
 
ประกาศ อบต.บ้านในดง 

เรื่อง การรายงานผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2559 
******************************************* 

     ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 
30(5) ก าหนดให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อ สภาท้องถิ่น 
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนทราบโดยทั่วไป
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  
    ดังนั้นเพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 30(5) อบต.บ้านในดง จึงขอประกาศผลการด าเนินงานการจัดท า
งบประมาณ การใช้จ่าย และผลการด าเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ในรอบ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มา เพ่ือให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและก ากับการบริหารจัดการอบต.
บ้านในดง ดังนี้ 
ก. วิสัยทัศน์ ของอบต.บ้านในดง  
    "ต าบลบ้านในดงเป็นชุมชนน่าอยู่ การคมนาคมสะดวก ระบบสาธารณูปโภคครบครัน มีคุณภาพชีวิตที่ดี ชุมชน
มีส่วนร่วม การบริหารจัดการที่ดี ก้าวน าเศรฐกกิจ  
ข. พันธกิจ ของอบต.บ้านในดง  
    ๑.จัดให้มีและบ ารุงรักฐาทางบกและทางน้ า และมีการวางระบบผังเมือง  
    ๒.จัดให้มีระบบสาธารณูปโภคให้ครบครันในทุกพ้ืนที่  
    ๓.ส่งเสริมด้านการศึกฐา ด้านอนามัย ด้านสิ่งแวดล้อม และความเป็นอยู่ของประชาชน  
    ๔.จัดให้มีการประชาคมหมู่บ้าน ต าบล และส่งเสริมให้ประชาชนเข้าร่วมในการด าเนินงาน  
    ๕.พัฒนาระบบการบริหารงาน  
    ๖.บ ารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน  
    ๗.ก าจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ าเสีย 
ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ของอบต.บ้านในดงได้ก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ไว้ 6 
ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
    การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนกาน 
        1. พัฒนา ปรับปรุง และบ ารุงรักฐา ถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ า ฯลฯ 
        2. แนวทางการพัฒนา พัฒนาแหล่งน้ า และระบบประปาหมู่บ้าน 
        3. แนวทางการพัฒนา ขยายเขตบริการไฟฟ้าให้ทั่วถึง พร้อมไฟฟ้าสาธารณะ 
        4. แนวทางการพัฒนา จัดท าผังเมืองรวม และผังเมืองเฉพาะ 
        5. แนวทางการพัฒนา พัฒนาระบบจราจร 
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    การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกฐา และคุณภาพชีวิต 
        1. พัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้ประชาชนมีรายได้เพ่ิมข้ึน 
        2. พัฒนาการศึกฐา ทั้งในระบบ และนอกระบบ 
        3. ส่งเสริมสุขภาพอนามัย รวมถึงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และโรคติดต่อ 
        4. ส่งเสริมกีฬาและนันทนาการทุกระดับ 
        5. ส่งเสริมสวัสดิการสังคม 
        6. ปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและจัดการเก่ียวกับท่ีอยู่อาศัย 
 
    การพัฒนา ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักฐาความสงบเรียบร้อย 
        1. รักฐาความสงบเรียบร้อย และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
        2. จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
        3. ส่งเสริมและให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่และประชาชนในการป้องกันอาชญากรรม 
 
    สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
        1. สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
        2. เฝ้าระวังและป้องกันทรัพยากรธรรมชาิติและสิ่งแวดล้อม 
        3. บ าบัดและฟ้ืนฟู้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
        4. จัดระบบบ าบัดน้ าเสีย 
        5. บ าบัดและจัดการขยะ 
        6. ป้องกันอุทกภัย 
        7. พัฒนาภูมิทัศน์ สิ่งแวดล้อมเมือง และแม่น้ าสายหลัก 
 
    การพัฒนา ด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
        1. ส่งเสริมและเผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
        2. อนุรักฐ์ศิลปวัฒนธรรม โบราณสถาน โบราณวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ 
 
    การพัฒนา กระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กร และการมีส่วนร่วมของประชาชน 
        1. พัฒนาการบริหารจัดการที่ดีในองค์กร 
        2. ปรับปรุงและพัฒนาบุคลากรในองค์กร 
        3. ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ และสถานที่ปฏิบัติงาน 
        4. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานของท้องถิ่น 
        5. ส่งเสริมความรู้ ความสนใจเกี่ยวกับกิจการของท้องถิ่น 
        6. ปรับปรุงและพัฒนารายได้ 

ง. การวางแผน 
    อบต.บ้านในดง ได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ. 2559-2561) ตาม
กระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548 โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับ
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ฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพ้ืนที่ ก่อนน ามาจัดท าโครงการเพ่ือพัฒนาพื้นที่ ที่บรรจุไว้
ในแผนพัฒนา 3 ปี ต่อไป  
    อบต.บ้านในดง ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ. 2559-2561) เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2558 โดยได้
ก าหนดโครงการที่จะด าเนินการตามแผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ. 2559-2561) 

 

แผนภูมิแสดงจ านวนโครงการ การจัดท าแผน 3 ปี 
เปรียบเทียบตามยุทธศาสตร์ 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิแสดงมูลค่าโครงการ การจัดท าแผน 3 ปี 
เปรียบเทียบตามยุทธศาสตร์ 
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การพฒันาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน

การพฒันาด้านการสง่เสริมการศึกษา และคณุภาพชีวิต

การพฒันา ด้านการจดัระเบียบชมุชน สงัคม และการรักษาความ…

สร้างจิตส านึกและความตระหนกัในการจดัการ…

การพฒันา ด้านศิลปวฒันธรรม จารีตประเพณี และภมูิปัญญา…

การพฒันา กระบวนการบริหารจดัการท่ีดีในองค์กร และการมี…
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การพฒันาด้านการสง่เสริมการศึกษา และคณุภาพชีวิต

การพฒันา ด้านการจดัระเบียบชมุชน สงัคม และการรักษาความ…

สร้างจิตส านึกและความตระหนกัในการจดัการทรัพยากรธรรมชาติ…

การพฒันา ด้านศิลปวฒันธรรม จารีตประเพณี และภมูิปัญญาท้องถ่ิน

การพฒันา กระบวนการบริหารจดัการท่ีดีในองค์กร และการมีสว่น…
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จ. การจัดท างบประมาณ 

      ผู้บริหาร ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ เมื่อวันที่ 25/09/2558 โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ใน
ข้อบัญญัติงบประมาณ จ านวน 39 โครงการ งบประมาณ 15,423,432.53 บาท สามารถจ าแนกตาม
ยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้         

ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
งบประมาณ 

ตามข้อบัญญัติ 
การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นกาน 15 8,705,255.53 
การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกฐา และคุณภาพชีวิต 15 5,907,650.00 
การพัฒนา ด้านการจัดระเบียบชุมชน สงัคม และการรักฐาความสงบเรียบร้อย - - 
สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม - - 
การพัฒนา ด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 4 224,744.00 
การพัฒนา กระบวนการบรหิารจัดการที่ดีในองค์กร และการมีส่วนรว่มของประชาชน 5 585,783.00 

รวม 39 15,423,432.53 

 

แผนภูมิแสดงจ านวนโครงการ ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ 
เปรียบเทียบตามยุทธศาสตร์ 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิแสดงจ านวนโครงการ ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ 
เปรียบเทียบตามยุทธศาสตร์ 
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การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นกาน

การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกฐา และคุณภาพชีวิต

การพัฒนา ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักฐาความสงบเรียบร้อย

สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ…

การพัฒนา ด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถ่ิน

การพัฒนา กระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กร และการมีส่วนร่วมของ…
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การพัฒนา ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักฐาความสงบเรียบร้อย

สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

การพัฒนา ด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถ่ิน

การพัฒนา กระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กร และการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน

งบประมาณ
ตามข้อบัญญัติ

งบประมาณ
ตามข้อบัญญัติ
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รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ อบต.บ้านในดง  มีดังนี ้  
       

  

ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
งบตาม

ข้อบญัญตั ิ
วัตถ ุ

ประสงค ์
ผลผลติ 

1 การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพืน้กาน 

ก่อสร้างถนน คสล. 
หมู่ที่ 1 บ้านในดง  

  84,000.00 เพื่อให้การคมนาคมมี
ความรวดเรว็ ปลอดภัย 

การขนย้ายพืชผลทางการ
เกฐตรออกสู่ตลาดได้
อย่างมีประสทิธิภาพ 

หมู่ที่ 1 บ้านในดง กว้าง 
3 เมตร ยาว 55 เมตร 

จากบ้านนางเพญ็จนัทร์ สี
แดง ถึง ไร่นางรัชนกีร 

เกตุสรุิโย 

2 การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพืน้กาน 

ก่อสร้างถนน คสล. 
หมู่ที่ 1 บ้านในดง 

  228,000.00 เพื่อให้การคมนาคมมี
ความรวดเรว็ ปลอดภัย 

การขนย้ายพืชผลทางการ
เกฐตรออกสู่ตลาดได้
อย่างมีประสทิธิภาพ 

หมู่ที ่1 บ้านในดง กว้าง 
4 เมตร ยาว 109 เมตร 
จากไรน่างพิมพ์ใจ จันทร์

สมุทร ถึง บ้านนาย
ไพฑูรย์ พันธ์สุข 

3 การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพืน้กาน 

ก่อสร้างถนน คสล. 
หมู่ที่ 1 บ้านในดง 

  474,000.00 เพื่อให้การคมนาคมมี
ความรวดเรว็ ปลอดภัย 

การขนย้ายพืชผลทางการ
เกฐตรออกสู่ตลาดได้
อย่างมีประสทิธิภาพ 

หมู่ที ่1 บ้านในดง กว้าง 
4.4 เมตร ยาว 296 

เมตร จากบ้านนายหยัด 
เย่ือใย ถึง บ้านนางกมล

รัตน์ แย้มนอ้ย 

4 การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพืน้กาน 

ก่อสร้างถนน คสล. 
หมู่ที่ 1 บ้านในดง 

  255,000.00 เพื่อให้การคมนาคมมี
ความรวดเรว็ ปลอดภัย 

การขนย้ายพืชผลทางการ
เกฐตรออกสู่ตลาดได้
อย่างมีประสทิธิภาพ 

หมู่ที ่1 บ้านในดง กว้าง 
4 เมตร ยาว 123 เมตร 
จากบ้านนายเคลือน นาก
ใจดี ถึง นานายสมบัต ิแซ่

เอี้ยว 

5 การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพืน้กาน 

ก่อสร้างถนน คสล. 
หมู่ที่ 2 บ้านชายนา 

  276,000.00 เพื่อให้การคมนาคมมี
ความรวดเรว็ ปลอดภัย 

การขนย้ายพืชผลทางการ
เกฐตรออกสู่ตลาดได้
อย่างมีประสทิธิภาพ 

หมู่ที ่2 บ้านชายนา กว้าง 
3 เมตร ยาว 180 เมตร 
จากไรน่ายยัน จันทร์นอ้ย 
ถึง บ้านนายเตือน เมฆ

หมอก 

6 การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพืน้กาน 

ก่อสร้างถนน คสล. 
หมู่ที่ 3 บ้านหัวเข ้

  397,000.00 เพื่อให้การคมนาคมมี
ความรวดเรว็ ปลอดภัย 

การขนย้ายพืชผลทางการ
เกฐตรออกสู่ตลาดได้
อย่างมีประสทิธิภาพ 

หมู่ที ่3 บ้านหัวเข้ ช่วงที ่
1 จากบ้านนางเยาว์ สี
นาก ถึง นานายนิยม สี
นาก กว้าง 3 เมตร ยาว 
164 เมตร ชว่งที ่2 จาก
บ้านนางเยาว์ สนีาก ถึง 
บ้านนายล าจวน ศักดิ์ณ
รงณ์ชัย กว้าง 3 เมตร 

ยาว 100 เมตร 
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7 การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพืน้กาน 

ก่อสร้างถนน คสล. 
หมู่ที่ 4 บ้านใหม่ 

  403,000.00 เพื่อให้การคมนาคมมี
ความรวดเรว็ ปลอดภัย 

การขนย้ายพืชผลทางการ
เกฐตรออกสู่ตลาดได้
อย่างมีประสทิธิภาพ 

หมู่ที ่4 บ้านใหม่ ช่วงที่ 
1 จากไรน่ายผ่อน พระ

สินชัย ถึง บ้านนายเกรียง
ศักดิ์ อิม่อว่ม กว้าง 3 
เมตร ยาว 132 เมตร 
ช่วงที่ 2 จากบ้านนาย

อรัญ ภูมิพฤกฐ์ ถึง ไร่นาง
คูณ อินพรม กว้าง 3 
เมตร ยาว 132 เมตร 

8 การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพืน้กาน 

ก่อสร้างถนน คส, หมู่
ที่ 5 บ้านในดง 

  197,000.00 เพื่อให้การคมนาคมมี
ความรวดเรว็ ปลอดภัย 

การขนย้ายพืชผลทางการ
เกฐตรออกสู่ตลาดได้
อย่างมีประสทิธิภาพ 

หมู่ที ่5 บ้านในดง กว้าง 
4.5 เมตร ยาว 88 เมตร 
จากบ้านนายฉลอง ข าขม 

ถึง ไร่นายกิง่ สีแดง 

9 การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพืน้กาน 

ก่อสร้างถนน คสล. 
หมู่ที่ 5 บ้านในดง 

  177,000.00 เพื่อให้การคมนาคมมี
ความรวดเรว็ ปลอดภัย 

การขนย้ายพืชผลทางการ
เกฐตรออกสู่ตลาดได้
อย่างมีประสทิธิภาพ 

หมู่ที ่5 บ้านในดง กว้าง 
6 เมตร ยาว 58 เมตร 

จากบ้านนายเจียน ล้ าเลิศ 
ถึง บ้านนางสาวร าพา 

แสงศิลา 

10 การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพืน้กาน 

ก่อสร้างถนนลกูรัง
พร้อมฝังทอ่ระบาย
น้ าคอนกรีต หมู่ที่ 5 

บ้านในดง 

  210,000.00 เพื่อให้การคมนาคมมี
ความรวดเรว็ ปลอดภัย 

การขนย้ายพืชผลทางการ
เกฐตรออกสู่ตลาดได้
อย่างมีประสทิธิภาพ 

หมู่ที ่5 บ้านในดง กว้าง 
3 เมตร ยาว 345 เมตร 

จากนานายชัย สว่าง
อารมณ์ ถึง นานายสนอง 

ชัยรูป 

11 การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพืน้กาน 

ก่อสร้างถนน คสล. 
หมู่ที่ 6 บ้านหนอง

ค่าง 

  99,000.00 เพื่อให้การคมนาคมมี
ความรวดเรว็ ปลอดภัย 

การขนย้ายพืชผลทางการ
เกฐตรออกสู่ตลาดได้
อย่างมีประสทิธิภาพ 

หมู่ที ่6 บ้านหนองค่าง 
กว้าง 3 เมตร ยาว 65 
เมตร จากบ้านนางล าใย 
งามข า ถึง บ้านนางพร

เพ็ญ ศรวีิจิตร 

12 การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพืน้กาน 

ซ่อมสร้างถนน คสล. 
หมู่ที่ 2 บ้านชายนา 

เงินอดุหนุนเฉพาะ
กิจ 

1,523,800.0
0 

เพื่อให้การคมนาคมมี
ความรวดเรว็ ปลอดภัย 

การขนย้ายพืชผลทางการ
เกฐตรออกสู่ตลาดได้
อย่างมีประสทิธิภาพ 

หมู่ที ่2 บ้านชายนา กว้าง 
4 เมตร ยาว 987 เมตร 
ถนนที่ พบ. 3005 บ้าน

ชายนา 

13 การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพืน้กาน 

ซ่อมสร้างถนน คสล. 
หมู่ที่ 3 บ้านหัวเข ้

เงินอดุหนุนเฉพาะ
กิจ 

1,635,000.0
0 

เพื่อให้การคมนาคมมี
ความรวดเรว็ ปลอดภัย 

การขนย้ายพืชผลทางการ
เกฐตรออกสู่ตลาดได้
อย่างมีประสทิธิภาพ 

หมู่ที ่3 บ้านหัวเข้ กว้าง 
4 เมตร ยาว 1,140 

เมตร ถนน ที่ พบ.3027 
บ้านหัวเข ้

14 การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพืน้กาน 

ก่อสร้างประปา
หมู่บ้านขนาดใหญ ่ 
หมู่ที่ 5 บ้านในดง 

เงินอดุหนุนเฉพาะ
กิจ 

2,723,900.0
0 

เพื่อให้ประชาชนมแีหล่ง
น้ าไว้เพื่อการอุปโภค - 

บริโภค 

ก่อสร้างประปาหมู่บ้าน 
ขนาดกลาง หมูท่ี่ 5 บ้าน

ในดง 

15 การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพืน้กาน 

ติดตั้งและปรับปรุง
ไฟฟ้าสาธารณะราย
ทาง หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 
6 ต าบลบ้านในดง 

