
 

 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลบางโตนด 
เร่ือง การรายงานผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

******************************************* 
     ด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา 253 ก าหนดให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น 
เปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการด าเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดท้ัง มีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วน
ร่วมด้วยประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย 

 ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 13 ก าหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อ
สภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้
ประชาชนในท้องถิ่นทราบในท่ีเปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันท่ีผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและ
ประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายใน
เดือนธันวาคมของทุกปี 

 ดังนั้นเพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนต าบลบางโตนด จึงขอประกาศผลการด าเนินงานการจัดท า
งบประมาณ การใช้จ่าย และผลการด าเนินงาน รวมท้ังการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ในรอบ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มา เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและก ากับการบริหารจัดการองค์การ
บริหารส่วนต าบลบางโตนด ดังนี้ 
 
ก. วิสัยทัศน์ ขององค์การบริหารส่วนต าบลบางโตนด  
    " ประชาชนอยู่ดีมีสุข ชุมชนสมานฉันท์ ยึดมั่นเศรษฐกิจพอเพียง " 
 
ข. พันธกิจ ขององค์การบริหารส่วนต าบลบางโตนด  
    1. ปรับปรุงและพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านสาธารณูปโภค ด้านแหล่งน้ าให้ได้มาตรฐานและเพียงพอต่อ
ความต้องการของประชาชน  
    2. ส่งเสริมและสนับสนุนการเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจพอเพียง  
    3. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคนและเสริมสร้างสังคมเข้มแข็ง  
    4. ปรับปรุงและพัฒนาด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน  
    5. จัดการทรัพยากรธรรมชาติต่อส่ิงแวดล้อมเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยนื  
    6. ปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารจัดการและการเมือง 
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ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ขององค์การบริหารส่วนต าบลบางโตนดได้ก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
ยุทธศาสตร์ไว้  6  ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
    1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
        1. แผนงานบริหารท่ัวไป        

  2. แผนงานเคหะและชุมชน 
3. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

    2. การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
        1. แผนงานเคหะและชุมชน 
        2. แผนงานสาธารณสุข 
        3. แผนงานการเกษตร 
 

    3. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
        1. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 

    4. การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต สังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
        1. แผนงานบริหารท่ัวไป 
        2. แผนงานรักษาความสงบภายใน 
        3. แผนงานการศึกษา 
        4. แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
   

5. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
        1. แผนงานเคหะและชุมชน 
        2. แผนงานงบกลาง 
 

    6. การพัฒนาด้านสาธารณสุขและกีฬา 
        1. แผนงานสาธารณสุข 
        2. แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
        3. แผนงานงบกลาง 
 

    7. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการท่ีดี 
        1. แผนงานบริหารท่ัวไป 
        2. แผนงานรักษาความสงบภายใน 
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ง. การวางแผน 

องค์การบริหารส่วนต าบลบางโตนด ได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ตามกระบวนการท่ี
บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การ
ประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการท่ีแท้จริงของประชาชนในพื้นท่ี ก่อนน ามาจัดท าโครงการ
เพื่อพัฒนาพื้นท่ี ท่ีบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ต่อไป 

     องค์การบริหารส่วนต าบลบางโตนด ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) โดยได้
ก าหนดโครงการท่ีจะด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ดังนี้ 

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 14 5,750,000 32 21,455,600 47 26,590,840 52 38,163,120.00 

การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

2 860,000 1 20,000 11 400,000 14 3,011,900 11 2,407,800.00 

การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ 

1 25,000 1 25,000 4 85,000 4 85,000 4 85,000.00 

การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต สังคม 
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

24 1,514,000 31 3,580,000 47 16,790,000 45 17,994,000 45 14,834,000.00 

การพัฒนาด้าน
สาธารณสขุและ
กีฬา 

7 682,000 8 785,000 10 825,000 10 825,000 10 825,000.00 

การพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการที่ดี 

8 260,000 8 260,000 8 260,000 8 260,000 9 1,160,000.00 

รวม 59 17,282,900 63 10,420,000 112 39,815,600 128 48,766,740 131 57,474,920.00 
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จ. การจัดท างบประมาณ 
     ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลบางโตนด ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ โดยมีโครงการท่ีบรรจุอยู่ใน
ข้อบัญญัติงบประมาณ จ านวน 39 โครงการ งบประมาณ 15,809,000.00 บาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ 
ได้ดังนี ้

ยุทธศาสตร์ โครงการ งบประมาณ 
ตามข้อบัญญัติ 

การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 6 2,452,000.00 
การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 1 10,000.00 
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 1 25,000.00 
การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต สังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 21 12,577,000.00 
การพัฒนาด้านสาธารณสุขและกีฬา 5 585,000.00 
การพัฒนาด้านการบริหารจัดการท่ีดี 5 160,000.00 
รวม 39 15,809,000.00 

