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ประกาศ องค์การบริหารส่วนต าบลส านักทอง 
เรื่อง การรายงานผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

******************************************* 
  ด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา 253 ก าหนดให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาท้องถิ่น และ
ผู้บริหารท้องถิ่นเปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการด าเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้ง มีกลไกให้
ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วย ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา   
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒561 ข้อ 12(5) ก าหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผล     
การติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหาร
ท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดย
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมทุกปี  ดังนั้นเพ่ือการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนต าบลส านัก
ทอง จึงขอประกาศผลการด าเนินงานการจัดท างบประมาณ การใช้จ่าย และผลการด าเนินงาน รวมทั้งการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รอบ 6 เดือน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มาเพ่ือให้
ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและก ากับการบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนต าบลส านักทอง ดังนี้ 

ก. วิสัยทัศน์ ขององค์การบริหารส่วนต าบลส านักทอง 
 "องค์การบริหารส่วนต าบลส านักทอง เป็นองค์กรที่น้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชนให้อยู่ดีมีสุข มั่นคง มั่งค่ังยั่งยืน มุ่งสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเชียน" 

ข. พันธกิจ ขององค์การบริหารส่วนต าบลส านักทอง 
     1. จัดให้มีระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและโครงสร้างพ้ืนฐานที่ได้มาตรฐาน 
     2. ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดีได้รับสวัสดิการเพียงพอต่อการด ารงชีพ 
     3. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
     4. สนับสนุนและส่งเสริมการประกอบอาชีพสร้างรายได้ให้ประชาชนให้มีความเข้มแข็งและสามารถ
พ่ึงพาตนเองได้ 
     5. ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น 
     6. ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการให้ได้รับการสงเคราะห์และ มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี 
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    7. คุ้มครอง ดูแล บ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
     8. มีระบบการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) 
     9. บ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น 
    10. การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ขององค์การบริหารสวนต าบลส านักทอง ได้ก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการ
พัฒนายุทธศาสตร์ไว้ 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจ 
    2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา 
    3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต และสร้างความเข้มแข็งชุมชน 
    4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
    5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
    6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารและการเสริมสร้างธรรมาภิบาล 

ง. การวางแผน 
 องค์การบริหารส่วนต าบลส านักทอง ได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาท้องถิ่น     
(พ.ศ. 2561 - 2565) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพ่ือรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริง
ของประชาชนในพื้นท่ี ก่อนน ามาจัดท าโครงการเพื่อพัฒนาพ้ืนที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น  ต่อไป 
 องค์การบริหารส่วนต าบลส านักทอง ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 - 2565) 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)เพ่ิมเติม ฉบับที่ 1 และฉบับที่ 2 โดยได้ก าหนดโครงการดังนี้ 

 
ยุทธศาสตร ์

2563 2564 2565 

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
ส่งเสริมเศรษฐกิจ 

1 50,000.00 1 50,000.00 1 50,000.00 

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา 9 6,318,600.00 9 6,318,600.00 7 6,118,600.00 

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
ส่งเสริมคณุภาพชีวิต และสร้างความ
เข้มแข็งชุมชน 

28 9,828,000.00 24 9,876,000.00 21 9,556,000.00 

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

49 87,114,510.00 53 33,720,000.00 23 17,850,000.00 

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

6 1,130,000.00 5 5,610,000.00 5 910,000.00 

6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหาร
และการเสริมสร้างธรรมาภิบาล 

17 3,251,150.00 14 2,031,150.00 14 2,031,150.00 

รวม 110 107,692,260.00 106 57,605,750.00 71 36,515,750.00 
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จ. การจัดท างบประมาณ 
 ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลส านักทอง ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณเมื่อวันที่ 29 
กันยายน 2563 โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จ านวน 66 โครงการ งบประมาณ 
26,55,951บาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 

ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
งบประมาณ 

ตามข้อบัญญัติ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจ 1 50,000 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา 9 7,119,400 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคณุภาพชีวิต และสร้างความเข้มแข็งชุมชน 22 9,028,250.00 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 11 6,017,000 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 5 130,000 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารและการเสริมสร้างธรรมาภบิาล 18 4,211,301 

รวม 66 26,555,951 

 

  ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
จ านวน

งบประมาณ 
หน่วยงานที
รับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

1. 
การพัฒนาด้าน
การศึกษา 

โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษาศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก สังกัดองค์การ
บริหารส่วนต าบลส านัก
ทอง 

1,100,000 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กอง
ส่งเสริมการศึกษา
และวัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, 
ส านักการศึกษา 

เพื่อสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานของ 
สถานศึกษา(ศพด.) 

สนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการ
บริหาร
สถานศึกษาของ
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก จ านวน 2 
ศูนย์ 

2. 
การพัฒนาด้าน
การศึกษา 

โครงการอาหารกลางวัน
โรงเรียนใน สังกัด สพฐ. 

3,100,000 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กอง
ส่งเสริมการศึกษา
และวัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, 
ส านักการศึกษา 

เพื่อส่งเสริมอาหาร
กลางวันโรงเรยีนใน
สังกัด สพฐ. 3 แห่ง 

สนับสนุน
งบประมาณ
อาหารกลางวัน
โรงเรียนในสังกัด 
สพฐ.จ านวน 3 
แห่ง 

3. 
การพัฒนาด้าน
การศึกษา 

อาหารเสริม (นม) 
โรงเรียน / ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

1,860,000.0
0 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กอง
ส่งเสริมการศึกษา
และวัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, 
ส านักการศึกษา 

เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร
เสรมิ(นม)ให้กับ
โรงเรียนในสังกัดสพฐ. 
และ ศพด.ในสังกดั 

จัดหาอาหารเสริม
(นม)ให้แก่
โรงเรียนในสังกัด 
สพฐ.จ านวน 3 
แห่ง และ ศพด. 
2 แห่ง 
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4. 
การพัฒนาด้าน
การศึกษา 

โครงการสืบสานประเพณี
สงกรานต ์

400,000.00 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กอง
ส่งเสริมการศึกษา
และวัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, 
ส านักการศึกษา 
 

เพื่อส่งเสริมกิจกรรม
ประเพณีสงกรานต์ใน
พื้นที่ต าบลส านักทอง 

จัดกิจกรรมรดน้ า
ด าหัว ผู้สูงอายุ 
และสงน้ าพระ 5 
หมู่บ้าน 

5. 
การพัฒนาด้าน
การศึกษา 

ส่งเสริมภมูิปัญญาท้องถิ่น 
ประเพณี วัฒนธรรมและ
กิจกรรม ทางศาสนาเช่น 
ท าบุญข้าวหลาม ท าบุญ
ตักบาตรขนมหวาน 

