
 

  

 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลบางโตนด 

เรื่อง  การรายงานผลการด าเนินงานในรอบปงงบประาา พ.ศศศ๒๕60 

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548 ข้อ 30 (5) ก าหนดให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เสนอผลการติดตามและประเมินผล
ต่อ สภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้
ประชาชนทราบโดยทั่วไปอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

ดังนั้นเพ่ือการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  ข้อ 30(5) องค์การบริหารส่วนต าบลบางโตนด  
จึงขอประกาศผลการด าเนินงานการจัดท างบประมาณ การใช้จ่าย และผลการด าเนินงาน รวมทั้งการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.  255๙ มา เพ่ือให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมใน
การตรวจสอบและก ากับการบริหารจัดการองค์การบิหารส่วนต าบลบางโตนด ดังนี้ 

กศวิสัยทัศน์ 
ประชาชนอยู่ดีมีสุข  ชุมชนสมานฉันท์  ยึดมั่นเศรษฐกิจพอเพียง 

ขศ.ันธ์กิจ 
1.ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค แหล่งน้ า  
2.อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
3.เสริมสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจ  
4.ปูองกันความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
5.พัฒนาคนและเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง  
6.พัฒนาระบบการบริหารจัดการและการเมือง 

คศ ยุทธศาสตร์การ.ัฒนา  
 ขององค์การบริหารส่วนต าบลบางโตนดได้ก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
ยุทธศาสตร์ไว้ 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
     ยุทธศาสตรก์าร.ัฒนาโครงสร้าง.้ืนฐาน 
         1. พัฒนาด้านการบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
         2. พัฒนาสถานนันทนาการ 
       3. พัฒนาระบบจราจร 
         4. การจัดท าผังเมือง 
 
       
 



 

ยุทธศาสตรก์าร.ัฒนาด้านทรั.ยากรธรราชาติและสิ่งแวดล้อา 
1. บริหารจัดการปัญหามลพิษอย่างมีประสิทธิภาพ 
2. อนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ 
3. การพัฒนาแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร 
ยุทธศาสตร์การ.ัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
1. พัฒนาอาชีพและรายได้ 
2. พัฒนาด้านการเกษตรให้มีคุณภาพและปลอดภัย 
ยุทธศาสตร์การ.ัฒนาด้านคุ ภา.ชีวิตพสังคาพการศึกษาพศาสนาพและวัฒนธรรา 
1. สนับสนุนสวัสดิการสังคม 
2. เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนและองค์กรจัดตั้ง 
3. การปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
4. ส่งเสริมการศึกษาและสนับสนุนงบประชาคมอาเซียน 
5. การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
6. ส่งเสริมและบ ารุงรักษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น 
ยุทธศาสตร์การ.ัฒนาด้านการบริการสาธาร สุขและกีฬา 
1. พัฒนาการบริการส่งเสริมการสาธารณสุขทุกด้านให้ทั่วถึงประชาชน 
2. ส่งเสริมสุขภาวะของประชาชน 

 ยุทธศาสตร์การ.ัฒนาด้านการบริหารกิจการที่ดี 
       1. พัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ 
         2. จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ ในการปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
         3. เพ่ิมช่องทางในการให้บริการข้อมูลข่าวสาร 
         4. เสริมสร้างส านึกประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น 
        5. พัฒนาสถานที่ท างาน 
        6. พัฒนาระบบจัดเก็บรายได้ 

งศพการวางแผน 

      อบต.บางโตนด ได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ. 2560-
2562) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุม
กรรมการชุมชน เพ่ือรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพ้ืนที่ ก่อนน ามาจัดท า โครงการ
เพ่ือพัฒนาพื้นที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนา 3 ปี ต่อไป  
 
 



 

พพพพ  อบต.บางโตนด ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ. 2560-2562) เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 
2559 โดยได้ก าหนดโครงการที่จะด าเนินการ 

ยุทธศาสตร ์
2560 2561 2562 2563 

จ านวน งบประาา  จ านวน งบประาา  จ านวน งบประาา  จ านวน งบประาา  
การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

18 9,299,840.00 15 4,620,000.00 17 6,428,600.00 0 0.00 

การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

2 600,000.00 4 875,000.00 4 790,000.00 0 0.00 

การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ 

1 50,000.00 2 60,000.00 1 30,000.00 0 0.00 

การพัฒนาด้านคุณภาพ
ชีวิต สังคม การศึกษา
และวัฒนธรรม 

33 12,715,000.00 30 11,304,000.00 31 11,494,000.00 0 0.00 

การพัฒนาด้านการ
บริการสาธารณสุขและ
การกีฬา 

8 740,000.00 11 1,330,000.00 11 1,330,000.00 0 0.00 

การพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการที่ดี 

31 2,152,500.00 18 3,054,000.00 17 4,019,000.00 0 0.00 

รวา 93 25,557,340.00 80 21,243,000.00 81 24,091,600.00 0 0.00 

 
แผนภูาิแสดงจ านวนโครงการพการจัดท าแผนพ3 ปง 

เปรียบเทียบตาายุทธศาสตร์ 
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การพฒันาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 

การพฒันาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

การพฒันาด้านเศรษฐกิจ 

การพฒันาด้านคณุภาพชีวิต สงัคม การศึกษาและวฒันธรรม 

การพฒันาด้านการบริการสาธารณสขุและการกีฬา 

การพฒันาด้านการบริหารจดัการท่ีดี 

2563 
2562 
2561 
2560 



 

แผนภูาิแสดงาูลค่าโครงการพการจัดท าแผนพ3 ปง 
เปรียบเทียบตาายุทธศาสตร์ 

 

 
จศพการจัดท างบประาา  

ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลบางโตนด ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ เมื่อวันที่ 9 
กันยายน 2559 โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จ านวน 68 โครงการ งบประมาณ 
19,647,360.00 บาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้            