  22,555.53 เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้อย่างทั่วถึง 

ติดตั้งและปรับปรุงไฟฟ้า
สาธารณะรายทาง หมู่ที่ 

1 - หมู่ที่ 6 ต าบลบ้านใน
ดง 
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16 การพัฒนาด้าน
การส่งเสรมิ
การศกึฐา และ
คุณภาพชีวิต 

อบรมวชิาชีพส าหรับ
ประชาชน 

  29,980.00 เพื่อให้ประชาชนมรีายได้
เพิ่มมากขึน้ 

จัดอบรมอาชีพส าหรับ
ประชาชนต าบลบ้านในดง 

17 การพัฒนาด้าน
การส่งเสรมิ
การศกึฐา และ
คุณภาพชีวิต 

พัฒนาศักยภาพสตรี
ตามรอยเศรฐกกิจ

พอเพียง 

  195,560.00 เพื่อให้สตรแีละครอบครวั
ด าเนนิตามหลกัปรัชญา 
เศรฐกกิจพอเพียง ลด
รายจ่ายเพิ่มรายได ้

สตรีต าบลบ้านในดง 

18 การพัฒนาด้าน
การส่งเสรมิ
การศกึฐา และ
คุณภาพชีวิต 

สนับสนุนหน่วยงาน
อื่น เพื่อป้องกนัและ
แก้ไขปัญหายาเสพ

ติด 

  24,000.00 เพื่อป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 

ศพส.อ.ทา่ยาง 

19 การพัฒนาด้าน
การส่งเสรมิ
การศกึฐา และ
คุณภาพชีวิต 

จัดงานวนัเดก็
แห่งชาต ิ 

  56,720.00 เพื่อความรกัและสามัคค ี
และมกีารพัฒนาการที่ 

จัดกิจกรรมวันเด็ก
แห่งชาต ิ

20 การพัฒนาด้าน
การส่งเสรมิ
การศกึฐา และ
คุณภาพชีวิต 

จัดหาอาหารกลางวนั
ส าหรับเด็ก 

  1,102,800.0
0 

เพื่อให้เดก็ได้รับ
สารอาหารครบทกุหมู ่

เด็กเล็กของศนูย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านชายนาและ

โรงเรียนบ้านในดง 

21 การพัฒนาด้าน
การส่งเสรมิ
การศกึฐา และ
คุณภาพชีวิต 

อนรุักฐ์ฟื้นฟูภูมิ
ปัญญาเพือ่การศึกฐา

ของเดก็ 

  30,000.00 เพื่ออนุรกัฐ์ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นเพือ่การศกึฐาของ
เด็กและเยาวชนรุน่ตอ่ไป 

เด็กและเยาวชนในต าบล
บ้านในดง 

22 การพัฒนาด้าน
การส่งเสรมิ
การศกึฐา และ
คุณภาพชีวิต 

พัฒนาทกัฐะการใช้
ภาฐาอังกฤฐสู ่AEC 

  77,300.00 เพื่อให้เดก็ เยาวชน มี
ความรู้เพิ่มขึน้สู่ AEC 

เด็ก เยาวชน ประชาชน
ในต าบลบ้านในดง 

23 การพัฒนาด้าน
การส่งเสรมิ
การศกึฐา และ
คุณภาพชีวิต 

ส่งเสริมสาธารณสุข
มูลกานระดับหมู่บ้าน 

  45,000.00 เพื่อส่งเสริมสาธารณสุข
มูลกาน 

หมู่ที ่1 - หมู่ที่ 6 

24 การพัฒนาด้าน
การส่งเสรมิ
การศกึฐา และ
คุณภาพชีวิต 

จัดซื้อวัคซีนป้องกนั
โรคพิฐสุนขับ้า 

  28,750.00 เพื่อป้องกันโรคเพิฐสุนัข
บ้า 

ฉีดวัคซีน/ยาคุม ป้องกัน
โรคพิฐสุนขับ้า หมู่ที่ 1 - 

หม่ที่ 6  

25 การพัฒนาด้าน
การส่งเสรมิ
การศกึฐา และ
คุณภาพชีวิต 

แข่งขนักฬีาภายใน
ต าบลบ้านในดง 

  120,000.00 เพื่อตอ่ต้าน ป้องกัน 
ปัญหายาเสพติด  

 
เพื่อพัฒนาคนและสังคม
ส่วนรวมให้มีคุณภาพชวีิต

ที่ด ี

เด็ก เยาวชน และ
ประชาชนทั่วไป ต าบล

บ้านในดง 

26 การพัฒนาด้าน
การส่งเสรมิ
การศกึฐา และ
คุณภาพชีวิต 

แข่งขนักฬีากับ
หน่วยงานอืน่ 

  28,640.00 เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน/
เยาวชนได้ออกก าลังกาย

สร้างความสามัคค ี

ผู้บริหาร ส.อบต. 
พนักงานเจ้าหน้าที ่ก านัน 

ผู้ใหญ่บ้าน 

27 การพัฒนาด้าน
การส่งเสรมิ
การศกึฐา และ
คุณภาพชีวิต 

จัดสวัสดกิาร
สงเคราะหเ์บ้ียยังชีพ

ผู้สูงอายุ 
ผู้ด้อยโอกาส ผู้พกิาร 
และผู้ป่วยโรคเอดส ์

เงินอดุหนุนทั่วไป 4,025,500.0
0 

เพื่อพัฒนาคน และสังคม
ส่วนรวมให้มีคุณภาพชวีิต

ที่ด ี

ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ผู้
พิการ และผู้ป่วยโรคเอดส ์
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28 การพัฒนาด้าน
การส่งเสรมิ
การศกึฐา และ
คุณภาพชีวิต 

ผู้พิการยุคใหม่ใส่ใจ
คุณภาพชีวิต 

  20,000.00 เพื่อให้ผู้พิการได้มีความรู้
ความเข้าใจในการดแูล

สุขภาพ 

ผู้พิการต าบลบ้านในดง 

29 การพัฒนาด้าน
การส่งเสรมิ
การศกึฐา และ
คุณภาพชีวิต 

เพิ่มลูกข่ายหอ
กระจายข่าว 

  100,000.00 เพื่อพัฒนาคนและสังคม
ส่วนรวมให้มีคุณภาพชวีิต

ที่ด ี

เพิ่มลูกข่ายหอกระจาย
ข่าว หมู่ที่ 1 - หมุ่ที่ 6 

ต าบลบ้านในดง 

30 การพัฒนาด้าน
การส่งเสรมิ
การศกึฐา และ
คุณภาพชีวิต 

ร่วมรักฐ์สายน้ าตาม
วิถีไทย 

  23,400.00 เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน
ได้อนุรกัฐ์วัฒนธรรม 
ประเพณขีองไทย 

ต าบลบ้านในดง 

31 การพัฒนา ด้าน
ศิลปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณี 
และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

โครงการจัดกิจกรรม
รักพิธตี่างๆ 

  34,744.00 เพื่อเป็นการส่งเสริมงาน
รักพิธีประจ าปี 

จัดกิจกรรมวันพอ่ จัด
กิจกรรมวนัแม ่จัด

กิจกรรมวนัปิยะมหาราช 
จัดกิจกรรมพธิีต่างๆ 

32 การพัฒนา ด้าน
ศิลปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณี 
และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

เข้ารว่มงานมหกรรม
การเกฐตรและของดี

ท่ายาง 

  132,000.00 เพื่อส่งเสริมการทอ่งเที่ยว ต าบลบ้านในดง 

33 การพัฒนา ด้าน
ศิลปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณี 
และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

