
 
 
 
 
 

ประกาศ อบต.บางนา 
เรื่อง   การรายงานผลการดําเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

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

              ด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา 253 กําหนดให้ อปท .สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการ
ดําเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้ง มีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วย ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 12 “(3) 
รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่น
เสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้
ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้
เ ป็ น ร ะ ย ะ เ ว ล า ไ ม่ น้ อ ย ก ว่ า ส า ม สิ บ วั น โ ด ย อ ย่ า ง น้ อ ย ปี ล ะ ห น่ึ ง ค รั้ ง ภ า ย ใ น เ ดื อ น ธั น ว า ค ม ข อ ง ทุ ก ปี ”
              ดังน้ันเพ่ือการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตําบลบางนา จึงขอประกาศผลการดําเนินงานการจัดทํางบประมาณ การใช้จ่าย และผล
การดําเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มา เพ่ือให้ประชาชนได้มี
ส่วนร่วมในการตรวจสอบและกํากับการบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนตําบลบางนา ดังน้ี 

  
ก. วิสัยทัศน ์ขององค์การบริหารส่วนตําบลบางนา  
    "สาธารณูปโภคพร้อมใช้ ใส่ใจคุณภาพชีวิต สืบสานแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง" 
 

ข. พันธกิจ ขององค์การบริหารส่วนตําบลบางนา  
    1. มีโครงสร้างพ้ืนฐาน การคมนาคมสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย รวมถึงระบบสาธารณูปโภคท่ีทั่วถึง  
    2. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างมีคุณภาพ  
    3. อนุรักษส์ืบสานศิลปวัฒนธรรม จารตีประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น  
    4. ประชาชนสามารถน้อมนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในชีวิตประจําวันได้  
    5. ประชาชนในพ้ืนที่รู้และตระหนักถึงความสําคัญของธรรมชาติและสิง่แวดล้อม  
    6. การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ขององค์การบริหารส่วนตําบลบางนา ได้กําหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ไว้ 6 
ยุทธศาสตร์ ดังน้ี 
    1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
        1. การเกษตร 
        2. เคหะและชุมชน 
        3. อุตสาหกรรมและการโยธา 
    2. การพัฒนาด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
        1. บริหารงานทั่วไป 
        2. สังคมสงเคราะห์ 
        3. การศึกษา 
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        4. สร้างความเข้มแข็งชุมชน 
        5. สาธารณสุข 
        6. การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 
        7. การรักษาความสงบภายใน 
    3. การพัฒนาด้านการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
        1. การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 
    4. การพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยังยืน 
        1. การเกษตร 
    5. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
        1. การเกษตร 
        2. เคหะและชุมชน 
    6. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
        1. บริหารงานทั่วไป 

ง. การวางแผน 
          องค์การบริหารส่วนตําบลบางนา ได้จัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ใน
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพ่ือรับ
ฟังปัญหาและความต้องการท่ีแท้จริงของประชาชนในพ้ืนที่ ก่อนนํามาจดัทําโครงการเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนา 3 ปี 
ต่อไป  
           องค์การบริหารส่วนตําบลบางนา ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) โดยได้กําหนดโครงการที่จะ
ดําเนินการตามแผนพัฒนาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  

ยุทธศาสตร์ 
2561 2562 2563 2564 2565 

จําน
วน งบประมาณ จําน

วน งบประมาณ จําน
วน งบประมาณ จําน

วน งบประมาณ จําน
วน งบประมาณ

การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 60 23,666,800.00 60 19,706,800.00 60 50,611,800.00 60 26,661,800.00 60 22,091,800.00

การพัฒนาด้านการส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิต 40 15,163,960.00 40 15,565,960.00 40 19,922,520.00 40 19,372,520.00 40 15,724,520.00

การพัฒนาด้านการส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

4 6,170,000.00 4 6,170,000.00 4 6,170,000.00 4 6,170,000.00 4 6,170,000.00

การพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความ
ยังยืน 4 535,000.00 4 535,000.00 4 535,000.00 4 535,000.00 4 535,000.00

การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและ
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม 

5 1,400,000.00 5 1,400,000.00 5 700,000.00 5 3,100,000.00 5 2,900,000.00

การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
บ้านเมืองท่ีดี 12 1,430,000.00 12 10,431,500.00 12 6,230,000.00 12 5,930,000.00 12 5,430,000.00

รวม 125 48,365,760.00 125 53,809,260.00 125 84,169,320.00 125 61,769,320.00 125 52,851,320.00
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จ. การจัดทํางบประมาณ 
          ผู้บรหิารองค์การบริหารส่วนตําบลบางนา ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติ
งบประมาณ จํานวน 39 โครงการ งบประมาณ 12,882,610.00 บาท สามารถจําแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังน้ี  

