
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3 หน้า ๓๒ 

ส่วนที่ ๔ 
สรุปผล ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 

1. สรุปผลการพัฒนาท้องถ่ินในภาพรวม 
 1.1 ความส าเร็จการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบางโตนด ได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5)               
ตามกระบวนการท่ีบัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ โดยผ่านการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมคณะกรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการ          
ท่ีแท้จริงของประชาชนในพื้นท่ี ก่อนน ามาจัดท าโครงการเพื่อพัฒนาพื้นท่ี ท่ีบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น  
 องค์การบริหารส่วนต าบลบางโตนด ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5) เมื่อ
วันท่ี ๑๔  มิถุนายน ๒๕๖๒ โดยได้ก าหนดโครงการท่ีจะด าเนินการตามแผนพัฒนา (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5) ดังนี้ 
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การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 17 13,941,900 15 5,765,000 35 22,265,600 38 22,933,320 27 18,812,400 

การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

2 860,000 1 20,000 11 400,000 13 2,304,000 7 1,625,000 

การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 1 25,000 1 25,000 4 85,000 4 85,000 4 85,000 

การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต สังคม 
การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

24 1,514,000 31 3,580,000 47 17,350,000 44 17,894,000 43 14,074,000 

การพัฒนาด้านสาธารณสุขและกีฬา 7 682,000 8 785,000 10 825,000 10 825,000 10 825,000 

การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี 8 260,000 8 260,000 8 260,000 8 260,000 9 1,160,000 

รวม 59 17,282,900 64 10,435,000 115 41,185,600 117 44,301,320 100 36,581,400 
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 ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลบางโตนด ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ เมื่อวันท่ี                  
5  กันยายน ๒๕๖2  โดยมีโครงการท่ีบรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จ านวน 43 โครงการ งบประมาณ 
15,697,500.00 บาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้    

 ยุทธศาสตร์ โครงการ 
งบประมาณ 

ตามข้อบัญญัติ 
การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 6 3,287,200.00 
การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม - - 
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 1 25,000.00 
การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต สังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 24 11,635,300.00 
การพัฒนาด้านการบริการสาธารณสุขและกีฬา 8 610,000.00 
การพัฒนาด้านการบริหารจัดการท่ีดี 4 140,000.00 

รวม 43 15,697,500.00 
  

แผนภูมิแสดงจ านวนโครงการ ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ 
เปรียบเทียบตามยุทธศาสตร์ 
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การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี
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แผนภูมิแสดงจ านวนโครงการ ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ 
เปรียบเทียบตามยุทธศาสตร์ 

 

 
 

 องค์การบริหารส่วนต าบลบางโตนด มีการใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนินโครงการตามข้อบัญญัติ
งบประมาณ  โดยได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 3๑ โครงการ  จ านวนเงิน 13,313,884.42      
บาท   มี ก า ร เบิ ก จ่ าย งบประมาณจ าน วน  31 โ คร ง ก าร  จ าน วน เ งิ น  13,313,884.42 บ าท                    
สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
การก่อหนี้ผูกพัน/ 
ลงนามในสัญญา 

โครงการ 
การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 6 2,675,894.42 6 2,675,894.42 
การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม 

0 0 
 

0 0 
 

การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 1 21,840.00 1 21,840.00 
การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต สังคม การศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

15 10,108,439.60 15 10,108,439.60 

การพัฒนาด้านการบริการสาธารณสุขและกีฬา 6 469,080.40 6 469,080.40 
การพัฒนาด้านการบริหารจัดการท่ีดี 3 38,630.00 3 38,630.00 

รวม 31 13,313,884.42 31 13,313,884.42 
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การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต สังคม การศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม

การพัฒนาด้านการบริการสาธารณสุขและกีฬา

การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี

งบประมาณ
ตามข้อบัญญัติ
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รายงานสรุปผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3 
องค์การบริหารส่วนต าบลบางโตนด 

 

 
ยุทธศาสตร์ 
การพัฒนา 

แผนการด าเนินการ 
ทั้งหมด 

อนุมัติงบประมาณ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย 100% 
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การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

35 22,265,600.00 6 3,287,200.00 6 2,675,894.42 6 2,675,894.42 6 2,675,894.42 

การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

11 400,000.00 - - - - - - - - 

การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 4 85,000.00 1 25,000.00 1 21,840.00 1 21,840.00 1 21,840.00 

การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
สังคม การศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

47 17,350,000.00 20 11,404,000.00 15 10,108,439.60 15 10,108,439.60 15 10,108,439.60 

การพัฒนาด้านการบริการ
สาธารณสุขและกีฬา 10 825,000.00 7 765,000.00 6 469,080.40 6 469,080.40 6 469,080.40 