20,000.00 

ส านักปลดั อบจ., 
ส านักปลดัเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 
 
 

เพื่อส่งเสริมการจัด
กิจกรรมประเพณี 
วัฒนธรรมและ
กิจกรรมทางศาสนา 

ส่งเสริมกิจกรรม
ทางศาสนาให้ 
เด็ก เยาวชน และ
ประชาชน จ านวน 
5 หมู่บ้าน 

6. 
การพัฒนาด้าน
การศึกษา 

โครงการแหเ่ทียนจ าน า
พรรษา 

150,000.00 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กอง
ส่งเสริมการศึกษา
และวัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, 
ส านักการศึกษา 
 

เพื่อส่งเสริมและ
อนุรักษ์ประเพณีแห่
เทียนจ าน าพรรษา 

จัดกิจกรรมแห่
ทียนจ าน าพรรษา
ถวายวัดในชุมชน 
จ านวน 5 หมู ่

7. 
การพัฒนาด้าน
การศึกษา 

ส่งเสริมการเล่นกีฬาและ
นันทนาการศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก. 

20,000.00 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กอง
ส่งเสริมการศึกษา
และวัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, 
ส านักการศึกษา 

เพื่อส่งเสริมการเล่น
กีฬาและนันทนาการ
ของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กในอปท 

จัดการแข่งขัน
กีฬาระหว่างศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
ของแต่ละ อปท. 
จ านวน 4 แห่ง 

8. 
การพัฒนาด้าน
การศึกษา 

ส่งเสริมการจัดแข่งขันกีฬา
เยาวชนและประชาชน
ต าบลส านักทอง 

20,000.00 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กอง
ส่งเสริมการศึกษา
และวัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, 
ส านักการศึกษา 

เพื่อส่งเสริมการจัด 
แข่งขันกีฬาเยาวชนใน
ต าบลส านักทอง 

การจัดแข่งขัน
กีฬา เยาวชนและ
ประชาชนใน 
ต าบลส านักทอง 
5 หมู่บ้าน 

9. 
การพัฒนาด้าน
การศึกษา 

ติดตั้งไฟฟูาโซล่าเซลล์ ใน
สนามกีฬา ต าบล หมู่ที่ 1 

449,400.00 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กอง
ส่งเสริมการศึกษา
และวัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, 
ส านักการศึกษา 

เพื่อให้แสงสว่างใน
เวลากลางคืน ปูองกัน
ชีวิตและทรัพยส์ินของ
ประชาชน 

ติดตั้งไฟฟูาโซล่า
เซลล์ สนามกีฬา
ต าบลส านักทอง 
หมู่ที่ 1 
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10
. 

การพัฒนาด้าน
การส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 
และสร้างความ
เข้มแข็งชุมชน 

โครงการฝึกอบรมเยาวชน
สัมพันธ์ต้านภัยยาเสพตดิ 

60,000.00 
ส านักปลดั อบจ., 
ส านักปลดัเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อให้เด็กเยาวชนได้ม ี
ความสัมพันธ์อันดี มี
การร่วมคดิและ
น าไปสู่การพัฒนา 

เด็กเยาวชน 
จ านวน 100 คน 

11
. 

การพัฒนาด้าน
การส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 
และสร้างความ
เข้มแข็งชุมชน 

โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาความรู้ประชาชน 

300,000.00 
ส านักปลดั อบจ., 
ส านักปลดัเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่ออบรมและพัฒนา 
ศักยภาพประชาชน 
ในต าบลส านักทอง 

ด าเนินการอบรม
และพัฒนา
ศักยภาพ สตรี
ผู้สูงอายุ 
ประชาชนผู้น า 
สมาชิก อปพร.
รวม 300 คน 

12
. 

การพัฒนาด้าน
การส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 
และสร้างความ
เข้มแข็งชุมชน 

โครงการปกปูองสถาบัน
ส าคัญของชาต ิ

50,000.00 
ส านักปลดั อบจ., 
ส านักปลดัเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อส่งเสริม สถาบัน
ส าคัญของชาต ิ

สนับสนุนการ
จัดท าโครงการ
รณรงค์ปูองกัน
สถาบัน ของชาติ 

13
. 

การพัฒนาด้าน
การส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 
และสร้างความ
เข้มแข็งชุมชน 

โครงการเสรมิสร้างการ
พัฒนาสตรีและครอบครัว
ในต าบล ส านักทอง 

20,000.00 
ส านักปลดั อบจ., 
ส านักปลดัเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่ออบรมและพัฒนา
ศักยภาพกลุม่สตรี 
และครอบครัวใน
ต าบลส านักทอง 

ด าเนินการอบรม
และพัฒนา
ศักยภาพกลุม่สตรี
และครอบครัว 
จ านวน 50 คน 

14
. 

การพัฒนาด้าน
การส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 
และสร้างความ
เข้มแข็งชุมชน 
 

ส่งเสริมสนับสนุนหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

10,000.00 
ส านักปลดั อบจ., 
ส านักปลดัเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อส่งเสริมการ
ด าเนินงานตาม
แนวทางหลัก 
เศรษฐกิจพอเพียง 

สนับสนุนหลัก
ปรัชญา เศรษฐกิจ
พอเพียง 5 
หมู่บ้าน 

15
. 

การพัฒนาด้าน
การส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 
และสร้างความ
เข้มแข็งชุมชน 
 

โครงการปูองกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพตดิ 

100,000.00 
ส านักปลดั อบจ., 
ส านักปลดัเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อลดปัญหายาเสพ
ติดในเขตต าบลส านัก
ทอง 

รณรงค์ปูองกัน
และ แก้ไขปญัหา
ยาเสพตดิ ใน
ชุมชนจ านวน 5 
หมู่บ้าน 

16
. 

การพัฒนาด้าน
การส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 
และสร้างความ
เข้มแข็งชุมชน 
 
 

ปูองกันและลดอุบตัิเหตุ
ทางถนนในช่วงเทศกาล 

11,850.00 
ส านักปลดั อบจ., 
ส านักปลดัเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อรณรงค์การลด
อุบัติเหตุในช่วง
เทศกาล 

ตั้งจุดตรวจ
ปูองกันการลด
อุบัติเหตุช่วง
เทศกาลปีใหม่
และเทศกาล
สงกรานต ์
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17
. 

การพัฒนาด้าน
การส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 
และสร้างความ
เข้มแข็งชุมชน 

โครงการเตรยีมความ
พร้อมแผนปฏบิัติการ
ปูองกันและบรรเทา สา
ธารณภัย 

20,000.00 
ส านักปลดั อบจ., 
ส านักปลดัเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อให้เจ้าหน้าท่ี 
สมาชิกอปพร.อบต.
ส านักทองตระหนัก 
และมีความตื่นตัวใน
การปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภยั 

จัดอบรมให้
ความรู้ เจ้าหน้าท่ี 
สมาชิก อปพร.
อบต. ส านักทอง 
จ านวน 50 คน 

18
. 

