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ตามท่ีรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 253 บัญญัติวา “ในการ
ดําเนินงาน ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน สภาทองถ่ิน และผูบริหารทองถ่ินเปดเผยขอมูล และ  รายงานผลการ
ดําเนินงานใหประชาชนทราบ รวมตลอดท้ังมีกลไกลใหประชาชนในทองถ่ินมีสวนรวมดวย ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑและ
วิธีการท่ีกฎหมายบัญญัติ” 

                     องคการบริหารสวนตําบลบางจาก  ไดจัดทําแผนการดําเนินงาน ประจําป งบประมาณ                
พ.ศ. 2565 ตามโครงการท่ีไดรับจัดสรรงบประมาณตามขอบัญญัติงบประมาณ รายจายประจําป   พ.ศ. 2565 ซ่ึง
การจัดทําแผนการดําเนินงานจะทําใหการปฏิบัติงานโครงการ/กิจกรรม  มีความชัดเจนมากข้ึน  และยังเปนเครื่องมือ
หรือปฏิทินกําหนดหวงระยะเวลาในการปฏิบัติงาน  และใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน  โดยมีการวางแผนท่ี
สอดคลองกับภารกิจและประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลบางจาก   การติดตามผลการ
การดําเนินงาน ถือวาเปนกระบวนการสําคัญตอการพัฒนาทองถ่ิน  เปนเครื่องบงชี้วาแผนพัฒนาทองถ่ินสามารถ
นําไปใชใหเกิดการพัฒนา  ท่ีมีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองความตองการของประชาชนไดอยางแทจริง ผลจาก
การดําเนินงานเปนไปตาม เปาหมายหรือไม และทําใหทราบถึงปญหา อุปสรรคขอเสนอแนะในการดําเนินงาน เพ่ือ
จะไดนําขอมูลดังกลาวไป ปรับปรุง แกไขและพัฒนาตอไป องคการบริหารสวนตําบลบางจาก จึงไดดําเนินการ
รายงานผลการดําเนินงาน  รอบ 6 เดือน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 (ระหวางเดือนตุลาคม  2564 - 
มีนาคม  2565)  ตามยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ดังนี้   
ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 1)  วิสัยทัศน 

 องคการบริหารสวนตําบลบางจาก ไดกําหนดวิสัยทัศน (vision) ท่ีแสดงสถานการณในอุดมคติ เพ่ือเปน
จุดมุงหมายความคาดหวังท่ีตองการใหเกิดข้ึนในอนาคตขางหนา ซ่ึงจะสามารถสะทอนถึงสภาวการณของทองถ่ินใน
อนาคตอยางรอบดาน ภายใตการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมดานตางๆ จึงไดกําหนดความคาดหวังท่ีจะเกิดข้ึน 
ในอนาคต ดังนี้ 

“ตําบลบางจากนาอยู  อยางยั่งยืนและม่ันคง” 
 ๒) ยุทธศาสตร 

            คณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลรวมกับประชาคมทองถ่ินสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ  
รวมท้ังองคกรตางๆ  ท่ีเก่ียวของ  ไดกําหนดยุทธศาสตรขององคการบริหารสวนตําบล  8 ยุทธศาสตร โดยมี
รายละเอียดดังนี้  

1.  ยุทธศาสตรการพัฒนา 
2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานแหลงน้ํา 
3.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ  และการสรางรายได 
4.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม   

 5.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม                                                    
6.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณสุข 
7.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการและการมีสวนรวมทางการเมือง 
8.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
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 ๓)  เปาประสงค 
1. พัฒนา ปรับปรุง และบํารุงรักษาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ดานโครงสรางพ้ืนฐาน                 

ใหไดมาตรฐานเพียงพอและสอดคลองกับระบบผังเมืองรวมและมีความพรอมในการรองรับการขยายตัวของเศรษฐกิจ
และสังคมในอนาคต 

2. พัฒนาแหลงน้ําใหเปนกักเก็บน้ํา  และระบายน้ํามิใหทวมขังพ้ืนท่ีการเกษตร  มีน้ําเพียงพอตอการ
อุปโภคบรโิภค  และการเกษตร 

