
จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ

การพฒันาคุณภาพชีวิต 0 0 1 20,000.00 83 31,698,000.00 87 37,377,220.00 303 191,138,000.00

การพฒันาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 0 0 0 0 4 450,000.00 6 340,000.00 7 390,000.00

การส่งเสริมอนุรักษ์และฟื้นฟขูนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น 0 0 0 0 13 1,210,000.00 13 670,000.00 17 770,000.00

การพฒันาองค์กรและบุคลากรภาครัฐสู่การบริหารจัดการที่ดี 0 0 0 0 8 1,680,000.00 23 3,240,000.00 23 3,240,000.00

การส่งเสริมและพฒันาการท่องเที่ยว 0 0 0 0 0 0 0 0 2 80,000.00

รวม 0 0 1 20,000.00 108 35,038,000.00 129 41,627,220.00 352 195,618,000.00

งบประมำณ

ตำมข้อบญัญตัิ

การพฒันาคุณภาพชีวิต 36 5,392,312.00

การพฒันาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 2 35,000.00

การส่งเสริมอนุรักษ์และฟื้นฟขูนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น 8 821,575.00

การพฒันาองค์กรและบุคลากรภาครัฐสู่การบริหารจัดการที่ดี 3 24,700.00

การส่งเสริมและพฒันาการท่องเที่ยว - -

รวม 49 6,273,587.00

วัตถุ

ประสงค์

1 การพฒันาคุณภาพชีวิต
โครงการ 3 วัย สานสัมพนัธ์
ครอบครัว

0
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด

 อบต.

เพื่อช่วยเหลือและ
บรรเทา ความ
เดือดร้อนใหก้ับเด็ก 

ผู้สูงอายุ ผู้พกิาร ผู้
ยากไร้

ส่งเสริมสวัสดิการ 

ใหแ้ก่ผู้สูงอายุ ผู้พกิาร
 ผู้ยากไร้ ในต าบล
บ้านแก้ง

2 การพฒันาคุณภาพชีวิต
โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพใหแ้ก่
ผู้ป่วย โรคเอดส์ ผู้สูงอายุและ
คนพกิาร

4,776,000.00
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด
 อบต.

เพื่อใหค้วามช่วยเหลือ
ผู้ป่วย เอดส์ด้านการ
ครองชีพ

ผู้ป่วยโรคเอดส์ต าบล 

บ้านแก้ง

3 การพฒันาคุณภาพชีวิต
โครงการช่วยเหลือภยัพบิัติ/
ภยัธรรมชาติ/ สาธารณภยั
ต่างๆในต าบลบ้านแก้ง

0
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด
 อบต.

เพื่อช่วยเหลือและ

บรรเทา ความ
เดือดร้อนใหก้ับผู้ที่ 
ประสบภยัในพื้นที่ 

ต าบลบ้านแก้ง

สงเคราะห/์ใหค้วาม
ช่วย เหลือในกรณี
ต่างๆ เช่น น้ าท่วม,ภยั

แล้ง, เพล้ีย กระโดด
ฯลฯ แก่ประชาชน 
ภายในต าบลบ้านแก้ง

4 การพฒันาคุณภาพชีวิต

โครงการปรับปรุงที่ท าการ 

องค์การบริหารส่วนต าบล
บ้านแก้ง

0

ส านักปลัด อบจ., ส านัก

ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด
 อบต.

เพื่อใช้ในการรับรองการ

 ติดต่อราชการของ
ประชาชน

ปรับปรุงต่อเติมที่ท า

การ อบต.บ้านแก้ง

5 การพฒันาคุณภาพชีวิต
โครงการจัดต้ังจุดบริการ
ประชาชน ในช่วงเทศกาลปี
ใหม่

40,912.00
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด
 อบต.

เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ/
อุบัติภยั ในการเดินทาง
เทศกาลปีใหม่

ต้ังจุดบริการประชาชน
 จ านวน 1 คร้ังต่อปี

หน่วยงำนทีรับผิดชอบ ผลผลิตยุทธศำสตร์ โครงกำร จ ำนวนงบประมำณ

ประกำศ อบต.บำ้นแก้ง

เรื่อง กำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนในรอบปงีบประมำณ พ .ศ.2563

*******************************************

    ด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา 253 ก าหนดให ้อปท.สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการด าเนินงานใหป้ระชาชนทราบ รวมตลอดทั้ง มีกลไกใหป้ระชาชนในท้องถินมีส่วนร่วมด้วย ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย

    ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ 30(5) ก าหนดใหผู้้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการ พฒันาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาใหป้ระชาชนในท้องถิ่นทราบ 

        1. แผนงานบริหารงานทั่วไป

    ดังนั้นเพื่อการปฏบิัติใหเ้ป็นไปตามเจตนารมณ์ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพฒันาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อบต.บ้านแก้ง จึงขอประกาศผลการด าเนินงานการจัดท างบประมาณ การใช้จ่าย และผลการด าเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาท้องถิ่น ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ม

ก. วิสัยทัศน์ ของอบต.บ้านแก้ง

    "ปฏบิัติงานภายใต้ระเบียบกฎหมาย โดยมุ่งเน้นที่จะพฒันาองค์กรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง ตามแนวพระราชด าริ ยึดหลักความโปร่งใส ความเป็นธรรม ความประหยัด ความมีประสิทธิภาพในการท างาน ตามหลักบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี "

ข. พันธกิจ ของอบต.บ้านแก้ง

    1. เสริมสร้างความน่าอยู่ของจังหวัดสระบุรี

    2. ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนใหม้ีความเป็นอยู่ที่ดี สู่การเป็นชุมชนเข้มแข็ง

    3. ส่งเสริม สืบสานวัฒนธรรมประเพณี ภมูิปัญญาท้องถิ่น

    4. ส่งเสริม สนับสนุนใหป้ระชาชนด ารงชีวิตตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพยีง

    