การพัฒนาด้าน
การส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 
และสร้างความ
เข้มแข็งชุมชน 

ส่งเสริมและสนับสนุนการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ 
ผู้ด้อยโอกาส สตรีและ
ประชาชนท่ัวไป 

230,000 
ส านักปลดั อบจ., 
ส านักปลดัเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

ส่งเสริมและพัฒนา 
คุณภาพชีวิต ผูสู้งอายุ 
ผู้พิการ ผูด้้อยโอกาส 
และประชาชนท่ัวไป 

จัดฝึกอบรมให้
ความรู้ ผู้พิการ
ผู้สูงอายุ 
ผู้ด้อยโอกาสและ
ประชาชน 5 
หมู่บ้าน 

19
. 

การพัฒนาด้าน
การส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 
และสร้างความ
เข้มแข็งชุมชน 

โครงการฝึกอบรมทบทวน
สมาชิก อาสาสมัคร
ปูองกันภัยฝุายพลเรือน
องค์การบริหารส่วนต าบล 
ส านักทอง 

150,000 
ส านักปลดั อบจ., 
ส านักปลดัเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อฝึกอบรมทบทวน
ให้กับ อปพร. อบต.
ส านักทอง 

จ านวนสมชิก
อาสาสมัคร
ปูองกันภัยฝุายพล
เรือน จ านวน50 
คน 

20
. 

การพัฒนาด้าน
การส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 
และสร้างความ
เข้มแข็งชุมชน 

โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอาย ุ

6,529,200. 
ส านักปลดั อบจ., 
ส านักปลดัเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อจ่ายเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุท่ีมีอายคุรบ 
60 ปีบริบูรณ์และขึ้น
ทะเบียนถูกต้องตาม
ประกาศ อบต. และ
บันทึกข้อมูลในระบบ
ฐานข้อมูลผูสู้งอาย ุ

ผู้สูงอายุใน เข
ตอบต.ส านักทอง 

21
. 

การพัฒนาด้าน
การส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 
และสร้างความ
เข้มแข็งชุมชน 

โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพคน
พิการ 

1,171,200 
ส านักปลดั อบจ., 
ส านักปลดัเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อจ่ายเบี้ยความ
พิการให้แก่ผู้พิการ
ตามกฎหมายและ
เป็นไปตามประกาศ 
อบต.และการบันทึก
ข้อมูลคนพิการ 

คนพิการในพ้ืนท่ี 
เขตอบต.ส านัก
ทอง 

22
. 

การพัฒนาด้าน
การส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 
และสร้างความ
เข้มแข็งชุมชน 

โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพ
ผู้ปุวยเอดส ์

36,000 
ส านักปลดั อบจ., 
ส านักปลดัเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อจ่ายเบี้ยยังชีพ
ผู้ปุวยเอดส์ให้แก่
ผู้ปุวยท่ีได้รับการ
รับรองจากแพทย์จาก
สถานพยาบาลของรัฐ
ว่าเป็นผู้ปุวย HIV 

ผู้ปุวยเอดส์ใน
พื้นที่เขตอบต.
ส านักทอง 

23
. 

การพัฒนาด้าน
การส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 
และสร้างความ
เข้มแข็งชุมชน 

โครงการปูองกันและ
ควบคุมโรคเอดส์และ
โรคตดิต่อทาง 
เพศสัมพันธ์ 

20,000 

ส่วนสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม, ส่วน
สาธารณสุข, กอง
สาธารณสุข, กอง
ส่งเสริมคณุภาพชีวิต
,กองการแพทย์ , 

เพื่อปูองกันและ
ควบคุมโรคเอดส์และ
โรคตดิต่อ ทาง
เพศสัมพันธ์ 

จัดอบรมให้
ความรุ้แก่ เด็ก 
เยาวชน,ผู้น า
ชุมชนประชาชน
ทุกหมู่ 
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ส านักสาธารณสุข 

24
. 

การพัฒนาด้าน
การส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 
และสร้างความ
เข้มแข็งชุมชน 

ส่งเสริมการปูองกันและ
ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 

30,000.00 

ส่วนสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม, ส่วน
สาธารณสุข, กอง
สาธารณสุข, กอง
ส่งเสริมคณุภาพชีวิต
,กองการแพทย์ , 
ส านักสาธารณสุข 

เพื่อปูองกันและ
ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 

ด าเนินการรณรงค์
ฉีดวัคซีนปูองกัน
โรคพิษสุนัขบ้า
และคุมก าเนิด แก่
สุนัขและแมวใน
ต าบลส านักทอง 

25
. 

การพัฒนาด้าน
การส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 
และสร้างความ
เข้มแข็งชุมชน 

โครงการ อากาศบริสุทธ์ิ
ถ้าหยุดมลพิษ 

20,000.00 

ส่วนสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม, ส่วน
สาธารณสุข, กอง
สาธารณสุข, กอง
ส่งเสริมคณุภาพชีวิต
,กองการแพทย์ , 
ส านักสาธารณสุข 

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับ
ข้อมูลสาเหตุการเกิด 
มลพิษและวิธีการ
ควบคุม 

ฝึกอบรมให้
ประชาชนใน
ต าบลส านักทอง 
จ านวน 50 คน 

26
. 

การพัฒนาด้าน
การส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 
และสร้างความ
เข้มแข็งชุมชน 

โครงการบ าบดัน้ าเสียด้วย 
EM Ball 

20,000.00 

ส่วนสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม, ส่วน
สาธารณสุข, กอง
สาธารณสุข, กอง
ส่งเสริมคณุภาพชีวิต
,กองการแพทย์ , 
ส านักสาธารณสุข 

เพื่ออบรมให้ความรู้
แนวทางในการปรับ
สภาพน้ าเสียด้วย EM 
Ball 

จัดฝึกอบรมให้
ความรู้แก่
ประชาชในพื้นที่
ต าบลส านักทอง 
จ านวน 50 คน 

27
. 

การพัฒนาด้าน
การส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 
และสร้างความ
เข้มแข็งชุมชน 

โครงการล้างมือ กินร้อน
ช้อนกลางปราศจากโรค 

20,000.00 

ส่วนสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม, ส่วน
สาธารณสุข, กอง
สาธารณสุข, กอง
ส่งเสริมคณุภาพชีวิต
,กองการแพทย์ , 
ส านักสาธารณสุข 

เพื่ออบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับการล้างมือ 7 
ขั้นตอน เพื่อลดการ
แพร่กระจายเช้ือโรคที่
ติดต่อในระบบ
ทางเดินอาหาร 

จัดฝึกอบรมให้
ความรู้แก่
ประชาชในพื้นที่
ต าบลส านักทอง 
จ านวน 50 คน 

28
. 

