
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลบางโตนด 

เร่ือง การรายงานผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
******************************************* 

 ด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา 253 กําหนดให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น 
เปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการดําเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดท้ัง มีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วน
ร่วมด้วยประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย 

 ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 13 กําหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภา
ท้องถิ่น และคณะกรรมการ พัฒนาท้องถิ่น พร้อมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้
ประชาชนในท้องถิ่นทราบในท่ีเปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันท่ีผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและ
ประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือน
ธันวาคมของทุกปี 

 ดังนั้นเพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทํา
แผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตําบลบางโตนด จึงขอประกาศผลการดําเนินงานการ
จัดทํางบประมาณ การใช้จ่าย และผลการดําเนินงาน รวมท้ังการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ในรอบ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มา เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกํากับการบริหารจัดการองค์การ
บริหารส่วนตําบลบางโตนด ดังนี้ 
ก. วิสัยทัศน์ 
ประชาชนอยู่ดีมีสุข ชุมชนสมานฉันท์ ยึดมั่นเศรษฐกิจพอเพียง 

ข. พันธกิจ 
1.ปรับปรุงและพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน ด้านสาธารณูปโภค ด้านแหล่งน้ําให้ได้มาตรฐานและเพียงพอต่อความ
ต้องการของประชาชน  
2.ส่งเสริมและสนับสนุนการเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจพอเพียง  
3.ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคนและเสริมสร้างสังคมเข้มแข็ง  
4.ปรับปรุงและพัฒนาด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน  
5.จัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน  
6.ปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารจัดการและการเมือง 
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ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ได้กําหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ไว้ 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
   1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 
        1. แผนงานบริหารทั่วไป 
        2. แผนงานเคหะและชุมชน 

   2. การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
        1. แผนงานเคหะและชุมชน 
        2. แผนงานสาธารณสุข 
        3. แผนงานการเกษตร 
 
  3. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
        1. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 
  4. การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต สังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
        1. แผนงานบริหารทั่วไป 
        2. แผนงานรักษาความสงบภายใน 
        3. แผนงานการศึกษา 
        4. แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
        5. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
        6. แผนงานเคหะและชุมชน 
        7. แผนงานงบกลาง 
 
   5. การพัฒนาด้านสาธารณสุขและกีฬา 
        1. แผนงานสาธารณสุข 
        2. แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
        3. แผนงานงบกลาง 
 
  6. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการท่ีดี 
        1. แผนงานบริหารทั่วไป 
        2. แผนงานรักษาความสงบภายใน 
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ง.การวางแผน 
     องค์การบริหารส่วนตําบลบางโตนด ได้จัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 
2561 - 2565) ตามกระบวนการท่ีบัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน 
เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการท่ีแท้จริงของประชาชน
ในพื้นท่ี ก่อนนํามาจัดทําโครงการเพื่อพัฒนาพื้นท่ี เพื่อบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ต่อไป  

     องค์การบริหารส่วนตําบลบางโตนด ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) โดยได้
กําหนดโครงการท่ีจะดําเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  

ยุทธศาสตร์ 

2561 2562 2563 2564 2565 

จ า 
นวน 

งบประมาณ 
จ า 

นวน 
งบประมาณ 

จ า 
นวน 

งบประมาณ 
จ า 

นวน 
งบประมาณ 

จ า 
นวน 

งบประมาณ 

การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

17 13,941,900.00 15 5,765,000.00 35 22,265,600.00 38 22,933,320.00 27 18,812,400.00 

การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชา
ติและสิ่งแวดล้อม 

2 860,000.00 1 20,000.00 11 400,000.00 13 2,304,000.00 7 1,625,000.00 

การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ 

1 25,000.00 1 25,000.00 4 85,000.00 4 85,000.00 4 85,000.00 

การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 
สังคม การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

24 1,514,000.00 31 3,580,000.00 47 17,350,000.00 44 17,894,000.00 43 14,074,000.00 

การพัฒนาด้าน
สาธารณสุขและ
กีฬา 

7 682,000.00 8 785,000.00 10 825,000.00 10 825,000.00 10 825,000.00 

การพัฒนาด้าน
การบริหารจัดการ
ที่ดี 

8 260,000.00 8 260,000.00 8 260,000.00 8 260,000.00 9 1,160,000.00 

รวม 59 17,282,900.00 64 10,435,000.00 115 41,185,600.00 117 44,301,320.00 100 36,581,400.00 
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จ. การจัดท างบประมาณ 
 ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบลบางโตนด ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ โดยมีโครงการท่ีบรรจุ
อยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จํานวน 39 โครงการ งบประมาณ 15,641,200 บาท สามารถจําแนกตามยุทธศาสตร์ 
ได้ดังนี ้ 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
งบประมาณ 
ตามข้อบัญญัติ 

การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 6 3,287,200.00 

การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม - - 

การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 1 25,000.00 

การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต สังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 20 11,404,000.00 

การพัฒนาด้านสาธารณสุขและกีฬา 7 765,000.00 

การพัฒนาด้านการบริหารจัดการท่ีดี 5 160,000.00 

รวม 39 15,641,200.00 

 

 รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ อบต.บางโตนด มีดังนี้ 

  ยุทธศาสตร์ โครงการ  
จ านวน
งบประมาณ 

หน่วยงานที
รับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

1.  
การพัฒนาด้าน
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน
หินคลุกสายภายใน
หมู่บ้านบริเวณบ้าน
นางลออ ขุนสิน 
เชื่อมต่อหมู่ที่ 4 (บ้าน
นางชิว) 

230,100.00 

ส่วนโยธา, กอง
โยธา, กองช่าง, 
กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, สํานัก
ช่าง, สํานักการ
ช่าง 

เพ่ือก่อสร้างถนนให้ได้
มาตรฐานให้ประชาชน
ใช้เป็นเส้นทางสัญจรไป
มาได้โดยสะดวกและ
เพ่ือป้องกันและลดการ
เกิดอุบัติเหตุจาก
การจราจร 

ถนนหินคลุกกว้าง 3 
เมตร ยาว 530 เมตร 

2.  
การพัฒนาด้าน
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต 
บ้านนายสุนทร หมู่ที่ 
2 เชื่อมหมู่ที่ 4 

741,600.00 

ส่วนโยธา, กอง
โยธา, กองช่าง, 
กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, สํานัก
ช่าง, สํานักการ
ช่าง 

เพ่ือก่อสร้างถนนให้ได้
มาตรฐานให้ประชาชน
ใช้เป็นเส้นทางสัญจรไป
มาได้โดยสะดวกและ
เพ่ือป้องกันและลดการ
เกิดอุบัติเหตุจาก
การจราจร 

ก่อสร้างถนนลาดยาง
แอลฟัลท์ติกคอนกรีต 
กว้าง 3เ มตร ยาว 
564 เมตร หนา 0.05 
เมตร รวมพ้ืนที่ปูยาง
ไม่น้อยกว่า 1,650 
ตารางเมตร  
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3.  
การพัฒนาด้าน
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านนายสมส่วน 
สวนแก้ว หมู่ที่ 3 

594,400.00 

ส่วนโยธา, กอง
โยธา, กองช่าง, 
กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, สํานัก
ช่าง, สํานักการ
ช่าง 

เพ่ือให้ประชาชนใช้เป็น
เส้นทางสัญจรไปมาได้
สะดวก 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตกว้าง 5 ม. 
ยาว 250 ม. รวม
พ้ืนที่เทคอนกรีตไม่
น้อยกว่า 1000 ม. 
ไหล่ทางลงหินคลุก
อัดแน่น 

4.  
การพัฒนาด้าน
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการติดต้ังโคม
ไฟฟ้าส่องสว่างสาย
คลองแปด หมู่ที่ 4 

614,500.00 

ส่วนโยธา, กอง
โยธา, กองช่าง, 
กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, สํานัก
ช่าง, สํานักการ
ช่าง 

เพ่ือความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชน 

ติดต้ังโคมไฟฟ้าส่อง
สว่างสูง 7 เมตร 
จํานวน 20 ต้น 

5.  
การพัฒนาด้าน
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน
ลูกรังสายเลียบคลอง
ขวางตะวัน หมู่ที่ 5 

367,000.00 

ส่วนโยธา, กอง
โยธา, กองช่าง, 
กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, สํานัก
ช่าง, สํานักการ
ช่าง 

เพ่ือก่อสร้างถนนให้ได้
มาตรฐานให้ประชาชน
ใช้เป็นเส้นทางสัญจรไป
มาได้โดยสะดวกและ
เพ่ือป้องกันและลดการ
เกิดอุบัติเหตุจาก
การจราจร 

ถนนลูกรัง กว้าง 4 ม. 
ยาว 700 ม. 

6.  
การพัฒนาด้าน
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายคลองเก้า หมู่ที่ 6 

360,000.00 

ส่วนโยธา, กอง
โยธา, กองช่าง, 
กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, สํานัก
ช่าง, สํานักการ
ช่าง 

เพ่ือก่อสร้างถนนให้ได้
มาตรฐาน ให้ประชาชน
ใช้เป็นเส้นทางสัญจรไป
มาได้โดยสะดวกและ
เพ่ือป้องกันการเกิด
อุบัติเหตุจากการจราจร 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตกว้าง 6 ม. 
ยาว 550 ม. หนา 
0.15 ม. 

7.  
การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ 

โครงการฝึกอาชีพ
ระยะสั้น 

25,000.00 

ส่วนสวัสดิการ
สังคม, กอง
สวัสดิการสังคม, 
สํานักสวัสดิการ
สังคม 

1.เสริมอาชีพสง่เสริม
และเพ่ิมรายได้ให้แก่
ครอบครัว 2.ส่งเสริม
การใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์ 3.ลดการ
อพยพแรงงานจาก
ท้องถ่ิน 

กลุ่มด้อยโอกาส กลุ่ม
สตรีแม่บ้าน และผู้ที่
สนใจภายในเขตพ้ืนที่
อบต.บางโตนด
จํานวน 30 คน 
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8.  

การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 
สังคม 
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

โครงการจัดกิจกรรม
ในการประชาสัมพันธ์
เชิญชวนหรืออํานวย
ความสะดวกให้กับ
ประชาชนเพ่ือมา
ร่วมงานรัฐพิธีและ
พระราชพิธีต่างๆ 

20,000.00 

สํานักปลัด อบจ., 
สํานัก
ปลัดเทศบาล, 
สํานักงานปลัด 
อบต. 