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
งบประาา  
ตาาข้อบัญญัติ 

การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 11 4,240,040.00 
การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 1 360,000.00 
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 1 50,000.00 
การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต สังคม การศึกษาและ
วัฒนธรรม 

25 12,469,720.00 

การพัฒนาด้านการบริการสาธารณสุขและการกีฬา 5 545,000.00 
การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี 25 1,982,600.00 

รวา 68 19,647,360.00 
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การพฒันาด้านเศรษฐกิจ 

การพฒันาด้านคณุภาพชีวิต สงัคม การศึกษาและวฒันธรรม 

การพฒันาด้านการบริการสาธารณสขุและการกีฬา 

การพฒันาด้านการบริหารจดัการท่ีดี 
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แผนภูาิแสดงจ านวนโครงการพที่ได้รับจัดสรรงบประาา  
เปรียบเทียบตาายุทธศาสตร์ 

 

 
 แผนภูาิแสดงจ านวนโครงการพที่ได้รับจัดสรรงบประาา  

เปรียบเทียบตาายุทธศาสตร์ 
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การพฒันาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

การพฒันาด้านเศรษฐกิจ 

การพฒันาด้านคณุภาพชีวิต สงัคม การศึกษาและวฒันธรรม 

การพฒันาด้านการบริการสาธารณสขุและการกีฬา 

การพฒันาด้านการบริหารจดัการท่ีดี 

โครงการ 

โครงการ 

0.00 4,000,000.008,000,000.0012,000,000.00

การพฒันาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 

การพฒันาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

การพฒันาด้านเศรษฐกิจ 

การพฒันาด้านคณุภาพชีวิต สงัคม การศึกษาและวฒันธรรม 

การพฒันาด้านการบริการสาธารณสขุและการกีฬา 

การพฒันาด้านการบริหารจดัการท่ีดี 

งบประมาณ 
ตามข้อบัญญัต ิ

งบประมาณ … 



 

รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ อบต.บางโตนด  มีดังนี้ 
ล าดับ
ที่  

ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
แหล่งที่าา 
งบประาา  

งบตาาข้อบัญญัติ วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน โครงการปรับปรุง
ถนนลาดยางแอลฟัลท์
ติกคอนกรีตหน้ารพ.
สต.บ้านน้ าตกหมู่ที ่1 
เช่ือมต าบลท่าชุมพล 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

1,207,700.00 เพื่อก่อสร้างถนนให้ได้มาตรฐาน
ประชาชนใช้เป็นเส้นทางสัญจรไป
มาได้สะดวกและปูองกันการเกิด
อุบัติเหตุจากการจราจร 

ถนนกว้าง 4 ม. ยาว 
750 ม. หนา 5 ซ.ม. 
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 
3000 ตร.ม.  

2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน โครงการปรับปรุง
ถนนลาดยางแอลฟัลท์
ติกคอนกรีต(โอเวอร์
เลย์)สายดอนขวาง หมู่
ที่ 2 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

392,300.00 เพื่อก่อสร้างถนนให้ได้มาตรฐาน
ประชาชนใช้เป็นเส้นทางสัญจรไป
มาได้สะดวกและเพือ่ปูองกันการ
เกิดอุบัติเหตุจากการจราจร 

ถนนกว้าง 3 ม. ยาว 
300 ม. หนา 5 ซ.ม. 
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 900 
ตร.ม.  

3 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ าสายบ้านนาย
บุญธรร สายสุด หมู่ที่ 
5 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

250,000.00 เพื่อปูองกันน้ าทว่มขังที่อยูอ่าศัย 
ถนนและเพื่อที่เกษตรกรรม 

ก่อสร้างรางระบายน้ า
ขนาดกวา้ง 0.30 ม. 
ยาว 150 ม. 

4 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน โครงการติดตั้งไฟฟูา
สาธารณะหนา้อาคาร
เอนกประสงค์หมู่ที่ 3 
เช่ือมหมู่ที่ 4 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

502,000.00 เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ปักเสาและพาด
สายไฟฟูาแรงต่ าพร้อม
ติดต้ังดวงไฟฟูา
สาธารณะจ านวน 9 
ต้นพร้อมติดตั้งหม้อ
แปลงไฟฟูาและมิเตอร์
ไฟฟูา 

5 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน โครงการก่อสร้างลาน
คอนกรีตบริเวณหน้า
อาคารเอนกประสงค์ 
หมู่ที่ 6 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

374,200.00 เพื่อก่อสร้างลานคอนกรีตให้ได้
มาตรฐาน 

ลานคอนกรีตกวา้ง 17 
ม.ยาว 20 ม. หนา 
0.15 ม. 

6 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน โครงการก่อสร้างดาด
คอนกรีตคูส่งน้ าหมู่ที่ 1
สายบ้านนางจี ่ เต็ก
อวยพร-หน้าบ้านนาย
ฝอย พว่งถ้ า 

เงินสะสม 419,500.00 เพื่อให้ประชาชนได้มีน้ าใช้ใน
การเกษตรอยา่งทั่วถึงและปอูงกัน
การพังทลายของคูส่งน้ า 

ก่อสร้างดาดคอนกรีตคู
ส่งน้ า ปากบนกวา้ง 
1.70 ม. ปากล่าง
กว้าง 0.60 ม.ความ
ลึกเฉลี่ย 0.80 ม.หนา 
7 ซม.ความยาวไม่น้อย
กว่า 400 ม. 