3. พัฒนาและสงเสริมการประกอบอาชีพและรายไดของประชาชนใหเพียงพอยั่งยืน และสอดคลองกับ
วิถีชุมชนโดยนอมนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

4. พัฒนาการศึกษา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน 
5. ประชาชนใหไดรับการดูแล  มีคุณภาพชีวิตท่ีดีของ และไดรับสิทธิตามกฎมายกําหนด                 

อยางท่ัวถึง 
6. ประชาชนมีสุขภาวะท่ีดี ท้ังทางดานรางกายและจิตใจ สติปญญา และสามารถปรับตัวตอ                 

การเปลี่ยนแปลงในทุกดาน 
7. ประชาชนมีศักยภาพในการรวมคิด รวมทํา รวมรับผิดชอบ สามารถแกไขปญหาแลพัฒนาชุมชน

ตนเองไดอยางมีประสิทธิภาพ 
8. บริหารจัดการฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหยั่งยืนควบคูกับวิถีชีวิตของชุมชน 

4)  ตัวช้ีวัด 

1.  ในเขตองคการบริหารสวนตําบลมีโครงสรางพ้ืนฐานใหประชาชนไดใชบริการรอยละ ๘๐  
2. ประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลมีแหลงน้ําในการอุปโภคเพ่ิมมากข้ึนรอยละ ๕ 
3. หมูบาน/ชุมชนมีรายไดเพ่ิมข้ึนในอัตรารอยละ ๕  และพ่ึงตนเองไดมากข้ึน 
4. ประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลรอยละ ๘๐ มีความรูและมีสวนรวมในการพัฒนา การ

ทองเท่ียว  ศาสนา – วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา   
5. ประชาชนไดรับการดูแล  และสวัสดิการจากภาครัฐอยางเทาเทียมกัน 
6. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึนรอยละ  ๑๐  
7. ประชาชนมีสวนรวมในการบริหารจัดการ  และองคกรมีความโปรงใสในการดําเนินงาน                 
8. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  ใหเปนเมืองนาอยู  อยางสมดุล   

         5) คาเปาหมาย 
1. องคการบริหารสวนตําบลบางจากจัดใหมีโครงสรางพ้ืนฐานใหประชาชนไดใชบริการอยางท่ัวถึง               

ไมนอยกวาปละ 3  โครงการ  
2. พัฒนาแหลงน้ํา ,ลดปริมาณการทวมขัง และปญหาภัยแลง  อยางนอยปละ 2 โครงการ 
3. กลุมเกษตรและประชาชน ไดรับการพัฒนาอาชีพ  อยางนอยปละ 2 โครงการ 
4. สงเสริมใหประชาชนมีความรูและบํารุงรักษาศิลปวัฒนธรรมอันดีงามอยางนอยปละ 2 โครงการ 
5. จํานวนผูสูงอายุ  ผู พิการ และประชาชนโดยท่ัวไปท่ีมีสิทธิ  ลงทะเบียนกับองคการบริหาร              

สวนตําบลบางจากเพ่ือขอรับสิทธิ์ไดรับบริการอยางท่ัวถึงทุกคน  รอยละ  100 
6. ครัวเรือนมีคุณภาพ ชีวิตท่ีดีข้ึนมีรอยละ ๘๐ ของ ของครัวเรือนท้ังหมด 

7. ประชาชนผูประสบสาธารณภัยมีความพึงพอใจในการแกไขปญหาความเดือดรอน รอยละ 80 และ
ปญหายาเสพติดท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ีลดลง 

8. องคการบริหารสวนตําบล มีผลการปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิภาพ เพ่ิมข้ึน รอยละ  80 
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9. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไดรับการดูแลรักษา ประชาชนมีสวนรวมในการอนุรักษและฟนฟู
เพ่ิมข้ึน  รอยละ  20  

      6) กลยุทธ 
1. กอสราง ปรับปรุงซอมแซม ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนลาดยาง และสิ่งปลูก สรางกอสรางปรับปรุง 