ยุทธศาสตร ์ โครงการ งบประมาณ 
ตามข้อบัญญติั 

การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 2 1,300,000.00
การพัฒนาด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 25 10,090,110.00
การพัฒนาด้านการส่งเสริมศลิปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 2 240,000.00
การพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยังยืน 2 0.00
การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 1 70,000.00
การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 7 1,182,500.00

รวม 39 12,882,610.00
 

     
 
รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ อบต.บางนา มีดังนี้ 

  ยุทธศาสตร์ โครงการ  จํานวน
งบประมาณ

หน่วยงานที
รับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค์ ผลผลิต 

1. การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

ก่อสร้างถนน คสล. 
จากส่ีแยกบางนา หมู่ที่ 
2 ถึงท้ายบ้านบางนา 
หมู่ที่ 5 

0.00 กองช่าง 
เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการเดินทาง 

ถนน คสล. ขนาดกว้าง 
5.00 เมตร ยาว ยาว 1,155 
เมตร หนา 0.15 เมตร 

2. การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการซ่อมแซมถนน 
คสล./ถนนลูกรงั 
ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 
- 5 บางนา และหมู่ที่ 
1 - 5 กะทุ่ม 

1,300,000.00 กองช่าง เพื่อให้ถนนได้มาตรฐาน ซ่อมแซมถนนภายใน
หมู่บ้าน ทั้ง 10 หมู่บ้าน 

3. 
การพัฒนาด้านการ
ส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

จัดสรรสวัสดกิารเบ้ีย
ยังชีพผู้สูงอายุ คน
พิการและผู้ป่วยเอดส์ 

5,112,000.00 สํานักปลัดฯ 

เพื่อให้ผู้สูงอายทุี่มีอายุ
ตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป ผู้
พิการและผู้ป่วยเอดส์ 
ได้รับเบี้ยยังชีพครบทุก
คน 

ผู้สูงอายุ 602 คน ผู้พิการ 
122 คน ผู้ป่วยเอดส์ 1 คน 

4. 
การพัฒนาด้านการ
ส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

โครงการสงเคราะห์
ผู้สูงอายุในวันผู้สูงอายุ 
ในวันผู้สูงอายุ ผู้พิการ 
ผู้ด้อยโอกาส และผู้
ยากจนในตําบลบางนา 

200,000.00 สํานักปลัดฯ 

เพื่อบรรเทาความ
เดือดร้อนและช่วยเหลือ
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และ
ผู้ด้อยโอกาส 

จัดซื้อจัดหาเวชภัณฑ์ยา 
เครื่องนุง่ห่ม รายการอื่นๆ 
ที่จําเป็นให้กับผู้สูงอายุ ผู้
พิการและผู้ด้อยโอกาสใน
พื้นที่ตําบลบางนาและตําบล
กะทุ่ม 



5. 
การพัฒนาด้านการ
ส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

โครงการก่อสร้าง/
ซ่อมแซม บ้านผู้ยากไร้
และผู้ด้อยโอกาส 

200,000.00 สํานักปลัดฯ 
เพ่ือให้ผู้ยากไร้และ
ผู้ด้อยโอกาสมีบ้านพัก
อาศัยท่ีแข็งแรง 

บ้านผู้ยากไร้ จํานวน 10 หลัง

6. 
การพัฒนาด้านการ
ส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

สนับสนุนค่าใช้จา่ยการ
บริหารสถานศึกษา 56,600.00 สํานักปลัดฯ 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน ค่า
หนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์
การเรียน ค่ากิจกรรม
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
ฯลฯ 

เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กองค์การบริหารส่วนตําบล
บางนา 

7. 
การพัฒนาด้านการ
ส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

โครงการจัดงานวันเด็ก
แห่งชาติ 50,000.00 สํานักปลัดฯ 

เพ่ือส่งเสริมให้เด็กและ
เยาวชนมีส่วนร่วมในการ
จัดกิจกรรม 

จัดงานวันเด็กให้กับโรงเรียน
ในเขตพ้ืนท่ี อบต. บางนา 

8. 
การพัฒนาด้านการ
ส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

ปรับปรุงซ่อมแซม
อาคารศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

100,000.00 สํานักปลัดฯ 
เพ่ือให้อาคารศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก มีความแข็งแรง
และปลอดภัยสําหรับเด็ก 

ซ่อมแซมอาคารในส่วนท่ีชํารุด
เสียหาย 

9. 
การพัฒนาด้านการ
ส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

ค่าจ้างเหมาประกอบ
อาหารกลางวันสําหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วน
ตําบลบางนา 

98,000.00 สํานักปลัดฯ 

เพ่ือให้เด็กนักเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ได้รับ
อาหารท่ีเพียงพอและมี
ประโยชน์ 