 
รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ องค์การบริหารส่วนต าบลบางโตนด มีดังนี้ 
ท่ี ยุทธศาสตร์ โครงการ จ านวน

งบประมาณ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

1.  การพัฒนาด้าน
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการติดต้ังไฟฟ้า
ส่องสว่างสายสะพาน
ตาดี-คลอง
ชลประทาน 2R หมู่
ที่ 6 

473,600.00 ส านัก/กอง
ช่าง, ส านัก
ช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

เพ่ือความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชน 

ติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่าง
แบบเสาสูง 9 ม. 
จ านวน 13 ต้น 
พร้อมหม้อแปลงและ
มิเตอร์ไฟฟ้า 30 
KVA 

2.  การพัฒนาด้าน
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการก่อสร้าง
ดาดคอนกรีต คลอง
ผักชี หมู่ที่ 3 

1,200,300.00 ส านัก/กอง
ช่าง, ส านัก
ช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

เพ่ือให้ประชาชนมีน้ า
เพ่ือการเกษตรอย่าง
เพียงพอและลดการ
พังทลายของหน้าดิน 

ดาดคลอง กว้าง     
3 เมตร ยาว 400 
ม. 

3.  การพัฒนาด้าน
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการก่อสร้าง
ถนนลูกรัง สายปาก
ชุก-ซอยกลางทุ่ง หมู่
ที่ 1 

203,900.00 ส านัก/กอง
ช่าง, ส านัก
ช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

เพ่ือก่อสร้างถนนให้ได้
มาตรฐานให้ประชาชนใช้
เป็นเส้นทางสัญจรไปมา
ได้โดยสะดวกและเพ่ือ
ป้องกันและลดการเกิด
อุบัติจากการจราจร 

ถนนกว้าง 3 เมตร 
ยาว 550 เมตร 

4.  การพัฒนาด้าน
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการถมดิน
บริเวณสระเก็บน้ า
อาคารเอนกประสงค์ 
หมู่ที่ 2 

258,800.00 ส านัก/กอง
ช่าง, ส านัก
ช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

เพ่ือปรับพ้ืนที่ถมดินให้
เสมอกับอาคาร
เอนกประสงค์หมู่ที่ 2 

ถมดินขนาดกว้าง 
12 เมตร ยาว 59 
เมตร ลูกเฉลี่ย 3.50 
เมตร 
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ท่ี ยุทธศาสตร์ โครงการ จ านวน
งบประมาณ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

5.  การพัฒนาด้าน
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการขยายเขต
ประปาจากบ้านนาง
ประนอม สินเจริญ 
ถึงบ้านนายเชื้อ   
กลั่นทิพย์ หมู่ที่ 4 

250,800.00 ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

เพ่ือให้ประชาชนมี
น้ าประปาใช้อย่างทั่วถึง
และเพียงพอ 

ขยายเขตประปา 
ระยะทางยาว 
2,387 เมตร 

6. การพัฒนาด้าน
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการขยายเขต
ประปาบริเวณบ้าน
นางจี่ถึงซอยหัวโพ 
หมู่ที่ 1 

64,600.00 ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

เพ่ือให้ประชาชนมี
น้ าประปาใช้อย่างทั่วถึง
และเพียงพอ 

ขยายเขตประปา 
โดยใช้ท่อ PVC 
ขนาด 3 น้ิว หนา 
8.5 มม. ยาว 296 
เมตร 

7.  การพัฒนาด้าน
ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการท้องถ่ินรักษ์
โลก 

10,000.00 ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

1.เพ่ืออนุรักษ์ธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 2.เพ่ือ
ลดภาวะโลกร้อน 

ด าเนินการโครงการ
ท้องิ่นรักษ์โลก 

8.  การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ 

โครงการฝึกอาชีพ
ระยะสั้น 

25,000.00 ส านัก/กอง
สวัสดิการสังคม 

1.เสริมอาชีพส่งเสริม
และเพ่ิมรายได้ให้แก่
ครอบครัว 2.ส่งเสริมการ
ใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์ 3.ลดการ
อพยพแรงงานจาก
ท้องถ่ิน 

กลุ่มด้อยโอกาส กลุ่ม
สตรีแม่บ้าน และผู้ที่
สนใจภายในเขต
พ้ืนที่อบต.บางโตนด
จ านวน 30 คน 

9.  การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 
สังคม 
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

โครงการลดอุบัติเหตุ
ทางถนนในช่วง
เทศกาล 

10,000.00 ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพ่ือให้ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ต้ังจุดอ านวยความ
สะดวกให้กับ
ประชาชนในช่วง
เทศกาล 

10
.  

การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 
สังคม 
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

โครงการฝึกอบรม
ดับเพลิงเบื้องต้น 

20,000.00 ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพ่ือให้ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ประชาชน พนักงาน 
เจ้าหน้าท่ี 100 คน 

11  การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 
สังคม 
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

โครงการป้องกันและ
บรรเทาความ
เดือดร้อนของ
ประชาชนที่เกิดจาก
สาธารณภัยต่างๆ 

100,000.00 ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพ่ือบรรเทาความ
เดือดร้อนของประชาชน
ที่เกิดจากสาธารณภัย
ต่างๆ 

ประชาชนต าบลบาง
โตนดได้รับความ
ช่วยเหลือ 
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ท่ี ยุทธศาสตร์ โครงการ จ านวน
งบประมาณ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

12.  การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 
สังคม การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

โครงการอบรมให้
ความรู้เรื่องยาเสพ
ติด 

20,000.00 ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพ่ือให้ความรู้กับ
ประชาชน 

ด าเนินการอบรมให้
ความรู้ประชาชน
เรื่องยาเสพติด 

13.  การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 
สังคม การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

โครงการศิลปะภาค
ฤดูร้อน 

20,000.00 ส านัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพ่ือให้เด็กเยาวชนใน
ต าบลได้ฝึกทักษะ
กระบวนการทางศิลปะ
การวาดรูปและการใช้ส ี

จัดกิจกรรมอบรมให้
เด็กและเยาวชนใน
ต าบลอายุระหว่าง 8 
- 15 ปีได้ฝึกทักษะ
การวาดรูปและการ
ใช้ส ี

14.  การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 
สังคม การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

โครงการปฐมนิเทศ
ผู้ปกครอง 

20,000.00 ส านัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพ่ือให้ผู้ปกครอวได้
รับทราบและเข้าใจถึงสื่อ
การเรียนการสอนเพ่ิม
เตรียมความพร้อม
ส าหรับปฐมวัย 

ด าเนินการจัด
ปฐมนิเทศผู้ปกครอง
นักเรียน 

15.  การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 
สังคม การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

อุดหนุนกิจการ
การศึกษาให้แก่
โรงเรียนวัดสมถะ 

483,000.00 ส านัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพ่ือสนับสนุนกองทุน
อาหารกลางวันของ
โรงเรียน 

สนับสนุนกองทุน
อาหารกลางวันของ
โรงเรียนวัดสมถะ 

16.  การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 
สังคม การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

อุดหนุนกิจการ
การศึกษาให้แก่
โรงเรียนวัดศรี
ประชุมชน 

315,000.00 ส านัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพ่ือสนับสนุนกองทุน
อาหารกลางวันของ
โรงเรียน 

สนับสนุนกองทุน
อาหารกลางวัน
โรงเรียนวัดศรี
ประชุมชน 

17.  การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 
สังคม การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

โครงการกิจกรรมวัน
เด็กแห่งชาติ 

20,000.00 ส านัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพ่ือให้เด็กและเยาวชน
รู้จักหน้าท่ีความ
รับผิดชอบ ตลอดจน
ได้รับความสนุกสนาน
จากการเข้าร่วมกิจกรรม 

จัดกิจกรรมวันเด็ก
แห่งชาติ 

28.  การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 
สังคม การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

โครงการจัดแห่เทียน
พรรษา 

5,000.00 ส านัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

1.เพ่ือรักษาประเพณี
ท้องถ่ิน  
2.เพ่ือสร้างชุมชน
เข้มแข็ง 

จัดกิจกรรมแห่เทียน
พรรษาเน่ืองในวัน
เข้าพรรษา 

19.  การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 
สังคม การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

โครงการจัดงาน
ประเพณีวัน
สงกรานต์ 

10,000.00 ส านัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

1.เพ่ือรักษาประเพณี
ท้องถ่ิน 2.เพ่ือสร้าง
ชุมชนเข้มแข็ง 

จัดกิจกรรมต่างๆ 
เน่ืองในงานประเพณี
วันสงกรานต์ 
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ท่ี ยุทธศาสตร์ โครงการ จ านวน
งบประมาณ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

20 การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 
สังคม 
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

โครงการพัฒนา
คุณภาพชีวิต
ผู้ด้อยโอกาส คนไร้  
ที่พ่ึง 

10,000.00 ส านัก/กอง
สวัสดิการสังคม 

เพ่ือยกระดับ
คุณภาพชีวิตของ
ประชาชนให้มี
คุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

ด าเนินการจัดอบรม
โครงการให้กับ
ผู้ด้อยโอกาส คนไร้  
ที่พ่ึงที่อยู่ในต าบล
บางโตนด 