เพ่ือสร้างความสามัคคี
และถวายความ
จงรักภักดี 

ดําเนินจัดกิจกรรมใน
การประชาสัมพันธ์
เชิญชวนหรืออํานวย
ความสะดวกให้กับ
ประชาชนเพ่ือมา
ร่วมงานรัฐพิธีและ
พระราชพิธีต่างๆ 

9.  

การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 
สังคม 
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

โครงการลดอุบัติเหตุ
ทางถนนในช่วง
เทศกาล 

10,000.00 

สํานักปลัด อบจ., 
สํานัก
ปลัดเทศบาล, 
สํานักงานปลัด 
อบต. 

เพ่ือให้ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ต้ังจุดอํานวยความ
สะดวกให้กับ
ประชาชนในช่วง
เทศกาล 

10.  

การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 
สังคม 
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

โครงการฝึกอบรม
ดับเพลิงเบื้องต้น 

20,000.00 

สํานักปลัด อบจ., 
สํานัก
ปลัดเทศบาล, 
สํานักงานปลัด 
อบต. 

เพ่ือให้ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ประชาชน พนักงาน 
เจ้าหน้าท่ี 100 คน 

11.  

การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 
สังคม 
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

โครงการป้องกันและ
บรรเทาความ
เดือดร้อนของ
ประชาชนที่เกิดจาก
สาธารณภัยต่างๆ 

400,000.00 

สํานักปลัด อบจ., 
สํานัก
ปลัดเทศบาล, 
สํานักงานปลัด 
อบต. 

เพ่ือบรรเทาความ
เดือดร้อนของประชาชน
ที่เกิดจากสาธารณภัย
ต่างๆ 

ประชาชนตําบลบาง
โตนดได้รับความ
ช่วยเหลือ 

12.  

การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 
สังคม 
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

โครงการอบรมให้
ความรู้เรื่องยาเสพติด 

20,000.00 

สํานักปลัด อบจ., 
สํานัก
ปลัดเทศบาล, 
สํานักงานปลัด 
อบต. 

เพ่ือให้ความรู้กับ
ประชาชน 

ดําเนินการอบรมให้
ความรู้ประชาชน
เรื่องยาเสพติด 
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13.  

การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 
สังคม 
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

โครงการศิลปะภาค
ฤดูร้อน 

20,000.00 

ส่วนการศึกษา, 
กองการศึกษา, 
กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, 
สํานักการศึกษา 

เพ่ือให้เด็กเยาวชนใน
ตําบลได้ฝึกทักษะ
กระบวนการทางศิลปะ
การวาดรูปและการใช้ส ี

จัดกิจกรรมอบรมให้
เด็กและเยาวชนใน
ตําบลอายุระหว่าง 8 
- 15 ปีได้ฝึกทักษะ
การวาดรูปและการ
ใช้ส ี

14.  

การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 
สังคม 
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

โครงการปฐมนิเทศ
ผู้ปกครอง 

10,000.00 

ส่วนการศึกษา, 
กองการศึกษา, 
กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, 
สํานักการศึกษา 

เพ่ือให้ผู้ปกครอวได้
รับทราบและเข้าใจถึง
สื่อการเรียนการสอน
เพ่ิมเตรียมความพร้อม
สําหรับปฐมวัย 

ดําเนินการจัด
ปฐมนิเทศผู้ปกครอง
นักเรียน 

15.  

การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 
สังคม 
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

อุดหนุนกิจการ
การศึกษาให้แก่
โรงเรียนวัดสมถะ 

400,000.00 

ส่วนการศึกษา, 
กองการศึกษา, 
กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, 
สํานักการศึกษา 

เพ่ือสนับสนุนกองทุน
อาหารกลางวันของ
โรงเรียน 

สนับสนุนกองทุน
อาหารกลางวันของ
โรงเรียนวัดสมถะ 

16.  

การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 
สังคม 
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

อุดหนุนกิจการ
การศึกษาให้แก่
โรงเรียนวัดศรีประชุม
ชน 

320,000.00 

ส่วนการศึกษา, 
กองการศึกษา, 
กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, 
สํานักการศึกษา 

เพ่ือสนับสนุนกองทุน
อาหารกลางวันของ
โรงเรียน 

สนับสนุนกองทุน
อาหารกลางวัน
โรงเรียนวัดศรีประชุม
ชน 
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17.  

การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 
สังคม 
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

โครงการเผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีและการจัด
งาน 

10,000.00 

ส่วนการศึกษา, 
กองการศึกษา, 
กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, 
สํานักการศึกษา 

เพ่ือเผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรมและของ
ดีโพธาราม 

เพ่ือสนับสนุนการ
ดําเนินโครงการ
เผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีและการจัด
งาน 

18.  

การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 
สังคม 
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

โครงการกิจกรรมวัน
เด็กแห่งชาติ 

20,000.00 

ส่วนการศึกษา, 
กองการศึกษา, 
กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, 
สํานักการศึกษา 

เพ่ือให้เด็กและเยาวชน
รู้จักหน้าท่ีความ
รับผิดชอบ ตลอดจน
ได้รับความสนุกสนาน
จากการเข้าร่วม
กิจกรรม 

จัดกิจกรรมวันเด็ก
แห่งชาติ 

19.  

การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 
สังคม 
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

โครงการจัดแห่เทียน
พรรษา 

5,000.00 

ส่วนการศึกษา, 
กองการศึกษา, 
กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, 
สํานักการศึกษา 

1.เพ่ือรักษาประเพณี
ท้องถ่ิน 2.เพ่ือสร้าง
ชุมชนเข้มแข็ง 

จัดกิจกรรมแห่เทียน
พรรษาเน่ืองในวัน
เข้าพรรษา 

20.  

การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 
สังคม 
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

โครงการจัดงาน
ประเพณีวันสงกรานต์ 

15,000.00 

ส่วนการศึกษา, 
กองการศึกษา, 
กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, 
สํานักการศึกษา 

1.เพ่ือรักษาประเพณี
ท้องถ่ิน 2.เพ่ือสร้าง
ชุมชนเข้มแข็ง 

จัดกิจกรรมต่างๆ 
เน่ืองในงานประเพณี
วันสงกรานต์ 
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21.  

การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 
สังคม 
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

โครงการพัฒนา
คุณภาพชีวิต
ผู้ด้อยโอกาส คนไร้ที่
พ่ึง 

10,000.00 

ส่วนสวัสดิการ
สังคม, กอง
สวัสดิการสังคม, 
สํานักสวัสดิการ
สังคม 

เพ่ือยกระดับคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนให้มี
คุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

ดําเนินการจัดอบรม
โครงการให้กับ
ผู้ด้อยโอกาส คนไร้ที่
พ่ึงที่อยู่ในตําบลบาง
โตนด 

22.  

การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 
สังคม 
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

โครงการสง่เสริมและ
พัฒนาอาชีพแก่กลุ่ม
สตรีและประชาชน
ทั่วไป 

20,000.00 

ส่วนสวัสดิการ
สังคม, กอง
สวัสดิการสังคม, 
สํานักสวัสดิการ
สังคม 

ส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วม
โครงการได้มีการพัฒนา
สินค้าและผลิตภัณฑ์ 
และส่งเสริมการ
รวมกลุ่มของประชาชน 

ดําเนินการจัดอบรม
โครงการให้กับกลุ่ม
สตรีและประชาชนที่
สนใจ ที่อยู่ในตําบล
บางโตนด 

23.  

การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 
สังคม 
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

โครงการสง่เสริม
กิจกรรมผู้สูงอายุ ผู้
พิการ และ
ผู้ด้อยโอกาส ตําบล
บางโตนด 

20,000.00 

ส่วนสวัสดิการ
สังคม, กอง
สวัสดิการสังคม, 
สํานักสวัสดิการ
สังคม 

เพ่ือให้ผู้สูงอายุ ผู้พิการ
และผู้ด้อยโอกาส ได้ทํา
กิจกรรมร่วมกัน 

จัดโครงการสง่เสริม
กิจกรรมผู้สูงอายุ ผู้
พิการและ
ผู้ด้อยโอกาสตําบล
บางโตนด 

24.  

การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 
สังคม 
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

โครงการพัฒนา
ศักยภาพบทบาทสตรี 

10,000.00 

ส่วนสวัสดิการ
สังคม, กอง
สวัสดิการสังคม, 
สํานักสวัสดิการ
สังคม 

กลุ่มสตรีได้รับความรู้ใน
การพัฒนาศักยภาพ 

จัดอบรมให้ความรู้แก่
กลุ่มสตรีในพ้ืนที่ 

25.  

การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 
สังคม 
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 24,000.00 

ส่วนสวัสดิการ
สังคม, กอง
สวัสดิการสังคม, 
สํานักสวัสดิการ
สังคม 

เพ่ือให้ผู้ป่วยเอดส์มี
คุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

ผู้ป่วยเอดส์ภายใน
ตําบลบางโตนด
ทั้งหมด 
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26.  

การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 
สังคม 
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 8,400,000.00 

ส่วนสวัสดิการ
สังคม, กอง
สวัสดิการสังคม, 
สํานักสวัสดิการ
สังคม 

เพ่ือให้ผู้สูงอายุมี
คุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

ผู้สูงอายุภายในตําบล
บางโตนดทั้งหมด 

27.  

การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 
สังคม 
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เบี้ยยังชีพผู้พิการ 1,650,000.00 

ส่วนสวัสดิการ
สังคม, กอง
สวัสดิการสังคม, 
สํานักสวัสดิการ
สังคม 

เพ่ือให้ผู้พิการมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีข้ึน 

ผู้พิการภายในตําบล
บางโตนดทั้งหมด 

28.  
การพัฒนาด้าน
สาธารณสุข
และกีฬา 

โครงการรณรงค์
ป้องกันโรคพิษสุนัข
บ้าและทําหมันสุนัข
และแมว 

100,000.00 

สํานักปลัด อบจ., 
สํานัก
ปลัดเทศบาล, 
สํานักงานปลัด 
อบต. 

1.ป้องกันและลดการ
แพร่ระบาดโรคพิษสุนัข
บ้า 2.ประชาชนมี
ความรู้เพ่ิมข้ึน เรื่องโรค
พิษสุนัขบ้าและการดูแล
สัตว์อย่างถูกต้อง 3.เพ่ือ
ควบคุมจํานวนสุนัขและ
แมวในพ้ืที่ 

ทําหมันสุนัขและแมว
ให้กับครัวเรือนที่
ต้องการควบคุม
จํานวนสุนัขและแมว
พร้อมรณรงค์ฉีด
วัคซีนป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้า 

29.  
การพัฒนาด้าน
สาธารณสุข
และกีฬา 

โครงการป้องกันและ
ลดการแพร่โรเอดส์ 
และโรคติดต่ออื่นๆ 

15,000.00 

สํานักปลัด อบจ., 
สํานัก
ปลัดเทศบาล, 
สํานักงานปลัด 
อบต. 

