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ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลบางโตนด 
เร่ือง  การรายงานผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

______________________ 
 

  ด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา 253 ก าหนดให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น 
เปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการด าเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดท้ังมีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วน
ร่วมด้วย ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
 

  ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี 3) 
พ.ศ. 2561 ข้อ 29 (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมท้ังประกาศผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในท่ีเปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผล
และเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
 

  ดังนั้นเพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนต าบลบางโตนด จึงขอประกาศผลการด าเนินงานการจัดท า
งบประมาณ การใช้จ่าย และผลการด าเนินงาน รวมท้ังการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นในรอบ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มา เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและก ากับการบริหารจัดการ องค์การ
บริหารส่วนต าบลบางโตนด ดังนี้ 
 

ก. วิสัยทัศน์ 
ประชาชนอยู่ดีมีสุข ชุมชนสมานฉันท์ ยึดมั่นเศรษฐกิจพอเพียง 
 

ข. พันธกิจ 
1.ปรับปรุงและพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านสาธารณูปโภค ด้านแหล่งน้ าให้ได้มาตรฐานและเพียงพอต่อความ
ต้องการของประชาชน 
2.ส่งเสริมและสนับสนุนการเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจพอเพียง 
3.ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคนและเสริมสร้างสังคมเข้มแข็ง 
4.ปรับปรุงและพัฒนาด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
5.จัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน 
6.ปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารจัดการและการเมือง 
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ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
  ได้ก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ไว้ 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
  การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต สังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
  การพัฒนาด้านการบริการสาธารณสุขและกีฬา 
  การพัฒนาด้านการบริหารจัดการท่ีดี 
 

ง. การวางแผน 
  องค์การบริหารส่วนต าบลบางโตนด ได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ. 2561-
2564) ตามกระบวนการท่ีบัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561  โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การ
ประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการท่ีแท้จริงของประชาชนในพื้นท่ี ก่อนน ามาจัดท าโครงการ
เพื่อพัฒนาพื้นท่ี ท่ีบรรจุไว้ในแผนพัฒนาส่ีปี ต่อไป 
 

  องค์การบริหารส่วนต าบลบางโตนด ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ. 2561-2564) เมื่อวันท่ี 29 ธันวาคม 
2559 โดยได้ก าหนดโครงการท่ีจะด าเนินการตามแผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ. 2561-2564) 
 

ยุทธศาสตร์ 
2561 2562 2563 2564 

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

การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 36 19,858,900.00 34 32,320,300.00 21 16,395,000.00 22 15,725,000.00 

การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

5 1,065,000.00 1 20,000.00 1 400,000.00 3 1,160,000.00 

การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 1 25,000.00 1 25,000.00 1 25,000.00 1 25,000.00 

การพัฒนาด้านคุณภาพ
ชีวิต สังคม การศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

44 10,432,000.00 67 11,440,000.00 65 12,415,000.00 66 10,276,000.00 

การพัฒนาด้านการบริการ
สาธารณสุขและกีฬา 7 682,000.00 8 785,000.00 7 685,000.00 8 785,000.00 

การพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการที่ดี 8 255,000.00 8 290,000.00 9 1,110,000.00 8 210,000.00 

รวม 101 32,317,900.00 119 44,880,300.00 104 31,030,000.00 108 28,181,000.00 
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แผนภูมิแสดงจ านวนโครงการ การจัดท าแผน 4 ป ี

เปรียบเทียบตามยุทธศาสตร์ 

  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 แผนภูมิแสดงมูลค่าโครงการ การจัดท าแผน 4 ปี 

เปรียบเทียบตามยุทธศาสตร์ 
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จ. การจัดท างบประมาณ 
  ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลบางโตนด ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ เมื่อวันท่ี   12 กันยายน 
2561 โดยมีโครงการท่ีบรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จ านวน 40 โครงการ งบประมาณ 14 ,797,620.00 บาท 
สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้     
 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
งบประมาณ 

ตามข้อบัญญัติ 

การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 9 2,358,620.00 

การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม - - 

การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 1 30,000.00 

การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต สังคม การศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

18 11,734,000.00 

การพัฒนาด้านการบริการสาธารณสุขและกีฬา 7 615,000.00 

การพัฒนาด้านการบริหารจัดการท่ีดี 5 60,000.00 

รวม 40 14,797,620.00 

 

แผนภูมิแสดงจ านวนโครงการ ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ 
เปรียบเทียบตามยุทธศาสตร์ 
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แผนภูมิแสดงจ านวนโครงการ ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ 

เปรียบเทียบตามยุทธศาสตร์ 

   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ องค์การบริหารส่วนต าบลบางโตนด  มีดังนี้ 
 

 

  

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
งบตาม

ข้อบัญญัติ 
วัตถุ 

ประสงค์ 
ผลผลิต 

1 การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางแอสฟัสท์
ติกคอนกรีตสายบ้าน

นายสุเทพ-คลอง
ชลประทานหมู่ที ่2 

เชื่อมหมู่ที่ 3 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

694,700.00 เพื่อก่อสร้างถนนให้
ได้มาตรฐานให้

ประชาชนใช้เป็น
เส้นทางสัญจรไปมา
ได้โดยสะดวกและ
เพื่อปูองกันการเกิด

อุบัติเหตุจาก
การจราจร 

ก่อสร้างถนนลาดยาง
แอสฟัสท์ติกคอน 

กรีตผิวจราจรกว้าง 4 
ม. ยาว 580 ม.หนา 
5 ซ.ม.หรือพื้นที่ไม่

น้อยกว่า 2320 ตรม. 