7 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน โครงการก่อสร้างดาด
คอนกรีตคูส่งน้ าหมุ่ที่ 2 
สายหวักรวด-ดอน
ศาลา 

เงินสะสม 436,100.00 เพื่อให้ประชาชนได้มรน้ าใช้ใน
การเกษตรอยา่งทั่วถึงและปอูงกัน
การพังทลายของคูส่งน้ า 

ก่อสร้างดาดคอนกรีตคู
ส่งน้ า ปากบนกวา้ง 
2.50 ม. ปากล่าง
กว้าง 0.88 ม.ความ
ลึกเฉลี่ย 1.18 ม.หนา 
7 ซม.ความยาวไม่น้อย
กว่า 300 ม. 

8 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน โครงการก่อสร้าง
ประตูน้ าบริเวณคลอง
ส่งน้ าชลประทาน 2R 
หมู่ที่ 5และหมู่ที่ 6 

เงินสะสม 250,000.00 เพื่อให้ประชาชนมีน้ าใช้เพยีงพอ
และมีคุณภาพปอูงกันการเกิดน้ า
ท่วมขังที่อยู่อาศัย ถนน และพื้นที่
เกษตรกรรม 

ก่อสร้างประตูน้ า 
ขนาดประตูน้ ากว้าง 
30 ซม.พร้อมวางท่อ 
คสล.ขนาด 0.30 ม.
จ านวน จุดละ 25 
ท่อน 

 



 

ล าดับ
ที่ 

ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
แหล่งที่าา 
งบประาา  

งบตาาข้อบัญญัติ วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

9 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตหมู่ที่ 5 สาย
บ่อนไก่ 

เงินสะสม 307,200.00 เพื่อก่อสร้างถนนให้ได้มาตรฐาน 
ให้ประชาชนใช้เป็นเส้นทาง
สัญจรไปมาได้สะดวกและเพือ่
ปูองกันการเกิดอบุัติเหตุจาก
การจราจร 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กขนาดกว้าง 
3 ม. ยาว 160 ม. 
หนา 0.15 ม. พื้นที่ไม่
น้อยกว่า 480 ตร.ม. 

10 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน โครงการปรับปรุงถนน
คอนกรีตหมุ่ที่ 5 สาย
บ้านนายอบ อยู่บวั 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

6,840.00 เพื่อก่อสร้างถนนให้ได้มาตรฐาน
ให้ประชาชนใช้เป็นเส้นทาง
สัญจรไปมาสะดวกและเพื่อ
ปูองกันการเกดิอบุัติเหตุจาก
การจราจร 

ปรับปรุงถนนคอนกรีต
เสริมเหล้กขนาดกว้าง 
3 ม. ยาว 4.55 ม. 
หนาเฉลี่ย 0.15 ม. 
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
13.65 ตร.ม. 

11 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน โครงการติดตั้งราวกัน
ตก Guard Rail หมู่ที่ 
1 สายทา่ไร่-นางแกว้ 
บริเวณทางโค้งท่าเล่ือน 

เงินสะสม 94,200.00 เพื่อความปลอดภัยในการใช้
เส้นทางของประชาชน 

ติดต้ังราวกันตกชนิด
เหล็กอาบสังกะสีความ
ยาว 52 ม. 

12 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

โครงการจ้างเหมา
จัดเก็บขยะ 

รายได้
จัดเก็บเอง 

360,000.00 เพื่อสร้างความสะอาดในพื้นที่
ต าบลบางโตนด 

เพื่อจ่ายป้็นค่าจ้างเหมา
ก าจัดขยะมูลฝอยและ
ค่าจ้างเหมาแรงงาน
พนักงานเก็บขยะมูล
ฝอยภายในต าบลบาง
โตนด 

13 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ โครงการฝึกอาชีพระยะ
สั้น 

รายได้
จัดเก็บเอง 

50,000.00 เพื่อให้ประชาชนมีอาชีพสามารถ
ผลิตสินค้าได้มีคุรภาพ 

ส่งเสริมอาชีพเสริม
ให้กับประชาชนโดย
การจัดอบรมอาชีพ
หลักสูตรระยะสั้นให้แก่
ประชาชน 

14 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต สังคม 
การศึกษาและวัฒนธรรม 

เบี้ยยังชีพผุ้ปุวยโรค
เอดส ์

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

24,000.00 เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่
ดี 

สงเคราะห์ผู้ปุวยโรค
เอดส ์

15 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต สังคม 
การศึกษาและวัฒนธรรม 

เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ
และผุ้พิการ 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

9,600,000.00 เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่
ดี 

เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ
และผุ้พิการในต าบล
บางโตนด 

16 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต สังคม 
การศึกษาและวัฒนธรรม 

โครงการจัดเก็บข้อมูล
ความจ าเป็นพื้นฐาน
เพื่อจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 

รายได้อื่น ๆ 25,000.00 เพื่อให้แผนพัฒนาท้องถิ่นมีความ
ถูกต้องครบถ้วนกับความต้องการ
ของประชาชน 

จัดเก็บข้อมูลความ
จ าเป็นพื้นฐานเพื่อ
จัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นครบทุกเครือ
เรือนในต าบลบางโตนด 

17 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต สังคม 
การศึกษาและวัฒนธรรม 

โครงการวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หวั 

รายได้อื่น ๆ 70,000.00 เพื่อสร้างความสามัคคีและถวาย
ความจงรักภกัดี 

จัดกิจกรรมงานรัฐพิธี
วันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หวั 

 
 
 



 

ล าดับ
ที่ 
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งบตาาข้อบัญญัติ วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

18 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต สังคม 
การศึกษาและวัฒนธรรม 

โครงการวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระ
นางเจ้าพระบรมราชินี
นารถ 

รายได้อื่น ๆ 70,000.00 เพื่อสร้างความสามัคคีและถวาย
ความจงรักภกัดี 

จัดกิจกรรมงานรัฐพิธี
วันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระ
นางเจ้าพระบรมราชินี
นารถ 

19 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต สังคม 
การศึกษาและวัฒนธรรม 