ค. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ ของอบต.บ้านแก้งได้ก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพฒันายุทธศาสตร์ไว้ 5 ยุทธศาสตร์ ดังนี้

    การพฒันาคุณภาพชีวิต

        2. แผนงานการรักษาความสงบภายใน

        3. แผนงานการศึกษา

        4. แผนงานสาธารณสุข

        5. แผนงานสังคมสงเคราะห์

        6. แผนงานเคหะและชุมชน

        7. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

        8. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

        9. แผนงานการเกษตร

        10. แผนงานงบกลาง

    การพฒันาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

    รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ อบต.บ้านแก้ง มีดังนี้

    การส่งเสริมอนุรักษ์และฟื้นฟขูนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น

    การพฒันาองค์กรและบุคลากรภาครัฐสู่การบริหารจัดการที่ดี

    การส่งเสริมและพฒันาการท่องเที่ยว

ยุทธศำสตร์ โครงกำร

ยุทธศำสตร์
2561 2562 2563 2564 2565

ง. กำรวำงแผน

    อบต.บ้านแก้ง ได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพฒันาและแผนพฒันา 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟงัปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ ก่อนน ามาจัดท าโค

    อบต.บ้านแก้ง ได้ประกาศใช้แผนพฒันา5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) โดยได้ก าหนดโครงการที่จะด าเนินการตามแผนพฒันา5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565)

    จ. กำรจัดท ำงบประมำณ

ผู้บริหารอบต.บ้านแก้ง ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จ านวน 49 โครงการ งบประมาณ 6,273,587 บาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้



6 การพฒันาคุณภาพชีวิต

โครงการช่วยเหลือประชาชน

ตาม อ านาจหน้าที่ด้านสา
ธารณภยั

0

ส านักปลัด อบจ., ส านัก

ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด
 อบต.

เพื่อช่วยเหลือประชาชน

 ที่ประสบเหตุภยัพบิัติ 
ทางธรรมชาติ

จัดต้ังทีมช่วยเหลือ

ประชาชน ที่ได้
ประสบภยัพบิัติ

7 การพฒันาคุณภาพชีวิต
โครงการแข่งขันกีฬาต้านยา
เสพติด ต าบลบ้านแก้ง

120,000.00

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม

การศึกษาและวัฒนธรรม, 
กองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, ส านักการศึกษา

เพื่อใหเ้ด็กเยาวชนและ
 ประชาชนใช้เวลาว่าง

ใหเ้กิด ประโยชน์และ
เสริมสร้าง ความ
สามัคคีภายในชุมชน

จัดการแข่งขันกีฬาใน
เขตต าบล บ้านแก้ง

8 การพฒันาคุณภาพชีวิต
โครงการทันตกรรม ศูนย์

พฒันาเด็กเล็ก ต าบลบ้านแก้ง
3,000.00

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม, 

กองการศึกษาศาสนาและ

วัฒนธรรม, ส านักการศึกษา

เพื่อเสริมสร้างใหเ้ด็ก 
นักเรียนมีสุขภาพ
อนามัย ในช่องปากที่ดี

 และป้องกัน การเกิด

โรคฟนัผุ

จัดกิจกรรมใหค้วามรู้
ด้าน ทันตกรรม 

จ านวน 1 คร้ัง

9 การพฒันาคุณภาพชีวิต

โครงการสัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภยั จากโรคพษิสุนัขบ้า

 ตามพระปณิธาน 
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระ
เจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟา้จุฬา

ภรณวลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน
 วรขัตติยราชนารี

0

ส่วนสาธารณสุขและ
ส่ิงแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข,

 กองสาธารณสุข, กอง
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กอง
การแพทย์ , ส านักสาธารณสุข

เพื่อป้องกันการเกิดโรค

พษิ สุนัขบ้าในพื้นที่
ต าบล บ้านแก้ง

ฉีดวัคซีนป้องกันโรค
พษิ สุนัขบ้าในช่วง
เดือนที่มี ความเส่ียง

ต่อการเกิดโรค

10 การพฒันาคุณภาพชีวิต
โครงการปลูกต้นไม้ประจ าปี
ของชาติ

0

ส่วนสาธารณสุขและ
ส่ิงแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข,
 กองสาธารณสุข, กอง
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กอง

การแพทย์ , ส านักสาธารณสุข

เพื่อจัดกิจกรรม การ
ปลูกต้นไม้เนื่องใน วัน
ต้นไม้ประจ าปีของชาติ

ต้นไม้ที่ใช้ส าหรับการ
จัด กิจกรรมการปลูก
ต้นไม้ ประจ าปีของชาติ

11 การพฒันาคุณภาพชีวิต
โครงการปรับปรุงภมูิทัศน์

บริเวณ ที่ท าการอบต.บ้านแก้ง
100,000.00

ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด

 อบต.

เพื่อปรับปรุงภมูิทัศน์ให้

 ดูสวยงาม

ปรับปรุงภมูิทัศน์รอบ

ที่ท าการ อบต.บ้านแก้ง

12 การพฒันาคุณภาพชีวิต
โครงการจัดการบริหารน้ า
ตามปรัชญา ของเศรษฐกิจ
พอเพยีง (ธนาคารน้ าใต้ดิน)

0

ส่วนสาธารณสุขและ

ส่ิงแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข,
 กองสาธารณสุข, กอง
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กอง

การแพทย์ , ส านักสาธารณสุข

เพื่อใหป้ระชาขนใน
พื้นที่มีน้ า ใช้อย่าง
พอเพยีง

บริหารน้ าตามปรัชญา
 ของเศรษฐกิจ

พอเพยีง ในพื้นที่

ต าบลบ้านแก้ง

13 การพฒันาคุณภาพชีวิต
โครงการประชุมผู้ปกครอง 
ศูนย์พฒันาเด็กเล็กต าบล

บ้านแก้ง

30,000.00

ส่วนการศึกษา, กอง

การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม, 

กองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, ส านักการศึกษา

เพื่อใหผู้้ปกครอง
รับทราบและ เข้าใจกล

ยุทธ์การจัดการ เรียน

การสอนตามหลักสูตร 
และสร้างความสัมพนัธ์

ที่ดี

จัดกิจกรรมพบปะ
ผู้ปกครอง จ านวน 2 

คร้ังต่อปี

14 การพฒันาคุณภาพชีวิต
โครงการวางรางระบายน้ า 
บริเวณรอบสนามฟตุซอล รร.

