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ประกาศ องคการบริหารสวนตําบลสํานักทอง 
เรื่อง การรายงานผลการดําเนินงานในรอบปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

******************************************* 
  ดวยรัฐธรรมนูญ มาตรา 253 กําหนดให องคกรปกครองสวนทองถ่ิน สภาทองถ่ิน และ

ผูบริหารทองถ่ินเปดเผยขอมูลและรายงานผลการดําเนินงานใหประชาชนทราบ รวมตลอดท้ัง มีกลไกให

ประชาชนในทองถ่ินมีสวนรวมดวย ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนา   

ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. ๒561 ขอ 12(5) กําหนดใหผูบริหารทองถ่ินเสนอผล     

การติดตามและประเมินผลตอสภาทองถ่ิน และคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน พรอมท้ังประกาศผลการติดตาม

และประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ินทราบ ในท่ีเปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีผูบริหาร

ทองถ่ินเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกลาว และตองปดประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน โดย

อยางนอยปละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมทุกป  ดังนั้นเพ่ือการปฏิบัติใหเปนไปตามเจตนารมณของระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน องคการบริหารสวนตําบลสํานัก

ทอง จึงขอประกาศผลการดําเนินงานการจัดทํางบประมาณ การใชจาย และผลการดําเนินงาน รวมท้ังการ

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน ในรอบปงบประมาณ พ.ศ. 2563 มาเพ่ือใหประชาชนไดมีสวนรวม

ในการตรวจสอบและกํากับการบริหารจัดการองคการบริหารสวนตําบลสํานักทอง ดังนี ้

ก. วิสัยทัศน ขององคการบริหารสวนตําบลสํานักทอง 

 "องคการบริหารสวนตําบลสํานักทอง เปนองคกรท่ีนอมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงพัฒนา

คุณภาพชีวิตของประชาชนใหอยูดีมีสุข ม่ันคง ม่ังค่ังยั่งยืน มุงสูประชาคมเศรษฐกิจอาเชียน" 

ข. พันธกิจ ขององคการบริหารสวนตําบลสํานักทอง 

     1. จัดใหมีระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและโครงสรางพ้ืนฐานท่ีไดมาตรฐาน 

     2. ประชาชนมีสุขภาพอนามัยท่ีดีไดรับสวัสดิการเพียงพอตอการดํารงชีพ 

     3. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

     4. สนับสนุนและสงเสริมการประกอบอาชีพสรางรายไดใหประชาชนใหมีความเขมแข็งและสามารถ

พ่ึงพาตนเองได 

     5. สงเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ ปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนอนุรักษ

ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของทองถ่ิน 

     6. สงเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุ และผูพิการใหไดรับการสงเคราะหและ มีคุณภาพ

ชีวิตท่ีดี 
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    7. คุมครอง ดูแล บํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

     8. มีระบบการบริหารจัดการท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) 

     9. บํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ิน และวัฒนธรรมอันดีงามของทองถ่ิน 

    10. การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

ค. ยุทธศาสตรการพัฒนา ขององคการบริหารสวนตําบลสํานักทอง ไดกําหนดยุทธศาสตรและแนวทางการ

พัฒนายุทธศาสตรไว 6 ยุทธศาสตร ดังนี้ 

    1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมเศรษฐกิจ 

    2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา 

    3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต และสรางความเขมแข็งชุมชน 

    4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

    5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

    6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารและการเสริมสรางธรรมาภิบาล 

ง. การวางแผน 

 องคการบริหารสวนตําบลสํานักทอง ไดจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนพัฒนาทองถ่ิน     
(พ.ศ. 2561 - 2565) ตามกระบวนการท่ีบัญญัติไวในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผานการมีสวนรวมของ
ประชาชน เชน การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพ่ือรับฟงปญหาและความตองการท่ีแทจริง
ของประชาชนในพ้ืนท่ี กอนนํามาจัดทําโครงการเพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ี ท่ีบรรจุไวในแผนพัฒนาทองถ่ิน  ตอไป 
 องคการบริหารสวนตําบลสํานักทอง ไดประกาศใชแผนพัฒนาทองถ่ิน(พ.ศ.2561 - 2565) โดยได
กําหนดโครงการท่ีจะดําเนินการตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)  

 
ยุทธศาสตร 

2563 2564 2565 

จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ 

1.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการ
สงเสริมเศรษฐกิจ 

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

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

3.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการ
สงเสริมคณุภาพชีวิต และสรางความ
เขมแข็งชุมชน 

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

4.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสราง
พ้ืนฐาน 

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

5.ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

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

6.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการ
บริหารและการเสริมสรางธรรมาภบิาล 

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. การจัดทํางบประมาณ 
 ผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลสํานักทอง ไดประกาศใชขอบัญญัติงบประมาณเม่ือวันท่ี 26 
กันยายน 2562 โดยมีโครงการท่ีบรรจุอยูในขอบัญญัติงบประมาณ จํานวน 54 โครงการ งบประมาณ 
27,130,410บาท สามารถจําแนกตามยุทธศาสตร ไดดังนี้ 

ยุทธศาสตร โครงการ 
งบประมาณ 

ตามขอบัญญัติ 

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมเศรษฐกิจ 1 50,000 

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา 8 6,491,000 

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมคณุภาพชีวิต และสรางความเขมแข็งชุมชน 21 8,529,600 

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 10 10,090,010 

5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 3 80,000 

6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารและการเสริมสรางธรรมาภบิาล 11 1,890,000 

รวม 54 27,130,410 

 
 

 

รายละเอียดโครงการในขอบัญญัตงิบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 2563 องคการบริหารสวนตําบลสํานักทอง มีดังน้ี 

 ลําดับ ยุทธศาสตร โครงการ 
จํานวน

งบประมาณ 
หนวยงานทีรับผิดชอบ 

วัตถ ุ
ประสงค 

ผลผลิต 

1. 
การพัฒนาดาน
การศึกษา 

โครงการสนับสนุน
คาใชจายการบริหาร
สถานศึกษาศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก สังกัดองคการ
บริหารสวนตําบลสํานัก
ทอง 

1,100,000 

สวนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองสงเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, สํานัก
การศึกษา 
 
 

เพ่ือสนับสนุน
คาใชจายในการ
บริหารงานของ 
สถานศึกษา
(ศพด.) 

สนับสนุนคาใชจาย
การบริหาร
สถานศึกษาของ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
จํานวน 2 ศูนย 

2. 
การพัฒนาดาน
การศึกษา 

โครงการอาหารกลางวัน
โรงเรียนใน สังกัด สพฐ. 