การพัฒนาด้าน
การส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 
และสร้างความ
เข้มแข็งชุมชน 

โครงการคดัแยกขยะและ
บริหารจดัการขยะเปียกใน
ครัวเรือน 

30,000.00 

ส่วนสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม, ส่วน
สาธารณสุข, กอง
สาธารณสุข, กอง
ส่งเสริมคณุภาพชีวิต
,กองการแพทย์ , 
ส านักสาธารณสุข 

เพื่ออบรมให้ความรู้
แก่ประชาชนท่ัวไป
เกี่ยวกับการคดัแยก 
การจัดการขยะเปยีก
และการลดปริมาณ
ขยะ 

จัดฝึกอบรมให้
ความรู้แก่
ประชาชนในพ้ืนท่ี
ต าบลส านักทอง
จ านวน 50 คน 

29
. 

การพัฒนาด้าน
การส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 
และสร้างความ
เข้มแข็งชุมชน 

โโครงการฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัย 
พิบัติประจ าองค์การ
บริหารส่วนต าบลส านัก
ทอง 

80,000.00 
ส านักปลดั อบจ., 
ส านักปลดัเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อเสรมิสร้างความ
เข้มแข็งระดับชุมชน
ในการเฝูาระวังและ
รับมือกับสาธารณภัยผู้
เข้ารับการฝึกอบรม

50 
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สามารถช่วยเหลือการ
ปฏิบัติงานในการ
ปูองกันและบรรเทาสา
ธารณภัย โดยมี
ผู้อ านวยการท้องถิ่น
เป็นผู้ควบคมุ 

30
. 

การพัฒนาด้าน
การส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 
และสร้างความ
เข้มแข็งชุมชน 

โครงการปูองกันและ
ควบคุมโรคติดต่อ 

100,000.00 

ส่วนสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม, ส่วน
สาธารณสุข, กอง
สาธารณสุข, กอง
ส่งเสริมคณุภาพชีวิต
,กองการแพทย์ , 
ส านักสาธารณสุข 

เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนรูจักปูองกัน
ตนเองจากโรคติดต่อ 

50 

31
. 

การพัฒนาด้าน
การส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 
และสร้างความ
เข้มแข็งชุมชน 

โครงการท าหมันสุนัขและ
แมว 

20,000.00 

ส่วนสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม, ส่วน
สาธารณสุข, กอง
สาธารณสุข, กอง
ส่งเสริมคณุภาพชีวิต
,กองการแพทย์ , 
ส านกัสาธารณสุข 

เพื่อควบคุมจ านวน
สุนัขและแมวในต าบล
ส านักทอง ให้มี
จ านวนจ ากัด 

50 

32
. 

การพัฒนาด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็กซอย ศาลเจ้า 
หมู่ที่ 2 บ้านยายจั่น 

184,200.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, ส านักช่าง, 
ส านักการช่าง 

เพื่อให้ประชาชนได้ 
รับความสะดวกสบาย 
ในการคมนาคม 

ก่อสร้างถนน 
คสล. กว้าง 5 
เมตร ยาว 200 
เมตร หนา 0.15 
เมตรผิวจราจร 
1,000 ตร.ม. 

33
. 

การพัฒนาด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

ก่อสร้างสะพานคอนกรีต
เสรมิเหล็ก ซอย 
หมอนทอง 1 หมู่ที่ 1 

1,300,000.0
0 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, ส านักช่าง, 
ส านักการช่าง 

เพื่อประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกสบายใน
การคมนาคมและ
ขนส่งผลผลติ
การเกษตร 

ก่อสร้างสะพาน 
คสล. กว้าง 7 ม.
ยาว 18 ม. (แบบ
ไม่มีทางเท้า) 

34
. 

การพัฒนาด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

ก่อสร้างรางระบายน้ า
แบบตัววี ซอย 6 หมู่ที่ 1 

250,000.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, ส านักช่าง, 
ส านักการช่าง 

เพื่อเพ่ิมการระบายน้ า
ไม่ให้น้ าท่วมขัง 

ก่อสร้างราง
ระบายน้ า คสล. 
ตามแบบ อบต. 

35
. 

การพัฒนาด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก ซอย ชีไก่ หมู่ที่ 
2 

499,400.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, ส านักช่าง, 
ส านักการช่าง 

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกสบายใน
การคมนาคมและ
ขนส่งผลผลติทางการ
เกษตร 

ก่อสร้างถนน 
คสล. กว้าง 5 ม. 
ยาว 160 ม.หนา 
0.15 ม. ผิว
จราจร 800 
ตรม.มีไหล่ทาง
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ข้างละ0.50 ม.
ขุดร่องระบายน้ า
2 ข้างทาง 

36
. 

การพัฒนาด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

ก่อสร้างถนน คอนกรีต
เสรมิเหล็กซอย เขาเห็ด - 
คลองน้อย หมู่ที่ 2 

495,200.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, ส านักช่าง, 
ส านักการช่าง 

เพือ่ให้ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกสบายใน
การคมนาคมและ
ขนส่งผลผลติทางการ
เกษตร 

ก่อสร้างถนน 
คสล. กว้าง 5 ม. 
ยาว 160 ม.หนา 
0.15 ม. ผิว
จราจร 800 
ตรม.ไม่มไีหล่ทาง 

37
. 

การพัฒนาด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก ซอย สะพาน
ช้าง เขาอ่าง หมู่ที่ 4 

499,400.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, ส านักช่าง, 
ส านักการช่าง 

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกสบายใน
การคมนาคมและ
ขนส่งผลผลติทางการ
เกษตร 

ก่อสร้างถนน 
คสล. กว้าง 5 ม. 
ยาว 160 ม.หนา 
0.15 ม.ผิว
จราจร 800 
ตรม.มีไหล่ทาง
ข้างละ0.50 ม.
ขุดร่องระยายน้ า 
2 ข้างทาง 

38
. 

การพัฒนาด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก ซอย เขาอ่าง - 
สะพานช้าง หมู่ที่ 5 

312,600.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, ส านักช่าง, 
ส านักการช่าง 

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกสบายใน
การคมนาคมและ
ขนส่งผลผลติทางการ
เกษตร 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก กว้าง 5 ม. 
ยาว 100 ม.หนา 
0.15 ม. ผิว
จราจร 500 
ตรม.มีไหล่ทาง
ข้างละ 0.50 ม.
ขุดร่องระบายน้ า 
2 ข้างทาง 

39
. 