ส่งเสริมและสนับสนนุ
งานพระนครครี ี

  20,000.00 เพื่อส่งเสริมการทอ่งเที่ยว ส่งเสริมและสนับสนนุเงนิ
งบประมาณ 

34 การพัฒนา ด้าน
ศิลปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณี 
และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

จัดกิจกรรมวันส าคัญ
ทางศาสนาส่งเสรมิ
ประเพณีภมูิปัญญา

ท้องถิ่น 

  38,000.00 เพื่อเป็นการส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม จารีต

ประเพณี และภมูิปัญญา
ท้องถิ่น 

จัดกิจกรรม เข้าร่วม
กิจกรรม วนัเข้าพรรฐา 
วันวิสาขบูชา วันลอย
กระทง วนัสงกรานต ์

35 การพัฒนา 
กระบวนการ
บริหารจัดการที่ดี
ในองค์กร และ
การมสี่วนร่วมของ
ประชาชน 

ค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงาน 

  317,788.01 เพื่อให้การบริหารงาน
เป็นไปอย่างมี

ประสิทธภิาพ ตามที่
ระเบียบและกฎหมาย

ก าหนด 

บริหารงานต่างๆ ทุก
กิจกรรม บุคลากรทุกคน 

36 การพัฒนา 
กระบวนการ
บริหารจัดการที่ดี
ในองค์กร และ
การมสี่วนร่วมของ
ประชาชน 

พัฒนาศูนย์ขอ้มูล
ข่าวสารและศนูย์รับ
แจ้งการทุจรติและ

เรื่องร้องเรียน 

  20,000.00 เพื่อพัฒนาประสทิธิภาพ
ในการบริหารและจัดการ

องค์กร 

จัดซื้อตู้เอกสารเผยแพร่
และตู้ดัชนีขอ้มูลปรับปรุง
เว็บไซต์ของ อบต.บ้านใน

ดง 

37 การพัฒนา 
กระบวนการ
บริหารจัดการที่ดี
ในองค์กร และ
การมสี่วนร่วมของ
ประชาชน 

จัดหาวัสด ุครุภัณฑ์ 
อุปกรณ์เครือ่งใช้

ต่างๆ ในการ
บริหารงานของ อบต. 

  115,226.40 เพื่อเพิม่ประสทิธิภาพ 
และเพิม่ศักยภาพในการ
ปฏิบัติงาน การให้บริการ

ประชาชน 

จัดหาวัสด ุครุภัณฑ์ 
อุปกรณ์ เครื่องใช้ต่างๆ  
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38 การพัฒนา 
กระบวนการ
บริหารจัดการที่ดี
ในองค์กร และ
การมสี่วนร่วมของ
ประชาชน 

สร้าง ซ่อมแซม วัสดุ 
ครุภัณฑ์ ที่ดนิ และ
สิ่งก่อสร้างทีอ่ยู่ใน

ความดูแลของ อบต. 
ตามอ านาจหน้าที ่

  126,768.59 เพื่อให้ประชาชนได้รับ
การบรกิารและใช้
ประโยชน์จากสิ่ง

สาธารณะต่างๆ จากการ
บริหารงาน ของ อบต. 

ซ่อมแซมวัสด ุครุภัณฑ์ 
ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง 

39 การพัฒนา 
กระบวนการ
บริหารจัดการที่ดี
ในองค์กร และ
การมสี่วนร่วมของ
ประชาชน 

จัดประชมุประชาคม
เพื่อจัดท าแผนพัฒนา 

  6,000.00 เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในทอ้งถิน่
ในการจัดท าแผนพัฒนา

สามปี แผนชุมชน 

หมู่ที ่1 - หมู่ที่ 6 

 

ฉ. การใช้จ่ายงบประมาณ 

    อบต.บ้านในดง มีการใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ  โดยได้มีการกอ่หนี้ผกูพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 39 โครงการ  จ านวนเงนิ 
14,757,753  บาท  มีการเบิกจ่ายงบประมาณจ านวน 39 โครงการ จ านวนเงิน 14,708,460  ล้านบาท  สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี ้

     

ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
การก่อหนีผ้กูพนั/ 
ลงนามในสญัญา 

โครงการ การเบกิจ่ายงบประมาณ 

การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้กาน 15 8,320,255.53 15 8,270,962.41 

การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศกึฐา และ
คุณภาพชีวิต 

15 5,885,900.00 15 5,885,900.00 

การพัฒนา ด้านศิลปวัฒนธรรม จารีต
ประเพณ ีและภมูิปัญญาท้องถิ่น 

4 192,844.00 4 192,844.00 

การพัฒนา กระบวนการบริหารจัดการที่ดีใน
องค์กร และการมีส่วนรว่มของประชาชน 

5 358,753.54 5 358,753.54 

รวม 39 14,757,753.07 39 14,708,459.95 

 

รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ ที่มกีารกอ่หนี้ผกูพัน/ลงนามในสัญญา มีดังนี้ 

         

  

ยุทธ 
ศาสตร ์

โครงการ 
แหล่งที ่
มางบ 

ประมาณ 
งบตามข้อบญัญตั ิ วงเงินตามสญัญา คู่สญัญา วันที่เซ็นสญัญา 

ระยะเวลาการ
ด าเนนิ 
งาน 

1 การพัฒนาด้าน
โครงสร้าง
พื้นกาน 

ก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ที่ 1 
บ้านในดง  

  84,000.00 84,000.00 สัญญาจ้างที่
17/2559 

02/09/2559 30 

2 การพัฒนาด้าน
โครงสร้าง
พื้นกาน 

ก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ที่ 1 
บ้านในดง 

  228,000.00 225,000.00 สัญญาจ้างที่๖/
๒๕๕๙(หจก.หนู
พลาย) 

24/03/2559 30 
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3 การพัฒนาด้าน
โครงสร้าง
พื้นกาน 

ก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ที่ 1 
บ้านในดง 

  474,000.00 92,000.00 สัญญาจ้างที่
14/59(นาย
สมบัติ เงินงาม) 

09/08/2559 45 

4 การพัฒนาด้าน
โครงสร้าง
พื้นกาน 

ก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ที่ 1 
บ้านในดง 

  255,000.00 255,000.00 2/2559 09/12/2558 60 

5 การพัฒนาด้าน
โครงสร้าง
พื้นกาน 

ก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ที่ 2 
บ้านชายนา 

  276,000.00 276,000.00 1/2559 23/11/2558 60 

6 การพัฒนาด้าน
โครงสร้าง
พื้นกาน 

ก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ที่ 3 
บ้านหัวเข ้

  397,000.00 105,000.00 สัญญาจ้างที่
15/59(นาย
สมบัติ เงินงาม) 

09/08/2559 45 

          92,000.00 สัญญาจ้างที่
14/59(นาย
สมบัติ เงินงาม) 

09/08/2559 45 

          200,000.00 สัญญาจ้างที่
16/59(นาย
สมบัติ เงินงาม) 

09/08/2559 45 

7 การพัฒนาด้าน
โครงสร้าง
พื้นกาน 

ก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ที่ 4 
บ้านใหม่ 

  403,000.00 403,000.00 5/2559 27/01/2559 60 

8 การพัฒนาด้าน
โครงสร้าง
พื้นกาน 

ก่อสร้างถนน 
คส, หมู่ที่ 5 
บ้านในดง 

  197,000.00 197,000.00 3/2559 21/12/2558 60 

9 การพัฒนาด้าน
โครงสร้าง
พื้นกาน 

ก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ที่ 5 
บ้านในดง 

  177,000.00 177,000.00 สัญญาจ้างที่๗/
๕๙(หจก.หนู
พลาย) 

24/03/2559 30 

10 การพัฒนาด้าน
โครงสร้าง
พื้นกาน 

ก่อสร้างถนน
ลูกรังพร้อมฝัง
ท่อระบายน้ า
คอนกรีต หมู่ที่ 
5 บ้านในดง 

  210,000.00 210,000.00 4/2559 20/01/2559 60 

11 การพัฒนาด้าน
โครงสร้าง
พื้นกาน 

ก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ที่ 6 
บ้านหนองค่าง 

  99,000.00 99,000.00 สัญญาจ้างเลขที่
18/2559 

02/09/2559 30 
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12 การพัฒนาด้าน
โครงสร้าง
พื้นกาน 