3,000,000 

สวนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองสงเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, สํานัก
การศึกษา 
 

เพ่ือสงเสริม
อาหารกลางวัน
โรงเรียนในสังกัด 
สพฐ. 3 แหง 

สนับสนุน
งบประมาณอาหาร
กลางวันโรงเรยีนใน
สังกัด สพฐ.จํานวน 
3 แหง 
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3. 
การพัฒนาดาน
การศึกษา 

อาหารเสริม (นม) 
โรงเรียน / ศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก 

1,771,000 

สวนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองสงเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, สํานัก
การศึกษา 

เพ่ือจายเปน
คาอาหารเสรมิ
(นม)ใหกับ
โรงเรียนในสังกัด
สพฐ. และ ศพด.
ในสังกัด 

จัดหาอาหารเสริม
(นม)ใหแกโรงเรียน
ในสังกัด สพฐ.
จํานวน 3 แหง และ 
ศพด. 2 แหง 

4. 
การพัฒนาดาน
การศึกษา 

โครงการสืบสาน
ประเพณสีงกรานต 

300,000 

สวนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองสงเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, สํานัก
การศึกษา 

เพ่ือสงเสริม
กิจกรรมประเพณี
สงกรานตในพ้ืนท่ี
ตําบลสํานักทอง 

จัดกิจกรรมรดนํ้าดํา
หัว ผูสูงอายุ และสง
นํ้าพระ 5 หมูบาน 

5. 
การพัฒนาดาน
การศึกษา 

สงเสริมภมูิปญญา
ทองถ่ิน ประเพณี 
วัฒนธรรมและกิจกรรม 
ทางศาสนาเชน ทําบุญ
ขาวหลาม ทําบุญตัก
บาตรขนมหวาน 

20,000 
สํานักปลดั อบจ., สํานัก
ปลัดเทศบาล, 
สํานักงานปลัด อบต. 

เพ่ือสงเสริมการ
จัดกิจกรรม
ประเพณี 
วัฒนธรรมและ
กิจกรรมทาง
ศาสนา 

สงเสริมกิจกรรม
ทางศาสนาให เด็ก 
เยาวชน และ
ประชาชน จํานวน 
5 หมูบาน 

6. 
การพัฒนาดาน
การศึกษา 

โครงการแหเทียนจํานํา
พรรษา 

150,000 

สวนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองสงเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, สํานัก
การศึกษา 

เพ่ือสงเสริมและ
อนุรักษประเพณี
แหเทียนจํานํา
พรรษา 

จัดกิจกรรมแหเทียน
จํานําพรรษาถวาย
วัดในชุมชน จํานวน 
5 หมู 

7. 
การพัฒนาดาน
การศึกษา 

สงเสริมการเลนกีฬา
และนันทนาการศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก. 

100,000 

สวนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองสงเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, สํานัก
การศึกษา 

เพ่ือสงเสริมการ
เลนกีฬาและ
นันทนาการของ
ศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กใน อปท 

จัดการแขงขันกีฬา
ระหวางศูนยพัฒนา
เด็กเล็กของแตละ 
อปท. จํานวน 4 
แหง 

8. 
การพัฒนาดาน
การศึกษา 

สงเสริมการจัดแขงขัน
กีฬาเยาวชนและ
ประชาชนตําบลสํานัก
ทอง 

50,000 

สวนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองสงเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, สํานัก
การศึกษา 

เพ่ือสงเสริมการ
จัด แขงขันกีฬา
เยาวชนในตําบล
สํานักทอง 

การจัดแขงขันกีฬา 
เยาวชนและ
ประชาชนใน ตําบล
สํานักทอง 5 
หมูบาน 
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9. 

การพัฒนาดาน
การสงเสริม
คุณภาพชีวิต 
และสรางความ
เขมแข็งชุมชน 

โครงการฝกอบรม
เยาวชนสัมพันธตานภัย
ยาเสพตดิ 

50,000 
สํานักปลดั อบจ., สํานัก
ปลัดเทศบาล, 
สํานักงานปลัด อบต. 

เพ่ือใหเด็กเยาวชน
ไดมี ความสัมพันธ
อันดี มีการรวมคิด
และนําไปสูการ
พัฒนา 
 

เด็กเยาวชน จํานวน 
100 คน 

10. 

การพัฒนาดาน
การสงเสริม
คุณภาพชีวิต 
และสรางความ
เขมแข็งชุมชน 

โครงการสงเสริมและ
พัฒนาความรูประชาชน 

300,000 
สํานักปลดั อบจ., สํานัก
ปลัดเทศบาล, 
สํานักงานปลัด อบต. 

เพ่ืออบรมและ
พัฒนา ศักยภาพ
ประชาชน ใน
ตําบลสํานักทอง 

ดําเนินการอบรม
และพัฒนาศักยภาพ 
สตรผีูสูงอายุ 
ประชาชนผูนํา 
สมาชิก อปพร.รวม 
300 คน 
 

11. 

การพัฒนาดาน
การสงเสริม
คุณภาพชีวิต 
และสรางความ
เขมแข็งชุมชน 

โครงการปกปองสถาบัน
สําคัญของชาต ิ

50,000 
สํานักปลดั อบจ., สํานัก
ปลัดเทศบาล, 
สํานักงานปลัด อบต. 

เพ่ือสงเสริม 
สถาบันสําคญัของ
ชาต ิ

สนับสนุนการจัดทํา
โครงการรณรงค
ปองกันสถาบัน ของ
ชาต ิ

12. 

การพัฒนาดาน
การสงเสริม
คุณภาพชีวิต 
และสรางความ
เขมแข็งชุมชน 

โครงการเสรมิสรางการ
พัฒนาสตรีและ
ครอบครัวในตําบล 
สํานักทอง 

20,000 
สํานักปลดั อบจ., สํานัก
ปลัดเทศบาล, 
สํานักงานปลัด อบต. 

เพ่ืออบรมและ
พัฒนาศักยภาพ
กลุมสตรี และ
ครอบครัวใน
ตําบลสํานักทอง 

ดําเนินการอบรม
และพัฒนาศักยภาพ
กลุมสตรีและ
ครอบครัว จํานวน 
50 คน 
 

13. 

การพัฒนาดาน
การสงเสริม
คุณภาพชีวิต 
และสรางความ
เขมแข็งชุมชน 

สงเสริมสนับสนุนหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

10,000 
สํานักปลดั อบจ., สํานัก
ปลัดเทศบาล, 
สํานักงานปลัด อบต. 

เพ่ือสงเสริมการ
ดําเนินงานตาม
แนวทางหลัก 
เศรษฐกิจพอเพียง 

สนับสนุนหลัก
ปรัชญา เศรษฐกิจ
พอเพียง 5 หมูบาน 

14. 

การพัฒนาดาน
การสงเสริม
คุณภาพชีวิต 
และสรางความ
เขมแข็งชุมชน 
 

โครงการปองกันและ
แกไขปญหายาเสพติด 

100,000 
สํานักปลดั อบจ., สํานัก
ปลัดเทศบาล, 
สํานักงานปลัด อบต. 

เพ่ือลดปญหายา
เสพติดในเขต
ตําบลสํานักทอง 

รณรงคปองกันและ 
แกไขปญหายาเสพ
ติด ในชุมชนจํานวน 
5 หมูบาน 

15. 

