
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านลี่ 
เรื่อง การรายงานผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

******************************************** 
ด้วย กระทรวงมหาดไทยมีนโยบาย ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องรายงานผลการ

ด าเนินงานต่อประชาชนในเรื่ องการจัดท างบประมาณ  การใช้จ่าย  และผลการด าเนินงานในรอบปี  เพ่ือให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและก ากับการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘  ข้อ ๓๐(๕) 
ก าหนดให้ผู้บริหารองค์ก รปกครองส่วนท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อ  สภาท้องถิ่น  
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนทราบ
โดยทั่วไปอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

            ดังนั้นเพื่อกา รปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ขอ งรัฐบาล  และตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๓๐(๕) องค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้านลี่  จึงขอประกาศผลการด าเนินงานการจัดท างบประมาณ  การใช้จ่าย  และผลการ
ด าเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นในรอบปีงบ ประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ มา เพ่ือให้
ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบ และก ากับการบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านลี่ ดังนี้ 

ก. วิสัยทัศน์ ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านลี่ 
“องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านลี่  ชุมชนเกษตรกรรม หัตถกรรมพื้นบ้าน  ก้าวล้ าการพัฒนา   

สู่บ้านเ มืองน่าอยู่ควบคู่คุณธรรม  ไร้ผู้มีอิทธิพลสังคมปลอดยาเสพติด  พัฒนาประชาธิปไตย  โปร่งใสด้วย
หลักธรรมมาภิบาล  ชุมชนเข้มแข็งเน้นคนเป็นศูนย์กลางทางการศึกษา ส่งเสริมศาสนาประเพณีท้องถิ่น” 

ข.  พันธกิจ การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านลี่ มีดังนี ้
 ๑.  จัดให้มีโครงสร้างพ้ืนฐานที่ดี และมีสาธารณูปโภค-สาธารณูปการที่ดี 
 ๒.  จัดให้มีการส่งเสริมคุณภาพชีวิต  
 ๓.  จัดให้มีการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 ๔.  จัดให้มีการส่งเสริมการบริหารจัดการและการอนุรักษ์  ทรัพยากรธรรมชาติและ  
               สิ่งแวดล้อม 

 ๕.  จัดให้มีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
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                            ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านลี่ได้ก าหนดยุทธศาสตร์และ
แนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ ไว้ ๕ ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
   ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
       ๑.๑ แนวทางการพัฒนาการก่อสร้าง  ปรับปรุง  บ ารุงรักษา  ถนน    
                                      สะพาน  ทางเท้า  ท่อระบายน้ า 
       ๑.๒ แนวทางการพัฒนาการขยายเขตประปาหรือก่อสร้างประปา 
                                     หมู่บ้าน 
       ๑.๓ แนวทางการพัฒนาการขยายเขตบริการไฟฟูาให้ทั่วถึง 
       ๑.๔ แนวทางการพัฒนาการพัฒนาระบบการชลประทานเพื่อการเกษตร 
                                      อย่างทั่วถึง 
   ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
       ๒.๑ แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ 
       ๒.๒ แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา 
       ๒.๓ แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมและพัฒนางานด้านสาธารณสุข 
           ๒.๔ แนวทางการพัฒนาด้านสวัสดิการชุมชน 
       ๒.๕ แนวทางการพัฒนาปูองกันยาเสพติด 
       ๒.๖ แนวทางการพัฒนาสงเคราะห์เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส 
                                      ผู้พิการ ผู้ปุวยเอดส์ 

    ๒.๗ แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมด้านที่พักอาศัยให้แก่ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส 
         ผู้ยากจน 

       ๒.๘ แนวทางการพัฒนาสงเคราะห์และช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ      
                    ๒.๙ แนวทางการการปูองกันและแก้ไขปัญหาจากอุบัติเหตุทางถนน 
   ๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน /สังคมและการรักษาความสงบ
เรียบร้อย 
       ๓.๑ แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมประชาธิปไตย/การมีส่วนร่วม 
       ๓.๒ แนวทางการพัฒนาการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
   ๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลป ะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี  และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 
       ๔.๑ แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมการสืบทอด ศิลปะ วัฒนธรรม  จารีต 
                                     ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
   ๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม 
       ๕.๑ แนวทางการพัฒนาการสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการ  
                                     จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
       ๕.๒ แนวทางการพัฒนาการก าจัดและจัดการขยะ 
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   ๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
       ๖.๑ แนวทางการพัฒนาการเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติ และการ 
                                      บริการประชาชน โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
       ๖.๒ แนวทางการพัฒนาการเพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการด้านข้อมูล 
                                      ข่าวสารแก่ประชาชน 
 