2 การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการซ่อมแซม
ถนนลาดยางสายเลียบ
คลองชลประทาน 2R 

ฝั่งขวา หมู่ที่ 3 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

196,600.00 เพื่อให้ประชาชนใช้
เป็นเส้นทางสัญจร

ไปมาสะดวก 

ซ่อมแซม
ถนนลาดยางโดยมีผิว
จราจรกว้างไม่น้อย
กว่า 6 เมตร หนา 

0.05 ม. 
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3 การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการติดต้ังไฟฟูา
ส่องสว่าง สาธารณะ
สายคลองชลประทาน 
8R หมู่ที่ 4 เชื่อมหมู่ที่ 

6 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

597,000.00 เพื่อความปลอดภัย
ในชีวิตและ

ทรัพย์สินของ
ประชาชน 

ติดต้ังไฟฟูาส่องสว่าง
แบบเสาสงู 8 ม. 
จ านวน 50 ต้น 

พร้อมหม้อแปลงและ
มิเตอร์ไฟฟูา 

4 การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายท่าเลื่อน (ต้น
จามจุรี) หมู่ที่ ๑ 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

417,900.00 เพื่อก่อสร้างถนนให้
ได้มาตรฐานให้

ประชาชนใช้เป็น
เส้นทางใน

การจราจรไปมาได้
โดยสะดวกและเพื่อ
ปูองกันและลดการ
เกิดอุบัติเหตุจาก

การจราจร 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ความกว้าง 3 เมตร 

ความยาว 230 เมตร 
ความหนา 0.15 

เมตร  

5 การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการติดต้ัง 
GUARD RAIL หมู่ที่ 1 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

69,160.00 เพื่อปูองกันการเกิด
อุบัติเหตุจาก
การจราจร 

ติดต้ัง GUARD RAIL 
ความยาวรวม 52 

เมตร 

6 การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการติดต้ัง 
GUARD RAIL หมู่ที่ 3 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

72,760.00 เพื่อปูองกันการเกิด
อุบัติเหตุจาก
การจราจร 

ติดต้ัง GUARD RAIL 
ความยาวรวม 52 

เมตร 

7 การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการซ่อมแซม
ถนนลาดยางสายคลอง

แปด หมู่ที่ 4 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

109,800.00 เพื่อก่อสร้างถนนให้
ได้มาตรฐานให้

ประชาชนใช้เป็น
เส้นทางใน

การจราจรไปมาได้
โดยสะดวกและเพื่อ
ปูองกันและลดการ
เกิดอุบัติเหตุจาก

การจราจร 

ด าเนินการซ่อมแซม
ถนนลาดยางโดยการ
ปูยางแอสฟัลท์ติก 

คอนกรีตบดอัดแน่น 
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 342 

ตารางเมตร 

8 การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการวางท่อระบาย
น้ าพร้อมกลบดินหลัง
ท่ออัดแน่นบริเวณบ้าน
นายฉัตรชัย สุวรรณ

โสภา หมู่ที่ 4 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

84,700.00 เพื่อปูองกันปัญหา
น้ าท่วมขัง 

ด าเนินการวางท่อ
ระบายน้ าพร้อมกลบ
ดินหลังท่ออัดแน่น
โดยใช้ท่อระบายน้ า 
คสล,ขนาดเส้นผ่าน

ศูนย์กลาง 0.60 
เมตร 

9 การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการขุดฝังท่อ
ระบายน้ าซอยคนดี

เชื่อมซอยต้นจัน หมู่ที่ 
 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

116,000.00 เพื่อปูองกันน้ าท่วม
ขัง 

ด าเนินการขุดฝังท่อ
ระบายน้ า โดยใช้ท่อ
ระบายน้ าขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลาง 0.40 

เมตร 
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10 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ โครงการฝึกอบรม
อาชีพระยะสั้น 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

30,000.00 1.เพื่อเสริมสร้าง
อาชีพส่งเสริมและ
เพิ่มรายได้ให้แก่

ครอบครัว 
2.ส่งเสริมาการใช้
เวลาว่างให้เกิด

ประโยชน์ 
3.ลดการอพยพ

แรงงานจากท้องถิ่น 

กลุ่มด้อยโอกาส กลุ่ม
สตรี และผู้ที่สนใจ
ภายในเขตพื้นที่ 
อบต.บางโตนด 
จ านวน 30 คน 

11 การพัฒนาด้านคุณภาพ
ชีวิต สังคม การศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

เบี้ยยังชีพผู้ปุวยโรค
เอดส์ 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

30,000.00 เพื่อให้ผู้ปุวยโรค
เอดส์มีคุณภาพชีวิต

ที่ดีขึ้น 

ผู้ปุวยเอดส์ภายใน
ต าบลบางโตนด

ทั้งหมด 

12 การพัฒนาด้านคุณภาพ
ชีวิต สังคม การศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและ
คนพิการ 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

10,050,000.00 เพื่อให้ผู้สูงอายุและ
ผู้พิการมีคุณภาพ

ชีวิตที่ดีขึ้น 

ผู้สูงอายุและคน
พิการภายในต าบล

บางโตนด 

13 การพัฒนาด้านคุณภาพ
ชีวิต สังคม การศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

โครงการวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา

พระบาทสมเด็จพระ
นางเจ้าพระบรมราชินี

นารถ 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

30,000.00 เพื่อสร้างความ
สามัคคีและถวาย
ความจงรักภักดี 

จัดกิจกรรมงานรัฐพิธี
วันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา

พระบาทสมเด็จพระ
นางเจ้าพระบรม

ราชินีนารถ 

14 การพัฒนาด้านคุณภาพ
ชีวิต สังคม การศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

โครงการกิจกรรมวัน
เด็กแห่งชาติ 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

20,000.00 เพื่อให้เด็กและ
เยาวชนรู้จักหน้าที่
ความรับผิดชอบ
ตลอดจนได้รับ

ความสนุกสนาน
จาดการเข้าร่วม

กิจกรรม 

จัดกิจกรรมวันเด็ก
แห่งชาติ 

15 การพัฒนาด้านคุณภาพ
ชีวิต สังคม การศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

โครงการถวายเทียน
พรรษา 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

5,000.00 1.เพื่อรักษา
ประเพณีท้องถิ่น 
2.เพื่อสร้างชุมชน

เข้มแข็ง 

จัดโครงการถวาย
เทียนพรรษา 

16 การพัฒนาด้านคุณภาพ
ชีวิต สังคม การศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

โครงการกิจกรรมงาน
ประเพณีวันสงกรานต์ 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

15,000.00 1.เพื่อรักษา
ประเพณีท้องถิ่น 
2.เพื่อสร้างชุมชน

เข้มแข็ง 

จัดกิจกรรมงาน
ประเพณีวัน
สงกรานต์ 

17 การพัฒนาด้านคุณภาพ
ชีวิต สังคม การศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

โครงการลดอุบัติเหตุ
ทางถนนในช่วง

เทศกาล 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

10,000.00 เพื่อให้ประชาชนมี
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 

ต้ังจุดอ านวยความ
สะดวกให้กับ

ประชาชนในช่วง
เทศกาล 
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18 การพัฒนาด้านคุณภาพ
ชีวิต สังคม การศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

โครงการฝึกอบรมการ
ดับเพลิงเบื้องต้น 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