การพัฒนาดาน
การสงเสริม
คุณภาพชีวิต 
และสรางความ
เขมแข็งชุมชน 
 

ปองกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนในชวงเทศกาล 

10,000 
สํานักปลดั อบจ., สํานัก
ปลัดเทศบาล, 
สํานักงานปลัด อบต. 

เพ่ือรณรงคการลด
อุบัติเหตุในชวง
เทศกาล 

ตั้งจุดตรวจปองกัน
การลดอุบัติเหตุชวง
เทศกาลปใหมและ
เทศกาลสงกรานต 
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16. 

การพัฒนาดาน
การสงเสริม
คุณภาพชีวิต 
และสรางความ
เขมแข็งชุมชน 

โครงการเตรยีมความ
พรอมแผนปฏบัิติการ
ปองกันและบรรเทา สา
ธารณภัย 

20,000 
สํานักปลดั อบจ., สํานัก
ปลัดเทศบาล, 
สํานักงานปลัด อบต. 

เพ่ือใหเจาหนาท่ี 
สมาชิกอปพร.
อบต.สํานักทอง
ตระหนัก และมี
ความตื่นตัวในการ
ปองกันและ
บรรเทาสาธารณ
ภัย 
 

จัดอบรมใหความรู 
เจาหนาท่ี สมาชิก 
อปพร.อบต. สํานัก
ทอง จํานวน 50 
คน 

17. 

การพัฒนาดาน
การสงเสริม
คุณภาพชีวิต 
และสรางความ
เขมแข็งชุมชน 

สงเสริมและสนับสนุน
การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ผูสูงอายุ ผูพิการ 
ผูดอยโอกาส สตรีและ
ประชาชนท่ัวไป 

300,000 
สํานักปลดั อบจ., สํานัก
ปลัดเทศบาล, 
สํานักงานปลัด อบต. 

สงเสริมและ
พัฒนา คุณภาพ
ชีวิต ผูสูงอายุ ผู
พิการผูดอยโอกาส 
และประชาชน
ท่ัวไป 

จัดฝกอบรมให
ความรู ผูพิการ
ผูสูงอายุ 
ผูดอยโอกาสและ
ประชาชน 5 
หมูบาน 

18. 

การพัฒนาดาน
การสงเสริม
คุณภาพชีวิต 
และสรางความ
เขมแข็งชุมชน 

โครงการฝกอบรม
ทบทวนสมาชิก 
อาสาสมัครปองกันภัย
ฝายพลเรือนองคการ
บริหารสวนตําบล สํานัก
ทอง 
 

150,000 
สํานักปลดั อบจ., สํานัก
ปลัดเทศบาล, 
สํานักงานปลัด อบต. 

เพ่ือฝกอบรม
ทบทวนใหกับ  
อปพร. อบต.
สํานักทอง 

จํานวนสมชิก
อาสาสมัครปองกัน
ภัยฝายพลเรือน 
จํานวน50 คน 

19. 

การพัฒนาดาน
การสงเสริม
คุณภาพชีวิต 
และสรางความ
เขมแข็งชุมชน 

โครงการจายเบ้ียยังชีพ
ผูสูงอาย ุ

6,100,800 
สํานักปลดั อบจ., สํานัก
ปลัดเทศบาล, 
สํานักงานปลัด อบต. 

เพ่ือจายเบ้ียยังชีพ
ผูสูงอายุท่ีมีอายุ
ครบ 60 ป
บริบูรณและข้ึน
ทะเบียนถูกตอง
ตามประกาศ 
อบต. และบันทึก
ขอมูลในระบบ
ฐานขอมูล
ผูสูงอาย ุ
 

ผูสูงอายุใน เขต  
อบต.สํานักทอง 

20. 

การพัฒนาดาน
การสงเสริม
คุณภาพชีวิต 
และสรางความ
เขมแข็งชุมชน 

โครงการจายเบ้ียยังชีพ
คนพิการ 

1,132,800 
สํานักปลดั อบจ., สํานัก
ปลัดเทศบาล, 
สํานักงานปลัด อบต. 

เพ่ือจายเบ้ียความ
พิการใหแกผู
พิการตาม
กฎหมายและ
เปนไปตาม
ประกาศ อบต.
และการบันทึก
ขอมูลคนพิการ 
 

คนพิการในพ้ืนท่ี  
เขต อบต.สํานักทอง 
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21. 

การพัฒนาดาน
การสงเสริม
คุณภาพชีวิต 
และสรางความ
เขมแข็งชุมชน 

โครงการจายเบ้ียยังชีพ
ผูปวยเอดส 

36,000 
สํานักปลดั อบจ., สํานัก
ปลัดเทศบาล, 
สํานักงานปลัด อบต. 

เพ่ือจายเบ้ียยังชีพ
ผูปวยเอดสใหแก
ผูปวยท่ีไดรับการ
รับรองจากแพทย
จาสถานพยาบาล
ของรัฐวาเปน
ผูปวย HIV 

ผูปวยเอดสในพ้ืนท่ี
เขต อบต.สํานักทอง 

22. 

การพัฒนาดาน
การสงเสริม
คุณภาพชีวิต 
และสรางความ
เขมแข็งชุมชน 

โครงการปองกันและ
ควบคุมโรคเอดสและ
โรคตดิตอทาง 
เพศสัมพันธ 

20,000 

สวนสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม, สวน
สาธารณสุข, กอง
สาธารณสุข, กอง
สงเสริมคณุภาพชีวิต,
กองการแพทย , สํานัก
สาธารณสุข 

เพ่ือปองกันและ
ควบคุมโรคเอดส
และโรคตดิตอ 
ทางเพศสัมพันธ 

จัดอบรมใหความรู
แก เด็ก เยาวชน,
ผูนําชุมชน
ประชาชนทุกหมู 

23. 

การพัฒนาดาน
การสงเสริม
คุณภาพชีวิต 
และสรางความ
เขมแข็งชุมชน 

โครงการเงินอุดหนุน
สําหรับการดําเนินงาน
ตามแนวทาง โครงการ
พระราชดําริ ดาน
สาธารณสุข 

100,000 

สวนสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม, สวน
สาธารณสุข, กอง
สาธารณสุข, กอง
สงเสริมคณุภาพชีวิต,
กองการแพทย , สํานัก
สาธารณสุข 

เพ่ือสนองพระราช 
ปณิธานพระบรม
วงศศานุวงศตาม
โครงการ 
พระราชดํารดิาน 
สาธารณสุข 

สนับสนุน 
งบประมาณจัดทํา
โครงการตาม 
พระราชดําริดาน
สาธารณสุข จํานวน 
5 หมูบาน 
 

24. 

การพัฒนาดาน
การสงเสริม
คุณภาพชีวิต 
และสรางความ
เขมแข็งชุมชน 

สงเสริมการปองกันและ
ควบคุมโรคพิษสุนัขบา 

20,000 

สวนสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม, สวน
สาธารณสุข, กอง
สาธารณสุข, กอง
สงเสริมคณุภาพชีวิต,
กองการแพทย , สํานัก
สาธารณสุข 

เพ่ือปองกันและ
ควบคุมโรคพิษ
สุนัขบา 

ดําเนินการรณรงค
ฉีดวัคซีนปองกันโรค
พิษสุนัขบาและ
คุมกําเนิด แกสุนัข
และแมวในตําบล
สํานักทอง 

25. 