ง. การวางแผนพัฒนา 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านลี่ได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา 

๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘ โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน  เช่น การจัดเวที
ประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน  เพ่ือรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นท่ีก่อน
น ามาจัดท าโครงการเพ่ือพัฒนาพื้นที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนา ๓ ปี ต่อไป ดูจาก R๐๒, R๐ 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านลี่ ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๘ -  
๒๕๖๐) และเพ่ิมเติมฉบับที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๘ โดยได้ก าหนดโครงการที่จะด าเนินการตาม
แผนพัฒนา  ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐) และเพ่ิมเติมฉบับที่ ๑ รวม ๘๔ โครงการ  งบประมาณ  
๒๘,๒๒๙,๐๐๐ บาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดงันี้ 
 

ยุทธศาสตร์ โครงการ จ านวนเงิน 
  (ล้านบาท) 

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ๒๑ ๙,๕๘๐,๐๐๐ 
๒ . ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

๓๑ ๕,๕๓๗,๐๐๐ 

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน /สังคม 
และการรักษาความสงบเรียบร้อย 

๔ ๗๑๐,๐๐๐ 

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม  จารีต
ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

๗ ๖๖ต,๐๐๐ 

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

๖ ๕๘๐,๐๐๐ 

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ๑๔ ๑๑,๑๓๖๖,๐๐๐ 
๗.. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว ๑ ๒๐,๐๐๐ 

รวม ๘๔ ๒๘,๒๒๘,๐๐๐ 
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แผนภูมิ แสดงโครงการในแผนพัฒนา ๓ ปี ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านลี่ 
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แผนภูมิ แสดงงบประมาณในแผนพัฒนา ๓ ปี ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านลี่ 
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จ. การจัดท างบประมาณ 
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านลี่ ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ 

เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗ โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จ านวน ๓๗ โครงการ ใน
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปี ๒๕๕๘  สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร์ โครงการ จ านวนเงิน 
  (ล้านบาท) 

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ๗ ๑,๖๘๘,๑๒๕.๓๓ 
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

๒๒ ๖,๕๑๘,๖๑๘.๑๗ 

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน /สังคม 
และการรักษาความสงบเรียบร้อย 

๒ ๓๐,๐๐๐.๐๐ 

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม  จารีต
ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

๕ ๓๐๐,๐๐๐.๐๐ 

๕ . ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

๔ ๑๗๗,๐๐๐.๐๐ 

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ด ี ๑๐ ๑,๗๓๘,๐๐๐.๐๐ 
๗.. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว ๑ ๒๐,๐๐๐.๐๐ 

รวม ๓๗ ๑๐,๔๗๑,๗๔๓.๕๐ 
 

แผนภูมิ แสดงโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านลี่ 
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แผนภูมิ แสดงงบประมาณในข้อบัญญัติงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านลี่  
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งบประมาณที่ใช้ด าเนินการตามโครงการฯ ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านลี่ มีดังนี้ 
 

ที่ ยุทธศาสตร์ โครงการ วัตถุประสงค์ แหล่งที่มา
งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ใช้จริง 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

๑ ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการซ่อมสร้าง
ปรับปรุงผิวจราจร
ถนนลาดยางแบบ 
(Asphaltic Concrete) 
หมู่ที่ ๒ 

เพื่อให้ประชาชนได้
สัญจรไป-มาได้สะดวก 

เงินอุดหนุนและ
รายได้ อบต. 

๖๐๖,๐๐๐.๐๐ ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไป-มา 

๒  โครงการซ่อมแซมท่อ
เมนส์ประปา หมู่ที่ ๑-๕  

เพื่อปรับปรุงการ
ให้บริการระบบประปา
แก่ประชาชน 

เงินอุดหนุนและ
รายได้ อบต. 

๓๓๐,๐๐๐.๐๐ ประชาชนมี
น้ าประปาใช้อย่าง
ทั่วถึง 

๓  โครงการซ่อมแซมระบบ
ประปา 

เพื่อปรับปรุงการ
ให้บริการระบบประปา
แก่ประชาชน 

เงินอุดหนุนและ
รายได้ อบต. 