ประกอบอาหารกลางวัน
สําหรับเด็กนักเรียน จํานวน 
33 คน (ปี 61 - 62) 
(17x280x20) 

10. 
การพัฒนาด้านการ
ส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

สนับสนุนอาหารเสริม 
(นม) โรงเรียน สําหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วน
ตําบลบางนา 

408,230.00 สํานักปลัดฯ 

เพ่ือให้เด็กนักเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กได้
รับประทานนมอย่าง
เพียงพอต่อวัน 

จัดซ้ืออาหารเสริม (นม) อัตรา
คนละ 8 บาท จํานวน 280 
วัน 31 คน (ปี 61-62) จํานวน 
17 คน 

11. 
การพัฒนาด้านการ
ส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

สนับสนุนค่าอาหารเสริม 
(นม) โรงเรียน สําหรับ
โรงเรียนวัดบางสงบและ
โรงเรียนวัดตะบอง 

408,230.00 สํานักปลัดฯ 
เพ่ือให้เด็กนักเรียนได้รับ
ประทานนมอย่าง
เพียงพอต่อวัน 

โรงเรียนวัดตะบอง 73 คน (ปี 
61 - 62) (71x8x260) 
โรงเรียนวัดบางสงบ 131 คน 
(ปี 61 - 62) (122 x8x260)  

12. 
การพัฒนาด้านการ
ส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

อุดหนุนค่าอาหาร
กลางวันสําหรับโรงเรียน
วัดบางสงบและโรงเรียน
วัดตะบอง 

488,000.00 สํานักปลัดฯ 
เพ่ือให้เด็กนักเรียนได้รับ
ประทานอาหารเพียงพอ
ต่อวัน 

โรงเรียนวัดตะบอง 71 คน 
โรงเรียนวัดบางสงบ 176 คน 

13. 
การพัฒนาด้านการ
ส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

โครงการประชาคม
หมู่บ้าน/ตําบล 30,000.00 สํานักปลัดฯ 

เพ่ือเปิดโอกาสให้
ประชาชนในหมู่บ้านได้
แสดงความคิดเห็นในด้าน
ต่างๆ 

10 หมู่บ้าน/ตําบล 

14. 
การพัฒนาด้านการ
ส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

โครงการปกป้องสถาบัน
สําคัญของชาติ 50,000.00 สํานักปลัดฯ 

เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชน
มีจิตสํานึกรักสถาบันชาติ 
ศาสนาและ
พระมหากษัตริย์ 

ประชาชนท้ัง 10 หมู่บ้าน 

15. 
การพัฒนาด้านการ
ส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

โครงการจัดงานวัน
ท้องถ่ินไทย 10,000.00 สํานักปลัดฯ 

เพื่อให้ข้าราชการ พนักงาน 
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และ
ประชาชนทั่วไป ระลึกและเห็น
ความสําคัญของวันท้องถ่ินไทย 

จัดงานวันท้องถ่ินไทย 



16. 
การพัฒนาด้านการ
ส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน เพ่ือปรับปรุง/
ซ่อมแซม/ขยาย หอ
กระจายข่าวประจํา
หมู่บ้าน หมู่ท่ี 1 - 5 
บางนา และหมู่ท่ี 1 - 5 
กะทุ่ม 

300,000.00 สํานักปลัดฯ 

เพ่ือให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินมีช่องทางใน
การประชาสัมพันธ์ สร้าง
การรับรู้และประสานงาน
กับประชาชนในพ้ืนท่ี 

ปรับปรุง/ซ่อมแซม/ขยาย หอ
กระจายข่าว ประจําหมู่บ้าน 
หมู่ท่ี 1 - 5 บางนา และหมู่ท่ี 
1 - 5 กะทุ่ม 

17. 
การพัฒนาด้านการ
ส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

โครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้า 

50,000.00 สํานักปลัดฯ 
เพ่ือให้สุนัข แมว และคน 
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัข
บ้า 

ฉีดวัคซีน ป้องกันโรคพิษสุนัข
บ้า 10 หมู่บ้าน 

18. 
การพัฒนาด้านการ
ส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

โครงการจัดการป้องกัน
และควบคุมโรคภัยต่างๆ 
ตามอํานาจหน้าท่ีของ 
อบต. 

50,000.00 สํานักปลัดฯ 

เพ่ือป้องกันและควบคุม
โรคภัยต่างๆ ในพ้ืนท่ี
องค์การบริหารส่วนตําบล
บางนา 

จัดหา/จัดซ้ือ เวชภัณฑ์ต่างๆ 
ในการป้องกันโรคภัยต่างๆ 
เช่น ทรายอะเบท น้ํายาพ่น
ป้องกันโรคไข้เลือดออก,
ป้องกันและระงับโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 
19) ฯลฯคมุ 

19. 

