
รายงานผลการด าเนินงานในรอบ 6 เดือน ประจ าปี พ.ศ. 2565 
(ระหว่างเดือน ตุลาคม 2564 – เดือน มีนาคม 2565)  

ขององค์การบริหารส่วนต าบลบางแก้วฟ้า 
 
ก. วิสัยทัศน์ ของอบต.บางแก้วฟา้  
    “มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิต ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง เคารพเสียงประชาชน” 
ข. พันธกิจ ของอบต.บางแก้วฟ้า  
    - 
ค. ยทุธศาสตร์การพฒันา ของอบต.บางแก้วฟ้าได้ก าหนดยทุธศาสตร์และแนวทางการพฒันายทุธศาสตร์ไว้ 
6 ยุทธศาสตร์ ดังนี ้
ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 
        1. แผนงานเคหะและชุมชน 
        2. แผนงานอุตสาหกรรม 
        3. แผนงานการพานิชย์ 
ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านคณุภาพชีวิต 
        1. แผนงานรักษาความสงบภายใน 
        2. แผนงานสาธารณสุข 
        3. แผนงานสังคมสงเคราะห ์
        4. แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน 
ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการศกึษา กีฬา วัฒนธรรมและประเพณี 
        1. แผนงานการศึกษา 
        2. แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและประเพณี 
ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
        1. แผนงานเกษตร 
ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านเศรษฐกิจและการท่องเทีย่ว 
        1. แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านบริหารจดัการ 
        1. แผนงานบริหารทั่วไป 
        2. แผนงานเคหะชุมชน 
        3. แผนงานอุตสาหกรรมการโยธา 
        4. แผนงานงบกลาง 
 
 
 
 
 
 
 
ง. การวางแผน 



อบต.บางแก้วฟ้า ได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) 
ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัด
เวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ 
ก่อนน ามาจัดท าโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนา 3 ปี ต่อไป  

อบต.บางแก้วฟ้า ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) โดยได้ก าหนดโครงการที่จะ
ด าเนินการตามแผนพัฒนา5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) 

 
ยุทธศาสตร์ 2561 2562 2563 

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

13 28,858,000.00 24 35,284,300.00 27 42,998,900.00 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านคุณภาพ
ชีวิต 

19 6,340,050.00 21 7,100,000.00 26 7,908,550.00 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การศึกษา กีฬา 
วัฒนธรรมและ
ประเพณี 

16 1,914,280.00 22 1,991,590.00 22 2,028,590.00 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

0 0.00 3 482,010.00 1 20,000.00 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
เศรษฐกิจและการ
ท่องเที่ยว 

1 30,000.00 1 30,000.00 1 30,000.00 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านบริหาร
จัดการ 

10 1,678,600.00 9 1,028,000.00 12 1,208,500.00 

รวม 59 38,820,930.00 80 45,915,900.00 89 54,194,540.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ยุทธศาสตร์ 2564 2565 

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

29 44,263,278.41 22 45,201,100.00 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านคุณภาพ
ชีวิต 

23 7,995,000.00 23 8,495,000.00 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การศึกษา กีฬา 
วัฒนธรรมและ
ประเพณี 

23 2,063,590.00 22 2,028,590.00 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

14 628,500.00 14 648,900.00 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
เศรษฐกิจและการ
ท่องเที่ยว 

1 30,000.00 1 30,000.00 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านบริหาร
จัดการ 

14 1,741,150.00 15 3,030,000.00 

รวม 104 56,721,518.41 97 59,433,590.00 

 
จ. การจดัท างบประมาณ 
ผู้บริหารอบต.บางแก้วฟ้า ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติ
งบประมาณ จ านวน 41 โครงการ งบประมาณ 11,437,675 บาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร ์ โครงการ งบประมาณ 
ตามข้อบญัญตัิ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 1 703,000.00 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 13 8,326,000.00 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา วัฒนธรรมและ
ประเพณ ี

6 729,775.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 14 648,900.00 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว - - 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารจัดการ 7 1,030,000.00 