๑๙๔,๐๐๐.๐๐ ประชาชนมี
น้ าประปาใช้อย่าง
ทั่วถึง 

๔  โครงการจัดชื้ออุปกรณ์
ประปา 

เพื่อปรับปรุงการ
ให้บริการระบบประปา
แก่ประชาชน 

เงินอุดหนุนและ
รายได้ อบต. 

๑๐,๐๒๓.๕๖ ประชาชนมี
น้ าประปาใช้อย่าง
ทั่วถึง 

๕  โครงการจัดชื้อวัสดุ
ไฟฟูา 

เพื่อใช้ในการซ่อมแซม
ไฟฟูา 

เงินอุดหนุนและ
รายได้ อบต. 

๖๓,๐๐๐.๐๐ ประชาชนได้รับ
แสงสว่างมากข้ึน 
 

๖  โครงการย้ายแนวเสา
ไฟฟูา หมู่ที่ ๑-๕ 

เพื่อใช้ในการซ่อมแซม
ไฟฟูา 

เงินอุดหนุนและ
รายได้ อบต. 

๑๔๓,๓๒๕.๓๓ ประชาชนได้รับ
แสงสว่างมากข้ึน 
 

๗  โครงการขุดลอกคลอง
ส่งน้ า หมู่ที่ ๑-๕ 

เพื่อแก้ไขล าคลองตื้น
เขิน 

เงินอุดหนุนและ
รายได้ อบต. 

๗๕,๑๕๗.๕๐ ประชาชนมีน้ าใช้
ในการเกษตร 
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ที่ ยุทธศาสตร์ โครงการ วัตถุประสงค์ แหล่งที่มา
งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ใช้จริง 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

๘ ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
ส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการสมทบ
ค่าอาหารเสริม (นม)
ให้แก่นักเรียน 

เพื่อให้เด็กนักเรยีน
ได้รับสารอาหาร
ครบถ้วน 

เงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ 

๕๓๗,๑๙๒.๓๔ นักเรียนได้รับ
สารอาหาร
ครบถ้วน 

๙  โครงการสมทบ
ค่าอาหารกลางวัน
ให้แก่เด็กนักเรียน 

เพื่อให้เด็กนักเรียนทุก
คนได้รับประทาน
อาหารกลางวันอย่าง
ทั่วถึง 

เงินอุดหนุนและ
รายได้ อบต. 

๑,๑๙๘,๐๐๐.๐๐ นักเรียนได้รับ
สารอาหาร
ครบถ้วน 

๑๐  โครงการจัดซื้อวัสดุ
ทางการศึกษาให้แก่ 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อเสริมสร้าง
พัฒนาการและทักษะ
การเรียนรู้ 

เงินอุดหนุนและ
รายได้ อบต. 

๔๙,๓๐๐.๐๐ นักเรียนได้มี
พัฒนาการและ
ทักษะในการ
เรียนรู้จากวัสดุ
การศึกษา 

๑๑  โครงการจัดกิจกรรมวัน
เด็กแห่งชาต ิ  

เพื่อให้เด็กได้รับความรู้
และมีความสนุกสนาน
จากกิจกรรมนอก
ห้องเรียน 

เงินอุดหนุนและ
รายได้ อบต. 

๑๖,๕๑๓.๑๗ เด็กนักเรียนได้ท า
กิจกรรมร่วมกัน 

๑๒  โครงการอุดหนุน
กองทุนหลักประกัน
สุขภาพระดับท้องถิ่น 

เพื่อสุขภาพพลานามัย
ของประชาชน 

เงินอุดหนุนและ
รายได้ อบต. 

๔๐,๐๐๐.๐๐ ประชาชนมี
สุขภาพพลานามัย
ที่ด ี

๑๓  โครงการสนับสนุนการ
พัฒนางานสาธารณสุข
มูลฐานในเขต 
อบต.บ้านลี ่

เพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนกิจกรรมของ
ศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน 

เงินอุดหนุนและ
รายได้ อบต. 

๓๗,๕๐๐.๐๐ ศูนย์สาธารณสุข
มูลฐานสามารถ
ให้บริการ
ประชาชน 

๑๔  โครงการสร้างอาคาร
ออกก าลังกายพร้อม
เครื่องเล่นออกก าลัง
กาย 

เพื่อเสริมสร้างสุขภาพ
และพลานามัยของคน
ในต าบลบ้านลี ่

เงินอุดหนุนและ
รายได้ อบต. 