วัดลาดเขาปูน

0

ส่วนการศึกษา, กอง

การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม, 

กองการศึกษาศาสนาและ

วัฒนธรรม, ส านักการศึกษา

เพื่อใหร้าษฎรมีการ
คมนาคม สะดวก

ปลอดภยัรวดเร็วและ 
เพิ่มช่องทางการระบาย

น้ าไหล ผ่านสะดวก

และป้องกันปัญหา น้ า
ท่วมฉับพลัน

วางรางระบายน้ า 
บริเวณรอบสนามฟตุ

ซอล รร.วัดลาดเขาปูน

15 การพฒันาคุณภาพชีวิต
โครงการขุดลอกบึงบ้านโง้ง 
(ม.2)

0

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง

, กองช่างสุขาภบิาล, กอง
ประปา, ส านักช่าง, ส านัก

การช่าง

เพื่อใหป้ระชาชนใน

พื้นที่ มีน้ าใช้ใน
การเกษตรอย่าง 

พอเพยีงและทั่วถึง

ขุดลอกบึงบ้านโง้ง

16 การพฒันาคุณภาพชีวิต

โครงการวางท่อระบายน้ า

บริเวณหน้า วัดสุนันทาราม
เชื่อมต่อกับบ้าน นายสมพงษ์

 วงศ์จิ (ม.3)

0

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง

, กองช่างสุขาภบิาล, กอง
ประปา, ส านักช่าง, ส านัก

การช่าง

เพื่อเพิ่มช่องทางการ

ระบาย น้ าไหลผ่าน
สะดวกและ ป้องกันน้ า

ท่วมฉับพลัน

วางท่อระบายน้ า 
ระยะทาง 200 เมตร

17 การพฒันาคุณภาพชีวิต
อุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพธิี
 อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ

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

 อบต.

เพื่อแสดงออกถึงความ 
จงรักภกัดี ต่อชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย์

 และการมีส่วน ร่วมกับ
หน่วยงาน

อุดหนุนงบประมาณ

การ จัดงานรัฐพธิี 
ราชพธิี เช่น วันพอ่
,วันแม,่วันปิยะมหาราช

18 การพฒันาคุณภาพชีวิต

อุดหนุนโครงการป้องกันและ

แก้ไขปัญหายาเสพติด อ าเภอ

เฉลิมพระเกียรติ จังหวัด
สระบุรี

0

ส านักปลัด อบจ., ส านัก

ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด
 อบต.

เพื่อป้องกันการแพร่

ระบาด ของยาเสพติด
ในพื้นที่

อุดหนุน จ านวน 1 

คร้ังต่อปี

19 การพฒันาคุณภาพชีวิต

อุดหนุนโครงการศูนย์

ปฏบิัติการ ร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชน ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ 
จังหวัดสระบุรี

20,000.00

ส านักปลัด อบจ., ส านัก

ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด
 อบต.

เพื่อเผยแพร่ข้อมูล 
ข่าวสาร หลักเกณฑ์
และวิธีการ ในการ

ช่วยเหลือประชาชน

อุดหนุน จ านวน 1 
คร้ังต่อปี

20 การพฒันาคุณภาพชีวิต

อุดหนุนส าหรับสนับสนุน
โครงการ อาหารกลางวัน
ใหก้ับเด็กนักเรียน โรงเรียน
วัดสุนันทาราม

0

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม

การศึกษาและวัฒนธรรม, 
กองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, ส านักการศึกษา

เพื่อสนับสนุนอาหาร

กลางวัน ใหก้ับเด็กนัก
รียน

อุดหนุน จ านวน 1 
คร้ังต่อปี

21 การพฒันาคุณภาพชีวิต

อุดหนุนส าหรับสนับสนุน

โครงการ อาหารกลางวัน
ใหก้ับเด็กนักเรียน โรงเรียน

วัดลาดเขาปูน

0

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม, 
กองการศึกษาศาสนาและ

วัฒนธรรม, ส านักการศึกษา

เพื่อสนับสนุนอาหาร
กลางวัน ใหก้ับเด็กนัก
รียน

อุดหนุน จ านวน 1 
คร้ังต่อปี



22 การพฒันาคุณภาพชีวิต
อุดหนุนโครงการทัศนศึกษา 
นอกสถานที่โรงเรียนวัดสุนัน

ทาราม

0

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม, 

กองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, ส านักการศึกษา

เพื่อเพิ่มพนูความรู้และ
 ประสบการณ์แก่เด็ก

อุดหนุน จ านวน 1 
คร้ังต่อปี

23 การพฒันาคุณภาพชีวิต
อุดหนุนโครงการน านักเรียน 
ไปแหล่งเรียนรู้ โรงเรียนวัด
ลาดเขาปูน

0

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม, 
กองการศึกษาศาสนาและ

วัฒนธรรม, ส านักการศึกษา

เพื่อเพิ่มพนูความรู้และ
 ประสบการณ์แก่เด็ก

อุดหนุน จ านวน 1 
คร้ังต่อปี

24 การพฒันาคุณภาพชีวิต

อุดหนุนโครงการอยู่ค่าย พกั

แรมลูกเสือ-เนตรนารี 
โรงเรียนวัดสุนันทาราม

0

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม

การศึกษาและวัฒนธรรม, 
กองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, ส านักการศึกษา