การพัฒนาด้านการบริหาร
จัดการที่ดี 

8 260,000.00 5 160,000.00 3 38,630.00 3 38,630.00 3 38,630.00 

รวม 115 41,185,600.00 39 15,641,200.00 31 13,313,884.42 31 13,313,884.42 31 13,313,884.42 
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แผนภูมิแสดงจ านวนโครงการ เปรียบเทียบตามขั้นตอน 
เปรียบเทียบตามยุทธศาสตร์ 

 

 

 
แผนภูมิแสดงมูลค่าโครงการ เปรียบเทียบตามขั้นตอน 

เปรียบเทียบตามยุทธศาสตร์ 
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การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต สังคม การศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม

การพัฒนาด้านการบริการสาธารณสุขและกีฬา

การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี

100% เบิกจ่าย ลงนามสัญญา อนุมัติงบประมาณ แผนด าเนินการทั้งหมด
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การพัฒนาด้านการบริการสาธารณสุข…

การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี

100% เบิกจ่าย ลงนามสัญญา อนุมัติงบประมาณ แผนด าเนินการทั้งหมด
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 1.2 การวัดผลในเชิงปริมาณและคุณภาพ 
 การประเมินผลข้อมูลเชิงปริมาณ (Ouantity)   

องค์การบริหารส่วนต าบลบางโตนด ได้ด าเนินการโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3  ในเขตพื้นท่ี โดยได้รับความร่วมมือ การส่งเสริมและสนับสนุนจากภาค
ประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพื้นท่ีตลอดจนโครงการต่างๆ ประสบผลส าเร็จด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์
แก่ประชาชนท้ังในพื้นท่ีและพื้นท่ีใกล้เคียง โดยมีผลการด าเนินงานท่ีส าคัญดังนี้ 
 1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคลองเก้า หมู่ท่ี 6 
 2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายสมส่วน สวนแก้ว หมู่ท่ี 3 
 3. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลล์ติกคอนกรีต บ้านนายสุนทร หมู่ท่ี ๒ เช่ือม หมู่ท่ี 4 
 4. โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายเลียบคลอง ขวางตะวัน หมู่ท่ี ๕ 
 5. โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกภายในหมู่บ้าน บริเวณบ้านนางลออ ขุนอิน เช่ือมหมู่ท่ี 4 
 6. โครงการติดต้ังโคมไฟฟ้าส่องสว่างสายคลองแปด หมู่ท่ี ๔ 
 7. โครงการฝึกอาชีพระยะส้ัน 
 8. โครงการลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล 
 9. โครงการป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนท่ีเกิดจากสาธารณภัยต่างๆ 
 10. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนและการพัฒนาศักยภาพ
การบริหารจัดการของ อปท. อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 
 11. โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครอง 
 12. โครงการศิลปะภาคฤดูร้อน 
 13. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 
 14. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดซื้อวัสดุการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) 
 15. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 16. อุดหนุนกิจการการศึกษาให้แก่ โรงเรียนวัดศรีประชุมชน 
 17. อุดหนุนกิจการการศึกษาให้แก่ โรงเรียนวัดสมถะ 
 18. ค่าใช้จ่ายโครงการจัดแห่เทียนพรรษา 
 19. โครงการพัฒนาศักยภาพบทบาทสตรี 
 20. โครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ ผู้พิการ และ ผู้ด้อยโอกาสต าบลบางโตนด 
 21. เบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์ 
 22. เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 
 23. เบี้ยยังชีพคนพิการ 
 24. โครงการป้องกัน และลดการแพร่โรคเอดส์ และ โรคติดต่ออื่น ๆ 
 25. โครงการรณรงค์ และป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 
 26. โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก 
 27. โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า 
 28. โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข 
 29. โครงการสมทบระบบหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลบางโตนด 
 30. โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ 



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3 หน้า ๓๘ 

 31. โครงการพัฒนาประชาธิปไตยและพัฒนาระบบการเลือกตั้งท่ีมีประสิทธิภาพ 

 การประเมินผลข้อมูลเชิงคุณภาพ (Ouality) 
 เป็นการประเมินผลส าเร็จของโครงการว่าเป็นไปตามระยะเวลาท่ีก าหนดตามแผนการด าเนินงาน
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3 ดังนี้ 
   
  



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3 หน้า ๓๙ 

สรุปผลการด าเนินการตามแผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลบางโตนด 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 

ที่ โครงการ ผลผลิต 
งบประมาณ 

(บาท) 

