
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลสิบเอ็ดศอก 

เรื่อง การรายงานผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
     

 

       ด้วยรัฐธรรมนูญ  มาตรา 253  ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาท้องถิ่น และ
ผู้บริหารท้องถิ่น  เปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการด าเนินงานให้ประชาชนทราบ  รวมตลอดทั้งมีกลไกให้
ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วย  ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 30 (5) 
ก าหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบ
ห้าวัน นับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศโดยเปิดเผย
ไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป ี
 

      ดังนั้น  เพ่ือการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  องค์การบริหารส่วนต าบลสิบเอ็ดศอก  จึงขอประกาศผลการ
ด าเนินงานการจัดท างบประมาณ การใช้จ่าย และผลการด าเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มาเพ่ือให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและ
ก ากับการบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนต าบลสิบเอ็ดศอก ดังนี้ 
ก. วิสัยทัศน์  ขององค์การบริหารส่วนต าบลสิบเอ็ดศอก  
    "โครงสร้างพืน้ฐานมาก่อน  เกษตรกรเป็นสุข  พัฒนาองค์กร  น าพาการเรียนรู้ ประชาชนมีส่วนร่วม" 

 

ข. พันธกิจ  ขององค์การบริหารส่วนต าบลสิบเอ็ดศอก 
1. จัดบริการขั้นพ้ืนฐานด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ อย่างเพียงพอและทั่วถึง โดยควบคุมให้

สอดคล้องกับระบบผังเมืองรวม และมีความพร้อมในการรับรองการขยายตัวของชุมชน  
2. พัฒนาองค์กรให้เป็นเมืองน่าอยู่ มีสภาพภูมิทัศน์สวยงาม มีความสะอาดและความเป็นระเบียบ

เรียบร้อย ปราศจากมลภาวะ  
3. ส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีอาชีพ มีรายได้ มีความมั่นคงทางสังคม มีความปลอดภัย

ในชีวิตและทรัพย์สิน มีสุขภาพอนามัยและความเป็นอยู่ที่ดี ปลอดภัยจากโรคภัยไข้เจ็บและยาเสพติด ผู้สูงอายุ 
ผู้ด้อยโอกาสได้รับการดูแลเอาใจใส่อย่างทั่วถึง  

4. ส่งเสริมการท่องเที่ยวด้านประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ประเพณี พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ
ให้เป็นแหล่งเศรษฐกิจของท้องถิ่น 

5. จัดให้ประชาชนได้รับการพัฒนาการศึกษาอย่างมีคุณภาพและมีมาตรฐาน เป็นสังคมแห่งภูมิปัญญา
ท้องถิ่นและการเรียนรู้ คิดเป็น ท าเป็น แก้ปัญหาเป็น สามารถปรับตัวต่อสภาพการที่เปลี่ยนแปลงไป และด ารง
ตนในสังคมได้อย่างมีคุณค่า 

6. จัดระบบการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส มีขีดความสามารถในการแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนได้ตรงความต้องการของประชาชน โดยเสริมสร้างเครือข่ายการประสานงานทั้งภาครัฐและเอกชน 
รวมทั้งแสวงหาแหล่งรายได้ใหม่ เพ่ือน ามาพัฒนาท้องถิ่น 
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7. ประชาชน เจ้าหน้าที่ของรัฐ นักการเมือง ผู้น าท้องถิ่น ตระหนักถึงภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ ใน

การปกครองระบอบประชาธิปไตย มีคุณภาพ คุณธรรม โปร่งใส และยุติธรรม ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดง
ความคิดเห็นและมีส่วนร่วมในการเลือกตั้งทุกระดับ 

8. พัฒนาชุมชนให้เป็นชุมชนเข้มแข็ง มีจิตส านึก มีศักยภาพในการ่วมคิด ร่วมท า ร่วมรับผิดชอบ 
สามารถแก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชนของตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ 

 

ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ขององค์การบริหารส่วนต าบลสิบเอ็ดศอกได้ก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการ
พัฒนายุทธศาสตร์ไว้ 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ 
 1. แนวทางการพัฒนาการก่อสร้าง บ ารุงรักษา ถนนสะพาน และระบบสาธารณูปโภค 
 2. แนวทางการพัฒนาการก่อสร้าง ดูแลบ ารุงรักษาแหล่งน้ า 
 3. การจัดระบบผังเมืองให้สอดคล้องรองรับการขยายตัวของเมืองหลวงและสนามบินสุวรรณภูม ิ
 4. การพัฒนาการจัดระเบียบชุมชนและสังคม 
 5. แนวทางการพัฒนาการรักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชน 
 6. การพัฒนาการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 7. การพัฒนาส่งเสริมการสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
 8. การพัฒนาส่งเสริมการบ าบัดและฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 9. การพัฒนาส่งเสริมการเฝูาระวังและปูองกันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 10. การพัฒนาส่งเสริมการศึกษาวิจัยปฏิบัติการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 11. การพัฒนาการจัดการระบบบ าบัดน้ าเสีย ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
 12. การพัฒนาการส่งเสริมการด าเนินงานโดยยึดหลักเศรษฐกิจแบบพอเพียงเพ่ือแก้ไขปัญหาความ
ยากจนเชิงบูรณาการ 
 13. การพัฒนางานสวัสดิการสังคม 
 14. การพัฒนาการส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ 
 15. การพัฒนาการส่งเสริมการศึกษา 
 16. การพัฒนาการส่งเสริมและบ ารุงรักษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 17. การส่งเสริมการวางแผน 
 18. การพัฒนาการส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม การท่องเที่ยว และการขนส่ง 
 19. การพัฒนาการส่งเสริมและพัฒนาด้านการท่องเที่ยว 
 20. การพัฒนาการส่งเสริมและพัฒนาด้านการเกษตร 
 21. การพัฒนาการส่งเสริมและพัฒนาด้านการอุตสาหกรรม 
 22. การพัฒนาการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น 
 23. การพัฒนาการส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค สิทธิ เสรีภาพของประชาชน 
 24. การพัฒนาการปรับปรุงระบบทะเบียน และเอกสาร 
 25. การพัฒนาการปรับปรุงและพัฒนารายได้ 
 26. การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร 
 27. การพัฒนาการพัฒนาประสิทธิภาพ การให้บริการประชาชน 
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 28. การพัฒนาการก่อสร้าง การปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติงาน และการบ ารุงรักษา จัดหาวัสดุอุปกรณ์ 
เครื่องมือเครื่องใช้ 
 29. การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารองค์กร 

ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
1. การพัฒนาการจัดระเบียบชุมชนและสังคม 

 2. การพัฒนาการรักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
 3. การพัฒนาการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน 
1. การพัฒนาส่งเสริมการสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม  
2. การพัฒนาส่งเสริมการบ าบัดและฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
3. การพัฒนาส่งเสริมการเฝูาระวังและปูองกันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
4. การพัฒนาส่งเสริมการศึกษาวิจัยปฏิบัติการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
5. การพัฒนาการจัดการระบบบ าบัดน้ าเสีย ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และ