ซอมแซมถนนลูกรังเพ่ือการเกษตร 
2. ขุดลอกแหลงน้ํา, พัฒนาและสงเสริมสาธารณูปโภค พัฒนาใหเปนเมืองนาอยู รองรับการคา และการ

ทองเท่ียว 
3. พัฒนาและสงเสริมอาชีพเพ่ือเพ่ิมรายไดใหแกประชาชน, พัฒนาเกษตรกรใหมีความรูเรื่องเกษตร

อินทรียและพัฒนาทักษะในการประกอบอาชีพ, สงเสริมเศรษฐกิจพอเพียง ,พัฒนาคุณภาพผลผลิตทาง การเกษตร, 
สงเสริมคุณภาพชีวิตและความม่ันคงของประชาชน,สรางความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพยสิน 

4. พัฒนาแหลงเรียนรูใหทันสมัย, พัฒนาบุคลากรทาการศึกษา, สงเสริมสนับสนุนการศึกษา และพัฒนา
คุณภาพเด็กกอนวัย เรียน, สงเสริมกิจกรรมการ เรียนการสอนเพ่ือพัฒนา คุณภาพเด็กในวัยเรียน, พัฒนา และ
สงเสริมการศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน 

5. พัฒนาสงเสริมสุขภาพและ คุณภาพชีวิตของประชาชน , สงเสริมดานสวัสดิการของผูสูงอายุ/                  
คนพิการ /ผูดอยโอกาส/ผูปวยเอดส   

6. ปองกันการแพรระบาดของโรค และการปศุสัตว, สงเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางดาน
สาธารณสุข 

7. การบริหารจัดการ องคกรตามหลักธรรมาภิบาล, สงเสริมสวัสดิการสังคมและคุณภาพชีวิตของ 
ประชาชน, พัฒนาและ สงเสริมกิจกรรมการมี 

8. พัฒนาสงเสริมการปองกัน รักษาปาชุมชน, ปองกัน น้ําทวมขังภายในชุมชน, ปรับปรุงภูมิทัศนภายใน 
ชุมชน, สงเสริมการจัดการ ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ภายในชุมชน               
    6) แผนงาน 

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
    1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
    1.2  แผนงานเคหะและชุมชน 

 2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานแหลงน้ํา 
     2.1 แผนงานการเกษตร 

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจและการสรางรายได 
    3.1 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
    4.1 แผนงานการศึกษา 
    4.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม 
5.1 แผนงานสังคมสงเคราะห 
5.2 แผนงานงบกลาง 

    5.3 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 
6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณสุข 
    6.1 แผนงานสาธารณสุข 
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7. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานบริหารจัดการและการมีสวนรวมทางการเมือง 
    7.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
    7.2 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 
    7.3 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
8.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
   8.1 แผนงานการเกษตร 
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ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลบางจาก 
ปงบประมาณ  พ.ศ. ไตรมาสท่ี  1 – 2 (ตลุาคม  2564 – มีนาคม 2565) 

 
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
   1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ลําดับ
ท่ี 

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 

ผลการดําเนินงาน 
ผลการเบิกจาย 
งบประมาณ 

(บาท) 

หนวยงาน
ดําเนินการ 

หมายเหตุ 
ดําเนินการ 
แลวเสร็จ 

ระหวาง 
ดําเนินการ 

ยังไมได
ดําเนินการ 

ยกเลิก/ 
ไมได

ดําเนินการ 
1.  โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพรอมราง

ระบายน้ําจากบานนางนริน เหลืองทอง ถึงบานนาย
มานะ คงคาชวย หมูท่ี 3 

469,000   /  0 กองชาง  

2.  โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพรอม 
ฝงทอ เลียบบานนายเอนก บุญมา ไปถึง ทอลอด  
หมูท่ี 6 เชื่อมตอทางหลวงชนบท หมายเลข 1023 
(หมูท่ี 1) 

463,000   /  0 กองชาง  

3.  โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย 
บานนายคลอย เอ่ียมสําอาง ถึงบานคุณพรชนก  
ชุมจันทร หมูท่ี 5 

