
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลบางตาเถร 
เร่ือง  การรายงานผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 

************************************* 
  ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช 2560 หมวด 14 การปกครองส่วน
ท้องถิ่น มาตรา 253 ในการด าเนินงาน ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น
เปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการด าเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้งมีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่น     
มีส่วนร่วมด้วย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 30 (5) 
ก าหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่
เปิดเผยในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิด
ประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
  ดังนั้นเพ่ือให้การปฏิบัติเป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2560 หมวด 14 มาตรา 253 และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548 เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 30 (5) องค์การบริหารส่วน
ต าบลบางตาเถร จึงขอประกาศผลการด าเนินงานการจัดท างบประมาณการใช้จ่าย และผลการด าเนินงาน 
รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่ผ่านมา เพ่ือให้
ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบ และก ากับการบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนต าบลบางตาเถร ดังนี้ 
  วิสัยทัศน์ ขององค์การบริหารส่วนต าบลบางตาเถร 

“ส่งเสริมมาตรฐานการศึกษา      มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิต      สร้างพ้ืนฐานเศรษฐกิจพอเพียง  
   อนุรักษ์ศิลปะประเพณี       มีสาธารณูปโภคอย่างทั่วถึง      รวมความเป็นหนึ่งในท้องถิ่น” 

พันธกิจ การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลบางตาเถร มีดังนี้ 
พันธกิจหลักที่ 1 การด าเนินการเพื่อปรับปรุงซ่อมแซม และก่อสร้างเส้นทางการคมนาคมให้

ได้  มาตรฐานทั่วทั้งต าบล 
พันธกิจหลักที่ 2 การส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตสินค้าทางการเกษตรปลอดสารพิษ โดย

ส่งเสริมให้เกษตรกรใช้ปุ๋ยอินทรีย์ในการผลิตให้มากข้ึนและทั่วถึงทั้งต าบลในอนาคต 
เพ่ือลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการผลิต และเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อมด้วย  

พันธกิจหลักที่ 3 การส่งเสริมและสนับสนุนการบูรณาการ การเกษตร เพ่ือเป็นแหล่งผลิตและ
แหล่งเรียนรู้ทางการเกษตรอย่างยั่งยืน ตามแนวทางพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง 
และการแก้ไขปัญหาความยากจนของรัฐบาล 



พันธกิจหลักที่ 4  การฟ้ืนฟูศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นให้ชนรุ่นหลังได้เรียนรู้และสืบสานประเพณี
อันดีงามพร้อมทั้งให้การสนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่น 

พันธกิจหลักที่  5 การมุ่งจัดการศึกษาของต าบลให้ทั่วถึง และได้มาตรฐานการศึกษา 
          พันธกิจหลักที่  6 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในต าบล ให้มีรายได้พอเพียงแก่การ

ใช้จ่าย มุ่งจัดสวัสดิการด้านที่อยู่อาศัย และสนับสนุนเบี้ยยังชีพคนชรา คนพิการ 
และผู้ด้อยโอกาส 

          พันธกิจหลักที่ 7 การด าเนินการตามแนวทางพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง พึ่งตนเองและ
การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม เป็น
ต าบลที่น่าอยู่ทุกคนมีปัจจัยพื้นฐานเพียงพอต่อการด ารงชีวิต มีน้ าใจเอื้ออาทร
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 

         พันธกิจหลักที่ 8  การอนุรักษ์และรักษาสิ่งแวดล้อม  ส่งเสริมดูแลการปลูกต้นไม้  การอนุรักษ์ 
 แม่น้ าท่าจีน 

 ยุทธศาสตร์การพัฒนา องค์การบริหารส่วนต าบลบางตาเถรได้ก าหนดยุทธศาสตร์และแนว
ทางการพัฒนายุทธศาสตร์ ไว้ 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้                                  

   1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.1 แนวทางการก่อสร้างขยาย, ซ่อมบ ารุงทาง 
1.2 แนวทางการก่อสร้างและบ ารุงรักษาแหล่งน้ า 
1.3 แนวทางการส่งเสริมการบริการสาธารณูปโภคอ่ืนๆ 
1.4 แนวทางการพัฒนาระบบจราจร 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและส่งเสริมอาชีพ 
2.1 แนวทางการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน      