๙๙,๐๐๐.๐๐ ประชาชนมี
อุปกรณ์ในการ
ออกก าลังกาย  
ร่ารงกายแข็งแรง 

๑๕  โครงการสนับสนุนกิ่ง
กาชาดอ าเภอบางปะ
หัน 

เพื่อให้การช่วยเหลือ
ประชาชนท่ีได้รับความ
เดือดร้อน 

เงินอุดหนุนและ
รายได้ อบต. 

๑๐,๐๐๐.๐๐ ประชาชนได้รับ
ประโยชน ์

๑๖  โครงการเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอาย ุ

เพื่อสงเคราะห์ผู้สูงอายุ
ที่ได้รับความเดือดร้อน 

เงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ 

๒,๓๑๖,๐๐๐.๐๐ ผู้สูงอายุได้รับเงิน
สงเคราะห์
ช่วยเหลือใน
เบื้องต้น 
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ที่ ยุทธศาสตร์ โครงการ วัตถุประสงค์ แหล่งที่มา
งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ใช้จริง 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

๑๗ ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
ส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการเบี้ยยังชีพ 
คนพิการ 

เพื่อสงเคราะห์ผู้พิการ
ที่ได้รับความเดือดร้อน 

เงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ 

๔๘๗,๒๐๐.๐๐ ผู้พิการได้รับเงิน
สงเคราะห์
ช่วยเหลือใน
เบื้องต้น 

๑๘  โครงการเบี้ยยังชีพโรค
เอดส ์

เพื่อสงเคราะห์ผูปุ้วย
เอดส์ที่ได้รับความ
เดือดร้อน 

เงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ 

๓,๐๐๐.๐๐ ผู้ปุวยเอดสไ์ด้รับ
เงินสงเคราะห์
ช่วยเหลือใน
เบื้องต้น 

๑๙  โครงการฝึกอบรมและ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอาย ุ

เพือ่ให้ผู้สูงอายุมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

เงินอุดหนุนและ
รายได้ อบต. 

๑๖๖,๑๔๐.๐๐ ผู้สูงอายุมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น 

๒๐  โครงการช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยธรรมชาติ 

เพื่อบรรเทาความ
เดือดร้อนของ
ประชาชน 

เงินอุดหนุนและ
รายได้ อบต. 

๒๒,๓๕๕.๐๐ ครังเรือนที่ประสบ
ภัยได้รับการ
บรรเทาความ
เดือดร้อน 

๒๑  โครงการปูองกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนช่วง
เทศกาลปีใหม ่  

เพื่อเป็นการลด
อุบัติเหตุทางถนนแก่
ผู้ใช้รถในการเดินทาง 

เงินอุดหนุนและ
รายได้ อบต. 

๖๔,๑๒๕.๐๐ ประชาชนผู้ใช้รถ
ได้รับความสะดวก
ในการเดินทาง 

๒๒  โครงการปูองกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนช่วง
เทศกาลสงกรานต ์  

เพื่อเป็นการลด
อุบัติเหตุทางถนนแก่
ผู้ใช้รถในการเดินทาง 

เงินอุดหนุนและ
รายได้ อบต. 

๑๖,๓๐๐.๐๐ ประชาชนผู้ใช้รถ
ได้รับความสะดวก
ในการเดินทาง 

๒๓ ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านศิลปะ 
วัฒนธรรม จารีต
ประเพณี  และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

โครงการจัดกิจกรรม
ประเพณีลอยกระทง 

เพือ่ให้ปประชาชนมี
จิตส านึกในการอนุรักษ์
ประเพณีลอยกระทง 

เงินอุดหนุนและ
รายได้ อบต. 

- ประชาชนมี
จิตส านึกในการ
อนุรักษ์ประเพณี
ลอยกระทง 

๒๔  โครงการจัดงาน ๕ 
ธันวามหาราช 

เพื่อแสดงความ
จงรักภักด ี

เงินอุดหนุนและ
รายได้ อบต. 

๑๓๙,๒๖๗.๑๐ ประชาชนได้ส านึก
ในพระมหา
กรุณาธิคุณ 

๒๕  โครงการแห่เทียน
เข้าพรรษา 

เพื่อให้ประชาชน 
มีจิตส านึกด้าน
จริยธรรมและคุณธรรม
เพิ่มขึ้น 

เงินอุดหนุนและ
รายได้ อบต. 

