
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลบางจาก 
เรื่อง รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบางจาก 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ 
------------------------ 

                   อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  58/5  แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ.2537  แก้ไขเพ่ิมเติมถึ งปัจจุบัน   ความว่า “ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลจัดท ารายงาน
แสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นประจ าทุกปี  โดยให้
ประกาศไว้โดยเปิดเผย ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลด้วย”นั้น  

     บัดนี้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบางจาก  ได้ปฏิบัติงานตามนโยบายตามที่เคยแถลงต่อสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลบางจาก ครบรอบระยะเวลา 1 ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ 

    จึงขอประกาศรายงานผลการ ปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบางจาก 
ให้ทราบโดยทั่วกัน   ซึ่งรายละเอียดรายงานดังกล่าวปรากฏตามเอกสารแนบท้ายนี้ 

      ประกาศ ณ วันที่  ๑๔  ธันวาคม พ.ศ. 25๖๑ 
 

               (ลงชื่อ)  
    (นายวิชา  ทองยืน ) 

      นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบางจาก 

 

 

 

 

 



 

 
รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย 

ที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

ของ 

นายวิชา  ทองยืน 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบางจาก 

องค์การบริหารส่วนต าบลบางจาก 

อ าเภอเมือง  จังหวัดเพชรบุร ี

 
  
 
 



 
 
 
เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางจากและท่านสมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบล บางจาก  
ตลอดจนผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
  ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2550  หมวด 14  มาตรา  287 วรรค 3 บัญญัติ
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องรายงานผลการด าเนินงานต่อประชาชนในเรื่องการจัดท างบประมาณการใช้
จ่าย และ ผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและก ากับการ
บริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล 
พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ปัจจุบัน  มาตรา58/5 ได้ก าหนดให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลจัดท ารายงาน
แสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นประจ าทุกปี  อีกทั้งตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.   2548  ข้อ 30 
(5)  ก าหนดให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อสภา
ท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนทราบ
โดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
             ดงันัน้เพ่ือการปฏิบตัใิห้เปน็ไปตามเจตนารมณ์แห่งรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 
2550  หมวด 14  มาตรา  287วรรค3พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ปัจจุบัน   มาตรา  58/5  และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ .  2548  ข้อ30 (5)  กระผมจึงขอรายงานผลการด าเนินงานการจัดท า
งบประมาณการใช้จ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  25๖๑เพ่ือให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลอันทรงเกียรติ
ได้รับทราบ และเพ่ือประกาศให้ประชาชนทราบเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและก ากับการบริหาร
จัดการขององคก์ารบริหารส่วนต าบลบางจาก ต่อไป 
 
ท่านประธานสภาฯที่เคารพ 

ตามท่ีคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศรับรองผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบาง
จากให้กระผม นายวิชา  ทองยืน  เป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบางจาก  และกระผม
ได้แถลงนโยบายต่อสภาอันทรงเกียรติแห่งนี้เมื่อวันที่  ๑๑  มิถุนายน  ๒๕๕๕ดังนั้นเพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปอย่าง
ถูกต้องตามกฎหมาย  ข้าพเจ้า นายวิชา  ทองยืน  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบางจาก  จึงขอรายงาน
แสดงผลการปฏิบัติ งานต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางจาก  ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๑ภายใต้ความ
รับผิดชอบของกระผมกระผมและคณะผู้บริหารได้ด าเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและตอบสนองต่อความ
ต้องการของประชาชน เพ่ือให้พ่ีน้องประชาชนได้รับประโยชน์และความพึงพอใจสูงสุดตามท่ีได้คาดหวังเอาไว้แต่
ทั้งนี้อยู่ภายใต้ข้อจ ากัดหลายประการ  ไม่ว่าจะเป็นปัญหางบประมาณที่ไม่เพียงพอตลอดจนระบบการบริหาร
จัดการที่เป็นอุปสรรค  ซึ่งกระผมและคณะได้เข้ามาด าเนินการจนประสบผลส าเร็จเป็นที่น่าพอใจในระดับหนึ่ง  
โดยในการแก้ไขปัญหากระผมจะมุ่งเน้นให้คนส่วนใหญ่ได้รับประโยชน์มากที่สุด  จึงใคร่ขอแถลงผลการ
ด าเนินงานตามนโยบายที่ได้แถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางจากตามแผนงานที่กระท าไปแล้วประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๑ ดังนี้ 