20,000.00 เพื่อให้ประชาชนมี
ความในชีวิตและ

ทรัพย์สิน 

ประชาชน พนักงาน 
เจ้าหน้าที่ จ านวน 

100 คน 

19 การพัฒนาด้านคุณภาพ
ชีวิต สังคม การศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

โครงการอบรมบ าบัด
ฟื้นฟู ผู้เสพ/ผู้ติดยา
เสพติดในต าบลบาง

โตนด 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

130,000.00 เพื่อรณรงค์ปูองกัน
และแก้ไขปัญหายา

เสพติดในต าบล 

ผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด
ในต าบลบางโตนด 

20 การพัฒนาด้านคุณภาพ
ชีวิต สังคม การศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

อุดหนุนกิจการ
การศึกษาให้แก่

โรงเรียนวัดสมถะ 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

400,000.00 เพื่อสนับสนุน
กองทุนอาหาร
กลางวันของ

โรงเรียน 

สนับสนุนกองทุน
อาหารกลางวันของ
โรงเรียนวัดสมถะ 

21 การพัฒนาด้านคุณภาพ
ชีวิต สังคม การศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

อุดหนุนกิจการ
การศึกษาให้แก่

โรงเรียนวัดศรีประชุม
ชน 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

344,000.00 เพื่อสนับสนุน
กองทุนอาหาร
กลางวันของ

โรงเรียน 

สนับสนุนกองทุน
อาหารกลางวันของ

โรงเรียนวัดศรี
ประชุมชน 

22 การพัฒนาด้านคุณภาพ
ชีวิต สังคม การศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

โครงการส่งเสริมการ
เรียนรู้สืบสานอนุรักษ์
ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้าน

ดนตรีไทย 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

60,000.00 เพื่อสืบสานและ
อนุรักษ์ดนตรีไทย 

นักเรียนมีความรู้
ความเข้าใจด้าน

ดนตรีไทยได้อย่าง
ถูกต้อง 

23 การพัฒนาด้านคุณภาพ
ชีวิต สังคม การศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

โครงการเผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรม

ประเพณีและการจัด
งาน"ท่องเที่ยวราชบุรี 

ของดีเมืองโอ่ง ปี 
2561-2564" 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

10,000.00 เพื่อเผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรมและ

ของดีเมืองโอ่ง 

เพื่อสนบัสนุนการ
ด าเนินโครงการ

ขอรับเงินอุดหนุน
เพื่อด าเนินโครงการ

เผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรม

ประเพณีและการจัด
งาน"กาชาดเที่ยว

ราชบุรี" 

24 การพัฒนาด้านคุณภาพ
ชีวิต สังคม การศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

โครงการอบรมให้
ความรู้เร่ืองยาเสพติด 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

50,000.00 เพื่อให้ความรู้กับ
ประชาชน 

ด าเนินการอบรมให้
ความรู้ประชาชน
เร่ืองยาเสพติด 

25 การพัฒนาด้านคุณภาพ
ชีวิต สังคม การศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

โครงการศิลปะภาคฤดู
ร้อน 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

30,000.00 เพื่อให้เด็กและ
เยาวชนในต าบลได้

ฝึกทักษะ
กระบวนการทาง
ศิลปะการวาดรูป

และการใช้สี 

จัดกิจกรรมให้เด็ก
และเยาวชนในต าบล 
อายุระหว่าง ๘-๑๕ 
ปีได้ฝึกทักษะการ

วาดรูปและการใช้สี 
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26 การพัฒนาด้านคุณภาพ
ชีวิต สังคม การศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

โครงการส่งเสริม
กิจกรรมผู้สูงอายุ ผู้

พิการ และ
ผู้ด้อยโอกาส ต าบลบาง

โตนด 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

20,000.00 เพื่อให้ผู้สูงอายุ ผู้
พิการ และ

ผู้ด้อยโอกาสได้ท า
กิจกรรมร่วมกัน 

จัดโครงการส่งเสริม
กิจกรรมผู้สูงอายุ ผู้

พิการ และ
ผู้ด้อยโอกาส ต าบล

บางโตนด 

27 การพัฒนาด้านคุณภาพ
ชีวิต สังคม การศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

โครงการพัฒนา
ศักยภาพบทบาทสตรี 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

500,000.00 กลุ่มสตรีได้รับ
ความรู้ในการ

พัฒนาศักยภาพ 

จัดอบรมให้ความรู้
แก่กลุ่มสตรีในพื้นที่ 

28 การพัฒนาด้านคุณภาพ
ชีวิต สังคม การศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

โครงการอบรมสภาเด็ก
และเยาวชน 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

10,000.00 เพื่ออบรมให้ความรู้
และส่งเสริมการ

พัฒนาศักยภาพเด็ก
และเยาวชนในพื้นที่ 

จัดอบรมให้ความรู้
แก่เด็กและเยาวชน

ในพื้นที่ 

29 การพัฒนาด้านการบริการ
สาธารณสุขและกีฬา 

โครงการรณรงค์
ปูองกันโรคพิษสุนัขบ้า
และท าหมันสุนัขและ

แมว 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

100,000.00 1.ปูองกันและลด
การแพร่ระบาดโรค

พิษสุนัขบ้า 
2.ประชาชนมี

ความรู้เพิ่มขึ้น เร่ือง
โรคพิษสุนัขบ้าและ
การการดูแลสัตว์

อย่างถูกต้อง 
3.เพื่อควบคุม

จ านวนสุนัขและ
แมวในพื้นที ่

ท าหมันสุนัขและแมว
ให้กับครัวเรือนที่
ต้องการควบคุม

จ านวนสุนัขและแมว
พร้อมรณรงค์ฉีด

วัคซีนปูองกันโรคพิษ
สุนัขบ้า 

30 การพัฒนาด้านการบริการ
สาธารณสุขและกีฬา 

โครงการปูองกันและ
ลดการแพร่ระบาดโรค
เอดส์และโรคติดต่อ

อ่ืนๆ 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

15,000.00 1.เพื่อสร้างความ
เข้าแข็งด้านปูองกัน
การติดเชื้อโรคทาง
เพศสัมพันธ์และโรค

เอดส์ในโรงเรียน 
2.เพื่อให้เด็กและ
เยาวชนมีทักษะใน
การปูองกันตนเอง
จากการติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์และโรค

เอดส์ 

นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดสมถะ
จ านวน 50 คน 

31 การพัฒนาด้านการบริการ
สาธารณสุขและกีฬา 

โครงการรณรงค์
ปูองกันโรคไข้เลือดออก 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

