
 
ประกาศ อบต.บางพลบั 

เร่ือง การรายงานผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

******************************************* 

    ดว้ยรัฐธรรมนูญ มาตรา 253 ก าหนดให้ อปท.สภาทอ้งถ่ิน และผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน เปิดเผยขอ้มูลและรายงานผลการด าเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้ง มีกลไกให้ประชาชนในทอ้งถินมีส่วนร่วมดว้ย ประกอบกบัระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย 
    ดว้ยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยการจดัท าแผนพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ขอ้ 30(5) ก าหนดให้ผูบ้ริหารทอ้งถ่ินเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาทอ้งถ่ิน และคณะกรรมการ 
พฒันาทอ้งถ่ิน พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาให้ประชาชนในทอ้งถ่ินทราบ ในท่ีเปิดเผยภายในสิบห้าวนันบัแต่วนัท่ีผูบ้ริหารทอ้งถ่ินเสนอผลการติดตามและประเมินผลดงักล่าว และตอ้งปิดประกาศโดยเปิดเผย
ไม่นอ้ยกว่าสามสิบวนั โดยอยา่งนอ้ยปีละสองคร้ังภายในเดือนเมษายน และภายในเดือนตุลาคมของทุกปี 

    ดงันั้นเพ่ือการปฏิบติัให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยการจดัท าแผนพฒันาองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน อบต.บางพลบั จึงขอประกาศผลการด าเนินงานการจดัท างบประมาณ การใชจ่้าย และผลการ
ด าเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาทอ้งถ่ิน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มา เพ่ือให้ประชาชนไดมี้ส่วนร่วมในการตรวจสอบและก ากบัการบริหารจดัการอบต.บางพลบั ดงัน้ี  

ก. วสัิยทัศน์ ของอบต.บางพลบั  

    ""บางพลบั" เมืองน่าอยู ่คู่คุณภาพชีวิตท่ีดี สนบัสนุนการศึกษา สืบสานประเพณี สู่การพฒันาท่ีย ัง่ยืน?" 

ข. พนัธกิจ ของอบต.บางพลบั  

    1.จดัให้มีการพฒันาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ  
    2.ส่งเสริมอาชีพให้ประชาชนมีรายไดเ้พ่ิมข้ึน มีความกินดีอยูดี่แบบพอเพียง  
    3.ส่งเสริมดา้นการศึกษา สาธารณสุข สงัคมสงเคราะห์ นนัทนาการ บรรเทาสาธารณภยั  
    4. น าหลกัการบริหารบา้นเมืองท่ีดีมาปฏิบติั  

    5. การส่งเสริมและจดัให้ประชาชนเขา้มามีส่วนร่วมในการตดัสินใจแกไ้ขปัญหา สร้างความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์น พร้อมทั้งสร้างความมัน่คงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

ค. ยุทธศาสตร์การพฒันา ของอบต.บางพลบัไดก้ าหนดยทุธศาสตร์และแนวทางการพฒันายทุธศาสตร์ไว ้7 ยทุธศาสตร์ ดงัน้ี 

    1. ยทุธศาสตร์การพฒันา โครงสร้างพ้ืนฐาน 

 

    7.ยทุศาสตร์การพฒันาดา้นความมัน่คงปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์น และยกระดบัคุณภาพชีวิต 

 

    2.ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นเศรษฐกิจ 
 

    3.ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นการศึกษา และการเรียนรู้ทุกระดบั 

 

    4. ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นการกีฬาและพฒันาสุขภาพ 

 

    5. ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นส่ิงแวดลอ้มทรัพยากรธรรมชาติ วฒันธรรม ประเพณี และภูมิปัญญา 
 

    6. ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นการเมืองและการบริหารจดัการ 

ง. การวางแผน 

    อบต.บางพลบั ไดจ้ดัท าแผนยทุธศาสตร์การพฒันาและแผนพฒันา 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) ตามกระบวนการท่ีบญัญติัไวใ้นระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผา่นการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจดัเวทีประชาคม การ
ประชุมกรรมการชุมชน เพ่ือรับฟังปัญหาและความตอ้งการท่ีแทจ้ริงของประชาชนในพ้ืนท่ี ก่อนน ามาจดัท าโครงการเพ่ือพฒันาพ้ืนท่ี ท่ีบรรจุไวใ้นแผนพฒันา 3 ปี ต่อไป  

    อบต.บางพลบั ไดป้ระกาศใชแ้ผนพฒันา5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) โดยไดก้ าหนดโครงการท่ีจะด าเนินการตามแผนพฒันา5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565)  

ยุทธศาสตร์ 
2561 2562 2563 2564 2565 

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 

1. ยทุธศาสตร์การพฒันา โครงสร้างพ้ืนฐาน 179 0.00 179 10,659,900.00 179 53,705,460.00 179 54,328,560.00 178 15,220,001.00 

7.ยทุศาสตร์การพฒันาดา้นความมัน่คงปลอดภยัในชีวิตและ
ทรัพยสิ์น และยกระดบัคุณภาพชีวิต 

30 17,020,000.00 30 17,040,000.00 31 21,805,000.00 31 21,795,000.00 31 21,670,000.00 