        3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
3.1 แนวทางส่งเสริมการอนุรักษ์ วัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามของชาติและท้องถิ่น 
3.2 แนวทางสนับสนุนการกีฬาและนันทนาการของเด็ก เยาวชน และประชาชน 
3.3 แนวทางการฝึกอบรม รณรงค์ ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมให้เกิดข้ึน 
3.4 แนวทางให้ความส าคัญกับผู้ด้อยโอกาสทางสังคม 
3.5 แนวทางการพัฒนาสาธารณสุขมูลฐานและการป้องกันโรคติดต่อ 
3.6 แนวทางการพัฒนาระบบการรักษาความสงบเรียบร้อยและการรักษาความปลอดภัย 
และการป้องกันสาธารณภัย 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว 
4.1 แนวทางการจัดการศึกษา 
4.2 แนวทางส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและเพ่ิมช่องทางในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมือง การบริหาร 
5.1 แนวทางสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย  

  5.2 แนวทางการปรับปรุงการบริหารงานขององค์กรให้มีประสิทธิภาพ  
  5.3 แนวทางสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในทางการเมือง 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  6.1 ส่งเสริมการก าจัดขยะมูลฝอยและการบ าบัดน้ าเสียให้มีประสิทธิภาพ  



การวางแผนพัฒนา 
  องค์การบริหารส่วนต าบลบางตาเถรได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา 4 ปี           
(พ.ศ. 2561-2564) เพ่ิมเติม  ถึงฉบับที่ 2 ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัด
เวทีประชาคมการประชุมกรรมการชุมชน เพ่ือรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพ้ืนที่
ก่อนน ามาจัดท าโครงการเพื่อพัฒนาพ้ืนที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนา 4 ปี ต่อไป 
 

  องค์การบริหารส่วนต าบลบางตาเถร ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564)                  
เมื่อวันที่  30 พฤศจิกายน 2559  แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 1 เมื่อวันที่  12 
กุมภาพันธ์ 2561 และแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 เมื่อวันที่  11 กรกฎาคม 2561   
โดยได้ก าหนดโครงการที่จะด าเนินการตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพ่ิมเติม ถึงฉบับที่ 2          
รวมทั้งหมด  278  โครงการ  งบประมาณ  194,754,700  บาท  สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์  ได้ดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร์ โครงการ งบประมาณ (บาท) 
1.การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 104 140,783,000 
2.การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและส่งเสริมอาชีพ 12 890,000 
3.การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความ

เข้มแข็งของชุมชน 
95 18,217,700 

4.การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการ
ท่องเที่ยว 

32 21,300,000 

5.การพัฒนาการเมือง การบริหาร 28 13,245,000 
6.การพัฒนาด้านสาธารณสุข ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 
7 310,000 

รวมทั้งหมด 278 194,754,700 
 

 
แผนภูมิ  แสดงโครงการในแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2   

ขององค์การบริหารส่วนต าบลบางตาเถร 
 

  โครงการ 



 
แผนภูมิ แสดงงบประมาณในแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2    

ขององค์การบริหารส่วนต าบลบางตาเถร 
บาท 

 
   
การจัดท างบประมาณ 
  ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลบางตาเถร  ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2562 เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2561 โดยมีโครงการที่ได้จัดท าตามแผนพัฒนาสี่ปี  
(2561-2564) เพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 2 สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์   ได้ดังนี้ 
 

0

20

40

60

80

100

120

140

0

20,000,000

40,000,000

60,000,000

80,000,000

100,000,000

120,000,000

140,000,000

160,000,000
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ด้านการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและส่งเสริมอาชีพ

ด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตและ
เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ด้านการพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
และการท่องเที่ยว

การพัฒนาการเมือง การบริหาร

การพัฒนาด้านสาธารณสุข ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
งบประมาณ 

ตามข้อบัญญัติ 
1.การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 104 33 

      
 

ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
    ด้านพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมอาชีพ 

ด้านพัฒนาสังคมและคุณภาพชวีิตและ
สร้างเสริมความเข็มแข็งของชุมชน 
ด้านพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
และการท่องเท่ียว 
ด้านการพัฒนาการเมือง การบริหาร 
ด้านการพัฒนาสาธารณสุข
ทรัพยากรธรรมชาต ิ



 
 
 
 
 

 
 
 

รายละเอียดมีดังนี้ 
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 1.1 แนวทางการก่อสร้าง  ขยาย  ซ่อมบ ารุงเส้นทางและก่อสร้าง 

 

ล าดับ โครงการ งบประมาณ 
วัตถุประสงค์ 

 
ผลผลิต 

1 โครงการก่อสร้าง
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 6  

485,000.- เพ่ือให้ประชาชนได้
ใช้เส้นทางสัญจร 
ไป - มา  ได้สะดวก
รวดเร็วยิ่งขึ้น 

ผิวถนนได้รับการ
ปรับปรุงดีขึ้น 

2 โครงการก่อสร้าง
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 6 

478,000.- เพ่ือให้ประชาชนได้
ใช้เส้นทางสัญจร 
ไป - มา  ได้สะดวก
รวดเร็วยิ่งขึ้น 

ผิวถนนได้รับการ
ปรับปรุงดีขึ้น 

3 โครงการก่อสร้าง
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 6 

516,000.- เพ่ือให้ประชาชนได้
ใช้เส้นทางสัญจร 
ไป - มา  ได้สะดวก
รวดเร็วยิ่งขึ้น 

ผิวถนนได้รับการ
ปรับปรุงดีขึ้น 

4 โครงการก่อสร้าง
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 7 

483,000.- เพ่ือให้ประชาชนได้
ใช้เส้นทางสัญจร 
ไป - มา  ได้สะดวก
รวดเร็วยิ่งขึ้น 

ผิวถนนได้รับการ
ปรับปรุงดีขึ้น 

2.การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและส่งเสริมอาชีพ 12 4 
3.การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความเข้มแข็ง

ของชุมชน 
95 17 

4.การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว 32 2 
5.การพัฒนาการเมือง การบริหาร 28 1 
6.การพัฒนาด้านสาธารณสุข ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 
7 3 

รวม 278 60 



5 โครงการก่อสร้าง
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 9 

483,000 เพ่ือให้ประชาชนได้
ใช้เส้นทางสัญจร 
ไป - มา  ไดส้ะดวก
รวดเร็วยิ่งขึ้น 

ผิวถนนได้รับการ
ปรับปรุงดีขึ้น 

6 โครงการก่อสร้าง
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 9 

439,000 เพ่ือให้ประชาชนได้
ใช้เส้นทางสัญจร 
ไป - มา  ได้สะดวก
รวดเร็วยิ่งขึ้น 

ผิวถนนได้รับการ
ปรับปรุงดีขึ้น 

7 โครงการก่อสร้าง
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 10 

516,000 เพ่ือให้ประชาชนได้
ใช้เส้นทางสัญจร 
ไป - มา  ได้สะดวก
รวดเร็วยิ่งขึ้น 

ผิวถนนได้รับการ
ปรับปรุงดีขึ้น 

8 โครงการก่อสร้าง
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 11 

490,000 เพ่ือให้ประชาชนได้
ใช้เส้นทางสัญจร 
ไป - มา  ได้สะดวก
รวดเร็วยิ่งขึ้น 
 

ผิวถนนได้รับการ
ปรับปรุงดีขึ้น 

ล าดับ โครงการ งบประมาณ วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

9 

โครงการก่อสร้าง
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 12 

484,000 เพ่ือให้ประชาชนได้
ใช้เส้นทางสัญจร 
ไป - มา  ได้สะดวก
รวดเร็วยิ่งขึ้น 

ผิวถนนได้รับการ
ปรับปรุงดีขึ้น 

10 

โครงการก่อสร้าง
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 13 

483,000 เพ่ือให้ประชาชนได้
ใช้เส้นทางสัญจร 
ไป - มา  ได้สะดวก
รวดเร็วยิ่งขึ้น 

ผิวถนนได้รับการ
ปรับปรุงดีขึ้น 

11 

โครงการก่อสร้าง
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 15 

483,000 เพ่ือให้ประชาชนได้
ใช้เส้นทางสัญจร 
ไป - มา  ได้สะดวก
รวดเร็วยิ่งขึ้น 

ผิวถนนได้รับการ
ปรับปรุงดีขึ้น 

12 

โครงการก่อสร้าง
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 16 

480,000 เพ่ือให้ประชาชนได้
ใช้เส้นทางสัญจร 
ไป - มา  ได้สะดวก
รวดเร็วยิ่งขึ้น 

ผิวถนนได้รับการ
ปรับปรุงดีขึ้น 

13 
โครงการก่อสร้าง
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 17 

490,000 เพ่ือให้ประชาชนได้
ใช้เส้นทางสัญจร 

ผิวถนนได้รับการ
ปรับปรุงดีขึ้น 



ไป - มา  ได้สะดวก
รวดเร็วยิ่งขึ้น 

14 

โครงการก่อสร้าง
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 18 

489,000 เพ่ือให้ประชาชนได้
ใช้เส้นทางสัญจร 
ไป - มา  ได้สะดวก
รวดเร็วยิ่งขึ้น 

ผิวถนนได้รับการ
ปรับปรุงดีขึ้น 

15 

โครงการซ่อมแซมถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 14 

495,000 เพ่ือให้ประชาชนได้
ใช้เส้นทางสัญจร 
ไป - มา  ได้สะดวก
รวดเร็วยิ่งขึ้น 

ผิวถนนได้รับการ
ปรับปรุงดีขึ้น 

16 

โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางพาราแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต    
หมู่ที่ 10 

494,000 เพ่ือให้ประชาชนได้
ใช้เส้นทางสัญจร 
ไป - มา  ได้สะดวก
รวดเร็วยิ่งขึ้น 

ผิวถนนได้รับการ
ปรับปรุงดีขึ้น 

17 

โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางพาราแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต    
หมู่ที่ 8 

482,000 เพ่ือให้ประชาชนได้
ใช้เส้นทางสัญจร 
ไป - มา  ได้สะดวก
รวดเร็วยิ่งขึ้น 
 

ผิวถนนได้รับการ
ปรับปรุงดีขึ้น 

ล าดับ โครงการ งบประมาณ วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

18 

โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางพาราแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต    
หมู่ที่ 15 

486,000 เพ่ือให้ประชาชนได้
ใช้เส้นทางสัญจร 
ไป - มา  ได้สะดวก
รวดเร็วยิ่งขึ้น 

ผิวถนนได้รับการ
ปรับปรุงดีขึ้น 

19 

โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางพาราแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต    
หมู่ที่ 2 

494,000 เพ่ือให้ประชาชนได้
ใช้เส้นทางสัญจร 
ไป - มา  ได้สะดวก
รวดเร็วยิ่งขึ้น 

ผิวถนนได้รับการ
ปรับปรุงดีขึ้น 

20 

โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางพาราแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต    
หมู่ที่ 9 

490,000 เพ่ือให้ประชาชนได้
ใช้เส้นทางสัญจร 
ไป - มา  ได้สะดวก
รวดเร็วยิ่งขึ้น 

ผิวถนนได้รับการ
ปรับปรุงดีขึ้น 

21 

โครงการจ้างเหมา
ซ่อมแซมถนนลงหิน
คลุกเกลี่ยแต่ง  หมู่ที่ 
6,11,13,16,17 

490,000 เพ่ือให้ประชาชนได้
ใช้เส้นทางสัญจร 
ไป - มา  ได้สะดวก
รวดเร็วยิ่งขึ้น 

ผิวถนนได้รับการ
ปรับปรุงดีขึ้น 



22 

โครงการจ้างเหมา
ซ่อมแซมถนนลงหิน
คลุกเกลี่ยแต่ง  หมู่ที่ 
4,15 

498,000 เพ่ือให้ประชาชนได้
ใช้เส้นทางสัญจร 
ไป - มา  ได้สะดวก
รวดเร็วยิ่งขึ้น 

ผิวถนนได้รับการ
ปรับปรุงดีขึ้น 

23 

โครงการจ้างเหมา
ซ่อมแซมถนนลงหิน
คลุกเกลี่ยแต่ง  หมู่ที่ 
2,16,18,13 

498,000 เพ่ือให้ประชาชนได้
ใช้เส้นทางสัญจร 
ไป - มา  ได้สะดวก
รวดเร็วยิ่งขึ้น 

ผิวถนนได้รับการ
ปรับปรุงดีขึ้น 

24 

โครงการจ้างเหมา
ซ่อมแซมถนนลงหิน
คลุกเกลี่ยแต่ง  หมู่ที่ 
9,12 

493,000 เพ่ือให้ประชาชนได้
ใช้เส้นทางสัญจร 
ไป - มา  ได้สะดวก
รวดเร็วยิ่งขึ้น 

ผิวถนนได้รับการ
ปรับปรุงดีขึ้น 

25 

โครงการจ้างเหมา
ซ่อมแซมถนนลงหิน
คลุกเกลี่ยแต่ง  หมู่ที่ 
7,9,2,16 

494,000 เพ่ือให้ประชาชนได้
ใช้เส้นทางสัญจร 
ไป - มา  ได้สะดวก
รวดเร็วยิ่งขึ้น 

ผิวถนนได้รับการ
ปรับปรุงดีขึ้น 

26 

โครงการจ้างเหมา
ซ่อมแซมถนนลงหิน
คลุกเกลี่ยแต่ง  หมู่ที่ 
5,13 

212,000 เพ่ือให้ประชาชนได้
ใช้เส้นทางสัญจร 
ไป - มา  ได้สะดวก
รวดเร็วยิ่งขึ้น 
 

ผิวถนนได้รับการ
ปรับปรุงดีขึ้น 

ล าดับ โครงการ งบประมาณ วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

27 

โครงการจ้างเหมา
ซ่อมแซมถนนลงหิน
คลุกเกลี่ยแต่ง  หมู่ที่ 
10,15 

350,000 เพ่ือให้ประชาชนได้
ใช้เส้นทางสัญจร 
ไป - มา  ได้สะดวก
รวดเร็วยิ่งขึ้น 

ผิวถนนได้รับการ
ปรับปรุงดีขึ้น 

28 

โครงการจ้างเหมา
ซ่อมแซมถนนลงหิน
คลุกเกลี่ยแต่ง  หมู่ที่ 2 

490,000 เพ่ือให้ประชาชนได้
ใช้เส้นทางสัญจร 
ไป - มา  ได้สะดวก
รวดเร็วยิ่งขึ้น 

ผิวถนนได้รับการ
ปรับปรุงดีขึ้น 

29 

โครงการจ้างเหมา
ซ่อมแซมถนนลงหิน
คลุกเกลี่ยแต่ง  หมู่ที่ 7 

218,000 เพ่ือให้ประชาชนได้
ใช้เส้นทางสัญจร 
ไป - มา  ได้สะดวก
รวดเร็วยิ่งขึ้น 

ผิวถนนได้รับการ
ปรับปรุงดีขึ้น 

30 
โครงการฝังท่อลอด
ข้ามคลอง  หมู่ที่ 12 

89,000 เพ่ือให้ประชาชนได้
ใช้เส้นทางสัญจร 

ผิวถนนได้รับการ
ปรับปรุงดีขึ้น 



ไป - มา  ได้สะดวก
รวดเร็วยิ่งขึ้น 

31 

โครงการฝังท่อลอด
ข้ามคลอง  หมู่ที่ 16 

98,000 เพ่ือให้ประชาชนได้
ใช้เส้นทางสัญจร 
ไป - มา  ได้สะดวก
รวดเร็วยิ่งขึ้น 

ผิวถนนได้รับการ
ปรับปรุงดีขึ้น 

32 
โครงการจ้าเหมาต่อ
เติมโรงจอดรถด้านข้าง
ศาลาเอนกประสงค์ 

30,800 เพ่ือให้มีโรงจอดรถ
บริเวณ อบต.บางตา
เถร 

มีที่จอดรถ
เพียงพอ 

33 
โครงการก่อสร้างศาลา
เอนกประสงค์บริเวณ 
อบต.บางตาเถร 

789,000 เพ่ือใช้เป็นสถานที่
ด าเนินงานกิจกรรม
ของ อบต. 