 



 
 
 

๑.  รายรับจริงประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๑  ณ  วันที่ ๓๐กันยายน ๒๕๖๑ มีรายรับท้ังสิ้น     
๒๐,๕๒๔,๔๒๘.๙๓บาท  แยกเป็น 

๑.๑  หมวดภาษีอากร    รวมเป็นเงิน  ๖๑,๓๖๕.๐๐  บาท  ได้แก่ 
 -  ภาษีโรงเรือนและที่ดิน   เป็นเงิน  ๖,๗๗๓.๐๐  บาท   

-  ภาษีบ ารุงท้องที่   เป็นเงิน๕๓,๓๘๖.๐๐  บาท 
-  ภาษีป้าย    เป็นเงิน  ๑,๒๐๖.๐๐บาท  
๑.๒  หมวดค่าธรรมเนียม  ค่าปรับและใบอนุญาต    รวมเป็นเงิน  ๑,๓๒๔.๑๐  บาท  ได้แก่  
-  ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับใบอนุญาตการขายสุรา เป็นเงิน  ๓๒๐.๑๐บาท 
-  ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์ เป็นเงิน ๕๐.๐๐บาท 
-  ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับการควบคุมอาคาร  เป็นเงิน  ๒๙๔.๐๐  บาท 
-  ค่าธรรมเนียมปิด  โปรย  ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพ่ือการโฆษณา  เป็นเงิน  ๔๐.๐๐  บาท 
-  ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าส าหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  เป็นเงิน  ๕๐๐.๐๐  บาท 
-  ค่าใบอนุญาตเก่ียวกับการควบคุมอาคาร  เป็นเงิน  ๑๒๐.๐๐  บาท 

 ๑.๓  หมวดรายได้จากทรัพย์สิน    รวมเป็นเงิน๖๗,๕๙๔.๘๕  บาทได้แก่ 
-  ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร  เป็นเงิน๖๗,๕๙๔.๘๕ บาท  
๑.๔  หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์    รวมเป็นเงิน  ๙๒,๘๑๐.๐๐ บาทได้แก่ 

 -  รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ เป็นเงิน ๙๒,๘๑๐.๐๐  บาท 
 ๑.๕หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด    รวมเป็นเงิน  ๒,๒๑๘.๑๒ บาทได้แก่ 
 -  รายได้เบ็ดเตล็ดอืน่ๆ   เป็นเงิน๒,๒๑๘.๑๒ บาท 

๑.๖หมวดภาษีจัดสรรให้ตามกฎหมาย    รวมเป็นเงิน๑๓,๖๐๒,๔๓๑.๘๖ บาทได้แก่ 
-  ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน เป็นเงิน     ๔๐๖,๗๙๖.๗๘ บาท  
-  ภาษีมูลค่าเพ่ิมตามพ.ร.บ. ก าหนดแผนฯ เป็นเงิน  ๙,๙๗๘,๐๖๘.๘๘  บาท  
-  ภาษีมูลค่าเพ่ิม  1 ใน 9   เป็นเงิน  ๑,๐๑๗,๙๖๖.๐๘บาท  
-  ภาษีธุรกิจเฉพาะ    เป็นเงิน     ๑๐๙,๕๐๔.๘๗  บาท  
-  ภาษีสรรพสามิต    เป็นเงิน  ๑,๖๗๕,๔๐๐.๐๙บาท  
-  ค่าภาคหลวงแร่    เป็นเงิน       ๒๒,๖๘๙.๕๐  บาท  
-  ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม   เป็นเงิน       ๑๓,๐๓๗.๖๖  บาท  
-  ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิ์ฯ  เป็นเงิน     ๓๗๘,๙๖๘.๐๐  บาท  
๑.๗หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป    รวมเป็นเงิน  ๖,๖๙๖,๖๘๕.๐๐ บาทได้แก่ 
-  เงินอุดหนุนทั่วไปส าหรับด าเนินการตามอ านาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกท า 
เป็นเงิน๖,๖๙๖,๖๘๕.๐๐  บาท 