ก าหนดการ 
ด าเนินการตามแผน ด าเนินการ 

 
งบประมาณที่เบิกจ่าย หมายเหตุ 

  
1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก สายคลองเก้า หมู่ที่ 6 
ความกว้าง 5 เมตร ความยาว 200 เมตร ความ
หนา 0.15 เมตร รวมพ้ืนที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า  
1,000 ตารางเมตร ไหล่ทางลงหินคลุกบดอัดแน่น 

   577,000.00  มกราคม-มีนาคม 
2563 

เมษายน 2563 
 

360,000.00 ด าเนินการไม่
เปน็ไปตามแผน 

2 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายบ้านนายสมส่วน 
สวนแก้ว หมู่ที่ 3 

ความกว้าง 4 เมตร ความยาว 250 เมตร ความ
หนา 0.15 เมตร รวมพ้ืนที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า  
1,000 ตารางเมตร ไหล่ทางลงหินคลุกบดอัดแน่น 

  594,400.00  มกราคม-มีนาคม 
2563 

เมษายน 2563 373,000.00 ด าเนินการไม่
เป็นไปตามแผน 

3 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
แอสฟัลล์ติกคอนกรีต บ้านนาย
สุนทร หมู่ที่ ๒ เชื่อม หมู่ที่ 4 

ความกว้าง 3 เมตร ความยาว 550 เมตร ความ
หนา 0.05 เมตร รวมพ้ืนที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า  
1,650 ตารางเมตร 

 741,600.00  เมษายน-มิถุนายน 
2563 

สิงหาคม 2563 587,000.00 ด าเนินการไม่
เป็นไปตามแผน 

4 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสาย
เลียบคลอง ขวางตะวัน หมู่ที่ ๕ 

ช่วงที่ 1 ความกว้าง 4 เมตร ความยาว 1,550 
เมตร บดอัดแน่นหนา 0.20 เมตร  
ช่วงที่ 2 ความกว้าง 3 เมตร ความยาว 150 เมตร 
บดอัดแน่นหนา 0.20 เมตร 

551,400.00  เมษายน-มิถุนายน 
2563 

มิถุนายน 2563 358,774.42 ด าเนินการตาม
แผน 

5 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก
ภายในหมู่บ้าน บริเวณบ้านนาง
ลออ ขุนอิน เชื่อมหมู่ที่ 4 

ความกว้าง 3 เมตร ความยาว 530 เมตร หินคลุก
บดอัดแน่น ความหนา 0.20 เมตร 

230,100.00  มกราคม-มีนาคม 
2563 

มีนาคม 2563 220,000.00 ด าเนินการตาม
แผน 

  
 

      



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3 หน้า ๔๐ 

ที่ โครงการ ผลผลิต 
งบประมาณ 

(บาท) 
ก าหนดการ 

ด าเนินการตามแผน 
ด าเนินการ 

 
งบประมาณที่เบิกจ่าย 

หมายเหตุ 

6 โครงการติดต้ังโคมไฟฟ้าส่องสว่าง
สายคลองแปด หมู่ที่ ๔ 

ติดต้ังโคมไฟฟ้าส่องสว่างสายคลองแปด หมู่ที่ ๔ เสา
สูง 7 เมตร จ านวน 20 ต้น 

     614,500.00  เมษายน-มิถุนายน 
2563 

กันยายน 2563 420,000.00 ด าเนินการไม่
เป็นไปตามแผน 

        
      ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
 

     

ที่ โครงการ ผลผลิต 
งบประมาณ 

(บาท) 
ก าหนดการ 

ด าเนินการตามแผน 
ด าเนินการ 

 
งบประมาณที่เบิกจ่าย 

หมายเหตุ 

1 โครงการฝึกอาชีพระยะสั้น จัดฝึกอาชีพระยะสั้นให้ให้แก่กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
สตรีแม่บ้าน และผู้ที่สนใจภายในเขตพ้ืนที่ อบต.บาง
โตนด 

      25,000.00  พฤษภาคม 2563 สิงหาคม 2563 21,840.00 ด าเนินการไม่
เป็นไปตามแผน 

  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต สังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 

ที่ โครงการ ผลผลิต 
งบประมาณ 

(บาท) 
ก าหนดการ 

ด าเนินการตามแผน 
ด าเนินการ งบประมาณที่เบิกจ่าย หมายเหตุ 

1 โครงการจัดกิจกรรมในการ
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนหรือ
อ านวยความสะดวกให้กับ
ประชาชนเพ่ือมาร่วมงานรัฐพิธี
และพระราชพิธีต่างๆ 

ด าเนินกิจกรรมงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ       20,000.00  ธันวาคม 2562 , 
มิถุนายน – สิงหาคม 