การพัฒนาด้าน
การส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

ระบบหลักประกัน
สุขภาพในระดับ
ท้องถิ่น (สปสช. 
อบต.บางนา) 

150,000.00 สํานักปลัดฯ 

เพ่ือดําเนินการ
เก่ียวกับระบบ
หลักประกันสขุภาพใน
ระดับในพ้ืนที่ให้มี
ประสิทธิภาพ 

กองทุนหลักประกัน
สุขภาพ 

20. 

การพัฒนาด้าน
การส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

อุดหนุน
คณะกรรมการ
หมู่บ้านสําหรบั
โครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข 

200,000.00 สํานักปลัดฯ 

เพ่ือให้การดําเนินการ
ในโครงการ
พระราชดําริด้าน
สาธารณสุขเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ 

อุดหนุนงบประมาณให้กับ
คณะกรรมการหมู่บ้านๆ 
ละ 20,000 บาท รวม 10 
หมู่บ้าน 

21. 

การพัฒนาด้าน
การส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

พระราชดําริด้าน
สาธารณสุข 0.00 สํานักปลัดฯ 

เพ่ือให้การดําเนินงาน
ในโครงการ
พระราชดําริด้าน
สาธารณสุข เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ 

ดําเนินโครงการ
พระราชดําริด้าน
สาธารณสุข 

22. 

การพัฒนาด้าน
การส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการแข่งขันกีฬา
ต่อต้านยาเสพติด 30,000.00 สํานักปลัดฯ 

เพ่ือส่งเสริมและ
สนับสนุนให้เด็กและ
เยาวชนใช้เวลาว่างให้
เกิดประโยชน์และ
ห่างไกลยาเสพติด 

จัดแข่งขันกีฬาต้านยาเสพ
ติด 

23. 

การพัฒนาด้าน
การส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์
กีฬาประจําหมู่บ้าน 100,000.00 สํานักปลัดฯ 

เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุน
ให้เด็กและเยาวชนใช้
เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
และห่างไกลยาเสพติด 

จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬาให้
แต่ละหมู่บ้าน 



24.  

การพัฒนาด้าน
การส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

ช่วยเหลือผู้ประสบ
สาธารณภัยในพ้ืนที่ 1,731,749.00 สํานักปลัดฯ 

เพ่ือให้การช่วยเหลือผู้
ประสบสาธารณภัย
ต่างๆ เช่น ภัยแล้ง 
อุทกภัย อัคคีภัย เป็น
ต้น 

ผู้ประสบภัยในพื้นที่ 

25.  

การพัฒนาด้าน
การส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการฝึกอบรม/
ฝึกทบทวน อปพร. 187,301.00 สํานักปลัดฯ 

เพ่ือให้ประชาชนใน
พ้ืนที่มีความพร้อม
และมีความรู้เบ้ืองต้น
เก่ียวกับการช่วยเหลือ
เมื่อเกิดสาธารณภัย 

ฝึกอบรมและทบทวน
สมาชิก อปพร. ทั้ง 10 
หมู่บ้าน 

26.  

การพัฒนาด้าน
การส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนน
ช่วงเทศกาลสําคัญ 

50,000.00 สํานักปลัดฯ 

เพ่ือป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนช่วง
เทศกาลสําคญั เช่น ปี
ใหม่ สงกรานต์ เป็น
ต้น 

จัดต้ังจุดตรวจร่วมบริการ
ประชาชน 

27.  

การพัฒนาด้าน
การส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

อุดหนุนศูนย์พลัง
แผ่นดินเอาชนะยา
เสพติดอําเภอ
มหาราช 

30,000.00 สํานักปลัดฯ 

เพ่ือใช้เป็น
งบประมาณในการ
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 

สนับสนุนงบประมาณศูนย์
พลังแผ่นดินเอาชนะยา
เสพติดอําเภอมหาราช 

28.  

การพัฒนาด้าน
การส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณี
และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

โครงการจัดงานวัน
สําคัญทางประเพณี
และวันสําคัญทาง
พระพุทธศาสนา เช่น 
งานประเพณี
สงกรานต์ งานบุญ
ประเพณีท้องถิ่น 
ฯลฯ 

200,000.00 สํานักปลัดฯ 

เพ่ือส่งเสริมให้
ประชาชนเห็น
ความสําคัญของวัน
สําคัญทาง
พระพุทธศาสนาและ
เพ่ือสืบสาน อนุรักษ์
ประเพณีอันดีงามของ
ไทยและของทอ้งถิ่น
ให้คงอยู่สืบไป 

จัดกิจกรรมวันสําคัญตาม
ประเพณีของไทยและของ
ท้องถิ่นและวันสําคัญทาง
พระพุทธศาสนา 

29.  

การพัฒนาด้าน
การส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณี
และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

อุดหนุนที่ทําการ
ปกครองจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

40,000.00 สํานักปลัดฯ 
เพ่ือสมทบเป้น
ค่าใช้จ่ายในการ
ดําเนินงาน 

งานยอยศย่ิงฟ้าอยุธยา
มรดกโลก 

30.  

การพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการและ
การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชา
ติและส่ิงแวดล้อม 

โครงการบําบัดและ
จัดการขยะมูลฝอย 70,000.00 สํานักปลัดฯ 

เพ่ือให้ประชาชนทั่วไป
รู้จักการนําขยะมา
แยกและใช้ประโยชน์
จากการคัดแยกขยะ 

1.โรงเรือนสําหรับคัดแยก
ขยะ 2.อบรมให้ความรู้
เก่ียวกับการคัดแยกขยะ 
3.จัดทําปุ๋ยอินทรีย์จาก
ขยะ 4.ก่อสร้างเตาเผา
ขยะ 5.จัดซื้อถังขยะ 



31.  
การพัฒนาเศรษฐกิจ
พอเพียงไปสู่ความ
ยังยืน 

โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนการประกอบ
อาชีพตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง 

0.00 สํานักปลัดฯ 

เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้
ประชาชนหันมาใช้
แนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียงในการดํารงชีวิต 

ประชาชนท้ัง 10 หมู่บ้าน 

32.  
การพัฒนาเศรษฐกิจ
พอเพียงไปสู่ความ
ยังยืน 

สนับสนุนกลุ่มอาชีพใน
พ้ืนท่ีองค์การบริหาร
ส่วนตําบลบางนา 

0.00 สํานักปลัดฯ 
เพ่ือให้กลุ่มอาชีพอาชีพมี
เงินทุนหมุนเวียนสามารถ
เลี้ยงตนเองได้ 

-กลุ่มแปรรูปกล้วย -กลุ่ม
อาชีพทําดอกไม้จัน -กลุ่ม
อาชีพทําขนมไทย -กลุ่มอาชีพ
จักสานงอบ -กลุ่มเกษตรกร -
กลุ่มเพาะเห็ด ฯลฯ 

33.  
การพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการ
บ้านเมืองท่ีดี 

โครงการฝึกอบรมและ
ทัศนศึกษาดูงาน 0.00 สํานักปลัดฯ 

เพ่ือให้สมาชิกสภา อบต. 
คณะผู้บริหาร พนักงาน
ส่วนตําบล พนักงานจ้าง 
ได้ศึกษาดูงานนอก
สถานท่ีในสิ่งท่ีเป็น
ประโยชน์ 

สมาชิกสภา อบต. คณะ
ผู้บริหาร พนักงานส่วนตําบล 
และพนักงานจ้าง 

34.  
การพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการ
บ้านเมืองท่ีดี 

ให้บริการอินเตอร์เน็ต
ตําบลและข้อมูลข่าวสาร 52,500.00 สํานักปลัดฯ 

เพ่ือให้ประชาชนท่ีอยู่ใน
พ้ืนท่ี รับรู้ข้อมูลข่าวสาร
ทางระบบอินเตอร์เน็ตได้
อย่างกว้างขวาง 

ประชาชนในพ้ืนท่ีและ
ประชาชนท่ัวไป 

35.  
การพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการ
บ้านเมืองท่ีดี 

จัดทําหรือปรับปรุง
ระบบแผนท่ีภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน 

500,000.00 กองคลัง 

เพ่ือให้ระบบแผนท่ีภาษี
และทะเบียนทรัพย์สินใช้
งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

พัฒนาและปรับปรุงระบบ
แผนท่ีภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน 

36.  
การพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการ
บ้านเมืองท่ีดี 

จัดกิจกรรมวันสําคัญ
ทางรัฐพิธี 100,000.00 สํานักปลัดฯ 

เพ่ือให้ประชาชนท่ัวไป
ตระหนักและเห็น
ความสําคัญทางรัฐพิธี 

จัดกิจกรรมเฉลิมพระ
ชนมพรรษาฯ และวันสําคัญ
ทางรัฐพิธีต่างๆ 

37.  
การพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการ
บ้านเมืองท่ีดี 

อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการ
ร่วม ในการช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน 
(สถานท่ีกลาง) 

30,000.00 สํานักปลัดฯ 
เพ่ือให้มีสถานท่ีกลาง 
สําหรับให้การช่วยเหลือ
ประชาชน 

อุดหนุนองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินในเขตอําเภอมหาราช

38.  
การพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการ
บ้านเมืองท่ีดี 

ซ่อมแซมอาคาร
สํานักงานองค์การ
บริหารส่วนตําบลบางนา 

200,000.00 สํานักปลัดฯ 

เพ่ือซ่อมแซมอาคาร
สํานักงานองค์การบริหาร
ส่วนตําบลบางนา ให้มี
สภาพใช้งานได้ดี 

ซ่อมแซมอาคารสํานักงาน
องค์การบริหารส่วนตําบลบาง
นา ในส่วนท่ีชํารุดเสียหาย 
เช่น หลังคา ฝ้าเพดาน ฯลฯ 

