
 
 
 

 
 

 
รายงานผลการปฏิบัติงาน  
ประจ าปีพุทธศักราช 2562 

 
 

 
ของ 

 
 

 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลบางจาก 
อ าเภอเมืองเพชรบุรี    จังหวัดเพชรบุรี 

 
 



รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจ าปีพุทธศักราช 2562 
ตามนโยบายที่ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบางจากได้แถลงไว้ต่อ 

สภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางจาก 
อ าเภอเมือง  จังหวัดเพชรบุรี 

 
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 ๒๕๕ 9 ตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางจาก  อ าเภอเมือง
เพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งเป็นการเผยแพร่ข้อมูล และประชาสัมพันธ์ผลงาน รวมทั้งกิจกรรมต่าง ๆ ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลบางจาก เพ่ือให้ท่านสมาชิกทุกท่านตลอดจนประชาชนรับทราบ อันจะท าให้เกิดความเข้าใจในการ
ปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบลบางจาก  ได้ดียิ่งขึ้น โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 

โครงการ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

งบประมาณตาม
ข้อบัญญัติ 

งบประมาณที่
เบิกจ่าย 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.1 แผนงานการเคหะและชุมชน 

1. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านนางบุญรวม  เอี่ยมเทศ หมู่ที่ 6 กองช่าง 77,000 77,000 
2. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านนายณรงค์  แสงจันทร์ หมู่ที่ 8 กองช่าง 203,000 203,000 
3. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านผู้ใหญ่สายัณต์  สีสังข์ หมู่ที่ 1 กองช่าง 278,000 278,000 
4. โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายเลียบคลองชลประทาน หมู่ที่ 2 กองช่าง 49,900 49,900 
5. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง(ด าเนินการกลบหลุมบ่อ)สายวังโพ หมู่ท่ี 3 กองช่าง 472,000 472,000 
6. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คศล.สายคลองเหมือง หมู่ที่ 6 กองช่าง 67,000 67,000 
7. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายเลียบคลองยายเที่ยง หมู่ที่ 4 กองช่าง 112,000 112,000 
8. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายหลังบ้านก านันอ าพัน พันขวง กองช่าง 137,000 137,000 
9. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายหน้าบ้านก านันอ าพัน พันขวง กองช่าง 263,000 263,000 
10. โครงการติดตั้งราวสแตนเลสทางขึ้นคนพิการ และคนชราหน้า อบต.บางจาก กองช่าง 10,100 10,100 
11. โครงการจัดซื้อเครื่องเลื่อยโซ่ยนต์ กองช่าง 130,000 130,000 
12. โครงการติดตั้งระบบประปาอัตโนมัติอาคารส านักงานและศพด.อบต.บางจาก กองช่าง 120,000 104,000 
13. โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง หมู่ที่ 6 กองช่าง 485,000 480,738.50 

รวม  2,404,400 2,383,738.5 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านแหล่งน้ า   

1. โครงการก าจัดวัชพืชพร้อมตะกอนดินเลน คลองน้อย หมู่ที่ 2 กองช่าง 166,200 166,200 
2. โครงการก าจัดวัชพืชพร้อมตะกอนดินเลน คลองเหมือง หมู่ที่ 6 กองช่าง 167,500 167,500 
3. โครงการก าจัดวัชพืชพร้อมตะกอนดินเลนคลองบ้านนาและคลองบ้านยายเที่ยง กองช่าง 150,000 150,000 
4. โครงการก าจัดวัชพืชพร้อมตะกอนดินเลนคลองบางจากและคลองเลียบทางรถไฟ กองช่าง 279,500 279,500 

รวม  763,200 763,200 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการสร้างรายได้    - 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   



4.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม 
1. โครงการวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุต าบลบางจาก ส านักงานปลัด 200,000 88,850 
2. อุดหนุนงานพระนครคีรีเมืองเพชร ส านักงานปลัด 13,000 13,000 