๙,๐๐๐.๐๐ ประชาชน 
มีจิตส านึกด้าน
จริยธรรมและ
คุณธรรม 

๒๖  โครงการรดน้ าขอพร
ผู้สูงอายุในวันสงกรานต์ 

เพื่ออนุรักษ์ประเพณี
ไทยวันผู้สูงอายุ 

เงินอุดหนุนและ
รายได้ อบต. 

๑๙,๙๐๐.๐๐ ประชาชนเข้าร่วม
อนุรักษ์ประเพณี
ไทยวันผู้สูงอายุ 

๒๗  โครงการศูนย์ดนตรีไทย
ต าบลบ้านลี ่

เพื่อจ่ายเป็น
ค่าตอบแทนครูผู้
ฝึกสอน 

เงินอุดหนุนและ
รายได้ อบต. 

๒๕,๐๐๐.๐๐ ประชาชนเข้าร่วม
อนุรักษ์ดนตรีไทย 
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ที่ ยุทธศาสตร์ โครงการ วัตถุประสงค์ แหล่งท่ีมา
งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ใช้จริง 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

 
 
 

 โครงการรับเสด็จ
พระองค์เจ้าหลานเธอ
พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา 

เพื่อแสดงความ
จงรักภักด ี

เงินอุดหนุนและ
รายได้ อบต. 

๒๔๓,๓๕๓.๕๕ ประชาชนได้
ส านึกในพระมหา
กรุณาธิคุณ 

๒๘ ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
บริหารจัดการและ
การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาต ิ

โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ (ฟื้นฟูความอุดม
สมบูรณ์ของธรรมชาติ
บริเวณบึงฉลาม) 

เพื่อให้สภาพพืน้ท่ีใน
เขต อบต.บ้านลี่มี
ความสะอาดเกิดความ
ประทับใจแก่ผู้พบเห็น 

เงินอุดหนุนและ
รายได้ อบต. 

๑๗,๐๐๐.๐๐ พื้นที่ในเขต อบต.
บ้านลี่มีความ
สะอาดน่าอยู่ 

๒๙  โครงการจ้างเหมา
ก าจัดวัชพืชริมทาง 
แหล่งน้ า หมู่ที่ ๑-๕ 

เพื่อให้สภาพพื้นที่ใน
เขตต าบลบ้านลี่ มี
ความสะอาด 
ประทับใจผู้พบเห็น 

เงินอุดหนุนและ
รายได้ อบต. 

- พื้นที่ในเขตต าบล
บ้านลี่ มีความ
สะอาดน่าอยู ่

๓๐  โครงการจัดช้ือวัสดุ
การเกษตร 

เพื่อใช้ก าจัดวัชพืช เงินอุดหนุนและ
รายได้ อบต. 

๕๓,๗๑๒.๕๐ พื้นที่ในเขต อบต.
บ้านลี่ มีความ
สะอาดน่าอยู ่

๓๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการบริหารจัดการ
บ้านเมือง 
ที่ด ี

โครงการออก
ให้บริการประชาชน
เคลื่อนที ่  

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกรวดเร็ว
ในการขอรับบริการ 

เงินอุดหนุนและ
รายได้ อบต. 

๑๙,๕๐๐.๐๐ ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การรับบริการ 

๓๒  โครงการจัดซื้อวัสดุ
งานบ้านงานครัว  
อบต.บ้านลี่ 

เพื่อใช้ในส านักงาน 
อบต.บ้านลี่ 

เงินอุดหนุนและ
รายได้ อบต. 

๗,๑๙๑.๐๐ อบต.บ้านลี่ มี
วัสดุงานบ้านงาน
ครัวเพียงพอ 

๓๓  โครงการซ่อมแซม
อาคารเอนกประสงค์ 
หมู่ที่ ๒ 

เพื่อปรับปรุงสถานท่ี
ใช้ท ากิจกรรมของ
ประชาชน 

เงินอุดหนุนและ
รายได้ อบต. 

๙๙,๐๐๐.๐๐ ประชาชนมี
สถานท่ีใช้ในการ
จัดท ากิจกรรม
ต่างๆ 

๓๔  โครงการสนับสนุน
ศูนย์รวมข้อมูล
ข่าวสารการชื้อหรือ
การจ้างของ อปท. 
ระดับอ าเภอ 

เพื่อสนับสนุนการ
ด าเนินงานของศูนย์
รวมข้อมูลข่าวสารการ
จัดชื้อหรือการจ้างของ 
อปท.ระดับอ าเภอ 

เงินอุดหนุนและ
รายได้ อบต. 