21.  การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 
สังคม 
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

โครงการสง่เสริมและ
พัฒนาอาชีพแก่กลุ่ม
สตรีและประชาชน
ทั่วไป 

20,000.00 ส านัก/กอง
สวัสดิการสังคม 

ส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วม
โครงการได้มีการ
พัฒนาสินค้าและ
ผลิตภัณฑ์ และ
ส่งเสริมการรวมกลุ่ม
ของประชาชน 

ด าเนินการจัดอบรม
โครงการให้กับกลุ่ม
สตรีและประชาชนที่
สนใจ ท่ีอยู่ในต าบล
บางโตนด 

22.  การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 
สังคม 
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

โครงการสง่เสริม
กิจกรรมผู้สูงอายุ ผู้
พิการ และ
ผู้ด้อยโอกาส ต าบล
บางโตนด 

20,000.00 ส านัก/กอง
สวัสดิการสังคม 

เพ่ือให้ผู้สูงอายุ ผู้
พิการและ
ผู้ด้อยโอกาส ได้ท า
กิจกรรมร่วมกัน 

จัดโครงการสง่เสริม
กิจกรรมผู้สูงอายุ ผู้
พิการและ
ผู้ด้อยโอกาสต าบล
บางโตนด 

23.  การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 
สังคม 
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

โครงการพัฒนา
ศักยภาพบทบาท
สตรี 

10,000.00 ส านัก/กอง
สวัสดิการสังคม 

กลุ่มสตรีได้รับ
ความรู้ในการพัฒนา
ศักยภาพ 

จัดอบรมให้ความรู้
แก่กลุ่มสตรีในพ้ืนที่ 

24 
. 

การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 
สังคม 
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

โครงการติดต้ังกล้อง
วงจรปิด CCTV หมู่  
ที่ 5 

410,000.00 ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กอง
โยธา, กองประปา 

เพ่ือเฝ้าระวัง และ
ป้องกันภัยให้
ประชาชน 

ด าเนินการติดต้ัง
กล้องวงจรปิด CCTV 
จ านวน 4 จุด 

25. การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 
สังคม 
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 24,000.00 ส านัก/กอง
สวัสดิการสังคม 

เพ่ือให้ผู้ป่วยเอดส์มี
คุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

ผู้ป่วยเอดส์ภายใน
ต าบลบางโตนด
ทั้งหมด 

26 การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 
สังคม 
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 9,000,000.00 ส านัก/กอง
สวัสดิการสังคม 

เพ่ือให้ผู้สูงอายุมี
คุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

ผู้สูงอายุภายใน
ต าบลบางโตนด
ทั้งหมด 
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ท่ี ยุทธศาสตร์ โครงการ จ านวน
งบประมาณ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

27.  การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 
สังคม 
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เบี้ยยังชีพผู้
พิการ 

1,760,000.00 ส านัก/กอง
สวัสดิการสังคม 

เพ่ือให้ผู้พิการมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีข้ึน 

ผู้พิการภายในต าบล
บางโตนดทั้งหมด 

28.  การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 
สังคม 
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

โครงการแก้ไข
ปัญหาความ
เดือดร้อนจาก
สัตว์ป่าคุ้มครอง
(ลิงแสม) 

200,000.00 ส านักปลัด อบจ.
, ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพ่ือแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชน
ที่เกิดจากการถูกลิงแสม
รบกวนการด ารงชีวิต
และประกอบอาชีพ 

ท าหมันลิงจ านวน 
200 ตัว 

29.  การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 
สังคม 
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

โครงการ
ฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิต
อาสาภัยพิบัติ
ประจ าองค์การ
บริหารส่วน
ต าบลบางโตนด 

100,000.00 ส านักปลัด อบจ.
, ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพ่ือพัฒนาระบบการ
ป้องกันการเตรียมความ
พร้อม และการสร้าง
เสริมภูมิคุ้มกันโดยการ
พัฒนาภูมิความรู้และส
ริมสร้างความเข้มแข็ง
ระดับชุมชนในการเผ้า
ระวังและรับมือกับสา
ธารณภัย ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมสามารถ
ช่วยเหลือการปฏิบัติงาน
ของเจ้าพนักงานในการ
ป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยภายใต้กอง
อ านวยการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยแห่ง
พ้ืนที่ โดยมีผู้อ านวยการ
ท้องถ่ินเป็นผู้ควบคุมและ
สั่งการ 

ผู้เข้ารับการอบรม
จ านวน 50 คน 

30  การพัฒนาด้าน
สาธารณสุข
และกีฬา 

โครงการ
ป้องกันและลด
การแพร่โรค
เอดส์ และ
โรคติดต่ออื่นๆ 

65,000.00 ส านักปลัด อบจ.
, ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