200,000.00 เพื่อให้ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดี 

และปลอดจากโรค
ไข้เลือดออกและ

โรคติดเชื้อไวรัสซิก้า 

ฉีดพ่นหมอกควันเพื่อ
ปูองกันและก าจัด
แหล่งเพาะพันธ์
ยุงลาย ครบทั้ง 6 
หมู่บ้าน จ านวน 
1561 ครัวเรือน 

โรงเรียน 2 แห่ง และ 
3 วัด 
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32 การพัฒนาด้านการบริการ
สาธารณสุขและกีฬา 

โครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัยจากโรค

พิษสุนัขบ้า 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

50,000.00 เพื่อรณรงค์ปูองกัน
โรคพิษสุนัขบ้า 

รณรงค์ปูองกันโรค
พิษสุนัขบ้า โดยการ
ฉีดวัคซีน จ านวน 

1400 ตัว 

33 การพัฒนาด้านการบริการ
สาธารณสุขและกีฬา 

โครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

120,000.00 เพื่อให้ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตด้าน
สาธารณสุขที่ดีขึ้น 

ด าเนินการโครงการ
พระราชด าริด้าน

สาธารณสุขจ านวน
หมู่บ้านไม่น้อยกว่า 3 
โครงการ จ านวนรวม 
หมู่ละ 20000 บาท 

34 การพัฒนาด้านการบริการ
สาธารณสุขและกีฬา 

โครงการเงินอุดหนุน
ส าหรับพัฒนาระบบ
บริการสาธารณสุข

พื้นฐาน (อสม.) 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

30,000.00 เพื่อเพิ่มศักยภาพใน
การบริการด้าน

สาธารณสุข 

เงินอุดหนุนส าหรับ
พัฒนาระบบบริการ
สาธารณสุขพื้นฐาน 
(อสม.) ต าบลบาง
โตนด หมู่บ้านละ 

5000 บาท 

35 การพัฒนาด้านการบริการ
สาธารณสุขและกีฬา 

โครงการสมทบระบบ
หลักประกันสุขภาพ
องค์การบริหารส่วน

ต าบลบางโตนด 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

100,000.00 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน
การสนับสนุนและ

ส่งเสริมการ
จัดบริการด้าน

สุขภาพ 

สมทบระบบ
หลักประกันสุขภาพ
องค์การบริหารส่วน

ต าบลบางโตนด 

36 การพัฒนาด้านการบริหาร
จัดการที่ดี 

โครงการพัฒนา
ประชาธิปไตยและ
พัฒนาระบบการ

เลือกต้ังที่มี
ประสิทธิภาพ 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

10,000.00 เพื่อพัฒนาระบบ
ประชาธิปไตยและ
การพัฒนาระบบ

การเลือกต้ังอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

จัดอบรมพัฒนา
ประชาธิปไตยและ
ระบบการเลือกต้ัง
ให้แก่เยาวชนและ
ประชาชนในต าบล

บางโตนด 

37 การพัฒนาด้านการบริหาร
จัดการที่ดี 

โครงการจัดประชุม
ประชาคมหมู่บ้านใน
การจัดท าแผนชุมชน 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

5,000.00 เพื่อพัฒนาระบบ
การจัดท า

แผนพัฒนาท้องถิ่น 

จัดประชุมประชาคม
หมู่บ้านในการจัดท า

แผนชุมขน 

38 การพัฒนาด้านการบริหาร
จัดการที่ดี 

โครงการจัดประชุม
ประชาคมหมู่บ้าน/

ประชาคมระดับต าบล
ในการจัดท า

แผนพัฒนาท้องถิ่น 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

5,000.00 เพื่อพัฒนาระบบ
การจัดท า

แผนพัฒนาท้องถิ่น 

จัดประชุมประชาคม
หมู่บ้าน/ประชาคม
ระดับต าบลในการ
จัดท าแผนพัฒนา

ท้องถิ่น 
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39 การพัฒนาด้านการบริหาร
จัดการที่ดี 

โครงการปรับปรุงแผน
ที่ภาษี 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

0,000.00 เพื่อน าไปใช้
ประโยชน์ในการ
จัดเก็บภาษีอากร 
ค่าธรรมเนียม และ
อนุญาตต่างๆ และ
เป็นฐานข้อมูลใน
การพัฒนาท้องถิ่น 

จ้างเหมาปรับปรุง
แผนที่ภาษีและระบบ

ภาษี 

40 การพัฒนาด้านการบริหาร
จัดการที่ดี 

โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพศูนย์

ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชน

และการพัฒนา
ศักยภาพการบริหาร
จัดการขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 
อ าเภอโพธาราม 
จังหวัดราชบุรี 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

20,000.00 เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพศูนย์
ปฏิบัติการร่วมใน

การช่วยเหลือ
ประชาชนให้

สามารถช่วยเหลือ
ประชาชนได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

สนับสนุน
งบประมาณศูนย์

ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชน

และการพัฒนา
ศักยภาพการบริหาร
จัดการขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 
อ าเภอโพธาราม 
จังหวัดราชบุรี 

 

 
 
ฉ. การใช้จ่ายงบประมาณ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลบางโตนด มีการใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนินโครงการตามข้อบัญญัติ
งบประมาณ  โดยได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 21 โครงการ  จ านวนเงิน 12,194,953  บาท  มีการ
เบิกจ่ายงบประมาณจ านวน 21 โครงการ จ านวนเงิน 12,194,953 บาท  สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
การก่อหนี้ผูกพัน/ 
ลงนามในสัญญา 

โครงการ 
การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 6 1,684,200.00 6 1,684,200.00 

การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
1 29,050.00 1 29,050.00 

การพัฒนาด้านคุณภาพ
ชีวิต สังคม การศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

9 10,104,345.00 9 10,104,345.00 

การพัฒนาด้านการบริการ
สาธารณสุขและกีฬา 5 377,357.60 5 377,357.60 

รวม 21 12,194,952.60 21 12,194,952.60 
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รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ ท่ีมีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังนี้ 
 

  

ยุทธ 
ศาสตร ์

โครงการ 
แหล่งท่ี 
มางบ 

ประมาณ 

งบตาม
ข้อบัญญตั ิ

วงเงินตาม
สัญญา 

คู่สัญญา 
วันท่ีเซ็น
สัญญา 

ระยะเวลา
การด าเนิน 

งาน 

1 การพัฒนา
ด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการ
ก่อสร้าง
ถนนลาดยาง
แอสฟัสท์ติก 
คอนกรีตสาย
บ้านนายสุเทพ-
คลอง
ชลประทานหมู่
ที่ 2 เชื่อมหมู่ที่ 
3 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