รวม 41 11,437,675.00 



    รายละเอียดโครงการในข้อบญัญตังิบประมาณ อบต.บางแก้วฟ้า มีดังนี้ 
 

 ล าดับ ยุทธศาสตร์ โครงการ  จ านวนงบประมาณ หน่วยงานที
รับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

1.  ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการ
ปรับปรุงถนน
สายประทานสุข 
หมู่ที่ 3  

703,000.00 ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
และปลอดภัยในการ
สัญจร 

ปรับปรุงถนนสาย
ประทานสุข หมู่ที่ 3 
ขนาดผิวจราจร กว้าง 
4.00 เมตร ยาว 360 
เมตร หนา 0.50 เมตร 
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
1,440 ตารางเมตร ด้วย
หินคลุกพ้ืนทาง บดอัด
แน่น ตามแบบแปลนของ
องค์การบริหารส่วนต าบล
บางแก้วฟ้า 

2.  ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการ
ป้องกันและลด
อุบัติเหตุทาง
ถนนและ
ให้บริการ
ประชาชน
ในช่วงเทศกาล
ปีใหม ่ 

10,000.00 ส านักปลัด อบจ.
, ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาลปีใหม่  

ประชาชน หมู่ที่ 1 -5  

3.  ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการ
ป้องกันและลด
อุบัติเหตุทาง
ถนนและ
ให้บริการ
ประชาชน
ในช่วงเทศกาล
สงกรานต์ 

10,000.00 ส านักปลัด อบจ.
, ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาล
สงกรานต์ 

ประชาชน หมู่ที่ 1 -5  

4.  ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการอบรม
การดับเพลิง
เบื้องต้น 

30,000.00 ส านักปลัด อบจ.
, ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อให้ผู้น าชุมชน อป
พร. เยาวชน 
บุคลากรขององค์การ
บริหารส่วนต าบลบาง
แก้วฟ้าตระหนักถึง
อันตรายจากการเกิด
อัคคีภัย ตลอดจน
สามารถใช้เครื่อง
ดับเพลิงได้อย่าง
ถูกต้องและมี
ประสิทธิภาพ  

ผู้น าชุมชน อปพร. 
เยาวชน บุคลากรของ
องค์การบริหารส่วนต าบล
บางแก้วฟ้า 50 คน 

5.  ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการรณรงค์
ป้องกันและ
ควบคุม
โรคติดต่อน า
โดยยุงลาย 

50,000.00 ส านักปลัด อบจ.
, ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อก าจัดลูกน้ า
ยุงลาย ในแหล่ง
เพาะพันธุ์ยุงลาย 
ก าจัดยุงลายเต็มวัย 
ในพ้ืนที่เสี่ยง รณรงค์
ให้ประชาชนก าจัด
ยุงลาย ควบคุมการ
ระบาดของโรคติดต่อ
น าโดยยุงลาย 

ก าจัดลูกน้ ายุงลาย ท าลาย
แหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย 
และพ่นสารเคมีก าจัดยุง
ตัวแก่ ตามรอบรณรงค์ 



 
 ล าดับ ยุทธศาสตร์ โครงการ  จ านวนงบประมาณ หน่วยงานที

รับผิดชอบ 
วัตถุ 

ประสงค์ 
ผลผลิต 

6.  ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการสตัว์
ปลอดโรค คน
ปลอดภัยจาก
โรคพิษสุนัขบ้า
ตามพระ
ปณิธาน 
ศาสตราจารย์ 
ดร.สมเด็จพระ
เจ้าน้องนางเธอ 
เจ้าฟ้าจุฬาภรณ
วลัยลักษณ์ อัคร
ราชกุมารี กรม
พระศรี
สวางควัฒนวร
ขัตติยราชนารี 

100,000.00 ส านักปลัด อบจ.
, ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อป้องกันการเกิด
โรคพิษสุนัขบ้าจาก
สุนัขและแมวในพ้ืนที่ 

พื้นที่ด าเนินการ  
หมู่ที ่1 - 5 

7.  ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการ
จ่ายเงินเบี้ยยัง
ชีพผู้สูงอายุ 