การพัฒนาดาน
การสงเสริม
คุณภาพชีวิต 
และสรางความ
เขมแข็งชุมชน 

โครงการ อากาศบริสุทธ์ิ
ถาหยุดมลพิษ 

20,000 

สวนสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม, สวน
สาธารณสุข, กอง
สาธารณสุข, กอง
สงเสริมคณุภาพชีวิต,
กองการแพทย , สํานัก
สาธารณสุข 

เพ่ือใหประชาชน
ไดรับขอมลูสาเหตุ
การเกิด มลพิษ
และวิธีการ
ควบคุม 

ฝกอบรมให
ประชาชนในตําบล
สํานักทอง จํานวน 
50 คน 

26. 

การพัฒนาดาน
การสงเสริม
คุณภาพชีวิต 
และสรางความ
เขมแข็งชุมชน 

โครงการบําบัดนํ้าเสีย
ดวย EM Ball 

20,000 

สวนสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม, สวน
สาธารณสุข, กอง
สาธารณสุข, กอง
สงเสริมคณุภาพชีวิต,
กองการแพทย , สํานัก
สาธารณสุข 

เพ่ืออบรมให
ความรูแนวทางใน
การปรับสภาพนํ้า
เสียดวย EM Ball 

จัดฝกอบรมให
ความรูแกประชาชน
ในพ้ืนท่ีตําบลสํานัก
ทอง จํานวน 50 
คน 
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27. 

การพัฒนาดาน
การสงเสริม
คุณภาพชีวิต 
และสรางความ
เขมแข็งชุมชน 

โครงการลางมือ กินรอน
ชอนกลางปราศจากโรค 

20,000 

สวนสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม, สวน
สาธารณสุข, กอง
สาธารณสุข, กอง
สงเสริมคณุภาพชีวิต,
กองการแพทย , สํานัก
สาธารณสุข 

เพ่ืออบรมให
ความรูเก่ียวกับ
การลางมือ 7 
ข้ันตอน เพ่ือลด
การแพรกระจาย
เช้ือโรคท่ีติดตอใน
ระบบทางเดิน
อาหาร 

จัดฝกอบรมให
ความรูแกประชาชน
ในพ้ืนท่ีตําบล 
สํานักทอง จํานวน 
50 คน 

28. 

การพัฒนาดาน
การสงเสริม
คุณภาพชีวิต 
และสรางความ
เขมแข็งชุมชน 

โครงการคดัแยกขยะ
และบรหิารจดัการขยะ
เปยกในครัวเรือน 

30,000 

สวนสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม, สวน
สาธารณสุข, กอง
สาธารณสุข, กอง
สงเสริมคณุภาพชีวิต,
กองการแพทย , สํานัก
สาธารณสุข 

เพ่ืออบรมให
ความรูแก
ประชาชนท่ัวไป
เก่ียวกับการคดั
แยก การจัดการ
ขยะเปยกและการ
ลดปรมิาณขยะ 

จัดฝกอบรมให
ความรูแกประชาชน
ในพ้ืนท่ีตําบล 
สํานักทองจํานวน 
50 คน 

29. 

การพัฒนาดาน
การสงเสริม
คุณภาพชีวิต 
และสรางความ
เขมแข็งชุมชน 

โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชอันสืบ
เน่ืองมาจาก
พระราชดํารสิมเดจ็พระ
กนิษฐาธิราชเจา กรม
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรม
ราชกุมาร ี

20,000 

สวนสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม, สวน
สาธารณสุข, กอง
สาธารณสุข, กอง
สงเสริมคณุภาพชีวิต,
กองการแพทย , สํานัก
สาธารณสุข 

เพ่ืออบรมให
ความรูและสราง
จิตสํานึกใหกับ
เยาวชนและ
ประชาชนตําบล
สํานักทอง ในการ
อนุรักษพันธุกรรม
พืชและทรัพยากร 
ธรรมชาต ิ

จัดฝกอบรมให
ความรูแกประชาชน
ในพ้ืนท่ีตําบล 
สํานักทอง จํานวน 
50 คน 

30. 
การพัฒนาดาน
โครงสราง
พ้ืนฐาน 

กอสรางถนนคสล.ซอย 
4/1 สํานักทอง หมูท่ี 1 
ตําบลสํานักทอง 

216,900 

สวนโยธา, กองโยธา, 
กองชาง, กองชาง
สุขาภิบาล, กองประปา, 
สํานักชาง, สํานักการ
ชาง 

เพ่ือประชาชน
ไดรับ ความ
สะดวกสบาย ใน
การคมนาคม 

กอสรางถนน คส
ล.กวาง 4 ม.ยาว 
63 ม. หนา 0.15 
ม. ผิวจราจร 252 
ตรม. แบบไมมไีหล
ทาง 

31. 
การพัฒนาดาน
โครงสราง
พ้ืนฐาน 

กอสรางถนนคอนกรีต
เสรมิเหลก็เกาะกลาง 
ซอย 4 หมูท่ี 2 บาน
ยายจั่น 

490,700 

สวนโยธา, กองโยธา, 
กองชาง, กองชาง
สุขาภิบาล, กองประปา, 
สํานักชาง, สํานักการ
ชาง 

เพ่ือใหประชาชน
ได รับความ
สะดวกสบาย ใน
การคมนาคม 

กอสรางถนน คสล. 
กวาง 5 เมตร ยาว 
160 เมตร หนา 
0.15 เมตร ผิว
จราจร 800 ตร.ม. 

32. 
การพัฒนาดาน
โครงสราง
พ้ืนฐาน 

กอสรางถนนคอนกรีต
เสรมิเหลก็ ซอย ไปด-ี
มาดี 3 หมูท่ี 2 บาน
ยายจั่นกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอย ไปด-ีมาดี 3 หมูท่ี 
2 บานยายจั่น 

492,300 

สวนโยธา, กองโยธา, 
กองชาง, กองชาง
สุขาภิบาล, กองประปา, 
สํานักชาง, สํานักการ
ชาง 

เพ่ือใหประชาชน
ได รับความ
สะดวกสบาย  
ในการคมนาคม 

กอสรางถนน คสล. 
5 เมตรยาว 162 
เมตร หนา 0.15 
เมตร ผิวจราจร 
810 ตร.ม. 
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33. 
การพัฒนาดาน
โครงสราง
พ้ืนฐาน 

กอสรางถนนคอนกรีต
เสรมิเหลก็ธรรมสถิต 
ซอย 2 หมูท่ี 3 บาน
ธรรมสถิต 

490,700 

สวนโยธา, กองโยธา, 
กองชาง, กองชาง
สุขาภิบาล, กองประปา, 
สํานักชาง, สํานักการ
ชาง 

เพ่ือใหประชาชน
ได รับความ
สะดวกสบาย ใน
การคมนาคม 

กอสรางถนน คสล. 
5 เมตร ยาว 160 
เมตรหนา0.15 
เมตร ผิวจราจร 
800 ตรม. 