โครงการกิจกรรมวัน
เด็กแห่งชาติ 

รายได้อื่น ๆ 20,000.00 เพื่อให้เด็กและเยาวชนรุ้จัก
หน้าที่ความรับผิดชอบตลอดจน
ได้รับความสนุกสนาานจากการ
เข้าร่วมกิจกรรม 

จัดกิจกรรมวันเด็ก
แห่งชาติ 

20 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต สังคม 
การศึกษาและวัฒนธรรม 

โครงการส่งเสริม
กิจกรรมผู้สูงอายุผู้
พิการและผู้ด้อยโอกาส
ต าบลบางโตนด 

รายได้อื่น ๆ 15,000.00 เพื่อให้ประชาชนมีคุรภาพชีวิตที่
ดี 

จัดโครงการส่งเสริม
กิจกรรมผู้สูงอายุผู้
พิการและผู้ด้อยโอกาส
ต าบลบางโตนด 

21 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต สังคม 
การศึกษาและวัฒนธรรม 

โครงการส่งเสริมการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ใน
เด็กปฐมวัย 

รายได้อื่น ๆ 10,000.00 เพื่อสร้างความสามัคคีและถวาย
ความจงรักภกัดี 

จัดโครงการส่งเสริมการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ใน
เด็กปฐมวัยเพื่อเฉลิม
พระเกียรติสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ
เนื่องในโอกาสมหา
มงคลเฉลิมพระชนมายุ 
62 พรรษา ในวันที่ 2 
เมษายน 2560 

22 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต สังคม 
การศึกษาและวัฒนธรรม 

โครงการแข่งขันกีฬา
ภายในต าบลบางโตนด 

รายได้อื่น ๆ 70,000.00 เพื่อสร้างความสามัคคีของ
ประชาชนและหา่งไกลยาเสพติด 

จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬา
ต้านยาเสพติดภายใน
ต าบลบางโตนด 
ประชาชนเข้าร่วมไม่
น้อยกว่า 10 ของ
จ านวนประชากร
ทั้งหมด 

23 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต สังคม 
การศึกษาและวัฒนธรรม 

โครงการจัดซ้ือวัสดุ 
อุปกรณ์และสื่อการ
เรียนการสอนการศึกษา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน
ต าบล 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

95,200.00 เพื่อเตรียมความพร้อมในการ
พัฒนาการเรียนการสอน 

จัดซื้อวัสด ุอุปกรณ์และ
สื่อการเรียนการสอน
การศึกษาศูนยพ์ัฒนา
เด็กเล็กในต าบล 

24 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต สังคม 
การศึกษาและวัฒนธรรม 

อุดหนุนกิจการ
การศึกษาใหแ้ก่
โรงเรียนวัดสมถะ 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

388,000.00 เพื่อสนับสนุนกองทุนอาหาร
กลางวันของโรงเรียน 

สนับสนุนกองทุน
อาหารกลางวันของ
โรงเรียนวัดสมถะ 

25 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต สังคม 
การศึกษาและวัฒนธรรม 

อุดหนุนกิจการ
การศึกษาใหแ้ก่

โรงเรียนวัดศรีประชุม
ชน 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

344,000.00 เพื่อสนับสนุนกองทุนอาหาร
กลางวันของโรงเรียน 

สนับสนุนกองทุน
อาหารกลางวันของ

โรงเรียนวัดศรีประชุม
ชน 

26 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต สังคม 
การศึกษาและวัฒนธรรม 

ค่าวัสดุอาหารเสริม 
(นม) 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

497,120.00 เพื่อพัฒนาสุขภาพร่างกายของ
เด็กนักเรียน 

ค่าวัสดุอาหารเสริม 
(นม) 

 
 



 

ล าดับ
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ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
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งบตาาข้อบัญญัติ วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

27 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต สังคม 
การศึกษาและวัฒนธรรม 

จัดจ้างท าอาหาร
กลางวัน 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

1,006,400.00 เพื่อจ้างเหมาท าอาหารให้แก่เด็ก
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

จัดจ้างท าอาหาร
กลางวันให้แก่ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กในต าบล
จ านวน 2 ศูนย์ 

28 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต สังคม 
การศึกษาและวัฒนธรรม 

อุดหนุนกิจการ
การศึกษาใหแ้ก่
โรงเรียนวัดศรีประชุม
ชน 

รายได้อื่น ๆ 50,000.00 เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาของโรงเรียน 

เพื่อด าเนินโครงการ
ส่งเสริมนักเรียนให้เป็น
บุคคลแห่งการเรียนรู้ 

29 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต สังคม 
การศึกษาและวัฒนธรรม 

อุดหนุนกิจการ
การศึกษาใหแ้ก่
โรงเรียนวัดศรีประชุม
ชน 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

30,000.00 เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาของโรงเรียน 

เพื่อด าเนินโครงการ
ส่งเสริมการเรียนรู้ตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

30 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต สังคม 
การศึกษาและวัฒนธรรม 

โครงการลดอุบัติเหตุ
ทางถนนในช่วงเทศกาล 

รายได้อื่น ๆ 10,000.00 เพื่อให้ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชวีิตและทรัพย์สิน 

ลดอุบัติเหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาล 

31 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต สังคม 
การศึกษาและวัฒนธรรม 

วัสดุดับเพลิง รายได้อื่น ๆ 10,000.00 เพื่อให้ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชวีิตและทรัพย์สิน 

จัดซื้อวัสดุเครื่อง
ดับเพลิง เช่นถังเคมี
ดับเพลิง ค่าอัดน้ ายา
เคมีดับเพลิง เป็นต้น 

32 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต สังคม 
การศึกษาและวัฒนธรรม 