6,500,000.00 ส านัก/กอง
สวัสดิการสังคม 

เพื่อบรรเทาความ
เดือดร้อนของ
ผู้สูงอายุ 

จ่ายเบี้ยยังชีพใหแ้ก่
ผู้สูงอายุ หมู่ที่ 1 - 5 

8.  ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการ
จ่ายเงินเบี้ย
ความพิการ 

1,500,000.00 ส านัก/กอง
สวัสดิการสังคม 

เพื่อบรรเทาความ
เดือดร้อนของผู้พิการ 

จ่ายเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้
พิการ หมู่ที่ 1 - 5 

9.  ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการ
จ่ายเงิน
สงเคราะห์เพื่อ
การยังชีพผู้ป่วย
เอดส ์

36,000.00 ส านัก/กอง
สวัสดิการสังคม 

เพื่อบรรเทาความ
เดือดร้อนของผู้ป่วย
เอดส ์

จ่ายเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้ป่วย
เอดส์หมู่ที่ 1 - 5 

10.  ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการ
ส่งเสริม
สนับสนุนการ
ด าเนินงานตาม
หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจ
พอเพียง ระดับ
ครัวเรือน ระดับ
ชุมชนและ
ระดับองค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

20,000.00 ส านัก/กอง
สวัสดิการสังคม 

เพื่อส่งเสริมให้ชุมชน
มีความเข้มแข็งใน
ด้านเศรษฐกิจตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

ครัวเรือนน าร่อง หมู่ที่ 1 - 
5 ต าบล บางแก้วฟ้า 
จ านวนประมาณ 50 
ครัวเรือน 

11.  ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการ
ป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการ
มีเพศสัมพันธ์
ก่อนวัยอันควร 

20,000.00 ส านัก/กอง
สวัสดิการสังคม 

เพื่อสร้างความตระหนัก 
และองคค์วามรูเ้รื่อง
บทบาทและคุณค่าของ
ความเป็นชาย/หญงิ ใน
สังคมพัฒนาการทาง
เพศ การจัดการอารมณ์ 
สัมพันธภาพทางเพศ 
พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ
ของวยัรุ่น การ
เสริมสร้างสขุภาพวยัรุ่น  

กลุ่มเยาวชนในต าบล บาง
แก้วฟ้าอายุระหว่าง ๑3 - 
๑8 ป ีจ านวน 50 คน 



 
 ล าดับ ยุทธศาสตร์ โครงการ  จ านวนงบประมาณ หน่วยงานที

รับผิดชอบ 
วัตถุ 

ประสงค์ 
ผลผลิต 

12.  ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการ
ส่งเสริมการฝึก 
และประกอบ
อาชีพ 

20,000.00 ส านัก/กอง
สวัสดิการสังคม 

เพื่อส่งเสริมการ
ประกอบอาชีพของ
กลุ่มสตรี หรือ
ประชาชนต าบลบาง
แก้วฟ้า เพื่อสร้าง
ทางเลือกให้
ประชาชน มีรายได้
เพียงพอต่อการ
ด ารงชีวิต และ
สามารถพึ่งพาตนเอง
ได้อย่างยั่งยืน  

กลุ่มสตรีหรือประชาชน 
ต าบลบางแก้วฟ้า จ านวน
ประมาณ 50 คน 

13.  ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการ
ป้องกันปัญหา
ยาเสพติด 

20,000.00 ส านักปลัด อบจ.
, ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อจัดกิจกรรม
รณรงค์ และให้
ความรู้เกี่ยวกับยา
เสพติด 

เด็กและเยาวชนจ านวน 
50 คน 

14.  ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการอบรม
ให้ความรู้
ประชาธิปไตย 

10,000.00 ส านักปลัด อบจ.
, ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อให้ประชาชนใน
ต าบลบางแก้วฟ้า ได้
เรียนรู้และฝึกตนเอง
เกี่ยวกับการใช้สิทธิ
เสรีภาพ ความเสมอ
ภาคและหน้าที่ตาม
ระบบประชาธิปไตย 

ประชาชน หมู่ที่ 1 ? 5 
ต าบลบางแก้วฟ้า จ านวน
ประมาณ 50 คน 

15.  ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การศึกษา กีฬา 
วัฒนธรรมและ
ประเพณี 