1.เพ่ือสร้างความเข้มแข็ง
ด้านป้องกันการติดเชื้อ
โรคทางเพศสัมพันธ์ และ
โรคเอดส์ในโรงเรียนและ
ชุมชน 2.เพ่ือให้เด็กและ
เยาวชนมีทักษะในการ
ป้องกันตนเองจากการ
ติดต่อทางเพศสัมพันธ์
และโรคเอดส ์

นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้น 
โรงเรียนวัดสมถะ
จ านวน 50 คน 
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ท่ี ยุทธศาสตร์ โครงการ จ านวน
งบประมาณ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

31.  การพัฒนา
ด้าน
สาธารณสุข
และกีฬา 

โครงการรณรงค์
ป้องกันโรค
ไข้เลือดออก 

200,000.00 ส านักปลัด อบจ.
, ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพ่ือให้ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีและปลอดจากโรค
ไข้เลือดออกและโรคติด
เชื้อไวรัสซิก้า 

ฉีดพ่นหมอกควัน
เพ่ือป้องกันและ
ก าจัดแหล่งเพาะ
พันธ์ยุงลายในต าบล
บางโตนด 

32.  การพัฒนา
ด้าน
สาธารณสุข
และกีฬา 

โครงการสัตว์
ปลอดโรค คน
ปลอดภัย จากโรค
พิษสุนัขบ้า 

100,000.00 ส านักปลัด อบจ.
, ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพ่ือรณรงค์ป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้า 

รณรงค์ป้องกันโรค
พิษสุนัขบ้า โดยการ
ฉีดวัคซีนจ านวน 
1,400 ตัว 

33.  การพัฒนา
ด้าน
สาธารณสุข
และกีฬา 

โครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 

120,000.00 ส านักปลัด อบจ.
, ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพ่ือให้ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตด้านสาธารณสุข ท่ีดี
ข้ึน 

ด าเนินโครงการ
พระราชด าริ ด้าน
สาธารณสุข จ านวน
หมู่บ้านละไม่น้อย
กว่า 3 โครงการ 
จ านวนรวมหมู่บ้าน
ละ 20,000 

34.  การพัฒนา
ด้าน
สาธารณสุข
และกีฬา 

โครงการสมทบ
ระบบหลักประกัน
สุขภาพองค์การ
บริหารส่วนต าบล
บางโตนด 

100,000.00 ส านักปลัด อบจ.
, ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการ
สนับสนุนและส่งเสริมการ
จัดบริการด้านสุขภาพ 

สมทบระบบ
หลักประกันสุขภาพ
องค์การบริหารส่วน
ต าบลบางโตนด 

35.  การพัฒนา
ด้านการ
บริหารจัดการ
ที่ดี 

โครงการฝึกอบรม
เพ่ือพัฒนา
ศักยภาพ 

20,000.00 ส านักปลัด อบจ.
, ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้
ความสามารถและ
ศักยภาพให้แก่บุคลากร 

พนักงานส่วนต าบล 
ลูกจ้าง พนักงานจ้าง 
คณะผู้บริหาร และ
สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบล
บางโตนด 

36.  การพัฒนา
ด้านการ
บริหารจัดการ
ที่ดี 

โครงการพัฒนา
ประชาธิปไตย
และพัฒนาระบบ
การเลือกต้ังที่มี
ประสิทธิภาพ 

10,000.00 ส านักปลัด อบจ.
, ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพ่ือพัฒนาระบอบ
ประชาธิปไตยและการ
พัฒนาระบบการเลือกต้ัง
อย่างมีประสิทธิภาพ 

จัดอบรมพัฒนา
ประชาธิปไตยและ
ระบบการเลือกต้ัง
ให้แก่เยาวชนและ
ประชาชนในต าบล
บางโตนด 

37.  การพัฒนา
ด้านการ
บริหารจัดการ
ที่ดี 

โครงการสง่เสริม
การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนใน
ท้องถ่ิน 

10,000.00 ส านักปลัด อบจ.
, ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพ่ือพัฒนาระบบการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถ่ิน 

จัดประชุมประชาคม
หมู่บ้าน ประชาคม
ระดับต าบลในการ
จัดท าแผนพัฒนา
ท้องถ่ิน 
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ท่ี ยุทธศาสตร์ โครงการ จ านวน
งบประมาณ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

38.  การพัฒนา
ด้านการ
บริหารจัดการ
ที่ดี 

โครงการปรับปรงุ
ข้อมูลแผนที่ภาษี 

100,000.00 ส านัก/กองคลัง เพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ใน
การจัดเก็บภาษีอากร 
ค่าธรรมเนียม และอนุญาต
ต่างๆ และเป็นฐานข้อมูล
ในการพัฒนาท้องถ่ิน 