34. 
การพัฒนาดาน
โครงสราง
พ้ืนฐาน 

กอสรางถนน ดิน (บด
อัดแนน) สายขาง
ประปา หมูท่ี 3 บาน
ธรรมสถิต 

495,000 

สวนโยธา, กองโยธา, 
กองชาง, กองชาง
สุขาภิบาล, กองประปา, 
สํานักชาง, สํานักการ
ชาง 

เพ่ือใหประชาชน
ได รับความ
สะดวกสบาย ใน
การคมนาคม 

กอสรางถนน ดิน 
บดอัดแนน กวาง 5 
เมตร ยาว 300 
เมตรหนา0.20 
เมตร และวางทอ
ระบายนํ้า คสล 
0.60 x 0.60 
เมตร 8 ทอน 

35. 
การพัฒนาดาน
โครงสราง
พ้ืนฐาน 

กอสรางถนนคอนกรีต
เสรมิเหลก็สาย เขา
มะกอก - ถนนเขาลอย-
ซากบก หมูท่ี 4 บาน
หาดใหญ 

1,000,000 

สวนโยธา, กองโยธา, 
กองชาง, กองชาง
สุขาภิบาล, กองประปา, 
สํานักชาง, สํานักการ
ชาง 

เพ่ือใหประชาชน
ได รับความ
สะดวกสบาย ใน
การคมนาคม 

กอสรางถนน คสล. 
กวาง 6 เมตร ยาว 
270 เมตร หนา 
0.15 เมตร ผิว
จราจร 1,600 ตร.
ม.แบบมีไหลทาง 

36. 
การพัฒนาดาน
โครงสราง
พ้ืนฐาน 

กอสรางถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็กสาย เขาอาง-
สะพานชาง หมูท่ี 5 
บานเกษตรศริ ิ

490,700 

สวนโยธา, กองโยธา, 
กองชาง, กองชาง
สุขาภิบาล, กองประปา, 
สํานักชาง, สํานักการ
ชาง 

เพ่ือใหประชาชน
ได รับความ
สะดวกสบาย ใน
การคมนาคม 

กอสรางถนน คสล. 
กวาง 5 เมตร ยาว 
160 เมตร หนา 
0.15 เมตรผิว
จราจร 800 ตร.ม. 

37 
การพัฒนาดาน
โครงสราง
พ้ืนฐาน 

กอสรางถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็กซอย เขาอาง-
เกษตรศริิ  
ซอย 7 หมูท่ี 5 บาน
เกษตรศริ ิ

323,000 

สวนโยธา, กองโยธา, 
กองชาง, กองชาง
สุขาภิบาล, กองประปา, 
สํานักชาง, สํานักการ
ชาง 

เพ่ือใหประชาชน
ได รับความ
สะดวกสบาย ใน
การคมนาคม 

กอสรางถนน คสล. 
กวาง 4 เมตร ยาว 
135 เมตร หนา 
0.15 เมตรผิว
จราจร 540 ตร.ม. 

38 
การพัฒนาดาน
โครงสราง
พ้ืนฐาน 

ติดตั้งไฟฟาโซลาเซลล 
หมูท่ี 1 - หมูท่ี 5 ตําบล
สํานักทอง 

5,107,110 

สวนโยธา, กองโยธา, 
กองชาง, กองชาง
สุขาภิบาล, กองประปา, 
สํานักชาง, สํานักการ
ชาง 

เพ่ือใหแสงสวาง
ในกลางคืน
,ปองกัน อุบัติเหตุ 
ชีวิตและทรัพยสิน
ของประชาชน 

ติดตั้งไฟฟาโซลา
เซลล หมูท่ี 1 ? หมู
ท่ี 5 ต.สํานักทอง 
สูง 9 เมตร 86 ตน 
LED 100 W โซลา
เซลล 120 W 

39 
การพัฒนาดาน
โครงสราง
พ้ืนฐาน 

กอสรางปายบอกทาง 
ปายบอกซอย หมูท่ี 1 - 
หมูท่ี 5 ตําบลสํานัก
ทอง 

982,700 

สวนโยธา, กองโยธา, 
กองชาง, กองชาง
สุขาภิบาล, กองประปา, 
สํานักชาง, สํานักการ
ชาง 
 

เพ่ือบอกช่ือซอย
และ ความสะดวก
ในการ คมนาคม 

กอสรางปายบอก
ซอย ปายบอกทาง 
จํานวน 31 ปาย 
ตามแบบ อบต. 
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40 

การพัฒนาดาน
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
สิ่งแวดลอม 

สงเสริมโครงการอัน
เน่ืองมาจาก 
พระราชดําร ิ

8,300.00 
สํานักปลดั อบจ., สํานัก
ปลัดเทศบาล, 
สํานักงานปลัด อบต. 

เพ่ือสงเสริมให 
ประชาชนเขารวม 
กิจกรรมอันเน่ือง
มา จาก
พระราชดําร ิ

ประชาชนในพ้ืนท่ี
เขารวมกิจกรรม 
จํานวน 150 คน
กอสรางลานลาด
ยางแอสฟสติก 
คอนกรีต ศพด.
ตําบลสํานักทอง มี
พ้ืนท่ีไมนอยกวา 
400 ตรม. 

41 

การพัฒนาดาน
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
สิ่งแวดลอม 

สงเสริมการอนุรักษปา
ชุมชน 

20,000 
สํานักปลดั อบจ., สํานัก
ปลัดเทศบาล, 
สํานักงานปลัด อบต. 

เพ่ืออนุรักษ ฟนฟู 
และเพ่ิมพ้ืนท่ีปลูก
ปา ชุมชน 

อนุรักษฟนฟูและ
ปลูกปาชุมชนให
เพ่ิมข้ึนในพ้ืนท่ี 

42 

การพัฒนาดาน
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
สิ่งแวดลอม 

สงเสริมการอนุรักษและ
ฟนฟูทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 

30,000 

สวนสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม, สวน
สาธารณสุข, กอง
สาธารณสุข, กอง
สงเสริมคณุภาพชีวิต,
กองการแพทย , สํานัก
สาธารณสุข 

เพ่ือสงเสริมการ
อนุรักษ
สิ่งแวดลอม ใน
ชุมชน 

ฝกอบรมเยาวชน
และ ประชาชน
จํานวน 50 คน 

43 

การพัฒนาดาน
การบริหารและ
การเสริมสราง
ธรรมาภิบาล 

จัดงานเฉลมิพระเกียรติ
และรัฐพิธี 

260,000 
สํานักปลดั อบจ., สํานัก
ปลัดเทศบาล, 
สํานักงานปลัด อบต. 