เพื่อใหเ้ด็กได้ร่วม 

กิจกรรมและมีโอกาส 
ในการแสดงออก

อุดหนุน จ านวน 1 
คร้ังต่อปี

25 การพฒันาคุณภาพชีวิต

อุดหนุนโครงการเข้าค่าย พกั

แรมลูกเสือ-เนตรนารี 
โรงเรียนวัดลาดเขาปูน

0

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม

การศึกษาและวัฒนธรรม, 
กองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, ส านักการศึกษา

เพื่อใหเ้ด็กได้ร่วม 

กิจกรรมและมีโอกาส 
ในการแสดงออก

อุดหนุน จ านวน 1 
คร้ังต่อปี

26 การพฒันาคุณภาพชีวิต
อุดหนุนโครงการจัดกิจกรรม 
วันเด็กโรงเรียนวัดลาดเขาปูน

0

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม

การศึกษาและวัฒนธรรม, 
กองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, ส านักการศึกษา

เพื่อใหเ้ด็กได้ร่วม 

กิจกรรมและมีโอกาส 
ในการแสดงออก

อุดหนุน จ านวน 1 
คร้ังต่อปี

27 การพฒันาคุณภาพชีวิต
อุดหนุนโครงการจัดกิจกรรม 

วันเด็กโรงเรียนวัดสุนันทาราม
0

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม, 

กองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, ส านักการศึกษา

เพื่อใหเ้ด็กได้ร่วม 
กิจกรรมและมีโอกาส 

ในการแสดงออก

อุดหนุน จ านวน 1 

คร้ังต่อปี

28 การพฒันาคุณภาพชีวิต

อุดหนุนโครงการส่งเสริม 
สนับสนุนกิจกรรมดนตรี 

นาฎศิลป์ไทยและพื้นบ้าน 
โรงเรียนวัดลาดเขาปูน

0

ส่วนการศึกษา, กอง

การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม, 
กองการศึกษาศาสนาและ

วัฒนธรรม, ส านักการศึกษา

เพื่อใหเ้ด็กได้ร่วม 
กิจกรรมและมีโอกาส 
ในการแสดงออก

อุดหนุน จ านวน 1 

คร้ังต่อปี

29 การพฒันาคุณภาพชีวิต

โครงการก่อสร้างระบบไฟ
ส่องสว่าง พร้อมติดต้ังกล้อง

วงจรปิด บริเวณรอบบึงบ้าน
โง้ง (ม.2)

0

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง
, กองช่างสุขาภบิาล, กอง

ประปา, ส านักช่าง, ส านัก
การช่าง

เพื่อใหป้ระชาชนมีแสง
สว่าง ใช้ทั่วถึงมีความ

ปลอดภยั ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

ติดต้ังไฟส่องสว่าง
พร้อมโคม LED 

พร้อมติดต้ังกล้อง
วงจรปิด

30 การพฒันาคุณภาพชีวิต
โครงการ อบต. บ้านแก้ง ปัน

น้ าใจ ไม่ทิ้งกัน
0

ส านักปลัด อบจ., ส านัก

ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด
 อบต.

เพื่อส่งเสริมการจัด
สวัสดิการสังคม และให้

ประชาชนมีคุณภาพ

ชีวิต ที่ดีมากขึ้น

จัดท าป้ายโครงการ 

เพื่อมอบบ้านใหก้ับ ผู้
ยากไร้

31 การพฒันาคุณภาพชีวิต

โครงการฝึกอบรมชุด

ปฏบิัติการจิตอาสาภยัพบิัติ 
ประจ าองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น

112,400.00

ส านักปลัด อบจ., ส านัก

ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด
 อบต.

เพื่อใหจ้ิตอาสาที่เข้ารับ

การฝึกอบรม มีความรู้

และสามารถช่วยเหลือ 
ผู้อื่นในยามเกิดภยัพบิัติ

ได้

ผู้เข้ารับการอบรม 

ได้รับความรู้ในการ 
ช่วยเหลือผู้อื่น

32 การพฒันาคุณภาพชีวิต

โครงการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ 
ในการควบคุม ป้องกัน

โรคติดต่อ กรณีโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019

0

ส่วนสาธารณสุขและ
ส่ิงแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข,

 กองสาธารณสุข, กอง
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กอง

การแพทย์ , ส านักสาธารณสุข

เพื่อใหป้ระชาชนใน
ต าบล ปลอดภยัจาก

โรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา
 2019

วัสดุ อุปกรณ์ ฯลฯ ใน
การ ควบคุมป้องกัน

โรค ติดเชื้อไวรัสโคโร
นา 2019

33 การพฒันาคุณภาพชีวิต
โครงการฝึกอบรมอาชีพ

ใหก้ับประชาชนต าบลบ้านแก้ง
0

ส านักปลัด อบจ., ส านัก

ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด
 อบต.

เพื่อสนับสนุน ส่งเสริม 
จัดฝึกอบรมเพิ่มทักษะ

 พฒันาศักยภาพใหแ้ก่ 
ประชาชนต าบลบ้านแก้ง

จัดฝึกอบรมส่งเสริม

อาชีพ ใหแ้ก่ประชาชน
 ต.บ้านแก้ง

34 การพฒันาคุณภาพชีวิต
อุดหนุนโครงการสืบสาน พระ
ราชปณิธานสมเด็จย่า ต้าน
ภยัมะเร็งเต้านม

160,000.00

ส่วนสาธารณสุขและ

ส่ิงแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข,
 กองสาธารณสุข, กอง
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กอง

การแพทย์ , ส านักสาธารณสุข

อบรมใหค้วามรู้
โรคมะเร็ง เต้านมและ

วิธีการตรวจหา มะเร็ง
เต้านม หมู่ที่ 1 - 8

อุดหนุนงบประมาณ 
หมู่ที่ 1 - 8 จ านวน 1 
คร้ังต่อปี

35 การพฒันาคุณภาพชีวิต

อุดหนุนโครงการควบคุมโรค 
ขาดสารไอโอดินของ สมเด็จ

พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรม
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
 สยามบรมราชกุมารี