รวม  213,000 101,850 
4.2 แผนงานการศึกษา 

1. โครงการจัดกิจกรรมโครงการต่างๆของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ส านักงานปลัด 1,550 1,550 
2. โครงการจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ส านักงานปลัด 81,900 81,900 
3. โครงการสนับสนุนการเรียนรู้นอกสถานท่ีเพื่อสานสัมพันธ์ บ้านและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ส านักงานปลัด 27,150 27,150 
4. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารการศึกษา ส านักงานปลัด 146,960 145,060 
5. ค่าอาหารเสริมนม ส านักงานปลัด 236,692 233,175.84 
6. อุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่นักเรียนวัดทองนพคุณ ส านักงานปลัด 436,000 436,000 
7. โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ส านักงานปลัด 129,600 129,200 
8. โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บางจาก ส านักงานปลัด 62,400 62,400 

รวม  1,122,252 1,116,435.84 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านสังคม - 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านสาธารณสุข 

6.1 แผนงานสาธารณสุข 
1. โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า ส านักงานปลัด 50,000 24,780 

รวม  50,000 24,780 
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการมีส่วนร่วมทางการเมือง 

7.1 แผนงานบริหารทั่วไป 
1. โครงการจัดงานพระนครคีรีเมืองเพชรครั้งที่ 33 ประจ าปี 2562 ส านักงานปลัด 15,000 14,523.90 
2. โครงการสืบสานงานประเพณีสงกรานต์ ต าบลบางจากประจ าปี พ.ศ.2562 ส านักงานปลัด 120,000 120,000 
3. โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว ส านักงานปลัด 50,000 44,900 
4. โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อท าหน้าท่ียาม ส านักงานปลัด 95,760 86,310 
5. โครงการบริหารอ านวยการศูนย์ประสานงานปฏิบัติการร่วม และอ านวยความสะดวกแก่6. 
ประชาชน ระดับอ าเภอเมืองเพชรบุรี ประจ าปี 2562 

ส านักงานปลัด 11,000 11,000 

รวม  291,760 276,733.9 
7.2 แผนงานงบกลาง 

1.เงินสมทบกองทุนประกันสังคม  100,000 80,064 
2.เงินส ารองจ่าย  581,874 581,874 
3.เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  3,215,200 3,133,700 
4.เบี้ยยังชีพคนพิการ  432,000 370,000 
5.เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์  72,000 42,000 
6. เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ  130,000 130,000 
7. เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ  40,000 40,000 
8. เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน  3,490 3,490 

รวม  4,574,546 4,381,128 
ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  - 

 

 

 

 

 

 



สถานะการเงินการคลัง 
องค์การบริหารส่วนต าบลบางจาก 

ข้อมูลรายรับกองคลังประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
ล าดับที ่

หมวดรายรับ รับจริงปี 2562 (บาท) 

1 รายได้จากภาษีอากร 66,904 

2 รายได้จากค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 1,848 

3 รายได้จากทรัพย์สิน 101,893.08 

4 รายได้จากเบ็ดเตล็ด 300 

5 รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 104,102 

6 รายได้จากภาษีรัฐบาลจัดสรรให้ 14,069,705.59 

7 รายได้จากเงินอุดหนุนทั่วไป 7,171,399 

8 รายได้จากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - 

9 รายได้จากเงินอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์ 68,600 

 รวมรายรับทั้งสิ้น 21,584,751.67 

ข้อมูลรายจ่ายกองคลังประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

ล าดับที ่ หมวดรายจ่าย จ่ายจริงปี 2562 (บาท) 

1 งบกลาง 3,800,454 

2 งบบุคลากร 7,430,360 

3 งบด าเนินงาน 3,374,825 

4 งบลงทุน 3,485,138.50 

5 รายจ่ายอื่น - 

6 งบอุดหนุน 461,523.81 

 รวมรายจ่ายทั้งสิ้น 18,552,301.30 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
  

 ในการปฏิบัติงานตามนโยบายของข้าพเจ้าประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.256 2 นี้ ถือเป็นส่วนหนึ่งของ
นโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางจาก ก่อนเข้ารับหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนต าบล
บางจาก ซึ่งตลอดวาระการด ารงต าแหน่งนี้ข้าพเจ้าและคณะผู้บริหารจะใช้ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานให้
บรรลุถึงภารกิจและเป้าหมาย ให้ท้องถิ่นมีเสถียรภาพและเกิดความมั่นคงในทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง เพื่อ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนต าบลบางจากให้เกิดประโยชน์สุข  

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

 
 
 
 
     นายวิชา  ทองยืน  
                     นายกองค์การบริหารสว่นต าบลบางจาก  

 
 
 