เทิดทูน  พิทักษ์รักษาสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
1. การพัฒนาการส่งเสริมการด าเนินงานโดยยึดหลักเศรษฐกิจแบบพอเพียงเพ่ือแก้ไขปัญหาความ

ยากจนเชิงบูรณาการ 
2. การพัฒนางานสวัสดิการสังคม 
3. การพัฒนาการส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ 
4. การพัฒนาการส่งเสริมการศึกษา 
5. การพัฒนาการส่งเสริมและบ ารุงรักษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
6. การพัฒนาการสาธารณสุข 
ด้านการส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม การท่องเที่ยว และการขนส่ง 
1. การส่งเสริมการวางแผน 
2. การพัฒนาการส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม การท่องเที่ยว และการขนส่ง 
3. การพัฒนาการส่งเสริมและพัฒนาด้านการท่องเที่ยว 
4. การพัฒนาการส่งเสริมและพัฒนาด้านการเกษตร 
5. การพัฒนาการส่งเสริมและพัฒนาด้านการอุตสาหกรรม 
ด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี 
1. การพัฒนาการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น 
2. การพัฒนาการส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค สิทธิ เสรีภาพของประชาชน 
3. การพัฒนาการปรับปรุงระบบทะเบียน และเอกสาร 
4. การพัฒนาการปรับปรุงและพัฒนารายได้ 
5. การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร 
6. การพัฒนาการพัฒนาประสิทธิภาพ การให้บริการประชาชน 
7. การพัฒนาการก่อสร้าง การปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติงาน และการบ ารุงรักษา จัดหาวัสดุอุปกรณ์ 

เครื่องมือเครื่องใช้ 
8. การพัฒนาการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารองค์กร 



4 
ง. การวางแผน 
 องค์การบริหารส่วนต าบลสิบเอ็ดศอก ได้จัดท าแผนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ตาม
กระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่3) พ.ศ. 2561 โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น 
การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนใน
พ้ืนที่ ก่อนน ามาจัดท าโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ต่อไป 
     องค์การบริหารส่วนต าบลสิบเอ็ดศอก ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) โดยได้
ก าหนดโครงการที่จะด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 

 
 

ยุทธศาสตร ์
2562 2563 2564 2565 

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 

1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ทางเศรษฐกิจ 

169 158,730,707 185 174,710,707 200 177,799,047 201 173,676,607 

2. ด้านการจัดระเบยีบ
ชุมชน/สังคม และการ
รักษาความสงบเรียบร้อย 

37 2,630,000 38 2,830,000 40 3,160,000 39 2,880,000 

3. ด้านการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอยา่งยั่งยืน 

18 935,000 20 1,465,000 21 2,475,000 22 7,475,000 

4. ด้านการส่งเสริม
คุณภาพชีวิต การศึกษา
ศาสนา วัฒนธรรม 
ประเพณี ภูมิปญัญา
ท้องถิ่น และเทดิทูน 
พิทักษ์รักษาสถาบันชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย ์

79 16,839,900 80 16,938,900 81 18,611,300 87 26,516,300 

5. ด้านการส่งเสริมการ
ลงทุน พาณิชยกรรม การ
ท่องเที่ยว และการขนส่ง 

14 425,000 15 475,000 15 475,000 15 475,000 

6. การบริหารกิจการ
บ้านเมืองและสังคมที่ด ี

31 5,820,000 34 3,795,000 35 3,810,000 35 3,810,000 

รวม 348 185,380,607 372 200,214,607 392 206,330,347 399 214,832,907 
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จ. การจัดท างบประมาณ 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสิบเอ็ดศอก ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.
2564 เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2563 โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จ านวน 39 
โครงการ งบประมาณ 3,722,430 บาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์  ได้ดังนี ้

 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
งบประมาณ 

ตามข้อบัญญตั ิ
1. ด้านโครงสรา้งพื้นฐานทางเศรษฐกิจ 7 2,873,440 
2. ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สงัคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 6 166,000 
3. ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยนื 1 29,000 
4. ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวติ การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
และเทิดทูน พทิักษ์รักษาสถาบนัชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย ์

20 11,514,725 

5. ด้านการส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม การท่องเที่ยวและการขนส่ง 1 20,000 
6. ด้านการบริหารกิจการบา้นเมืองและสังคมที่ด ี 4 240,000 

รวม 39 14,843,165 
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รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ อบต.สิบเอ็ดศอก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีดังนี้ 

 - ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ 
ที ่ โครงการ จ านวน

งบประมาณ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

1 โครงการขยายเขตประปา ม. 2 แยกจากถนนดอนสีนนท์-แหลมประดู่ 
บริเวณบ้านนางบาหยัน  สุขโขใจ เข้าหมู่บ้าน 

110,000 กองช่าง 

2 โครงการติดตั้งไฟทางสาธารณะระบบโซล่าเซล หมู่ 1 หมู่ 3 หมู่ 4 543,840 กองช่าง 
3 โครงการติดตั้งไฟทางสาธารณะระบบโซล่าเซล หมู่ 1 หมู่ 2 หมู่ 4 495,000 กองช่าง 
4 โครงการติดตั้งไฟส่องสว่างบริเวณสนามกีฬา อบต.สิบเอ็ดศอก 379,000 กองช่าง  
5 โครงการเปลี่ยนท่อ คสล. ม.1 จากบริเวณคลองเลียบถนนสายเข้าวัดพนม

พนาวาส – บริเวณตรงข้ามบ้านนายชั้ว หมอกเจริญ ถึงบริเวณบ้านนาย
จ ารัส ทองอ่วม 

182,000 กองช่าง  

6 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ม.4 ถนนเชื่อม ม.4 – 
ม.3 จากบริเวณบ้านนางสุริน เสือชม ถึงบริเวณบ้านนายประยูร จันทรักษา 

740,000 กองช่าง 

7 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านนายกลม เดช
ศักดา จุดเริ่มต้นแยกจากถนน 3304 บริเวณบ้านนายกลม เดชศักดา ถึง
บริเวณฟาร์มหมูรัตนา อุไรพันธุ์ หมู่ที่ 5 

423,600 กองช่าง 

  
 - ยุทธศาสตร์ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
ที ่ โครงการ จ านวน

งบประมาณ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

8 โครงการจัดตั้งจุดตรวจและให้บริการประชาชนในช่วงเทศกาล 40,000 ส านักปลัด 
9 โครงการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อให้ความรู้กับประชาชนในการ

ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
20,000 ส านักปลัด 

10 โครงการติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบ ม.1 บริเวณทางแยก, ทางโค้ง, ทาง
เลี้ยว 