0

ส่วนสาธารณสุขและ
ส่ิงแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข,

 กองสาธารณสุข, กอง
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กอง
การแพทย์ , ส านักสาธารณสุข

อบรมใหค้วามรู้การ
ตรวจ เกลือและ
สนับสนุนเกลือ หมู่ที่ 1

 - 8

อุดหนุนงบประมาณ 

หมู่ที่ 1 - 8 จ านวน 1 
คร้ังต่อปี

36 การพฒันาคุณภาพชีวิต

อุดหนุนโครงการโภชนาการ

และ สุขภาพอนามัยแม่และ
เด็กของ สมเด็จพระกนิษฐาธิ
ราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี

0

ส่วนสาธารณสุขและ
ส่ิงแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข,

 กองสาธารณสุข, กอง
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กอง
การแพทย์ , ส านักสาธารณสุข

อบรมใหค้วามรู้ด้านการ
 โภชนาการและการ
ดูแล สุขภาพอนามัยแม่
และเด็ก หมู่ที่ 1 - 8

อุดหนุนงบประมาณ 

หมู่ที่ 1 - 8 จ านวน 1 
คร้ังต่อปี

37

การพฒันาการบริหาร

จัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม

โครงการท้องถิ่นไทย "รักษ์น้ า
 รักษ์ป่า รักษาแผ่นดิน"

15,000.00

ส่วนสาธารณสุขและ
ส่ิงแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข,
 กองสาธารณสุข, กอง
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กอง

การแพทย์ , ส านักสาธารณสุข

เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าไม้
ใหก้ับ ธรรมชาติและ

เฉลิมพระเกียรติ 
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หวัฯ และสมเด็จ
พระนางเจ้า ฯ

จัดกิจกรรมส่งเสิร
มการ อนุรักษ์
ส่ิงแวดล้อม



38

การพฒันาการบริหาร

จัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม

โครงการอบรมใหค้วามรู้
เกี่ยวกับ การคัดแยกขยะ

20,000.00

ส่วนสาธารณสุขและ
ส่ิงแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข,
 กองสาธารณสุข, กอง
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กอง

การแพทย์ , ส านักสาธารณสุข

เพื่อใหป้ระชาชนมี
ความรู้ ความเข้าใจ

เกี่ยวกับการคัดแยก 
ประเภทขยะ สามารถ
สร้างมูลค่า จากขยะ
เหลือใช้

จัดฝึกอบรมใหค้วามรู้
แก่ประชาชน จ านวน 
1 คร้ังต่อปี

39

การส่งเสริมอนุรักษ์

และฟื้นฟู
ขนบธรรมเนียม
ประเพณีและ

วัฒนธรรมท้องถิ่น

โครงการสืบสานประเพณีวัน

สงกรานต์ ต าบลบ้านแก้ง
290,000.00

ส่วนการศึกษา, กอง

การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม, 
กองการศึกษาศาสนาและ

วัฒนธรรม, ส านักการศึกษา

เพื่อเปิดโอกาสให้
ประชาชน ได้

แสดงออกซ่ึงความ
กตัญญู ต่อผู้สูงอายุ

จัดกิจกรรมสืบสาน

ประเพณี สงกรานต์
รดน้ าขอพรและ สรง
น้ าพระ จ านวน 1 

คร้ังต่อปี

40

การส่งเสริมอนุรักษ์
และฟื้นฟู

ขนบธรรมเนียม
ประเพณีและ
วัฒนธรรมท้องถิ่น

โครงการสืบสานประเพณี
ลอยกระทง

290,000.00

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม

การศึกษาและวัฒนธรรม, 
กองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, ส านักการศึกษา

เพื่อส่งเสริม ฟื้นฟ ู

อนุรักษ์ ประเพณี
วัฒนธรรมท้องถิ่น

จัดกิจกรรมสืบสาน

ประเพณีลอย กระทง 
จ านวน 1 คร้ังต่อปี

41

การส่งเสริมอนุรักษ์
และฟื้นฟู
ขนบธรรมเนียม

ประเพณีและ
วัฒนธรรมท้องถิ่น

โครงการหล่อเทียนพรรษา
และ ถวายเทียนพรรษา

70,000.00

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม, 

กองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, ส านักการศึกษา

เพื่อส่งเสริม ฟื้นฟ ู
อนุรักษ์ ประเพณี

วัฒนธรรมท้องถิ่น

จัดกิจกรรมสืบสาน
ประเพณี เข้าพรรษา 

จ านวน 1 คร้ังต่อปี

42

การส่งเสริมอนุรักษ์
และฟื้นฟู
ขนบธรรมเนียม

ประเพณีและ
วัฒนธรรมท้องถิ่น

โครงการส่งเสริมความกตัญญู
เด็กปฐมวัย ศูนย์พฒันาเด็ก

เล็กต าบลบ้านแก้ง

10,000.00

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม, 

กองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, ส านักการศึกษา

เพื่อแสดงออกถึงความ
รัก ระหว่างแม่กับลูก

จัดกิจกรรมเฉลิมพระ
เกียรติสมเด็จ พระนาง
เจ้าฯ

พระบรมราชินีนาถ 
จ านวน 1 คร้ังต่อปี

43

การส่งเสริมอนุรักษ์

และฟื้นฟู

ขนบธรรมเนียม
ประเพณีและ
วัฒนธรรมท้องถิ่น

โครงการเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั

99,000.00

ส านักปลัด อบจ., ส านัก

ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด
 อบต.