โครงการอาหาร
กลางวัน เด็ก
นักเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
ต าบลบางแก้ว
ฟ้า 

87,465.00 ส านัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

จ่ายเป็นค่าจ้างเหมา
ประกอบอาหาร
กลางวันของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กต าบล
บางแก้วฟ้า 

นักเรียนศูนย์พัฒนา เด็ก
เล็กต าบลบางแก้วฟ้า คน
ละ 20 บาท จ านวน 
245 วัน 

16.  ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การศึกษา กีฬา 
วัฒนธรรมและ
ประเพณี 

โครงการ
ค่าใช้จ่ายในการ
จัดซื้อสื่อการ
เรียนการสอน
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

28,900.00 ส านัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

- เพื่อจ่ายเป็นค่า
จัดซื้อสื่อการเรียน
การสอนตาม
มาตรฐาน สื่อการ
เรียนการสอน 
รายการวัสดุ
การศึกษาและเครื่อง
เล่นพัฒนาการเด็ก
ส าหรับเด็กปฐมวัย  
(3 - 5 ขวบ) ใน 
ศพด. คนละ 1,700 
บาท  

นักเรียนศูนย์พัฒนา เด็ก
เล็กต าบล บางแก้วฟ้า 

 
 
 
 
 
 



 ล าดับ ยุทธศาสตร์ โครงการ  จ านวนงบประมาณ หน่วยงานที
รับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

17.  ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การศึกษา กีฬา 
วัฒนธรรมและ
ประเพณี 

โครงการ
สนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการ
บริหาร
สถานศึกษา 

19,210.00 ส านัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย 1. 
ค่าเครื่องแบบ
นักเรียน คนละ 300 
บาท 2. ค่าหนังสือ
เรียน คนละ 200 
บาท 3. ค่าอุปกรณ์ 
การเรียน คนละ 
200 บาท 4. ค่า
กิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน คนละ 
430 บาท 

นักเรียนศูนย์พัฒนา เด็ก
เล็กต าบล บางแก้วฟ้า คน
ละ 1,130 บาท 

18.  ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การศึกษา กีฬา 
วัฒนธรรมและ
ประเพณี 

โครงการอาหาร
กลางวันส าหรับ
นักเรียนชั้น 
อนุบาลถึง
ประถมศึกษาปี
ที่ 6 โรงเรียน
วัดบางพระ 

529,200.00 ส านัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อให้เด็กนักเรียน
ได้รับประทานอาหาร
กลางวันที่ถูกหลัก
โภชนาการ 

นักเรียนชั้นอนุบาลถึง
ประถมศึกษา ปีที่ 6 
โรงเรียนวัดบางพระ 

19.  ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การศึกษา กีฬา 
วัฒนธรรมและ
ประเพณี 

โครงการแห่
เทียนจ าน า
พรรษา 

30,000.00 ส านัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อสืบสานและ
อนุรักษ์ประเพณีแห่
เทียนจ าน าพรรษา 

ประชาชนในเขตใกล้เคียง
จ านวน 100 คน 

20.  ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การศึกษา กีฬา 
วัฒนธรรมและ
ประเพณี 

โครงการจัดงาน
ประเพณีวัน
ลอยกระทง 

35,000.00 ส านัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพือ่สืบสานและ
อนุรักษ์ประเพณีวัน
ลอยกระทง 

ประชาชนในเขตใกล้เคียง
จ านวน 100 คน 

21.  ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม 

โครงการเฉลิม
พระเกียรติ การ
ด าเนินการหรือ
สนับสนุน
โครงการอัน
เนื่องมาจาก
พระราชด าริ 

20,000.00 ส านักปลัด อบจ.
, ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อสนับสนุน - 
โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชด าริสมเด็จ
พระกนิษฐาธิราช 
เจ้ากรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา
สยามบรมราชกุมารี  

ประชาชน หมู่ที่ 1 -5 

22.  ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม 

โครงการจ้าง
เหมาก าจัด
วัชพืชด้วยเรือ 
หรือแรงงานคน 
(คลองบางแก้ว
ฟ้า) หมู่ที่ 1 

149,200.00 ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อก าจัดวัชพืชและ
ดูแลคลองธรรมชาติ
ในต าบลเพื่อให้น าน้ า
ในล าคลองมาใช้
ประโยชน์ได้ 