46,000 ส านักปลัด 

11 โครงการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย 50,000 ส านักปลัด 
12 โครงการฝึกอบรม/ทบทวนชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจ าองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 
0 ส านักปลัด 

13 โครงการอุดหนุนการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

10,000 ส านักปลัด 

 
 - ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
ที ่ โครงการ จ านวน

งบประมาณ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

14 โครงการคัดแยกขยะในครัวเรือนและชุมชน 29,000 กอง
สาธารณสุข 
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 - ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี  
ภูมิปัญญาท้องถิ่น และเทิดทูน พิทักษ์รักษาสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  
ที ่ โครงการ จ านวน

งบประมาณ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

15 โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 0 กอง
การศึกษา 

16 โครงการส่งเสริมสุขภาพกาย-จิตแก่ผู้สูงอายุต าบลสิบเอ็ดศอก 40,000 กอง
การศึกษา 

17 โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพแก่ผู้สูงอายุ  6,500,000 กอง
การศึกษา 

18 โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพคนพิการ  1,392,000 กอง
การศึกษา  

19 โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้ปุวยเอดส์  12,000 กอง
การศึกษา 

20 โครงการกีฬาต้านยาเสพติดต าบลสิบเอ็ดศอก 50,000 กอง
การศึกษา 

21 โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันของต าบลสิบเอ็ดศอก, อ าเภอบ้าน
โพธิ์ และจังหวัดฉะเชิงเทรา  

20,000 กอง
การศึกษา 

22 จัดหาเครื่องออกก าลังกายกลางแจ้งประจ าต าบลส าหรับประชาชนทั่วไป 
เด็ก และผู้สูงอายุ 

100,000 กอง
การศึกษา 

23 จัดหา/อุดหนุนอาหารกลางวัน 559,230 กอง
การศึกษา 

24 จัดซื้ออาหารสริม(นม)  1,045,065 กอง
การศึกษา 

25 จัดหาเครื่องเล่นประจ าศูนย์เด็กเล็ก  99,000 กอง
การศึกษา  

26 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)  559,230 กอง
การศึกษา 

27 โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นักเรียน  20,000 กอง
การศึกษา  

28 โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ 50,000 กอง
การศึกษา 

29 โครงการสวดมนต์ข้ามปี  10,000 กอง
การศึกษา 

30 โครงการควบคุมปูองกันโรคไข้เลือดออก 30,000 กอง
สาธารณสุข  

31 โครงการปูองกันโรคติดต่อตามฤดูกาล  20,000 กอง
สาธารณสุข 
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- ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี  
ภูมิปัญญาท้องถิ่น และเทิดทูน พิทักษ์รักษาสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
ที ่ โครงการ จ านวน

งบประมาณ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

32 โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า 45,000 กอง 
สาธารณสุข 

33 โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนสังกัด สพฐ. 783,200 กอง
การศึกษา 

34 โครงการจ้างครูสอนภาษาต่างชาติกับโรงเรียน  180,000 กอง
การศึกษา 

 
 - ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม การท่องเที่ยว และการขนส่ง 
ที ่ โครงการ จ านวน

งบประมาณ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

35 โครงการฝึกอบรมอาชีพต่าง ๆ 20,000 กอง
การศึกษา 

 
 - ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี 
ที ่ โครงการ จ านวน

งบประมาณ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

36 โครงการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้านและต าบล 20,000 ส านักปลัด 
37 โครงการพัฒนา/ปรับปรุงระบบการจัดเก็บรายได้ (แผนที่ภาษี) 30,000 กองคลัง 
38 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของผู้บริหาร 

พนักงาน อบต. ลูกจ้าง สมาชิก อบต. 
40,000 ส านักปลัด 

39 โครงการปรับปรุง/ต่อเติม/ซ่อมแซมที่ท าการ อบต.สิบเอ็ดศอกและกองช่าง 
อบต.สิบเอ็ดศอก 

150,000 กองช่าง 
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ฉ. การใช้จ่ายงบประมาณ 
      อบต.สิบเอ็ดศอก มีการใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ โดยได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 22 โครงการ  
จ านวนเงิน 13,564,165 บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จ านวน 22 โครงการ จ านวนเงิน 13,285,785 ล้านบาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ โครงการ การก่อหนี้ผูกพัน/ 
ลงนามในสัญญา 

โครงการ การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

ด้านโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ 6 2,133,440 6 2,133,440 
ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 2 79,500 2 79,500 
ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน     
ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และเทิดทูน 
พิทักษ์รักษาสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 

13 11,069,944.56 13 11,069,944.56 

ด้านการส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม การท่องเที่ยว และการขนส่ง     
ด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี 1 2,900 1 2,900 

รวม 22 13,285,784.56 22 13,285,784.56 
 
 รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณอบต.สิบเอ็ดศอก ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังนี้ 
 
ที ่ ยุทธศาสตร์ ชื่อโครงการตามแผน งบตามข้อบัญญัติ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 
1 ด้านโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ โครงการขยายเขตประปา หมู่ 2 แยกจากถนนดอน

สีนนท์ – แหลมประดู่ บริเวณบ้านนางบาหยัน สุขโข
ใจ เข้าหมู่บ้าน โดยใช้ท่อ PE ขนาด 63 มม. 
ระยะทางยาว 400 เมตร ตามแบบท่ี อบต.ก าหนด 
พร้อมปูายโครงการ 

110,000 110,000 110,000 0 
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ท่ี ยทุธศาสตร์ ช่ือโครงการตามแผน งบตามขอ้บญัญติั ลงนามสญัญา เบิกจ่าย คงเหลือ 
2 ด้านโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกจิ โครงการติดตั้งไฟทางสาธารณะระบบโซล่าเซลล์ หมู่ 

1 หมู่ 3 หมู่ 4 จ านวน 22 จุด ตามแบบที่ อบต.
ก าหนด พร้อมปูายโครงการ 

543,840 543,840 543,840 0 

3 ด้านโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกจิ โครงการติดตั้งไฟทางสาธารณะระบบโซล่าเซลล์ หมู่ 
1 หมู่ 2 หมู่ 4 จ านวน 18 จุด ตามแบบที่ อบต.
ก าหนด พร้อมปูายโครงการ 

495,000 495,000 495,000 0 

4 ด้านโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกจิ โครงการติดตั้งไฟส่องสว่างบรเิวณสนามกีฬา อบต.
สิบเอ็ดศอก ตามแบบท่ี อบต.ก าหนด พร้อมปูาย
โครงการ 

379,000 379,000 379,000 0 

5 ด้านโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกจิ โครงการเปลี่ยนท่อระบายน้ า คสล. ม.1 จากบริเวณ
คลองเลียบถนนสายเข้าวัดพนมพนาวาส-บริเวณตรง
ข้าม บ้านนายช้ัว หมอกเจรญิ-บริเวณบ้านนายจ ารัส 
ทองอ่วม 