694,700.00 446,000.00 สัญญาเลขที่ 
006/2562 

06/04/2562 60 

2 การพัฒนา
ด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการ
ซ่อมแซม
ถนนลาดยาง
สายเลียบคลอง
ชลประทาน 2R 
ฝั่งขวา หมู่ที่ 3 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

196,600.00 195,000.00 สัญญาเลขที่ 
009/2562 

21/06/2562 30 

3 การพัฒนา
ด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการติดต้ัง
ไฟฟูาส่องสว่าง 
สาธารณะสาย
คลอง
ชลประทาน 8R 
หมู่ที่ 4 เชื่อม
หมู่ที่ 6 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

597,000.00 443,200.00 สัญญาเลขที่ 
011/2562 

19/09/2562 60 

4 การพัฒนา
ด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการ
ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กสายท่า
เลื่อน (ต้น
จามจุรี) หมู่ที่ 
๑ 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

417,900.00 410,000.00 สัญญาเลขที่ 
004/2562 

08/02/2562 90 

5 การพัฒนา
ด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการ
ซ่อมแซม
ถนนลาดยาง
สายคลองแปด 
หมู่ที่ 4 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

109,800.00 109,000.00 สัญญาเลขที่ 
010/2562 

21/06/2562 60 
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6 การพัฒนา
ด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการวางท่อ
ระบายน้ า
พร้อมกลบดิน
หลังท่ออัดแน่น
บริเวณบ้าน
นายฉัตรชัย 
สุวรรณโสภา 
หมู่ที่ 4 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

84,700.00 81,000.00 สัญญาเลขที่ 
008/2562 

18/05/2562 30 

7 การพัฒนา
ด้าน
เศรษฐกิจ 

โครงการ
ฝึกอบรมอาชีพ
ระยะสั้น 

รายได้
จัดเก็บเอง 

30,000.00 540.00 ใบสั่งจ้าง เลขที่ 
57/2562 (ปูาย
โครงการ) 

02/07/2562 5 

          1,800.00 เงินยืม ตาม
สัญญาเลขที่ 
12/2562 ลว.4 
กรกฎาคม 2562 
(ค่าวิทยากรท า
ขนมตาล-ขนม
หน่อไม้) 

09/07/2562 1 

          1,800.00 เงินยืม ตาม
สัญญาเลขที่ 
12/2562 ลว.4 
กรกฎาคม 2562 
(ค่าวิทยากรท า
ไม้กวาด
ทางมะพร้าว) 

09/07/2562 1 

          3,600.00 เงินยืม ตาม
สัญญาเลขที่ 
12/2562 ลว.4 
กรกฎาคม 2562 
(ค่าวิทยากร
พวงมาลัย
กระดาษทิชชู่) 

08/07/2562 1 

          12,000.00 เงินยืม ตาม
สัญญาเลขที่ 
12/2562 ลว.4 
กรกฎาคม 2562 
(ค่าอาหารว่าง+
ค่าอาหาร
กลางวัน+
เคร่ืองด่ืม) 

08/07/2562 3 
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          820.00 เงินยืม ตาม

สัญญาเลขที่ 
12/2562 ลว.4 
กรกฎาคม 2562 
(ค่าวัสดุ) 

09/07/2562 1 

          710.00 เงินยืม ตาม
สัญญาเลขที่ 
12/2562 ลว.4 
กรกฎาคม 2562 
(ค่าวัสดุ) 

10/07/2562 1 

          3,600.00 เงินยืม ตาม
สัญญาเลขที่ 
12/2562 ลว.4 
กรกฎาคม 2562 
(ค่าวิทยากรท า
ข้าวหมากหวาน) 

10/07/2562 1 

          4,180.00 เงินยืม ตาม
สัญญาเลขที่ 
12/2562 ลว.4 
กรกฎาคม 
2562(ค่าวัสดุ) 

08/07/2562 1 

8 การพัฒนา
ด้าน
คุณภาพชีวิต 
สังคม 
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เบี้ยยังชีพผู้ปุวย
โรคเอดส์ 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

30,000.00 2,000.00 บันทึกข้อความ 
ประจ าเดือน
ตุลาคม 2561 

09/10/2561 1 

          2,000.00 บันทึกข้อความ 
ประจ าเดือน 
พฤศจิกายน 
2561 

06/11/2561 1 

          2,000.00 บันทึกข้อความ 
ประจ าเดือน 
ธันวาคม 2561 

06/12/2561 1 

          2,000.00 บันทึกข้อความ 
ประจ าเดือน 
มกราคม 2562 

04/01/2562 1 
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          2,000.00 บันทึกข้อความ 

ประจ าเดือน 
กุมภาพันธ์ 2562 

06/02/2562 1 

          2,000.00 บันทึกข้อความ 
ประจ าเดือน 
มีนาคม 2562 

05/03/2562 1 

          2,000.00 บันทึกข้อความ 
ประจ าเดือน 
เมษายน 2562 

04/04/2562 1 

          2,000.00 บันทึกข้อความ 
ประจ าเดือน 
พฤษภาคม 
2562 

02/05/2562 1 

          2,000.00 บันทึกข้อความ 
ประจ าเดือน 
มิถุนายน 2562 

06/06/2562 1 

          2,000.00 บันทึกข้อความ 
ประจ าเดือน 
กรกฎาคม 2562 

04/07/2562 1 

          2,000.00 บันทึกข้อความ 
ประจ าเดือน 
สิงหาคม 2562 

06/08/2562 1 

          2,000.00 บันทึกข้อความ 
ประจ าเดือน 
กันยายน 2562 

04/09/2562 1 

9 การพัฒนา
ด้าน
คุณภาพชีวิต 
สังคม 
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุและคน
พิการ 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

10,050,000.00 771,600.00 บันทึกข้อความ 
ประจ าเดือน 
ตุลาคม 2561 

09/10/2561 1 

          772,400.00 บันทึกข้อความ 
ประจ าเดือน 
พฤศจิกายน 
2561 

06/11/2561 1 
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          775,600.00 บันทึกข้อความ 