2563 

- - ไม่ได้ด าเนินการ 

2 โครงการลดอุบัติเหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาล 

ด าเนินการต้ังจุดอ านวยความสะดวกให้กับประชาชน
ในช่วงเทศกาล 

    10,000.00  ธ.ค. 62 – ม.ค.63 
เม.ย. 63 

ธ.ค. 62 – ม.ค.63 
เม.ย. 63 

2,592.00 ด าเนินการ
เป็นไปตามแผน 



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3 หน้า ๔๑ 

ที่ โครงการ ผลผลิต 
งบประมาณ 

(บาท) 
ก าหนดการ 

ด าเนินการตามแผน 
ด าเนินการ งบประมาณที่เบิกจ่าย หมายเหตุ 

3 โครงการป้องกันและบรรเทา
ความเดือดร้อนของประชาชนที่
เกิดจากสาธารณภัยต่างๆ 

เพ่ือใช้จ่ายในการป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อน
ให้กับประชาชนในพ้ืนที่ที่ประสบความเดือดร้อนทาง
สาธารณภัย 

  200,000.00  ตุลาคม 2562 – 
กันยายน 2563 

ตุลาคม 2562 – 
กันยายน 2563 

203,279.60 ด าเนินการ
เป็นไปตามแผน 

4 โครงการฝึกอบรมการดับเพลิง
เบื้องต้น 

ด าเนินอบรมให้ความรู้แก่ประชาชน พนักงาน 
เจ้าหน้าท่ี 

 20,000.00  เมษายน 2563 - - ไม่ได้ด าเนินการ 

5 โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องยา
เสพติด 

ด าเนินการจัดอบรมให้ความรู้เรื่องยาเสพติด   20,000.00  กรกฎาคม 
2563 

- - ไม่ได้ด าเนินการ 

6 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนและการพัฒนา
ศักยภาพการบริหารจัดการของ 
อปท. อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 

อุดหนุนให้แก่ อปท. ท่ีเป็นเจ้าภาพร่วมของศูนย์ 
ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ อปท. 
ประจ าปี พ.ศ.2563 

      20,000.00  ตุลาคม-ธันวาคม 
2562 

พฤศจิกายน 
2562 

20,000.00 ด าเนินการ
เป็นไปตามแผน 

7 โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครอง 

 

ด าเนินการจัดปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียน    10,000.00  พฤษภาคม – 
มิถุนายน 2563 

กรกฎาคม 
2563 

1,650.00 ด าเนินการไม่
เป็นไปตามแผน 

8 โครงการศิลปะภาคฤดูร้อน จัดกิจกรรมให้เด็กและเยาวชนในต าบล อายุ ระหว่าง 
8-15 ปี ได้ฝึกทักษะการวาดรูปและการใช้ส ี

    20,000.00  มีนาคม  
2563 

มีนาคม 
2563 

10,778.00 ด าเนินการ
เป็นไปตามแผน 

9 โครงการสนับสนุนค่าใชจ้่ายการ
บริหารสถานศึกษา 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาส าหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ าตก , ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
บางโตนด ได้แก่  
-ค่าหนังสือเรียน อัตราคนละ 200 บาท/ป ี
-ค่าอุปกรณ์การเรียน อัตราคนละ 200 บาท/ปี 
-ค่าเครื่องแบบนักเรียน อัตราคนละ 300 บาท/ป ี
-ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อัตราคนละ 430 บาท/ป ี

14,000.00 กรกฎาคม – กันยายน 
2563 

กันยายน 
2563 

12,600.00 ด าเนินการ
เป็นไปตามแผน 



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3 หน้า ๔๒ 

ที่ โครงการ ผลผลิต 
งบประมาณ 

(บาท) 
ก าหนดการ 

ด าเนินการตามแผน 
ด าเนินการ งบประมาณที่เบิกจ่าย หมายเหตุ 

10 โครงการสนับสนุนค่าใชจ้่ายการ
บริหารสถานศึกษา (ค่าจัดซื้อวัสดุ
การศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการศึกษาเด็กเล็ก  
ค่าจัดการเรียนการสอน อัตราคนละ 1,700 บาท/ปี 
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ าตก และ ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบางโตนด 

 93,500.00  เมษายน – มิถุนายน 
2563 

 

มิถุนายน  
2563 

113,900.00 
(โอนเพ่ิม) 

ด าเนินการ
เป็นไปตามแผน 

11 โครงการสนับสนุนค่าใชจ้่ายการ
บริหารสถานศึกษา (ค่าอาหาร
กลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านน้ าตก และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบางโตนด 
อัตรามื้อละ 20 บาทต่อคน จ านวน 245 วัน 