182,000 182,000 182,000 0 

6 ด้านโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกจิ โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
สายบ้านนายกลม เดชศักดา จุดเริม่ต้นแยกจากถนน 
3304 บริเวณบ้านนายกลม เดชศักดาถึงบริเวณ
ฟาร์มหมรูัตนา อุไรพันธ์ หมู่ที่ 5 กว้าง 3.00 เมตร 
ยาว 300 เมตร พ้ืนท่ีปูแอสฟลัท์ติกคอนกรีตไม่น้อย
กว่า 900 ตร.ม. ตามแบบท่ี อบต.ก าหนด พร้อม
ปูายโครงการ 

423,600 423,600 423,600 0 

7 ด้านการจดัระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษา
ความสงบเรียบร้อย 

โครงการตั้งจุดตรวจและให้บริการประชาชนในช่วง
เทศกาล 

40,000 33,500 33,500 6,500 

8 ด้านการจดัระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษา
ความสงบเรียบร้อย 

โครงการติดตั้งสัญญาณไฟกระพรบิ หมู่ 1 บริเวณ
ทางแยกทางโค้งทางเลี้ยว โดยติดตั้งปูายจราจร 
จ านวน 2 ปูาย และติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบ
พลังงานแสงอาทิตย์ จ านวน 2 ชุด 

46,000 46,000 46,000 0 



11   
ท่ี ยทุธศาสตร์ ช่ือโครงการตามแผน งบตามขอ้บญัญติั ลงนามสญัญา เบิกจ่าย คงเหลือ 
9 ด้านการส่งเสริมคณุภาพชีวิต การศึกษา 

ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี ภมูิปญัญาท้องถิ่น 
และเทิดทูน พิทักษ์รักษาสถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษตัริย ์

เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ 6,500,000 6,319,900 6,319,900 180,100 

10 ด้านการส่งเสริมคณุภาพชีวิต การศึกษา 
ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี ภมูิปญัญาท้องถิ่น 
และเทิดทูน พิทักษ์รักษาสถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษตัริย ์

เบี้ยยังชีพความพิการ 1,392,000 1,327,200 1,319,200 64,800 

11 ด้านการส่งเสริมคณุภาพชีวิต การศึกษา 
ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี ภมูิปญัญาท้องถิ่น 
และเทิดทูน พิทักษ์รักษาสถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษตัริย ์

เบี้ยยังชีพผู้ปุวยเอดส ์ 12,000 12,000 12,000 0 

12 ด้านการส่งเสริมคณุภาพชีวิต การศึกษา 
ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี ภมูิปญัญาท้องถิ่น 
และเทิดทูน พิทักษ์รักษาสถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษตัริย ์

จัดหาเครื่องออกก าลังกายกลางแจ้งประจ าต าบล 
ส าหรับประชาชนท่ัวไปเด็กและผูส้งูอายุ 

100,000 99,700 99,700 300 

13 ด้านการส่งเสริมคณุภาพชีวิต การศึกษา 
ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี ภมูิปญัญาท้องถิ่น 
และเทิดทูน พิทักษ์รักษาสถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษตัริย ์

โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษา (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) 

559,230 559,230 559,230 0 

14 ด้านการส่งเสริมคณุภาพชีวิต การศึกษา 
ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี ภมูิปญัญาท้องถิ่น 
และเทิดทูน พิทักษ์รักษาสถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษตัริย ์

ค่าอาหารเสรมิ (นม) 1,045,065 1,044,814.56 1,044,814.56 250.44 

 



12 
ท่ี ยทุธศาสตร์ ช่ือโครงการตามแผน งบตามขอ้บญัญติั ลงนามสญัญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

15 ด้านการส่งเสริมคณุภาพชีวิต การศึกษา 
ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี ภมูิปญัญาท้องถิ่น 
และเทิดทูน พิทักษ์รักษาสถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษตัริย ์

จัดหาเครื่องเล่นประจ าศูนย์เด็กเลก็ 99,000 99,000 99,000 0 

16 ด้านการส่งเสริมคณุภาพชีวิต การศึกษา 
ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี ภมูิปญัญาท้องถิ่น 
และเทิดทูน พิทักษ์รักษาสถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษตัริย ์

โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษา (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) 

559,230 559,230 559,230 0 

17 ด้านการส่งเสริมคณุภาพชีวิต การศึกษา 
ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี ภมูิปญัญาท้องถิ่น 
และเทิดทูน พิทักษ์รักษาสถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษตัริย ์

โครงการควบคมุปูองกันโรคไข้เลือดออก 30,000 30,000 30,000 0 

18 ด้านการส่งเสริมคณุภาพชีวิต การศึกษา 
ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี ภมูิปญัญาท้องถิ่น 
และเทิดทูน พิทักษ์รักษาสถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษตัริย ์

โครงการปูองกันโรคติดต่อตามฤดกูาล 20,000 19,900 19,900 100 

19 ด้านการส่งเสริมคณุภาพชีวิต การศึกษา 
ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี ภมูิปญัญาท้องถิ่น 
และเทิดทูน พิทักษ์รักษาสถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษตัริย ์

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจาดโรคพิษ
สุนัขบ้า 

45,000 41,750 41,750 3,250 

20 ด้านการส่งเสริมคณุภาพชีวิต การศึกษา 
ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี ภมูิปญัญาท้องถิ่น 
และเทิดทูน พิทักษ์รักษาสถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษตัริย ์

อุดหนุนอาหารกลางวัน 783,200 777,220 777,220 5,980 

 



13 
ท่ี ยทุธศาสตร์ ช่ือโครงการตามแผน งบตามขอ้บญัญติั ลงนามสญัญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

21 ด้านการส่งเสริมคณุภาพชีวิต การศึกษา 
ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี ภมูิปญัญาท้องถิ่น 
และเทิดทูน พิทักษ์รักษาสถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษตัริย ์

อุดหนุนโครงการจ้างครสูอนภาษาต่างชาติ 180,000 180,000 180,000 0 

16 ด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ด ี โครงการจดัเวทีประชาคมหมู่บา้นและต าบล 20,000 2,900 2,900 17,100 
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รายงานสรุปผลการด าเนินงาน ปี 2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลสิบเอ็ดศอก บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา 
 

ยุทธศาสตร์ 

แผนการด าเนินการ 
ทั้งหมด 

อนุมัติงบประมาณ ลงนามสัญญา  เบิกจ่าย  

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน 
โครงการ  

งบประมาณ  จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 

1.ด้านโครงสรา้งพื้นฐานทางเศรษฐกิจ 200 177,799,047 7 2,873,440 6 2,133,440 6 2,133,440 
2.ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการ
รักษาความสงบเรียบร้อย 

40 3,160,000 6 166,000 2 79,500 2 79,500 

3.ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยนื 

21 2,475,000 1 29,000     

4.ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา 
ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี ภมูิปัญญาท้องถิน่ 
และเทิดทูน พทิักษ์รักษาสถาบนัชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ 