งบปูองกัน บรรเทา
ความเดือดร้อนและ
ปรับปรุงคุณภาพชีวิต 

รายได้อื่น ๆ 50,000.00 เพื่อให้ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชวีิตและทรัพย์สิน 

เพื่อใช้จ่ายในการ
ปูองกันและบรรเทา
ความเดือดร้อนให้กับ
ประชาชนในพื้นที่
ประสบความเดือดร้อน
ทางสาธารณภยั 

33 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต สังคม 
การศึกษาและวัฒนธรรม 

โครงการถวายเทียน
พรรษา 

รายได้อื่น ๆ 5,000.00 1.เพื่อรักษาประเพณีท้องถิ่น 
2.เพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็ง 

จัดโครงการถวายเทียน
พรรษา 

34 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต สังคม 
การศึกษาและวัฒนธรรม 

โครงการกิจกรรมงาน
ประเพณีวันสงกรานต์ 

รายได้อื่น ๆ 15,000.00 1.เพื่อรักษาประเพณีท้องถิ่น 
2.เพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็ง 

จัดกิจกรรมประเพณี
สงกรานต์ 

35 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต สังคม 
การศึกษาและวัฒนธรรม 

อุดหนุนที่ท าการ
ปกครองอ าเภอโพ
ธาราม 

รายได้อื่น ๆ 10,000.00 1.เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม
และของดีโพธาราม 

เพื่อสนับสนุนการ
ด าเนินโครงการขอรับ
เงินอุดหนุนเพื่อด าเนิน
โครงการเผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีและการจัด
งาน"กาชาดเที่ยว
ราชบุร"ีประจ าป2ี560 

36 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต สังคม 
การศึกษาและวัฒนธรรม 

อุดหนุนที่ท าการ
ปกครองอ าเภอโพ
ธาราม 

รายได้อื่น ๆ 10,000.00 เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและ
ของดีโพธาราม 

เพื่อสนับสนุนการ
ด าเนินโครงการขอรับ
เงินอุดหนุนเพื่อด าเนิน
โครงการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวโพธาราม 
ประจ าป ี2560 



 

 
ล าดับ
ที่ 

ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
แหล่งที่าา 
งบประาา  

งบตาาข้อบัญญัติ วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

37 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต สังคม 
การศึกษาและวัฒนธรรม 

โครงการพัฒนาสตรี
และเสริมสร้างความ
เข้มแข็งในครอบครัว 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

15,000.00 เพื่อพัฒนาคุณภาพชวีิตของสตรี
และสร้างความเข้มแข็งให้กับ
ครอบครัว 

เด็กและสตรีจ านวน 60 
คนโดยแบ่งเป็นตัวแทน
หมู่บ้านละ 10 คน 

38 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต สังคม 
การศึกษาและวัฒนธรรม 

โครงการฝึกอบรม/
ทบทวน อาสาสัคร
ปูองกันภัยฝาุยพลเรือน 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

30,000.00 เพื่อทบทวนและเพิ่มความรู้
ให้กับอาสาสัครปูองกันภยัฝุาย
พลเรือน 

จ านวนอาสาสัครปูองกัน
ภัยฝุายพลเรือนในต าบล
บางโตนดเข้าร่วมกจิกรรม
ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 20 

39 การพัฒนาด้านการบริการ
สาธารณสุขและการกีฬา 

โครงการรณรงค์ปูองกัน
และลดการแพร่ระบาด
โรคเอดส์และโรคติดต่อ
อื่นๆ 

รายได้อื่น ๆ 15,000.00 เพื่อรณรงค์ปูองกันและลดการ
แพร่ระบาดโรคติดต่อ 

รณรงค์ปูองกันและลดการ
เผยแพร่โรคเอดส์และ
โรคติดต่ออื่นๆ 

40 การพัฒนาด้านการบริการ
สาธารณสุขและการกีฬา 

สมทบระบบ
หลักประกันสุขภาพ
องค์การบริหารส่วน
ต าบลบางโตนด 

รายได้อื่น ๆ 100,000.00 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
สนับสนุนและส่งเสริมการ
จัดบริการด้านสร้างสุขภาพการ
ปูองกันโรคและฟื้นฟูสุขภาพใน
ชุมชน 

สมทบระบบหลักประกัน
สุขภาพองค์การบริหาร
ส่วนต าบลบางโตนด 

41 การพัฒนาด้านการบริการ
สาธารณสุขและการกีฬา 

โครงการปูองกันโรค
ไข้เลือดออก 

รายได้อื่น ๆ 300,000.00 เพื่อรณรงค์ปูองกันและลดการ
แพร่ระบาดโรคติดต่อ 

รณรงค์ปูองกันและลดการ
เผยแพร่โรคไข้เลือดออก 

42 การพัฒนาด้านการบริการ
สาธารณสุขและการกีฬา 

โครงการรณรงค์และ
ปูองกันโรคพิษสุนัขบ้า 

รายได้อื่น ๆ 100,000.00 เพื่อรณรงค์ปูองกันโรคพิษสุนัข
บ้า 

รณรงค์ปูองกันโรคพิษ
สุนัขบ้า 

43 การพัฒนาด้านการบริการ
สาธารณสุขและการกีฬา 

เงินอุดหนุนส าหรับ
โครงการพัฒนางาน
สาธารณสุขในหมุ่บาน/
ชุมชน 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

 

30,000.00 เพื่อเพิ่มศักยภาพในการบริการ
ด้านสาธารณสุข 

อาสาสมัครสาธารณสุข
จ านวน 60คน โดย
แบ่งเป็นหมู่ละ 10 คน
โดยอุดหนุนกลุ่ม อสม.หมู่
ละ 5000 บาท จ านวน 
6 หมุ่้บาน 

44 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่
ดี 

โครงการฝึกอบรมเพื่อ
พัฒนาศักยภาพ 

รายได้อื่น ๆ 50,000.00 เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถ
และศักยภาพใหแ้ก่บุคลากร 