ประจ าเดือน 
ธันวาคม 2561 

06/12/2561 1 

          776,100.00 บันทึกข้อความ 
ประจ าเดือน 
มกราคม 2562 

04/01/2562 1 

          775,500.00 บันทึกข้อความ 
ประจ าเดือน 
กุมภาพันธ์ 2562 

06/02/2562 1 

          777,600.00 บันทึกข้อความ 
ประจ าเดือน 
มีนาคม 2562 

05/03/2562 1 

          777,800.00 บันทึกข้อความ 
ประจ าเดือน 
เมษายน 2562 

04/04/2562 1 

          773,700.00 บันทึกข้อความ 
ประจ าเดือน 
พฤษภาคม 
2562 

02/05/2562 1 

          783,900.00 บันทึกข้อความ 
ประจ าเดือน 
มิถุนายน 2562 

06/06/2562 1 

          785,300.00 บันทึกข้อความ 
ประจ าเดือน 
กรกฎาคม 2562 

04/07/2562 1 

          786,400.00 บันทึกข้อความ 
ประจ าเดือน 
สิงหาคม 2562 

06/08/2562 1 

          787,200.00 บันทึกข้อความ 
ประจ าเดือน 
กันยายน 2562 

04/09/2562 1 
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10 การพัฒนา
ด้าน
คุณภาพชีวิต 
สังคม 
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

โครงการถวาย
เทียนพรรษา 

รายได้
จัดเก็บเอง 

5,000.00 225.00 ใบสั่งจ้างเลขที่ 
58/2562 

04/07/2562 5 

          140.00 บันทึกข้อความ 
ที่ รบ 
78504/135 ลว. 
9 กรกฎาคม 
2562 

15/07/2562 1 

11 การพัฒนา
ด้าน
คุณภาพชีวิต 
สังคม 
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

โครงการลด
อุบัติเหตุทาง
ถนนในช่วง
เทศกาล 

รายได้
จัดเก็บเอง 

10,000.00 3,600.00 ใบสั่งจ้าง เลขที่ 
39/2562 

05/04/2562 3 

12 การพัฒนา
ด้าน
คุณภาพชีวิต 
สังคม 
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

อุดหนุนกิจการ
การศึกษาให้แก่
โรงเรียนวัด
สมถะ 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

400,000.00 96,000.00 บันทึกข้อความ 
เลขที่ 7/2561 

08/11/2561 1 

          102,000.00 บันทึกข้อความ 
เลขที่ 9/2561 

25/01/2562 1 

          102,000.00 บันทึกข้อความ 
เลขที่10/2562 

13/05/2562 1 

          92,000.00 บันทึกข้อความ 
เลขที่ 4/2562 

25/07/2562 1 
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13 การพัฒนา
ด้าน
คุณภาพชีวิต 
สังคม 
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

อุดหนุนกิจการ
การศึกษาให้แก่
โรงเรียนวัดศรี
ประชุมชน 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

344,000.00 80,000.00 บันทึกข้อความ 
เลขที่ 1/2562 

08/11/2561 1 

          78,000.00 บันทึกข้อความ 
เลขที่ 1/2562 

25/01/2562 1 

          78,000.00 บันทึกข้อความ 
เลขที่1/2562 

13/05/2562 1 

          75,000.00 บันทึกข้อความ 
เลขที่ 2/2562 

25/07/2562 1 

14 การพัฒนา
ด้าน
คุณภาพชีวิต 
สังคม 
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

โครงการอบรม
ให้ความรู้เร่ือง
ยาเสพติด 

รายได้
จัดเก็บเอง 

50,000.00 3,600.00 บันทึกข้อความ 
ที่ รบ 
78501/151 ลง
วันที่18 
มิถุนายน 2562 
(ค่าวิทยากร) 

11/07/2562 1 

          4,500.00 บันทึกข้อความ 
ที่ รบ 
78501/151 ลง
วันที่18 
มิถุนายน 2562 
(ค่าอาหารว่าง
พร้อมเคร่ืองด่ืม) 

11/07/2562 1 

          4,500.00 บันทึกข้อความ 
ที่ รบ 
78501/151 ลง
วันที่18 
มิถุนายน 2562 
(ค่าอาหาร
กลางวันพร้อม
เคร่ืองด่ืม) 

11/07/2562 1 
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          450.00 ใบสั่งจ้างเลขที่ 

59/2562 (ปูาย
โครงการ) 

04/07/2562 7 

          1,800.00 ใบสั่งซื้อ เลชที่ 
52/2562 

05/07/2562 3 

15 การพัฒนา
ด้าน
คุณภาพชีวิต 
สังคม 
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

โครงการศิลปะ
ภาคฤดูร้อน 

รายได้
จัดเก็บเอง 

30,000.00 2,000.00 บันทึกข้อความ 
ที่ รบ 78505/93 
(ค่าอาหารว่าง) 

11/03/2562 1 

          2,000.00 บันทึกข้อความ 
ที่ รบ 78505/93 
(ค่าอาหาร
กลางวัน) 

11/03/2562 1 

          3,000.00 บันทึกข้อความ 
ที่ รบ 78505/93 
(ค่าวิทยากร) 

11/03/2562 1 

          980.00 ใบสั่งซื้อ เลขที่ 
27/2562 (ค่า
วัสดุอุปกรณ์ สี 
acrylic) 

05/03/2562 3 

          900.00 ใบสั่งซื้อ เลขที่ 
28/2562 (ค่า
วัสดุอุปกรณ์ 
กระเป๋าผ้าดิบฯ) 

05/03/2562 3 

          450.00 ใบสั่งจ้าง เลขที่ 
35/2562 (ปูาย
โครงการ) 

05/03/2562 3 

16 การพัฒนา
ด้าน
คุณภาพชีวิต 
สังคม 
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

โครงการพัฒนา
ศักยภาพ
บทบาทสตรี 

รายได้
จัดเก็บเอง 

500,000.00 1,250.00 บันทึกข้อความ 
(ค่าอาหารว่าง) 

27/02/2562 1 
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          1,250.00 บันทึกข้อความ 

(ค่าอาหาร
กลางวัน) 

27/02/2562 1 

          3,600.00 บันทึกข้อความ 
(ค่าวิทยากร) 

27/02/2562 1 

17 การพัฒนา
ด้านการ
บริการ
สาธารณสุข
และกีฬา 

โครงการ
รณรงค์ปูองกัน
โรคพิษสุนัขบ้า
และท าหมัน
สุนัขและแมว 

รายได้
จัดเก็บเอง 

100,000.00 60,000.00 ใบสั่งซื้อ เลขที่ 
21/2562 

06/02/2562 7 

          4,500.00 ใบสั่งจ้าง เลขที่ 
29/2562 

06/02/2562 7 

18 การพัฒนา
ด้านการ
บริการ
สาธารณสุข
และกีฬา 

โครงการ
ปูองกันและลด
การแพร่ระบาด
โรคเอดส์และ
โรคติดต่ออ่ืนๆ 

รายได้
จัดเก็บเอง 

15,000.00 450.00 ใบสั่งจ้าง เลขที่ 
8/2562 (ปูาย
โครงการ) 

