
 
 

 
 
 
 
 

ประกาศ อบต.บานในดง 
เรื่อง การรายงานผลการดําเนินงานในรอบปงบประมาณ พ.ศ.2558 

******************************************* 
ดวยระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.  2548 ขอ 

30(5) กําหนดใหผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เสนอผลการติดตามและประเมินผลตอ สภาทองถ่ิน 
คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนทราบโดยท่ัวไป
อยางนอยปละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกป  
ดังนั้นเพ่ือการปฏิบัติใหเปนไปตามเจตนารมณของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนา
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 ขอ 30(5) อบต.บานในดง จึงขอประกาศผลการดําเนินงานการจัดทํา
งบประมาณ การใชจาย และผลการดําเนินงาน รวมท้ังการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน  ในรอบ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2558 มา เพ่ือใหประชาชนไดมีสวนรวมในการตรวจสอบและกํากับการบริหารจัดการอบต.
บานในดง ดังนี้  

ก. วิสัยทัศน ของอบต.บานในดง  
"ตําบลบานในดงเปนชุมชนนาอยู การคมนาคมสะดวก ระบบสาธารณูปโภคครบครัน มีคุณภาพชีวิตท่ีดี ชุมชนมี
สวนรวม การบริหารจัดการท่ีดี กาวนําเศรษฐกิจ" 

ข. พันธกิจ ของอบต.บานในดง  
1. จัดใหมีและบํารุงรักษาทางบกและทางน้ํา และมีการวางระบบผังเมือง   
2. จัดใหมีระบบสาธารณูปโภค ใหครบครันในทุกพ้ืนท่ี  
3. สงเสริมดานการศึกษา ดานอนามัย ดานสิ่งแวดลอม และความเปนอยูของประชาชน  
4. จัดใหมีการประชาคมหมูบาน ตําบล และสงเสริมใหประชาชนเขารวมในการดําเนินงานกิจกรรมตาง ๆ ของ
ทองถ่ิน  
5. พัฒนาระบบการบริหารงาน  
6. บํารุงและสงเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน  
7. กําจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ําเสีย  

ค. ยุทธศาสตรการพัฒนา ของอบต.บานในดงไดกําหนดยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนายุทธศาสตรไว 
6 ยุทธศาสตร ดังนี้ 
การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
1. แนวทางการพัฒนา พัฒนา ปรับปรุง และบํารุงรักษา ถนน สะพาน ทางเทา ทอระบายน้ํา ฯลฯ 
2. แนวทางการพัฒนา พัฒนาแหลงน้ํา และระบบประปาหมูบาน 
3. แนวทางการพัฒนา ขยายเขตบริการไฟฟาใหท่ัวถึง พรอมไฟฟาสาธารณะ 
4. แนวทางการพัฒนา จัดทําผังเมืองรวม และผังเมืองเฉพาะ 
5. แนวทางการพัฒนา พัฒนาระบบจราจร 



 
การพัฒนาดานการสงเสริมการศึกษา และพัฒนาคุณภาพชีวิต 
1. แนวทางการพัฒนา พัฒนาและสงเสริมอาชีพใหประชาชนมีรายไดเพ่ิมข้ึน 
2. แนวทางการพัฒนา พัฒนาการศึกษา ท้ังในระบบ และนอกระบบ 
3. แนวทางการพัฒนา สงเสริมสุขภาพอนามัย รวมถึงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด  และโรคติดตอ 
4. แนวทางการพัฒนา สงเสริมกีฬาและนันทนาการทุกระดับ 
5. แนวทางการพัฒนา สงเสริมสวัสดิการสังคม 
6. แนวทางการพัฒนา ปรับปรุงแหลงชุมชนแออัดและจัดการเก่ียวกับท่ีอยูอาศัย 
 
การพัฒนา ดานการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย 
1. แนวทางการพัฒนา รักษาความสงบเรียบรอย และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
2. แนวทางการพัฒนา จัดหาวัสดุ อุปกรณในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
3. แนวทางการพัฒนา สงเสริมและใหความรูแกเจาหนาท่ีและประชาชนในการปองกันอาชญากรรม 
 
การพัฒนา ดานการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
1. การพัฒนา สรางจิตสํานึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
2. การพัฒนา เฝาระวังและปองกันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
3. การพัฒนา บําบัดและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
4. การพัฒนา ศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
5. การพัฒนา จัดระบบบําบัดน้ําเสีย 
6. การพัฒนา บําบัดและจัดการขยะ 
7. การพัฒนา ปองกันอุทกภัย 
8. การพัฒนา พัฒนาภูมิทัศน สิ่งแวดลอมเมือง และแมน้ําสายหลัก 
 
การพัฒนา ดานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถ่ิน 
1. การพัฒนา สงเสริมและเผยแพร ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถ่ิน 
2. การพัฒนา อนุรักษศิลปวัฒนธรรม โบราณสถาน โบราณวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ 
 
การพัฒนา กระบวนการบริหารจัดการท่ีดีในองคกร และการมีสวนรวมของประชาชน 
1. การพัฒนา พัฒนาการบริหารจัดการท่ีดีในองคกร 
2. การพัฒนา ปรับปรุงและพัฒนาบุคลากรในองคกร 
3. การพัฒนา ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช และสถาท่ีปฏิบัติงาน 
4. การพัฒนา สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารงานของทองถ่ิน 
5. การพัฒนา สงเสริมความรู ความสนใจเก่ียวกับกิจการของทองถ่ิน 
6. การพัฒนา ปรับปรุงและพัฒนารายได 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ง. การวางแผน 
อบต.บานในดง ไดจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนพัฒนา 3 ป (พ.ศ. 2558-2560) ตามกระบวนการ
ท่ีบัญญัติไวในระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ. 2548 
โดยผานการมีสวนรวมของประชาชน เชน การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพ่ือรับฟงปญหา
และความตองการท่ีแทจริงของประชาชนในพ้ืนท่ี กอนนํามาจัดทําโครงการเพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ี ท่ีบรรจุไวใน
แผนพัฒนา 3 ป ตอไป  
อบต.บานในดง ไดประกาศใชแผนพัฒนา 3 ป (พ.ศ. 2558-2560) เม่ือวันท่ี 26 มิถุนายน 2557 โดยได
กําหนดโครงการท่ีจะดําเนินการตามแผนพัฒนา 3 ป (พ.ศ. 2558-2560)  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    จ. การจัดทํางบประมาณ 
ผูบริหารอบต.บานในดง ไดประกาศใชขอบัญญัติงบประมาณ เม่ือวันท่ี 15 กันยายน 2557 โดยมีโครงการท่ี
บรรจุอยูในขอบัญญัติงบประมาณ จํานวน 32 โครงการ งบประมาณ 8,211,216 บาท สามารถจําแนกตาม
ยุทธศาสตร ไดดังนี้  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    รายละเอียดโครงการในขอบัญญัติงบประมาณ อบต.บานในดง มีดังนี้ 

  ยุทธศาสตร โครงการ  
แหลงท่ีมา 

งบประมาณ 

จํานวน
งบประมาณ 

วัตถ ุ

ประสงค 
ผลผลิต 

1. การพัฒนาดานโครงสราง
พื้นฐาน 

กอสรางถนน คสล. หมูท่ี 1 บานในดง  100,000.00 เพื่อใหการคมนาคมมีความ
รวดเร็ว ปลอดภัย การขนยาย
พืชผลทางการเกษตรออกสู
ตลาดไดอยางมีประสิทธิภาพ 

หมูท่ี 1 บานในดง กวาง 5 
เมตร ยาว 100 เมตร จาก

บานนางกมลรัตน แยมนอย ถึง 
บานนายนิพนธ ชาวไทย 

2. การพัฒนาดานโครงสราง
พื้นฐาน 

กอสรางถนน คสล. หมูท่ี 4 บานใหม  100,000.00 เพื่อใหการคมนาคมมีความ
รวดเร็ว ปลอดภัย การขนยาย
พืชผลทางการเกษตรออกสู
ตลาดไดอยางมีประสิทธิภาพ 

หมูท่ี 4 บานใหม กวาง 3.50 
เมตร ยาว 100 เมตร จาก
บานนางบุญนภา ตวมสี ถึง 

สระนํ้า 

3. การพัฒนาดานโครงสราง
พื้นฐาน 

ปรับปรุงประปาหมูบาน หมูท่ี 3 บานหัว
เข 

 99,900.00 เพื่อใหประชาชนมีแหลงนํ้าไว
เพื่อการอุปโภค-บริโภค  

หมูท่ี 3 บานหัวเข โดยทําการ
เทพื้นคอนกรีต 

4. การพัฒนาดานโครงสราง
พื้นฐาน 

ขยายเขตไฟฟา หมูท่ี 6 บานหนองคาง  117,936.66 เพื่อใหประชาชนมีไฟฟาใชอยาง
ท่ัวถึง 

จากบานนางสมพิศ จิตตโภค
กุล ถึง บานนายวิโรจน งามขํา 

ระยะทาง 280 เมตร 

5. การพัฒนาดานการสงเสริม
การศึกษา และพัฒนาคุณภาพ

ชีวิต 

สนับสนุนหนวยงานอื่น เพื่อปองกันและ
แกไขปญหายาเสพติด 

 23,000.00 เพื่อปองกันและแกไขปญหายา
เสพติด 

ศพส.อ. ทายาง 

6. การพัฒนาดานการสงเสริม
การศึกษา และพัฒนาคุณภาพ

ชีวิต 

จัดหาอาหารเสริม (นม) สําหรับเด็ก  436,885.92 เพื่อสงเสริมสุขภาพของเด็กกอน
วัยเรียนและเด็กในวัยเรียน 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานชายนา
และโรงเรียนบานในดง 

7. การพัฒนาดานการสงเสริม
การศึกษา และพัฒนาคุณภาพ

ชีวิต 

จัดงานวันเด็กแหงชาติ  55,000.00 เพื่อความรักและสามัคคี และมี
พัฒนาการท่ีดี 

จัดกิจกรรมวันเด็กแหงชาติ
โรงเรียนบานในดง 

8. การพัฒนาดานการสงเสริม
การศึกษา และพัฒนาคุณภาพ

ชีวิต 

จัดหาอาหารกลางวันสําหรับเด็ก  1,022,700.00 เพื่อใหเด็กไดรับสารอาหารครบ
ทุกหมู 

เด็กเล็กของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
บานชายนา และโรงเรียนบาน

ในดง 

9. การพัฒนาดานการสงเสริม
การศึกษา และพัฒนาคุณภาพ

ชีวิต 

พัฒนาทักษะชีวิตแกเด็กและเยาวชน  62,500.00 เพื่อใหเด็กและเยาวชนมีความรู
เพิ่มมากข้ึน 

เด็กและเยาวชนในตําบลบาน
ในดง 

10. การพัฒนาดานการสงเสริม
การศึกษา และพัฒนาคุณภาพ

ชีวิต 

พัฒนาทักษะภาษาสู AEC   78,850.00 เพื่อใหเด็ก เยาวชน มีความรู
เพิ่มข้ึนสู AEC 

เด็ก เยาวชน ประชาชนใน
ตําบลบานในดง  

11. การพัฒนาดานการสงเสริม
การศึกษา และพัฒนาคุณภาพ

ชีวิต 

พัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชน  30,000.00 เพื่อใหเยาวชนไดรับการพัฒนา
ดานตางๆ 

เด็กและเยาวชนในตําบลบาน
ในดง 

12. การพัฒนาดานการสงเสริม
การศึกษา และพัฒนาคุณภาพ

ชีวิต 

สงเสริมสาธารณสุขมูลฐานระดับหมูบาน เงินอุดหนุนท่ัวไป 45,000.00 เพื่อสงเสริมสาธารณสุขมูลฐาน หมูท่ี 1 - หมูท่ี 6 

13. การพัฒนาดานการสงเสริม
การศึกษา และพัฒนาคุณภาพ

ชีวิต 

อุดหนุนสวนราชการในการแกปญหายา
เสพติด 

 23,000.00 เพื่อตอตานยาเสพติด กลุมเสี่ยง เยาวชน ตําบลบาน
ในดง 

14. การพัฒนาดานการสงเสริม
การศึกษา และพัฒนาคุณภาพ

โครงการเสริมสรางพัฒนาศักยภาพผู
พิการ 

 11,700.00 เพื่อใหผูพิการไดพัฒนาดาน
ตางๆ 

ผูพิการในตําบลบานในดง
ศักยภาพในดานตางๆ เพิ่มมาก



  ยุทธศาสตร โครงการ  
แหลงท่ีมา 

งบประมาณ 

จํานวน
งบประมาณ 

วัตถ ุ

ประสงค 
ผลผลิต 

ชีวิต ข้ึน 

15. การพัฒนาดานการสงเสริม
การศึกษา และพัฒนาคุณภาพ

ชีวิต 

โครงการร้ัวสดใสหางไกลยาเสพติด  30,000.00 เพื่อใหนักเรียนรูถึง ภัยของยา
เสพติดแตละประเภท ไมยุง

เกี่ยวกับยาเสพติด 

เด็กนักเรียนโรงเรียนบานในดง 

16. การพัฒนาดานการสงเสริม
การศึกษา และพัฒนาคุณภาพ

ชีวิต 

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตแกผูสูงอายุ 
ผูพิการและผูดอยโอกาส 

 14,000.00 เพื่อพัฒนาสงเสริมดาน
สุขภาพจิตใหแกผูสูงอายุ ผูพิการ 

และผูดอยโอกาส 

ผูสูงอายุ ผูพิการ และ
ผูดอยโอกาส ตําบลบานในดง 

17. การพัฒนาดานการสงเสริม
การศึกษา และพัฒนาคุณภาพ

ชีวิต 

จัดการแขงขันกีฬาภายในหมูบาน  140,000.00 เพื่อตอตาน ปองกัน ปญหายา
เสพติด เพื่อพัฒนาคนและสังคม
สวนรวมใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 

เด็ก เยาวชน และประชาชน
ท่ัวไป ตําบลบานในดง  

18. การพัฒนาดานการสงเสริม
การศึกษา และพัฒนาคุณภาพ

ชีวิต 

เขารวมแขงขันไทคัพ มหกรรมทองถ่ิน  16,850.00 เพื่อใหเกิดการรวมตัวของเด็ก 
เยาวชน และประชาชนท่ัวไป 

ตําบลบานในดง 

19. การพัฒนาดานการสงเสริม
การศึกษา และพัฒนาคุณภาพ

ชีวิต 

แขงขันกีฬากับหนวยงานอื่น  18,050.00 เพื่อสงเสริมใหประชาชน/
เยาวชนไดออกกําลังกายสราง

ความสามัคคี 

เขารวมกิจกรรมแขงขันกีฬากับ
หนวยงานอื่น 

20. การพัฒนา ดาน
ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี 

และภูมิปญญาทองถ่ิน 

โครงการจัดกิจกรรมรัฐพิธีตางๆ  50,000.00 เพื่อเปนการสงเสริมงานรัฐพิธี
ประจําป 

จัดกิจกรรมวันพอ, จัดกิจกรรม
วันแม, จัดกิจกรรมวันปยะ

มหาราช, จัดกิจกรรมพิธีตางๆ 

21. การพัฒนา ดาน
ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี 

และภูมิปญญาทองถ่ิน 

เขารวมงานมหกรรมการเกษตรและของดี
ทายาง 

 135,000.00 เพื่อสงเสริมการทองเท่ียว ตําบลบานในดง 

22. การพัฒนา ดาน
ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี 

และภูมิปญญาทองถ่ิน 

จัดกิจกรรมวันสําคัญทางศาสนาสงเสริม
ประเพณีภูมิปญญาทองถ่ิน 

 53,505.00 เพื่อเปนการสงเสริม
ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี 

และภูมิปญญาทองถ่ิน 

จัดกิจกรรม เขารวมกิจกรรม 
วันเขาพรรษา ฯลฯ 

23. การพัฒนา กระบวนการ
บริหารจัดการท่ีดีในองคกร 

และการมีสวนรวมของ
ประชาชน 

อุดหนุนหนวยงานของรัฐและเอกชนตาม
อํานาจหนาท่ีของ อบต. 

 65,000.00 เพื่อใหประชาชนไดรับบริการท่ี
ครบถวน 

อุดหนุนหนวยงานของรัฐ และ
เอกชนตามหนาท่ีของ อบต. 

24. การพัฒนา กระบวนการ
บริหารจัดการท่ีดีในองคกร 

และการมีสวนรวมของ
ประชาชน 

จัดอบรม หรือสนับสนุนบุคลากรเขารับ
การฝกอบรม 

 226,440.00 เพื่อใหผูบริหาร สมาชิก อบต. 
พนักงาน เจาหนาท่ี ผูบริหาร 

สมาชิก อบต. เขารับการ
ฝกอบรม 

จัดฝกอบรม หรือ สงพนักงาน 
เจาหนาท่ี ผูบริหาร สมาชิก 
อบต. เขารับการฝกอบรม 

25. การพัฒนา กระบวนการ
บริหารจัดการท่ีดีในองคกร 

และการมีสวนรวมของ
ประชาชน 

จัดศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มพูนความรูแก
ตําบล ผูบริหารเพิ่มพูนความรูแก

พนักงานสวนตําบล ผูบริหาร สมาชิกสภา 
กลุมพัฒนาสตรี อสม. อผส. ผูสูงอายุ 

กลุมองคกรตางๆ 

 229,240.00 เพื่อเพิ่มพูนความรู ผูบริหาร สมาชิกสภา พนักงาน
เจาหนาท่ี กลุมสตรี ผูสูงอายุ 
อสม. อผส. กลุมองคกรตางๆ  

26. การพัฒนา กระบวนการ
บริหารจัดการท่ีดีในองคกร 

และการมีสวนรวมของ
ประชาชน 

จัดหาวัสดุครุภัณฑ อุปกรณ เคร่ืองใช
ตางๆ ในการบริหารงานของ อบต. 

 301,640.35 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ เพิ่ม
ศักยภาพในการปฏิบัติงานการ

ใหบริการประชาชน 

จัดหาวัสดุ ครุภัณฑอุปกรณ 
เคร่ืองใชตางๆ 

27. การพัฒนา กระบวนการ
บริหารจัดการท่ีดีในองคกร 

สราง ซอมแซมวัสดุ ครุภัณฑ ท่ีดิน และ
สิ่งกอสรางท่ีอยูในความดูแลของ อบต. 

 195,543.50 เพื่อใหประชาชนไดรับการ
บริการและใชประโยชนจากสิ่ง

ซอมแซมวัสดุ ครุภัณฑ ท่ีดิน 
และสิ่งกอสราง 



  ยุทธศาสตร โครงการ  
แหลงท่ีมา 

งบประมาณ 

จํานวน
งบประมาณ 

วัตถ ุ

ประสงค 
ผลผลิต 

และการมีสวนรวมของ
ประชาชน 

ตามอํานาจหนาท่ี สาธารณะตางๆ จากการ
บริหารงานของ อบต. 

28. การพัฒนา กระบวนการ
บริหารจัดการท่ีดีในองคกร 

และการมีสวนรวมของ
ประชาชน 

จัดซื้อรถกระเชาเอนกประสงค  2,491,500.00 เพื่อบริการ ปรับปรุง ซอมแซม 
สิ่งแวดลอม เชน ตัดแตงกิ่งไม 

ซอมแซมไฟฟารายทาง 

จัดซื้อรถกระเชาเอนกประสงค 
จํานวน 1 คัน 

29. การพัฒนา กระบวนการ
บริหารจัดการท่ีดีในองคกร 

และการมีสวนรวมของ
ประชาชน 

โครงการถมดิน  1,929,000.00 เพื่อกอสรางศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
เพื่อกอสรางท่ีทําการ อบต.แหง
ใหม เพื่อประชาชนไดรับการ

บริการท่ีครบถวน 

พื้นท่ี 10 ไร 2 งาน 13 
ตารางวา ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

30. การพัฒนา กระบวนการ
บริหารจัดการท่ีดีในองคกร 

และการมีสวนรวมของ
ประชาชน 

จัดประชุมประชาคมเพื่อจัดทํา
แผนพัฒนา 

 6,000.00 เพื่อสงเสริมการมีสวนรวมของ
ประชาชนในทองถ่ินในการจัดทํา

แผนพัฒนาสามป แผนชุมชน 

หมูท่ี 1 - หมูท่ี 6 

31. การพัฒนา กระบวนการ
บริหารจัดการท่ีดีในองคกร 

และการมีสวนรวมของ
ประชาชน 

โครงการ สถานี สวัสดิการ สรางความ
ปรองดองสมานฉันท 

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
จัดเก็บและจัดสรรให 

79,975.00 เพื่อความปรองดอง สมานฉันท 
ของประชาชนในพื้นท่ี 

หมูท่ี 1 - หมูท่ี 6 

32. การพัฒนา กระบวนการ
บริหารจัดการท่ีดีในองคกร 

และการมีสวนรวมของ
ประชาชน 

โครงการจางเหมาบริการวิจัย สํารวจ
ความพึงพอใจของผูรับบริการ 

 23,000.00 เพื่อนําขอมูลมาพัฒนาและวัด
ระดับตัวช้ีวัดของ อบต. 

สํารวจความพึงพอใจหมูท่ี 1 - 
หมูท่ี 6 ตําบลบานในดง 

ฉ. การใชจายงบประมาณ 

อบต.บานในดง  มีการใชจายงบประมาณในการดําเนินโครงการตามขอบัญญัติงบประมาณ  โดยไดมี
การกอหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 32 โครงการ จํานวนเงิน 7,770,976 บาท มีการเบิกจาย
งบประมาณ จํานวน 32 โครงการ จํานวนเงิน 7,770,975 ลานบาท สามารถจําแนกตามยุทธศาสตร ไดดังนี้ 

ยุทธศาสตร โครงการ 
การกอหน้ีผูกพัน/ 

ลงนามในสัญญา 
โครงการ การเบิกจายงบประมาณ 

การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 4 417,836.66 4 417,836.00 

การพัฒนาดานการสงเสริมการศึกษา และพัฒนาคุณภาพชีวิต 15 1,665,935.92 15 1,665,935.92 

การพัฒนา ดานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถ่ิน 3 203,505.00 3 203,505.00 

การพัฒนา กระบวนการบริหารจัดการท่ีดีในองคกร และการมีสวนรวมของประชาชน 10 5,483,698.50 10 5,483,698.50 

รวม 32 7,770,976.08 32 7,770,975.42 

 

 

 



รายละเอียดโครงการในขอบัญญัติงบประมาณอบต.บานในดง ท่ีมีการกอหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังนี้   

  ยุทธศาสตร โครงการ  
แหลงท่ีมา 

งบประมาณ 

จํานวน
งบประมาณ 

วงเงินตาม
สัญญา 

คูสัญญา 
วันท่ีเซ็น
สัญญา 

ระยะเวลา
การ

ดําเนินงาน 

1. การพัฒนาดานโครงสราง
พื้นฐาน 

กอสรางถนน คสล. หมูท่ี 1 
บานในดง 

 100,000.00 100,000.00 หจก.หนูพลาย/ตาม
บันทึกตกลงการจาง 
เลขท่ี 13/2558 

20/05/2558 7 

2. การพัฒนาดานโครงสราง
พื้นฐาน 

กอสรางถนน คสล. หมูท่ี 4 
บานใหม 

 100,000.00 100,000.00 หจก.โชควิทยา/บันทึกตก
ลงการจาง 11/2558 

17/04/2558 7 

3. การพัฒนาดานโครงสราง
พื้นฐาน 

ปรับปรุงประปาหมูบาน หมูท่ี 
3 บานหัวเข 

 99,900.00 99,900.00 นายปรีชา เสือนาค /
เลขท่ี54/2558 

14/09/2558 15 

4. การพัฒนาดานโครงสราง
พื้นฐาน 

ขยายเขตไฟฟา หมูท่ี 6 บาน
หนองคาง 

 117,936.66 117,936.66 1/2558 18/08/2558 60 

5. การพัฒนาดานการ
สงเสริมการศึกษา และ

พัฒนาคุณภาพชีวิต 

สนับสนุนหนวยงานอื่น เพื่อ
ปองกันและแกไขปญหายาเสพ

ติด 

 23,000.00 23,000.00 ท่ีทําการปกครองอําเภอ
ทายาง 

21/11/2557 5 

6. การพัฒนาดานการ
สงเสริมการศึกษา และ

พัฒนาคุณภาพชีวิต 

จัดหาอาหารเสริม (นม) 
สําหรับเด็ก 

 436,885.92 436,885.92 สหกรณโคนมชะอํา-หวย
ทราย จํากัด/5/2558 

01/10/2557 360 

7. การพัฒนาดานการ
สงเสริมการศึกษา และ

พัฒนาคุณภาพชีวิต 

จัดงานวันเด็กแหงชาติ  55,000.00 32,000.00 นายสมชาย ชุมช่ืน/ใบสั่ง
จาง เลขท่ี 17/2558 

09/01/2558 5 

  500.00 
รานกูดไอเดีย/ตาม

รายงานขอจาง สํานัก
ปลัด 

09/01/2558 5 

  1,500.00 
นายอเนก สุขสวัสด์ิ/ตาม
รายงานขอจาง สํานัก

ปลัด 
08/01/2558 5 

  21,000.00 
นายพนา วงคญาติ/ใบสั่ง
จาง เลขท่ี 18/2558 

09/01/2558 5 

8. การพัฒนาดานการ
สงเสริมการศึกษา และ

พัฒนาคุณภาพชีวิต 

จัดหาอาหารกลางวันสําหรับ
เด็ก 

 1,022,700.00 712,000.00 โรงเรียนบานในดง เลขท่ี
2/2558 

01/10/2557 360 

9. การพัฒนาดานการ
สงเสริมการศึกษา และ

พัฒนาคุณภาพชีวิต 

พัฒนาทักษะชีวิตแกเด็กและ
เยาวชน 

 62,500.00 500.00 ดี ดี กราฟฟค ตาม
รายงานขอจาง สํานัก

ปลัด 

01/05/2558 5 

  5,000.00 
รานทวีมิตร ตามใบสั่งซื้อ 

เลขท่ี 21/2558 
01/05/2558 5 

  2,000.00 
นางสาวพุธลดา จิตตวิ

สุทธิกุล  
08/05/2558 5 

  2,000.00 นายปกต อิ่มอาบ 08/05/2558 5 



  ยุทธศาสตร โครงการ  
แหลงท่ีมา 

งบประมาณ 

จํานวน
งบประมาณ 

วงเงินตาม
สัญญา 

คูสัญญา 
วันท่ีเซ็น
สัญญา 

ระยะเวลา
การ

ดําเนินงาน 

  2,000.00 นายสมพงษ เจริญช่ืน 08/05/2558 5 

  10,000.00 
นางเพ็ญวิไล อวมอ่ํา ตาม

ใบสั่งจาง เลขท่ี
29/2558 

06/05/2558 5 

  15,000.00 
นายเฉลิมพล เพชรน่ิม 
ตามใบสั่งจาง เลขท่ี 

30/2558 
07/05/2558 5 

  26,000.00 
นายประสิทธ์ิ ศรีสวัสด์ิ 
ตามใบสั่งจาง เลขท่ี 

31/2558 
07/05/2558 5 

10. การพัฒนาดานการ
สงเสริมการศึกษา และ

พัฒนาคุณภาพชีวิต 

พัฒนาทักษะภาษาสู AEC   78,850.00 450.00 กูดไอเดีย ตามรายงานขอ
จาง สวนศึกษา 

11/06/2558 5 

  78,400.00 
Ms.Kaytlyn Ann 

Mulinix 
22/09/2558 5 

11. การพัฒนาดานการ
สงเสริมการศึกษา และ

พัฒนาคุณภาพชีวิต 

พัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็ก
และเยาวชน 

 30,000.00 30,000.00 โรงเรียนบานในดง 16/03/2558 5 

12. การพัฒนาดานการ
สงเสริมการศึกษา และ

พัฒนาคุณภาพชีวิต 

สงเสริมสาธารณสุขมูลฐาน
ระดับหมูบาน 

เงินอุดหนุนท่ัวไป 45,000.00 45,000.00 คณะกรรมการรับเงิน
สนับสนุนการบริการสา
ธารสุข ม.1 - ม.6 ตําบล

บานในดง 

19/05/2558 5 

13. การพัฒนาดานการ
สงเสริมการศึกษา และ

พัฒนาคุณภาพชีวิต 

อุดหนุนสวนราชการในการ
แกปญหายาเสพติด 

 23,000.00 23,000.00 ท่ีทําการปกครองอําเภอ
ทายาง 

21/11/2557 5 

14. การพัฒนาดานการ
สงเสริมการศึกษา และ

พัฒนาคุณภาพชีวิต 

โครงการเสริมสรางพัฒนา
ศักยภาพผูพิการ 

 11,700.00 11,700.00 นางสาวเพ็ญวิไล อวมอ่ํา/
40/2558 

01/07/2558 5 

15. การพัฒนาดานการ
สงเสริมการศึกษา และ

พัฒนาคุณภาพชีวิต 

โครงการร้ัวสดใสหางไกลยา
เสพติด 

 30,000.00 2,700.00 ร.ต.ต.ศรันย ทองไสว 21/09/2558 5 

  2,100.00 ร.ต.ท.สาโรจน ตวนกลาง 21/09/2558 5 

  2,100.00 ร.ต.ท.เอนก ฉิมงาม 21/09/2558 5 

  2,100.00 ด.ต.สยาม ศรีทอง 21/09/2558 5 

  2,100.00 ด.ต.พนาเวทศ เรืองโรจน 21/09/2558 5 

  500.00 รพ.สต.บานในดง 21/09/2558 5 

  9,000.00 นางเสร่ิน ขวัญเมือง ตาม 17/09/2558 5 



  ยุทธศาสตร โครงการ  
แหลงท่ีมา 

งบประมาณ 

จํานวน
งบประมาณ 

วงเงินตาม
สัญญา 

คูสัญญา 
วันท่ีเซ็น
สัญญา 

ระยะเวลา
การ

ดําเนินงาน 

ใบสั่งจาง เลขท่ี 
58/2558 

  500.00 
นายเอนก สุขสวัสด์ิ ตาม
รายงานขอจาง สํานัก

ปลัด 
17/09/2558 5 

16. การพัฒนาดานการ
สงเสริมการศึกษา และ

พัฒนาคุณภาพชีวิต 

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต
แกผูสูงอายุ ผูพิการและ

ผูดอยโอกาส 

 14,000.00 6,000.00 สหกรณผลิตปุยอินทรีย
หมอดิน ตามใบสั่งซื้อ 

เลขท่ี 27/2558 

26/06/2558 3 

  600.00 
นางสาวนิชวรรณ บาน

แยม ตามรายงานขอจาง 
26/06/2558 3 

  1,800.00 
นายปยะวัฒน คํามูล ตาม

บันทึกตกลง 
30/06/2558 1 

  1,800.00 
นายขวัญชัย แกวมณี 
ตามรายงานขอจาง 

30/06/2558 1 

  1,800.00 
นางนอย เอี่ยมหลี ตาม

รายงานขอจาง 
30/06/2558 1 

  2,000.00 
นางสาวเพ็ญวิไล อวมอ่ํา 

ตามใบสั่งจาง เลขท่ี 
37/2558 

29/06/2558 2 

17. การพัฒนาดานการ
สงเสริมการศึกษา และ

พัฒนาคุณภาพชีวิต 

จัดการแขงขันกีฬาภายใน
หมูบาน 

 140,000.00 29,500.00 สัญญาการยืมเงิน เลขท่ี 
33/2558 

03/04/2558 5 

  4,000.00 
นายสมชาย ทัศนาลัย/
ตามใบสั่งจาง เลขท่ี 

24/2558 
20/03/2558 5 

  8,000.00 
นายพนา วงคญาติ/ตาม

ใบสั่งจาง เลขท่ี 
23/2558 

20/03/2558 5 

  25,000.00 
สามชัยสปอรต 2004/

ตามใบสั่งซื้อ เลขท่ี 
17/2558 

20/03/2558 5 

  1,000.00 
กูดไอเดีย/ตามรายงานขอ

จาง สํานักปลัด 
20/03/2558 5 

  5,700.00 
นายสุเชษฐ จันทรนอย/

ตามใบสั่งจาง เลขท่ี 
22/2558 

20/03/2558 30 

  7,200.00 

คาเบ้ียเลี้ยงเจาหนาท่ี
ประจําสนาม/ตามคําสั่ง 

อบต.บานในดง ท่ี 
23/2558 

20/03/2558 30 



  ยุทธศาสตร โครงการ  
แหลงท่ีมา 

งบประมาณ 

จํานวน
งบประมาณ 

วงเงินตาม
สัญญา 

คูสัญญา 
วันท่ีเซ็น
สัญญา 

ระยะเวลา
การ

ดําเนินงาน 

  37,600.00 
คาตอบแทนกรรมการ
ตัดสินการแขงขันกีฬา 

จํานวน 13 คน 
08/04/2558 3 

18. การพัฒนาดานการ
สงเสริมการศึกษา และ

พัฒนาคุณภาพชีวิต 

เขารวมแขงขันไทคัพ มหกรรม
ทองถ่ิน 

 16,850.00 9,050.00 เกสราถวยรางวัล ใบสั่ง
ซื้อเลขท่ี 34/2558 

03/08/2558 5 

  7,800.00 
คาเบ้ียเลี้ยงนักกีฬาและผู
ควบคุม จํานวน 24 คน 

10/09/2558 5 

19. การพัฒนาดานการ
สงเสริมการศึกษา และ

พัฒนาคุณภาพชีวิต 

แขงขันกีฬากับหนวยงานอื่น  18,050.00 18,050.00 รานเกสราถวยรางวัล/
ใบสั่งซื้อ เลขท่ี 
10/2558 

29/12/2557 7 

20. การพัฒนา ดาน
ศิลปวัฒนธรรม จารีต

ประเพณี และภูมิปญญา
ทองถ่ิน 

โครงการจัดกิจกรรมรัฐพิธี
ตางๆ 

 50,000.00 6,400.00 สัญญาการยืมเงินเลขท่ี 
14/2558 

03/12/2557 3 

  19,800.00 
นางสาวลลิดา จีนทู ใบสั่ง

ซื้อ เลขท่ี 8/2558 
01/12/2557 5 

  4,200.00 
นายกฤต เจตนาวีระบุตร 

ใบสั่งจาง เลขท่ี 
12/2558 

01/12/2557 5 

  3,760.00 
รานทวีมิตร ใบสั่งซื้อ 

เลขท่ี 7/2558 
01/12/2557 5 

  840.00 
กดไอเดีย ตามรายงานขอ

จาง สํานักปลัด 
01/12/2557 5 

  2,400.00 
สัญญาการยืมเงิน 

60/2558 
10/08/2558 3 

  4,200.00 
นายกฤต เจตนาวีระบุตร 

ตามใบสั่งจาง เลขท่ี 
50/2558 

10/08/2558 5 

  900.00 
รานกูดไอเดีย ตาม

รายงานขอจาง สํานัก
ปลัด 

11/08/2558 5 

  7,500.00 
นางเสร่ิน ขวัญเมือง ตาม

ใบสั่งจาง เลขท่ี 
51/2558 

11/08/2558 5 

21. การพัฒนา ดาน
ศิลปวัฒนธรรม จารีต

ประเพณี และภูมิปญญา
ทองถ่ิน 

เขารวมงานมหกรรม
การเกษตรและของดีทายาง 

 135,000.00 100,000.00 ร.ต.กษิดิศ อยูยืด/ใบสั่ง
จางเลขท่ี21/2558 

11/03/2558 7 

22. การพัฒนา ดาน จัดกิจกรรมวันสําคัญทาง  53,505.00 9,600.00 สัญญาการยืมเงิน เลขท่ี 05/11/2557 3 



  ยุทธศาสตร โครงการ  
แหลงท่ีมา 

งบประมาณ 

จํานวน
งบประมาณ 

วงเงินตาม
สัญญา 

คูสัญญา 
วันท่ีเซ็น
สัญญา 

ระยะเวลา
การ

ดําเนินงาน 

ศิลปวัฒนธรรม จารีต
ประเพณี และภูมิปญญา

ทองถ่ิน 

ศาสนาสงเสริมประเพณีภูมิ
ปญญาทองถ่ิน 

10/2558 

  30,400.00 
สัญญาจาง เลขท่ี 

7/2558 
05/11/2557 5 

  12,505.00 
ตามใบสั่งซื้อ เลขท่ี 

20/2558 
09/04/2558 5 

  1,000.00 นายสุรเชษฐ จันทรนอย 17/04/2558 3 

23. การพัฒนา กระบวนการ
บริหารจัดการท่ีดีใน

องคกร และการมีสวน
รวมของประชาชน 

อุดหนุนหนวยงานของรัฐและ
เอกชนตามอํานาจหนาท่ีของ 

อบต. 

 65,000.00 20,000.00 ท่ีทําการปกครองอําเภอ
ทายาง 

21/11/2557 5 

  45,000.00 
คณะกรรมการ

สาธารณสุขมูลฐาน หมูท่ี 
1 - หมูท่ี 6 

21/07/2558 5 

24. การพัฒนา กระบวนการ
บริหารจัดการท่ีดีใน

องคกร และการมีสวน
รวมของประชาชน 

จัดอบรม หรือสนับสนุน
บุคลากรเขารับการฝกอบรม 

 226,440.00 132,600.00 ตามสัญญาการยืมเงิน
เลขท่ี 15/2558 

08/12/2557 5 

  3,600.00 นายปยะวัฒน คํามูล 15/12/2557 5 

  10,040.00 
รานทวีมิตร ตามใบสั่งซื้อ 

เลขท่ี 9/2558 
04/12/2557 5 

  76,000.00 
นายพรชัย คุมมี ตาม

ใบสั่งจาง เลขท่ี 
14/2558 

08/12/2557 5 

  4,200.00 
นางอุบล คงปลาเคา ตาม

ใบสั่งจาง เลขท่ี 
13/2558 

08/12/2557 5 

25. การพัฒนา กระบวนการ
บริหารจัดการท่ีดีใน

องคกร และการมีสวน
รวมของประชาชน 

จัดศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มพูน
ความรูแกตําบล ผูบริหาร
เพิ่มพูนความรูแกพนักงาน
สวนตําบล ผูบริหาร สมาชิก
สภา กลุมพัฒนาสตรี อสม. 
อผส. ผูสูงอายุ กลุมองคกร

ตางๆ 

 229,240.00 135,400.00 นางอาทิตยา คชกฤษ/
สัญญาการยืมเงินเลขท่ี

15/2558 

08/12/2557 5 

  3,600.00 
นายปยะวัฒน คํามูล,นาย

มิ่งขวัญ สีดาราษฎร 
15/12/2557 5 

  1,000.00 
รานกูดไอเดีย/ตาม

รายงานขอจาง สํานัก
ปลัด 

04/12/2557 7 

  4,000.00 นางทองศรี ปานสะอาด/ 04/12/2557 7 



  ยุทธศาสตร โครงการ  
แหลงท่ีมา 

งบประมาณ 

จํานวน
งบประมาณ 

วงเงินตาม
สัญญา 

คูสัญญา 
วันท่ีเซ็น
สัญญา 

ระยะเวลา
การ

ดําเนินงาน 

ตามรายงานขอซื้อ สํานัก
ปลัด 

  5,040.00 
รานทวีมิตร/ใบสั่งซื้อ 

เลขท่ี 9/2558 
04/12/2557 7 

  76,000.00 
นายพรชัย คุมมี/ใบสั่ง
จาง เลขท่ี 14/2558 

08/12/2557 5 

  4,200.00 
นางอุบล คงปลาเคา/

ใบสั่งจาง เลขท่ี 
13/2558 

08/12/2557 5 

26. การพัฒนา กระบวนการ
บริหารจัดการท่ีดีใน

องคกร และการมีสวน
รวมของประชาชน 

จัดหาวัสดุครุภัณฑ อุปกรณ 
เคร่ืองใชตางๆ ในการ
บริหารงานของ อบต. 

 301,640.35 75,000.00 บริษัท ริโก (ประเทศไทย) 
จํากัด ตามบันทึกตกลง
ซื้อขาย เลขท่ี 8/2558 

06/08/2558 5 

  3,000.00 รานศูนยขาวสาร 01/09/2558 5 

  70,000.00 
รานปนเพชร ตามใบสั่ง
ซื้อ เลขท่ี 37/2558 

17/08/2558 5 

  90,000.00 
รานทวีมิตร ตามใบสั่งซื้อ

35/2558 
13/08/2558 5 

27. การพัฒนา กระบวนการ
บริหารจัดการท่ีดีใน

องคกร และการมีสวน
รวมของประชาชน 

สราง ซอมแซมวัสดุ ครุภัณฑ 
ท่ีดิน และสิ่งกอสรางท่ีอยูใน
ความดูแลของ อบต. ตาม

อํานาจหนาท่ี 

 195,543.50 95,643.50 ไอ ที คอมพิวเตอร ตาม
ใบสั่งจาง เลขท่ี 

49/2558 

07/08/2558 5 

  99,900.00 
นายปรีชา เสือนาค ตาม

ใบสั่งจาง เลขท่ี 
54/2558 

14/09/2558 15 

28. การพัฒนา กระบวนการ
บริหารจัดการท่ีดีใน

องคกร และการมีสวน
รวมของประชาชน 

จัดซื้อรถกระเชาเอนกประสงค  2,491,500.00 2,491,500.00 บริษัท วิจิตรณรงค กล
การ จํากัด ตามสัญญาซื้อ

ขาย เลขท่ี 1/2558 

22/06/2558 180 

29. การพัฒนา กระบวนการ
บริหารจัดการท่ีดีใน

องคกร และการมีสวน
รวมของประชาชน 

โครงการถมดิน  1,929,000.00 1,929,000.00 สัญญาจาง เลขท่ี 
2/2558  

24/12/2557 90 

30. การพัฒนา กระบวนการ
บริหารจัดการท่ีดีใน

องคกร และการมีสวน
รวมของประชาชน 

จัดประชุมประชาคมเพื่อจัดทํา
แผนพัฒนา 

 6,000.00 6,000.00 นางกมลรัตน แยมนอย/
ตามรายงานขอจาง  

18/05/2558 7 

31. การพัฒนา กระบวนการ
บริหารจัดการท่ีดีใน

องคกร และการมีสวน
รวมของประชาชน 

โครงการ สถานี สวัสดิการ 
สรางความปรองดอง

สมานฉันท 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาลจัดเก็บและ

จัดสรรให 

79,975.00 6,725.00 ดี ดี กราฟฟค ตามใบสง
จาง เลขท่ี 42/2558 

13/07/2558 5 



  ยุทธศาสตร โครงการ  
แหลงท่ีมา 

งบประมาณ 

จํานวน
งบประมาณ 

วงเงินตาม
สัญญา 

คูสัญญา 
วันท่ีเซ็น
สัญญา 

ระยะเวลา
การ

ดําเนินงาน 

  17,500.00 
นายวรเดช จันทรดํารงกุล 

ตามใบสั่งจาง เลขท่ี 
43/2558 

13/07/2558 5 

  3,000.00 
นายเอนก สุขสวัสด์ิ ตาม

ใบสั่งจาง เลขท่ี 
44/2558 

14/07/2558 5 

  4,000.00 
นายพนา วงคญาติ ตาม

ใบสั่งจาง เลขท่ี 
45/2558 

14/07/2558 5 

  48,750.00 
นางอุบล คงปลาเคา ตาม

ใบสั่งจาง เลขท่ี 
46/2558 

14/07/2558 5 

32. การพัฒนา กระบวนการ
บริหารจัดการท่ีดีใน

องคกร และการมีสวน
รวมของประชาชน 

โครงการจางเหมาบริการวิจัย 
สํารวจความพึงพอใจของ

ผูรับบริการ 

 23,000.00 23,000.00 มหาวิทยาลัยมหิดล
บันทึกตกลงการจาง 

เลขท่ี 5/2559 

02/10/2558 45 

 

รายงานสรุปผลการดําเนินงาน ป 2558 
อบต.บานในดง อ.ทายาง จ.เพชรบุรี 

ยุทธศาสตร 

แผนการดําเนินการ 
ทั้งหมด 

อนุมัติงบประมาณ ลงนามสัญญา เบิกจาย 100% 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 

1.การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 15.0 10.15 4.0 0.42 4.0 0.42 4.0 0.42 3.0 0.30 

2.การพัฒนาดานการสงเสริมการศึกษา และพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

30.0 11.64 15.0 2.01 15.0 1.67 15.0 1.67 15.0 1.67 

3.การพัฒนา ดานการจัดระเบียบชุมชน สังคม และ
การรักษาความสงบเรียบรอย 

1.0 0.15 0.0 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00 

4.การพัฒนา ดานการบริหารจัดการและการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

7.0 0.55 0.0 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00 

5.การพัฒนา ดานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี 
และภูมิปญญาทองถ่ิน 

4.0 0.60 3.0 0.24 3.0 0.20 3.0 0.20 3.0 0.20 

6.การพัฒนา กระบวนการบริหารจัดการท่ีดีในองคกร 
และการมีสวนรวมของประชาชน 

12.0 7.12 10.0 5.55 10.0 5.48 10.0 5.48 10.0 5.48 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ช. ผลการดําเนินงาน 
อบต.บานในดง ไดดําเนินการโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ ป 2558 ในเขตพ้ืนท่ี โดยไดรับความ
รวมมือ การสงเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพ้ืนท่ีตลอดจนโครงการตางๆ 
ประสบผลสําเร็จดวยดี กอใหเกิดประโยชนแกประชาชนท้ังในพ้ืนท่ีและพ้ืนท่ีใกลเคียง โดยมีผลการดําเนินงาน
ท่ีสําคัญดังนี้ 
อปท. ใสขอมูลผลการดําเนินการ เชน แผนภูมิ ตาราง กราฟเปรียบเทียบ รูปถาย ผลการสํารวจความ
คิดเห็นของประชาชน หรือ ขอมูลผลการดําเนินงานดานอ่ืน ๆ  

1. กอสรางถนน คสล. หมูท่ี 1 บานในดง 
 

 

 

 

 
2. กอสรางถนน คสล. หมูท่ี 4 บานใหม 

 

 

 

 
 
3. ปรับปรุงประปาหมูบาน หมูท่ี 3 บานหัวเข 
 

 

 

 

 

 

 



4. สนับสนุนหนวยงานอ่ืน เพ่ือปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 
 

 

 

 

 
5. จัดหาอาหารเสริม (นม) สําหรับเด็ก 
 

 

 

 

 
6. จัดงานวันเด็กแหงชาติ 
 

 

 

 
 

7. จัดหาอาหารกลางวันสําหรับเด็ก 
 

 

 

 
8. พัฒนาทักษะชีวิตแกเด็กและเยาวชน 
 

 

 



 
9. พัฒนาทักษะภาษาสู AEC  
 

 

 

 

 
10. พัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชน 
 

 

 

 

 
11. สงเสริมสาธารณสุขมูลฐานระดับหมูบาน 
(ใสรูป) 
12. อุดหนุนสวนราชการในการแกปญหายาเสพติด 
(ใสรูป) 
13. โครงการเสริมสรางพัฒนาศักยภาพผูพิการ 
 

 

 

 

 
14. โครงการรั้วสดใสหางไกลยาเสพติด 
 

 

 

 



 
15. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตแกผูสูงอายุ ผูพิการและผูดอยโอกาส 
 

 

 

 

 
16. จัดการแขงขันกีฬาภายในหมูบาน 
 

 

 

 

 
17. เขารวมแขงขันไทคัพ มหกรรมทองถ่ิน 

(ใสรูป) 
18. แขงขันกีฬากับหนวยงานอ่ืน 
 

 

 

 

 
19. โครงการจัดกิจกรรมรัฐพิธีตางๆ 
 

 

 

 

 



 
20. เขารวมงานมหกรรมการเกษตรและของดีทายาง 
 

 

 

 

 
21. จัดกิจกรรมวันสําคัญทางศาสนาสงเสริมประเพณีภูมิปญญาทองถ่ิน 
(ใสรูป) 
22. อุดหนุนหนวยงานของรัฐและเอกชนตามอํานาจหนาท่ีของ อบต. 
(ใสรูป) 
23. จัดอบรม หรือสนับสนุนบุคลากรเขารับการฝกอบรม 
(ใสรูป) 
24. จัดศึกษาดูงานเพ่ือเพ่ิมพูนความรูแกตําบล ผูบริหารเพ่ิมพูนความรูแกพนักงานสวนตําบล ผูบริหาร 
สมาชิกสภา กลุมพัฒนาสตรี อสม. อผส. ผูสูงอายุ กลุมองคกรตางๆ 
(ใสรูป) 
25. จัดหาวัสดุครุภัณฑ อุปกรณ เครื่องใชตางๆ ในการบริหารงานของ อบต. 
(ใสรูป) 
26. สราง ซอมแซมวัสดุ ครุภัณฑ ท่ีดิน และสิ่งกอสรางท่ีอยูในความดูแลของ อบต. ตามอํานาจหนาท่ี 
(ใสรูป) 
27. จัดซ้ือรถกระเชาเอนกประสงค 
 

 

 

 

 
28. โครงการถมดิน 

 

 

 

 



29. จัดประชุมประชาคมเพ่ือจัดทําแผนพัฒนา 
 

 

 

 

 
30. โครงการ สถานี สวัสดิการ สรางความปรองดองสมานฉันท 
 

 

 

 

 
31. โครงการจางเหมาบริการวิจัย สํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการ 
(ใสรูป) 

ซ. คณะกรรมการ 
1.คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น  

ช่ือ ตําแหนง เบอรโทรศัพท เบอรมือถือ email 
นายถนอง  แสงศิลา นายก อบต. 032-452258 095-6599619  
นายสมศักดิ์ ทนยิ้ม รองนายก อบต. 032-452258 089-4114190  
นายบุญนาค  จิตตปลื้ม รองนายก อบต. 032-452258 081-8581447  
นายสมบูรณ คําเพ็ง สมาชิกสภา อบต.  087-0020046  
นายกิตติ พูลสวัสดิ์ สมาชิกสภา อบต.  089-5217048  
นายนรินทร ทนยิ้ม สมาชิกสภา อบต.  085-2919045  
นางอาภรณ  ทนยิ้ม ผูทรงคุณวุฒิ    
นายปรีชา  หนูนอย ผูทรงคุณวุฒิ  089-5485608  
นายนิพนธ  ชาวไทย ผูทรงคุณวุฒิ  091-5796166  
นายเชาว   ทองมา ผอ.รพ.สต.    
นายธนิต  หลบภัย ผอ.รร.บานในดง    
นางศศมน วาดวงศ ปลัดอําเภอ    
นายเยี่ยม ชัยรูป ผูแทนประชาคม    
นายปรีชา สงคราม ผูแทนประชาคม  089-5402497  
นายนุกูล  อยูฉิม ผูแทนประชาคม 032-452258 081-1970865  
นายวิศิษฐ  สังขสุวรรณ ปลัด อบต. 032-452258 081-3785816  
นางอาทิตยา  คชกฤษ หัวหนาสํานักปลัด 032-452258 087-9135996  



  
2. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น  
 

ช่ือ ตําแหนง เบอรโทรศัพท เบอรมือถือ email 
นายวิศิษฐ  สังขสุวรรณ ปลัด อบต. 032-452258 081-3785816  
นายอุทัยวุฒิ กลิ่นกรุน ผอ.กองชาง 032-452258 080-6592772  
นางชัชชญา  อาจแสน ผอ.กองคลัง 032-452258 080-6504001  
นายเยี่ยม ชัยรูป ผูแทนประชาคม    
นายปรีชา  สงคราม ผูแทนประชาคม    
นายนุกูล  อยูฉิม ผูแทนประชาคม 032-452258 081-1970865  
นางอาทิตยา  คชกฤษ หัวหนาสํานักปลัด 032-452258 087-9135996  
นางสาวดุษฎี ปรีชากร นักพัฒนาชุมชน 032-452258 085-5156308  

 

 
ท้ังนี้ หากประชาชนทุกทานหรือหนวยงานราชการตางๆ ท่ีเก่ียวของมีขอสงสัยหรือมีความประสงคจะเสนอ

ความคิดเห็นหรือขอเสนอแนะ การบริหารงานขออบต.บานในดงทราบ เพ่ือจะไดพิจารณาการวางแผนพัฒนาและ
ปรับปรุงการดําเนินการ ตอบสนองความตองการของประชาชนในพ้ืนท่ีในระยะตอไป  
จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยท่ัวกัน 
            ประกาศ ณ วันท่ี 4 ธันวาคม 2558 
 
 

 
                                                        (นายถนอง  แสงศิลา) 

                                                      นายกองคการบริหารสวนตําบลบานในดง 
 

 

 


