
อปท. ใส่ข้อมูลผลการดำเนินการ เช่น แผนภูมิ ตาราง กราฟเปรียบเทียบ รูปถ่าย ผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชน หรือข้อมูลผลการดำเนินงานด้านอ่ืน ๆ 
 
 
 
 
 
 



ซ. คณะกรรมการ    1. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

ชื่อ ตำแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ เบอร์มือถือ email 

นายเอกชัย เตียเจรญิ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว 032405200 0819117835 - 

นายวีระ รตันคาม รองนายก อบต.บางแก้ว 032405200 - - 

นายอภิชัย แกล้งกลั่น รองนายก อบต.บางแก้ว 032405200 - - 

นายเสรี เพิ่มสิน สมาชิก อบต. 032405200 - - 

นายชิต นาคปานเอี่ยม สมาชิก อบต. 032405200 - - 

นายจรูญ เกตุแก้ว สมาชิก อบต. 032405200 - - 

นายทองจริง อินทรภักด ี ผู้ทรงคุณวุฒิ 032405200 - - 

นางสาวสมจติ หนูศาสตร ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ 032405200 - - 

นางบุญส่ง ก่ึงสะอาด ผู้ทรงคุณวุฒิ 032405200 - - 

นางอำนวย บุญคุ้ม พัฒนาการอำเภอบ้านแหลม 032772092 - - 

นายปัญญา จอมเพชร เกษตรอำเภอบ้านแหลม 032481169 - - 

นางวรรณา บัวทอง ผู้อำนวยการโรงเรยีนบ้านบางแก้ว 032405019 - - 

นางสาวอรอุมา หนูยัง ผู้อำนวยการโรงเรยีนวัดราษฎร์ศรทัธา 032405018 - - 

นางเนาวรัตน์ ช่ังสุวรณ ผู้อำนวยการ รพ.สต.บางแก้ว 032405264 - - 

นายเสน่ห์ บญุโพธ์ิ ผู้แทนประชาคม 032405148 0890433550 - 

นายสมพงษ์ หนูศาสตร ์ ผู้แทนประชาคม 0917050926 - - 

นายสมพร บัวน้อย ผู้แทนประชาคม 0871550533 - - 

นายโกศล เพิม่ทองมาก ผู้แทนประชาคม 0861681437 - - 

นางสาวพัชรินทร์ เจิมสุวรรณ ปลัด อบต.บางแก้ว 032405200 - - 

นางชัญญานุช จันเกิด หัวหน้าสำนักปลัด อบต. 032405200 - - 

นางสุภาพร ดารากรณ ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 032405200 - - 



   2. คณะกรรมการ ติดตามแผน 

ชื่อ ตำแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ เบอร์มือถือ email 

นายประสิทธ์ิ อ่วมพ่วง ผู้ทรงคุณวุฒิ 032405200 - - 

นายเสรี เพิ่มสิน สมาชิก อบต. 032405200 - - 

นางรัตติกาลย์ อินพันทัง สมาชิก อบต. 032405200 - - 

นายเมธี นุสพันธ์ สมาชิก อบต. 032405200 - - 

นายชม แกล้งกลั่น ผู้แทนประชาคม 032405200 - - 

นางสาวพิกุล เพิ่มทอมาก ผู้แทนประชาคม 032405200 - - 

นายพิรุณ ถาวรทรัพย ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ 032405200 - - 

นางเนาวรัตน์ ช่ังสุวรณ ผู้อำนวยการ รพ.สต.บางแก้ว 032405200 - - 

นางสาวกมนธร โพธิ์ประยูร ผู้อำนวยการ รพ.สต. บ้านนาบัว 032405200 - - 

นางสาวพูนสิน กลับบญุมา ผู้อำนวยการกองคลัง 032405200 - - 

นายนฤชา แก้วสอาด ผู้อำนวยการกองช่าง 032405200 - - 

   3. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 

ชื่อ ตำแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ เบอร์มือถือ email 

นางสาวพัชรินทร์ เจิมสุวรรณ ปลัด อบต.บางแก้ว 032405200 - - 

นางสาวพูนสิน กลับบญุมา ผู้อำนวยการกองคลัง 032405200 - - 

นายนฤชา แก้วสอาด ผู้อำนวยการกองช่าง 032405200 - - 

นางสาวสายหยุด พรายสนธิ ์ ผู้แทนประชาคม 032405200 - - 

นายนรพล เทศเจรญิ ผู้แทนประชาคม 032405200 - - 

นายบุญลือ รัตนคาม ผู้แทนประชาคม 032405200 - - 

นางชัญญานุช จันเกิด หัวหน้าสำนักปลัด อบต. 032405200 - - 

นางสุภาพร ดารากรณ ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 032405200 - - 
 

 



 
 
          ทั้งนี้ หากประชาชนทุกท่านหรือหน่วยงานราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมีข้อสงสัยหรือมีความประสงค์จะเสนอตวามคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ การบริหารงานขออบต.
บางแก้วทราบ เพ่ือจะได้พิจารณาการวางแผนพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินการ ตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นท่ีในระยะต่อไป 
                    
                          จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 
                                                              
                                                                                  ประกาศ ณ วันที่ 10 พฤษภาคม 2564 

 

 
 
                                                                                            (นายเอกชัย  เตียเจริญ) 
                                                                                      นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว 
                                                
 
 

 