2.ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นเศรษฐกิจ 17 5,000.00 17 18,000.00 31 2,900,000.00 32 3,660,000.00 24 1,625,000.00 

3.ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นการศึกษา และการเรียนรู้ทุกระดบั 27 4,027,000.00 27 4,179,200.00 29 4,297,500.00 29 4,420,100.00 29 4,480,100.00 



4. ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นการกีฬาและพฒันาสุขภาพ 5 115,000.00 17 449,000.00 45 2,318,000.00 47 3,558,000.00 34 1,373,001.00 

5. ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นส่ิงแวดลอ้มทรัพยากรธรรมชาติ 
วฒันธรรม ประเพณี และภูมิปัญญา 

11 160,000.00 11 160,000.00 12 7,375,000.00 12 7,385,000.00 12 420,000.00 

6. ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นการเมืองและการบริหารจดัการ 64 125,000.00 64 243,000.00 65 1,929,000.00 64 2,364,000.00 64 1,544,000.00 

รวม 333 21,452,000.00 345 32,749,100.00 392 94,329,960.00 394 97,510,660.00 372 46,332,102.00 
 

    จ. การจดัท างบประมาณ 

ผูบ้ริหารอบต.บางพลบั ไดป้ระกาศใชข้อ้บญัญติังบประมาณ โดยมีโครงการท่ีบรรจุอยูใ่นขอ้บญัญติังบประมาณ จ านวน 46 โครงการ งบประมาณ 1,680,000 บาท สามารถจ าแนกตามยทุธศาสตร์ ไดด้งัน้ี  

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
งบประมาณ 

ตามข้อบัญญัติ 

1. ยทุธศาสตร์การพฒันา โครงสร้างพ้ืนฐาน 8 1,664,000.00 

7.ยทุศาสตร์การพฒันาดา้นความมัน่คงปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์น และยกระดบัคุณภาพชีวิต 7 0.00 

2.ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นเศรษฐกิจ 2 0.00 

3.ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นการศึกษา และการเรียนรู้ทุกระดบั 6 0.00 

4. ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นการกีฬาและพฒันาสุขภาพ 5 0.00 

5. ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นส่ิงแวดลอ้มทรัพยากรธรรมชาติ วฒันธรรม ประเพณี และภูมิปัญญา 4 0.00 

6. ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นการเมืองและการบริหารจดัการ 14 16,000.00 

รวม 46 1,680,000.00 
 

    รายละเอียดโครงการในขอ้บญัญติังบประมาณ อบต.บางพลบั มีดงัน้ี 

  ยุทธศาสตร์ โครงการ  จ านวนงบประมาณ หน่วยงานทีรับผิดชอบ 
วัตถุ 

ประสงค์ 
ผลผลิต 

1.  
1. ยทุธศาสตร์การพฒันา 
โครงสร้างพ้ืนฐาน 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต (คสล) 
ม.7 เร่ิมจาก สะพานขา้มคลองบางคาง 
ถึงบา้นนางบุษบง อินทสิน  

1,300,000.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, 
ส านกัช่าง, ส านกัการช่าง 

เพ่ือให้เป็นประชาชน มี เส้นทางคมนาคมท่ี 

สะดวกและเป็น มาตรฐาน  

เดิมผิวจราจรกวา้ง 4.00 ม. 
ระยะทางยาว 600 ม. 

2.  
1. ยทุธศาสตร์การพฒันา 
โครงสร้างพ้ืนฐาน 

โครงการก่อสร้างประตูระบายน ้า 1 แห่ง 
หมู่ท่ี 3 

154,000.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, 
ส านกัช่าง, ส านกัการช่าง 

เพ่ือเป็นการกกัน ้าไวใ้ช ้ส าหรับเกษตรกรท่ีท า 
การเกษตรอยูบ่ริเวณนั้น  

ก่อสร้างประตูน ้า(บาน ปิด-
เปิด) 

3.  
1. ยทุธศาสตร์การพฒันา 
โครงสร้างพ้ืนฐาน 

โครงการก่อสร้างลานคอนกรีต บริเวณ
อ่างเก็บน ้าลาดตะเข ้ 

210,000.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, 
ส านกัช่าง, ส านกัการช่าง 

เพ่ือให้มี เส้นทางคมนา คมท่ี สะดวกและเป็น 

มาตรฐาน  

จ านวน 2 จุด ขนาด 20 x 

20 ม. 

4.  
1. ยทุธศาสตร์การพฒันา 
โครงสร้างพ้ืนฐาน 

โครงการลงลูกรังถนนภายในหมู่ บา้น
ดอนกระเบ้ือง ม.3 เร่ิมจากถนน 
3260-บา้นนางเฉลียว ก าแพงทอง 

0.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, 
ส านกัช่าง, ส านกัการช่าง 

เพ่ือให้มี เส้นทาง คมนาคมท่ี สะดวก และเป็น 
มาตรฐาน  

กวา้ง 3.00 ม. ยาว 1,050 

ม. หนาเฉล่ีย 0.10 ม. 