เพ่ือสงเสริมการ
จัดกิจกรร
เทิดพระเกียรติ
รัชกาลท่ี 10 และ
พระบรมวงศ 
ศานุวงศ 

จัดกิจกรรม
เทิดพระเกียรติ และ
พิธีจุดเทียนชัย 
พ้ืนท่ีตําบลสํานัก
ทอง 

44 

การพัฒนาดาน
การบริหารและ
การเสริมสราง
ธรรมาภิบาล 

งานวันสมเด็จพระเจา
ตากสินมหาราช จังหวัด
ระยอง 

20,000 
สํานักปลดั อบจ., สํานัก
ปลัดเทศบาล, 
สํานักงานปลัด อบต. 

เพ่ือสงเสริมการ
จัดงานวันสมเด็จ
พระเจาตากสิน
มหาราช 

สนับสนุน
งบประมาณ อําเภอ
เมืองระยอง 

45 

การพัฒนาดาน
การบริหารและ
การเสริมสราง
ธรรมาภิบาล 

เทศกาลผลไมและของดี 
เมืองระยอง 

40,000 
สํานักปลดั อบจ., สํานัก
ปลัดเทศบาล, 
สํานักงานปลัด อบต. 

เพ่ือสงเสริมงาน 
เทศกาลผลไมของ
ดี จังหวัดระยอง 

สนับสนุน
งบประมาณ อําเภอ
เมืองระยอง 

46 

การพัฒนาดาน
การบริหารและ
การเสริมสราง
ธรรมาภิบาล 

สงเสริมและสนับสนุน
การจัดทําแผนชุมชน
และแผนพัฒนาทองถ่ิน 

5,000 
สํานักปลดั อบจ., สํานัก
ปลัดเทศบาล, 
สํานักงานปลัด อบต. 

เพ่ือสงเสริมการมี
สวน รวมและรับ
ฟงขอคิด เห็นจาก
ประชาชน 

จัดเวทีประชาคม
และ ประชุม 
ประชาคมหมูท่ี 1-5 

47 
การพัฒนาดาน
การบริหารและ
การเสริมสราง

โครงการสงเสริม 
สนับสนุน อนุรักษมรดก
ไทยและเฉลมิ พระ

20,000 
สํานักปลดั อบจ., สํานัก
ปลัดเทศบาล, 
สํานักงานปลัด อบต. 

เพ่ือสงเสริมการ
จัดกิจกรรม
เทิดพระเกียรติ 

สงเสริมการจัด
ขบวนแหเฉลิมพระ
เกียรตสิมเด็จพระ
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ธรรมาภิบาล เกียรตสิมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจากรม
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรม
ราชกุมารี เน่ืองใน วัน
คลายวันพระราชสมภพ 
2 เมษายน และ
กิจกรรมทาง
ศิลปวัฒนธรรมของ
อําเภอเมืองระยอง เขา
รวมงานวันอนุรักษ
มรดกไทย จังหวัด
ระยอง 

สมเด็จพระ
กนิษฐา ธิราช
เจากรมสมเด็จ
พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราช
กุมาร ี

กนิษฐาธิราช
เจากรมสมเด็จ
พระเทพรัตน ราช
สุดาฯสยามบรมราช
กุมารี และกิจกรรม
ทางศิลปวัฒนธรรม 

48 

การพัฒนาดาน
การบริหารและ
การเสริมสราง
ธรรมาภิบาล 

เพ่ิมศักยภาพในการ
ปองกันและแกไขปญหา
ยาเสพตดิของศูนย
ปฏิบัติการพลังแผนดิน
เอาชนะยาเสพติด
อําเภอเมืองระยอง
(ศป.ปส.อ.เมืองระยอง) 

50,000 
สํานักปลดั อบจ., สํานัก
ปลัดเทศบาล, 
สํานักงานปลัด อบต. 

เพ่ือสงเสริมการ
แกไขปญหายา
เสพติดในพ้ืนท่ี 
อําเภอเมืองระยอง 

สนับสนุน
งบประมาณ อําเภอ
เมืองระยอง 

49 

การพัฒนาดาน
การบริหารและ
การเสริมสราง
ธรรมาภิบาล 

โครงการวิจัยและสํารวจ
ความพึงพอใจในการ
ใหบริการประชาชน 

30,000 
สํานักปลดั อบจ., สํานัก
ปลัดเทศบาล, 
สํานักงานปลัด อบต. 

เพ่ือเปนแนวทาง
ในการพัฒนาและ
ปรับปรุงการ
ใหบริการ
ประชาชน 

การจัดเก็บขอมูล
และวิจัยครอบคลมุ 
5 หมูบาน 

50 

การพัฒนาดาน
การบริหารและ
การเสริมสราง
ธรรมาภิบาล 

เลือกตั้งผูบริหารทอง 
ถ่ิน และสมาชิกสภา
ทองถ่ิน 

400,000 
สํานักปลดั อบจ., สํานัก
ปลัดเทศบาล, 
สํานักงานปลัด อบต. 

เพ่ือดําเนินการ
เลือกตั้งสมาชิก
สภาทองถ่ินและ
ผูบริหารทองถ่ิน 

สนับสนุน
งบประมาณในการ
บริหารงานเลือกตั้ง 

51 

การพัฒนาดาน
การบริหารและ
การเสริมสราง
ธรรมาภิบาล 

จัดทําทะเบียนทรัพยสิน 
และแผนท่ีภาษี 

800,000 
สวนการคลัง, กองคลัง, 
สํานักคลัง 

เพ่ือจัดทํา
ทะเบียน ผูเสีย
ภาษีในตําบล 
สํานักทอง 

จัดทําทะเบียน
ทรัพยสินและแผนท่ี
ภาษี ตําบลสํานัก
ทอง 

52 

การพัฒนาดาน
การบริหารและ
การเสริมสราง
ธรรมาภิบาล 

โครงการสงเสริม
ฝกอบรมคณุธรรม 
จริยธรรม ผูบริหาร 
สมาชิก ฯและ พนักงาน
สวนตําบลและพนักงาน
จาง 

20,000 
สํานักปลดั อบจ., สํานัก
ปลัดเทศบาล, 
สํานักงานปลัด อบต. 

เพ่ือฝกอบรม 
คุณธรรม
จริยธรรมผูบริหาร
สมาชิกสภาฯ
พนักงานสวน
ตําบลและ
พนักงาน จาง 
 

ฝกอบรมคณุธรม 
จริยธรรม ผูบริหาร 
สมาชิก พนักงาน
สวน ตําบลและ
พนักงานจาง 
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53 

การพัฒนาดาน
การบริหารและ
การเสริมสราง
ธรรมาภิบาล 

สงเสริมและพัฒนา
ความรูผูบริหารสมาชิก
สภาทองถ่ิน พนักงาน
สวนตําบล และ
พนักงานจาง 

250,000 
สํานักปลดั อบจ., สํานัก
ปลัดเทศบาล, 
สํานักงานปลัด อบต. 

เพ่ือพัฒนา
ศักยภาพ สมาชิก
สภาทองถ่ิน 
พนักงานสวน
ตําบล และ
พนักงานจาง 

สนับสนุนบุคลากร
เขา อบรม 

54 
การพัฒนาดาน
การสงเสริม
เศรษฐกิจ 

ฝกอบรมการประกอบ
อาชีพและการสงเสรมิ
อาชีพ 

50,000 
สํานักปลดั อบจ., สํานัก
ปลัดเทศบาล, 
สํานักงานปลัด อบต. 