๓๐,๐๐๐.๐๐ ศูนย์รวมข้อมูล
ข่าวสารการชื้อ
หรือการจ้าง 
ได้รับการ
สนับสนุนในการ
ด าเนินการของ
ศูนย์ฯ 

๓๕  โครงการจัดท าปูาย
ประชาสัมพันธ์ 

เพื่อใช้ประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสารให้
ประชาชนรับรู ้

เงินอุดหนุนและ
รายได้ อบต. 

๓๑๖,๕๐๐.๐๐ ประชาชนได้รับรู้
ข้อมูลข่าวสาร
ทั่วถึง 

๓๖ ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว 

โครงการสนับสนุนท่ี
ท าการปกครองจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน
การจัดงานยอยศยิ่งฟูา
อยุธยามรดกโลก 

เงินอุดหนุนและ
รายได้ อบต. 

๒๐,๐๐๐.๐๐ สนับสนุนในการ
จัดงานยอยศยิ่ง
ฟูาอยุธยามรดก
โลก 

รวม ๗,๖๔๘,๓๕๖.๐๕  



 
 



- ๑๐ - 
 

ฉ. ผลการด าเนินงานอ่ืนๆ 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านลี่ ได้ด าเนินโครงการตามข้อบัญญัติ 

งบประมาณ ปี  ๒๕๕๘ ในเขตพ้ืนที่ โดยได้รับความร่วมมือ  การส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน  ภาครัฐ 
และภาคเอกชนในพื้นที่  จนโครงการต่าง  ๆ ประสบผลส าเร็จด้วยดี  ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพ้ืนที่
และพ้ืนที่ใกล้เคียง โดยมีผลการด าเนินงานที่ส าคัญดังนี้ 

๑. โครงการซ่อมสร้างปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางแบบ (Asphaltic Concrete) หมู่ที ่๒ 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 

        
๒. โครงการซ่อมแซมระบบประปา สอดคล้องกับ 

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

        
 ๓. โครงการขุดลอกคลองส่งน้ า หมู่ที่ ๑-๕ สอดคล้องกับ 

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

        



- ๑๑ - 
 

๔. โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ สอดคล้องกับ 
ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 

          
    

๕. โครงการจัดตั้งชมรมดนตรีไทย สอดคล้องกับ 
ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 

๖. โครงการปูองกันและควบคุมโรคติดต่อ ไข้เลือดออก สอดคล้องกับ 
ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 

         
 
 
 
 



- ๑๒ - 
 
๗. โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ สอดคล้องกับ 

ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 

          
 

๘. โครงการประชาคมต าบล สอดคล้องกับ 
ยุทธศาสตร์ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 

          
 

 ๙. โครงการจัดงาน ๕ ธันวา มหาราช สอดคล้องกับ 
ยุทธศาสตร์ด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

          
 
 
 



- ๑๓ - 
 
๑๐. โครงการจัดกิจกรรมประเพณีวันส าคัญทางศาสนา สอดคล้องกับ 

ยุทธศาสตร์ด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

         
 
๑๑. โครงการรดน้ าขอพรผู้สูงอายุในวันสงกรานต์ สอดคล้องกับ 

ยุทธศาสตร์ด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

         
 
๑๒. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการและ 

การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

         
 



- ๑๔ - 
 
๑๓. โครงการออกให้บริการประชาชนเคลื่อนที่ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ 

การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

         
 

ทั้งนี้ หากประชาชนทุกท่านหรือส่วนราชการต่างๆ ที่เก่ียวข้องมีข้อสงสัย 
หรือมีความประสงค์จะเสนอความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ  การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านลี่
สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านลี่  หรือแจ้งผ่านผู้บริหารองค์การบริหาร
ส่วนต าบลบ้านลี่ทราบ เพ่ือจะได้พิจารณาการวางแผนพัฒนาและปรับปรุงการด าเนินการตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนในพื้นท่ีในระยะต่อไป 
 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ  ณ   วันที่  ๒๗  เดือนตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

 
 

(นายประสงค ์ จิตต์จ านงค์) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านลี่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านลี ่
เรื่อง การรายงานผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ  

พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 
 

 
 

ของ 
 
 
 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านลี ่
อ าเภอบางปะหัน    จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 