 303,800.00  ตุลาคม 2562 – 
กันยายน 2563 

ตุลาคม 2562 – 
กันยายน 2563 

286,820.00 ด าเนินการ
เป็นไปตามแผน 

12 อุดหนุนกิจการการศึกษาให้แก่ 
โรงเรียนวัดศรีประชุมชน 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสนับสนุนกองทุนอาหาร
กลางวันโรงเรียนวัดศรีประชุมชนเป็นค่าอาหาร
กลางวัน จ านวน 200 วัน 

   320,000.00  ตุลาคม 2562 – 
กันยายน 2563 

ตุลาคม 2562 – 
กันยายน 2563 

273,500.00 ด าเนินการ
เป็นไปตามแผน 

13 อุดหนุนกิจการการศึกษาให้แก่ 
โรงเรียนวัดสมถะ 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสนับสนุนกองทุนอาหาร
กลางวันโรงเรียนวัดสมถะเป็นค่าอาหารกลางวัน 
จ านวน 200 วัน 

   400,000.00  ตุลาคม 2562 – 
กันยายน 2563 

ตุลาคม 2562 – 
กันยายน 2563 

357,120.00 ด าเนินการ
เป็นไปตามแผน 

14 โครงการเผยแพร่ศลิปวัฒนธรรม
ประเพณีและการจัดงาน 
"ท่องเท่ียวราชบุรี ของดีเมืองโอ่ง"
ปี 2561-2565 

เพ่ือสนับสนุนการด าเนินโครงการขอรับเงินอุดหนุน 
เพ่ือด าเนินโครงการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมประเพณี
และการจัดงาน "กาชาดเท่ียวราชบุรี" อ าเภอโพ
ธาราม 

   10,000.00  มกราคม – มีนาคม 
2563 

- - ไม่ได้ด าเนินการ 

15 โครงการกิจกรรมงานวันเด็ก
แห่งชาติ 

จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ        20,000.00  มกราคม 
2563 

- - ไม่ได้ด าเนินการ 

16 ค่าใช้จ่ายโครงการจัดแห่เทียน
พรรษา 

จัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษาเน่ืองในวันเข้าพรรษา      5,000.00  กรกฎาคม 
2563 

กรกฎาคม 
2563 

225.00 ด าเนินการ
เป็นไปตามแผน 

17 ค่าใช้จ่ายกิจกรรมประเพณี
สงกรานต์ 

จัดกิจกรรมต่างๆเน่ืองในงานประเพณีสงกรานต์   15,000.00  เมษายน 
2563 

- - ไม่ได้ด าเนินการ 



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3 หน้า ๔๓ 

ที่ โครงการ ผลผลิต 
งบประมาณ 

(บาท) 
ก าหนดการ 

ด าเนินการตามแผน 
ด าเนินการ งบประมาณที่เบิกจ่าย หมายเหตุ 

18 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้ด้อยโอกาสคนไร้ที่พ่ึง 

ด าเนินการจัดอบรมโครงการให้กับผู้ด้อยโอกาส คน
ไร้ที่พ่ึง ท่ีอยู่ในต าบลบางโตนด 

10,000.00  มีนาคม 2563 - - ไม่ได้ด าเนินการ 

19 โครงการพัฒนาศักยภาพบทบาท
สตรี 

จัดอบรมให้ความรู้แก่กลุ่มสตรีในพ้ืนที่     10,000.00  มกราคม 
2563 

มกราคม 
2563 

7,550.00 ด าเนินการ
เป็นไปตามแผน 

20 โครงการสง่เสริมกจิกรรมผู้สงูอายุ 
ผู้พิการ และ ผู้ด้อยโอกาสต าบล
บางโตนด 

จัดโครงการสง่เสริมกจิกรรมผู้สงูอายุ ผู้พิการ และ 
ผู้ด้อยโอกาสต าบลบางโตนด 

20,000.00 เมษายน 
2563 

กันยายน 
2563 

1,125.00 ด าเนินการ
เป็นไปตามแผน 

21 โครงการสง่เสริมและพัฒนาอาชีพ
แก่กลุ่มสตรีและประชาชนทั่วไป 

ด าเนินการจัดอบรมโครงการให้กับกลุ่มสตรีและ
ประชาชนที่สนใจ ท่ีอยู่ในต าบลบางโตนด 

20,000.00 มิถุนายน 
2563 

- - ไม่ได้ด าเนินการ 

22 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส ์ สงเคราะหผ์ู้ป่วยโรคเอดส์ 24,000.00 ตุลาคม 2562 – 
กันยายน 2563 

ตุลาคม 2562 – 
กันยายน 2563 

22,000.00 ด าเนินการ
เป็นไปตามแผน 

23 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เพ่ือจ่ายเป็นเบี้ยผู้สูงอายุ ให้กับผู้สูงอายุในต าบลบาง
โตนด 