465,000   /  0 กองชาง  

4.  โครงการติดตั้งไฟฟาแสงสวาง หมูท่ี 7 480,000   /  0 กองชาง  
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2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานแหลงน้ํา 

2.1  แผนงานการเกษตร 

 

ลําดับ
ท่ี 

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 

ผลการดําเนินงาน ผลการเบิกจาย 
งบประมาณ 

(บาท) 

หนวยงาน
ดําเนินการ 

หมายเหตุ ดําเนินการ 
แลวเสร็จ 

ระหวาง 
ดําเนินการ 

ยังไมได
ดําเนินการ 

ยกเลิก/ 
ไมไดดําเนินการ 

1.  โครงการขุดลอกดินเลนคลองเลียบถนนนาสองรอย 
ม.8 เชื่อมคลองสงน้ํา กลางทุง หมูท่ี 3 

127,000 /    127,000 กองชาง  
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3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ  และการพัฒนารายได 
     3.1  แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 

 

ลําดับ
ท่ี 

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 

ผลการดําเนินงาน ผลการเบิกจาย 
งบประมาณ 

(บาท) 

หนวยงาน
ดําเนินการ 

หมายเหตุ ดําเนินการ 
แลวเสร็จ 

ระหวาง 
ดําเนินการ 

ยังไมได
ดําเนินการ 

ยกเลิก/ 
ไมไดดําเนินการ 

1.  โครงการครอบครัวไทยหางไกล ยาเสพติด 10,000   /  0 สํานักงานปลัด  

2.  โครงการฝกอบรมอาชีพใหแกประชาชน 10,000   /  0 สํานักงานปลัด  

3.  โครงการสงเสริมและพัฒนาบทบาทสตรี 
ตําบลบางจาก 

10,000   /  0 สํานักงานปลัด  

 
 
 
3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ  และการพัฒนารายได 
      3.2  แผนงานการเกษตร 

 

ลําดับ
ท่ี 

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 

ผลการดําเนินงาน ผลการเบิกจาย 
งบประมาณ 

(บาท) 

หนวยงาน
ดําเนินการ 

หมายเหตุ ดําเนินการ 
แลวเสร็จ 

ระหวาง 
ดําเนินการ 

ยังไมได
ดําเนินการ 

ยกเลิก/ 
ไมไดดําเนินการ 

1.  โครงการกอสรางลานคอนกรีต (ลานตากขาว)  
ในสวนท่ีเหลือ หมูท่ี 2 ต.บางจาก อ.เมือง  
จ.เพชรบุรี จํานวน  2 จุด 

191,000   /  0 กองชาง  
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4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม 

   4.1  แผนงานการศึกษา 

 

ลําดับ
ท่ี 

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 

ผลการดําเนินงาน ผลการเบิกจาย 
งบประมาณ 

(บาท) 

หนวยงาน
ดําเนินการ 

หมายเหตุ ดําเนินการ 
แลวเสร็จ 

ระหวาง 
ดําเนินการ 

ยังไมได
ดําเนินการ 

ยกเลิก/ 
ไมไดดําเนินการ 

1.  โครงการจัดกิจกรรม/โครงการตางๆของ 
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต.บางจาก 

๑๐,๐๐๐   /  0 สํานักงานปลัด  

2.  โครงการจัดกิจกรรมงานวันเด็กแหงชาติ ๑๐๐,๐๐๐   /  0 สํานักงานปลัด  

3.  โครงการสนับสนุนการเรยีนรูนอกสถานท่ี 
เพ่ือสานสัมพันธบานและศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

๑๐,๐๐๐   /  0 สํานักงานปลัด  

4.  โครงการสนับสนุนคาใชจายในการบริหาร
การศึกษา 

๓๕๘,๘๗๕  /   ๓๖,๗๕๐ สํานักงานปลัด  

5.  คาอาหารเสริมนม 347,335      สํานักงานปลัด  

6.  อุดหนุนคาอาหารกลางวันโรงเรียน  
วัดทองนพคุณฯ 

546,000  /   ๒๕๘,๓๐๐ สํานักงานปลัด  
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4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม 