ซ่อมสร้างถนน 
คสล. หมู่ที่ 2 
บ้านชายนา 

เงินอดุหนุน
เฉพาะกิจ 

1,523,800.00 1,523,800.00 E2/2559 22/12/2558 60 

13 การพัฒนาด้าน
โครงสร้าง
พื้นกาน 

ซ่อมสร้างถนน 
คสล. หมู่ที่ 3 
บ้านหัวเข ้

เงินอดุหนุน
เฉพาะกิจ 

1,635,000.00 1,635,000.00 E1/2559 09/12/2558 60 

14 การพัฒนาด้าน
โครงสร้าง
พื้นกาน 

ก่อสร้าง
ประปาหมู่บ้าน
ขนาดใหญ ่ 
หมู่ที่ 5 บ้าน
ในดง 

เงินอดุหนุน
เฉพาะกิจ 

2,723,900.00 2,723,900.00 สัญญาจ้างที่
E3/59(
หจก.คนึงการ
ช่าง) 

29/01/2559 180 

15 การพัฒนาด้าน
โครงสร้าง
พื้นกาน 

ติดตั้งและ
ปรับปรุงไฟฟ้า
สาธารณะราย
ทาง หมูท่ี่ 1 - 
หมู่ที่ 6 ต าบล
บ้านในดง 

  22,555.53 22,555.53 บันทึกข้อตกลง
เลขที ่2/2559/
การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคอ าเภอท่า
ยาง  

27/05/2559 5 

16 การพัฒนาด้าน
การส่งเสรมิ
การศกึฐา 
และคุณภาพ
ชีวิต 

อบรมวชิาชีพ
ส าหรับ
ประชาชน 

  29,980.00 1,980.00 ใบสั่งซ้ือที่
56/59 

26/09/2559 3 

          4,600.00 ใบสั่งซ้ือที่
58/59 

27/09/2559 3 

          6,000.00 ใบสั่งจ้างที่
78/59 

27/09/2559 3 

          600.00 รายงานขอจ้าง 27/09/2559 3 

          1,800.00 ค่าตอบแทน
วิทยากร 

29/09/2559 2 

          1,800.00 ค่าตอบแทน
วิทยากร 

29/09/2559 2 

          6,000.00 ใบสั่งจ้างที่
79/59 

27/09/2559 3 

          3,600.00 ค่าตอบแทน
วิทยากร 

27/09/2559 3 

          3,600.00 ค่าตอบแทน
วิทยากร 

27/09/2559 2 

17 การพัฒนาด้าน
การส่งเสรมิ
การศกึฐา 
และคุณภาพ
ชีวิต 

พัฒนา
ศักยภาพสตรี
ตามรอย
เศรฐกกิจ
พอเพียง 

  195,560.00 93,380.00 คลังเลขที่
310/59 

01/02/2559 2 

          12,500.00 สัญญายืมที่
10/59 

09/02/2559 2 
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          1,200.00 นางสิรญิา ฉมิ
พาลี(ค่าตอบแทน
วิทยากร) 

09/02/2559 2 

          1,200.00 ค่าตอบแทนวิยา
กร(นางจันทร์ธมิา 
ป่ินหิรัญ) 

09/02/2559 2 

          1,200.00 ค่าตอบแทน
วิทยากร(นาย
ส าเนา เพชร
สังวาล) 

09/02/2559 2 

          4,600.00 ใบสั่งจ้างที่
23/59(นางอุบล 
คงปลาเค้า) 

01/02/2559 7 

          72,000.00 ใบสั่งจ้างที่
24/59(โชติมาท
ราเวล) 

01/02/2559 7 

          540.00 รายงานขอจ้าง 
(กู๊ดไอเดีย) 

28/01/2559 3 

          4,800.00 ใบสั่งซ้ือที่
11/59(ร้านกฤช 
กรอปรูป) 

28/01/2559 3 

          4,140.00 ใบสั่งซ้ือที่
10/59(ร้านนัณ
ยาพัฒน์การค้า) 

28/01/2559 3 

18 การพัฒนาด้าน
การส่งเสรมิ
การศกึฐา 
และคุณภาพ
ชีวิต 

สนับสนุน
หน่วยงานอืน่ 
เพื่อป้องกัน
และแก้ไข
ปัญหายาเสพ
ติด 

  24,000.00 24,000.00 - 14/01/2559 5 

19 การพัฒนาด้าน
การส่งเสรมิ
การศกึฐา 
และคุณภาพ
ชีวิต 

จัดงานวนัเดก็
แห่งชาต ิ 

  56,720.00 1,730.00 ใบสั่งซ้ือ
9/2559 ลว.7
ม.ค.59 

07/01/2559 3 

          2,000.00 ใบสั่งจ้างที่ 
19/2559 

07/01/2559 3 

          9,500.00 ใบสั่งจ้างที่
20/2559 

07/01/2559 3 

          32,000.00 ใบสั่งจ้างที่ 
21/2559 

07/01/2559 3 

          9,000.00 ใบสั่งจ้างที่ 
22/2559 

07/01/2559 3 

          990.00 รายงานขอจ้าง 
ปลัด  

07/01/2559 3 

          1,500.00 ค่าตอบแทน
วิทยากร 2 คน 

09/01/2559 1 
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20 การพัฒนาด้าน
การส่งเสรมิ
การศกึฐา 
และคุณภาพ
ชีวิต 

จัดหาอาหาร
กลางวนั
ส าหรับเด็ก 

  1,102,800.00 384,000.00 โรงเรียนบ้านใน
ดง งวดที ่1 

01/10/2558 365 

          384,000.00 โรงเรียนบ้านใน
ดง งวดที ่2 

01/10/2558 365 

          29,400.00 นางอุบล  คงปลา
เค้า/CNTR-
0015/59 

01/10/2558 31 

          29,400.00 นางอุบล  คงปลา
เค้า/CNTR-
0034/59 

02/11/2558 30 

          28,000.00 นางอุบล  คงปลา
เค้า/CNTR-
0067/59 

01/12/2558 31 

          26,600.00 นางอุบล  คงปลา
เค้า/CNTR-
0084/59 

04/01/2559 31 

          28,000.00 นางอุบล  คงปลา
เค้า/CNTR-
0109/59 

01/02/2559 29 

          32,200.00 นางอุบล  คงปลา
เค้า/CNTR-
0123/59 

01/03/2559 31 

          23,800.00 นางอุบล  คงปลา
เค้า/CNTR-
0154/59 

01/04/2559 30 

          19,600.00 นางอุบล  คงปลา
เค้า/
CNTR0170/59 

02/05/2559 31 

          30,800.00 นางอุบล  คงปลา
เค้า/CNTR-
0191/59 

01/06/2559 30 

          25,200.00 นางอุบล  คงปลา
เค้า/CNTR-
0213/59 

01/07/2559 31 

          30,800.00 นางอุบล  คงปลา
เค้า/CNTR-
0235/59 

01/08/2559 31 

          30,800.00 นางอุบล  คงปลา
เค้า/CNTR-
0279/59 

01/09/2559 30 
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21 การพัฒนาด้าน
การส่งเสรมิ
การศกึฐา 
และคุณภาพ
ชีวิต 

อนรุักฐ์ฟื้นฟู
ภูมิปัญญาเพือ่
การศกึฐาของ
เด็ก 

  30,000.00 3,300.00 ใบสั่งซ้ือที่
50/2559(
ร้านนัณยาพัฒน์
การค้า) 

06/09/2559 3 

          600.00 รายงานขอซ้ือ 
กองสวัสดิการ
สังคม 

09/09/2559 3 

          500.00 รายงานขอซ้ือ 
กองสวัสดิการ
สังคม 

09/09/2559 3 

          15,000.00 ใบสั่งจ้างที่
76/59(นางภัท
รา จนัทร์นอ้ย) 

09/09/2559 3 

          2,000.00 ค่าตอบแทน
วิทยากร ๑คน 

12/09/2559 1 

          2,000.00 ค่าตอบแทน
วิทยากร(นาง
ส ารวย นาเมือง) 

12/09/2559 1 

          2,000.00 ค่าตอบแทน
วิทยากร(นาย
ส ารอง ขาวคง) 

12/09/2559 1 

          2,000.00 ค่าตอบแทบ
วิทยากร(นาง
เสร่ิน ขวญัเมอืง) 