จ้างเหมาปรับปรงุ
แผนที่ภาษีและรบบ
ภาษี 

39.  การพัฒนา
ด้านการ
บริหารจัดการ
ที่ดี 

โครงการเพ่ิม
ประสิทธิภาพศูนย์
ปฏิบัติการร่วมใน
การช่วยเหลือ
ประชาชน และ
การพัฒนา
ศักยภาพการ
บริหารจัดการของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน 
อ าเภอโพธาราม 
จังหวัดราชบุร ี
 

20,000.00 ส านักปลัด อบจ.
, ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนให้
สามารถช่วยเหลือ
ประชาชนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

สนับสนุน
งบประมาณศูนย์
ปฏิบัติการร่วมใน
การช่วยเหลือ
ประชาชน และการ
พัฒนาศักยภาพการ
บริหารจัดการของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน อ าเภอโพ
ธาราม จังหวัด
ราชบุร ี

 

ฉ. การใช้จ่ายงบประมาณ 
      องค์การบริหารส่วนต าบลบางโตนด มีการใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนินโครงการตามข้อบัญญัติ
งบประมาณ โดยได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 25 โครงการ จ านวนเงิน 14,033,799.50 บาท    
มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จ านวน 24 โครงการ จ านวนเงิน 12,833,799.50 ล้านบาท สามารถจ าแนกตาม
ยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร์ โครงการ การก่อหน้ีผูกพัน/ 
ลงนามในสัญญา 

โครงการ การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 6 2,434,400.00 5 1,234,400.00 
การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม       
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 1 18,440.00 1 18,440.00 
การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต สังคม การศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

12 11,134,487.00 12 11,134,487.00 

การพัฒนาด้านสาธารณสุขและกีฬา 4 416,530.50 4 416,530.50 
การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี 2 29,942.00 2 29,942.00 
รวม 25 14,033,799.50 24 12,833,799.50 
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 รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณองค์การบริหารส่วนต าบลบางโตนด ท่ีมีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา    
มีดังนี้  
 
ที่ ยุทธศาสตร์ ชื่อโครงการตามแผน งบตามข้อบัญญัติ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 
1.  การพัฒนาด้าน

โครงสร้างพ้ืนฐาน 
โครงการติดต้ังไฟฟ้า
ส่องสว่างสายสะพานตา
ดี-คลองชลประทาน 
2R หมู่ที่ 6 

473,600.00 458,000.00 458,000.00 15,600.00 

2.  การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐาน 

โครงการก่อสร้างดาด
คอนกรีต คลองผักชี 
หมู่ที่ 3 

1,200,300.00 1,200,000.00 0 300 

3.  การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน
ลูกรัง สายปากชุก-ซอย
กลางทุ่ง หมู่ที่ 1 

203,900.00 203,000.00 203,000.00 900 

4.  การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐาน 

โครงการถมดินบริเวณ
สระเก็บน้ าอาคาร
เอนกประสงค์ หมู่ที่ 2 

258,800.00 258,000.00 258,000.00 800 

5.  การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐาน 

โครงการขยายเขต
ประปาจากบ้านนาง
ประนอม สินเจริญ ถึง
บ้านนายเชื้อ กลั่นทิพย์ 
หมู่ที่ 4 

250,800.00 250,800.00 250,800.00 0 

6.  การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐาน 

โครงการขยายเขต
ประปาบริเวณบ้านนาง
จี่ถึงซอยหัวโพ หมู่ที่ 1 

64,600.00 64,600.00 64,600.00 0 

7.  การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ 

โครงการฝึกอาชีพระยะ
สั้น 

25,000.00 18,440.00 18,440.00 6,560.00 

8.  การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต สังคม 
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

ค่าใช้จ่ายโครงการลด
อุบัติเหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาล 

10,000.00 9,200.00 9,200.00 800.00 

9.  การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต สังคม 
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

โครงการป้องกันและ
บรรเทาความเดือดร้อน
ของประชาชนที่เกิด
จากสาธารณภัยต่างๆ 

100,000.00 58,117.00 58,117.00 41,883.00 

10.  การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต สังคม 
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

โครงการศิลปะภาคฤดู
ร้อน 

20,000.00 13,835.00 13,835.00 6,165.00 

11.  การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต สังคม 
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

โครงการปฐมนิเทศ
ผู้ปกครอง 

20,000.00 1,150.00 1,150.00 18,850.00 
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ที่ ยุทธศาสตร์ ชื่อโครงการตามแผน งบตาม
ข้อบัญญัติ 

ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

12.  การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 
สังคม การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