39.  
การพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการ
บ้านเมืองท่ีดี 

เลือกต้ังท้องถ่ิน 300,000.00 สํานักปลัดฯ 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการ
เลือกต้ังสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตําบล
และผู้บริหารองค์การ
บริหารส่วนตําบลบางนา 

เพ่ือเป้นค่าใช้จ่ายในการ
เลือกต้ัง เช่น ค่าตอบแทน
คณะกรรมการ,ค่าจัดซ้ือวัสดุ
อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ี
จําเป็นในการเลือกต้ัง 
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ฉ. การใช้จ่ายงบประมาณ 
          องค์การบริหารส่วนตําบลบางนา มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดําเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ โดยได้มีการ
ก่อหน้ีผูกพัน/ ลงนามในสญัญา รวม 23 โครงการ จํานวนเงิน 11,695,309 บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จํานวน 22 โครงการ 
จํานวนเงิน 10,338,740 ล้านบาท สามารถจําแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังน้ี 

ยุทธศาสตร ์ โครง 
การ 

การก่อหนี้
ผูกพัน/ 

ลงนามในสัญญา 

โครง 
การ 

การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 1 1,222,000.00 1 1,222,000.00
การพัฒนาด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 14 8,694,952.05 14 8,694,952.05
การพัฒนาด้านการส่งเสริมศลิปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 2 46,000.00 2 46,000.00

การพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยังยืน 
การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 1 70,000.00 1 70,000.00

การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 5 795,788.36 4 305,788.36
รวม 23 10,828,740.41 22 10,338,740.41

     
 
รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณองค์การบริหารส่วนตําบลบางนา ที่มีการก่อหน้ีผูกพัน/ลงนามในสญัญา มีดังน้ี  

  ยุทธศาสตร ์ ชื่อโครงการตาม
แผน  

งบตาม
ข้อบัญญัติ/เทศ

บัญญัติ 
ลงนามสญัญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

1. การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

ค่าบํารุงรักษาและ
ปรับปรุงที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

1,300,000.00 1,222,000.00 1,222,000.00 78,000.00

2. 
การพัฒนาด้านการ
ส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ 5,112,000.00 4,923,200.00 4,923,200.00 188,800.00

3. 
การพัฒนาด้านการ
ส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

โครงการ
สนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการ
บริหาร
สถานศึกษา 

56,600.00 5,400.00 5,400.00 51,200.00

4. 
การพัฒนาด้านการ
ส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

โครงการจัดงาน
วันเด็กแห่งชาติ 
ประจําปี 2563 

50,000.00 49,450.00 49,450.00 550.00



5. 
การพัฒนาด้านการ
ส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

โครงการจ้างเหมา
ประกอบอาหาร
กลางวันสําหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กองค์การ
บริหารส่วนตําบล
บางนา 

98,000.00 76,540.00 76,540.00 21,460.00

6. 
การพัฒนาด้านการ
ส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

ค่าอาหารเสริม 
(นม) 408,230.00 380,850.18 380,850.18 27,379.82

7. 
การพัฒนาด้านการ
ส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

ค่าอาหารเสริม 
(นม) 408,230.00 380,850.18 380,850.18 27,379.82

8. 
การพัฒนาด้านการ
ส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

อุดหนุนโรงเรียน
วัดบางสงบ 488,000.00 342,000.00 342,000.00 146,000.00

9. 
การพัฒนาด้านการ
ส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

อุดหนุน
คณะกรรมการ
หมู่บ้านเพ่ือ
ปรับปรุง/
ซ่อมแซม หอ
กระจายข่าว
ประจําหมู่บ้าน 

300,000.00 300,000.00 300,000.00 0.00

10. 
การพัฒนาด้านการ
ส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

โครงการสัตว์
ปลอดโรค คน
ปลอดภัย จากพิษ
สุนัขบ้า 

50,000.00 49,368.00 49,368.00 632.00

11. 
การพัฒนาด้านการ
ส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

เงินสมทบกองทุน
หลักประกัน
สุขภาพองค์การ
บริหารส่วนตําบล
บางนา 

150,000.00 150,000.00 150,000.00 0.00

12. 
การพัฒนาด้านการ
ส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

เงินอุดหนุน
กรรมการหมู่บ้าน 
สําหรับการ
ดําเนินงานตาม
แนวทางโครงการ
ในพระราชดําริ 
ด้านสาธารณสุข 

200,000.00 200,000.00 200,000.00 0.00



13. การพัฒนาด้านการส่งเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิต วัสดุกีฬา 100,000.00 99,744.00 99,744.00 256.00

14. การพัฒนาด้านการส่งเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิต สํารองจ่าย 1,731,749.00 1,728,708.69 1,728,708.69 3,040.31

15. การพัฒนาด้านการส่งเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิต 

โครงการป้องกนั
และลดอุบัติเหตุ
ทางถนน ในช่วง
เทศกาลสําคัญ 

50,000.00 8,841.00 8,841.00 41,159.00

16. 