81 18,611,300 20 11,514,725 13 11,069,944.56 13 11,069,944.56 

5.ด้านการส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม การ
ท่องเที่ยว และการขนสง่ 

15 475,000 1 20,000     

6.ด้านการบริหารกิจการบา้นเมอืงและสังคมที่ดี 38 3,810,000 4 240,000 1 2,900 1 2,900 
รวม 392 206,330,347 39 14,843,165 22 13,285,784.56 22 13,285,784.56 
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ช. ผลการด าเนินงาน 
 องค์การบริหารส่วนต าบลสิบเอ็ดศอก ได้ด าเนินการโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ ปี 2564 ในเขต
พ้ืนที่ โดยได้รับความร่วมมือ การส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพ้ืนที่ตลอดจน
โครงการต่างๆ ประสบผลส าเร็จด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพ้ืนที่และพ้ืนที่ใกล้เคียง โดยมีผลก าร
ด าเนินงานที่ส าคัญดังนี้ 
1. ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ 
1.1 โครงการขยายเขตประปา หมู่ 2 แยกจากถนนดอนสีนนท์ – แหลมประดู่บริเวณบ้านนางบาหยัน สุขโขใจ เข้า
หมู่บ้าน โดยใช้ท่อ PE ขนาด 63 มม. ระยะทางยาว 400 เมตร ตามแบบที่ อบต.ก าหนด พร้อมปูายโครงการ เป็น
เงิน 110,000.- บาท  
 
    
 
  
  
 
1.2 โครงการติดตั้งไฟทางสาธารณะ ระบบโซล่าเซลล์  หมู่ 1 , หมู่ 3, หมู่ 4  จ านวน  22 จุด  ตามแบบท่ี อบต.
ก าหนด พร้อมปูายโครงการ  เป็นเงิน 543,840  บาท 
 
 
 
 
  
 
 
1.3 โครงการติดตั้งไฟทางสาธารณะ ระบบโซล่าเซลล์   หมู่ 1 , หมู่ 2, หมู่ 4  จ านวน  18 จุด  ตามแบบที่ อบต.
ก าหนด พร้อมปูายโครงการ  เป็นเงิน 495,000  บาท 
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1.4 โครงการติดตั้งไฟส่องสว่างบริเวณสนามกีฬา อบต.สิบเอ็ดศอก ตามแบบที่ อบต.ก าหนด พร้อมปูายโครงการเป็น
เงิน 379,000.- บาท 
 

 
 
 
 

 
1.5โครงการเปลี่ยนท่อระบายน้ า คสล. หมู่ 1 จากบริเวณคลองเลียบถนนสายเข้าวัดพนมพนาวาส – บริเวณตรงข้าม
บ้านนายชั้ว หมอกเจริญ - บรเิวณบ้านนายจ ารัส ทองอ่วม จ านวน 4 จุด ด าเนินการรื้อท่อเดิมและฝังท่อใหม่ เป็นท่อ
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.20 ม. X 1.00 ม. จุดละ 8 ทอ่น พร้อมฝังกลบเสร็จ รวมระยะทาง 32 เมตรตามแบบที่ 
อบต. ก าหนด พร้อมปูายโครงการ เป็นเงิน 182,000.- บาท 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

1.6 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านนายกลม  เดชศักดา  จุดเริ่มต้นแยกจากถนน 
3304  บริเวณบ้านนายกลม  เดชศักดา ถึง  บริเวณฟาร์มหมูรัตนา  อุไรพันธุ์   หมู่ที่ 5  กว้าง 3.00 เมตร ยาว 
300 เมตร  พ้ืนที่ปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 900 ตร.ม.  ตามแบบท่ี อบต.ก าหนด พร้อมปูายโครงการ เป็น
เงิน 423,600 บาท 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



17 

งบจ่ายจากเงินสะสม 
1.7 โครงการเปลี่ยนท่อระบายน้ า คสล. หมู่ 1 จากบริเวณคลองเลียบถนนสายเข้าวัดพนมพนาวาส - บริเวณตรงข้าม
บ้านนายชั้ว หมอกเจริญ -บริเวณบ้านนายจ ารัส ทองอ่วม รายละเอียดโครงการ เปลี่ยนท่อระบายน้ า คสล. หมู่ 1 
จ านวน 2 จุด จุดที่ 1 บริเวณบ้านนายสงวน บุญเพ็ง จุดที่ 2 บริเวณบ้านนายบุญเชิด บุญเพ็ง ด าเนินการรื้อท่อเดิม
และฝังท่อใหม่ เพ่ือเปิดทางน้ า ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.20 ม. x 1.00 ม.จุดละ 8 ท่อน พร้อมฝังกลบเสร็จ ตาม
แบบที่ อบต. ก าหนด พร้อมปูายโครงการ เป็นเงิน 124,000 บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 

1.8  โครงการก่อสร้างสะพานเหล็ก  หมู่ 1 บริเวณคลองชลประทานซอย 5  ทางเข้าวัดประชาบ ารุงกิจ  ขนาดกว้าง 
4 เมตร ยาว 6 เมตร ตามแบบท่ี อบต. ก าหนด พร้อมปูายโครงการ   เป็นเงิน 293,000  บาท 
 
 
 
 
 
 
 
1.9 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายเฉลิม  เกิดปรางค์  หมู่ 3   ถนนแยกจากถนนสายสามกอ 
– โคกพนมดี  ถึง บริเวณบ้านนายเฉลิม  เกิดปรางค์  สภาพเดิม  กว้าง 3 เมตร ยาว 194 เมตร  ก่อสร้างใหม่  กว้าง
เฉลี่ย 3 เมตร  ยาว 194 เมตร  พื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 582 ตร.ม.  ตอกเสาเข็มไม้ยูคากันตลิ่งพัง  1  จุด และ
ขุดฝังท่อใหม่ 1 จุด ตามแบบท่ี อบต.ก าหนด พร้อมปูายโครงการ  เป็นเงิน 369,000  บาท 
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1.10 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ 5  แยกจากถนนดอนสีนนท์-แหลมประดู่ ถึงบริเวณบ้านนาง
สุนีย์  เตชะมา  สภาพเดิม กว้าง 3.00 เมตร ยาว 176 เมตร    ก่อสร้างใหม่  ช่วงที่ 1  กว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร  
ยาว 114 เมตร  และช่วงที่ 2 กว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาว 38 เมตร  หรือคิดเป็นพ้ืนที่เทคอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า 
456 ตร.ม.  ตอกเสาเข็มไม้ยูคากันตลิ่งพัง  ตามแบบที่ อบต.ก าหนด  พร้อมปูายโครงการ เป็นเงิน 313,000  บาท 

 
 
 
 
 
 
 