อุดหนุนกิจการการศึกษา
ให้แก่โรงเรียนวัดสมถะ 

483,000.00 418,950.00 418,950.00 64,050.00 

13.  การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 
สังคม การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

อุดหนุนกิจการการศึกษา
ให้แก่โรงเรียนวัดศรี
ประชุมชน 

315,000.00 289,800.00 289,800.00 25,200.00 

14.  การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 
สังคม การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

ค่าใช้จ่ายโครงการจัดแห่
เทียนพรรษา 

5,000.00 810.00 810.00 4,190.00 

15.  การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 
สังคม การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

โครงการพัฒนาศักยภาพ
บทบาทสตรี 

10,000.00 4,125.00 4,125.00 5,875.00 

16.  การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 
สังคม การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

โครงการติดต้ังกล้องวงจร
ปิด CCTV หมู่ที่ 5 

410,000.00 409,900.00 409,900.00 100.00 

17.  การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 
สังคม การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 24,000.00 24,000.00 24,000.00 0.00 

18.  การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 
สังคม การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 9,000,000.00 8,391,800.00 8,391,800.00 608,200.00 

19.  การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 
สังคม การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เบี้ยยังชีพความพิการ 1,760,000.00 1,512,800.00 1,512,800.00 247,200.00 
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ที่ ยุทธศาสตร์ ชื่อโครงการตามแผน งบตาม
ข้อบัญญัติ 

ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

20. การพัฒนาด้าน
สาธารณสุขและ
กีฬา 

โครงการป้องกันและลด
การแพร่โรคเอดส์ และ
โรคติดต่ออื่นๆ 
 

65,000.00 50,172.30 50,172.30 14,827.70 

21.  การพัฒนาด้าน
สาธารณสุขและ
กีฬา 
 

โครงการรณรงค์ป้องกัน
โรคไข้เลือดออก 

200,000.00 192,036.20 192,036.20 7,963.80 

22.  การพัฒนาด้าน
สาธารณสุขและ
กีฬา 

โครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัย จากโรคพิษ
สุนัขบ้า 
 

100,000.00 74,322.00 74,322.00 25,678.00 

23.  การพัฒนาด้าน
สาธารณสุขและ
กีฬา 

เงินสมทบระบบ
หลักประกันสุขภาพ
องค์การบริหารส่วนต าบล
บางโตนด 
 

100,000.00 100,000.00 100,000.00 0.00 

24.  การพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการที่ดี 

โครงการฝึกอบรมเพ่ือ
พัฒนาศักยภาพ 
 

20,000.00 9,942.00 9,942.00 10,058.00 

25.  การพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการที่ดี 

โครงการเพ่ิม
ประสิทธิภาพศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชน และ
การพัฒนาศักยภาพการ
บริหารจัดการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน 
อ าเภอโพธาราม จังหวัด
ราชบุร ี
 

20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00 
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รายงานสรุปผลการด าเนินงาน ปี 2565 
องค์การบริหารส่วนต าบลบางโตนด อ าเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 

 
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 

52 38,163,120.00 6 2,452,000.00 6 2,434,400.00 5 1,234,400.00 

2.การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชา
ติและสิ่งแวดล้อม 

11 2,407,800.00 1 10,000.00     

3.การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ 

4 85,000.00 1 25,000.00 1 18,440.00 1 18,440.00 

4.การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 
สังคม การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