5.  
1. ยทุธศาสตร์การพฒันา 
โครงสร้างพ้ืนฐาน 

โครงการลงหินคลกุถนนภาย ในบา้น
ดอนกระเบ้ือง ม.3 

0.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, 
ส านกัช่าง, ส านกัการช่าง 

เพ่ือความสะดวก ในการเดินทาง  

เร่ิมจากบริเวณบอ่ ปลานาย
บุญยงั หอมจรรยา ถึง สุดเขต
ต าบลบางพลบั ยาว 950 

เมตร  

6.  
1. ยทุธศาสตร์การพฒันา 
โครงสร้างพ้ืนฐาน 

โครงการลงหินคลกุภายในหมู่บา้น ดอน
สงวน หมู่ท่ี 5 

0.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, 
ส านกัช่าง, ส านกัการช่าง 

เพ่ือความสะดวก ในการเดินทาง  

เร่ิมจากเขตต าบลบางพลบั ถึง
บา้นนายวินยั เวียงยงั ผิว
จราจรกวา้ง 3.00 ม. ยาว 
800 ม. 



7.  
1. ยทุธศาสตร์การพฒันา 
โครงสร้างพ้ืนฐาน 

โครงการลงหินคลกุถนนภายใน หมุ่บา้น
ดอนสงวน หมู่ท่ี 5 เร่ิมจาก สะพานขา้ม
คลองบางจิก ถึง ทางรถไฟ  

0.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, 
ส านกัช่าง, ส านกัการช่าง 

เพ่ือให้ประชาชน และเกษตรกร มี เส้นทาง
คมนาคม ท่ีสะดวกและรวดเร็ว  

ระยะทาง 2,500 ม. กวา้ง4 

ม. หนาเฉล่ีย 0.10 ม. 

8.  
1. ยทุธศาสตร์การพฒันา 
โครงสร้างพ้ืนฐาน 

ลงหินคลุกถนนภายในหมู่บา้น ดอน
สงวนโดย เร่ิมจากสะพาน ขา้มคลองบาง
จิกถึงบา้นนาย กิมเซ๊ียะ ธรรมวุฒิ 

0.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, 
ส านกัช่าง, ส านกัการช่าง 

เพ่ือความสะดวกใน การเดินทาง  
ผิวจราจรกวา้งประมาณ 4 ม.
หนาเฉล่ีย 0.05ซม. ยาว 
1,500 ม. 

9.  
2.ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้น
เศรษฐกิจ 

โครงการสร้างจิตส านึกใน การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรม ชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

0.00 
ส านกัปลดั อบจ., ส านกั
ปลดัเทศบาล, ส านกังานปลดั อบต. 

เพ่ือสร้างจิตส านึกใน การอนุรักษ ์

ทรัพยากรธรรมชาติ  

จดักิจกรรมอยา่ง นอ้ย 3 

กิจกรรม 

10.  
2.ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้น
เศรษฐกิจ 

โครงการณณรงคส์ร้างจิต ส านึกในการ
อนุรักษ ์ทรัพยากรน ้า 

0.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, 
ส านกัช่าง, ส านกัการช่าง 

เพ่ือให้เดก็มีความรู้ เก่ียวกบัการอนุรักษ ์น ้า  เดก็นกัเรียน จ านวน 50 คน 

11.  
3.ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้น
การศึกษา และการเรียนรู้ทุกระดบั 

โครงการศึกษาแหล่ง เรียนรู้
ประสบการณ์ ตรง 

0.00 

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กอง
ส่งเสริมการศึกษาและวฒันธรรม, 

กองการศึกษาศาสนาและวฒันธรรม, 

ส านกัการศึกษา 

เพ่ือส่งเสริมให้เดก็ได ้เรียนรู้อยา่งมีความสุข ผา่น
ประสบการณ์ตรง  

จดักิจกรรมศึกษา เรียนรู้จาก
แหล่ง ประสบการณ์ตรง 

12.  
3.ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้น
การศึกษา และการเรียนรู้ทุกระดบั 

จดักิจกรรมวนัเดก็ แห่งชาติ 0.00 

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กอง
ส่งเสริมการศึกษาและวฒันธรรม, 

กองการศึกษาศาสนาและวฒันธรรม, 

ส านกัการศึกษา 

เพ่ือส่งเสริม สร้างขวญั ก าลงัใจให้เดก็ไดก้ลา้ 
แสดงออก มีจินตนา การท่ีดี  

กิจกรรมวนัเดก็ แห่งชาติ 

13.  
3.ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้น
การศึกษา และการเรียนรู้ทุกระดบั 

โครงการสนบัสนุน ค่าใชจ่้าย การบริหาร
สถานศึกษา - ค่าหนงัสือเรียน 

0.00 

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กอง
ส่งเสริมการศึกษาและวฒันธรรม, 

กองการศึกษาศาสนาและวฒันธรรม, 

ส านกัการศึกษา 

เพ่ือให้เดก้ปฐมวยั (3-5 ปี) ไดมี้หนงัสือเรียนไว ้
พฒันาความพร้อมและ ลดภาระค่าใชจ่้ายของ 
ผูป้กครอง  

จดัหาหนงัสือเรียน ส าหรับ
เดก็ปฐมวยั (อาย ุ3- 5 ปี) 

14.  
3.ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้น
การศึกษา และการเรียนรู้ทุกระดบั 

โครงการสนบัสนุน ค่าใชจ่้ายการบริหาร 
สถานศึกษา - ค่าอุปกรณ์การเรียน 

0.00 

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กอง
ส่งเสริมการศึกษาและวฒันธรรม, 

กองการศึกษาศาสนาและวฒันธรรม, 

ส านกัการศึกษา 

เพ่ือแบ่งเบาภาระผูป้ก ครองและช่วยเหลือเดก็ 
ปฐมวยั(อาย ุ3- 5 ปี) ท่ี ขาดแคลนค่าอุปกรณ์การ
เรียน  

จดัหาอุปกรณ์การเรียน 
ส าหรับเดก็ปฐมวยั (อาย ุ3- 

5 ปี) 

15.  
3.ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้น
การศึกษา และการเรียนรู้ทุกระดบั 

โครงการสนบัสนุน ค่าใชจ่้ายการบริหาร 
สถานศึกษา - ค่าเคร่ืองแบบนกัเรียน 

0.00 

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กอง
ส่งเสริมการศึกษาและวฒันธรรม, 

กองการศึกษาศาสนาและวฒันธรรม, 

ส านกัการศึกษา 

เพ่ือช่วยแบง่เบาภาระ ผูป้กครองและเดก็ปฐมวยั 
(อาย ุ3- 5 ปี) ไดมี้เคร่ืองแบบนกัเรียน  

จดัหาเคร่ืองแบบ นกัเรียน
ส าหรับ เดก็ปฐมวยั (อาย ุ3- 

5 ปี) 

16.  
3.ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้น
การศึกษา และการเรียนรู้ทุกระดบั 

โครงการสนบัสนุน ค่าใชจ่้ายการบริหาร 
สถานศึกษา - ค่ากิจกรรมพฒันา ผูเ้รียน 

0.00 

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กอง
ส่งเสริมการศึกษาและวฒันธรรม, 

กองการศึกษาศาสนาและวฒันธรรม, 

ส านกัการศึกษา 

เพ่ือให้เดก็ปฐมวยั (3-5 ปี) ไดรั้บการพฒันาวาม 

พร้อมเหมาะสมตามวยั  

จดักิจกรรมพฒันา ผูเ้รียน
ส าหรับเดก็ ปฐมวยั(อาย ุ3- 

5 ปี) ปีละ 1คร้ัง 

17.  
4. ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นการ
กีฬาและพฒันาสุขภาพ 

โครงการรณรงคป้์องกนัแกไ้ข และ
ควบคุมโรคไขเ้ลือดออก 

0.00 

ส่วนสาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้ม, 

ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, 
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กอง
การแพทย ์, ส านกัสาธารณสุข 

เพ่ือควบคุมการเกิด โรคไขเ้ลือดออก  1 คร้ัง 

18.  
4. ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นการ
กีฬาและพฒันาสุขภาพ 

โครงการสตัวป์ลอดโรคคนปลอด ภยัจาก
โรคพิษสุนขับา้ฯ 

0.00 

ส่วนสาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้ม, 

ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, 
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กอง
การแพทย ์, ส านกัสาธารณสุข 

เพ่ือป้องกนัและควบคุม โรคพิษสุนขับา้  
ฉีดวคัซีนป้องกนั และควบคุม
โรคพิษ สุนขับา้ 

19.  
4. ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นการ
กีฬาและพฒันาสุขภาพ 

เงินอุดหนุนส าหรับการด าเนิน งาน
โครงการพระราชด าริดา้น สาธารณสุข  

0.00 

ส่วนสาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้ม, 

ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, 
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กอง
การแพทย ์, ส านกัสาธารณสุข 

เพ่ือตอบสนองการด า เนินงานตามแนวทาง 
โครงการพระราชด าริ ดา้นสาธารณสุข  

จ านวน 7 หมู่บา้น (หมู่ละ 
20,000 บาท) 

20.  
4. ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นการ
กีฬาและพฒันาสุขภาพ 

โครงการรณรงคแ์ละส่งเสริม การคดัแยก
ขยะจากตน้ทางตาม หลกั 3RS 

0.00 

ส่วนสาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้ม, 

ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, 
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กอง
การแพทย ์, ส านกัสาธารณสุข 

เพ่ืออบรมสร้างจิตส านึก ให้ประชาชนรู้จกัแยกขยะ  1 คร้ัง 



21.  
4. ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นการ
กีฬาและพฒันาสุขภาพ 

โครงการ อสม.แกนน า สุขภาพระดบั
ต าบล  

0.00 

ส่วนสาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้ม, 

ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, 
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กอง
การแพทย ์, ส านกัสาธารณสุข 

เพ่ือให้ อสม. มีความ พร้อมเขา้สู่ต าบลจดั การ
สุขภาพแบบยัง่ยืน  

1 คร้ัง 

22.  

5. ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้น
ส่ิงแวดลอ้มทรัพยากรธรรมชาติ 
วฒันธรรม ประเพณี และภูมิปัญญา 

โครงการบรรพชาสามเณร และบวชศิล
จาริณี (ชีพราหมณ์) ภาคฤดู ร้อน 

0.00 

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กอง
ส่งเสริมการศึกษาและวฒันธรรม, 

กองการศึกษาศาสนาและวฒันธรรม, 

ส านกัการศึกษา 

เพ่ือส่งเสริมความรู้ ดา้นคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่
เดก็ เยาวชน ประชาชน  

เดก็,เยาวชนและ ประชาชนใน
ต าบล บางพลบั ม.1-7 

23.  

5. ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้น
ส่ิงแวดลอ้มทรัพยากรธรรมชาติ 
วฒันธรรม ประเพณี และภูมิปัญญา 

โครงการส่งนกักีฬา เขา้ร่วมการแข่งขนั
กีฬาระหว่าง หน่วยงาน อปท. ในเขต อ.
สองพ่ีนอ้ง 

0.00 

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กอง
ส่งเสริมการศึกษาและวฒันธรรม, 

กองการศึกษาศาสนาและวฒันธรรม, 

ส านกัการศึกษา 

เพ่ือส่งนกักีฬา เขา้ร่วมการแข่งขนั กีฬาระหว่าง
หน่วย งาน อปท.ในเขต อ.สองพ่ีนอ้ง  

นกักีฬา ต.บางพลบั 

24.  

5. ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้น
ส่ิงแวดลอ้มทรัพยากรธรรมชาติ 
วฒันธรรม ประเพณี และภูมิปัญญา 

โครงการจดัการแข่งขนักีฬา ตา้นยาเสพ
ติด 

0.00 

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กอง
ส่งเสริมการศึกษาและวฒันธรรม, 

กองการศึกษาศาสนาและวฒันธรรม, 

ส านกัการศึกษา 

เพ่ือส่งเสริมนกักีฬา เขา้ร่วมการแข่งขนั กีฬา  นกักีฬา ต.บางพลบั 

25.  

5. ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้น
ส่ิงแวดลอ้มทรัพยากรธรรมชาติ 
วฒันธรรม ประเพณี และภูมิปัญญา 

โครงการส่งเสริมคุณธรรมและ จริยธรรม
เดก็และเยาวชน 

0.00 

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กอง
ส่งเสริมการศึกษาและวฒันธรรม, 

กองการศึกษาศาสนาและวฒันธรรม, 

ส านกัการศึกษา 

เพ่ือส่งเสริมความรู้ ดา้นคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่
เดก็ เยาวชน  

จดัฝึกอบรมเร่ือง คุณธรรม 
จริยธรรมเดก็ และเยาวชน 

26.  
6. ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้น
การเมืองและการบริหารจดัการ 

โครงการผลกัดนัและส่งเสริม การพฒันา
คุณภาพสินคา้และ ผลิตภณัฑ์ 

0.00 
ส านกัปลดั อบจ., ส านกั
ปลดัเทศบาล, ส านกังานปลดั อบต. 

เพ่ือส่งเสริมการ พฒันาคุณภาพสินคา้ และ
ผลิตภณัฑ ์ 

จดัแสดงสินคา้ OTOP 

ภายในต าบล 

27.  
6. ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้น
การเมืองและการบริหารจดัการ 

โครงการ อบต.สญัจร พบประชาชน
ต าบล บางพลบั 

0.00 
ส านกัปลดั อบจ., ส านกั
ปลดัเทศบาล, ส านกังานปลดั อบต. 

เพ่ือให้บริการประ ชาชนในทุกๆดา้น  
จ านวน 7 หมู่บา้นๆ ละ 1 

คร้ัง/ปี 

28.  
6. ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้น
การเมืองและการบริหารจดัการ 

โครงการ ?รู้รักษ ์สามคัคี พลเมืองดี ตาม
วิถี ประชาธิปไตย?  

0.00 
ส านกัปลดั อบจ., ส านกั
ปลดัเทศบาล, ส านกังานปลดั อบต. 

เพ่ือให้ประชาชนมี ความเขา้ใจในการ อยูร่่วมกนั
โดย ประชาธิปไตย  

ประชาชน ในเขต พ้ืนท่ีเขา้
ร่วมกิจกรรม และมีความรู้
เพ่ิมข้ึน 

29.  
6. ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้น
การเมืองและการบริหารจดัการ 

โครงการจดักิจกรรมส่งเสริม การพฒันา
เดก็และเยาวชน 

0.00 
ส านกัปลดั อบจ., ส านกั
ปลดัเทศบาล, ส านกังานปลดั อบต. 

เพ่ือส่งเสริมเดก้และ เยาวชน  1 คร้ัง 

30.  
6. ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้น
การเมืองและการบริหารจดัการ 

โครงการครอบครัวสมัพนัธ์ ร่วม
สร้างสรรคพ์ฒันาคุณภาพ ชีวิต 

0.00 
ส านกัปลดั อบจ., ส านกั
ปลดัเทศบาล, ส านกังานปลดั อบต. 

เพ่ือเสริมสร้างความ เขม้แขง็และความ อบอุ่น
ให้แก่สถาบนั ครอบครัว  

7 หมู่บา้น 

31.  
6. ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้น
การเมืองและการบริหารจดัการ 

โครงการยกระดบัส่งเสริม คุณภาพชีวิต
ของผูสู้งอายตุ าบล 

0.00 
ส านกัปลดั อบจ., ส านกั
ปลดัเทศบาล, ส านกังานปลดั อบต. 

เพ่ือให้ผูพิ้การมีคุณภาพ ชีวิต มีความเป็นอยูท่ี่ดี ข้ึน  ผูสู้งอาย ุจ านวน 50 คน 

32.  
6. ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้น
การเมืองและการบริหารจดัการ 

โครงการฝึกอบรมส่งเสริม อาชีพ
ประชาชนต าบลบางพลบั 

0.00 
ส านกัปลดั อบจ., ส านกั
ปลดัเทศบาล, ส านกังานปลดั อบต. 

เพ่ือให้ประชาชนมีอาชีพ เสริมและมีรายไดเ้พ่ิมข้ึน  
ประชาชนเขา้ร่วม กิจกรรม 
50 คน 

33.  
6. ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้น
การเมืองและการบริหารจดัการ 

อุดหนุนศูนยอ์  านวยการ ป้อกนัและ
ปราบปรามยาเสพ ติดจงัหวดัสุพรรณบุรี  

0.00 
ส านกัปลดั อบจ., ส านกั
ปลดัเทศบาล, ส านกังานปลดั อบต. 

เพ่ือเป็นค่าใชจ่้ายใน การ บริหารโครงการเพ่ือป้อง 
กนัปัญหายาเสพติด  

อุดหนุนหน่ึงแห่ง 

34.  
6. ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้น
การเมืองและการบริหารจดัการ 

โครงการปรับปรุงแผนท่ีภาษี และ
ทะเบียนทรัพยสิ์น 

0.00 ส่วนการคลงั, กองคลงั, ส านกัคลงั 
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ และความสะดวก รวดเร็วใน
การให้บริ การประชาชน  

7 หมู่บา้น 

35.  
6. ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้น
การเมืองและการบริหารจดัการ 

โครงการบริการจดัเกบ็ ภาษีนอกสถานท่ี 0.00 ส่วนการคลงั, กองคลงั, ส านกัคลงั เพ่ือให้การจดัเกบ็ภาษี ไดค้รบถว้น  
รับช าระภาษีนอกสถานท่ี/ 
ประชาสมัพนัธ์ดว้ยส่ือ ต่างๆ 

36.  
6. ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้น
การเมืองและการบริหารจดัการ 

โครงการอบรมให้ความรู้ เก่ียวกบัการ
ปฏิบติัตาม  พระราชบญัญติัขอ้มูล
ข่าวสาร ของราชการ พ.ศ. 2540 

8,000.00 
ส านกัปลดั อบจ., ส านกั
ปลดัเทศบาล, ส านกังานปลดั อบต. 

เพ่ือส่งเสริมความรู้ เก่ียวกบัการปฏิบติั
ตาม  พระราชบญัญติั ขอ้มูลข่าวสารของ ราชการ 
พ.ศ. 2540  

ผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน , ส.อบต. 
พนกังานส่วนต าบลและ 
ประชาชนภายในเขต ต าบล
บางพลบั 

37.  
6. ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้น
การเมืองและการบริหารจดัการ 

โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม
เพ่ือป้องกนัการทจุริต และผลประโยชน์
ทบัซ้อน 

8,000.00 
ส านกัปลดั อบจ., ส านกั
ปลดัเทศบาล, ส านกังานปลดั อบต. 

เพ่ือปรับทศันคติ (Mindset) สร้างค่านิยมความ
ซ่ือสตัย ์สุจริต/ร่วมต่อตา้นการทุจริต และปรับฐาน
ความคิดการ แยกแยะระหว่างผลประ โยชน์ส่วน
ตนและส่วนรวม  

คณะผูบ้ริหาร ส.อบต. 
พนกังานส่วนต าบลและ 
พนกังานจา้ง 



38.  
6. ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้น
การเมืองและการบริหารจดัการ 

โครงการยกระดบัส่งเสริม คุณภาพชีวิต
ของผูพิ้การต าบล 

0.00 
ส านกัปลดั อบจ., ส านกั
ปลดัเทศบาล, ส านกังานปลดั อบต. 

เพ่ือให้ผูพิ้การมีคุณภาพ ชีวิต มีความเป็นอยูท่ี่ดี ข้ึน  ผูพิ้การ 

39.  
6. ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้น
การเมืองและการบริหารจดัการ 

อุดหนุน อปท. โครงการเพ่ิม
ประสิทธิภาพ ศูนยป์ฏิบติัการร่วมในการ
ช่วย เหลือประชาชนของ อปท. อ าเภอ
สองพ่ีนอ้ง 

0.00 
ส านกัปลดั อบจ., ส านกั
ปลดัเทศบาล, ส านกังานปลดั อบต. 

เพ่ืออุดหนุนให้กบั อปท.  1 แห่ง 

40.  

7.ยทุศาสตร์การพฒันาดา้นความ
มัน่คงปลอดภยัในชีวิตและ
ทรัพยสิ์น และยกระดบัคุณภาพชีวิต 

โครงการฝึกทบทวนอา สาสมคัรป้องกนั
ภยัฝ่ายพลเรือน (อปพร.)  

0.00 
ส านกัปลดั อบจ., ส านกั
ปลดัเทศบาล, ส านกังานปลดั อบต. 

เพ่ือฝึกอบรมอาสาสมคัร ป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือน 

(อปพร)  
1 คร้ัง 

41.  

7.ยทุศาสตร์การพฒันาดา้นความ
มัน่คงปลอดภยัในชีวิตและ
ทรัพยสิ์น และยกระดบัคุณภาพชีวิต 

โครงการรณรงคแ์ละป้องกนั เพ่ือลด
อุบติัเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 

0.00 
ส านกัปลดั อบจ., ส านกั
ปลดัเทศบาล, ส านกังานปลดั อบต. 

เพ่ือเป็นการณรงคป้์องกนั และลดอบุติัเหตุทาง
ถนน ให้จ านวนการเกิดอุบติัเหตุ ผูเ้สียชีวิต และ
ผูบ้าดเจ็บ ลดลงให้เหลือนอ้ยท่ีสุด  

1 คร้ัง 

42.  

7.ยทุศาสตร์การพฒันาดา้นความ
มัน่คงปลอดภยัในชีวิตและ
ทรัพยสิ์น และยกระดบัคุณภาพชีวิต 

โครงการรณรงคแ์ละป้องกนั เพ่ือลด
อุบติัเหตุทางถนนใน ช่วงเทศกาล
สงกรานต ์

0.00 
ส านกัปลดั อบจ., ส านกั
ปลดัเทศบาล, ส านกังานปลดั อบต. 

เพ่ือให้การป้องกนัและ ลดอุบติัเหตุทางถนนใน 

ช่วงเทศกาลสงกรานต์  
1 คร้ัง 

43.  

7.ยทุศาสตร์การพฒันาดา้นความ
มัน่คงปลอดภยัในชีวิตและ
ทรัพยสิ์น และยกระดบัคุณภาพชีวิต 

โครงการเดินรณรงคป้์องกนั อุบติัเหตุ
ทางถนน 

0.00 
ส านกัปลดั อบจ., ส านกั
ปลดัเทศบาล, ส านกังานปลดั อบต. 

เพ่ือรณรงคก์ารป้องกนัและ ลดอุบติัเหตุทางถนน  1 คร้ัง 

44.  

7.ยทุศาสตร์การพฒันาดา้นความ
มัน่คงปลอดภยัในชีวิตและ
ทรัพยสิ์น และยกระดบัคุณภาพชีวิต 

โครงการสนามจราจร เยาวชนเสริมสร้าง
จิตส านึก ความปลอดภยั 

0.00 
ส านกัปลดั อบจ., ส านกั
ปลดัเทศบาล, ส านกังานปลดั อบต. 

เพ่ือปลูกฝังจิตส านึกการ ใชร้ถใชถ้นนท่ีปลอดภยั 
ให้แก่เยาวชน  

1 คร้ัง 

45.  

7.ยทุศาสตร์การพฒันาดา้นความ
มัน่คงปลอดภยัในชีวิตและ
ทรัพยสิ์น และยกระดบัคุณภาพชีวิต 

โครงการประเมินความพึง พอใจของ
ประชาชนท่ีมี ต่อการให้บริการของ 
อบต. บางพลบั  

0.00 
ส านกัปลดั อบจ., ส านกั
ปลดัเทศบาล, ส านกังานปลดั อบต. 

เพ่ือประเมินความพึง พอใจของประชาชนท่ีมี ต่อ
การให้บริการของ อบต. บางพลบั  

1 คร้ัง 

46.  

7.ยทุศาสตร์การพฒันาดา้นความ
มัน่คงปลอดภยัในชีวิตและ
ทรัพยสิ์น และยกระดบัคุณภาพชีวิต 

โครงการการรณรงคเ์พ่ือ เตรียมความ
พร้อมในการป้อง กนัอคัคีภยัใน
เคหสถาน 

0.00 
ส านกัปลดั อบจ., ส านกั
ปลดัเทศบาล, ส านกังานปลดั อบต. 

เพ่ือรณรงคป์ระชาสมัพนัธ์ ให้ประชาชนเตรียม 

ความพร้อมในการป้องกนั อคัคีภยัในเคหสถาน  
จดัท าส่ือต่างๆ 

 

ฉ. การใช้จ่ายงบประมาณ 

     อบต.บางพลบั มีการใชจ่้ายงบประมาณในการด าเนินโครงการตามขอ้บญัญติังบประมาณ โดยไดมี้การก่อหน้ีผกูพนั/ ลงนามในสญัญา รวม 4 โครงการ จ านวนเงิน 1,672,000 บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จ านวน 3 โครงการ 
จ านวนเงิน 368,650 ลา้นบาท สามารถจ าแนกตามยทุธศาสตร์ ไดด้งัน้ี 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
การก่อหน้ีผูกพนั/ 
ลงนามในสัญญา 

โครงการ การเบิกจ่ายงบประมาณ 

1. ยทุธศาสตร์การพฒันา โครงสร้างพ้ืนฐาน 3 1,661,000.00 2 361,000.00 

7.ยทุศาสตร์การพฒันาดา้นความมัน่คงปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์น และยกระดบัคุณภาพชีวิต     

2.ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นเศรษฐกิจ     

3.ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นการศึกษา และการเรียนรู้ทุกระดบั     

4. ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นการกีฬาและพฒันาสุขภาพ     

5. ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นส่ิงแวดลอ้มทรัพยากรธรรมชาติ วฒันธรรม ประเพณี และภูมิปัญญา     

6. ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นการเมืองและการบริหารจดัการ 1 7,650.00 1 7,650.00 

รวม 4 1,668,650.00 3 368,650.00 

    รายละเอียดโครงการในขอ้บญัญติังบประมาณอบต.บางพลบั ท่ีมีการก่อหน้ีผกูพนั/ลงนามในสญัญา มีดงัน้ี  

  ยุทธศาสตร์ ช่ือโครงการตามแผน  งบตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

1.  1. ยทุธศาสตร์การพฒันา โครงสร้างพ้ืนฐาน 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
(คสล.)หมู่ท่ี 7 

1,300,000.00 1,300,000.00 0.00 0.00 



2.  1. ยทุธศาสตร์การพฒันา โครงสร้างพ้ืนฐาน 
โครงการก่อสร้างประตูระบายน ้า 
1 แห่ง หมู่ท่ี 3 

154,000.00 153,000.00 153,000.00 1,000.00 

3.  1. ยทุธศาสตร์การพฒันา โครงสร้างพ้ืนฐาน 

โครงการก่อสร้างลานคอนกรีต 
(คสล.) บริเวณอ่างเกบ็น ้าลาด
ตะเขใ้หญ่ (จุดท่ี 1) 

210,000.00 208,000.00 208,000.00 2,000.00 

4.  
6. ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นการเมืองและการ
บริหารจดัการ 

โครงการอบรมให้ความรู้เก่ียวกบั
การปฏิบติัตามพระราชบญัญติั
ขอ้มูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 
2540 

8,000.00 7,650.00 7,650.00 350.00 

 

รายงานสรุปผลการด าเนินงาน ปี 2563 

อบต.บางพลับ สองพีน้่อง จ.สุพรรณบุรี  

ยุทธศาสตร์ 

แผนการด าเนินการ 
ทั้งหมด 

อนุมัติงบประมาณ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย 

จ านวน 

โครงการ 
งบประมาณ 

จ านวน 

โครงการ 
งบประมาณ 

จ านวน 

โครงการ 
งบประมาณ 

จ านวน 

โครงการ 
งบประมาณ 

1.1. ยทุธศาสตร์การพฒันา โครงสร้างพ้ืนฐาน 179 53,705,460.00 8 1,664,000.00 3 1,661,000.00 2 361,000.00 

2.7.ยทุศาสตร์การพฒันาดา้นความมัน่คงปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์น และยกระดบัคุณภาพชีวิต 31 21,805,000.00 7 0.00     

3.2.ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นเศรษฐกิจ 31 2,900,000.00 2 0.00     

4.3.ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นการศึกษา และการเรียนรู้ทุกระดบั 29 4,297,500.00 6 0.00     

5.4. ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นการกีฬาและพฒันาสุขภาพ 45 2,318,000.00 5 0.00     

6.5. ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นส่ิงแวดลอ้มทรัพยากรธรรมชาติ วฒันธรรม ประเพณี และภูมิปัญญา 12 7,375,000.00 4 0.00     

7.6. ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นการเมืองและการบริหารจดัการ 65 1,929,000.00 14 16,000.00 1 7,650.00 1 7,650.00 

รวม 392 94,329,960.00 46 1,680,000.00 4 1,668,650.00 3 368,650.00 
 

ช. ผลการด าเนินงาน 

     อบต.บางพลบั ไดด้ าเนินการโครงการตามเทศบญัญติังบประมาณ ปี 2563 ในเขตพ้ืนท่ี โดยไดรั้บความร่วมมือ การส่งเสริมและสนบัสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพ้ืนท่ีตลอดจนโครงการต่างๆ ประสบ
ผลส าเร็จดว้ยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพ้ืนท่ีและพ้ืนท่ีใกลเ้คียง โดยมีผลการด าเนินงานท่ีส าคญัดงัน้ี 

อปท. ใส่ข้อมูลผลการด าเนินการ เช่น แผนภูมิ ตาราง กราฟเปรียบเทียบ รูปถ่าย ผลการส ารวจความคดิเห็นของประชาชน หรือ ข้อมูลผลการด าเนินงานด้านอื่น ๆ  
 

ซ. คณะกรรมการ 
   1. คณะกรรมการพฒันาท้องถิ่น  

ช่ือ ต าแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ เบอร์มือถือ email 

ไม่พบขอ้มูล 

 

   2. คณะกรรมการ ตดิตามแผน  

ช่ือ ต าแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ เบอร์มือถือ email 

ไม่พบขอ้มูล 

 

   3. คณะกรรมการสนับสนุนการจดัท าแผนพฒันาท้องถิ่น  

ช่ือ ต าแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ เบอร์มือถือ email 

ไม่พบขอ้มูล 
 



    ทั้งน้ี หากประชาชนทุกท่านหรือหน่วยงานราชการต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งมีขอ้สงสยัหรือมีความประสงคจ์ะเสนอตวามคิดเห็นหรือขอ้เสนอแนะ การบริหารงานขออบต.บางพลบัทราบ เพ่ือจะไดพิ้จารณาการวางแผนพฒันาและปรับปรุงการ
ด าเนินการ ตอบสนองความตอ้งการของประชาชนในพ้ืนท่ีในระยะต่อไป 

    จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทัว่กนั 

                                                              ประกาศ ณ วนัท่ี 25 ธนัวาคม 2563 

 

 

                                                              นายกอบต.บางพลบั 
 

ขอ้มูล ณ 25/12/2563 

 