พนักงานส่วนต าบล 
ลูกจ้าง พนกังานจ้าง คณะ
ผู้บริหารและสมาชกิ 
อบต.บางโตนด 

45 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่
ดี 

ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ รายได้อื่น ๆ 25,000.00 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดท าระบบ 
Internet ต าบล 

เพื่อจ่านค่าเช่าพื้นที่เว็บ
ไซด์ 

46 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่
ดี 

จัดซื้อตู้เหล็กเก็บ
เอกสารชนิด 2 บาน
เปิดหรือบานเล่ือน 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

88,000.00 เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้
เพียงพอในการท างาน 

จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร
ชนิด 2 บาน จ านวน 20 
ตู ้

47 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่
ดี 

จัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์ส าหรับ
งานส านักงาน 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

64,000.00 เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้
เพียงพอในการท างาน 

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
ส าหรับงาน านักงาน
จ านวน 4 ชุด 

48 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่
ดี 

จัดซื้อเครื่องพิมพ์ 
Multifunction  แบบ 
ฉีดหมึก (Inkjet)  
 
 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

237,000.00 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ให้บริการประชาชน 

จัดซื้อเครื่องพิมพ์ 
Multifunction  แบบ ฉีด
หมึก (Inkjet) จ านวน 3 
เครื่อง 



 

ล าดับ
ที่ 

ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
แหล่งที่าา 
งบประาา  

งบตาาข้อบัญญัติ วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

49 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่
ดี 

จัดซื้อเครื่องส ารองไฟ เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

19,200.00 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ให้บริการประชาชนและการ
ปฏิบัติงาน 

จัดซื้อเครื่องส ารองไฟ
ขนาด 800 VA จ านวน 
6 เครื่อง 

50 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่
ดี 

จัดซื้อเครื่องพิมพืแบบ
ฉีดหมึก (Inkjet) 
ส าหรับกระดาษขนนาด 
A3 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

8,500.00 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ให้บริการประชาชน 

จัดซื้อเครื่องพิมพืแบบฉีด
หมึก (Inkjet) ส าหรับ
กระดาษขนนาด A3 
จ านวน 1 เครื่อง 

51 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่
ดี 

จัดซื้อกล้องถ่ายรูป เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

7,000.00 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ให้บริการประชาชนและการ
ปฏิบัติงาน 

จัดซื้อกล้องถ่ายรูปขนาด
ความละเอียดไม่น้อยกวา่ 
14 ล้านพิกเซลจ านวน 1 
เครื่อง 

52 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่
ดี 

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

436,000.00 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ให้บริการแกป่ระชาชน 

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ
พร้อมติดตั้งในการ
ปรับปรุงอาคารโรงเรียน
วัดบางโตนด เพื่อใช้เป็น
อาคารที่ท าการใหม ่

53 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่
ดี 

จัดซื้อตู้โทรสารสาขา 
พร้อมโทรศัพท์ตั้งโต๊ะ 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

60,000.00 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพมนการ
ให้บริการประชาชน 

จัดซื้อตู้โทรศัพท์สาขา 
ขนาด 6 สาย นอก 16 
สาย จ านวน 1 เครื่อง
พร้อมโทรศัพท์ตั้งโต๊ะ
จ านวน 16 เครื่อง 

54 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่
ดี 

จัดซื้อโต๊ะท างาน เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

36,000.00 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ให้บริการประชาชน 

ค่าซ้ือโต๊ะส าหรับ
ปฏิบัติงาน จ านวน 5 ชุด 

55 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่
ดี 

จัดซื้อม่านหรือมู่ลี ่ รายได้อื่น ๆ 260,000.00 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ให้บริการประชาชน 

จัดซื้อม่านหรือมู่ลี่ส าหรับ
ติดต้ังภายในอาคารที่ท า
การอบต.บางโตนด 

56 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่
ดี 

จัดซื้อเก้าอี้ส านกังาน เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

12,000.00 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน 

ค่าซ้ือเก้าอี้ส าหรับ
ปฏิบัติงานจ านวน 4 ตัว 

57 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่
ดี 

การจัดท าวารสาร/
เอกสารประชาสัมพันธ ์
อบต. 

รายได้อื่น ๆ 75,000.00 เพื่อเพิ่มช่องทางในการรับรู้
ข่าวสารใหแ้ก่ประชาชน 

จัดท าวารสาร/เอกสาร
ประชาสัมพันธ ์อบต. 

58 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่
ดี 

อุดหนุนเทศบาลต าบล
บ้านสิงห์ 

รายได้อื่น ๆ 20,000.00 1.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ท างานร่วมกยัของ อปท. 
2.เพื่อสนับสนุนภารกจิของ 
อปท.ตามนโยบายรัฐบาล 

เพื่อสนับสนุนโครงการขอรับ
เงินอดุหนุนศนูย์รวมจ่าวสาร
การจดัซ้ือจัดจ้างของหน่วย
การบริหารราชการส่วน
ท้องถิ่น ประจ าปี 2560 

59 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่
ดี 

โครงการจัดท าแผนที่
ภาษ ี

รายได้อื่น ๆ 100,000.00 เพื่อน าไปใช้ประโยชน์ในการ
จัดเก็บภาษีอากรค่าธรรมเนียม
และอนุญาตต่างๆและเป็นพื้น
ฐานข้อมูลในการพัฒนาทอ้งถิ่น 

จ้างเหมาจัดท าแผนที่ภาษี
และระบบภาษ ี



 

ล าดับ
ที่ 

ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
แหล่งที่าา 
งบประาา  

งบตาาข้อบัญญัติ วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

60 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่
ดี 

จัดซื้อเลื่อยยนต ์ เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

35,000.00 เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้ในการ
ปฏิบัติงานเพียงพอ 