45 14,834,000.00 21 12,277,000.00 12 11,134,487.00 12 11,134,487.00 

5.การพัฒนาด้าน
สาธารณสุขและ
กีฬา 

10 825,000.00 5 585,000.00 4 416,530.50 4 416,530.50 

6.การพัฒนาด้าน
การบริหารจัดการ
ที่ดี 

9 1,160,000.00 5 58,200.00 2 29,942.00 2 29,942.00 

รวม 131 57,474,920.00 39 15,407,200.00 25 14,033,799.50 24 12,833,799.50 

ช. ผลการด าเนินงาน 
     องค์การบริหารส่วนต าบลบางโตนด ได้ด าเนินการโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ ปี 2565 ในเขตพื้นท่ี    
โดยได้รับความร่วมมือ การส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพื้นท่ีตลอดจน
โครงการต่างๆ ประสบผลส าเร็จด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนท้ังในพื้นท่ีและพื้นท่ีใกล้เคียง โดยมีผลการ
ด าเนินงานท่ีส าคัญดังนี้  
 1. โครงการติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่างสายสะพานตาดี-คลองชลประทาน 2R หมู่ท่ี 6 
 2. โครงการก่อสร้างดาดคอนกรีต คลองผักชี หมู่ท่ี 3 
 3. โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สายปากชุก-ซอยกลางทุ่ง หมู่ท่ี 1 
 4. โครงการถมดินบริเวณสระเก็บน้ าอาคารเอนกประสงค์ หมู่ท่ี 2 
 5. โครงการขยายเขตประปาจากบ้านนางประนอม สินเจริญ ถึงบ้านนายเช้ือ กล่ันทิพย์ หมู่ท่ี 4 
 6. โครงการขยายเขตประปาบริเวณบ้านนางจ่ีถึงซอยหัวโพ หมู่ท่ี 1 
 7. โครงการฝึกอาชีพระยะส้ัน 
 8. ค่าใช้จ่ายโครงการลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล 
 9. โครงการป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนท่ีเกิดจากสาธารณภัยต่างๆ 
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 10. โครงการศิลปะภาคฤดูร้อน 
 11. โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครอง 
 12. อุดหนุนกิจการการศึกษาให้แก่โรงเรียนวัดสมถะ 
 13. อุดหนุนกิจการการศึกษาให้แก่โรงเรียนวัดศรีประชุมชน 
 14. ค่าใช้จ่ายโครงการจัดแห่เทียนพรรษา 
 15 โครงการพัฒนาศักยภาพบทบาทสตรี 
 16. โครงการติดต้ังกล้องวงจรปิด CCTV หมู่ท่ี 5 
 17. เบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 
 18. เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ 
 19. เบ้ียยังชีพความพิการ 
 20. โครงการป้องกันและลดการแพร่โรคเอดส์ และโรคติดต่ออื่นๆ 
 21. โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก 
 22. โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า 
 23. เงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลบางโตนด 
 24. โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ 
 25. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน และการพัฒนาศักยภาพการ
บริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ าเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 
 

 
  
หมายเหตุ  จ านวนโครงการท่ีงบประมาณอนุมัติ             จ านวนโครงการท่ีได้ด าเนินการ 
 
 
 
 

0 5 10 15 20 25 30 35 40

6.การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี

5.การพัฒนาด้านสาธารณสุขและกีฬา

4.การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต สังคม การศึกษาฯ

3.การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

2.การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

1.การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

รวม

2

4

12

1

1

5

24

5

5

21

1

1

6

39

รายงานสรุปผลการด าเนินงานโครงการ ปี 2565
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ซ. คณะกรรมการ 

1. คณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน 
ชื่อ - นามสกุล     ต าแหน่ง   
นายสีหเดช  ไกรคุปต์    ประธานกรรมการฯ 
นายพิเชษฐ  เช้ือสมุท     กรรมการ 
นางสาววิภาสิรินทร์  หมกคล้าย    กรรมการ 
นายวีรพงษ์  หมื่นช านาญ    กรรมการ 
นายศรชัย  จีนตุ้ม     กรรมการ 
นายเอกลักษณ์  จูณีนารถ    กรรมการ 
นายสุชาติ  ดาวเรือง     กรรมการ 
นายเกษม  วิเศษรจนา     กรรมการ 
นายประเทือง  หมกคล้าย    กรรมการ 
นางสาวพรพิมล  ศุภสกุลอาภาพิบูล  กรรมการ 
นางสุมาลี  วิบูลสิริสุภาพ     กรรมการ 
นางสาวกนกกาญ  ก าแพงแก้ว    กรรมการ 
นายสมใจ  เทพอวยพร     กรรมการ 
นายอาคม  เกิดจ๋ิว    กรรมการ 
นางสาวหญิงเล็ก  กล่ินจุ้ย    กรรมการ 
นางสาวศิรินทิพย์ วิเศษรจนา   กรรมการ 
นายสมบัติ สุขสว่าง    กรรมการ 
นายประวิทย์ ปานโศก    กรรมการ 
นายณรงค์ศักดิ์  แทนบุญ    กรรมการ/เลขานุการ 
นางพนอจิตร์ นาราภิรมย ์    ผู้ช่วยเลขานุการ 
 
2. คณะกรรมการติดตามและประเมินผล 
ชื่อ - นามสกุล             ต าแหน่ง   
นายสฤษด์ิ  ศรวัฒนา    ประธานกรรมการฯ 
นางน้องนุช  บุญเหาะ    กรรมการ 
นางประคอง  เกิดจ๋ิว    กรรมการ 
นางประเสริฐ  อินทร    กรรมการ 
นางสุมาลี  วิบูลสิริสุภาส    กรรมการ 
นางบุสบา  วงค์ยะรา    กรรมการ 
นายธนกร  หอมหวน    กรรมการ 
นางอุบล  มีมาก     กรรมการ 
นายวรชัย  หมื่นช านาญ    กรรมการ 
ร.อ. ธนงค์  ข าวิเศษ    กรรมการ 
นายรัตน์  สวนชูโต    กรรมการ  
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