การพัฒนาด้านการส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

โครงการจัดงานวัน
สําคัญทางประเพณี
และวันสําคัญทาง
ศาสนา 

200,000.00 6,000.00 6,000.00 194,000.00

17. 

การพัฒนาด้านการส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

อุดหนุนทีท่ําการ
ปกครองจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา

40,000.00 40,000.00 40,000.00 0.00

18. 

การพัฒนาด้านการบริหาร
จัดการและการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม 

วัสดุงานบ้านงาน
ครัว 70,000.00 70,000.00 70,000.00 0.00

19. การพัฒนาด้านการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ด ี

ค่าบริการส่ือสาร
และโทรคมนาคม 52,500.00 48,858.36 48,858.36 3,641.64

20. การพัฒนาด้านการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ด ี

โครงการจัดทําหรือ
ปรับปรงุระบบแผน
ที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน 

500,000.00 490,000.00 0.00 10,000.00

21. การพัฒนาด้านการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ด ี

โครงการจัด
กิจกรรมวันสําคัญ 
ทางรัฐพิธตี่างๆ 

100,000.00 31,930.00 31,930.00 68,070.00

22. การพัฒนาด้านการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ด ี

อุดหนุนองค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

30,000.00 30,000.00 30,000.00 0.00

23. การพัฒนาด้านการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ด ี

โครงการปรับปรุงที่
ทําการองค์การ
บริหารส่วนตําบล
บางนา 

200,000.00 195,000.00 195,000.00 5,000.00
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รายงานสรุปผลการดําเนินงาน ปี 2563 
องค์การบริหารส่วนตําบลบางนา อําเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรอียุธยา  

ยุทธศาสตร ์

แผนการดําเนินการ
ทั้งหมด อนุมัติงบประมาณ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย 

จํา 
นวน
โครง
การ

งบ 
ประมาณ 

จํา 
นวน
โครง
การ

งบ 
ประมาณ 

จํา 
นวน 
โครง 
การ 

งบ 
ประมาณ 

จํานวน
โครงการ งบประมาณ 

1.การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 60 50,611,800.00 2 1,300,000.00 1 1

2.การพัฒนาด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

40 19,922,520.00 25 10,090,110.00 14  14

3.การพัฒนาด้านการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

4 6,170,000.00 2 240,000.00 2  2

4.การพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยังยืน 4 535,000.00 2 0.00

5.การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

5 700,000.00 1 70,000.00 1  1

6.การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 12 6,230,000.00 7 1,182,500.00 5 4

รวม 125 84,169,320.00 39 188,447,149.00 23 10,828,740.41 22 10,338,740.41
 

 
ช. ผลการดําเนินงาน 
          องค์การบริหารส่วนตําบลบางนา ได้ดําเนินการโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ ปี 2563 ในเขตพื้นที่ โดยได้รับความ
ร่วมมือ การส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพ้ืนที่ตลอดจนโครงการต่างๆ ประสบผลสําเร็จ
ด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพ้ืนที่และพื้นที่ใกล้เคียง โดยมีผลการดําเนินงานที่สําคัญดังน้ี 
         1.  โครงการซ่อมแซมถนน คสล./ถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 – 5 บางนา และหมู่ที่ 1 – 5 กะทุ่ม 
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         2. โครงการจัดสวัสดิการเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ป่วยเอดส์ 
 

 
 

         3. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 
 

         4. โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจําปี 2563 

            
          
 
         5. จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตําบลบางนา 
         6. สนับสนุนอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ให้กับโรงเรียนวัดบางสงบและโรงเรียนวัดตะบอง 
         7. สนสนับสนุนอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตําบลบางนา 
         8. อุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนวัดบางสงบและโรงเรียนวัดตะบอง 
         9. อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านเพ่ือปรับปรุง/ซ่อมแซม หอกระจายข่าวประจําหมู่บ้าน 
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         10. โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากพิษสุนัขบ้า 
 

 
 

         11. เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบลบางนา 
 

 
          12. อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านสําหรับการดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข 
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          13. จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์กีฬา ประจําหมู่บ้าน 

                         
 
          14. ช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยและผู้ได้รับความเดือดร้อนในพ้ืนที่ 

                    
 
          15. ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสําคัญ 
          16. โครงการจัดงานวันสําคัญทางประเพณีและวันสําคัญทางศาสนา 

 
 