   4.2  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

 

ลําดับ
ท่ี 

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 

ผลการดําเนนิงาน ผลการเบิกจาย 
งบประมาณ 

(บาท) 

หนวยงาน
ดําเนินการ 

หมายเหตุ ดําเนินการ 
แลวเสร็จ 

ระหวาง 
ดําเนินการ 

ยังไมได
ดําเนินการ 

ยกเลิก/ 
ไมไดดําเนินการ 

1.  โครงการจัดกิจกรรมวันสําคัญทางพุทธศาสนา ๑๐,๐๐๐   /  0 สํานักงานปลัด  

2.  โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต ๑๐๐,๐๐๐   /  0 สํานักงานปลัด  

3.  อุดหนุนการจัดงานพระนครคีรี- เมืองเพชร ๑๕,๐๐๐   /  0 สํานักงานปลัด  

4.  โครงการแขงขันเรือยาวเนือ่งในประเพณี 
วันลอยกระทง 

๑๕๐,๐๐๐   /  0 สํานักงานปลัด  
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๕. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม 

    5.1 แผนงานสังคมสงเคราะห 

ลําดับ
ท่ี 

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 

ผลการดําเนินงาน ผลการเบิกจาย 
งบประมาณ 

(บาท) 

หนวยงาน
ดําเนินการ 

หมายเหตุ ดําเนินการ 
แลวเสร็จ 

ระหวาง 
ดําเนินการ 

ยังไมได
ดําเนินการ 

ยกเลิก/ 
ไมไดดําเนินการ 

1.  โครงการสงเคราะหผูสูงวัยใสใจผูดอยโอกาสและคน
ไรท่ีพ่ึง 

๕,๐๐๐   /  0 สํานักงานปลัด  

2.  โครงการอบรมทักษะอาชีพแกคนพิการและ
ผูดอยโอกาส 

๕,๐๐๐   /  0 สํานักงานปลัด  

 

๕. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม 

  5.2  แผนงานงบกลาง 

 

ลําดับ
ท่ี 

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 

ผลการดําเนินงาน ผลการเบิกจาย 
งบประมาณ 

(บาท) 

หนวยงาน
ดําเนินการ 

หมายเหตุ ดําเนนิการ 
แลวเสร็จ 

ระหวาง 
ดําเนินการ 

ยังไมได
ดําเนินการ 

ยกเลิก/ 
ไมไดดําเนินการ 

1.  เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 108,282  /   42,724 สํานักงานปลัด  

2.  เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 5,000  /   4,682 สํานักงานปลัด  

3.  เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ 3,794,400  /   1,727,600 สํานักงานปลัด  

4.  เบี้ยยังชีพคนพิการ 561,600  /   220,200 สํานักงานปลัด  

5.  เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส 54,000  /   15,000 สํานักงานปลัด  

6.   เงินสํารองจาย 80,000  /   30,713 สํานักงานปลัด  

7.  กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับตําบล 40,000 /    40,000 สํานักงานปลัด  

8.  เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ
สวนทองถ่ิน (กบท.) 

288,000 /    288,000 สํานักงานปลัด  



12 
 

 
๖. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณสุข 

     6.๑  แผนงานสาธารณสุข 

ลําดับ
ท่ี 

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 

ผลการดําเนินงาน ผลการเบิกจาย 
งบประมาณ 

(บาท) 

หนวยงาน
ดําเนินการ 

หมายเหตุ ดําเนินการ 
แลวเสร็จ 

ระหวาง 
ดําเนินการ 

ยังไมได
ดําเนินการ 

ยกเลิก/ 
ไมไดดําเนินการ 

1.  โครงการดําเนินงานตามแนวพระราชดําริดาน
สาธารณสุข 

๑๖๐,๐๐๐   /  0 สํานักงานปลัด  
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๗. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการและการมีสวนรวมทางการเมือง 

    7.๑  แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

ลําดับ
ท่ี 

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 

ผลการดําเนินงาน ผลการเบิกจาย 
งบประมาณ 

(บาท) 