23/11/2561 3 

          3,000.00 บันทึกข้อความ 
ที่ รบ 
78501/187 (ค่า
วิทยากร) 

30/11/2561 1 

          5,500.00 บันทึกข้อความ 
ที่ รบ7850/187 
(ค่าอาหาร
กลางวัน) 

30/11/2561 1 

          5,500.00 บันทึกข้อความ 
ที่ รบ
78501/187 
(ค่าอาหารว่าง) 

30/11/2561 1 

19 การพัฒนา
ด้านการ
บริการ
สาธารณสุข
และกีฬา 

โครงการ
รณรงค์ปูองกัน
โรค
ไข้เลือดออก 

รายได้
จัดเก็บเอง 

200,000.00 28,800.00 ใบสั่งซื้อ เลขที่ 
4/2562 (จัดซื้อ
สารเคมีก าจัด
ลูกน้ ายุงลาย) 

06/11/2561 5 

          42,000.00 ใบสั่งซื้อ เลขที่ 
6/2562 (จัดซื้อ
ทรายอะเบท 
ชนิดบรรจุซองฯ) 

16/11/2562 10 
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          375.00 ใบสั่งจ้าง เลขที่ 

6/2562 (ค่าปูาย
รณรงค์โรค
ไข้เลือดออก) 

06/11/2562 3 

          22,455.60 บันทึกข้อความ 
(น้ ามันพ่นหมอก
ควัน) 

17/12/2561 1 

          3,160.40 บันทึกข้อความ 
(น้ ามันพ่นหมอก
ควัน) 

14/01/2562 1 

          9,725.20 บันทึกข้อความ 
(น้ ามันพ่นหมอก
ควัน) 

15/02/2562 1 

          17,043.20 บันทึกข้อความ 
(น้ ามันพ่นหมอก
ควัน) 

12/03/2562 1 

          18,073.20 บันทึกข้อความ 
(น้ ามันพ่นหมอก
ควัน) 

12/06/2562 1 

          42,000.00 ใบสั่งซื้อ เลขที่ 
56/2562(ค่า
ทรายอะเบท 
ชนิดบรรจุซอง
เคลือบสาร) 

19/07/2562 7 

20 การพัฒนา
ด้านการ
บริการ
สาธารณสุข
และกีฬา 

โครงการสัตว์
ปลอดโรค คน
ปลอดภัยจาก
โรคพิษสุนัขบ้า 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

50,000.00 6,948.00 บันทึกตกลงจ้าง 
เลขที่ 114/2562 

02/08/2562 26 

          7,827.00 บันทึกตกลงจ้าง 
เลขที่ 53/2562 

06/02/2562 22 

21 การพัฒนา
ด้านการ
บริการ
สาธารณสุข
และกีฬา 

โครงการสมทบ
ระบบ
หลักประกัน
สุขภาพองค์การ
บริหารส่วน
ต าบลบางโตนด 

รายได้
จัดเก็บเอง 

100,000.00 100,000.00 บันทึกข้อความ 
รบ 78501/01 
ลว.2 มกราคม 
2562 

02/01/2562 5 
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รายงานสรุปผลการด าเนินงาน ปี 2562 

องค์การบริหารส่วนต าบลบางโตนด 

           

ยุทธ 
ศาสตร ์

แผนการด าเนินการ 
ท้ังหมด 

อนุมัติงบประมาณ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย 100% 

จ า 
นวน 

งบ 
ประมาณ 

จ า 
นวน 

งบ 
ประมาณ 

จ า 
นวน 

งบ 
ประมาณ 

จ า 
นวน 

งบ 
ประมาณ 

จ า 
นวน 

งบ 
ประมาณ 

การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

33 32,320,300.00 9 2,358,620.00 2 856,000.00 2 856,000.00 2 856,000.00 

การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

1 20,000.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

การพัฒนาด้าน
เศรษฐกจิ 

1 25,000.00 1 30,000.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต สังคม 
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

67 11,440,000.00 18 11,734,000.00 7 10,098,130.00 7 10,098,130.00 7 10,098,130.00 

การพัฒนาด้านการ
บริการสาธารณสุข
และกีฬา 

8 785,000.00 5 485,000.00 2 156,082.60 2 156,082.60 2 156,082.60 

การพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการที่ดี 

8 290,000.00 4 40,000.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
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แผนภูมิแสดงจ านวนโครงการ เปรียบเทียบตามขั้นตอน 

เปรียบเทียบตามยุทธศาสตร์ 

 

 

 
 

 
แผนภูมิแสดงมูลค่าโครงการ เปรียบเทียบตามขั้นตอน 

เปรียบเทียบตามยุทธศาสตร์ 
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ช.ผลการด าเนินงาน 
    องค์การบริหารส่วนต าบลบางโตนด ได้ด าเนินการโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ  ปี 2562 ในเขต
พื้นท่ี โดยได้รับความร่วมมือ การส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพื้นท่ีตลอดจน
โครงการต่างๆ ประสบผลส าเร็จด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนท้ังในพื้นท่ีและพื้นท่ีใกล้เคียง โดยมีผลการ
ด าเนินงานท่ีส าคัญ  ดังนี้ 
 

1. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีตสายบ้านนายสุเทพ-คลองชลประทานหมู่ท่ี 2 เช่ือม
หมู่ท่ี 3 
2. โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางสายเลียบคลองชลประทาน 2R ฝ่ังขวา หมู่ท่ี 3 
3. โครงการติดต้ังไฟฟูาส่องสว่าง สาธารณะสายคลองชลประทาน 8R หมู่ท่ี 4 เช่ือมหมู่ท่ี 6 
4. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายท่าเล่ือน (ต้นจามจุรี) หมู่ท่ี 1 
5. โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางสายคลองแปด หมู่ท่ี 4 
6. โครงการวางท่อระบายน้ าพร้อมกลบดินหลังท่ออัดแน่นบริเวณบ้านนายฉัตรชัย สุวรรณโสภา            
หมู่ท่ี 4 
7. โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะส้ัน 
8. เบี้ยยังชีพผู้ปุวยโรคเอดส์ 
9. เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการ 
10. โครงการถวายเทียนพรรษา 
11. โครงการลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล 
12. อุดหนุนกิจการการศึกษาให้แก่โรงเรียนวัดสมถะ 
13. อุดหนุนกิจการการศึกษาให้แก่โรงเรียนวัดศรีประชุมชน 
14. โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องยาเสพติด 
15. โครงการศิลปะภาคฤดูร้อน 
16. โครงการพัฒนาศักยภาพบทบาทสตรี 
17. โครงการรณรงค์ปูองกันโรคพิษสุนัขบ้าและท าหมันสุนัขและแมว 
18. โครงการปูองกันและลดการแพร่ระบาดโรคเอดส์และโรคติดต่ออื่นๆ 
19. โครงการรณรงค์ปูองกันโรคไข้เลือดออก 
20. โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า 
21. โครงการสมทบระบบหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลบางโตนด 
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ซ.คณะกรรมการ 
คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบางโตนด 