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจระบุวัตถุประสงค์ 
1.11  โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตสายคลองชลประทานซอย 5 (ฝั่งซ้าย) โดยปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับหน้าจาก
บริเวณบ้านนายจ ารัส  ทองอ่วม  ถึงสะพานข้ามคลองซอย 5  หมู่ที่ 2  ขนาดกว้าง  4  เมตร  ยาว  965  เมตร  ปู
แอสฟัลท์ติกคอนกรีตหนา 0.03  เมตร  คิดเป็นพ้ืนที่ปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 3,860 ตารางเมตร  ตาม
แบบที ่อบต.ก าหนด  พร้อมปูายโครงการ  เป็นเงิน 789,117 บาท 
 
 
 
 
 
 
 
1.12 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จ านวน  2 ชว่ง บ้านหนองแบน หมู่ที่ 5 ต าบลสิบเอ็ดศอก   
กว้าง  3.50  เมตร  ยาว  1,295  เมตร  หนา  0.05  เมตร  พ้ืนที่รวม  4,493  ตารางเมตร องค์การบริหารส่วน
ต าบลสิบเอ็ดศอก  อ าเภอบ้านโพธิ์  จังหวัดฉะเชิงเทรา   รายละเอียดการก่อสร้าง  สภาพเดิมช่วงที่ 1  ขนาดกว้าง  
3.35  เมตร  ยาว  265  เมตร  ช่วงที่ 2  กว้าง  3.50  เมตร  ยาว 1,030  เมตร  ปรับปรุงใหม่  ช่วงที่ 1  ขนาด
กว้าง  3.35  เมตร  ยาว  265  เมตร  ช่วงที่ 2  กว้าง  3.50  เมตร  ยาว 1,030  เมตร  ปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ทับหน้า  หนา  5  ซม. คิดเป็นพ้ืนที่ปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า  4,493  ตร.ม. ตามแบบท่ี อบต.ก าหนด  
พร้อมปูายโครงการ  เป็นเงิน 1,462,500 บาท 
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2. ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
2.1  โครงการตั้งจุดตรวจและให้บริการประชาชนในช่วงเทศกาล 
 
 
 
 
 
 
2.2  โครงการขุดลอกวัชพืช หมู่ 1 สายเลียบถนนเข้าวัดพนมพนาวาส – เขตต าบลคลองขุด รายละเอียดโครงการ 
ก าจัดวัชพืช, ซากพืช, ดินโคลนคลองเลียบถนนสายวัดพนมพนาวาส หมู่ 1-4 เริ่มจากสี่แยกวัดพนมพนาวาส เขต 
อบต.สิบเอ็ดศอก ถึงเขตถนนสายดอนสีนนท์ - แหลมประดู่ (3304)ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 1,580 เมตร ปริมาณ
วัชพืช, ซากพืช, ดินโคลนไม่น้อยกว่า 837 ลบ.ม. พร้อมขนย้ายวัชพืช, ซากพืช, ดินโคลนบางส่วน  ตามแบบที่ อบต. 
ก าหนด เป็นเงิน 43,000.- บาท 
 
 
 
 
 
 
 
2.3 โครงการขุดลอกวัชพืช   หมู่ 1 จากบริเวณบ้านนายชั้ว  หมอกเจริญ – เข้าหมู่บ้านหนองตับปอ ถึงบริเวณบ้าน
นายจ ารัส  ทองอ่วม  และแยกถึงบริเวณปากทางหนองตับปอ   ก าจัดวัชพืช,ซากพืช, ดินโคลน  คลองเข้าหมู่บ้าน
หนองตับปอ    หมู่ 1    เริ่มจากบริเวณบ้านนายชั้ว  หมอกเจริญ  เข้าหมู่บ้าน  ขนาดกว้างเฉลี่ย  4  เมตร  ยาว 
3,940  เมตร  ปริมาณวัชพืช, ซากพืช, ดินโคลนไม่น้อยกว่า 2,088  ลบ.ม. พร้อมขนย้ายวัชพืช, ซากพืช, ดินโคลน
บางส่วนตามแบบท่ี อบต. ก าหนด  พร้อมปูายโครงการ   เป็นเงิน 140,000  บาท  
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2.4 โครงการขุดลอกวัชพืช หมู่ 2 จากบริเวณบ้านนายอาทิตย์ ฝอยทอง – บริเวณบ้านนางสายหยุด เรืองศรี และ
แยกเข้าบ้านนางส าเนียง หนูน้อย  รายละเอียดโครงการ ก าจัดวัชพืช, ซากพืช, ดินโคลน คลองภายในหมู่บ้านดอน
อ้ายแขม หมู่ 2 จากบริเวณบ้านนายอาทิตย์ ฝอยทอง -บริเวณบ้านนางสายหยุด เรืองศรี และแยกเข้าบ้านนาง
ส าเนียง หนูน้อย ขนาดกว้างเฉลี่ย 4 เมตร ยาว 1,600 เมตร ปริมาณวัชพืช , ซากพืช,ดินโคลนไม่น้อยกว่า 848 
ลบ.ม. ตามแบบท่ี อบต. ก าหนด เป็นเงิน 31,000.- บาท 

2.5 โครงการขุดลอกวัชพืช หมู่ 2 จากคลองชวดสามกอ – สุดเขตดอนทราย รายละเอียดโครงการ ก าจัดวัชพืช, ซาก
พืช, ดินโคลนคลองชลประทานสายคลองสามกอ หมู่ 2 จากบริเวณสะพานสามกอ ถนน 3304 ถึงเขตดอนทราย 
ขนาดกว้างเฉลี่ย 12 เมตร ยาว 4,800 เมตร ปริมาณวัชพืช, ซากพืช, ดินโคลนไม่น้อยกว่า 12,840 ลบ.ม. ตาม
แบบที่ อบต. ก าหนด พร้อมปูายโครงการ เป็นเงิน 472,000 บาท 
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2.6 โครงการขุดลอกวัชพืช หมู่ 4 จากบริเวณบ้านนายทวน หมอกเจริญ - บริเวณบ้านนายส าราญ พรหมมินทร์ และ
แยกถึงบ้านนายเยื้อน จันทร์สร้อย และแยกบ้าน น.ส. เรณู เผือกขวัญนาค รายละเอียดโครงการ ก าจัดวัชพืช , ซาก
พืช, ดินโคลน คลองเข้าหมู่บ้าน หมู่ 4-3 จากบริเวณบ้านผู้ใหญ่ส ารวม วงษ์พยัคฆ์ ถึงบริเวณบ้าน น.ส. เรณู เผือก
ขวัญนาค และนายส าราญ พรหมมินทร์ หมู่ 3 ขนาดกว้างเฉลี่ย 4 เมตร ยาว 5,320 เมตร ปริมาณวัชพืช, ซากพืช, 
ดินโคลนไม่น้อยกว่า 2,819.60 ลบ.ม. พร้อมขนย้ายวัชพืช, ซากพืช, ดินโคลนบางส่วน ตามแบบที่ อบต. ก าหนด 
พร้อมปูายโครงการ เป็นเงิน 167,000 บาท 