12/09/2559 1 

          2,000.00 ค่าตอบแทน
วิทยากร(นาง
เพียน เสมาใหญ๋) 

12/09/2559 1 

22 การพัฒนาด้าน
การส่งเสรมิ
การศกึฐา 
และคุณภาพ
ชีวิต 

พัฒนาทกัฐะ
การใช้
ภาฐาอังกฤฐสู ่
AEC 

  77,300.00 76,800.00 ค่าตอบแทน
วิทยากร 

25/06/2559 96 

23 การพัฒนาด้าน
การส่งเสรมิ
การศกึฐา 
และคุณภาพ
ชีวิต 

ส่งเสริม
สาธารณสขุมูล
กานระดับ
หมู่บ้าน 

  45,000.00 45,000.00 - 14/03/2559 2 

24 การพัฒนาด้าน
การส่งเสรมิ
การศกึฐา 
และคุณภาพ
ชีวิต 

จัดซื้อวัคซีน
ป้องกันโรคพิฐ
สุนัขบ้า 

  28,750.00 28,750.00 ใบสั่งซ้ือที ่ 22/04/2559 7 
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25 การพัฒนาด้าน
การส่งเสรมิ
การศกึฐา 
และคุณภาพ
ชีวิต 

แข่งขนักฬีา
ภายในต าบล
บ้านในดง 

  120,000.00 45,050.00 ใบสั่งซ้ือที่
19/2559(29
มี.ค.59) 

29/03/2559 7 

          500.00 รายงานขอจ้าง
(ส านักปลัด) 

01/04/2559 3 

          24,000.00 ค่าตอบแทน
กรรมการ 

11/04/2559 7 

          30,000.00 ค่าเงินรางวัล 11/04/2559 7 

26 การพัฒนาด้าน
การส่งเสรมิ
การศกึฐา 
และคุณภาพ
ชีวิต 

แข่งขนักฬีากับ
หน่วยงานอืน่ 

  28,640.00 28,640.00 ใบสั่งซ้ือที8่/59 07/01/2559 7 

27 การพัฒนาด้าน
การส่งเสรมิ
การศกึฐา 
และคุณภาพ
ชีวิต 

จัดสวัสดกิาร
สงเคราะหเ์บ้ีย
ยังชีพผู้สูงอายุ 
ผู้ด้อยโอกาส ผู้
พิการ และ
ผู้ป่วยโรคเอดส ์

เงินอดุหนุน
ทั่วไป 

4,025,500.00 3,393,500.00 เบ้ียยังชีพ
ผู้สูงอายุ 

01/10/2558 365 

          584,000.00 เบ้ียยังชีพคน
พิการ 

01/10/2558 365 

          48,000.00 เบ้ียยังชีพผู้ป่วย
โรคเอดส ์

01/10/2558 365 

28 การพัฒนาด้าน
การส่งเสรมิ
การศกึฐา 
และคุณภาพ
ชีวิต 

ผู้พิการยุคใหม่
ใส่ใจคุณภาพ
ชีวิต 

  20,000.00 500.00 ใบสั่งจ้างที่
42/59 

08/04/2559 3 

          5,000.00 ใบสั่งซ้ือ24/59 18/04/2559 5 

          5,000.00 ใบสั่งจ้างที่
47/59 

20/04/2559 5 

          5,000.00 ใบสั่งจ้างที่
48/59 

22/04/2559 5 

          4,500.00 ค่าตอบแทน
วิทยากร๓คนๆละ
๑,๕๐๐บาท 

25/04/2559 1 

29 การพัฒนาด้าน
การส่งเสรมิ
การศกึฐา 
และคุณภาพ
ชีวิต 

เพิ่มลูกข่ายหอ
กระจายข่าว 

  100,000.00 100,000.00 บันทึกตกลงซ้ือที่
9/59 

08/03/2559 7 
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30 การพัฒนาด้าน
การส่งเสรมิ
การศกึฐา 
และคุณภาพ
ชีวิต 

ร่วมรักฐ์
สายน้ าตามวิถี
ไทย 

  23,400.00 1,600.00 ใบัส่งจางที8่/59 23/11/2558 3 

          4,000.00 ใบสั่งจ้างที9่/59 23/11/2558 3 

          10,000.00 ใบสั่งจ้างที่
10/59 

23/11/2558 3 

          2,000.00 ใบสั่งจ้างที่
11/59 

23/11/2558 3 

          5,800.00 ค่ารางวัล
ประกวดกระทง 

24/11/2558 2 

31 การพัฒนา 
ด้าน
ศิลปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณี 
และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

โครงการจัด
กิจกรรมรกัพิธี
ต่างๆ 

  34,744.00 500.00 ใบสั่งจ้างที่๔๒/
๕๙(กู๊ดไอเดีย) 

08/04/2559 5 

          3,000.00 ใบสั่งซ้ือที่๒๒/
๕๙(ร้านนัณ
ยาพัฒน์การค้า) 

08/04/2559 5 

          9,000.00 ใบสั่งซ้ือที่๒๑/
๕๙(ร้านนัณ
ยาพัฒน์การค้า) 

08/04/2559 5 

          7,000.00 ใบสั่งซ้ือที่๒๓/
๕๙(นายนพรัตน์ 
ช้างน้ า) 

11/04/2559 5 

          4,500.00 ใบสั่งจ้างที่๔๓/
๕๙(นางเสริ่น 
ขวัญเมือง) 

11/04/2559 5 

          2,000.00 ใบสั่งจ้างที่๔๔/
๕๙(นายไข่ ทับ
น้อย) 

11/04/2559 5 

          3,000.00 ใบสั่งจ้างที่๔๕/
๕๙(นายสมชาย 
ทัศนาลัย) 

11/04/2559 5 

          4,744.00 ใบสั่งซ้ือ3/59 01/12/2558 3 

          1,000.00 รายงานขอจ้าง 01/12/2558 3 

32 การพัฒนา 
ด้าน
ศิลปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณี 
และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

เข้ารว่มงาน
มหกรรม
การเกฐตรและ
ของดที่ายาง 

  132,000.00 132,000.00 ใบสั่งจ้างที8่/59 16/03/2559 7 
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33 การพัฒนา 
ด้าน
ศิลปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณี 
และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

ส่งเสริมและ
สนับสนุนงาน
พระนครคีร ี

  20,000.00 20,000.00 ที่ว่าการอ าเภอท่า
ยาง 

01/10/2558 365 

34 การพัฒนา 
ด้าน
ศิลปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณี 
และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

จัดกิจกรรมวัน
ส าคัญทาง
ศาสนาส่งเสริม
ประเพณีภมูิ
ปัญญาทอ้งถิน่ 

  38,000.00 1,600.00 ใบสั่งจ้างที8่/59 23/11/2558 3 

          4,000.00 0044/59 26/11/2558 9 

          500.00 ใบสั่งจ้าง42/59 08/04/2559 3 

35 การพัฒนา 
กระบวนการ
บริหารจัดการ
ที่ดีในองค์กร 
และการมีสว่น
ร่วมของ
ประชาชน 

ค่าใช้จ่ายใน
การบริหารงาน 

  317,788.01 1,500.00 ใบสั่งจ้างที่๓/๕๙
(ร้านเจียรวิทย์) 

06/10/2558 3 

          8,998.71 ฎีกา59-03-
00111 

22/10/2558 5 

          8,296.52 ฎีกา59-03-
00111 

24/11/2558 7 

          8,294.56 ฎีกา59-03-
00111 

27/12/2558 4 

          5,074.29 ฎีกา59-03-
00111 

26/01/2559 4 

          400.61 ฎีกา59-03-
00111 

24/02/2559 5 

          5,804.34 ฎีกา59-03-
00111 

26/03/2559 5 

          4,594.12 ฎีกา59-03-
00111 

26/04/2559 1 

          9,159.52 ฎีกา59-03-
00111 

03/05/2559 1 

          9,448.91 ฎีกา59-03-
00111 

26/05/2559 5 

          2,069.87 ฎีกา59-03-
00111 

16/06/2559 2 

          8,829.94 ฎีกา59-03-
00111 

21/06/2559 3 

          784.21 ฎีกา59-03-
00111 

28/06/2559 3 
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          575.55 ฎีกา59-03-
00111 

01/07/2559 5 

          993.51 ฎีกา59-03-
00111 

26/07/2559 3 

          9,270.26 ฎีกา59-03-
00111 

29/08/2559 3 

          8,696.63 ฎีกา59-03-
00111 

28/09/2559 3 

36 การพัฒนา 
กระบวนการ
บริหารจัดการ
ที่ดีในองค์กร 
และการมีสว่น
ร่วมของ
ประชาชน 

พัฒนาศูนย์
ข้อมูลข่าวสาร
และศูนย์รับ
แจ้งการทุจรติ
และเรื่อง
ร้องเรียน 

  20,000.00 9,000.00 ใบัส่งจ้างที2่/59 01/10/2558 30 

          9,000.00 ใบสั่งจ้างที่ 
7/59 

02/11/2558 30 

37 การพัฒนา 
กระบวนการ
บริหารจัดการ
ที่ดีในองค์กร 
และการมีสว่น
ร่วมของ
ประชาชน 

จัดหาวัสดุ 
ครุภัณฑ์ 
อุปกรณ์
เครื่องใชต้่างๆ 
ในการ
บริหารงานของ 
อบต. 

  115,226.40 210.00 รายงานขอซ้ือ 
ส านักปลัด(ร้าน
ศูนย์ข่าวสาร) 

01/10/2558 21 

          210.00 รายงานขอซ้ือ 
ส านักปลัด 

02/11/2558 21 

          46,545.00 บันทึกตกลงซ้ือ
ขายที่๓/๕๙
(บริฐัทริโก้
(ประเทศไทย)
จ ากัด 

20/11/2558 7 

          210.00 รายงานขอซ้ือ
(ร้านศูนย์ข่าวาร) 

02/11/2558 21 

          200.00 รายงานขอซ้ือ
ส านักปลัด(ร้าน
ศูนย์ข่าวสาร) 

01/12/2558 20 

          200.00 รายงานขอซ้ือ
ส านักปลัด(ร้าน
ศูนย์ข่าวสาร) 

01/01/2559 20 

          200.00 รายงานขอซ้ือ
ส านักปลัด(ร้าน
ศูนย์ข่าวสาร) 

01/02/2559 20 

          15,200.00 ใบสั่งซ้ือที่
12/59(ร้านป่ิน
เพชร) 

10/02/2559 5 
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          230.00 รายงานขอซ้ือ
ส านักปลัด(ร้าน
ศูนย์ข่าวสาร) 

01/03/2559 23 

          170.00 รายงานขอซ้ือ
ส านักปลัด(ร้าน
ศูนย์ข่าวสาร) 

01/04/2559 17 

          6,441.40 ใบสั่งซ้ือที่
15/59(ไอที
คอมพิวเตอร์) 

15/03/2559 15 

          180.00 รายงานขอซ้ือ
ส านักปลัด(ร้าน
ศูนย์ข่าวสาร) 

02/05/2559 18 

          7,490.00 ใบสั่งซ้ือที่๕๔/
๕๙(บ.ริโก้
(ประเทศไทย)
จ ากัด 

21/09/2559 3 

          220.00 รายงานขอซ้ือ
ส านักปลัด(ร้าน
ศูนย์ข่าวสาร) 

06/06/2559 22 

          180.00 รายงานขอซ้ือ
ส านักปลัด(ร้าน
ศูนย์ข่าวสาร) 

02/08/2559 18 

          18,920.00 ใบสั่งซ้ือที่
48/59(ร้านนัณ
ยาพัฒน์การค้า) 

02/09/2559 3 

          220.00 รายงานขอซ้ือ
ส านักปลัด(ร้าน
ศูนย์ข่าวสาร) 

05/09/2559 22 

          6,324.00 ใบสั่งซ้ือที่
49/59(ร้านนัณ
ยาพัฒน์การค้า) 

02/09/2559 3 

          4,963.00 ใบสั่งซ้ือที่
17/59(ร้านทวี
มิตร) 

16/03/2559 3 

          1,780.00 ใบสั่งซิือที่
53/59(ร้านนัณ
ยาพัฒน์การค้า) 

21/09/2559 3 

          4,600.00 ใบสั่งซ้ือที4่/59(
เบสเทคโนโลย่ี
เซอร์วสิ) 

18/12/2558 3 

          500.00 ใบสั่งซ้ือที่
25/59 

26/04/2559 3 
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38 การพัฒนา 
กระบวนการ
บริหารจัดการ
ที่ดีในองค์กร 
และการมีสว่น
ร่วมของ
ประชาชน 

สร้าง ซ่อมแซม 
วัสดุ ครุภัณฑ์ 
ที่ดิน และ
สิ่งก่อสร้างที่
อยู่ในความ
ดูแลของ อบต. 
ตามอ านาจ
หน้าที ่

  126,768.59 3,100.00 ใบสั่งจ้างที5่/59 02/11/2558 5 

          1,825.42 รายงานขอจ้าง 16/12/2558 3 

          4,250.00 ใบสั่งจ้างที่
16/59 

18/12/2558 7 

          375.00 รายงานขอจ้าง 14/01/2559 3 

          3,150.00 ใบสั่งจ้างที่
27/59 

10/02/2559 3 

          775.00 รายงานขอจ้าง 18/02/2559 3 

          1,450.00 ใบสั่งจ้างที่
51/59 

16/05/2559 3 

          23,725.00 ใบสั่งจ้างที่
52/59 

16/05/2559 7 

          11,700.00 ใบสั่งจ้างที่
53/59 

25/05/2559 5 

          900.00 ใบสั่งจ้างที่
68/59 

01/08/2559 3 

          470.00 รายงานขอจ้าง 08/08/2559 3 

          21,721.00 ใบสั่งจ้างที6่/59 15/12/2558 7 

          16,297.17 บันทึกตกลงการ
จ้างที6่/59 

15/12/2558 7 

          8,350.00 ใบสั่งจ้างที่
29/59 

17/02/2559 5 

          28,680.00 ใบสั่งจ้างที่
30/59 

19/02/2559 7 

39 การพัฒนา 
กระบวนการ
บริหารจัดการ
ที่ดีในองค์กร 
และการมีสว่น
ร่วมของ
ประชาชน 

จัดประชมุ
ประชาคมเพือ่
จัดท า
แผนพัฒนา 

  6,000.00 6,000.00 นางเครอืวัลย์  
สุวรรณรัตน์/
ใบสั่งจ้างเลขที่ 
35/59 

07/03/2559 14 

 

รายงานสรปุผลการด าเนนิงาน ป ี2559 
อบต.บา้นในดง 

           

ยุทธ 
ศาสตร ์

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 
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การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพืน้กาน 

29 20,208,700.00 15 8,705,255.53 15 8,320,255.53 15 8,270,962.41 14 6,796,455.53 

การพัฒนาด้านการ
ส่งเสริมการศึกฐา 
และคุณภาพชวีิต 

41 5,629,000.00 15 5,907,650.00 15 5,885,900.00 15 5,885,900.00 15 5,885,900.00 

การพัฒนา ด้าน
การจดัระเบียบ
ชุมชน สังคม และ
การรักฐาความสงบ
เรียบร้อย 

1 100,000.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

สร้างจิตส านึกและ
ความตระหนกัใน
การจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

4 430,000.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

การพัฒนา ด้าน
ศิลปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณี และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

5 620,000.00 4 224,744.00 4 192,844.00 4 192,844.00 4 192,844.00 
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การพัฒนา 
กระบวนการ
บริหารจัดการที่ดี
ในองค์กร และการ
มีส่วนร่วมของ
ประชาชน 

12 3,724,000.00 5 585,783.00 5 358,753.54 5 358,753.54 5 358,753.54 

 

แผนภูมิแสดงจ านวนโครงการ เปรยีบเทยีบตามขั้นตอน 
เปรยีบเทียบตามยทุธศาสตร ์
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การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นกาน

การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกฐา และคุณภาพชีวิต

การพัฒนา ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักฐาความสงบเรียบร้อย

สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

การพัฒนา ด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถ่ิน

การพัฒนา กระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กร และการมีส่วนร่วมของประชาชน

100%

เบิกจ่าย

ลงนามสัญญา

อนุมัติงบประมาณ

แผนการด าเนินการ
ทั้งหมด
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แผนภูมิแสดงมูลค่าโครงการ เปรียบเทยีบตามขั้นตอน 

เปรยีบเทียบตามยทุธศาสตร ์

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ช.ผลการด าเนินงาน 

                 ได้ด าเนนิการโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ  ปี  ในเขตพืน้ที ่ โดยได้รับความร่วมมอื  การส่งเสรมิและสนับสนุนจากภาคประชาชน  ภาครัก  และภาคเอกชนใน
พื้นที่ตลอดจนโครงการต่างๆ  ประสบผลส าเร็จดว้ยดี  ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพื้นที่และพื้นที่ใกลเ้คียง  โดยมีผลการด าเนนิงานที่ส าคัญดังนี ้
    อปท. ใส่ข้อมูลผลการด าเนินการ เช่น แผนภูมิ ตาราง กราฟเปรียบเทียบ รูปถ่าย  
ผลการส ารวจความคิดเห็นของประชาชน หรือ ข้อมูลผลการด าเนินงานด้านอืน่ ๆ  

  

 
1. ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 1 บ้านในดง  

 

 

 

2. ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 1 บ้านในดง 
 

0.00 5,000,000.0010,000,000.0015,000,000.0020,000,000.0025,000,000.00

การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นกาน

การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกฐา และคุณภาพชีวิต

การพัฒนา ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักฐาความสงบเรียบร้อย

สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

การพัฒนา ด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถ่ิน

การพัฒนา กระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กร และการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน

100%

เบิกจ่าย

ลงนามสัญญา

อนุมัติงบประมาณ

แผนการด าเนินการ
ทั้งหมด
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 3. ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 1 บ้านในดง 

  

 4. ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 1 บ้านในดง 

 

 

 5. ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 2 บ้านชายนา 
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 6. ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 3 บ้านหัวเข ้

  

 7. ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 4 บ้านใหม่ 

  

 8. ก่อสร้างถนน คส, หมู่ที่ 5 บ้านในดง 
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 9. ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 5 บ้านในดง 

  

 10. ก่อสร้างถนนลกูรังพร้อมฝังทอ่ระบายน้ าคอนกรีต หมูท่ี่ 5 บ้านในดง 

  

 11. ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 6 บ้านหนองค่าง 
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 12. ซ่อมสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 3 บ้านหัวเข้ 

  

 13. ก่อสร้างประปาหมู่บ้านขนาดใหญ ่ หมู่ที ่5 บ้านในดง 

  

 14. ติดตั้งและปรับปรุงไฟฟ้าสาธารณะรายทาง หมูท่ี่ 1 - หมู่ที่ 6 ต าบลบ้านในดง 
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 15. อบรมวชิาชีพส าหรับประชาชน 

  

 

16. พัฒนาศักยภาพสตรีตามรอยเศรฐกกิจพอเพียง 

 
 17. สนับสนุนหน่วยงานอื่น เพื่อปอ้งกนัและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

 (ใส่รูป) 

 18. จัดงานวนัเดก็แห่งชาต ิ 
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19. จัดหาอาหารกลางวนัส าหรับเด็ก 

 
 

 20. อนรุักฐ์ฟืน้ฟูภูมิปัญญาเพื่อการศึกฐาของเดก็ 

  

 21. พัฒนาทกัฐะการใช้ภาฐาอังกฤฐสู่ AEC 

  

 22. ส่งเสริมสาธารณสุขมูลกานระดับหมู่บ้าน 

 (ใส่รูป) 

 23. จัดซื้อวัคซีนป้องกนัโรคพิฐสุนัขบ้า 

 
 

 24. แข่งขนักฬีาภายในต าบลบ้านในดง 
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 25. แข่งขนักฬีากับหนว่ยงานอืน่ 

  

 26. จัดสวัสดกิารสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ และผู้ป่วยโรคเอดส์ 

  

 27. ผู้พิการยุคใหม่ใส่ใจคุณภาพชวีิต 
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 28. เพิ่มลูกข่ายหอกระจายข่าว 

 (ใส่รูป) 

 29. ร่วมรักฐ์สายน้ าตามวิถีไทย 

  

 30. โครงการจัดกิจกรรมรักพธิีต่างๆ 

  

 31. เข้ารว่มงานมหกรรมการเกฐตรและของดีท่ายาง 

  

 32. ส่งเสริมและสนับสนนุงานพระนครคีรี 
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 33. จัดกจิกรรมวันส าคัญทางศาสนาส่งเสรมิประเพณภีูมิปัญญาทอ้งถิ่น 

 

 

 34. ค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน 

 (ใส่รูป) 

 35. พัฒนาศูนย์ขอ้มูลข่าวสารและศนูย์รับแจ้งการทุจรติและเรือ่งรอ้งเรียน 

 (ใส่รูป) 

 36. จัดหาวัสด ุครุภัณฑ์ อุปกรณเ์ครือ่งใช้ตา่งๆ ในการบริหารงานของ อบต. 

 (ใส่รูป) 

 37. สร้าง ซ่อมแซม วัสดุ ครุภณัฑ์ ที่ดนิ และสิ่งกอ่สร้างที่อยู่ในความดแูลของ อบต. ตามอ านาจหน้าที ่

 (ใส่รูป) 

 38. จัดประชมุประชาคมเพือ่จัดท าแผนพฒันา 
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ซ. คณะกรรมการ 
1. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

ชื่อ ต าแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ เบอร์มือถือ e-mail 
นายถนอง  แสงศิลา นายก อบต. 032-452258 095-6599619  
นายสมศักดิ์ ทนยิ้ม รองนายก อบต. 032-452258 089-4114190  
นายบุญนาค  จิตต์ปลื้ม รองนายก อบต. 032-452258 081-8581447  
นายสมบูรณ์  ค าเพ็ง สมาชิกสภา อบต.  087-0020046  
นายนรินทร์  ทนยิ้ม สมาชิกสภา อบต.  085-2919045  
นางอาภรณ์ ทนยิ้ม ผู้ทรงคุณวุฒิ    
นายปรีชา หนูน้อย ผู้ทรงคุณวุฒิ  089-5485608  
นายนิพนธ์  ชาวไทย ผู้ทรงคุณวุฒิ  091-5796166  
นางบุปผา  สมานมิตร นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ    
นางธนวรรณ์  อภัยพงศ์ ผอ.รร.บ้านในดง    
นางศศมน  วาดวงศ์ ปลัดอ าเภอ    
นายเยี่ยม  ชัยรูป ผู้แทนประชาคม    
นายปรีชา  สงคราม ผู้แทนประชาคม  089-5402497  
นายนุกูล  อยู่ฉิม ผู้แทนประชาคม 032-452258 081-1970865  
นายวิศิฐก์  สังข์สุวรรณ ปลัด อบต. 032-452258 081-3785816  
นางอาทิตยา  คชกฤฐ หัวหน้าส านักปลัด 032-452258 087-9135996  

 

  
2. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 

ชื่อ ต าแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ เบอร์มือถือ e-mail 
นายวิศิฐก์  สังข์สุวรรณ ปลัด อบต. 032-452258 081-3785816  
นายอุทัยวุฒิ  กลิ่นกรุ่น ผอ.กองช่าง 032-452258 080-6592772  
นางชัชชญา  อาจแสน ผอ.กองคลัง 032-452258 080-6504001  
นายเยี่ยม  ชัยรูป ผู้แทนประชาคม    
นายปรีชา  สงคราม ผู้แทนประชาคม    
นายนุกูล  อยู่ฉิม ผู้แทนประชาคม 032-452258 081-1970865  
นางอาทิตยา  คชกฤฐ หัวหน้าส านักปลัด 032-452258 087-9135996  
นางสาวดุฐฎี  ปรีชากร ผอ.กองสวัสดิการสังคม 032-452258 085-5156308  

 
   ทั้งนี้  หากประชาชนทุกท่านหรือหน่วยงานราชการต่างๆ  ที่เก่ียวข้องมีข้อสงสัยหรือมีความประสงค์จะเสนอตวาม
คิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ การบริหารงานขอ อบต.บ้านในดง ทราบ  เพ่ือจะได้พิจารณาการวางแผนพัฒนาและปรับปรุง
การด าเนินการ  ตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ในระยะต่อไป 
    จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 
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ประกาศ ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2559 

 

 

(นายถนอง  แสงศิลา) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านในดง 