หนวยงาน
ดําเนินการ 

หมายเหตุ ดําเนินการ 
แลวเสร็จ 

ระหวาง 
ดําเนินการ 

ยังไมได
ดําเนินการ 

ยกเลิก/ 
ไมไดดําเนินการ 

1.  โครงการเลือกตั้งขององคการบริหารสวน 
ตําบลบางจาก  

๓๖๐,๐๐๐ /    181,946.3 สํานักงานปลัด  

2.  โครงการประชาคมหมูบาน ๑-๘        ๕,๐๐๐ /    3,500 สํานักงานปลัด  

3.  โครงการประชาคมตําบลบางจาก 8,๐๐๐ /    0 สํานักงานปลัด  

4.  โครงการฝกอบรมศึกษางานเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการบริหารงาน อบต. และการมี
สวนรวมของชุมชน 

๕๐,๐๐๐   /  0 สํานักงานปลัด  

5.  โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ
พนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง 

๑๐,๐๐๐   /  0 สํานักงานปลัด  

6.  โครงการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม . 
คณะผูบริหาร สมาชิก อบต. พนักงาน    
สวนตําบลและลูกจาง อบต.บางจาก 

๕,๐๐๐   /  0 สํานักงานปลัด  

7.  โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันคลายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิ
พลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 

20,000   /  0 สํานักงานปลัด  

8.  โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิม  พระ
ชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ พระเจาอยูหัว 

20,000   /  0 สํานักงานปลัด  

9.  โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์

20,000   /  0 สํานักงานปลัด  
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ลําดับ
ท่ี 

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 

ผลการดําเนินงาน ผลการเบิกจาย 
งบประมาณ 

(บาท) 

หนวยงาน
ดําเนินการ 

หมายเหตุ ดําเนินการ 
แลวเสร็จ 

ระหวาง 
ดําเนินการ 

ยังไมได
ดําเนินการ 

ยกเลิก/ 
ไมไดดําเนินการ 

พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปหลวง 
 

10.  โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจาฯ พระราชินี 

20,000   /  0 สํานักงานปลัด  

11.  โครงการบริหารอํานวยการศูนยประสานการ
ปฏิบัติการรวม และอํานวยความสะดวกแก
ประชาชนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ระดับ
อําเภอเมืองเพชรบรุ ีประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2565 (ศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือ
ประชาชน) 

11,500   /  0 สํานักงานปลัด  

12.  โครงการจัดทําแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยสิน 150,000   /  0 สํานักงานปลัด  

13.  โครงการใหบรกิารประชาชนในการชําระภาษี 5,000   /  0 สํานักงานปลัด  
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๗. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการและการมีสวนรวมทางการเมือง 

      7.2  แผนงานรักษาความสงบภายใน 
      

ลําดับ
ท่ี 

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 

ผลการดําเนินงาน ผลการเบิกจาย 
งบประมาณ 

(บาท) 

หนวยงาน
ดําเนินการ 

หมายเหตุ ดําเนินการ 
แลวเสร็จ 

ระหวาง 
ดําเนินการ 

ยังไมได
ดําเนินการ 

ยกเลิก/ 
ไมไดดําเนินการ 

1.  โครงการอบรมใหความรูเก่ียวกับเรื่องจราจร 10,000   /  0 สํานักงานปลัด  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



16 
 

 

๘. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

   8.๑  แผนงานการเกษตร 

ลําดับ
ท่ี 

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 

ผลการดําเนินงาน ผลการเบิกจาย 
งบประมาณ 

(บาท) 

หนวยงาน
ดําเนินการ 

หมายเหตุ ดําเนินการ 
แลวเสร็จ 

ระหวาง 
ดําเนินการ 

ยังไมได
ดําเนินการ 

ยกเลิก/ 
ไมไดดําเนินการ 

1.  โครงการเยาวชนรวมใจอนุรักษธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 

๕,๐๐๐   /  0 สํานักงานปลัด  

 