1.เพ่ือสร้างความ
เข้มแข็งด้านป้องกันการ
ติดเชื้อโรคทาง
เพศสัมพันธ์ และโรค
เอดส์ในโรงเรียนและ
ชุมชน 2.เพ่ือให้เด็กและ
เยาวชนมีทักษะในการ
ป้องกันตนเองจากการ
ติดต่อทางเพศสัมพันธ์
และโรคเอดส ์

นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้น 
โรงเรียนวัดสมถะ
จํานวน 50 คน 

 
  



- 11 - 
 

30.  
การพัฒนาด้าน
สาธารณสุข
และกีฬา 

โครงการรณรงค์
ป้องกันโรค
ไข้เลือดออก 

200,000.00 

สํานักปลัด อบจ., 
สํานัก
ปลัดเทศบาล, 
สํานักงานปลัด 
อบต. 

เพ่ือให้ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดีและ
ปลอดจากโรค
ไข้เลือดออกและโรคติด
เชื้อไวรัสซิก้า 

ฉีดพ่นหมอกควันเพ่ือ
ป้องกันและกําจัด
แหล่งเพาะพันธ์
ยุงลายในตําบลบาง
โตนด 

31.  
การพัฒนาด้าน
สาธารณสุข
และกีฬา 

โครงการสัตว์ปลอด
โรค คนปลอดภัย 
จากโรคพิษสุนัขบ้า 

200,000.00 

สํานักปลัด อบจ., 
สํานัก
ปลัดเทศบาล, 
สํานักงานปลัด 
อบต. 

เพ่ือรณรงค์ป้องกันโรค
พิษสุนัขบ้า 

รณรงค์ป้องกันโรค
พิษสุนัขบ้า โดยการ
ฉีดวัคซีนจํานวน 
1,400 ตัว 

32.  
การพัฒนาด้าน
สาธารณสุข
และกีฬา 

โครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข 

120,000.00 

สํานักปลัด อบจ., 
สํานัก
ปลัดเทศบาล, 
สํานักงานปลัด 
อบต. 

เพ่ือให้ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตด้าน
สาธารณสุข ท่ีดีข้ึน 

ดําเนินโครงการ
พระราชดําริ ด้าน
สาธารณสุข จํานวน
หมู่บ้านละไม่น้อย
กว่า 3 โครงการ 
จํานวนรวมหมู่บ้าน
ละ 20,000 

33.  
การพัฒนาด้าน
สาธารณสุข
และกีฬา 

โครงการเงินอุดหนุน
สําหรับพัฒนาระบบ
บริการสาธารณสุข
พ้ืนฐาน(อสม.) 

30,000.00 

สํานักปลัด อบจ., 
สํานัก
ปลัดเทศบาล, 
สํานักงานปลัด 
อบต. 

เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการ
บริการด้านสาธารณสุข 

เงินอุดหนุนสําหรับ
การบริการ
สาธารณสุขมูลฐาน
(อสม.) ตําบลบาง
โตนด หมู่บ้านละ 
5,000 บาท 

34.  
การพัฒนาด้าน
สาธารณสุข
และกีฬา 

โครงการสมทบระบบ
หลักประกันสุขภาพ
องค์การบริหารส่วน
ตําบลบางโตนด 

100,000.00 

สํานักปลัด อบจ., 
สํานัก
ปลัดเทศบาล, 
สํานักงานปลัด 
อบต. 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการ
สนับสนุนและส่งเสริม
การจัดบริการด้าน
สุขภาพ 

สมทบระบบ
หลักประกันสุขภาพ
องค์การบริหารส่วน
ตําบลบางโตนด 

35.  
การพัฒนาด้าน
การบริหาร
จัดการที่ดี 

โครงการฝึกอบรมเพ่ือ
พัฒนาศักยภาพ 

20,000.00 

สํานักปลัด อบจ., 
สํานัก
ปลัดเทศบาล, 
สํานักงานปลัด 
อบต. 

เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้
ความสามารถและ
ศักยภาพให้แก่บุคลากร 

พนักงานส่วนตําบล 
ลูกจ้าง พนักงานจ้าง 
คณะผู้บริหาร และ
สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนตําบลบาง
โตนด 
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36.  
การพัฒนาด้าน
การบริหาร
จัดการที่ดี 

โครงการพัฒนา
ประชาธิปไตยและ
พัฒนาระบบการ
เลือกต้ังที่มี
ประสิทธิภาพ 

10,000.00 

สํานักปลัด อบจ., 
สํานัก
ปลัดเทศบาล, 
สํานักงานปลัด 
อบต. 

เพ่ือพัฒนาระบอบ
ประชาธิปไตยและการ
พัฒนาระบบการ
เลือกต้ังอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

จัดอบรมพัฒนา
ประชาธิปไตยและ
ระบบการเลือกต้ัง
ให้แก่เยาวชนและ
ประชาชนในตําบล
บางโตนด 

37.  
การพัฒนาด้าน
การบริหาร
จัดการที่ดี 

โครงการสง่เสริมการ
มีส่วนร่วมของ
ประชาชนในท้องถ่ิน 

10,000.00 

สํานักปลัด อบจ., 
สํานัก
ปลัดเทศบาล, 
สํานักงานปลัด 
อบต. 