การพัฒนาด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

ติดตั้งการด์เรลลูกฟูกใน
พื้นที่ต าบลส านักทอง หมู่
ที่ 1 - 5 

499,600.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, ส านักช่าง, 
ส านักการช่าง 

เพื่อปูองกันอุบัติเหตุ
ในการคมนาคม 

ติดตั้งการด์เรลลูก
ฟูกในพื้นที่ต าบล
ส านักทองตาม
แบบอบต. 

40
. 

การพัฒนาด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

ติดตั้งไฟกระพริบบริเวณ
จุดเสีย่งพ้ืนท่ีต าบลส านัก
ทอง หมู่ที่ 1 - 5 

478,600.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, ส านักช่าง, 
ส านักการช่าง 

เพื่อแจ้งเตือนให้
ประชาชนมีความ
ระมัดระวัง ปูองกัน
การเกิดอุบัตเิหตุทาง
ถนน 

ติดตั้งไฟกระพริบ
บริเวณจุดเสี่ยง
ต าบลส านักทอง 

41
. 

การพัฒนาด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

ปรับปรุงต่อเติมศาลา
กลางบ้านกลุ่มสะพานช้าง 
หมู่ที่ 4 

498,000.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, ส านักช่าง, 

เพื่อให้ศาลากลางบ้าน
กลุ่มสะพานช้างมี
ความสวยงามและใช้
ประโยชนไ์ด้มากข้ึน 

ปรับปรุงต่อเติม
ศาลากลางบ้าน
กลุ่มสะพานช้าง 
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ส านักการช่าง 

42
. 

การพัฒนาด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

ก่อสร้างประปาหมู่บ้าน
แบบหอสูง พร้อมเจาะบ่อ
บาดาลและขยายเขต
ประปา หมู่ท่ี 5 

1,000,000.0
0 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, ส านักช่าง, 
ส านักการช่าง 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ า
อุปโภคบรโิภค
เพียงพอ 

ก่อสร้างประปา
แบบหอสูง25 ม.
พร้อมเจาะบาดาล
ขนาด 6นิ้วลึกไม่
นอยกว่า 80 ม.
และขยายเขต
ประปาให้
ครอบคลมุ
หมู่บ้าน 

43
. 

การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมช
าติและ
สิ่งแวดล้อม 

ส่งเสริมโครงการอัน
เนื่องมาจาก พระราชด าร ิ

30,000.00 
ส านักปลดั อบจ., 
ส านักปลดัเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อส่งเสริมให้ 
ประชาชนเข้าร่วม 
กิจกรรมอันเนื่องมา 
จากพระราชด าร ิ

ประชาชนในพ้ืนท่ี
เข้าร่วมกิจกรรม 
จ านวน 150 คน
ก่อสร้างลานลาด
ยางแอสฟัสติก 
คอนกรีต ศพด.
ต าบลส านักทอง 
มีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 
400 ตรม. 

44
. 

การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมช
าติและ
สิ่งแวดล้อม 

ส่งเสริมการอนุรักษ์ปุา
ชุมชน 

20,000.00 
ส านักปลดั อบจ., 
ส านักปลดัเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟู 
และเพิ่มพื้นท่ีปลูกปุา 
ชุมชน 

อนุรักษ์ฟ้ืนฟูและ
ปลูกปุาชุมชนให้
เพิ่มขึ้นในพ้ืนท่ี 

45
. 

การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมช
าติและ
สิ่งแวดล้อม 

ส่งเสริมการอนุรักษ์และ
ฟื้นฟูทรัพยากร ธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

30,000.00 

ส่วนสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม, ส่วน
สาธารณสุข, กอง
สาธารณสุข, กอง
ส่งเสริมคณุภาพชีวิต
,กองการแพทย์ , 
ส านักสาธารณสุข 

เพื่อส่งเสริมการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
ในชุมชน 

ฝึกอบรมเยาวชน
และ ประชาชน
จ านวน 50 คน 

46
. 

การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมช
าติและ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันสืบ
เนื่องมาจากพระราชด าริ
สมเด็จพระกนิษฐาธริาช
เจ้ากรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรม
ราชกุมาร ี

20,000.00 
ส านักปลดั อบจ., 
ส านักปลดัเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่ออบรมให้ความรู้
และสร้างจิตส านึก
ให้กับเยาวชนและ
ประชาชนต าบลส านัก
ทองในการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชและ
ทรัพยากรธรรมชาต ิ

จัดฝึกอบรมให้
ความรู้แก่
ประชาชนในพ้ืนท่ี
ต าบลส านักทอง 
จ านวน 50 คน 

47
. 

การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมช
าติและ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการธนาคารน้ าใตด้ิน 30,000.00 
ส านักปลดั อบจ., 
ส านักปลดัเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง
เพิ่มความชุ่มช้ืนในดิน
ลดปัญหาน้ าท่วมขัง 

ฝึกอบรมการ
จัดท าธนาคารน้ า
ใต้ดินแก่
ประชาชนต าบล
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ส านักทอง 
จ านวน 50 คน 

48
. 

การพัฒนาด้าน
การบริหารและ
การเสริมสร้าง
ธรรมาภิบาล 

จัดงานเฉลมิพระเกียรติ
และรัฐพิธ ี

260,000.00 
ส านักปลดั อบจ., 
ส านักปลดัเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อส่งเสริมการจัดกิจ
กรรเทิดพระเกยีรติ
รัชกาลที่ 10 และ
พระบรมวงศ์ศานุวงศ ์

จัดกิจกรรม
เทิดพระเกยีรติ 
และพิธีจุดเทียน
ชัย พ้ืนท่ีต าบล
ส านักทอง 

49
. 

การพัฒนาด้าน
การบริหารและ
การเสริมสร้าง
ธรรมาภิบาล 

งานวันสมเด็จพระเจ้าตาก
สินมหาราช จังหวัดระยอง 

20,000.00 
ส านักปลดั อบจ., 
ส านักปลดัเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อส่งเสริมการจัด
งานวันสมเด็จพระเจ้า
ตากสินมหาราช 

สนับสนุน
งบประมาณ 
อ าเภอเมือง
ระยอง 

50
. 

การพัฒนาด้าน
การบริหารและ
การเสริมสร้าง
ธรรมาภิบาล 

เทศกาลผลไม้และของดี 
เมืองระยอง 

40,000.00 
ส านักปลดั อบจ., 
ส านักปลดัเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อส่งเสริมงาน 
เทศกาลผลไม้ของดี 
จังหวัดระยอง 

สนับสนุน
งบประมาณ 
อ าเภอเมือง
ระยอง 

51
. 