เล่ือยยนต์ประเภท
เครื่องจักรกลต้นก าลัง
ระบบเครื่องยนต์โดยมี
ก าลังเครื่องจักรกลไม่
น้อยกว่า 3 แรงม้าแผ่น
บังคับโว่ยาวไม่น้อยกวา่
20นิ้วจ านวน 1เครื่อง 

61 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่
ดี 

จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า
แบบข้อแข็ง 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

19,000.00 เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้
เพียงพอในการท างาน 

เครื่องตัดหญ้าแบบข้อ
แข็งแบบสะพายขนาด
เครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 
1.5 แรงม้า ปริมาตร
กระบอกสูบไม่น้อยกว่า 
30 ซีซี พร้อมใบมีด 
จ านวน 2เครื่อง 

62 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่
ดี 

จัดซื้อพัดลมติดผนัง เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

35,200.00 เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้
เพียงพอในการท างาน 

พัดลมติดผนังขนาด
ใบพัด 16 นิ้ว ปรับ
แรงลมได้ 3 ระดับ แบบ 
23 เชือกตึง จ านวน 22 
เครื่อง 

63 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่
ดี 

ติดต้ังประตู-หน้าต่าง
แบบกระจกในอาคาร
ส านักงานองค์การ
บริหารส่วนต าบลบาง
โตนด 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

300,000.00 เพื่อพัฒนาสถานที่ท างานส าหรับ
บริการประชาชนในการติดต่อ
ราชการ 

ติดต้ังประตู-หน้าต่าง
แบบกระจกในอาคาร
ส านักงานองค์การบริหาร
ส่วนต าบลบางโตนด 

64 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่
ดี 

จัดซื้อโต๊ะพับหนา้ฟอร์
ไมก้าขาว 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

17,000.00 เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้
เพียงพอในการท างาน 

โต๊ะพับหนา้ฟอร์ไมก้า
ขาว หนา 25 มม. ขา
เหล้กกล่อง ขนาด 
32x32 มม. หนา 0.7 
มม.ชุปโคมเมียม จ านวน 
10 ตัว 

65 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่
ดี 

จัดซื้อเก้าอี้จัดประชุม/
จัดเลี้ยง 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

17,700.00 เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้
เพียงพอในการท างาน 

เก้าอี้จัดประชุม/จัดเลี้ยง
ทรง A โครงเหล็กชุบเงา 
เบาะนั่งหุ้มหนัง
สังเคราะห์จ านวน 30 
ตัว 

66 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่
ดี 

จัดซื้อเครื่องดูดฝุุน เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

14,000.00 เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้
เพียงพอในการท างาน 

เครื่องดูดฝุุนขนาด 25 
ลิตร สามารถดูดน้ าและ
ดูดฝุุนได้ พร้อมอุปกรณ์
จ านวน ๑ เครื่อง 

67 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่
ดี 

จัดซื้อโทรทัศน์ เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

15,000.00 เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้
เพียงพอในการท างาน 

โทรทัศน์ (LED TV) 
ขนาด 40 นิ้วจ านวน 1 
เครื่อง 

68 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่
ดี 

จัดซื้อท่อสูบน้ า
พญานาค 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

32,000.00 เพื่อให้มีเครื่องใช้เพียงพอในการ
ท างาน 

ท่อสูบน้ าพญานาค
แบบสแตนเลส ขนาด 8 
นิ้ว ความยาวไม่น้อยกวา่ 
6 ม. จ านวน 2 ท่อ 

 



 

ฉศพการใช้จ่ายงบประาา  
 อบต.บางโตนด มีการใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ  
โดยได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 41 โครงการ  จ านวนเงิน 12 ,109,021  บาท  มีการ
เบิกจ่ายงบประมาณจ านวน 41 โครงการ จ านวนเงิน 12 ,015,061  ล้านบาท  สามารถจ าแนกตาม
ยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
การก่อหนี้ผูก.ัน/ 
ลงนาาในสัญญา 

โครงการ การเบิกจ่ายงบประาา  

การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 3 766,840.00 3 766,840.00 
การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

1 241,164.00 1 241,164.00 

การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 1 34,065.00 1 34,065.00 
การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต สังคม 
การศึกษาและวัฒนธรรม 

9 9,520,244.80 9 9,520,244.80 

การพัฒนาด้านการบริการ
สาธารณสุขและการกีฬา 

4 320,106.80 4 226,146.80 

การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี 23 1,226,600.00 23 1,226,600.00 
รวา 41 12,109,020.60 41 12,015,060.60 

 
 

รายงานสรุปผลการด าเนินงานพปงพ2560 อบตศบางโตนด 

ยุทธศาสตร ์

แผนการด าเนินการ 
ทั้งหาด 

อนุาัติงบประาา  ลงนาาสัญญา เบิกจ่าย 100% 

จ าน
วน 

งบ 
ประาา  

จ าน
วน 

งบ 
ประาา  

จ า 
นวน 

งบ 
ประาา  

จ า 
นวน 

งบ 
ประาา  

จ า 
นวน 

งบ 
ประาา  

การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

18 9,299,840.00 11 4,240,040.00 3 766,840.00 3 766,840.00 3 766,840.00 

การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

2 600,000.00 1 360,000.00 1 241,164.00 1 241,164.00 1 241,164.00 

การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ 

1 50,000.00 1 50,000.00 1 34,065.00 1 34,065.00 1 34,065.00 

การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต สังคม 
การศึกษาและ
วัฒนธรรม 

