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องค์การบริหารส่วนต าบลบางจาก 

อ าเภอเมืองเพชรบุรี    จังหวัดเพชรบุรี 
 



รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจ าปีพุทธศักราช ๒๕60 
ตามนโยบายที่ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบางจากได้แถลงไว้ต่อ 

สภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางจาก 
อ าเภอเมือง  จังหวัดเพชรบุร ี

 
เรียน   ท่านประธานและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางจาก ทุกท่าน   
 

ตามท่ีข้าพเจ้า นายวิชา  ทองยืน  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบางจากได้แถลงนโยบายไว้ต่อ
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางจากแห่งนี้ในวาระก่อนเข้ารับหน้าที่ โดยไม่มีการลงมติ ในการประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลบางจาก  เมื่อวันที่   11  มิถุนายน  พ.ศ.2555   รายละเอียดทราบแล้ว นั้น 
  อาศัยความตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พุทธศักราช ๒๕๓๗ และ
ที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๕) พุทธศักราช ๒๕๔๖ มาตรา ๕๘/๕ วรรคห้า ที่ก าหนดให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบล
จัดท ารายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นประจ าทุกปี  
 

เพ่ือให้การเป็นไปตามพระราชบัญญัติดังกล่าว ข้าพเจ้า จึงได้จัดท ารายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน
ประจ าปีพุทธศักราช ๒๕๕9 ตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางจาก  อ าเภอเมือง
เพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งเป็นการเผยแพร่ข้อมูล และประชาสัมพันธ์ผลงาน รวมทั้งกิจกรรมต่างๆ ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลบางจาก เพ่ือให้ท่านสมาชิกทุกท่านตลอดจนประชาชนรับทราบ อันจะท าให้เกิดความเข้าใจในการ
ปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบลบางจาก  ได้ดียิ่งขึ้น โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 
๑. การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1.  ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (โครงการซ่อมแซมปรับปรุงและต่อเติมอาคาร  
                ส านกังาน)  งบประมาณ   117,600  บาท 
       2.  โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายเลียบคลองเหมือง หมู่ 6   งบประมาณ  485,600  บาท 

3.  โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย6 บ้านนายชั้น  อ่วมสี หมู่  6  งบประมาณ  79,000  บาท 
4.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบคลองชลประทานหมู่ 1 เชื่อม หมู่ 2  งบประมาณ      
     453,000  บาท 
5.  โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสายเลียบคลองชลประทาน หมู่ 1 เชื่อม หมู่ 6 งบประมาณ  484,000  บาท 
6.  โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง(ด าเนินการกลบหลุมบ่อ) สายเลียบคลองน้อยจากหน้าตอน  
     บางจากเชื่อมถนนคอนกรีตบ้านทรงไทย หมู่ 2  งบประมาณ  378,000  บาท 
7.  โครงการปรับปรุงซ่อมแซมกลบหลุมบ่อถนนลูกรังสายนาสองร้อยหมู่ที่  3,6,8  499,700  บาท 
8.  โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สะพานข้ามคลองบางจาก  40,400  บาท 
 9.  โครงการก าจัดวัชพืชสิ่งกีดขวางทางน้ าสายเลียบทางรถไฟ หมู่  7  งบประมาณ  99,000  บาท 

 10.  โครงการก าจัดวัชพืชสิ่งกีดขวางทางน้ าคลองยายเที่ยง  หมู่ 4 งบประมาณ  111,000  บาท 
 11.  อุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์(วางท่อขยายเขตจ่ายน้ าประปาบริเวณหน้า รพ.สต.บางจาก   
                 262,905  บาท 
 12.  อุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์(วางท่อขยายเขตจ่ายน้ าประปาบริเวณหมู่บ้านสามเรือน                                                
                 69,920  บาท 
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๒. การพัฒนาด้านสังคม 
 1.  โครงการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ผู้ด้อยโอกาส  10,000  บาท 
 2.  โครงการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ประชาชน  40,000  บาท 
 3.  โครงการเพิ่มศักยภาพกลุ่มสตรี  10,000  บาท  
 4.  โครงการส่งเสริมและพัฒนาบทบาทสตรีต าบลบางจาก 5,000  บาท 
 5.  เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์  4 2,000  บาท 
 6 .  เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  2,907,600  บาท 
 7.  เบี้ยยังชีพผู้พิการ  333,600  บาท  
๓. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

- 
๔. การพัฒนาด้านการเมือง 

1.  โครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงาน จ านวน 261,100 บาท 
2.  โครงการส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม  คณะผู้บริหาร สมาชิก พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง  
     ของ อบต. บางจาก  4,700  บาท 
 

๕. การพัฒนาด้านการดูแลทรัพยากรธรรมชาติ 
 - 
๖. การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
 1.  โครงการพัฒนาศักยภาพ อสม.แกนน าสุขภาพ  3,850  บาท  
 2.  โครงการรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์  2,500  บาท  
 3.  สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ  40,000  บาท 
 4.  โครงการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคไข้เลือดออก  28,706.50  บาท  
 5.  อุดหนุนส าหรับสนับสนุนการพั ฒนาสาธารณสุขมูลฐาน  60,000  บาท 
7. การพัฒนาด้านกีฬา 

 1.  โครงการจัดซื้อเครื่องออกก าลังกาย  งบประมาณ  499,000  บาท 
8. การพัฒนาด้านการป้องกันสาธารณภัย 

- 
9. การพัฒนาด้านการรักษาความปลอดภัยด้านชีวิตและทรัพย์สิน 
 - 
10. นโยบายเรื่องความสามัคคีปรองดองขององค์กรและส่วนร่วม  