8,400,000.00 ตุลาคม 2562 – 
กันยายน 2563 

ตุลาคม 2562 – 
กันยายน 2563 

7,374,500.00 ด าเนินการ
เป็นไปตามแผน 

24 เบี้ยยังชีพคนพิการ เพ่ือจ่ายเป็นเบี้ยคนพิการ ให้กับผู้พิการในต าบลบาง
โตนด 

1,650,000.00 ตุลาคม 2562 – 
กันยายน 2563 

ตุลาคม 2562 – 
กันยายน 2563 

1,440,800.00 ด าเนินการ
เป็นไปตามแผน 

 

 

 

 



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3 หน้า ๔๔ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารสาธารณสุขและกีฬา 

ที่ โครงการ ผลผลิต 
งบประมาณ 

(บาท) 
ก าหนดการ 

ด าเนินการตามแผน 
ด าเนินการ งบประมาณที่เบิกจ่าย หมายเหตุ 

1 โครงการส ารวจข้อมูลสุนัขและ
แมว 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายส าหรับส ารวจข้อมูลสุนัขและ
แมวทั้งที่มีเจ้าของและไม่มีเจ้าของ จากการส ารวจ
ของ อปท.โดยท าการส ารวจปีละ 2 ครัง้ 

    40,000.00  มีนาคม 2563 และ 
สิงหาคม 2563 

- - ไม่ได้ด าเนินการ 

2 โครงการป้องกัน และลดการแพร่
โรคเอดส์ และ โรคติดต่ออื่น ๆ 

เพ่ืออบรมให้ความรู้เรื่องการแพรร่ะบาดโรคเอดส์ 
และโรคติดต่ออื่นๆ 

15,000.00 พฤศจิกายน 
2562 

พฤศจิกายน 
2562 

14,553.00 ด าเนินการ
เป็นไปตามแผน 

3 โครงการรณรงค์ และป้องกันโรค
พิษสุนัขบ้า 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ และป้องกัน
โรคพิษสุนัขบ้า และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จ าเป็น 

100,000.00 มีนาคม – กันยายน 
2563 

- 59,042.00 ด าเนินการ
เป็นไปตามแผน 

4 โครงการรณรงค์ป้องกันโรค
ไข้เลือดออก 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสารเคมีก าจัดยุงลายและ
ค่าใช้จ่าย อื่นๆที่ใช้ในการป้องกัน และแก้ไขปัญหา
โรคไข้เลือดออก ในพ้ืนที่ต าบลบางโตนด 

200,000.00 ตุลาคม 2562 – 
กันยายน 2563 

ตุลาคม 2562 – 
กันยายน 2563 

167,301.40 ด าเนินการ
เป็นไปตามแผน 

5 โครงการสัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า เช่นค่าส ารวจ
จ านวนสุนัขและแมว และค่าใช้จ่ายอื่นๆ 

50,000.00 เมษายน – กันยายน  
2563 

มีนาคม และ กันยายน 
2563 

8,184.00 ด าเนินการ
เป็นไปตามแผน 

6 โครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข โดยอุดหนุนให้กับชุมชน/หมู่บ้าน 

  120,000.00  พฤษภาคม 
2563 

พฤษภาคม 
2563 

120,000.00 ด าเนินการ
เป็นไปตามแผน 

7 โครงการอุดหนุนส าหรับพัฒนา
ระบบบริการสาธารณสุขพ้ืนฐาน 
(อสม.) 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ
อุดหนุนส าหรับพัฒนาระบบบริการสาธารณสุข
พ้ืนฐาน (อสม.) โดยจ่ายให้กับอาสาสมัครฯ (อสม.)
ประจ าหมู่บ้าน หมู่ที่ 1-6 หมู่ละ 5,000 บาท 

  30,000.00  มีนาคม 2563 - - ไม่ได้ด าเนินการ 

8 โครงการสมทบระบบหลักประกัน
สุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบล
บางโตนด 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าสมทบระบบหลักประกันสุขภาพ
องค์การบริหารส่วนต าบลบางโตนด 

100,000.00 พฤศจิกายน 2562 – 
มกราคม 2563 

มกราคม 2563 100,000.00 ด าเนินการ
เป็นไปตามแผน 



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3 หน้า ๔๕ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี 

ที่ โครงการ ผลผลิต 
งบประมาณ 

(บาท) 
ก าหนดการ 

ด าเนินการตามแผน 
ด าเนินการ งบประมาณที่เบิกจ่าย หมายเหตุ 

1 โครงการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนา
ศักยภาพ 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมเพ่ือ
พัฒนาศักยภาพ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ 
พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลบางโตนด เช่น ค่าวิทยากร 
ค่าอาหารว่าง ฯลฯ 