  1. นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบางโตนด    ประธานกรรมการฯ 
 2. รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบางโตนด คนท่ี 1    กรรมการ 
 3. รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบางโตนด คนท่ี 2    กรรมการ 
 4. นายแนบ กล่ันทิพย์ สมาชิกสภาฯ หมู่ท่ี 4 อบต.บางโตนด  กรรมการ  
 5. นายวสันต์ ทองมี  สมาชิกสภาฯ หมู่ท่ี 1  อบต.บางโตนด  กรรมการ 
 6. นายสมพงษ์ สุวรรณมาลี สมาชิกสภาฯ หมู่ท่ี 3  อบต.บางโตนด  กรรมการ 
 7. นางสุมาลี   วิบูลสิริสุภาพ ผู้ทรงคุณวุฒิ (ด้านสาธารณสุข)   กรรมการ 
 8. นางสาวรัตนา  วงค์ยะรา ผู้ทรงคุณวุฒิ (ด้านการศึกษา)   กรรมการ 
 9. นางปวรดา   ริมกาญจนวัฒน์ ผู้ทรงคุณวุฒิ (ด้านการศึกษา)   กรรมการ 
 10.นายสมชาย สว่างวงค์ ผู้แทนภาคราชการ สาธารณสุขอ าเภอโพธาราม กรรมการ 
 11.นายปริญญา  ข าเจริญ  ผู้แทนภาคราชการ จพง.การเกษตรช านาญงาน กรรมการ 
 12.นางสาวปัทมา  ศิริพิทักษ์ชัย ผู้แทนภาคราชการ พัฒนากรอ าเภอโพธาราม กรรมการ 
 13.นางสมคิด  อิทธิธนกิจ ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น หมู่ท่ี 3 บ้านดอนมะเด่ือ กรรมการ 
 14.นายปกรณ์     ปานดวง ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น หมู่ท่ี 5 บ้านธรรมเสนใหม่ กรรมการ 
 15.นางประเสริฐ  อินทร  ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น หมู่ท่ี 6 บ้านสมถะ  กรรมการ 
 16.นายธวัช  ตรีเพ็ชร์ ปลัด อบต.บางโตนด   กรรมการ/เลขานุการ  
 17.นายธาดา  จันทโร  หัวหน้าส านักปลัด   ผู้ช่วยเลขานุการ 
 
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบางโตนด 
  1. นายธวัช  ตรีเพ็ชร์  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล   ประธานกรรมการ 
 2. นางสาวสยุมพร กังเจริญวัฒนา รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล     กรรมการ 
 3. นางอุบล  มีมาก  ผู้อ านวยการกองคลัง      กรรมการ 
 4. นายธนกร  หอมหวน ผู้อ านวยการกองช่าง      กรรมการ
 5. นางนพดารา  สิทธิวงษ์  ผู้อ านวยการกองการศึกษาฯ    กรรมการ 
 6. นางสาวสลิตา  สุริยาวงษ ์ ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม    กรรมการ 
 7. นางหนึ่งฤทัย  เนียมงาม ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น หมู่ท่ี 2    กรรมการ 
 8. นายรุจิราวัชร์  แก้วรักษ์ ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น หมู่ท่ี 5    กรรมการ 
 9. นางประเสริฐ  อินทร  ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น หมู่ท่ี 6    กรรมการ 
 10.นายธาดา  จันทโร  หัวหน้าส านักปลัด          กรรมการ/เลขานุการ 
 11.นางสาวณัฐธภัสสร ศิริรักษ์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน      ผู้ช่วยเลขานุการ
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คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบางโตนด 
  1. นายอ านาจ  วงค์แก้ว  ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น หมู่ท่ี 1  ประธานกรรมการ 
  2. นายสุทิน   วงค์แก้ว  สมาชิกสภาฯ หมู่ท่ี 2  อบต.บางโตนด  กรรมการ 
  3. นายมานพ  ยิ้มแจ้ง  สมาชิกสภาฯ หมู่ท่ี 2  อบต.บางโตนด  กรรมการ 
  4. นายมนตรี  พ่วงเล็ก  สมาชิกสภาฯ หมู่ท่ี 3  อบต.บางโตนด  กรรมการ 
  5. นายปกรณ์  ปานดวง  ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น หมู่ท่ี 5   กรรมการ 
  6. นางปวรดา  ริมกาญจนวัฒฯ ผู้แทนหน่วยงาน ผอ.โรงเรียนวัดศรีประชุมชน กรรมการ 
  7. นางสุมาลี  วิบูรณ์ศิริสุภาพ ผู้แทนหน่วยงาน ผอ.รพ.สต.บางโตนด  กรรมการ 
  8. นายธนกร  หอมหวล ผู้อ านวยการกองช่าง    กรรมการ 
  9. นายพัฒนพงษ์  ชนะยุทธ ผู้ทรงคุณวุฒิ หมู่ท่ี 4    กรรมการ 
  10. นายประเทือง หมกคล้าย ผู้ทรงคุณวุฒิ หมู่ท่ี 4    กรรมการ 
  11. นายธาดา  จันทโร  หัวหน้าส านักปลัด     กรรมการและเลขานุการ 
 
  ท้ังนี้ หากประชาชนทุกท่านหรือหน่วยงานราชการต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องมีข้อสงสัยหรือมีความประสงค์จะเสนอ
ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลบางโตนด ทราบ เพื่อจะได้พิจารณาการ
วางแผนพัฒนาและปรับปรุงการด าเนินการ ตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นท่ีในระยะต่อไป 
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                       (นายธวัช  ตรีเพ็ชร์) 
       ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  ปฏิบัติหน้าท่ี 

                  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบางโตนด 
 
 
 
 
 