จ้างเหมาก าจัดวัชพืชด้วย
เรือหรือแรงงานคน (คลอง
บางแก้วฟ้า) หมู่ที่ 1 
ความกว้าง 15 เมตร 
ความยาว 4,000 เมตร  

 
 
 
 
 



 ล าดับ ยุทธศาสตร์ โครงการ  จ านวนงบประมาณ หน่วยงานที
รับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

23.  ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม 

โครงการจ้าง
เหมาก าจัด
วัชพืชด้วยเรือ 
หรือแรงงานคน 
(คลองบางบอน) 
หมู่ที่ 1 
เชื่อมต่อ หมู่ที่ 
2 

219,300.00 ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อก าจัดวัชพืชและ
ดูแลคลองธรรมชาติ
ในต าบลเพื่อให้น าน้ า
ในล าคลองมาใช้
ประโยชน์ได้ 

จ้างเหมาก าจัดวัชพืชด้วย
เรือหรือแรงงานคน (คลอง
บางบอน) หมู่ที่ 1 
เชื่อมต่อ หมู่ที่ 2 ความ
กว้าง 18 เมตร ความยาว 
4,900 เมตร  

24.  ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม 

โครงการจ้าง
เหมาก าจัด
วัชพืชด้วยเรือ 
หรือแรงงานคน 
(คลองชัยขันธ์) 
หมู่ที่ 1 

129,800.00 ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อก าจัดวัชพืชและ
ดูแลคลองธรรมชาติ
ในต าบลเพื่อให้น าน้ า
ในล าคลองมาใช้
ประโยชน์ได้ 

จ้างเหมาก าจัดวัชพืชด้วย
เรือหรือแรงงานคน (คลอง
ชัยขันธ์) หมู่ที่ 1 ความ
กว้าง 18 เมตร ความยาว 
2,900 เมตร  

25.  ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม 

โครงการจ้าง
เหมาก าจัด
วัชพืชด้วยเรือ 
หรือแรงงานคน 
(คลองตาอิน) 
หมู่ที่ 1 

31,300.00 ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อก าจัดวัชพืชและ
ดูแลคลองธรรมชาติ
ในต าบลเพื่อให้น าน้ า
ในล าคลองมาใช้
ประโยชน์ได้ 

จ้างเหมาก าจัดวัชพืชด้วย
เรือหรือแรงงานคน (คลอง
ตาอิน) หมู่ที่ 1 ความ
กว้าง 7 เมตร ความยาว 
1,800 เมตร  

26.  ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม 

โครงการจ้าง
เหมาก าจดั
วัชพืชด้วยเรือ 
หรือแรงงานคน 
(คลองใหม่) หมู่
ที่ 1 

13,600.00 ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อก าจัดวัชพืชและ
ดูแลคลองธรรมชาติ
ในต าบลเพื่อให้น าน้ า
ในล าคลองมาใช้
ประโยชน์ได้ 

จ้างเหมาก าจัดวัชพืชด้วย
เรือหรือแรงงานคน (คลอง
ใหม่) หมู่ที่ 1 ความกว้าง 
5 เมตร ความยาว 
1,100 เมตร  

27.  ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม 

โครงการจ้าง
เหมาก าจัด
วัชพืชด้วยเรือ 
หรือแรงงานคน 
(คลองหัวไผ่ลุง
บุญ) หมู่ที่ 1 

3,000.00 ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อก าจัดวัชพืชและ
ดูแลคลองธรรมชาติ
ในต าบลเพื่อให้น าน้ า
ในล าคลองมาใช้
ประโยชน์ได้ 

จ้างเหมาก าจัดวัชพืชด้วย
เรือหรือแรงงานคน (คลอง
หัวไผ่ลุงบุญ) หมู่ที่ 1 
ความกว้าง 4 เมตร ความ
ยาว 310 เมตร  