 
 
 
 
 
 
 

2.7 โครงการขุดลอกวัชพืช หมู่ 4 จากทดยายตุ่ม - บ้านนายโต๊ะ รุนใจ หมู่ 4 - หมู่ 2 รายละเอียดโครงการ ก าจัด
วัชพืช, ซากพืช, ดินโคลน คลองเข้าหมู่บ้าน หมู่ 4-2 สายจากบริเวณปากทางหนองยอ เข้าหมู่บ้าน ถึงบริเวณบ้าน
นายโต๊ะ รุนใจ หมู่ 2 ขนาดกว้างเฉลี่ย 4 เมตร ยาว 1 ,440 เมตร ปริมาณวัชพืช, ซากพืช, ดินโคลนไม่น้อยกว่า 
763.20 ลบ.ม. พร้อมขนย้ายวัชพืช, ซากพืช, ดินโคลนบางส่วน ตามแบบท่ี อบต. ก าหนด เป็นเงิน 40,000 บาท 
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2.6 โครงการขุดลอกวัชพืช หมู่ 5 จากบริเวณบ้าน ผญ.ไพโรจน์ บุญสม - บริเวณบ้านนายมณี ค าสี และแยกขวาเข้า
สนามกีฬา – บริเวณอู่ช่างสร รายละเอียดโครงการ ก าจัดวัชพืช, ซากพืช, ดินโคลน คลองหมู่ 5 จากบริเวณบ้าน ผญ.
ไพโรจน์ บุญสม - บริเวณบ้านนายมณี ค าสี และแยกขวาเข้าสนามกีฬา – บริเวณอู่ช่างสร ขนาดกว้างเฉลี่ย 4 เมตร 
ยาว 2,300 เมตร ปริมาณวัชพืช, ซากพืช, ดินโคลนไม่น้อยกว่า 1,219 ลบ.ม. พร้อมขนย้ายวัชพืช, ซากพืช, ดิน
โคลน ตามแบบท่ี อบต. ก าหนด เป็นเงิน 79,000 บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 

2.7 โครงการขุดลอกวัชพืช หมู่ 5 จากซุ้มประตูวัดประชาบ ารุงกิจ ถึง บริเวณโรงเรียนวัดประชาบ ารุงกิจ พร้อมฝังท่อ 
ตามแบบท่ี อบต. ก าหนด พร้อมปูายโครงการ รายละเอียดโครงการ 1. ก าจัดวัชพืช, ซากพืช, ดินโคลน คลองหมู่ 5 
จากบริเวณปากทางวัดประชาบ ารุงกิจ ถึง บ่อประปา หมู่ 5ขนาดกว้างเฉลี่ย 4 เมตร ยาว 760 เมตร ปริมาณวัชพืช , 
ซากพืช, ดินโคลนไม่น้อยกว่า 402.80 ลบ.ม. พร้อมขนย้ายวัชพืช , ซากพืช, ดินโคลน ตามแบบที่ อบต. ก าหนด 
รายละเอียดโครงการ 2. โครงการเปลี่ยนท่อระบายน้ า คสล. หมู่ 5 บริเวณหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดประชาบ ารุงกิจ 
เพ่ือเปิดทางน้ า ฝังท่อขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.20 เมตร x 1.00 เมตร จ านวน 8 ท่อน จ านวน 1 จุด พร้อมฝัง
กลบเสร็จ ตามแบบท่ี อบต. ก าหนด เป็นเงิน 108,600 บาท 
 

 
 
 
 
 

 
 
3. ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน 
 - 
4. ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และเทิดทูน พิทักษ์
รักษาสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
 4.1 โครงการจัดงานวันเฉลิมพระเกียรติและงานรัฐพิธีต่าง ๆ 
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 4.2 โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า 

            
 
 4.3 โครงการควบคุมปูองกันโรคไข้เลือดออก 

        
  
 4.4 โครงการปูองกันโรคติดต่อตามฤดูกาล 
 

         
 
5. ด้านการส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม การท่องเที่ยว และการขนส่ง 
 - 
6. ด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี  
 6.1 โครงการพัฒนา/ปรับปรุงระบบการจัดเก็บรายได้ (แผนที่ภาษี) 
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ความส าเร็จการพัฒนาตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

  ความส าเร็จในโครงการพัฒนาท้องถิ่นว่าส าเร็จอย่างไร  แสดงให้เห็นผลทั้งรูปธรรม นามธรรม ตัวเลข 
สถิติ ฯลฯ เพ่ืออธิบายถึงการด าเนินการได้จริงและไม่สามารถด าเนินการได้  มีองค์ประกอบความสัมพันธ์ของ 
Demand/Supply เมื่อองค์การบริหารส่วนต าบลสิบเอ็ดศอก จัดท าโครงการที่เกี่ยวกับโครงสร้างพ้ืนฐานทาง
เศรษฐกิจ การพัฒนารายได้  การสร้างรายได้ การใช้อุปสงค์ (Demand) อุปทาน (Supply) Over Supply มาเป็น
ประเด็นวิเคราะห์ เทียบเคียง เปรียบเทียบ จึงเป็นข้อส าคัญในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสรุปผล
การพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวมได้อย่างลงตัวในยุคปัจจุบัน 

ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 

   ๑. องค์การบริหารส่วนต าบลสิบเอ็ดศอก  บรรจุโครงการ/กิจกรรมไว้ในข้อบัญญัติได้ร้อยละ 9.95 ไม่ถึงร้อย
ละ ๑๐๐ ของแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ 2564 
  2. องค์การบริหารส่วนต าบลสิบเอ็ดศอก  มีปัญหาความต้องการของประชาชนมีมากแต่งบประมาณมีน้อย 
จึงไม่สามารถตอบสนองความต้องการได้อย่างเพียงพอ 
  3. องค์การบริหารส่วนต าบลสิบเอ็ดศอก  มีข้อจ ากัดของงบประมาณและภาระค่าใช้จ่ายประจ า ท าให้ไม่
สามารถน าโครงการ/กิจกรรมจากแผนสู่การปฏิบัติได้อย่างเต็มที่ความส าเร็จของโครงการจึงเกิดข้ึนน้อย  

4.ปัญหาด้านกฎหมายระเบียบที่ไม่ชัดเจนท าให้องค์การบริหารส่วนต าบลสิบเอ็ดศอก   ไม่สามารถ
ด าเนินการโครงการได้เพราะอาจจะผิดระเบียบการเบิกจ่ายเงินจึงท าให้ไม่สามารถพัฒนาท้องถิ่นได้เท่าท่ีควร 
                   