1.  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ  จ านวน   641,125.04  บาท 
 ส านักงานปลัด  157,445.83  บาท 
 แผนงานการศึกษา  153,250  บาท 
 กองคลัง  43,166 .10  บาท 
 กองช่าง  287,263.11  บาท  
2.  รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธี  5,000  บาท 
3.  วัสดุส านักงาน  จ านวน   114,179  บาท 

ส านักงานปลัด  89,676  บาท 
กองคลัง  22,870  บาท 
กองช่าง  1,633   บาท 
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4.  วัสดุงานบ้านงานครัว  จ านวน   58,618  บาท 
ส านักงานปลัด  35,416  บาท 
แผนงานการศึกษา  19,808  บาท 
กองช่าง  แผนงานการพาณิชย์ 3,394  บาท 

5.  ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  จ านวน   136,595.20  บาท  
ส านักงานปลัด  85,857.60  บาท 

 กองช่าง  50,737.60  บาท  
6.  วัสดุยานพาหนะและขนส่ง  10,000  บาท 
7.  วัสดุคอมพิวเตอร์  20,270  บาท 

ส านักงานปลัด  8,400  บาท 
 กองช่าง  11,870  บาท  
8.  วัสดุอื่น  128,675  บาท 
9.  วัสดุก่อสร้าง  จ านวน  149,188  บาท 
10.  วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  จ านวน  51,814  บาท 
14.  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  113,600  บาท 
 ส านักปลัด  20,500  บาท  
 แผนงานการศึกษา  27,700  บาท  
 กองคลัง  24,400  บาท  
  โน๊ตบุ๊ก  41,000  บาท  
15.  ครุภัณฑ์การเกษตร  11,000  บาท 
16.  ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว  19,700  บาท 
 เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้  10,200  บาท  
 เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง  9,500  บาท 
17.  โครงการจัดซื้อเครื่องดับเพลิง  21,600  บาท 
18.  โครงการจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง  9,000  บาท 
19.  โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก  จ านวน 3 เครื่อง  61,500  บาท 

ส านักงานปลัด  20,500    บาท 
กองคลัง  41,000  บาท 

20.  โครงการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์  70,800  บาท 
 21 .  โครงการจัดท าแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน  จ านวน  38,657.80  บาท 
 22.  โครงการให้บริการประชาชนในการช าระภาษี  300  บาท 
 23.  โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์  24,400  บาท 
 24.  โครงการบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน วัสดุ  ครุภัณฑ์ต่าง ๆ จ านวนเงินรวมทั้งสิ้น   
                 344,261.10  บาท  มีรายละเอียดดังนี้ 
   ส านักงานปลัด  จ านวนเงินรวม  261,590.24  บาท  รายละเอียดดังนี้  

   -  ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม  จ านวน  13,547.48  บาท  
   -  ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์  จ านวน  248,042.76  บาท 

   กองคลัง จ านวนเงินรวม  500  บาท  รายละเอียดดังนี้ 
-  ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม  จ านวน  500  บาท 
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กองช่าง  จ านวนเงินรวม  82,170.86  บาท  รายละเอียดดังนี ้

-  ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม  จ านวน  82,170.86  บาท 
 25.  โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริและนโยบายรัฐบาลที่เกี่ยวข้อง  20,000  บาท   

26.  อุดหนุนองค์การบริหารส่วนต าบลช่องสะแกในโครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ข้อมูลข่าวสาร  
       การจัดซื้อจัดจ้าง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับอ าเภอเมืองเพชรบุรี ประจ าปี 2558     
       จ านวน 11,000  บาท 
27.  โครงการจัดอบรมหรือส่งบุคลากรของ อบต.ให้ได้รับการอบรมเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ตามหลักสูตรต่าง ๆ       
       จ านวนเงินรวมท้ังสิ้น  86,220  บาท  มีรายละเอียดดังนี ้

ส านักงานปลัด   
  -  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  จ านวน  60,250  บาท 
 กองคลัง  
  -  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  จ านวน  25,970  บาท 
28.  โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
       จ านวน  500  บาท 
29.  อุดหนุนโครงการศึกษาวางแผนและปรับปรุงผังเมืองรวม  79,785.47  บาท 
 
 ในการปฏิบัติงานตามนโยบายของข้าพเจ้าประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2558 นี้ ถือเป็นส่วนหนึ่ง

ของนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางจาก ก่อนเข้ารับหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลบางจาก ซึ่งตลอดวาระการด ารงต าแหน่งนี้ข้าพเจ้าและคณะผู้บริหารจะใช้ความรู้ความสามารถในการ
ปฏิบัติงานให้บรรลุถึงภารกิจและเป้าหมาย ให้ท้องถิ่นมีเสถียรภาพและเกิดความมั่นคงในทางเศรษฐกิจ สังคม และ
การเมือง เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนต าบลบางจากให้เกิดประโยชน์สุข  

 อนึ่ง ในการปฏิบัติงานตามนโยบายของข้าพเจ้าที่ผ่านมานี้ได้รับความร่วมมือร่วมใจในการท างาน
ด้วยดีจากสมาชิกทุกท่านในที่นี้ ที่ได้ให้ข้อเสนอ แนะน า จนปรากฏเป็นผลงานแก่ทุกหมู่บ้าน และท่ีขาดไม่ได้ก็คือ 
พนักงานส่วนต าบลทุกท่านขององค์การบริหารส่วนต าบลบางจาก ที่ปฏิบัติราชการด้วยความรู้เต็มความสามารถ
ช่วยเหลือกันท างานตอบสนองนโยบายให้ส าเร็จด้วยดีตลอดมา จึงขอขอบคุณไว้ ณ ที่นี้ 

 
 
 
      

นายวิชา  ทองยืน 
                     นายกองค์การบริหารสว่นต าบลบางจาก  