เพื่อแสดงออกถึงความ

จงรักภกัดี ต่อชาติ 

ศาสนา พระมหากษัตริย์
 และการมีส่วนร่วมกับ
หน่วยงาน

จัดกิจกรรมเฉลิมพระ
เกียรติ 

เทิดพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จ พระ
เจ้าอยู่หวัฯ จ านวน 1 

คร้ังต่อปี

44

การส่งเสริมอนุรักษ์

และฟื้นฟู
ขนบธรรมเนียม

ประเพณีและ
วัฒนธรรมท้องถิ่น

โครงการเฉลิมพระเกียรติ 

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ 
พระบรมราชินีนาถ พระบรม

ราชชนนีพนัปีหลวง

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

 อบต.

เพื่อแสดงออกถึงความ 
จงรักภกัดีต่อชาติ 

ศาสนา 
พระมหากษัตริย์และ 

การมีส่วนร่วมกับ

หน่วยงาน

จัดกิจกรรมเฉลิมพระ

เกียรติ สมเด็จพระนาง

เจ้าสิริกิต์ิ 
พระบรมราชินีนาถ 

พระบรมราชชนนีพนั
ปีหลวง จ านวน 1 

คร้ังต่อปี

45

การส่งเสริมอนุรักษ์

และฟื้นฟู
ขนบธรรมเนียม

ประเพณีและ
วัฒนธรรมท้องถิ่น

โครงการจิตอาสาพระราชทาน 34,575.00
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด

 อบต.

เพื่อแสดงออกถึงความ

จงรักภกัดี ต่อชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย์

 และการมีส่วนร่วมกับ
หน่วยงาน

จัดกิจกรรมเฉลิมพระ
เกียรติ 

เทิดพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จ พระ

เจ้าอยู่หวัฯ จ านวน 1 

คร้ังต่อปี

46

การส่งเสริมอนุรักษ์

และฟื้นฟู
ขนบธรรมเนียม

ประเพณีและ
วัฒนธรรมท้องถิ่น

โครงการส่งเสริม

ความสามารถและการ
แสดงออกของเด็กปฐมวัย 

ศูนย์พฒันาเด็กเล็กต าบล
บ้านแก้ง

18,000.00

ส่วนการศึกษา, กอง

การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม, 

กองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, ส านักการศึกษา

เพื่อใหเ้ด็กปฐมวัย ได้มี

พื้นที่ได้แสดงออกถึง
ความ สามารถของ

ตัวเอง

จัดกิจกรรมกิจจกรม
วันเด็ก จ านวน 1 คร้ัง

ต่อปี

47

การพฒันาองค์กรและ

บุคลากรภาครัฐสู่การ
บริหารจัดการที่ดี

โครงการประชุมประชาคม 

สนับสนุนการขับเคล่ือน แผน
ชุมชน

9,700.00

ส านักปลัด อบจ., ส านัก

ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด
 อบต.

เพื่อใหก้ารจัดท าแผน

เป็น ไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ และ
ส่งเสริมบทบาทการมี

ส่วน ร่วมของภาค
ประชาชน

ออกประชุมประชาคม
 เพื่อจัดท าแผนชุมชน

48

การพฒันาองค์กรและ

บุคลากรภาครัฐสู่การ
บริหารจัดการที่ดี

โครงการจัดท าข้อบัญญัติ 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี

10,000.00

ส านักปลัด อบจ., ส านัก

ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด
 อบต.

เพื่อจัดท าข้อบัญญัติ

งบประมาณ ใหถู้กต้อง
ตามหนังสือส่ังการ

จัดกจกรรมฝึกอบรม 

ใหค้วามรู้ จ านวน 1 
คร้ังต่อปี

49

การพฒันาองค์กรและ

บุคลากรภาครัฐสู่การ
บริหารจัดการที่ดี

โครงการจัดประชุมติดตาม
และ ประเมินผลแผนพฒันา

5,000.00

ส านักปลัด อบจ., ส านัก

ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด
 อบต.

เพื่อจัดประชุมติดตาม

และ ประเมินผล
แผนพฒันา

เพื่อจัดประชุมติดตาม

และ ประเมินผล
แผนพฒันา ใหถู้กต้อง

ตามหนังสือส่ังการ

กำรก่อหน้ีผูกพัน/

ลงนำมในสัญญำ

การพฒันาคุณภาพชีวิต 7 4,604,315.00 7 4,604,315.00

การพฒันาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 1 17,628.00 1 17,628.00

การส่งเสริมอนุรักษ์และฟื้นฟขูนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น 6 799,212.00 6 799,212.00

การพฒันาองค์กรและบุคลากรภาครัฐสู่การบริหารจัดการที่ดี 3 20,107.00 3 20,107.00

การส่งเสริมและพฒันาการท่องเที่ยว

รวม 17 5,441,262.00 17 5,441,262.00

ยุทธศำสตร์ ชื่อโครงกำรตำมแผน งบตำมข้อบญัญตั/ิเทศบญัญตัิ ลงนำมสัญญำ เบกิจ่ำย คงเหลือ

1 การพฒันาคุณภาพชีวิต เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 4,776,000.00 4,152,100.00 4,152,100.00 623,900.00

2 การพฒันาคุณภาพชีวิต
โครงการจัดต้ังจุดบริการ
ประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่

40,912.00 40,912.00 40,912.00 0

3 การพฒันาคุณภาพชีวิต

โครงการปรับปรุงภมูิทัศน์

บริเวณที่ท าการองค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้านแก้ง

100,000.00 88,903.00 88,903.00 11,097.00

4 การพฒันาคุณภาพชีวิต โครงการจัดงานรัฐพธิี 30,000.00 30,000.00 30,000.00 0

ยุทธศำสตร์ โครงกำร โครงกำร กำรเบกิจ่ำยงบประมำณ

ฉ. กำรใช้จ่ำยงบประมำณ

     อบต.บ้านแก้ง มีการใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ โดยได้มีการก่อหนี้ผูกพนั/ ลงนามในสัญญา รวม 17 โครงการ จ านวนเงิน 6,085,587 บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จ านวน 17 โครงการ จ านวนเงิน 5,441,262 ล้านบาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

    รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณอบต.บ้านแก้ง ที่มีการก่อหนี้ผูกพนั/ลงนามในสัญญา มีดังนี้



5 การพฒันาคุณภาพชีวิต

โครงการศูนย์ปฏบิัติการร่วม
ในการช่วยเหลือประชาชน
ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

20,000.00 20,000.00 20,000.00 0

6 การพฒันาคุณภาพชีวิต

โครงการฝึกอบรมชุด
ปฏบิัติการจิตอาสาภยัพบิัติ 
ประจ าองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

112,400.00 112,400.00 112,400.00 0

7 การพฒันาคุณภาพชีวิต
เงินอุดหนุนเอกชนสนับสนุน
โครงการพระราชด าริ

160,000.00 160,000.00 160,000.00 0

8

การพฒันาการบริหาร
จัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม

โครงการอบรมใหค้วามรู้

เกี่ยวกับการคัดแยกขยะ 
ประจ าปี 2563

20,000.00 17,628.00 17,628.00 2,372.00

9

การส่งเสริมอนุรักษ์
และฟื้นฟู

ขนบธรรมเนียม
ประเพณีและ
วัฒนธรรมท้องถิ่น

โครงการสืบสานประเพณี
ลอยกระทงประจ าปี 2562

290,000.00 289,845.00 289,845.00 155

10

การส่งเสริมอนุรักษ์

และฟื้นฟู
ขนบธรรมเนียม
ประเพณีและ
วัฒนธรรมท้องถิ่น

โครงการสืบสานประเพณี
ลอยกระทงประจ าปี 2562

290,000.00 289,845.00 289,845.00 155

11

การส่งเสริมอนุรักษ์

และฟื้นฟู
ขนบธรรมเนียม
ประเพณีและ
วัฒนธรรมท้องถิ่น

โครงการหล่อเทียนพรรษา
และถวายเทียนพรรษา 
ประจ าปี 2563

70,000.00 68,000.00 68,000.00 2,000.00

12

การส่งเสริมอนุรักษ์
และฟื้นฟู

ขนบธรรมเนียม

ประเพณีและ
วัฒนธรรมท้องถิ่น

โครงการเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระ

ชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 
2563

99,000.00 99,000.00 99,000.00 0

13

การส่งเสริมอนุรักษ์
และฟื้นฟู

ขนบธรรมเนียม
ประเพณีและ

วัฒนธรรมท้องถิ่น

โครงการจิตอาสาพระราชทาน

 904 วปร.
34,575.00 34,575.00 34,575.00 0

14

การส่งเสริมอนุรักษ์

และฟื้นฟู
ขนบธรรมเนียม

ประเพณีและ

วัฒนธรรมท้องถิ่น

โครงการส่งเสริม

ความสามารถและการ
แสดงออกของเด็กปฐมวัย 

ศูนย์พฒันาเด็กเล็กต าบล

บ้านแก้ง ประจ าปี 2563

18,000.00 17,947.00 17,947.00 53

15

การพฒันาองค์กรและ

บุคลากรภาครัฐสู่การ
บริหารจัดการที่ดี

โครงการประชุมประชาคม

สนับสนุนการขับเคล่ือนแผน
ชุมชน

9,700.00 9,182.00 9,182.00 518

16
การพฒันาองค์กรและ
บุคลากรภาครัฐสู่การ

บริหารจัดการที่ดี

โครงการจัดท าข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี

10,000.00 8,000.00 8,000.00 2,000.00

17
การพฒันาองค์กรและ
บุคลากรภาครัฐสู่การ

บริหารจัดการที่ดี

โครงการจัดประชุมติดตาม
และประเมินผลแผนพฒันา

5,000.00 2,925.00 2,925.00 2,075.00

จ ำนวน จ ำนวน จ ำนวน จ ำนวน

โครงกำร โครงกำร โครงกำร โครงกำร

1.การพฒันาคุณภาพชีวิต 83 31,698,000.00 36 5,392,312.00 7 4,604,315.00 7 4,604,315.00

2.การพฒันาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 4 450,000.00 2 35,000.00 1 17,628.00 1 17,628.00

3.การส่งเสริมอนุรักษ์และฟื้นฟขูนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น 13 1,210,000.00 8 821,575.00 6 799,212.00 6 799,212.00

4.การพฒันาองค์กรและบุคลากรภาครัฐสู่การบริหารจัดการที่ดี 8 1,680,000.00 3 24,700.00 3 20,107.00 3 20,107.00

5.การส่งเสริมและพฒันาการท่องเที่ยว 0 0 - -

รวม 108 35,038,000.00 49 6,273,587.00 17 5,441,262.00 17 5,441,262.00

ชื่อ ต ำแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ เบอร์มือถือ email

ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดลาดเขาปูน ผู้แทนภาคราชการ 36712465 - -

นายสถิตย์ นิดค าพร ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น
 (ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2)

36200257 - -

นาวาเอกส าฤทธิ ์ทองรักษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ 36200257 - -

นายศักด์ิถาวร ช่อมะกอก รองนายกองค์การ

บริหารส่วนต าบลบ้าน
แก้ง

36200257 - -

นางวรัญญา ยอดมณี ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น
 (ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3)

36200257 - -

นายประยูร ช่อมะกอก ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น
 (ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4)

36200257 - -

นางสาววัฒนา วิลัยเลิศ ผู้ช่วยเลขานุการ 
(หวัหน้าส านักปลัด)

36200257 - -

นายชยกร จันทภาพรึก ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น
 หมู่ที่ ๘

36200257 - -

งบประมำณ

รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินงำน ป ี2563

อบต.บำ้นแก้ง เฉลิมพระเกียรต ิจ.สระบรุี

ช. ผลกำรด ำเนินงำน

     อบต.บ้านแก้ง ได้ด าเนินการโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ ปี 2563 ในเขตพื้นที่ โดยได้รับความร่วมมือ การส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพื้นที่ตลอดจนโครงการต่างๆ ประสบผลส าเร็จด้วยดี ก่อใหเ้กิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง โดยมีผลการด าเนินงานที่ส าคัญ