เพ่ือฝกอบรม
อาชีพให แก
ประชาชนใน
ตําบล สาํนักทอง 

จัดฝกอบรมอาชีพ
ใหแกเด็กสตร,ีคน
พิการ, คนชรา, และ
ประชาชนท่ัวไป 
จํานวน 100 คน 

 

 

ฉ. การใชจายงบประมาณ 
 องคการบริหารสวนตําบลสํานักทอง มีการใชจายงบประมาณในการดําเนินโครงการตามขอบัญญัติงบประมาณ โดย
ไดมีการกอหน้ีผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 27 โครงการ จํานวนเงิน 23,179,740 บาท มีการเบิกจายงบประมาณ จํานวน 
25 โครงการ จํานวนเงิน 15,587,799.33 ลานบาท สามารถจําแนกตามยุทธศาสตร ไดดังน้ี 
 

ยุทธศาสตร โครงการ 
การกอหน้ีผูกพัน/ 
ลงนามในสัญญา 

โครงการ 
การเบิกจาย
งบประมาณ 

1. การพัฒนาดานการสงเสริมเศรษฐกิจ 1 21,965.70 1 21,965.70 

2. การพัฒนาดานการศึกษา 4 5,347,382.50 4 4,771,384.78 

3. การพัฒนาดานการสงเสริมคณุภาพชีวิต และสราง
ความเขมแข็งชุมชน 

7 7,047,984.40 7 7,044,384.40 

4. การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 9 9,722,210.00 7 3,632,400.00 

5. การพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 2 24,795.70 2 24,795.70 

6.การพัฒนาดานการบริหารและการเสริมสราง 
ธรรมาภิบาล 

4 92,868.75 4 92,868.75 

รวม 27 22,257,207.05 25 15,587,799.33 
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 รายละเอียดโครงการในขอบัญญัติงบประมาณขององคการบริหารสวนตําบลสํานักทอง ท่ีมีการกอหน้ีผูกพัน/ลงนาม

ในสัญญา มีดังน้ี 

.

ลําดับ
  

ยุทธศาสตร 
ชื่อโครงการตาม

แผน 

งบตาม
ขอบัญญัติ/เทศ

บัญญัติ 
ลงนามสัญญา เบิกจาย คงเหลือ 

1. 
การพัฒนาดาน
การศึกษา 

โครงการสนับสนุน
คาใชจายการบริหาร
สถานศึกษาศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก 
สังกัดองคการ 
บริหารสวนตําบล
สํานักทอง 

1,100,000.00 813,200.00 813,200.00 286,800 

2. 
การพัฒนาดาน
การศึกษา 

โครงการสนับสนุน
อาหารกลางวัน
โรงเรียนสังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา(สพฐ.) 

3,000,000.00 2,730,100.00 2,730,100.00 269,900 

3. 
การพัฒนาดาน
การศึกษา 

คาอาหารเสรมิ (นม) 1,771,000.00 1,771,000.00 1,195,002.28 0.00 

4. 
การพัฒนาดาน
การศึกษา 

โครงการสงเสริม
การเลนกีฬาและ
นันทนาการศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก 

33,100.00 33,082.50 33,082.50 17.50 

5. 

การพัฒนาดานการ
สงเสริมคณุภาพชีวิต 
และสรางความเขมแข็ง
ชุมชน 

โครงการปองกัน
และแกไขปญหายา
เสพติด 

31,000.00 29,975.70 26,375.70 1,024.30 

6. 

การพัฒนาดานการ
สงเสริมคณุภาพชีวิต 
และสรางความเขมแข็ง
ชุมชน 

โครงการปองกัน
และลดอุบัติเหตุทาง
ถนนในชวงเทศกาล 

6,200.00 6,137.10 6,137.10 62.90 

7. 

การพัฒนาดานการ
สงเสริมคณุภาพชีวิต 
และสรางความเขมแข็ง
ชุมชน 

เบ้ียยังชีพผูสูงอาย ุ 6,100,800.00 5,837,600.00 5,837,600.00 263,200 

8. 

การพัฒนาดานการ
สงเสริมคณุภาพชีวิต 
และสรางความเขมแข็ง
ชุมชน 
 

เบ้ียยังชีพคนพิการ 1,132,800.00 1,037,600.00 1,037,600.00 95,200.00 
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9. 

การพัฒนาดานการ
สงเสริมคณุภาพชีวิต 
และสรางความเขมแข็ง
ชุมชน 

เบ้ียยังชีพผูปวย
เอดส 

36,000.00 30,000.00 30,000.00 6,000.00 

10. 

การพัฒนาดานการ
สงเสริมคณุภาพชีวิต 
และสรางความเขมแข็ง
ชุมชน 

โครงการตาม
พระราชดําริดาน
สาธารณสุข 

100,000.00 100,000.00 100,000.00 0.00 

11. 

การพัฒนาดานการ
สงเสริมคณุภาพชีวิต 
และสรางความเขมแข็ง
ชุมชน 

โครงการปองกัน
และควบคมุโรคพิษ
สุนัขบา 

6,700.00 6,671.60 6,671.60 28.40 

12. 
การพัฒนาดาน
โครงสรางพ้ืนฐาน 

โครงการกอสราง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายเกาะ
กลาง ซอย 4 (บาน
หมอท้ิง) หมูท่ี 2 

490,700.00 490,700.00 490,700.00 0.00 

13. 
การพัฒนาดาน
โครงสรางพ้ืนฐาน 

โครงการกอสราง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอย ไปดี –
มาดี 3 หมูท่ี 2 

492,300.00 492,300.00 492,300.00 0.00 

14. 
การพัฒนาดาน
โครงสรางพ้ืนฐาน 

โครงการกอสราง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายธรรมสถิต 
ซอย 2 หมูท่ี 3 

490,700.00 490,700.00 490,700.00 0.00 

15. 
การพัฒนาดาน
โครงสรางพ้ืนฐาน 

โครงการกอสราง
ถนนดิน(บดอัดแนน) 
สายขางประปา  
หมูท่ี 3 

495,000.00 495,000.00 495,000.00 0.00 

16. 
การพัฒนาดาน
โครงสรางพ้ืนฐาน 

โครงการกอสราง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายสามแยก
เขามะกอกนอกไป
ถนนเขาลอย- 
ชากบก หมูท่ี 4 

850,000.00 850,000.00 850,000.00 0.00 

17. 
การพัฒนาดาน
โครงสรางพ้ืนฐาน 

โครงการกอสราง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอย เขาอาง-
สะพานชาง หมูท่ี 5 
 

490,700.00 490,700.00 490,700.00 0.00 
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18. 
การพัฒนาดาน
โครงสรางพ้ืนฐาน 

โครงการกอสราง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายเขาอาง - 
เกษตรศริิ ซอย 7 
หมูท่ี 5 