เพ่ือพัฒนาระบบการ
จัดทําแผนพัฒนา
ท้องถ่ิน 

จัดประชุมประชาคม
หมู่บ้าน ประชาคม
ระดับตําบลในการ
จัดทําแผนพัฒนา
ท้องถ่ิน 

38.  
การพัฒนาด้าน
การบริหาร
จัดการที่ดี 

โครงการปรับปรงุ
ข้อมูลแผนที่ภาษี 

100,000.00 
ส่วนการคลัง, 
กองคลงั, สํานัก
คลัง 

เพ่ือนําไปใช้ประโยชน์
ในการจัดเก็บภาษีอากร 
ค่าธรรมเนียม และ
อนุญาตต่างๆ และเป็น
ฐานข้อมูลในการพัฒนา
ท้องถ่ิน 

จ้างเหมาปรับปรงุ
แผนที่ภาษีและรบบ
ภาษี 

39.  
การพัฒนาด้าน
การบริหาร
จัดการที่ดี 

โครงการเพ่ิม
ประสิทธิภาพศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชน 
และการพัฒนา
ศักยภาพการบริหาร
จัดการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน 
อําเภอโพธาราม 
จังหวัดราชบุร ี

20,000.00 

สํานักปลัด อบจ., 
สํานัก
ปลัดเทศบาล, 
สํานักงานปลัด 
อบต. 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
ศูนย์ปฏิบัติการร่วมใน
การช่วยเหลือประชาชน
ให้สามารถช่วยเหลือ
ประชาชนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

สนับสนุนงบประมาณ
ศูนย์ปฏิบัติการร่วม
ในการช่วยเหลือ
ประชาชน และการ
พัฒนาศักยภาพการ
บริหารจัดการของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน อําเภอโพ
ธาราม จังหวัดราชบุร ี
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ฉ. การใช้จ่ายงบประมาณ 

 องค์การบริหารส่วนตําบลบางโตนด มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดําเนินโครงการตามข้อบัญญัติ
งบประมาณ โดยได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 31 โครงการ จํานวนเงิน 13,313,884.42 บาท มี
การเบิกจ่ายงบประมาณ จํานวน 31 โครงการ จํานวนเงิน 13,313,884.42  บาท สามารถจําแนกตามยุทธศาสตร์ 
ได้ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
การก่อหนี้
ผูกพัน/ 

ลงนามในสัญญา 
โครงการ 

การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 6 2,675,894.42 6 2,675,894.42 

การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
    

การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 1 21,840.00 1 21,840.00 

การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต สังคม การศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

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

การพัฒนาด้านสาธารณสุขและกีฬา 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 

     
รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณองค์การบริหารส่วนตําบลบางโตนด ท่ีมีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามใน
สัญญา มีดังนี ้ 

  ยุทธศาสตร์ ชื่อโครงการตามแผน 
งบตาม

ข้อบัญญัติ 
ลงนาม
สัญญา 

เบิกจ่าย คงเหลือ 

1.  
การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐาน 

โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายภายในหมู่บ้าน 
บริเวณบ้านนางลออ ขุนสิน เชื่อมต่อหมู่ที่ 4 
(บ้านนางชิว) 

230,100.00 0.00 220,000.00 10,100.00 

2.  
การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐาน 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย
บ้านนายสมส่วน สวนแก้ว หมู่ที่ 3 

594,400.00 0.00 373,000.00 221,400.00 

3.  
การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐาน 

โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สายเลียบคลองขวาง
ตะวัน หมู่ที่ 5 

367,000.00 0.00 358,774.42 8,225.58 
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4.  
การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายคลองเก้า หมู่ที่ 6 

360,000.00 0.00 360,000.00 0.00 

 
5. 

การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลล์ ติ
กคอนกรีต บ้านนายสุนทร หมู่ที่ ๒ เชื่อม 
หมู่ที่ 4  

741,600.00 0.00 587,000.00 154,600.00 

6. 
การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการติดต้ังโคมไฟฟ้าส่องสว่างสาย
คลองแปด หมู่ 4 

614,500.00 0.00 420,000.00 194,500.00 

7.  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ โครงการฝึกอาชีพระยะสั้น 25,000.00 0.00 21,840.00 3,160.00 

8.  
การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
สังคม การศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

ค่าใช้จ่ายโครงการลดอุบัติเหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาล 

10,000.00 0.00 2,592.00 7,408.00 

9.  
การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
สังคม การศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

โครงการป้องกันและบรรเทาความ
เดือดร้อนของประชาชนที่เกิดจากสา
ธารณภัยต่างๆ 

400,000.00 0.00 203,279.60 196,720.40 

10.  
การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
สังคม การศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

โครงการศิลปะภาคฤดูร้อน 20,000.00 0.00 10,778.00 9,222.00 

11.  
การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
สังคม การศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครอง 10,000.00 0.00 1,650.00 8,350.00 

12.  
การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
สังคม การศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

อุดหนุนกิจการการศึกษาให้แก่โรงเรียนวัด
สมถะ 

400,000.00 0.00 357,120.00 42,880.00 

13.  
การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
สังคม การศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