การพัฒนาด้าน
การบริหารและ
การเสริมสร้าง
ธรรมาภิบาล 

ส่งเสริมและสนับสนุนการ
จัดท าแผนชุมชนและ
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

5,000.00 
ส านักปลดั อบจ., 
ส านักปลดัเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อส่งเสริมการมีส่วน 
ร่วมและรับฟังข้อคิด 
เห็นจากประชาชน 

จัดเวทีประชาคม
และ ประชุม 
ประชาคมหมู่ที่ 
1-5 

52
. 

การพัฒนาด้าน
การบริหารและ
การเสริมสร้าง
ธรรมาภิบาล 

โครงการส่งเสริม 
สนับสนุน อนุรักษ์มรดก
ไทยและเฉลมิ พระเกยีรติ
สมเด็จพระกนิษฐาธริาช
เจ้ากรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรม
ราชกุมารี เนื่องใน วัน
คล้ายวันพระราชสมภพ 2 
เมษายน และกิจกรรมทาง
ศิลปวัฒนธรรมของอ าเภอ
เมืองระยอง เข้าร่วมงาน
วันอนุรักษ์มรดกไทย 
จังหวัดระยอง 
 

20,000.00 
ส านักปลดั อบจ., 
ส านักปลดัเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อส่งเสริมการจัด
กิจกรรม
เทิดพระเกยีรติ 
สมเด็จพระกนิษฐา ธิ
ราชเจ้ากรมสมเด็จ
พระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยาม
บรมราชกุมาร ี

ส่งเสริมการจัด
ขบวนแห่เฉลิม
พระเกียรตสิมเด็จ
พระกนิษฐาธิราช
เจ้ากรมสมเด็จ
พระเทพรัตน ราช
สุดาฯสยามบรม
ราชกุมารี และ
กิจกรรมทาง
ศิลปวัฒนธรรม 

53
. 

การพัฒนาด้าน
การบริหารและ
การเสริมสร้าง
ธรรมาภิบาล 

เพิ่มศักยภาพในการ
ปูองกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพตดิของศูนย์
ปฏิบัติการพลังแผ่นดิน
เอาชนะยาเสพติดอ าเภอ
เมืองระยอง(ศป.ปส.อ.
เมืองระยอง) 
 

50,000.00 
ส านักปลดั อบจ., 
ส านักปลดัเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อส่งเสริมการแกไ้ข
ปัญหายาเสพตดิใน
พื้นที่ อ าเภอเมือง
ระยอง 

สนับสนุน
งบประมาณ 
อ าเภอเมือง
ระยอง 
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54
. 

การพัฒนาด้าน
การบริหารและ
การเสริมสร้าง
ธรรมาภิบาล 

โครงการวิจัยและส ารวจ
ความพึงพอใจในการ
ให้บริการประชาชน 

30,000.00 
ส านักปลดั อบจ., 
ส านักปลดัเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อเป็นแนวทางใน
การพัฒนาและ
ปรับปรุงการให้บริการ
ประชาชน 

การจัดเก็บข้อมูล
และวิจัย
ครอบคลมุ 5 
หมู่บ้าน 

55
. 

การพัฒนาด้าน
การบริหารและ
การเสริมสร้าง
ธรรมาภิบาล 

เลือกตั้งผู้บริหารท้อง ถ่ิน 
และสมาชิกสภาท้องถิ่น 

500,000.00 
ส านักปลดั อบจ., 
ส านักปลดัเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อด าเนินการ
เลือกตั้งสมาชิกสภา
ท้องถิ่นและผู้บริหาร
ท้องถิ่น 

สนับสนุน
งบประมาณใน
การบริหารงาน
เลือกตั้ง 

56
. 

การพัฒนาด้าน
การบริหารและ
การเสริมสร้าง
ธรรมาภิบาล 

จัดท าทะเบียนทรัพย์สิน 
และแผนทีภ่าษ ี

500,000.00 
ส่วนการคลัง, กอง
คลัง, ส านักคลัง 

เพื่อจัดท าทะเบียน ผู้
เสียภาษีในต าบล 
ส านักทอง 

จัดท าทะเบียน
ทรัพย์สินและแผน
ที่ภาษี ต าบล
ส านักทอง 

57
. 

การพัฒนาด้าน
การบริหารและ
การเสริมสร้าง
ธรรมาภิบาล 

โครงการส่งเสริมฝึกอบรม
คุณธรรม จรยิธรรม 
ผู้บริหาร สมาชิก ฯและ 
พนักงานส่วนต าบลและ
พนักงานจ้าง 

20,000.00 
ส านักปลดั อบจ., 
ส านักปลดัเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อฝึกอบรม 
คุณธรรมจริยธรรม
ผู้บริหารสมาชิกสภาฯ
พนักงานส่วนต าบล
และพนักงาน จ้าง 

ฝึกอบรมคณุธรม 
จริยธรรม 
ผู้บริหาร สมาชิก 
พนักงานส่วน 
ต าบลและ
พนักงานจ้าง 

58
. 

การพัฒนาด้าน
การบริหารและ
การเสริมสร้าง
ธรรมาภิบาล 

ส่งเสริมและพัฒนาความรู้
ผู้บริหารสมาชิกสภา
ท้องถิ่น พนักงานส่วน
ต าบล และพนักงานจ้าง 

150,000.00 
ส านักปลดั อบจ., 
ส านักปลดัเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อพัฒนาศักยภาพ 
สมาชิกสภาท้องถิ่น 
พนักงานส่วนต าบล 
และพนักงานจ้าง 

สนับสนุนบุคลากร
เข้า อบรม 

59
. 

การพัฒนาด้าน
การบริหารและ
การเสริมสร้าง
ธรรมาภิบาล 

เงินสมทบกองทุน
ประกันสังคม 

144,000.00 
ส านักปลดั อบจ., 
ส านักปลดัเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

สมทบกองทุน
ประกันสังคมให้แก่
พนักงานจ้างของ
หน่วยงาน 

เงินสมทบกองทุน
ประกันสังคม ของ
พนักงานจ้าง 

60
. 

การพัฒนาด้าน
การบริหารและ
การเสริมสร้าง
ธรรมาภิบาล 

รายจ่ายตามข้อผูกพัน 390,000.00 
ส านักปลดั อบจ., 
ส านักปลดัเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อจ่ายให้แก่กองทุน
หลักประกันสุขภาพ 

ตั้งงบประมาณ
รายจ่ายตามข้อ
ผูกพัน 

61
. 

การพัฒนาด้าน
การบริหารและ
การเสริมสร้าง
ธรรมาภิบาล 

'เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จ
บ านาญข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น (กบท.) 