28.  ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม 

โครงการจ้าง
เหมาก าจัด
วัชพืชด้วยเรือ 
หรือแรงงานคน 
(คลองสวน
กล้วยไม้) หมู่ที่ 
1 

2,800.00 ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อก าจัดวัชพืชและ
ดูแลคลองธรรมชาติ
ในต าบลเพื่อให้น าน้ า
ในล าคลองมาใช้
ประโยชน์ได้ 

จ้างเหมาก าจัดวัชพืชด้วย
เรือหรือแรงงานคน (คลอง
สวนกล้วยไม้) หมู่ที่ 1 
ความกว้าง 4 เมตร ความ
ยาว 290 เมตร  

29.  ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม 

โครงการจ้าง
เหมาก าจัด
วัชพืชด้วยเรือ 
หรือแรงงานคน 
(คลองราง
ส้มป่อย) หมู่ที่ 
2 

17,100.00 ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อก าจัดวัชพืชและ
ดูแลคลองธรรมชาติ
ในต าบลเพื่อให้น าน้ า
ในล าคลองมาใช้
ประโยชน์ได้ 

จ้างเหมาก าจัดวัชพืชด้วย
เรือหรือแรงงานคน (คลอง
รางส้มป่อย) หมู่ที่ 2 
ความกว้าง 7 เมตร ความ
ยาว 990 เมตร  

 
 
 



 ล าดับ ยุทธศาสตร์ โครงการ  จ านวนงบประมาณ หน่วยงานที
รับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

30.  ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม 

โครงการจ้าง
เหมาก าจัด
วัชพืชด้วยเรือ 
หรือแรงงานคน 
(คลองรางพม่า) 
หมู่ที่ 2 

5,000.00 ส านกั/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อก าจัดวัชพืชและ
ดูแลคลองธรรมชาติ
ในต าบลเพื่อให้น าน้ า
ในล าคลองมาใช้
ประโยชน์ได้ 

จ้างเหมาก าจัดวัชพืชด้วย
เรือหรือแรงงานคน (คลอง
รางพม่า) หมู่ที่ 2 ความ
กว้าง 7 เมตร ความยาว 
290 เมตร  

31.  ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม 

โครงการจ้าง
เหมาก าจัด
วัชพืชด้วยเรือ 
หรือแรงงานคน 
(คลองบางภาษี
น้อย) หมู่ที่ 4 

1,400.00 ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อก าจัดวัชพืชและ
ดูแลคลองธรรมชาติ
ในต าบลเพื่อให้น าน้ า
ในล าคลองมาใช้
ประโยชน์ได้ 

จ้างเหมาก าจัดวัชพืชด้วย
เรือหรือแรงงานคน (คลอง
บางภาษีน้อย) หมู่ที่ 4 
ความกว้าง 6 เมตร ความ
ยาว 100 เมตร  

32.  ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม 

โครงการจ้าง
เหมาก าจัด
วัชพืชด้วยเรือ 
หรือแรงงานคน 
(คลองเหมือง
นา) หมู่ที่ 5 

43,700.00 ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อก าจัดวัชพืชและ
ดูแลคลองธรรมชาติ
ในต าบลเพื่อให้น าน้ า
ในล าคลองมาใช้
ประโยชน์ได้ 

จ้างเหมาก าจัดวัชพืชด้วย
เรือหรือแรงงานคน (คลอง
เหมืองนา) หมู่ที่ 5 ความ
กว้าง 8 เมตร ความยาว 
2,200 เมตร  

33.  ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม 

โครงการจ้าง
เหมาก าจัด
วัชพืชด้วยเรือ 
หรือแรงงานคน 
(คลองเหมืองไผ่) 
หมู่ที่ 5 

6,500.00 ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อก าจัดวัชพืชและ
ดูแลคลองธรรมชาติ
ในต าบลเพื่อให้น าน้ า
ในล าคลองมาใช้
ประโยชน์ได้ 

จ้างเหมาก าจัดวัชพืชด้วย
เรือหรือแรงงานคน (คลอง
เหมืองไผ่) หมู่ที่ 5 ความ
กว้าง 6 เมตร ความยาว 
440 เมตร  