อุดหนุนกิจการการศึกษาให้แก่โรงเรียนวัด
ศรีประชุมชน 

320,000.00 0.00 273,500.00 46,500.00 

14.  
การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
สังคม การศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

ค่าใช้จ่ายโครงการจัดแห่เทียนพรรษา 5,000.00 0.00 225.00 4,775.00 

15.  
การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
สังคม การศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

โครงการพัฒนาศักยภาพ
บทบาทสตรี 

10,000.00 0.00 7,550.00 2,450.00 

16.  
การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
สังคม การศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เบี้ยยังชีพ
ผู้ป่วยเอดส์ 

24,000.00 2,000.00 22,000.00 0.00 
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17.  
การพัฒนาด้านคุณภาพ
ชีวิต สังคม การศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 8,400,000.00 0.00 7,374,500.00 1,025,500.00 

18. 
การพัฒนาด้านคุณภาพ
ชีวิต สังคม การศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

เบี้ยยังชีพคนพิการ 1,650,000.00 0.00 1,440,800.00 209,200.00 

19. 
การพัฒนาด้านคุณภาพ
ชีวิต สังคม การศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

โครงการสนับสนุนค่าใชจ้่าย
การบริหารสถานศึกษา 

14,000.00 0.00 9,000.00 5,000.00 

20. 
การพัฒนาด้านคุณภาพ
ชีวิต สังคม การศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

โครงการสนับสนุนค่าใชจ้่าย
การบริหารสถานศึกษา(ค่า
จัดซื้อวัสดุการศึกษาของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก) 

114,500.00 0.00 113,900.00 600.00 

21.  
การพัฒนาด้านคุณภาพ
ชีวิต สังคม การศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

โครงการสนับสนุนค่าใชจ้่าย
การบริหารสถานศึกษา
(ค่าอาหารกลางวันของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก) 

303,800.00 0.00 286,820.00 10,100.00 

22.  
การพัฒนาด้านคุณภาพ
ชีวิต สังคม การศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

โครงการสง่เสริมกจิกรรม
ผู้สูงอายุผู้พิการ และ
ผู้ด้อยโอกาสตําบลบางโตนด 

20,000.00 0.00 1,125.00 18,875.00 

23.  
การพัฒนาด้าน
สาธารณสุขและกีฬา 

โครงการรณรงค์และป้องกัน
โรคพิษสุนัขบ้า 

100,000.00 0.00 59,042.00 40,958.00 

24.  
การพัฒนาด้าน
สาธารณสุขและกีฬา 

โครงการป้องกันและลดการ
แพร่โรคเอดส์ และโรคติดต่อ
อื่นๆ 

15,000.00 0.00 14,553.00 447.00 

25.  
การพัฒนาด้าน
สาธารณสุขและกีฬา 

โครงการรณรงค์ป้องกันโรค
ไข้เลือดออก 

200,000.00 0.00 167,301.40 32,698.60 

26.  
การพัฒนาด้าน
สาธารณสุขและกีฬา 

โครงการสัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า 

50,000.00 0.00 8,184.00 41,816.00 
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27.  
การพัฒนาด้าน
สาธารณสุขและ
กีฬา 

โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข 120,000.00 40,000.00 80,000.00 0.00 

28.  
การพัฒนาด้าน
สาธารณสุขและ
กีฬา 

เงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพองค์การบริหาร
ส่วนตําบลบางโตนด 

100,000.00 0.00 100,000.00 0.00 

29.  
การพัฒนาด้าน
การบริหารจัดการ
ที่ดี 

โครงการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพ 20,000.00 0.00 8,890.00 11,110.00 

30.  
การพัฒนาด้าน
การบริหารจัดการ
ที่ดี 

โครงการพัฒนาประชาธิปไตย และพัฒนาระบบการ
เลือกต้ังที่มีประสิทธิภาพ 

10,000.00 0.00 9,740.00 260.00 

31.  
การพัฒนาด้าน
การบริหารจัดการ
ที่ดี 

โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชน และการพัฒนาศักยภาพการ
บริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
อําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุร ี

20,000.00 0.00 20,000.00 0.00 

 
รายงานสรุปผลการดําเนินงาน ปี 2563 องค์การบริหารส่วนตําบลบางโตนด โพธาราม จ.ราชบุรี  

ยุทธศาสตร์ 

แผนการด าเนินการ 
ทั้งหมด 

อนุมัติงบประมาณ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย 

จ า 
นวน 
โครง 
การ 

งบประมาณ 

จ า 
นวน 
โครง 
การ 

งบประมาณ 

จ า 
นวน 
โครง 
การ 

งบประมาณ 

จ า 
นวน 
โครง 
การ 

งบประมาณ 

1.การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐาน 

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

2.การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

11 400,000.00 - - 
    

3.การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ 

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

4.การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต สังคม 
การศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

47 17,350,000.00 20 11,404,000.00 15 10,108,439.60 15 10,108,439.60 
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5.การพัฒนาด้าน
สาธารณสุขและกีฬา 

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

6.การพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการที่ดี 

8 260,000.00 5 160,000.00 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 

 