839,901.00 
ส านักปลดั อบจ., 
ส านักปลดัเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบ
เข้ากองทุนบ าเหน็จ
บ านาญข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น (กบท.) 

ตั้งเงินสมทบ
กองทุนบ าเหน็จ
บ านาญ
ข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น (กบท.) 

62
. 

การพัฒนาด้าน
การบริหารและ
การเสริมสร้าง
ธรรมาภิบาล 

ติดตั้งไฟฟูาโซล่าเซลล์ ใน
รั้วองค์การบริหารส่วน
ต าบลส านักทอง หมู่ที่ 1 

449,400.00 
ส านักปลดั อบจ., 
ส านักปลดัเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อให้แสงสว่างใน
เวลากลางคืน ปูองกัน
ชีวิตและทรัพยส์ินของ
ราชการ 

ติดตั้งไฟฟูาโซล่า
เซลล์ ในรั้ว
องค์การบริหาร
ส่วนต าบลส านัก
ทอง หมู่ที่ 1 
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63
. 

การพัฒนาด้าน
การบริหารและ
การเสริมสร้าง
ธรรมาภิบาล 

ปรับภูมิทัศน์ในพ้ืนที
ส านักงานอบต.ส านักทอง 
หมู่ที่ 1 

493,000.00 
ส านักปลดั อบจ., 
ส านักปลดัเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อปรับภูมิทัศน์ใน
พื้นที่อบต.ส านักทอง
ให้มีความสวยงาม 

ปรับภูมิทัศน์พ้ืนท่ี
อบต.ส านักทอง 
ตามแบบ อบต. 

64
. 

การพัฒนาด้าน
การบริหารและ
การเสริมสร้าง
ธรรมาภิบาล 

ก่อสร้างลาน
อเนกประสงค์คอนกรีต
เสรมิเหล็กพร้อมราง
ระบายน้ าและก่อสร้างราง
ระบายน้ าคอนกรีตเสรมิ
เหล็กแบบตัววี(บริเวณรั้ว
ด้านหลังที่ท าการอบต.
ส านักทอง) ส านักทอง หมู่
ที่ 1) 

178,000.00 
ส านักปลดั อบจ., 
ส านักปลดัเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อเพ่ิมการระบายน้ า
และปูองกันน้ าท่วมขัง 

ก่อสร้างลาน
อเนกประสงค์
พร้อมรางระบาย
น้ าในพ้ืนท่ี
ส านักงาน 

65
. 

การพัฒนาด้าน
การบริหารและ
การเสริมสร้าง
ธรรมาภิบาล 

ก่อสร้างหลังคาคลุมลาน
อเนกประสงค์ อบต.ส านัก
ทอง หมู่ที่ 1 

122,000.00 
ส านักปลดั อบจ., 
ส านักปลดัเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อปูองกันฝนและ
แสงแดด 

ก่อสร้างหลังคา
คลุมลาน
อเนกประสงค์ 
อบต.ส านักทอง 

66
. 

การพัฒนาด้าน
การส่งเสริม
เศรษฐกิจ 

ฝึกอบรมการประกอบ
อาชีพและการส่งเสรมิ
อาชีพ 

50,000.00 
ส านักปลดั อบจ., 
ส านักปลดัเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อฝึกอบรมอาชีพให้ 
แก่ประชาชนในต าบล 
ส านักทอง 

จัดฝึกอบรมอาชีพ
ให้แก่เด็กสตร,ีคน
พิการ, คนชรา, 
และประชาชน
ทั่วไป จ านวน 
100 คน 

 

ฉ. การใชจ้่ายงบประมาณ 
     อบต.ส านักทอง มีการใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ โดยไดม้ีการก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามใน
สัญญา รวม 20 โครงการ จ านวนเงิน 17,180,351 บาท มีการเบกิจ่ายงบประมาณ จ านวน 17 โครงการ จ านวนเงิน 7,627,702 
ล้านบาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ไดด้ังนี้ 

ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
การก่อหน้ีผูกพัน/ 
ลงนามในสัญญา 

โครงการ การเบิกจ่ายงบประมาณ 

การพัฒนาด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจ 
    

การพัฒนาด้านการศึกษา 3 2,069,385.68 3 1,792,651.34 

การพัฒนาด้านการส่งเสริมคณุภาพชีวิต และสรา้งความเข้มแข็ง
ชุมชน 

8 4,747,651.90 7 4,739,069.60 

การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 2 978,200.00 
  

การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 1 2,936.80 1 2,936.80 

การพัฒนาด้านการบริหารและการเสริมสร้างธรรมาภิบาล 6 1,109,141.00 6 1,093,044.00 

รวม 20 8,907,315.38 17 7,627,701.74 
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  รายละเอียดโครงการในข้อบัญญตัิงบประมาณอบต.ส านักทอง ท่ีมีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสญัญา มีดังน้ี 

  ยุทธศาสตร ์
ชื่อโครงการตาม

แผน 

งบตาม
ข้อบัญญัติ/เทศ

บัญญัติ 
ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

1. การพัฒนาด้านการศึกษา 

โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
สังกัดองค์การบิร
หารส่วนต าบล
ส านักทอง 

1,100,000.00 232,360.00 232,360.00 867,640.00 

2. การพัฒนาด้านการศึกษา 

โครงการสนับสนุน
อาหารกลางวัน
โรงเรียนสังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา(สพฐ.) 

3,100,000.00 1,250,880.00 1,250,880.00 1,849,120.00 

3. การพัฒนาด้านการศึกษา 
ค่าอาหารเสรมิ 
(นม) 

1,860,000.00 586,145.68 309,411.34 1,273,854.32 

4. 
การพัฒนาด้านการส่งเสริม
คุณภาพชีวิต และสร้าง
ความเข้มแข็งชุมชน 

โครงการส่งเสริม
และพัฒนาความรู้
ประชาชน 

300,000.00 211,395.70 211,395.70 88,604.30 

5. 
การพัฒนาด้านการส่งเสริม
คุณภาพชีวิต และสร้าง
ความเข้มแข็งชุมชน 

โครงการปูองกัน
และลดอุบัติเหตุ
ทางถนนในช่วง
เทศกาล 

11,850.00 11,661.40 10,045.70 188.60 

6. 
การพัฒนาด้านการส่งเสริม
คุณภาพชีวิต และสร้าง
ความเข้มแข็งชุมชน 

โครงการส่งเสริม
และสนบัสนุนการ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิต ผู้สูงอายุ ผู้
พิการ 
ผู้ด้อยโอกาส 