ยุทธศำสตร์

แผนกำรด ำเนินกำร

ทั้งหมด
อนุมัตงิบประมำณ ลงนำมสัญญำ เบกิจ่ำย

งบประมำณ งบประมำณ งบประมำณ

อปท. ใส่ข้อมูลผลการด าเนินการ เช่น แผนภมูิ ตาราง กราฟเปรียบเทียบ รูปถ่าย ผลการส ารวจความคิดเห็นของประชาชน หรือ ข้อมูลผลการด าเนินงานดา้นอ่ืน ๆ

ซ. คณะกรรมกำร

   1. คณะกรรมกำรพัฒนำท้องถ่ิน



นายธนภทัร ช่อมะกอก ประธานกรรมการ 
(นายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบลบ้านแก้ง)

36200257 - -

นางยุพนิ สุทธิโรจน์ รองนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้าน
แก้ง

36200257 - -

นายถาวร บุตรดา ผู้ทรงคุณวุฒิ (ก านัน
ต าบลบ้านแก้ง)

36200257 - -

นายสมเกียรติ จันทร ผู้ทรงคุณวุฒิ 36200257 - -

นายพลู มาทะ ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น

 (ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5)

36200257 - -

ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดสุนันทาราม ผู้แทนภาคราชการ 36200257 - -

ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านแก้ง ผู้แทนภาคราชการ 36200257 - -

นายสมนึก แสนสวัสด์ิ ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น
 (ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1)

36200257 - -

นายชยกร จันทภาพรึก ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น
 (ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 8)

36200257 - -

สิบต ารวจโทจักร์ เกิดมุด ปลัดองค์การบริหาร
ส่วนต าบล

36200257 - -

นายภาณุวัฒน์ เกตุจันทร์ ผู้ช่วยเลขานุการ 36200257 - -

นายคนึง พงษ์ภมร เลขานุการนายก

องค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านแก้ง

36200257 - -

นางพกิุล กองแก้ว สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้าน
แก้ง หมู่ที่ 1

36200257 - -

นายสายัญ คลีมานะกิจ สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้าน

แก้ง หมู่ที่ 2

36200257 - -

นางสมยงค์ รางแดง สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้าน
แก้ง หมู่ที่ 6

36200257 - -

นาวาอากาศเอกส าฤทธิ ์ทองรักษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ 36200257 - -

ชื่อ ต ำแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ เบอร์มือถือ email

สิบต ารวจโทจักร์ เกิดมุด ปลัดองค์การบริหาร

ส่วนต าบล

36200257 - -

นายถาวร บุตรดา ประธานกรรมการ 

(ผู้แทนประชาคม
ท้องถิ่น หมู่ที่ ๖)

36200257 - -

นายสิริณัฎฐ์ สังข์เรือง สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้าน

แก้ง หมู่ที่ 2

36200257 - -

นางสาววัฒนา วิลัยเลิศ เลขานุการ (หวัหน้า

ส านักปลัด)

36200257 - -

นายภาณุวัฒน์ เกตุจันทร์ ผู้ช่วยเลขานุการ 36200257 - -

ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดสุนันทาราม ผู้แทนหน่วยงาน 36200257 - -

ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดลาดเขาปูน ผู้แทนหน่วยงาน 036 712 465 - -

นางสาคร สกุลทิพย์ สมาชิกสภาองค์การ

บริหารส่วนต าบลบ้าน
แก้ง หมู่ที่ 8

36200257 - -

นายสมเกียรติ จันทร ผู้ทรงคุณวุฒิ 36200257 - -

ชื่อ ต ำแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ เบอร์มือถือ email

นางสาวประคอง ข าประดิษฐ์ ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น
 หมู่ที่ 4

36200257 - -

สิบต ารวจโทจักร์ เกิดมุด ประธานคณะกรรมการ 

(ปลัดองค์การบริหาร
ส่วนต าบล)

36200257 - -

นางสาวรสสุคนธ์ เศวตวงศ์ ผู้อ านวยการกองคลัง 36200257 - -

นางสาววัฒนา วิลัยเลิศ กรรมการและเลขานุการ
 (หวัหน้าส านักปลัด)

36200257 - -

นายภาณุวัฒน์ เกตุจันทร์ ผู้ช่วยเลขานุการ 

(นักวิเคราะหน์โยบาย
และแผนปฏบิัติการ)

36200257 - -

นายส าราญ ลอยมา ผู้อ านวยการกองช่าง 036200257 ต่อ 22 - -

นายดนัยฤทธิ ์พุ่มเจริญ ผู้อ านวยการกอง
สาธารณสุขและ
ส่ิงแวดล้อม

036200257 ต่อ 23 - -

ผู้อ านวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ผู้อ านวยการกอง
การศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม

036200257 ต่อ 14 - -

นางอารีย์ แสงเงิน ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น
 หมู่ที่ 2

36200257 - -

นายพเินตร โฉมมิตร ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น
 หมู่ที่ 1

36200257 - -

   2. คณะกรรมกำร ตดิตำมแผน

   3. คณะกรรมกำรสนับสนุนกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถ่ิน

    ทั้งนี้ หากประชาชนทุกท่านหรือหน่วยงานราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมีข้อสงสัยหรือมีความประสงค์จะเสนอตวามคิดเหน็หรือข้อเสนอแนะ การบริหารงานขออบต.บ้านแก้งทราบ เพื่อจะได้พจิารณาการวางแผนพฒันาและปรับปรุงการด าเนินการ ตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ในระยะต่อไป

    จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

                                                              ประกาศ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563



                                                              นายกอบต.บ้านแก้ง

ข้อมูล ณ 30/11/2563