     20,000.00  มิถุนายน 2563 มิถุนายน 2563 8,890.00 ด าเนินการ
เป็นไปตามแผน 

2 โครงการพัฒนาประชาธิปไตยและ
พัฒนาระบบการเลือกต้ังที่มี
ประสิทธิภาพ 

จัดอบรมพัฒนาประชาธิปไตยและระบบการ
เลือกต้ังให้แก่เยาวชนและประชาชนในต าบลบาง
โตนด 

       10,000.00  มกราคม – มีนาคม 
2563 

มีนาคม 2563 9,740.00 ด าเนินการ
เป็นไปตามแผน 

3 โครงการสง่เสริมการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในท้องถ่ิน 

จัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน ประชาคมระดับ
ต าบลในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน 

     10,000.00  เมษายน – มิถุนายน 
2563 

- - ไม่ได้ด าเนินการ 

4 โครงการปรับปรงุแผนที่ภาษี จ้างเหมาปรับปรงุแผนที่ภาษีและระบบภาษ ี     100,000.00  เมษายน – มิถุนายน 
2563 

- - ไม่ได้ด าเนินการ 

  



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3 หน้า ๔๖ 

 1.3 ความส าเร็จการพัฒนาตามเป้าหมาย 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบางโตนด ได้ด าเนินการโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ า  
ปี พ.ศ. ๒๕๖3  ในเขตพื้นท่ี โดยได้รับความร่วมมือ การส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และ
ภาคเอกชนในพื้นท่ีตลอดจนโครงการต่างๆ ประสบผลส าเร็จด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนท้ังในพื้นท่ี
และพื้นท่ีใกล้เคียง โดยมีผลการด าเนินการตามแผน จ านวน 25 โครงการ  

 1.4 ความส าเร็จการพัฒนาตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบางโตนด ได้ด าเนินการโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ า    
ปี พ.ศ. ๒๕๖3  ในเขตพื้นท่ี โดยได้รับความร่วมมือ การส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และ
ภาคเอกชนในพื้นท่ีตลอดจนโครงการต่างๆ ประสบผลส าเร็จด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนท้ังในพื้นท่ี
และพื้นท่ีใกล้เคียง โดยมีผลการด าเนินการตามแผนและด าเนินการไม่เป็นไปตามแผน จ านวน 31 โครงการ  

 1.5 ผลส าเร็จที่วัดได้ 

 
โครงการตามยุทธศาสตร์ 

โครงการตาม
ข้อบัญญัติ
งบประมาณ   

โครงการที่ด าเนินการ
ตามแผนและ

ด าเนินการไม่เป็นไป
ตามแผน 

 
เปรียบเทียบ 

ร้อยละ 

การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 6 6 100 
การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม 

- - - 

การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 1 1 100 
การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต สังคม 
การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

24 15 62.5 

การพัฒนาด้านการบริการสาธารณสุข
และกีฬา 

8 6 75 

การพัฒนาด้านการบริหารจัดการท่ีดี 4 3 75 
รวม 43 31 72.09 

 
 สรุปผลส าเร็จท่ีวัดได้ จากจ านวนโครงการตามยุทธศาสตร์ ในข้อบัญญัติงบประมาณ พบว่า การ
พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน มีการด าเนินการ ร้อยละ 100 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมไม่มีโครงการ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ มีการด าเนินการ ร้อยละ 100 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
สังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มีการด าเนินการ ร้อยละ 62.5  การพัฒนาด้านการบริการสาธารณสุข
กีฬา มีการด าเนินการ ร้อยละ 75 และการพัฒนาด้านการบริหารจัดการท่ีดี มีการด าเนินการ ร้อยละ 75 จาก
โครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ จ านวน 43 โครงการ มีการด าเนินการตามแผนและด าเนินการไม่เป็นไป
ตาม จ านวน 31 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 72.09  



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3 หน้า ๔๗ 

2. ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาทอ้งถ่ินในอนาคต 

 2.1 ผลกระทบน าไปสู่อนาคต 
จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5)  ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ.๒๕๖3 พบปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน ดังนี้  
๑. การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น มีโครงการ/แผนงาน เป็นจ านวนมาก  เมื่อเปรียบเทียบกับ 

งบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลบางโตนดท่ีมีอยู่อย่างจ ากัด ส าหรับโครงการ/แผนงาน ท่ีองค์การ 
บริหารส่วนต าบลบางโตนดด าเนินการเอง เห็นควรบรรจุโครงการ/แผนงาน ให้สอดคล้องและใกล้เคียงกั บ 
งบประมาณท่ีมี ท้ังนี้ โครงการ/แผนงาน ท่ีเกินศักยภาพขององค์การบริหารส่วนต าบลบางโตนด จะบรรจุไว้
เพื่อ รองรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เช่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น                 
กรมทรัพยากรน้ า ทางหลวงชนบท องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี เป็นต้น  