33 12,715,000.00 25 12,469,720.00 9 9,520,244.8
0 

9 9,520,244.8
0 

9 9,520,244.8
0 

การพัฒนาด้านการ
บริการสาธารณสุข
และการกีฬา 

8 740,000.00 5 545,000.00 4 320,106.80 4 226,146.80 3 220,106.80 

การพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการที่ดี 

31 2,152,500.00 25 1,982,600.00 23 1,226,600.0
0 

23 1,226,600.0
0 

23 1,226,600.0
0 

 



 

แผนภูาิแสดงจ านวนโครงการพเปรียบเทียบตาาขั้นตอน 
เปรียบเทียบตาายุทธศาสตร์ 

 
 

แผนภูาิแสดงาูลค่าโครงการพเปรียบเทียบตาาขั้นตอน 
เปรียบเทียบตาายุทธศาสตร์ 

 

  

 

 

  

0 5 10 15 20 25 30 35

การพฒันาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 

การพฒันาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

การพฒันาด้านเศรษฐกิจ 

การพฒันาด้านคณุภาพชีวิต สงัคม การศึกษาและวฒันธรรม 

การพฒันาด้านการบริการสาธารณสขุและการกีฬา 

การพฒันาด้านการบริหารจดัการท่ีดี 

100% 

เบิกจ่าย 

ลงนามสญัญา 

อนมุติังบประมาณ 

แผนการด าเนินการ 
ทัง้หมด 

0.00 4,000,000.008,000,000.0012,000,000.00

การพฒันาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 

การพฒันาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

การพฒันาด้านเศรษฐกิจ 

การพฒันาด้านคณุภาพชีวิต สงัคม การศึกษาและ
วฒันธรรม 

การพฒันาด้านการบริการสาธารณสขุและการกีฬา 

การพฒันาด้านการบริหารจดัการท่ีดี 

100% 

เบิกจ่าย 

ลงนามสญัญา 

อนมุติังบประมาณ 

แผนการด าเนินการ 
ทัง้หมด 



 

ชศผลการด าเนินงาน 

 อบต.บางโตนด ได้ด าเนินการโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ  ปี 2560 ในเขตพ้ืนที่ โดย
ได้รับความร่วมมือ การส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพ้ืนที่ตลอดจน
โครงการต่างๆ ประสบผลส าเร็จด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพ้ืนที่และพ้ืนที่ใกล้เคียง โดยมีผล
การด าเนินงานที่ส าคัญ ดังนี้ 
 1. โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอลฟัลท์ติกคอนกรีต(โอเวอร์เลย์)สายดอนขวาง หมู่ที่ 2 
 2. โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตบริเวณหน้าอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 6 
 3. โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตหมู่ที่ 5 สายบ้านนายอบ อยู่บัว 
 4. โครงการจ้างเหมาจัดเก็บขยะ 
 5. โครงการฝึกอาชีพระยะสั้น 
 6. เบี้ยยังชีพผู้ปุวยโรคเอดส์ 
 7. เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้พิการ 
 8. โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนารถ 
 9. โครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสต าบลบางโตนด 

 10. อุดหนุนกิจการการศึกษาให้แก่โรงเรียนวัดสมถะ 
 11. อุดหนุนกิจการการศึกษาให้แก่โรงเรียนวัดศรีประชุมชน 
 12. ค่าวัสดุอาหารเสริม (นม) 
 13. จัดจ้างท าอาหารกลางวัน 
 14. อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอโพธาราม 
 15. โครงการปูองกันโรคไข้เลือดออก 
 16. โครงการรณรงค์และปูองกันโรคพิษสุนัขบ้า 
 17. เงินอุดหนุนส าหรับโครงการพัฒนางานสาธารณสุขในหมุ่บาน/ชุมชน  
 18. โครงการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพ 
 19. ค่าเช่าพ้ืนที่เว็บไซต์ 
 20. จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิด 2 บานเปิดหรือบานเลื่อน 

 21. จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานส านักงาน 
 22. จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction  แบบ ฉีดหมึก (Inkjet)  
 23. จัดซื้อเครื่องส ารองไฟ 
 24. จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet) ส าหรับกระดาษขนนาด A3 
 25. จัดซื้อกล้องถ่ายรูป 
 26. จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ 
 27. จัดซื้อตู้โทรสารสาขา พร้อมโทรศัพท์ตั้งโต๊ะ 
 28. จัดซื้อโต๊ะท างาน 



 

 29. จัดซื้อม่านหรือมู่ลี่ 
 30. จัดซื้อเก้าอ้ีส านักงาน 
 31. อุดหนุนเทศบาลต าบลบ้านสิงห์ 
 32. โครงการจัดท าแผนที่ภาษี 
 33. จัดซื้อเลื่อยยนต์ 
 34. จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง 
 35. จัดซื้อพัดลมติดผนัง 
 36. ติดตั้งประตู-หน้าต่างแบบกระจกในอาคารส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลบางโตนด 
 37. จัดซื้อโต๊ะพับหน้าฟอร์ไมก้าขาว 
 38. จัดซื้อเก้าอ้ีจัดประชุม/จัดเลี้ยง 
 39. จัดซื้อเครื่องดูดฝุุน 
 40. จัดซื้อโทรทัศน์ 

 ทั้งนี้ หากประชาชนทุกท่านหรือหน่วยงานราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมีข้อสงสัยหรือมีความ
ประสงค์จะเสนอตวามคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ การบริหารงานของ อบต.บางโตนด ทราบ เพ่ือจะได้พิจารณา
การวางแผนพัฒนาและปรับปรุงการด าเนินการ ตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นท่ีในระยะต่อไป 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

   ประกาศ   ณ  วันที่    28   ธันวาคม  พ.ศ.2560 
 

 
 (นายธวัช  ตรีเพ็ชร์) 
                                                ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ปฏิบัติหน้าที่ 
                                                  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบางโตนด  
 

 

 

 

 

 

              
 


	ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางโตนด

