
 
 

 

ประกาศ อบต.บ้านในดง 
เรื่อง การรายงานผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

*******************************************  
     ด้วยรัฐธรรมนญู มาตรา 253 ก าหนดให้ อปท.สภาท้องถิ่น และผู้บริหารทอ้งถิน่ เปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการด าเนนิงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้ง มี
กลไกให้ประชาชนในท้องถินมีส่วนร่วมด้วย ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย 

   ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยการจัดท าแผนพัฒนาขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ขอ้ 30(5) ก าหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผล
การติดตามและประเมินผลต่อสภาทอ้งถิ่น และคณะกรรมการพฒันาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบใน
ที่เปิดเผยภายในสิบห้าวนันับแตว่ันที่ผู้บริหารทอ้งถิน่เสนอผลการตดิตามและประเมนิผลดังกล่าวและตอ้งปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวนั โดยอย่างน้อยปี
ละสองครั้งภายในเดอืนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี 

     ดังนั้นเพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพฒันาองค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ อบต.บ้านในดง จึงขอ
ประกาศผลการด าเนนิงานการจัดท างบประมาณ การใช้จ่าย และผลการด าเนนิงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561 มา เพื่อให้ประชาชนได้มีสว่นร่วมในการตรวจสอบและก ากับการบริหารจัดการ อบต.บ้านในดง ดังนี ้ 

 
ก. วิสยัทศัน ์
ต าบลบ้านในดงเป็นชุมชนน่าอยู่ การคมนาคมสะดวก ระบบสาธารณูปโภคครบครนั มคีุณภาพชีวิตทีด่ี ชุมชนมีสว่นร่วม การบริหารจัดการที่ดี ก้าวน าเศรษฐกจิ 

 
ข. พนัธกิจ 

 

ค. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนา 

 
ได้ก าหนดยุทธศาสตรแ์ละแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ไว้ 6 ยุทธศาสตร์ ดงันี ้

  
 

การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 

  
 

การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศกึษา และพัฒนาคุณภาพชวีิต 

  
 

ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรกัษาความสงบเรียบร้อย 

  
 

ด้านการบริหารจัดการและการอนุรกัษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

  
 

ด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณ ีและภูมปัิญญาทอ้งถิน่ 

  
 

กระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองคก์ร และการมีส่วนร่วมของประชาชน 



ง. การวางแผน 
      อบต.บ้านในดง ได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยการจัดท าแผนพัฒนาองคก์รปกครอง

ส่วนทอ้งถิน่ พ.ศ. 2548  โดยผ่านการมีสว่นร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชมุกรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการทีแ่ทจ้ริงของประชาชนในพื้นที่ ก่อนน ามาจัดท า
โครงการเพือ่พัฒนาพื้นที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนา 3 ปี ต่อไป 

   อบต.บ้านในดง ได้ประกาศใชแ้ผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2559 โดยได้ก าหนดโครงการที่จะด าเนนิการตามแผนพฒันา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) 

ยุทธศาสตร ์
2561 2562 2563 2564 

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 
การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

51 34,426,500.00 42 11,907,000.00 37 33,349,900.00 30 23,226,000.0
0 

การพัฒนาด้านการส่งเสริม
การศกึษา และพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

79 19,243,570.00 48 8,849,570.00 42 8,371,670.00 43 8,451,670.00 

ด้านการจัดระเบียบชุมชน 
สังคม และการรกัษาความ
สงบเรียบร้อย 

15 2,060,000.00 3 321,000.00 2 250,000.00 3 450,000.00 

ด้านการบริหารจัดการและ
การอนรุักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอ้ม 

9 1,780,000.00 7 750,000.00 1 60,000.00 1 60,000.00 

ด้านศิลปวัฒนธรรม จารีต
ประเพณี และภมูิปัญญา
ท้องถิ่น 

9 780,000.00 0 0.00 1 1,000,000.00 0 0.00 

กระบวนการบริหารจัดการ
ที่ดีในองค์กร และการมีสว่น
ร่วมของประชาชน 

25 25,586,000.00 1 20,000.00 1 20,000.00 1 20,000.00 

รวม 188 83,876,070.00 101 21,847,570.00 84 43,051,570.00 0 0.00 

 

 

 



แผนภูมิแสดงจ านวนโครงการ การจดัท าแผน 4 ป ี
เปรยีบเทียบตามยทุธศาสตร ์

  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 แผนภูมิแสดงมูลค่าโครงการ การจดัท าแผน 4 ป ี

เปรยีบเทียบตามยทุธศาสตร ์
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

การพฒันาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 

การพฒันาด้านการสง่เสริมการศึกษา และพฒันาคณุภาพชีวิต 

ด้านการจดัระเบียบชมุชน สงัคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 

ด้านการบริหารจดัการและการอนรัุกษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ด้านศิลปวฒันธรรม จารีตประเพณี และภมูิปัญญาท้องถ่ิน 

กระบวนการบริหารจดัการท่ีดีในองค์กร และการมีสว่นร่วมของประชาชน 

2564 2563 

2562 2561 

0.00 10,000,000.0020,000,000.0030,000,000.0040,000,000.00

การพฒันาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 

การพฒันาด้านการสง่เสริมการศึกษา และพฒันาคณุภาพชีวิต 

ด้านการจดัระเบียบชมุชน สงัคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 

ด้านการบริหารจดัการและการอนรัุกษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ด้านศิลปวฒันธรรม จารีตประเพณี และภมูิปัญญาท้องถ่ิน 

กระบวนการบริหารจดัการท่ีดีในองค์กร และการมีสว่นร่วมของประชาชน 

2564 2563 

2562 2561 



จ. การจดัท างบประมาณ 

      ผู้บริหารอบต.บ้านในดง ได้ประกาศใชข้้อบัญญตัิงบประมาณ เมือ่วนัที ่21 กนัยายน 2560 โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จ านวน 
44 โครงการ งบประมาณ 9,890,131.00 บาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ไดด้ังนี้         

   
ยุทธศาสตร ์ โครงการ 

งบประมาณ 
ตามข้อบญัญตั ิ

การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 8 2,446,900.00 

การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศกึษา และพัฒนาคุณภาพชวีิต 29 6,978,231.00 

ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรกัษาความสงบเรียบร้อย 1 150,000.00 

ด้านการบริหารจัดการและการอนุรกัษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 1 60,000.00 

ด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณ ีและภูมปัิญญาทอ้งถิน่ 4 245,000.00 

กระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองคก์ร และการมีส่วนร่วมของประชาชน 1 10,000.00 

รวม 44 9,890,131.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนภูมิแสดงจ านวนโครงการ ที่ได้รบัจดัสรรงบประมาณ 
เปรยีบเทียบตามยทุธศาสตร ์

  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 แผนภูมิแสดงจ านวนโครงการ ที่ได้รบัจดัสรรงบประมาณ 

เปรยีบเทียบตามยทุธศาสตร ์
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

0 10 20 30 40

การพฒันาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 

การพฒันาด้านการสง่เสริมการศึกษา และพฒันาคณุภาพชีวิต 

ด้านการจดัระเบียบชมุชน สงัคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 

ด้านการบริหารจดัการและการอนรัุกษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ด้านศิลปวฒันธรรม จารีตประเพณี และภมูิปัญญาท้องถ่ิน 

กระบวนการบริหารจดัการท่ีดีในองค์กร และการมีสว่นร่วมของประชาชน 

โครงการ 

โครงการ 

0.00 2,000,000.00 4,000,000.00 6,000,000.00 8,000,000.00

การพฒันาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 

การพฒันาด้านการสง่เสริมการศึกษา และพฒันาคณุภาพชีวิต 

ด้านการจดัระเบียบชมุชน สงัคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 

ด้านการบริหารจดัการและการอนรัุกษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ด้านศิลปวฒันธรรม จารีตประเพณี และภมูิปัญญาท้องถ่ิน 

กระบวนการบริหารจดัการท่ีดีในองค์กร และการมีสว่นร่วมของประชาชน 

งบประมาณ 
ตามข้อบัญญตั ิ

งบประมาณ 
ตามข้อบญัญติั 



รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ อบต.บ้านในดง  มีดังนี ้
 

       

  

ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
งบตาม

ข้อบญัญตั ิ
วัตถ ุ

ประสงค ์
ผลผลติ 

1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน ก่อสร้างถนน 
คสล.หมู่ที่ ๑ 
บ้านในดง 

  484,500.00 เพื่อให้การ
คมนาคมมี

ความรวดเรว็ 
ปลอดภัย การ
ขนย้ายพืชผล
ทางการเกษตร
ออกสู่ตลาดได้

อย่างมี
ประสิทธภิาพ 

จากไรน่ายนิพนธ ์ชาว
ไทย ถึง บ้านนางเชย 
แย้มน้อย กว้าง ๔ 
เมตร ยาว ๒๕๐ 

เมตร  

2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน ก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ที่ 
๓ บ้านหัวเข ้

  138,000.00 เพื่อให้การ
คมนาคมมี

ความรวดเรว็ 
ปลอดภัย การ
ขนย้ายพืชผล
ทางการเกษตร
ออกสู่ตลาดได้

อย่างมี
ประสิทธภิาพ 

จากบ้านนางบุญม ีถึง 
บ้านนางแจ้ง กว้าง 4 
เมตร ยาว 60 เมตร 

3 การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน ก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ที่ 
๓ บ้านหัวเข ้

  186,000.00 เพื่อให้การ
คมนาคมมี

ความรวดเรว็ 
ปลอดภัย การ
ขนย้ายพืชผล
ทางการเกษตร
ออกสู่ตลาดได้

อย่างมี
ประสิทธภิาพ 

จากบ้านนายศิร ิถึง 
บ้านนายเสา กว้าง 4 

เมตร ยาว 120 
เมตร 

4 การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน ก่อสร้างถนน
ลูกรัง หมู่ที่ 
๔ บ้านใหม่ 

  65,800.00 เพื่อให้การ
คมนาคมมี

ความรวดเรว็ 
ปลอดภัย 

จากไรน่ายสุชาต ิบุญ
ลอย ถึงไร่นางจันทิมา 
กว้าง 4 เมตร ยาว 

50 เมตร 



5 การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน ก่อสร้างถนน 
คสล.หมู่ที่ ๔ 

บ้านใหม่ 

  178,000.00 เพื่อให้การ
คมนาคมมี

ความรวดเรว็ 
ปลอดภัย 

จากบ้านนายณัฐวุฒ ิ 
ถึงบ้านนางผนั เมือง
เงิน กว้าง 4 เมตร 
ยาว 300 เมตร 

6 การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน ก่อสร้างถนน 
คสล. พร้อม
ฝังท่อระบาย
น้ าหมู่ที่ ๖ 
บ้านหนอง

ค่าง 

  497,000.00 เพื่อให้การ
คมนาคมมี

ความรวดเรว็ 
ปลอดภัย  

จากบ้านนายสนัน่ ถึง 
บ้านนางพรเพ็ญ 

กว้าง 3 เมตร ยาว 
280 เมตร 

7 การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน ติดตั้งไฟฟ้า
ส่องสว่างใน
พื้นที ่ หมู่ที่ 
๖ ต าบลบ้าน

ในดง 

  430,000.00 เพื่อให้
ประชาชนมี

ไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง เพื่อ

ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

สะพานหน้าปีัมน้ ามนั
นายไพบูลย์ ปลื้มจิตร ์

8 การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน ก่อสร้าง
เหมือง

คอนกรีต
เสริมเหล็ก

รูปตัวยู หมู่ที่ 
๕ บ้านในดง 

  467,600.00 เพื่อให้
ประชาชนมี

แหล่งน้ าไว้เพือ่
การอุปโภค - 
บริโภค และ

เพื่อท า
การเกษตร 

หมู่ที ่5 บ้านในดง 
ยาว 217 เมตร 

กว้าง 80 เซนติเมตร 
จากนานางจนิดา ถึง 

นานายสังเวียน  

9 การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศกึษา และพัฒนาคุณภาพชวีิต อบรมอาชีพ
ส าหรับ

ประชาชน 

  30,000.00 เพื่อให้
ประชาชนมี

รายได้เพิ่มขึน้ 

จัดอบรมอาชีพ
ส าหรับประชาชน
ต าบลบ้านในดง 

10 การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศกึษา และพัฒนาคุณภาพชวีิต เกษตร
ปลอดภัย
สุขภาพดีมี

รายได้ 

  30,000.00 เพื่อให้
ประชาชนมี

รายได้เพิ่มขึน้ 

ประชาชนต าบลบ้าน
ในดง 

11 การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศกึษา และพัฒนาคุณภาพชวีิต จัดสวัสดกิาร
สงเคราะห์
เบ้ียยังชีพ
ผู้สูงอายุ 

ผู้ด้อยโอกาส 
ผู้พิการ และ
ผู้ป่วยโรค

เอดส ์

  4,245,600.00 เพื่อพัฒนาคน 
และสังคม 

ส่วนรวมให้มี
คุณภาพชีวิตที่

ดี 

ผู้สูงอายุ ผุีีด้อยโอกาส 
ผู้พิการ และผู้ป่วย

โรคเอดส ์

12 การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศกึษา และพัฒนาคุณภาพชวีิต ส่งเสริมและ
พัฒนา

ศักยภาพ
ผู้ด้อยโอกาส 
คนไร้ที่พึ่ง 

  20,000.00 เพื่อให้
ผู้ด้อยโอกาส 
คนไร้ที่พึ่ง มี

ความเป็นอยู่ที่
ดีขึ้น 

ผู้ด้อยโอกาส คนไร้ที่
พึ่ง ต าบลบ้านในดง 



13 การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศกึษา และพัฒนาคุณภาพชวีิต บ าบัดฟื้นฟู
สมรรถภาพ
ทางกายผู้
พิการ และ
ผู้สูงอายุติด

เตียง 

  19,520.00 เพื่อช่วยเหลอื
ดูแลให้

ด ารงชีวิตอยู่ใน
ชุมชนได้เท่า
เทียมผูอ้ื่น 

ผู้พิการ ผู้สูงอายุติด
เตียง 

14 การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศกึษา และพัฒนาคุณภาพชวีิต ส่งเสริมและ
ฟื้นฟู

สมรรถภาพ
ทางกายของ

ผู้พิการ 
ผู้ด้อยโอกาส 
และผู้สูงอายุ

เบ้ืองต้น 

  20,000.00 เพื่อให้ผู้พิการ 
ผู้ป่วยติดเตียงมี
ความรู้เรือ่งการ

ดูแลสุขภาพ 

ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส 
และผู้สูงอายุ 

15 การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศกึษา และพัฒนาคุณภาพชวีิต พัฒนา
ส่งเสริม
ชมรม

ผู้สูงอายุ 

  46,620.00 เพือส่งเสริม
สุขภาพกาย 
สุขภาพจิต
ผู้สูงอายุ 

ผู้สูงอายุต าบลบ้านใน
ดง 

16 การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศกึษา และพัฒนาคุณภาพชวีิต จัดหาอาหาร
เสริม (นม)
ส าหรับเด็ก 

  511,626.00 เพื่อสงเสริม
สุขภาพของเดก็
ก่อนวัยเรียน 
และเดก็ในวัย

เรียน 

ศูนย์พัฒนาเดก็เล็ก 
และโรงเรียนบ้านใน

ดง 

17 การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศกึษา และพัฒนาคุณภาพชวีิต จัดงานวนั
เด็กแห่งชาต ิ

  60,000.00 เพื่อความรกั
และสามัคค ี

และมี
พัฒนาการทีด่ ี

จัดกิจกรรมวันเด็ก 

18 การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศกึษา และพัฒนาคุณภาพชวีิต จัดหาอาหาร
กลางวนั

ส าหรับเด็ก 

  1,116,600.00 เพื่อให้เดก็
ได้รับ

สารอาหารครบ
ทุกหมู ่

ศูนย์พัฒนาเดก็เล็ก
บ้านชายนา โรงเรียน

บ้านในดง 

19 การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศกึษา และพัฒนาคุณภาพชวีิต อนรุักษ์ฟื้นฟู
ภูมิปัญญา

เพื่อ
การศกึษา

ของเดก็และ
เยาวชน 

  30,000.00 เพื่ออนุรกัษ์ภูมิ
ปัญญาทอ้งถิน่ 
เพื่อการศกึษา
ของเดก็และ
เยาวชนรุน่

ต่อไป 

เด็กและเยาวชน 

20 การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศกึษา และพัฒนาคุณภาพชวีิต พัฒนาทกัษะ
การใช้

ภาษาอังกฤษ 
ภาษาจีน สู่ 

AEC 

  200,000.00 เพื่อให้เดก็ 
เยาวชน มี

ความรู้เพิ่มขึน้สู่ 
AEC 

เด็กเยาวชน และ
ประชาชนทั่วไป 

21 การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศกึษา และพัฒนาคุณภาพชวีิต พัฒนา
คุณภาพชีวิต
ของเดก็และ

เยาวชน 

  30,000.00 เพื่อให้เยาวชน
ได้รับการ

พัฒนาด้านต่าง 
ๆ  

เด็กและเยาวชนต าบล
บ้านในดง 



22 การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศกึษา และพัฒนาคุณภาพชวีิต ค่ายสภาเด็ก
และเยาวชน

จิตอาสา
พัฒนาสู่
ความเป็น
ผู้น าชุมชน 

  70,000.00 เพื่อส่งเสริม
และพัฒนา

ศักยภาพของ
สภาเด็กและ

เยาวชน 

สภาเด็กและเยาวชน
ต าบลบ้านในดง 

23 การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศกึษา และพัฒนาคุณภาพชวีิต ป้องกันและ
ควบคุมโรค
พิษสุนัขบ้า 

  40,000.00 เพื่อป้องกันโรค
พิษสุนัขบ้า 

หมู่ที ่1 - หมู่ที่ 6 

24 การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศกึษา และพัฒนาคุณภาพชวีิต ส่งเสริม
สุขภาพกลุม่

เสี่ยงโรค
เรื้อรัง 

  28,970.00 เพื่อลดอัตรา
ป่วยด้วยโรค

เรื้อรังในชมุชน 

หมู่ที ่1- หมู่ที่ 6 

25 การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศกึษา และพัฒนาคุณภาพชวีิต รณรงค์
ป้องกัน
ควบคุม

ไข้เลือดออก 

  64,365.00 เพื่อป้องกัน
ควบคุมและลด
ปัญหาการแพร่
ระบาดของโรค
ไข้เลือดออก 

หมู่ที ่1 - หมู่ที่ 6 

26 การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศกึษา และพัฒนาคุณภาพชวีิต รณรงค์
ค้นหาผู้ป่วย
มะเรง็ปาก

มดลูก มะเร็ง
เต้านมใน
กลุ่มเสี่ยง 

  10,420.00 เพื่อลดอัตรา
ป่วยและตาย
ด้วยโรคมะเร็ง
ปากมดลกูและ
มะเรง็เต้านม 

หมู่ที ่1 - หมู่ที่ 6 

27 การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศกึษา และพัฒนาคุณภาพชวีิต ส่งเสริม
สุขภาพและ

ควบคุม
โรคเบาหวาน 
และความดัน

โลหิตสูง
ประจ า
หมู่บ้าน 

  47,900.00 เพื่ออบรมให้
ความรู้ฝกึ
ทักษะและ
ส่งเสริมการ
ปฏิบัติหน้าที ่

แกอ่สม.เพื่อไป
ท าหน้าที่ดูแล

ผู้ป่วยเบาหวาน 
และความดัน

โลหิตสูง 

หมู่ที ่1 - หมู่ที่ 6 

28 การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศกึษา และพัฒนาคุณภาพชวีิต ต าบลนมแม่
เพื่อสายใย

รัก 

  18,720.00 เพื่อส่งเสริมให้
หญิงตั้งครรภ์
ฝากครรภ์กอ่น 
๑๒ สัปดาห์ 
เพื่อส่งเสริม
การเลี้ยงลูก
ด้วยนมแม ่

หญิงตั้งครรภ์ต าบล
บ้านในดง 



29 การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศกึษา และพัฒนาคุณภาพชวีิต วัยใส NO 
บุหรี่ 

  18,000.00 เพื่อให้เดก็และ
เยาวชนรูถ้ึงพิษ

ภัยของบุหรี ่ 
 

เพื่อให้เดก็และ
เยาวชนพัฒนา

ทักษะชวีิต 
รู้ทนั รู้ปฏิเสษ 
ไม่ไปเกี่ยวข้อง
กับบุหรี่ และ
ยาเสพติด 

เด็กและเยาวชนต าบล
บ้านในดง 

30 การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศกึษา และพัฒนาคุณภาพชวีิต มหกรรมคน
ต าบลบ้านใน
ดงร่วมลีลาศ

ส่งเสริม
สุขภาพ

ปราศจาก
แอลกอฮอล ์

  30,000.00 เพื่อส่งเสริม
สุขภาพของคน 

เพื่อ
ปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมการ
บริโภค

แอลกอฮอล ์
เพื่อให้คนใน
ชุมชนชว่ย
รณรงคแ์ละ

เป็น
กระบอกเสียง
ให้กับคนใน

ครอบครัวและ
ชุมชนหันมา

ออกก าลังกาย 
ลดการดื่ม

แอลกอฮอล ์

ชมรมผู้สงูอายุ ชมรม
แอโรบิค เดก็และ

เยาวชนและ
ประชาชนทั่วไป 

31 การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศกึษา และพัฒนาคุณภาพชวีิต สุขภาพดีเริ่ม
ที่ครอบครัว 

  34,920.00 เพื่อคนใน
ครอบครัวได้
ร่วมเรียนรู้ใน

การดแูล
สุขภาพ 

ครอบครัวท า
กิจกรรม

ร่วมกัน สร้าง
สัมพันธภาพที่ด ี
ครอบครัวท า

กิจกรรม
ส่งเสริมการ

ปลูกผักกินเอง
ในครอบครัว
เพื่อสุขภาพ 

ครอบครัวพรอ้ม
สมาชิกในครอบครัว  



32 การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศกึษา และพัฒนาคุณภาพชวีิต แข่งขนักฬีา
ภายในต าบล 
บ้านในดง 

  100,000.00 เพื่อตอ่ต้าน 
ป้องกัน ปัญหา 
ยาเสพติด เพือ่
พัฒนาคน และ
สังคม ส่วนรวม
ให้มีคุณภาพ

ชีวิตที่ด ี

เด็ก เยาวชน และ 
ประชาชนทั่วไป 
ต าบลบ้านในดง 

33 การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศกึษา และพัฒนาคุณภาพชวีิต รณรงค์ตรวจ
พัฒนาการ

เด็ก 

  12,190.00 เพื่อส่งเสริม
และสนับสนุน
ให้บิดามารดามี

ความรูแ้ละ
ทักษะเรือ่ง
พัฒนาการ

สมวัย 

ผู้ปกครองเดก็อายุ 0-
5 ปี 

34 การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศกึษา และพัฒนาคุณภาพชวีิต รณรงค์ตรวจ
สุขภาพช่อง

ปากใน
ผู้สูงอายุ 

และเดก็ 0-
5 ปี 

  10,420.00 เพื่อให้ผู้สูงอายุ
และเดก็ ได้รับ

การตรวจ
สุขภาพช่อง

ปาก 

ผู้สูงอายุ และเดก็ 0-
5 ปี 

35 การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศกึษา และพัฒนาคุณภาพชวีิต พัฒนาและ
สร้างเสริม
ศักยภาพ
ผู้สูงอายุ

ต าบลบ้านใน
ดง 

  37,340.00 เพื่อให้เกิดการ
น าใช้ข้อมูล 

และเกิดระบบ
การจดัการ

ข้อมูลผู้สูงอายุ 

หมู่ที ่1 - หมู่ที่ 6 

36 การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศกึษา และพัฒนาคุณภาพชวีิต ป่ันเพื่อ
สุขภาพ

สร้างสรรค์
สังคม 

  55,020.00 เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนมี
สมรรถภาพ

ร่างกาย
แข็งแรง
สมบูรณ ์

ห่างไกลโรค 

ประชาชนทั่วไป หมู่ที่ 
1-หมู่ที่ี 6 

37 การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศกึษา และพัฒนาคุณภาพชวีิต พัฒนา
ศักยภาพ
กรรมการ
กองทุน

หลักประกัน
สุขภาพใน

ระดับ
ท้องถิ่นต า
บบ้านในดง 

  40,000.00 เพื่อให้การ
บริหารกองทนุ

เกิด
ประสิทธภิาพ 

คณะกรรมการ
กองทุนและ
คณะท างาน 

38 ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรกัษาความสงบเรียบร้อย ฝึกทบทวน
อาสาสมัคร
ป้องกันภัย

ฝ่ายพลเรือน 

  150,000.00 เพื่อเพิม่
ศักยภาพให้กับ
กลุ่ม อปพร. 

อปพร.ต.บ้านในดง 



39 ด้านการบริหารจัดการและการอนุรกัษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอ้ม 

รณรงคก์าร
ก าจัดขยะ
และการคัด
แยกขยะทุก
ครัวเรือน 

  60,000.00 เพื่อให้เกิด
ความสะอาด
และความเป็น

ระเบียบ
เรียบร้อย 

หมู่ที ่๑ - หมู่ที่ ๖  

40 ด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณ ีและภูมปัิญญาทอ้งถิน่ เข้ารว่มงาน
มหกรรม

การเกษตร
และของดีท่า

ยาง 

  135,000.00 เพื่อส่งเสริม
การท่องเที่ยว 

ต าบลบ้านในดง 

41 ด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณ ีและภูมปัิญญาทอ้งถิน่ ครอบครัวสุข
สันต ์

ผู้สูงอายุ
สดใส 

  50,000.00 เพื่อส่งเสริมให้
ครอบครัวและ
ผู้สูงอายุได้ท า

กิจกรรม
ร่วมกัน 

ต าบลบ้านในดง 

42 ด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณ ีและภูมปัิญญาทอ้งถิน่ ร่วมรักษ์
สายน้ าตาม

วิถีไทย 

  40,000.00 เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนได้

อนรุักษ์
วัฒนธรรม 

ประเพณขีอง
ไทย 

ต าบลบ้านในดง 

43 ด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณ ีและภูมปัิญญาทอ้งถิน่ โครงการ
เผยแพร่
กิจกรรม

วัฒนธรรม
ประเพณี
ท้องถิ่น

อ าเภอท่า
ยางในงาน 
พระนครคีรี 
ประจ าปี 
๒๕๖๑ 

  20,000.00 เพื่อรว่มสืบ
สานและฟืน้ฟู

ธ ารงไว้ซึ่ง
ขนบธรรมเนียม

ประเพณี
ท้องถิ่น 

อปท.ในเขตอ าเภอท่า
ยาง 

44 กระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองคก์ร และการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน 

จัดอบรม
เรื่องการ

ป้องกันการ
ทุจรติ 

  10,000.00 เพื่อพัฒนา
ประสิทธภิาพ
ในการบริหาร
และจัดการ

องค์กร 

ผู้บริหาร สมาชิกสภา 
พนักงานเจ้าหน้าที ่

  

 

 

 

 

 

 

 



 

ฉ. การใช้จ่ายงบประมาณ 

     

    อบต.บ้านในดง มีการใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ  โดยได้มีการกอ่หนี้ผกูพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 22 
โครงการ  จ านวนเงนิ 8,232,434  บาท  มีการเบิกจ่ายงบประมาณจ านวน 19 โครงการ จ านวนเงนิ 6,702,309  ล้านบาท  สามารถจ าแนกตาม
ยุทธศาสตร์ ได้ดังนี ้

     
ยุทธศาสตร ์ โครงการ 

การก่อหนีผ้กูพนั/ 
ลงนามในสญัญา 

โครงการ การเบกิจ่ายงบประมาณ 

การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 6 1,880,000.00 3 1,357,430.00 

การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศกึษา 
และพัฒนาคุณภาพชีวิต 

12 6,255,718.76 12 5,248,163.88 

ด้านการบริหารจัดการและการอนุรกัษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

1 53,950.00 1 53,950.00 

ด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณ ี
และภูมิปัญญาทอ้งถิน่ 

2 36,615.00 2 36,615.00 

กระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองคก์ร 
และการมีสว่นร่วมของประชาชน 

1 6,150.00 1 6,150.00 

รวม 22 8,232,433.76 19 6,702,308.88 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ ที่มกีารกอ่หนี้ผกูพัน/ลงนามในสัญญา มีดังนี้ 

         

  

ยุทธ 
ศาสตร ์

โครงการ 
แหล่งที ่
มางบ 

ประมาณ 
งบตามข้อบญัญตั ิ วงเงินตามสญัญา คู่สญัญา วันที่เซ็นสญัญา 

ระยะเวลา
การด าเนิน 

งาน 

1 การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพืน้ฐาน 

ก่อสร้างถนน 
คสล.หมู่ที่ ๑ 
บ้านในดง 

  484,500.00 476,000.00 01/2561 15/01/2561 60 

2 การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพืน้ฐาน 

ก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ที่ 
๓ บ้านหัวเข ้

  138,000.00 138,000.00 03/2561 05/03/2561 30 

3 การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพืน้ฐาน 

ก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ที่ 
๓ บ้านหัวเข ้

  186,000.00 186,000.00 05/2561 05/03/2561 30 

4 การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพืน้ฐาน 

ก่อสร้างถนน 
คสล.หมู่ที่ ๔ 
บ้านใหม่ 

  178,000.00 178,000.00 04/2561 05/03/2561 45 

5 การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพืน้ฐาน 

ก่อสร้างถนน 
คสล. พร้อม
ฝังท่อระบาย
น้ าหมู่ที่ ๖ 
บ้านหนอง
ค่าง 

  497,000.00 484,000.00 06/2561ลว.
22 พ.ค.
2561 

22/05/2561 60 

6 การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพืน้ฐาน 

ติดตั้งไฟฟ้า
ส่องสว่างใน
พื้นที ่ หมู่ที่ 
๖ ต าบลบ้าน
ในดง 

  430,000.00 418,000.00 08/2561 08/10/2561 30 



7 การพัฒนาด้านการ
ส่งเสริมการศึกษา 
และพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

อบรมอาชีพ
ส าหรับ
ประชาชน 

  30,000.00 7,200.00 ค่าตอบแทนวิ
ยากร3คน 

13/06/2561 2 

          2,000.00 รายงานขอจ้าง 18/06/2561 3 

          2,000.00 รายงานขอจ้าง 18/06/2561 3 

          1,300.00 รายงานขอจ้าง 18/06/2561 3 

          17,000.00 ใบสั่งจ้างที่
17/2561 

04/06/2561 5 

          500.00 รายงานขอจ้าง 04/06/2561 3 

8 การพัฒนาด้านการ
ส่งเสริมการศึกษา 
และพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

เกษตร
ปลอดภัย
สุขภาพดีมี
รายได้ 

  30,000.00 3,700.00 ใบสั่งซ้ือที่
10/2561 

17/01/2561 5 

          6,000.00 ใบสั่งจ้างที่
9/2561 

22/01/2561 5 

          6,000.00 ใบสั่งจ้างที่ 
10/2561 

23/01/2561 3 

          500.00 รายงานขอจ้าง 22/01/2561 3 

          9,000.00 ค่าตอบแทน
วิทยากร 5 คน 

29/01/2561 2 



9 การพัฒนาด้านการ
ส่งเสริมการศึกษา 
และพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

จัดสวัสดกิาร
สงเคราะห์
เบ้ียยังชีพ
ผู้สูงอายุ 
ผู้ด้อยโอกาส 
ผู้พิการ และ
ผู้ป่วยโรค
เอดส ์

  4,245,600.00 4,245,600.00 - 02/10/2560 365 

10 การพัฒนาด้านการ
ส่งเสริมการศึกษา 
และพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

จัดหาอาหาร
เสริม (นม)
ส าหรับเด็ก 

  511,626.00 274,913.88 ใบสั่งซ้ือที่ 
3/2561 ลว.
1พ.ย.60 

01/11/2560 145 

          233,754.88 สัญญาซ้ือขายที่
01/2561 
ลว.15พ.ค.61 

15/05/2561 124 

11 การพัฒนาด้านการ
ส่งเสริมการศึกษา 
และพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

จัดงานวนั
เด็กแห่งชาต ิ

  60,000.00 5,400.00 ค่าตอบแทน
วิทยากร 

11/01/2561 2 

          30,000.00 ใบสั่งซ้ือที่
9/2561ลว.9
ม.ค.61 

09/01/2561 5 

          3,850.00 ใบสั่งซ้ือ
10/2561ลว.
9ม.ค.61 

09/01/2561 3 



          1,300.00 รายงานขอจ้าง 
ส านักปลัด 

10/01/2561 3 

          2,500.00 รายงานขอจ้าง 
ส านักปลัด  

12/01/2561 3 

12 การพัฒนาด้านการ
ส่งเสริมการศึกษา 
และพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

จัดหาอาหาร
กลางวนั
ส าหรับเด็ก 

  1,116,600.00 351,700.00 - 02/10/2560 365 

          764,900.00 - 02/10/2560 365 

13 การพัฒนาด้านการ
ส่งเสริมการศึกษา 
และพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

อนรุักษ์ฟื้นฟู
ภูมิปัญญา
เพื่อ
การศกึษา
ของเดก็และ
เยาวชน 

  30,000.00 25,200.00 - 27/09/2561 3 

14 การพัฒนาด้านการ
ส่งเสริมการศึกษา 
และพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

พัฒนาทกัษะ
การใช้
ภาษาอังกฤษ 
ภาษาจีน สู่ 
AEC 

  200,000.00 96,600.00 ค่าตอบแทน
วิทยากร 

06/03/2561 2 



15 การพัฒนาด้านการ
ส่งเสริมการศึกษา 
และพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

พัฒนา
คุณภาพชีวิต
ของเดก็และ
เยาวชน 

  30,000.00 30,000.00 โรงเรียนบ้านใน
ดง 

16/01/2561 2 

16 การพัฒนาด้านการ
ส่งเสริมการศึกษา 
และพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

ป้องกันและ
ควบคุมโรค
พิษสุนัขบ้า 

  40,000.00 16,800.00 ใบสั่งซ้ือที่ 
34/2561 

01/08/2561 7 

17 การพัฒนาด้านการ
ส่งเสริมการศึกษา 
และพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

วัยใส NO 
บุหรี่ 

  18,000.00 3,600.00 ค่าตอบแทน
วิทยากร 3คน 

13/06/2561 2 

          3,900.00 รายงานขอจ้าง 
28พ.ค.2561 

28/05/2561 3 

          3,500.00 รายงานขอจ้าง 
ลว.28พ.ค.
2561 

28/05/2561 3 

          7,000.00 ใบสั่งจ้างที่
16/2561ลว.
1มิ.ย.2561 

01/06/2561 3 



18 การพัฒนาด้านการ
ส่งเสริมการศึกษา 
และพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

แข่งขนักฬีา
ภายในต าบล 
บ้านในดง 

  100,000.00 63,030.00 20/2561 07/05/2561 7 

          36,970.00 ค่าตอบแทน
กรรมการ 

23/05/2561 3 

19 ด้านการบริหาร
จัดการและการ
อนรุักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

รณรงคก์าร
ก าจัดขยะ
และการคัด
แยกขยะทุก
ครัวเรือน 

  60,000.00 3,600.00 รายงานขอซ้ือ
กองช่าง 

18/12/2560 3 

          450.00 รายงานขอจ้าง 
กองช่าง 19
ธ.ค.60 

19/12/2560 3 

          18,000.00 ใบสั่งจ้างที่
02/2561 

18/12/2560 15 

          6,000.00 ใบสั่งซ้ือที่
5/2561ลว.
13ธ.ค. 

13/12/2560 5 

          3,000.00 ใบสั่งจ้างที่
08/2561 

20/12/2560 5 

          6,000.00 ใบสั่งจ้างที่
05/2561ลว.
22ธ..60 

21/12/2560 5 

          3,600.00 ค่าตอบแทน
วิทยากร 2 คน 

26/12/2560 2 

          3,600.00 ค่าตอบแทน
วิทยากร 

25/12/2560 2 



          4,500.00 ใบสั่งจ้างที่
06/2561ลว.
22ธ.ค.60 

22/12/2560 5 

          5,200.00 เงินรางวัล 25/12/2560 3 

20 ด้านศิลปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณี และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

เข้ารว่มงาน
มหกรรม
การเกษตร
และของดีท่า
ยาง 

  135,000.00 19,500.00 ใบสั่งจ้างที่
11/2561 

20/03/2561 3 

21 ด้านศิลปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณี และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ครอบครัวสุข
สันต์ 
ผู้สูงอายุ
สดใส 

  50,000.00 3,600.00 ค่าตอบแทน
วิทยากร 

16/04/2561 2 

          10,000.00 ใบสั่งจ้างที่
12/2561 

11/04/2561 5 

          500.00 รายงานขอจ้าง 09/04/2561 3 

          1,015.00 รายงานขอซ้ือ 09/04/2561 3 

          2,000.00 รายงานขอจ้าง 09/04/2561 3 

22 กระบวนการบริหาร
จัดการที่ดีในองคก์ร 
และการมีสว่นร่วม
ของประชาชน 

จัดอบรม
เรื่องการ
ป้องกันการ
ทุจรติ 

  10,000.00 1,900.00 รายงานขอจ้าง 
ลว.2ส.ค.61 

02/08/2561 3 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานสรปุผลการด าเนนิงาน ป ี2561 
อบต.บา้นในดง 

          1,900.00 รายงานขอจ้าง 
ลว. 2 ส.ค.61 

02/08/2561 3 

          450.00 รายงานขอจ้าง 
ลว.26 ก.ค.61 

26/07/2561 3 

          1,900.00 รายงานขอซ้ือ 
ลว.2 ส.ค.61 

02/08/2561 3 

         



           

ยุทธ 
ศาสตร์ 

แผนการด าเนินการ 
ทั้งหมด 

อนุมัติงบประมาณ ลงนามสญัญา เบกิจ่าย 100% 

จ า 
นวน 

งบ 
ประมาณ 

จ า 
นวน 

งบ 
ประมาณ 

จ า 
นวน 

งบ 
ประมาณ 

จ า 
นวน 

งบ 
ประมาณ 

จ า 
นวน 

งบ 
ประมาณ 

การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพืน้ฐาน 

51 34,426,500.00 8 2,446,900.00 6 1,880,000.00 3 1,357,430.00 2 894,000.00 

การพัฒนาด้านการ
ส่งเสริมการศึกษา 
และพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

79 19,243,570.00 29 6,978,231.00 12 6,255,718.76 12 5,248,163.88 9 4,605,250.00 

ด้านการจัดระเบียบ
ชุมชน สังคม และ
การรักษาความสงบ
เรียบร้อย 

15 2,060,000.00 1 150,000.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 



ด้านการบริหาร
จัดการและการ
อนรุักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

9 1,780,000.00 1 60,000.00 1 53,950.00 1 53,950.00 1 53,950.00 

ด้านศิลปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณี และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

9 780,000.00 4 245,000.00 2 36,615.00 2 36,615.00 2 36,615.00 



กระบวนการ
บริหารจัดการที่ดี
ในองค์กร และการ
มีส่วนร่วมของ
ประชาชน 

25 25,586,000.00 1 10,000.00 1 6,150.00 1 6,150.00 1 6,150.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนภูมิแสดงจ านวนโครงการ เปรยีบเทยีบตามขั้นตอน 
เปรยีบเทียบตามยทุธศาสตร ์

  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 แผนภูมิแสดงมูลค่าโครงการ เปรียบเทยีบตามขั้นตอน 

เปรยีบเทียบตามยทุธศาสตร ์
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ทั้งหมด 

0.00 10,000,000.00 20,000,000.00 30,000,000.00 40,000,000.00

การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษา และพัฒนาคุณภาพชีวิต 

ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 

ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

กระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กร และการมีส่วนร่วมของประชาชน 

100% 

เบิกจ่าย 

ลงนามสัญญา 

อนุมัติงบประมาณ 

แผนการด าเนินการ 
ทั้งหมด 



 

ช.ผลการด าเนินงาน 

 อบต.บ้านในดง ได้ด าเนินการโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ  ปี 2561 ในเขตพืน้ที่ โดยได้รับความรว่มมอื การส่งเสรมิและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และ
ภาคเอกชนในพื้นที่ตลอดจนโครงการตา่งๆ ประสบผลส าเรจ็ด้วยด ีก่อให้เกิดประโยชนแ์ก่ประชาชนทั้งในพืน้ทีแ่ละพืน้ที่ใกล้เคียง โดยมีผลการด าเนินงานที่ส าคัญดังนี ้
    อปท. ใส่ข้อมูลผลการด าเนินการ เช่น แผนภูมิ ตาราง กราฟเปรียบเทียบ รูปถ่าย  
ผลการส ารวจความคิดเห็นของประชาชน หรือ ข้อมูลผลการด าเนินงานด้านอืน่ ๆ  

  

 

1. ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ ๑ บ้านในดง  

 
 

 
2. ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างในพื้นที ่ หมู่ที ่๖ ต าบลบ้านในดง  

 
  

 
3. อบรมอาชีพส าหรับประชาชน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 
4. จัดสวัสดกิารสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ผู้พกิาร และผู้ป่วยโรคเอดส ์

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. จัดงานวันเด็กแห่งชาต ิ

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
6. อนรุักษ์ฟืน้ฟูภูมิปัญญาเพือ่การศึกษาของเด็กและเยาวชน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
7. พัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน สู่ AEC 

 

 
 
 

 



 
8. พัฒนาคุณภาพชวีิตของเดก็และเยาวชน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
9. ป้องกนัและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
10. วัยใส NO บุหรี่ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
11. แข่งขนักฬีาภายในต าบล บ้านในดง 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
12. รณรงคก์ารก าจดัขยะและการคัดแยกขยะทุกครัวเรอืน 

 
  

 
13. เข้ารว่มงานมหกรรมการเกษตรและของดีท่ายาง 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
14. ครอบครวัสุขสนัต ์ผู้สูงอายุสดใส 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
15. จัดอบรมเรื่องการป้องกนัการทจุริต 

 

 

   

 

 

 

 

 



 

ซ.คณะกรรมการ 
    

      
ประเภท ชื่อ ต าแหน่ง เบอร์โทรศัพท ์ เบอร์มือถือ email 

ติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา 

1. นายปรีชา  หนูนอ้ย 
2. นางปัญญา ทวกีาญจน ์
3. นางบุญนภา  ต้วมส ี
4. นายปรีชา สงคราม 
5. นางบุปผา สมานมิตร 
6. นางธนวรรณ อภัยพงศ์ 
7. นายอุทัยวฒุิ  กลิ่นกรุน่ 
8. นางอาภรณ์  ทนย้ิม 
9. นายนิพนธ์  ชาวไทย 
10. นายวิศิษฐ์  สังข์สุวรรณ 

ประธานกรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการและเลขานกุาร 

032-452258 
032-452258 
032-452258 
032-452258 
032-452258 
032-452258 
032-452258 
032-452258 
032-452258 
032-452258 

089-5485608 
087-1669175 
089-0890796 
089-5402497 
085-2655663 
089-0875580 
080-6592772 
086-1678645 
091-5796166 
061-4384997 

 

 

    ทั้งนี ้หากประชาชนทุกท่านหรือหน่วยงานราชการตา่งๆ ที่เกี่ยวขอ้งมีขอ้สงสัยหรือมีความประสงค์จะเสนอตวามคิดเห็นหรือขอ้เสนอแนะ การ
บริหารงานของ อบต.บ้านในดง ทราบ เพื่อจะได้พิจารณาการวางแผนพัฒนาและปรับปรุงการด าเนินการ ตอบสนองความต้องการของประชาชนในพืน้ที่ใน
ระยะต่อไป 
    จึงประกาศมาเพือ่ทราบโดยทั่วกนั 

  

 

 
 
 
ประกาศ  ณ  วันที ่ 19 ตุลาคม 2561 

 

 
 
 
 
           (นายถนอง แสงศิลา) 

  
นนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านในดง 

    

 

 

 

 

 