ช.ผลการด าเนินงาน 
 องค์การบริหารส่วนตําบลบางโตนด ได้ดําเนินการโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ ปี 2563 ในเขต
พื้นท่ี โดยได้รับความร่วมมือ การส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพื้นท่ี
ตลอดจนโครงการต่างๆ ประสบผลสําเร็จด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนท้ังในพื้นท่ีและพื้นท่ีใกล้เคียง โดย
มีผลการดําเนินงานท่ีสําคัญดังนี้ 
 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. เบีย้ยังชีพผู้สูงอายุ 
 23. เบี้ยยังชีพคนพิการ 
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 24. โครงการป้องกัน และลดการแพร่โรคเอดส์ และ โรคติดต่ออื่น ๆ 
 25. โครงการรณรงค์ และป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 
 26. โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก 
 27. โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า 
 28. โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข 
 29. โครงการสมทบระบบหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลบางโตนด 
 30. โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ 
 31. โครงการพัฒนาประชาธิปไตยและพัฒนาระบบการเลือกตั้งท่ีมีประสิทธิภาพ 
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ยุทธศาสตร์ 

สรุปผลการด าเนินงาน ปี 2563  
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ซ. คณะกรรมการ 
   1. คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลบางโตนด  
 1. นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบางโตนด              ประธานกรรมการ 
 2. รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบลบางโตนด คนท่ี 1              กรรมการ 
 3. รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบลบางโตนด คนท่ี 2              กรรมการ 
 4. นายสฤษด์ิ    ศรวัฒนา สมาชิกสภา อบต.หมู่ท่ี 1            กรรมการ 
 5. นายสมพงษ์   สุวรรณมาลี สมาชิกสภา อบต.หมู่ท่ี 3            กรรมการ 
 6. นายศรชัย   จีนตุ้ม  สมาชิกสภา อบต.หมู่ท่ี 4            กรรมการ 
 7. นายภิญโญศิลป์   สังวาลวงศ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ หมู่ท่ี 3 (ด้านราชการ)          กรรมการ 
 8. นายเกษม    วิเศษรจนา ผู้ทรงคุณวุฒิ หมู่ท่ี 4 (ด้านพิธีกรรมทางศาสนา)     กรรมการ 
 9. นางอันทนา    จีนตุ้ม  ผู้ทรงคุณวุฒิ หมู่ท่ี 4 (ด้านอาหาร)           กรรมการ 
 10. นางสาวรัตนา   วงค์ยะรา ผู้แทนภาคราชการ ผอ.โรงเรียนวัดสมถะ          กรรมการ 
 11. นางสุมาลี    วิบูลสิริสุภาพ ผู้แทนภาคราชการ ผอ.รพ.สต.บางโตนด          กรรมการ 
 12. นางสาวกนกกาญจน์  กําแพงแก้ว ผู้แทนภาคราชการ ผอ.รพ.สต.บ้านน้ําตก          กรรมการ 
 13. นายสมใจ    เทพอวยพร ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น หมู่ท่ี 1           กรรมการ 
 14. นายอาคม    เกิดจ๋ิว  ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น หมู่ท่ี 2           กรรมการ 
 15. นางสมคิด    อิทธิธนกิจ ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น หมู่ท่ี 3           กรรมการ 
 16. นางสาวศิรินทิพย์   วิเศษรจนา ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น หมู่ท่ี 4           กรรมการ 
 17. นายสมบัติ    สุขสว่าง  ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น หมู่ท่ี 5           กรรมการ 
 18. นายประวิทย์   ปานโศก  ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น หมู่ท่ี 6           กรรมการ 
 19. นายธวัช    ตรีเพ็ชร์  ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล      กรรมการ/เลขานุการ 
 20. นางพนอจิตร์   นาราภิรมย์ หัวหน้าสํานักปลัด              ผู้ช่วยเลขานุการ 

   2. คณะกรรมการติดตามแผนและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลบางโตนด  
 1. นายมนตรี    พ่วงเล็ก  สมาชิกสภา อบต.หมู่ท่ี 3           ประธานกรรมการ 

 2. นายสุทิน    วงค์แก้ว  สมาชิกสภา อบต.หมู่ท่ี 2            กรรมการ 

 3. นายทนงศักดิ ์   คล้ายธนารักษ์  สมาชิกสภา อบต.หมู่ท่ี 6            กรรมการ 

 4. นางสุทธิกานต์  แก้วรัตน ์ ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น หมู่ท่ี 6           กรรมการ 
 5. นายอดุลย์   ขําเพ็ง   ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น หมู่ท่ี 3           กรรมการ 
 6. นางปวรดา   ริมกาญจนวัฒน ์ ผู้แทนหน่วยงาน ผอ.รร.วัดศรีประชุมชน          กรรมการ 
 7. นางสาวกนกกาญจน์   กําแพงแก้ว ผู้แทนภาคราชการ ผอ.รพ.สต.บ้านน้ําตก             กรรมการ 

 8. นางสาวนพดารา   แซ่หลี   ผู้อํานวยการกองการศึกษาฯ            กรรมการ 
 9. นายทองสา    สีหาบุญนาค ผู้ทรงคุณวุฒิ หมู่ท่ี 1             กรรมการ
 10. ร.อ.ธนงค์   ขําวิเศษ  ผู้ทรงคุณวุฒิ หมู่ท่ี 4             กรรมการ 

 11. นายธนกร    หอมหวล ผู้อํานวยการกองช่าง           เลขานุการ 
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