230,000.00 226,545.70 226,545.70 3,454.30 

7. 
การพัฒนาด้านการส่งเสริม
คุณภาพชีวิต และสร้าง
ความเข้มแข็งชุมชน 

เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ 6,529,200.00 3,576,200.00 3,576,200.00 2,953,000.00 

8. 
การพัฒนาด้านการส่งเสริม
คุณภาพชีวิต และสร้าง
ความเข้มแข็งชุมชน 

เบี้ยยังชีพคนพิการ 1,171,200.00 649,800.00 649,800.00 521,400.00 

9. 
การพัฒนาด้านการส่งเสริม
คุณภาพชีวิต และสร้าง
ความเข้มแข็งชุมชน 

เบี้ยยังชีพผู้ปุวย
เอดส ์

36,000.00 17,500.00 15,000.00 18,500.00 
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10. 
การพัฒนาด้านการส่งเสริม
คุณภาพชีวิต และสร้าง
ความเข้มแข็งชุมชน 

โครงการปูองกัน
และควบคมุโรค
พิษสุนัขบ้า 

30,000.00 4,466.60 0.00 25,533.40 

11. 
การพัฒนาด้านการส่งเสริม
คุณภาพชีวิต และสร้าง
ความเข้มแข็งชุมชน 

โครงการปูองกัน
และควบคมุ
โรคตดิต่อ 

100,000.00 50,082.50 50,082.50 49,917.50 

12. 
การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการติดตั้ง
แผ่นราวเหล็ก
การ์ดเรลลูกฟูก
ภายในต าบลส านัก
ทอง หมู่ที่ 1-5 

499,600.00 499,600.00 0.00 0.00 

13. 
การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการติดตั้งไฟ
กระพริบภายใน
ต าบลส านักทอง 
หมู่ที่ 1-5 

478,600.00 478,600.00 0.00 0.00 

14. 
การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการอัน
เนื่องมาจาก
พระราชด าร ิ

30,000.00 2,936.80 2,936.80 27,063.20 

15. 
การพัฒนาด้านการบริหาร
และการเสริมสร้างธรรมาภิ
บาล 

โครงการจดังาน
เฉลิมพระเกียรติ
และรัฐพิธีฯ 

260,000.00 10,000.00 10,000.00 250,000.00 

16. 
การพัฒนาด้านการบริหาร
และการเสริมสร้างธรรมาภิ
บาล 

โครงการส่งเสริม 
สนับสนุนอนุรักษ์
มรดกไทยและ
เฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า 
กรมสมเด็จ
พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราช
กุมารี เนื่องในวัน
คล้ายวันพระราช
สมภพ 2 เมษายน 
และกิจกรรมทาง
ศิลปวัฒนธรรม
ของอ าเภอเมือง
ระยอง ประจ าปี 
2564 

20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00 

17. 
การพัฒนาด้านการบริหาร
และการเสริมสร้างธรรมาภิ

โครงการขอรับเงิน
อุดหนุนเพื่อเพิ่ม

50,000.00 50,000.00 50,000.00 0.00 
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บาล ศักยภาพในการ
ปูองกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพตดิ
ของศูนย์
ปฏิบัติการปูองกัน
และปราบปรามยา
เสพติดอ าเภอเมือง
ระยอง (ศป.ปส.อ.
เมืองระยอง) 
ประจ าปี
งบประมาณ 
2564 

18. 
การพัฒนาด้านการบริหาร
และการเสริมสร้างธรรมาภิ
บาล 

เงินสมทบกองทุน
ประกันสังคม 

144,000.00 69,240.00 53,143.00 74,760.00 

19. 
การพัฒนาด้านการบริหาร
และการเสริมสร้างธรรมาภิ
บาล 

รายจ่ายตามข้อ
ผูกพัน 

390,000.00 120,000.00 120,000.00 270,000.00 

20. 
การพัฒนาด้านการบริหาร
และการเสริมสร้างธรรมาภิ
บาล 

เงินสมทบกองทุน
บ าเหน็จบ านาญ
ข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น (กบท.) 

839,901.00 839,901.00 839,901.00 0.00 
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รายงานสรุปผลการด าเนินงาน ปี 2564 
อบต.ส านักทอง เมืองระยอง จ.ระยอง 

ยุทธศาสตร ์

แผนการด าเนินการ 
ทั้งหมด 

อนุมัติงบประมาณ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย 

จ านวน 
โครง 
การ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครง 
การ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครง 
การ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครง 
การ 

งบประมาณ 

1.การพัฒนาด้านการส่งเสริม
เศรษฐกิจ 

1 50,000 1 50,000 - - - - 

2.การพัฒนาด้านการศึกษา 10 6,818,600 9 7,119,400 3 
2,069,38

5.68 
3 

1,792,651.
34 

3.การพัฒนาด้านการส่งเสริม
คุณภาพชีวิต และสร้างความ
เข้มแข็งชุมชน 

28 9,966,000 22 9,028,250 8 
4,747,65

1.90 
7 

4,739,069.
60 

4.การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

74 
46,282,60

0 
11 6,017,000 2 

978,200.
00 

- - 

5.การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

8 5,680,000 5 130,000 1 2,936.80 1 2,936.80 

6.การพัฒนาด้านการบริหาร
และการเสริมสร้างธรรมาภิบาล 

21 4,751,150 18 4,211,301 6 
1,109,14

1.00 
6 

1,093,044.
00 

รวม 142 
73,548,35

0 
66 

26,555,95
1 

20 
8,907,31

5.38 
17 

7,627,701
.74 

 

 
ช.ผลการด าเนินงาน 
                  อบต.ส านักทอง ได้ด าเนินการโครงการตามเทศบัญญตัิงบประมาณ ปี 2564 ในเขตพื้นท่ี โดยได้รับความร่วมมือ การ
ส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพื้นที่ตลอดจนโครงการต่างๆ ประสบผลส าเร็จด้วยดี ก่อให้เกิด
ประโยชน์แก่ประชาชนท้ังในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคยีง ทั้งนี้ หากประชาชนทุกท่านหรือหน่วยงานราชการต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องมีข้อสงสัยหรอืมี
ความประสงค์จะเสนอตวามคิดเหน็หรือข้อเสนอแนะ การบริหารงานขออบต.ส านักทองทราบ เพ่ือจะได้พิจารณาการวางแผนพัฒนาและ
ปรับปรุงการด าเนินการ ตอบสนองความต้องการของประชาชนในพ้ืนท่ีในระยะต่อไป 
 
              จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน 
                                ประกาศ ณ วันที่ 30 เมษายน 2564 

 
     
                                                  
                                                              (นายสุรินทร์ ตรีไรรัตนกลู) 
                                                     (นายกองค์การบริหารส่วนต าบลส านักทอง) 
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