34.  ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม 

โครงการจ้าง
เหมาก าจัด
วัชพืชด้วยเรือ 
หรือแรงงานคน 
(คลองบาง
กระบ้า) หมู่ที่ 5 

6,200.00 ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

เพือ่ก าจัดวัชพืชและ
ดูแลคลองธรรมชาติ
ในต าบลเพื่อให้น าน้ า
ในล าคลองมาใช้
ประโยชน์ได้ 

จ้างเหมาก าจัดวัชพืชด้วย
เรือหรือแรงงานคน (คลอง
บางกระบ้า) หมู่ที่ 5 
ความกว้าง 5 เมตร ความ
ยาว 500 เมตร  

35.  ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านบริหาร
จัดการ 

โครงการ
ฝึกอบรม
ประจ าปี 

200,000.00 ส านักปลัด อบจ.
, ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อพัฒนาศักยภาพ
ในการบริหารงาน
หรือการปฏิบัติงาน 

ผู้บริหาร อบต. จ านวน 4 
คน สมาชิกสภา อบต. 
จ านวน 10 คน พนักงาน
ส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า 
และพนักงานจ้าง  

36.  ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านบริหาร
จัดการ 

โครงการจัดงาน
พิธ ีรับมอบ
สิ่งของ
พระราชทาน 

30,000.00 ส านักปลัด อบจ.
, ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อให้การจัดงาน
เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยและสมพระ
เกียรต ิ

จัดงานพิธี รับมอบสิ่งของ
พระราชทาน 

37.  ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านบริหาร
จัดการ 

โครงการจัดงาน
เฉลิมพระเกียรติ
และการจัดงาน
เนื่องในโอกาส
วาระต่าง ๆ อัน
เกี่ยวกับสถาบัน
พระมหากษัตริย์
และวันส าคัญ
ของชาต ิ

85,000.00 ส านักปลัด อบจ.
, ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อแสดงความภักดี 
และร าลึกถึงพระมหา
กรุณาธิคุณของ
สถาบัน
พระมหากษัตริย์ 

การจัดงานเนื่องในโอกาส
วาระ ต่าง ๆ อันเกี่ยวกับ
สถาบันพระมหากษัตริย์ 



 
 ล าดับ ยุทธศาสตร์ โครงการ  จ านวนงบประมาณ หน่วยงานที

รับผิดชอบ 
วัตถุ 

ประสงค์ 
ผลผลิต 

38.  ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านบริหาร
จัดการ 

ค่าใช้จ่ายในการ
จัดการ เลือกตั้ง
ทั่วไป การ
เลือกต้ังท้องถิ่น
และการลง
ประชามติ 

450,000.00 ส านักปลัด อบจ.
, ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน
การจัดการเลือกตั้ง 
สส./สว./เลือกตั้ง
ผู้บริหาร/สมาชิกสภา
และการลงประชามติ 

การเลือกต้ังทั่วไป การ
เลือกต้ังท้องถิ่นและการลง
ประชามติ 

39.  ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านบริหาร
จัดการ 

เงินสมทบระบบ
หลักประกัน
สุขภาพในระดับ
ท้องถิ่นหรือ
พื้นที ่

85,000.00 ส านักปลัด อบจ.
, ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อให้กองทุน
หลักประกันสุขภาพมี
งบประมาณเพียงพอ
ส าหรับสนับสนุนและ
ส่งเสริมเป็นค่าใช้จ่าย
ตามแผนงานโครงการ 
หรือกิจกรรมที่
คณะกรรมการ
กองทุนอนุมัติ 

สมทบไม่น้อยกว่าร้อยละ 
40 ของเงินที่ได้รับจัดสรร
จากกองทุน สปสช. 