          17. อุดหนุนทําการปกครองจังหวัดพระนครศรีอยุธยางานยอยศย่ิงฟ้าอยุธยาเมืองมรดกโลก 
          18. จัดซื้อถังขยะ 
          19. บริการอินเตอร์เน็ตตําบลและข้อมูลข่าวสาร 
          20. โครงการจัดทําหรือปรับปรุงระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 
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          21. โครงการจัดกิจกรรมวันสําคัญทางรัฐพิธีต่างๆ 
 

         
 
          22. อุดหนุนศูนย์ช่วยเหลือประชาชน (สถานที่กลาง) 
          23. ปรับปรุงอาคารที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบลบางนา 
 
          นอกจากนี้องค์การบริหารส่วนตําบลบางนา ยังได้งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ดังนี้ 
          1. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต จากถนนศาลาโคกตาล หมู่ที่ 5 บางนา ถึงบ้านนายไพโรจน์
หมู่ที่ 5 ตําบลกะทุ่ม 
          2. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากถนนโพธิพระยาท่าเรือ ถึงบ้านนายวัฒนา หมู่ที่ 2,4,5 ตําบล
บางนา 
          3. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายสําราญ หมู่ที่ 3 ถึงสะพานวัดบางสงบ หมู่ที่ 4 ตําบล
บางนา 
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          นอกจากการดําเนินโครงการข้างต้นแล้ว องค์การบริหารส่วนตําบลบางนา ยังได้ทํางานบูรณาการกับหน่วยงานต่างในพ้ืนที่ 
ดังน้ี  
          1. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดต่อเช้ือไวรัสโคโรนา โควิด – 19 และการจัดทําหน้ากาก
อนามัยเพ่ือป้องกันตนเอง 
    

                    
 
          2. โครงการจิอาสา “เราทําความดีด้วยหัวใจ” 
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ซ. คณะกรรมการ 
   1. คณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน  

ชื่อ ตําแหน่ง เบอร์โทรศัพท ์ เบอร์มือถือ email 
นางสาวจินรีวิมนท ์พันธ์
โพธ์ิ 

กรรมการ 0-3576-5349 - - 

นายดาวรุ่ง เฉลยวาเรศ กรรมการ 0-3576-5349 - - 
นายสุรินทร ์เฉลิมโอฐ กรรมการ 0-3576-5349 - - 
นางอมรรัตน์ แหพันตา กรรมการและเลขานุการ 0-3576-5349 - - 
นายปรีชา ป่ินแก้ว กรรมการ 0-3576-5345 - - 
นางสายสุณีย์ แมนธนานนท์ กรรมการ 0-3576-5349 - - 
นายณรงค์ชัย สํารวล ประธานกรรมการฯ 0-3576-5349 - - 
นายบุญสม สิงห์ทะยาน กรรมการ 0-3576-5349 - - 
นายสมหมาย นิมะบุตร์ กรรมการ 0-3576-5349 - - 
นายบุญเชิด มหุวรรณ์ กรรมการ 0-3576-5349 - - 
นางเจนจิรา ชูศิลป์ กรรมการ 0-3576-5349 - - 
นายสมพิศ แสงเทียร กรรมการ 0-3576-5349 - - 
นางมาลินี จันทาวุฒิ กรรมการ 0-3576-5349 - - 
นางธนาธิป เฉลิมหมู ่ กรรมการ 0-3576-5349 - - 
นายชัยพร บัวผัน กรรมการ 0-3576-5349 - - 
นางอุ่นเรือน ซือ่ตรง ผู้ช่วยเลขานุการ 0-3576-5349 - - 
 
   2. คณะกรรมการ ติดตามแผน  

ชื่อ ตําแหน่ง เบอร์โทรศัพท ์ เบอร์มือถือ email 
นางสุรินทร์ นิลกรณ ์ กรรมการ 0-3576-5349 - - 
นายประยูร มณีฉาย กรรมการ 0-3576-5349 - - 
นายบุญเชิด มหุวรรณ์ กรรมการ 0-3576-5349 - - 
นางเสาวลักษณ์ พัฒนะ กรรมการ 0-3576-5349 - - 
นายสายันต์ กองทิพย์ ประธานกรรมการ 0-3576-5349 - - 
นายสมพิศ แสงเทียร กรรมการ 0-3576-5349 - - 
ผู้อํานวยการโรงเรียนวัด
บางสงบ 

กรรมการ 0-3576-5349 - - 

นายไพรัตน์ นาคนุช กรรมการ 0-3576-5349 - - 



นางวันเพ็ญ สาที กรรมการ 0-3576-5349 - - 
นายรณฤทธ์ิ อุ่นจิตร กรรมการ 0-3576-5349 - - 
นางอมรรัตน์ แหพันตา เลขานุการ 0-3576-5349 - - 

 
     
 

 
 
 
 
 
 
 

 