๒. สัดส่วนของโครงการของยุทธศาสตร์การพัฒนา ส่วนใหญ่อยู่ในด้านโครงสร้างพื้นฐานและด้านการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม     

 2.2 ข้อสังเกต 
๑. การก าหนดโครงการ/แผนงาน ในแผนพัฒนาท้องถิ่นในแต่ละปียังไม่ค านึงถึงความเหมาะสมและ

ความเป็นไป ได้เท่าท่ีควร ท าให้แผนพัฒนาท้องถิ่นมีโครงการ/แผนงานมากแต่น าโครงการท่ีบรรจุใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติน้อย ส่งผลให้ ร้อยละของความส าเร็จตามแผนพัฒนาท้องถิ่นอยู่ในเกณฑ์ท่ีต่ า 

๒. สัดส่วนของโครงการในแต่ละยุทธศาสตร์ท่ีน าไปปฏิบัติจริงไม่สอดคล้องกับพันธกิจ  และเป้าหมาย
ของแผนพัฒนาท้องถิ่น  ซึ่งยังคงเน้นด้านโครงสร้างพื้นฐานและด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม การศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม  

๓. มีความจ ากัดด้านงบประมาณเมื่อเทียบกับปริมาณงานท่ีต้องปฏิบัติ  
4. เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ท าให้ไม่สามารถด าเนิน

โครงการกิจกรรมได้ตามท่ีก าหนด 

 2.3 ข้อเสนอแนะ  
๑. การก าหนดโครงการ/แผนงาน ในแผนพัฒนาท้องถิ่นแต่ละปี ควรค านึงถึงความเร่งด่วน                  

ความเหมาะสม และความเป็นไปได้ มีผลให้ร้อยละของความส าเร็จอยู่ในเกณฑ์ท่ีสูง ผลสัมฤทธิ์ คือ องค์การ
บริหารส่วนต าบลบางโตนดมีการด าเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล   

๒. สัดส่วนของโครงการในแต่ละยุทธศาสตร์ท่ีน าไปปฏิบัติจริงควรสอดคล้องกับพันธกิจ และเป้าหมาย 
ของแผนพัฒนาท้องถิ่น 

๓. ควรมีการประสานหน่วยงานภายนอก เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการท่ีเกินศักยภาพ 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลบางโตนด 

4. ควรมีแผนการด าเนินการรองรับหากเกิดสถานการณ์การระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า 
2019 (COVID-19) เพื่อสามารถด าเนินโครงการได้ 
  



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3 หน้า ๔๘ 

2.4 ผลจาการพัฒนา 
 1.การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ ได้รับการพัฒนาเพิ่มขึ้น มีการ
ก่อสร้าง ซ่อมแซมถนน ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยในการเดินทาง สัญจร และขนส่ง
พืชผักทางการเกษตร 

  2.การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม มีการด าเนินการกิจกรรมได้แก่ การปลูกต้นไม้ 
การจัดการขยะ การปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในต าบล การดูแลสวนหย่อม สวนสาธารณะ 

  3.การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ มีการฝึกอาชีพให้กับประชาชนเพื่อเสริมสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัว เป็น
การใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ลดการอพยพแรงงานจากท้องถิ่น 

  4.การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต สังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  ท าให้ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนจากเหตุสาธารณภัย เช่น น้ าท่วม พายุลมแรง ด้าน
การศึกษามีการส่งเสริมการศึกษาต้ังแต่ระดับปฐมวัย จนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น พร้อมการปลูกฝังด้าน
คุณธรรมจริยธรรม  ประชาชนมีส่วนร่วมในการรักษาวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่น มีการ
ดูแลส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ในต าบล 

 5.การพัฒนาด้านการบริการสาธารณสุขและการกีฬา มีการรณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดของ
โรคติดต่อต่างๆ เช่น โรคไข้เลือดออก โรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 การส ารวจข้อมูลสุนัขและแมว เพื่อการ
รณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในต าบล  มีการด าเนินการกองทุนหลักประกันสุขภาพร่วมกับโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพในต าบล อสม. ชมรมผู้สูงอายุ เพื่อดูแลสุขภาพของประชาชนให้ครอบคลุมทุกเพศ ทุกวัย  

  6. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการท่ีดี มีการด าเนินการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพให้กับคณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนต าบลบาง
โตนดเพื่อเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติงาน และบริการประชาชน  พร้อมท้ังส่งเสริมความรู้เรื่องประชาธิปไตย
เพื่อสร้างความรักสามัคคีสมานฉันท์ในต าบล       

 