40.  ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านบริหาร
จัดการ 

โครงการเงิน
อุดหนุนศูนย์
ปฏิบัติการร่วม
ในการช่วยเหลือ
ประชาชนของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
ระดับอ าเภอ 

10,000.00 ส านักปลัด อบจ.
, ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อให้การบริหาร
จัดการของศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชน
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นระดับ
อ าเภอ (สถานที่
กลาง) เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

เพื่อจ่ายให้กับศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นระดับอ าเภอ 

41.  ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านบริหาร
จัดการ 

โครงการต่อเติม
ด้านข้างที่ท า
การ อบต.บาง
แก้วฟ้า 

170,000.00 ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อเพิ่มพ้ืนที่ใช้สอย
ภายในที่ท าการ อบต. 
บางแก้วฟ้า 

ต่อเติมด้านข้างที่ท าการ 
อบต. บางแก้วฟ้า ขนาด
กว้าง 3.00 เมตร ยาว 
7.00 เมตร หรือพ้ืนที่ไม่
น้อยกว่า 21.00 ตาราง
เมตร ตามแบบแปลน ของ 
อบต. บางแก้วฟ้าพร้อม
ป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ฉ. การใช้จ่ายงบประมาณ 
     อบต.บางแก้วฟ้า มีการใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ โดยได้มีการก่อ
หนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 9 โครงการ จ านวนเงิน 9 ,301,565 บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ 
จ านวน 9 โครงการ จ านวนเงิน 3,517,711 ล้านบาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี ้
 

  ยุทธศาสตร์ ชื่อโครงการตามแผน  งบตาม
ข้อบัญญัติ/เทศ

บัญญัติ 

ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

1.  ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านคุณภาพ
ชีวิต 

เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ 6,500,000.00 2,351,700.00 2,351,700.00 4,148,300.00 

2.  ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านคุณภาพ
ชีวิต 

เบี้ยยังชีพความพิการ 1,500,000.00 410,400.00 410,400.00 1,089,600.00 

3.  ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านคุณภาพ
ชีวิต 

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส ์ 36,000.00 15,000.00 15,000.00 21,000.00 

4.  ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การศึกษา กีฬา 
วัฒนธรรมและ
ประเพณี 

โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (ค่าอาหาร
กลางวันเด็กนักเรียน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ต าบลบางแก้วฟ้า) 

87,465.00 60,911.00 60,911.00 26,554.00 

5.  ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การศึกษา กีฬา 
วัฒนธรรมและ
ประเพณี 

โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (ค่าจดัการ
เรียนการสอน ศพด.) 

28,900.00 28,900.00 28,900.00 0.00 

6.  ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การศึกษา กีฬา 
วัฒนธรรมและ
ประเพณี 

เงินอุดหนุนค่าอาหาร
กลางวันโรงเรียนวัด
บางพระ 

529,200.00 249,900.00 249,900.00 279,300.00 

7.  ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านบริหาร
จัดการ 

รายจ่ายเกี่ยวกับการ
รับรองและพิธีการ 

85,000.00 1,125.00 1,125.00 83,875.00 

8.  ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านบริหาร
จัดการ 

ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง 450,000.00 314,775.32 314,775.32 135,224.68 

9.  ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านบริหาร
จัดการ 

เงินสมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพใน
ระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ 

85,000.00 85,000.00 85,000.00 0.00 

 
 
 
 



รายงานสรุปผลการด าเนินงาน ปี 2565 รอบ 6 เดือน ระหว่าง ตลุาคม 2564 – มีนาคม 2565 
อบต.บางแก้วฟ้า นครชัยศรี จ.นครปฐม  

ยุทธศาสตร์ แผนการด าเนินการ 
ท้ังหมด 

อนุมัติงบประมาณ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน 
โครงกา

ร 

งบประมาณ จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

22 45,201,100.00 1 703,000.00     

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านคุณภาพชีวิต 

23 8,495,000.00 13 8,326,000.00 3 2,777,100.00 3 2,777,100.00 

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการศึกษา กีฬา 
วัฒนธรรมและประเพณี 

22 2,028,590.00 6 729,775.00 3 339,711.00 3 339,711.00 

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม 

14 648,900.00 14 648,900.00     

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านเศรษฐกิจและการ
ท่องเที่ยว 

1 30,000.00 - -     

6.ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านบริหารจัดการ 

15 3,030,000.00 7 1,030,000.00 3 400,900.32 3 400,900.32 

รวม 97 59,433,590.00 41 11,437,675.00 9 3,517,711.32 9 3,517,711.32 

 
 
 
 
 
 