323,000.00 323,000.00 323,000.00 0.00 

19. 
การพัฒนาดาน
โครงสรางพ้ืนฐาน 

โครงการติดตั้งเสา
ไฟโซลาเซลล สูง 9 
เมตร จาํนวน 86 
ตน 

5,107,110.00 5,107,110.00 0.00 0.00 

20. 
การพัฒนาดาน
โครงสรางพ้ืนฐาน 

โครงการจดัทําปาย
ช่ือซอยภายในตําบล
สํานักทอง 

982,700.00 982,700.00 0.00 0.00 

21. 
การพัฒนาดาน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 

โครงการอัน
เน่ืองมาจาก
พระราชดําร ิ

8,300.00 8,250.00 8,250.00 50.00 

22. 
การพัฒนาดาน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 

โครงการสงเสริม
การอนุรักษและ
ฟนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม 

16,546.00 16,545.70 16,545.70 0.30 

23. 
การพัฒนาดานการ
บริหารและการ
เสรมิสรางธรรมาภิบาล 

โครงการจดังาน
เฉลิมพระเกียรติ
และรัฐพิธี ฯลฯ 

3,484.09 3,300.00 3,300.00 184.09 

24. 
การพัฒนาดานการ
บริหารและการ
เสรมิสรางธรรมาภิบาล 

โครงการจดังานวัน
สมเด็จพระเจาตาก
สินมหาราชจังหวัด
ระยอง ประจาํป 
2562 

14,600.00 14,568.75 14,568.75 31.25 

25. 
การพัฒนาดานการ
บริหารและการ
เสรมิสรางธรรมาภิบาล 

โครงการขอรับเงิน
อุดหนุนเพ่ือเพ่ิม
ศักยภาพในการ
ปองกันและแกไข
ปญหายาเสพตดิ
ของศูนยปฏิบัติการ
ปองกันและ
ปราบปรามยาเสพ
ติดอําเภอเมือง
ระยอง (ศป.ปส.อ.
เมืองระยอง) 
ประจําป
งบประมาณ 2563 

50,000.00 50,000.00 50,000.00 0.00 
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26. 
การพัฒนาดานการ
บริหารและการ
เสรมิสรางธรรมาภิบาล 

โครงการวิจัยและ
สํารวจความพึง
พอใจในการ
ใหบริการประชาชน 

25,000.00 25,000.00 25,000.00 0.00 

27. 
การพัฒนาดานการ
สงเสริมเศรษฐกิจ 

โครงการฝกอบรม
อาชีพและการ
สงเสริมอาชีพ 

22,000.00 21,965.70 21,965.70 34.30 
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รายงานสรุปผลการดําเนินงาน ป 2563 
องคการบริหารสวนตําบลสํานักทอง เมืองระยอง จ.ระยอง 

ยุทธศาสตร แผนการดําเนินงานท้ังหมด อนุมัติงบประมาณ ลงนามสัญญา เบิกจาย 
จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ จํานวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 

1.การพัฒนาดานการสงเสริม
เศรษฐกิจ 

1 50,000 1 50,000 1 21,965.70 1 21,965.70 

2.การพัฒนาดานการศึกษา 9 6,318,600 8 6,491,000 4 5,347,382.50 4 4,771,384.78 
3.การพัฒนาดานการสงเสริม
คุณภาพชีวิต และสรางความ
เขมแข็งชุมชน 

28 9,828,000 21 8,529,600 7 7,047,984.40 7 7,044,384.40 

4.การพัฒนาดานโครงสราง
พ้ืนฐาน 

49 87,114,510 10 10,090,010 9 9,722,210.00 7 3,632,400.00 

5.การพัฒนาดาน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 

6 1,130,000. 3 80,000 2 24,795.70 2 24,795.70 

6.การพัฒนาดานการบริหารและ
การเสริมสรางธรรมาภิบาล 

17 3,251,150 11 1,890,000 4 92,868.75 4 92,868.75 

รวม 110 107,692,260 54 27,130,410 27 22,257,207.05 25 15,587,799.33 
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ช. ผลการดําเนินงาน  

 องคการบริหารสวนตําบลสํานักทอง ไดดําเนินการโครงการตามขอบัญญัติงบประมาณรายจาย

ประจําปงบประมาณ 2563 ในเขตพ้ืนท่ี โดยไดรับความรวมมือ การสงเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน 

ภาครัฐ และภาคเอกชนในพ้ืนท่ีตลอดจนโครงการตางๆ ประสบผลสําเร็จดวยดี กอใหเกิดประโยชนแก

ประชาชนท้ังในพ้ืนท่ีและพ้ืนท่ีใกลเคียง โดยมีผลการดําเนินงานท่ีสําคัญดังนี้ 

1. โครงการสงเสริมการเลนกีฬาและนันทนาการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
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2. โครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 

 

3. โครงการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาล 

 

4. โครงการตามพระราชดําริดานสาธารณสุข 

 

หมูท่ี 1 
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หมูท่ี 2 

 

หมูท่ี 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมูท่ี 4 
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หมูท่ี 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. โครงการปองกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบา 

หมูท่ี 1 

 

หมูท่ี 2 
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หมูท่ี 3 

 

หมูท่ี 4 

 

หมูท่ี 5 
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6.โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเกาะกลาง ซอย 4 (บานหมอท้ิง) หมูท่ี 2 

 

7. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ไปดี –มาดี 3 หมูท่ี 2 

 

8. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายธรรมสถิต ซอย 2 หมูท่ี 3 
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9.โครงการกอสรางถนนดิน(บดอัดแนน) สายขางประปา หมูท่ี 3 

 
 
 

10.โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสามแยกเขามะกอกนอกไปถนนเขาลอย-ชากบก หมูท่ี 4 
 

 

11.โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย เขาอาง-สะพานชาง หมูท่ี 5 
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12.โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเขาอาง - เกษตรศิริ ซอย 7 หมูท่ี 5 

 

13. โครงการสงเสริมการอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

 

 

15. โครงการฝกอบรมอาชีพและการสงเสริมอาชีพ 
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  ท้ังนี้ หากประชาชนทุกทานหรือหนวยงานราชการตางๆ ท่ีเก่ียวของมีขอสงสัยหรือมีความ

ประสงคจะเสนอความคิดเห็นหรือขอเสนอแนะ การบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบลสํานักทอง

สามารถติดตอไดท่ี www.samnakthong.go.th หรือหมายเลขโทรศัพท 038-634505 เพ่ือจะไดพิจารณา

การวางแผนพัฒนาและปรับปรุงการดําเนินการ ตอบสนองความตองการของประชาชนในพ้ืนท่ีในระยะตอไป 

ใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดตามหลักธรรมมาภิบาล 

  จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยท่ัวกัน 

                                          ประกาศ ณ วันท่ี     ธันวาคม 2563 

 

 

                                                                

       (นายสุรินทร ตรีไตรรัตนกูล) 

       นายกองคการบริหารสวนตําบลสํานักทอง 
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