๒.รายจ่ายตามแผนงานประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๑ ตั้งแต่วันที่  ๑  ตุลาคม  ๒๕๖๐ ถึงวันที ่๓๐ 
กันยายน ๒๕๖๑ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  ๑๗,๕๙๗,๕๖๗.๓๕ บาทแยกเป็นรายจ่าย  ดังนี้ 
 



 
 
 ๒.๑  รายจ่ายแผนงานงบกลาง  รวมรายจ่ายท้ังสิ้น  จ านวน  ๔,๑๒๕,๐๖๘.๐๐บาท  แยกเป็น 

งบ หมวด ประมาณการไว ้ งบกลาง 
 

(เบิกจ่ายจริง) 

รวมเบิกจ่ายจริง 

งบกลาง งบกลาง ๔,๔๗๔,๕๐๕.๐๐ ๔,๑๒๕,๐๖๘.๐๐ ๔,๑๒๕,๐๖๘.๐๐ 
 รวม ๔,๔๗๔,๕๐๕.๐๐ ๔,๑๒๕,๐๖๘.๐๐ ๔,๑๒๕,๐๖๘.๐๐ 

 
๒.๒  รายจ่ายแผนงานบริหารงานทั่วไป  รวมรายจ่ายท้ังสิ้น  จ านวน  ๗,๒๐๐,๙๑๔.๒๒บาท   
       แยกเป็น 
งบ หมวด ประมาณการไว ้ งานบริหารทั่วไป 

 
(เบิกจ่ายจริง) 

งานบริหารงาน
คลัง 

(เบิกจ่ายจริง) 

รวมเบิกจ่ายจริง 

งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่าย
การเมือง) 
เงินเดือน  (ฝ่าย
ประจ า) 
 

๒,๒๑๖,๕๒๐.๐๐ 
๔,๑๒๐,๐๐๐.๐๐ 

๒,๑๑๐,๓๒๐.๐๐ 
๒,๓๐๓,๐๐๐.๐๐ 

- 
๑,๔๔๙,๑๘๐.๐๐ 

๒,๑๑๐,๓๒๐.๐๐ 
๓,๗๕๒,๑๘๐.๐๐ 

งบด าเนินงาน ค่าตอบแทน 
ค่าใช้สอย 
ค่าวัสด ุ
ค่าสาธารณูปโภค 
 

๓๑๘,๐๐๐.๐๐ 
๑,๑๑๘,๘๐๐.๐๐ 

๗๘๕,๐๐๐.๐๐ 
๒๑๒,๐๐๐.๐๐ 

๙๐,๖๐๐.๐๐ 
๔๒๔,๖๔๒.๘๕ 
๓๓๒,๗๕๐.๒๐ 
๑๗๓,๒๐๒.๑๗ 

๑๐๕,๒๙๕.๐๐ 
๑๐๖,๕๘๖.๐๐ 

๓๙,๓๓๘.๐๐ 
- 

๑๙๕,๘๙๕.๐๐ 
๕๓๑,๒๒๘.๘๕ 
๓๗๒,๐๘๘.๒๐ 
๑๗๓,๒๐๒.๑๗ 

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ ์ ๑๕๖,๒๐๐.๐๐ 
 

๕๕,๐๐๐.๐๐ - ๕๕,๐๐๐.๐๐ 

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน ๑๑,๐๐๐.๐๐ ๑๑,๐๐๐.๐๐ 
 

- ๑๑,๐๐๐.๐๐ 
 

 รวม ๘,๙๓๗,๕๒๐.๐๐ ๕,๕๐๐,๕๑๕.๒๒ ๑,๗๐๐,๓๙๙.๐๐ ๗,๒๐๐,๙๑๔.๒๒ 
 

๒.๓  รายจ่ายแผนงานการศึกษา  รวมรายจ่ายท้ังสิ้น  จ านวน  ๑,๐๔๘,๗๔๐.๘๐บาท  แยกเป็น 
 
งบ หมวด ประมาณการไว ้ งานบริหารทั่วไป

เกี่ยวกับ
การศึกษา 

(เบิกจ่ายจริง) 

งานระดับก่อนวัย
เรียนและ

ประถมศึกษา   
(เบิกจ่ายจริง) 

รวมเบิกจ่ายจริง 

งบบุคลากร เงินเดือน  (ฝ่าย
ประจ า) 
 

๑๕๖,๐๐๐.๐๐ ๑๒๐,๐๐๐.๐๐ - ๑๒๐,๐๐๐.๐๐ 

งบด าเนินงาน ค่าตอบแทน 
ค่าใช้สอย 
ค่าวัสด ุ
 

๑๕,๐๐๐.๐๐ 
๕๓๓,๒๐๐.๐๐ 
๒๖๔,๙๓๕.๐๐ 

 

- 
๘๐,๖๒๐.๐๐ 

๖๐๐.๐๐ 

- 
๒๓๑,๘๑๐.๐๐ 
๒๒๗,๗๑๐.๘๐ 

 

- 
๓๑๒,๔๓๐.๐๐ 
๒๒๘,๓๑๐.๘๐ 

 
งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน ๕๐๙,๖๐๐.๐๐ - ๓๘๘,๐๐๐.๐๐ ๓๘๘,๐๐๐.๐๐ 
 รวม ๑,๔๗๘,๗๓๕.๐๐ ๒๐๑,๒๒๐.๐๐ ๘๔๗,๕๒๐.๘๐ ๑,๐๔๘,๗๔๐.๘๐ 

 



 
 

๒.๔  รายจ่ายแผนงานสาธารณสุข  รวมรายจ่ายท้ังสิ้น  จ านวน  ๘๘,๔๖๖.๕๐บาท  แยกเป็น 
 
งบ หมวด ประมาณการไว ้ งานบริหารทั่วไป

เกี่ยวกับสาธารณสุข 
(เบิกจ่ายจริง) 

งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุข

อ่ืน  
(เบิกจ่ายจริง) 

รวมเบิกจ่ายจริง 

งบด าเนินงาน ค่าใช้สอย ๑๓๕,๐๐๐.๐๐ ๗๙,๘๙๖.๕๐ ๘,๕๗๐.๐๐ ๘๘,๔๖๖.๕๐ 
งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน ๑๖๐,๐๐๐.๐๐ - - - 
 รวม ๒๙๕,๐๐๐.๐๐ ๗๙,๘๙๖.๕๐ ๘,๕๗๐.๐๐ ๘๘,๔๖๖.๕๐ 

 
๒.๕  รายจ่ายแผนงานสังคมสงเคราะห์  รวมรายจ่ายท้ังสิ้น  จ านวน  ๑๐,๓๐๐.๐๐บาท  แยกเป็น 
 

งบ หมวด ประมาณการไว ้ งานสวัสดิการสังคม
และสังคมสงเคราะห ์

(เบิกจ่ายจริง) 

รวมเบิกจ่ายจริง 

งบด าเนินงาน ค่าใช้สอย 
 

๑๕,๐๐๐.๐๐ ๑๐,๓๐๐.๐๐ ๑๐,๓๐๐.๐๐ 

 รวม ๑๕,๐๐๐.๐๐ ๑๐,๓๐๐.๐๐ ๑๐,๓๐๐.๐๐ 
 

๒.๖  รายจ่ายแผนงานเคหะและชุมชน  รวมรายจ่ายท้ังสิ้น  จ านวน  ๔,๔๑๖,๕๓๘.๐๙บาท   
แยกเป็น 
 
งบ หมวด ประมาณการไว ้ งานบริหารทั่วไป

เกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน 

(เบิกจ่ายจริง) 

งานไฟฟ้าถนน   
(เบิกจ่ายจริง) 

รวมเบิกจ่ายจริง 

งบบุคลากร เงินเดือน  (ฝ่าย
ประจ า) 
 

๑,๑๒๙,๐๔๐.๐๐ ๑,๐๔๘,๐๓๑.๐๐ 
 

- ๑,๐๔๘,๐๓๑.๐๐ 
 

งบด าเนินงาน ค่าตอบแทน 
ค่าใช้สอย 
ค่าวัสด ุ
 

๑๐๑,๔๐๐.๐๐ 
๘๓๑,๕๐๐.๐๐ 
๓๘๙,๐๐๐.๐๐ 

๗๒,๖๐๐.๐๐ 
๗๐๘,๙๔๕.๓๓ 
๓๖๗,๖๖๑.๗๖ 

- 
๙๐,๕๐๐.๐๐ 

- 

๗๒,๖๐๐.๐๐ 
๗๙๙,๔๔๕.๓๓ 
๓๖๗,๖๖๑.๗๖ 

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ ์
ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 
 

๕๐,๐๐๐.๐๐ 
๒,๐๘๒,๑๐๐.๐๐ 

- 
- 

- 
๒,๐๘๑,๖๐๐.๐๐ 

- 
๒,๐๘๑,๖๐๐.๐๐ 

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน 
 

๒๐๗,๒๐๐.๐๐ ๔๗,๒๐๐.๐๐ - ๔๗,๒๐๐.๐๐ 

 รวม ๔,๗๙๐,๒๔๐.๐๐ ๒,๒๔๔,๔๓๘.๐๙ ๒,๑๗๒,๑๐๐.๐๐ ๔,๔๑๖,๕๓๘.๐๙ 
 
 
 



 
 

๒.๗  รายจ่ายแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  รวมรายจ่ายท้ังสิ้น  จ านวน  ๒๕,๓๖๕.๐๐
บาท  แยกเป็น 

 
งบ หมวด ประมาณการไว ้ งานส่งเสริมและสนับสนุน

ความเข้มแข็งชุมชน 
(เบิกจ่ายจริง) 

รวมเบิกจ่ายจริง 

งบด าเนินงาน ค่าใช้สอย 
 

๗๕,๐๐๐.๐๐ ๒๕,๓๖๕.๐๐ ๒๕,๓๖๕.๐๐ 

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน 
 

๓๕,๐๐๐.๐๐ - - 

 รวม ๑๑๐,๐๐๐.๐๐ ๒๕,๓๖๕.๐๐ ๒๕,๓๖๕.๐๐ 
 

๒.๘  รายจ่ายแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  รวมรายจ่ายท้ังสิ้น  จ านวน   
๑๐๑,๘๕๐.๐๐บาท  แยกเป็น 
 

งบ หมวด ประมาณการไว ้ งานศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

 (เบิกจ่ายจริง) 

รวมเบิกจ่ายจริง 

งบด าเนินงาน ค่าใช้สอย 
 

๑๑๐,๐๐๐.๐๐ ๘๘,๘๕๐.๐๐ ๘๘,๘๕๐.๐๐ 

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน 
 

๑๓,๐๐๐.๐๐ ๑๓,๐๐๐.๐๐ ๑๓,๐๐๐.๐๐ 

 รวม ๑๒๓,๐๐๐.๐๐ ๑๐๑,๘๕๐.๐๐ ๑๐๑,๘๕๐.๐๐ 
 

๒.๙  รายจ่ายแผนงานการเกษตร  รวมรายจ่ายท้ังสิ้น  จ านวน  ๔,๔๐๐.๐๐บาท  แยกเป็น 
 

งบ หมวด ประมาณการไว ้ งานอนุรักษ์แหล่งน้ าและ
ป่าไม้ 

(เบิกจ่ายจริง) 

รวมเบิกจ่ายจริง 

งบด าเนินงาน ค่าใช้สอย 
 

๖๐,๐๐๐.๐๐ ๔,๔๐๐.๐๐ ๔,๔๐๐.๐๐ 

 รวม ๖๐,๐๐๐.๐๐ ๔,๔๐๐.๐๐ ๔,๔๐๐.๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

๒.๑๐  รายจ่ายแผนงานการพาณิชย์  รวมรายจ่ายท้ังสิ้น  จ านวน  ๕๗๕,๙๒๔.๗๔บาท  แยกเป็น 
 
งบ หมวด ประมาณการไว ้ งานกิจการประปา 

(เบิกจ่ายจริง) 
รวมเบิกจ่ายจริง 

งบบุคลากร เงินเดือน  (ฝ่ายประจ า) 
 

๒๖๔,๐๐๐.๐๐ ๒๒๖,๑๒๙.๐๐ ๒๒๖,๑๒๙.๐๐ 

งบด าเนินงาน ค่าตอบแทน 
ค่าใช้สอย 
ค่าวัสด ุ
ค่าสาธารณูปโภค 

๑๐,๐๐๐.๐๐ 
๕๐,๐๐๐.๐๐ 
๔๒,๐๐๐.๐๐ 

๓๐๐,๐๐๐.๐๐ 
 

- 
๓๐,๐๐๐.๐๐ 
๓๖,๗๙๑.๐๐ 

๒๘๓,๐๐๔.๗๔ 

- 
๓๐,๐๐๐.๐๐ 
๓๖,๗๙๑.๐๐ 

๒๘๓,๐๐๔.๗๔ 

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ ์
 

๕๐,๐๐๐.๐๐ - - 

 รวม ๗๑๖,๐๐๐.๐๐ ๕๗๕,๙๒๔.๗๔ ๕๗๕,๙๒๔.๗๔ 
 

นอกจากนี้  มีโครงการที่หน่วยงานอื่นๆ จัดขึ้น  และองค์การบริหารส่วนต าบลบางจากได้ส่งบุคลากรเข้า
รับการอบรม  พัฒนาศักยภาพ  อีกเป็นจ านวนมาก 
ในการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนต าบ ลบางจาก  ได้จัดให้ประชาชนและชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมใน
การวางแผนและการบริหาร  ตลอดจนการตรวจสอบองค์การบริหารส่วนต าบล  ซึ่งเป็นองค์กรที่ประชาชนเป็น
เจ้าของ  ได้แก่การจัดให้ประชาชนและชุมชน  เข้าร่วมประชุมประชาคมการจัดท าแผนพัฒนา  เพ่ือเสนอแนะ
ปัญหาและความต้องการร่วมกันก าหนดแนวทางการพัฒนาและในการตรวจสอบการท างาน  จัดให้ตัวแทนของ
ชุมชน ประชาคมหมู่บ้านเป็นกรรมการในการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา  กรรมการตรวจรับงานจัดซื้อจัดจ้าง  
เป็นต้น 
  ผลการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑  ที่กล่าวมา  ได้วางอยู่บนพ้ืนฐานแห่งความ
เป็นจริงทุกประการ และสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล  กฎหมายที่เก่ียวข้องกับภารกิจหน้าที่ของท้องถิ่น  และ
ประการส าคัญท่ีสุดเป็นไปตามความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง    

 

                                                       ลงชื่อ 

                                                  (นายวิชา  ทองยืน) 
                                                      นายกองค์การบริหารสว่นต าบลบางจาก 

 
 
 
 
 
 
 