ข้อเสนอแนะ 
   เพ่ือให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลสิบเอ็ดศอก ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4  เป็นไปด้วยความถูกต้องและบรรลุเปูาหมายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยและข้อสั่งการ
ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นดังกล่าว  องค์การบริหารส่วนต าบลสิบเอ็ดศอก จึงได้น าข้อมูลจากแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 – ๒๕๖5) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3 ในระบบ e-plan  และได้น าข้อมูลในระบบอีแพลน 
ข้อมูลจากการเบิกจ่ายจากกองคลัง มาใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น      ในครั้งนี้  เพ่ือให้มี
ประสิทธิ์ภาพและประสิทธิ์ผลในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯในครั้งหน้า ทางคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ เห็นควรด าเนินการ ดังนี้ 

1. การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบล คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลสิบเอ็ดศอก  ควรมีการก าหนดเครื่องมือ  อุปกรณ์  สิ่งที่ใช้เป็นสื่อ
ส าหรับการติดตามและประเมินผลที่หลากหลายและมีแนวทางเลือกท่ีหลากหลาย 

2. การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการฯ ควรมีการน าผลการวัดคุณภาพ
ของแผนมาใช้เป็นกรอบหรือแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  

3. ผู้บริหารควรเร่งรัดให้มีการด าเนินโครงการในช่วงต้นปีงบประมาณมากกว่าการท าโครงการ
โครงสร้างพื้นฐานที่ใช้งบประมาณมากกว่าโครงการกิจกรรม  เพราะอาจจะท าให้สิ้นปีงบประมาณองค์การบริหารส่วน
ต าบลจะไม่สามารถด าเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาได้  และอาจท าให้ประชาชนไม่พึงพอใจ
ในการด าเนินงาน  เพราะไม่สามารถด าเนินการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้ตามความต้องการสูงสุดของประชาชน  

    4. เห็นควรพิจารณาโครงการที่มีความจ าเป็นเร่งด่วนเพ่ือน ามาบรรจุในข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี  และน าไปปฏิบัติ 
       5. เห็นควรเร่งรัดการด าเนินโครงการที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติให้ได้มากว่าร้อยละ 50 ของแผนพัฒนา
ท้องถิ่น  
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   6. โครงการใดที่ไม่มีความจ าเป็นหรือไม่สามารถด าเนินการได้สมควรยกเลิกหรือไม่ต้องน ามาบรรจุ
ไว้ในแผนพัฒนาประจ าปี เพ่ือผลการด าเนินการประจ าปีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งข้ึนและเห็นควรน า
โครงการที่เกี่ยวกับการส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมการท่องเที่ยว  และการขนส่ง มาด าเนินการบ้างเพ่ือจะได้มี
ความสมดุลของแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป 
ซ. คณะกรรมการ 
  1. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  

1. นายมาโนช  สุขโขใจ  นายกองค์การบริหารส่วนต าบล     ประธานกรรมการ 
2. นายมานะ  ศิริวัน  รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล กรรมการ 
3. นายปราโมทย์ หมอกเจริญ รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล กรรมการ 
4. นายณัฐพงศ์  ทิมโพธิ์  ประธานสภา อบต.   กรรมการ 
5. นายสิทธิศักดิ์  บุญหนุน สมาชิกสภา อบต. หมู่ 2   กรรมการ 
6. นายสมเจตน์  อุปถัมภ์  สมาชิกสภา อบต. หมู่ 4   กรรมการ 
7. นายธงชัย  บุญมา  ก านันต าบลสิบเอ็ดศอก/ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
8. นายคณิต  รอดภัย  ประชาคม หมู่ 2/ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 
9. นายถวัลย์  หมอกเจริญ ประชาคม หมู่ 3/ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 
10. หัวหน้า กศน.ต าบลสิบเอ็ดศอก  ผู้แทนหน่วยงาน   กรรมการ 
11. พัฒนาชุมชน อ.บ้านโพธิ์   ผู้แทนหน่วยงาน  กรรมการ 
12. ผู้อ านวยการ รพ.สต.สิบเอ็ดศอก  ผู้แทนหน่วยงาน  กรรมการ 
13. นายเส่ง  จันทรรักษา  ประชาคม หมู่ 1/ผู้แทนประชาคม  กรรมการ 
14. นายวิสุทธิ์  หนูน้อย  ประชาคม หมู่ 2/ผู้แทนประชาคม  กรรมการ 
15. นายชโลธร  ปั้นนิยม  ประชาคม หมู่ 3/ผู้แทนประชาคม  กรรมการ 
16. ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล        กรรมการและเลขานุการ 
17. หัวหน้าส านักปลัด                    ผู้ช่วยเลขานุการ 

 2. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
1. นายฉัตรชัย  ทองแก้ว   รองประธานสภา อบต.  ประธานกรรมการ 
2. นายวสันต์  บุญหล า   สมาชิกสภา อบต. หมู่ 1  กรรมการ 
3. นายส าออย  เที่ยงตรง   สมาชิกสภา อบต. หมู่ 5  กรรมการ 
4. นายศราวุธ  บุญหล า   ประชาคม หมู่ 1   กรรมการ 
5. นายทองหล่อ  สุขโขใจ   ประชาคม หมู่ 2   กรรมการ 
6. นายมาโนช  บุญเพ็ง   ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 2/ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
7. นายไพโรจน์  บุญสม   ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 5/ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
10. ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดสามกอ  ผู้แทนหน่วยงาน   กรรมการ 
11. ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดประชาบ ารุงกิจ ผู้แทนหน่วยงาน  กรรมการ 
10. ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล     กรรมการ 
11. หัวหน้าส านักปลัด       กรรมการและเลขานุการ 
12. ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน              ผู้ช่วยเลขานุการ 
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 3. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 1. ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลสิบเอ็ดศอก    ประธานกรรมการ 
 2. ผู้อ านวยการกองคลัง       กรรมการ 
 3. ผู้อ านวยการกองช่าง       กรรมการ 
 4. ผู้อ านวยการกองการศึกษาฯ      กรรมการ 
 5. ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขฯ      กรรมการ 
 6. นายยงยุทธ  ขันแก้ว   ผู้แทนประชาคม หมู่ 3  กรรมการ 
 7. นายรังสรรค์  สุยส าอางค์  ผู้แทนประชาคม หมู่ 4  กรรมการ 
 8. นางช่อชบา  บุญสม   ผู้แทนประชาคม หมู่ 5  กรรมการ 
 9. หัวหน้าส านักปลัด       กรรมการและเลขานุการ 
 10. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน      ผู้ช่วยเลขานุการ 
 

ทั้งนี ้ หากประชาชนทุกท่านหรือหน่วยงานราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมีข้อสงสัยหรือมีความประสงค์
จะเสนอความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลสิบเอ็ดศอกทราบ เพ่ือจะได้
พิจารณาการวางแผนพัฒนาและปรับปรุงการด าเนินการ ตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นท่ีในระยะต่อไป 
 

      จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  9  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2564 
 

 
 

 
(นายปราการ  แกล้วทนง) 

ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลสิบเอ็ดศอก ปฏิบัติหน้าที่ 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสิบเอ็ดศอก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