มีสถานที่จัด
กิจกรรม 

รวม 14,953,500 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและส่งเสริมอาชีพ 
 

2.1 แผนงานการเกษตร 
 

ล าดับ โครงการ งบประมาณ วัตถุประสงค์ ผลผลิต 
1 โครงการฝึกอบรมให้

ความรู้เกษตรกรใน
พ้ืนที่ต าบลบางตาเถร 

44,432 ให้เกษตรกรมีความรู้
ใหม่ๆทางด้าน
การเกษตรสามารถ
น ามาปฏิบัติใช้ได้ด้วย
ตนเองเพ่ือความ
เป็นอยู่ที่ดีของเกษตร 

ท าให้เกษตรกรมี
เชื้อจุลินทรีย์และ
เชื้อแบคทีเรียไว้
ใช้เพื่อป้องกันโรค
และแมลงช่วยลด
ต้นทุนการผลิต
และเกษตรมี
สุขภาพที่ดี 
 



2 โครงการรณรงค์งดเผา
ซังข้าว 

3,375 เพ่ือรณรงค์ให้
เกษตรกรงดเผาตอซัง
ข้าวในนาข้าว 

เกษตรกรมีความรู้
เรื่องการเลี้ยงปลา
เพ่ิม 

3 โครงการตามแนว
พระราชด าริและ
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

6,782 เพ่ือให้เกษตรกรได้
ยึดปฏิบัติตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง
ของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวฯ 

เกษตรกรในพ้ืนที่  
จ านวน 18
หมู่บ้าน 

รวม 54,589 
 

 
2.2 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
 

ล าดับ โครงการ งบประมาณ วัตถุประสงค์ ผลผลิต 
1 โครงการฝึกทักษะ

อาชีพและศึกษาดูงาน
เพ่ือพัฒนาอาชีพให้กับ
ประชนในต าบล 

31,862 เพ่ือเรียนรู้ศึกษาดู
งานด้านอาชีพเสริม
ช่วยเพิ่มรายได้ใน
ครัวเรือน 
 

ได้ศึกษาเรียนรู้
อาชีพใหม่ ๆ และ
สามารถน า
กลับมาใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน
เป็นการส่งเสริม
อาชีพให้
ประชาชนใน
ท้องถิ่น 

รวม 31,862 
 

 
 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 

3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 
ล าดับ โครงการ งบประมาณ วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

1 โครงการฝึกอบรม 
ส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม 

- เพ่ือให้ประชาชน
ได้รับความรู้ถึงหลัก
คุณธรรมจริยธรรม 

พนักงาน
ข้าราชการได้รับ
ความรู้ด้าน
คุณธรรม
จริยธรรม 

รวม - 
 
 



 3.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
 
 

ล าดับ โครงการ งบประมาณ วัตถุประสงค์ ผลผลิต 
1 โครงการขับขี่ปลอดภัย

ช่วงเทศกาลปีใหม่ 
16,800 เพ่ืออ านวยความ

สะดวกในการจราจร
และป้องกนับรรเทา
สาธารณภัย 

ประชาชนที่
ประสบเหตุได้รับ
ความช่วยเหลือ
อย่างทั่วถึง 
 

2 โครงการขับขี่ปลอดภัย
ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 

16,800 เพ่ืออ านวยความ
สะดวกในการจราจร
และป้องกันบรรเทา
สาธารณภัย 

ประชาชนที่
ประสบเหตุได้รับ
ความช่วยเหลือ
อย่างทั่วถึง 
 

3 โครงการให้ความรู้ด้าน
การป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
ให้กับนักเรียนในพ้ืนที่
ต าบลบางตาเถร 
 

10,200 เพ่ือป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
ให้กับนักเรียน 

นักเรียนมีความ
ปลอดภัยมากขึ้น 

4 โครงการซ้อมแผนเพ่ือ
ป้องกันบรรเทาสา
ธารณภัย 

23,075 เพ่ือป้องกันและลด
ปัญหาอัคคีภัย 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัย 

รวม 66,875 
 

 
 
 
3.3 แผนงานการศึกษา 
 

ล าดับ โครงการ งบประมาณ วัตถุประสงค์ ผลผลิต 
1 โครงการจัดงานวัน

เฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

31,586 เพ่ือเฉลิมพระเกียรติ
และประชาชนได้
แสดงถึงความ
จงรักภักดีและส านึก
ในพระมหา
กรุณาธิคุณของ
พระมหากษัตริย์และ
พระบรมวงศานุวงศ์ 

ประชาชนได้
แสดงออกถึงความ
จงรักภักดีต่อ
พระมหากษัตริย์
ไทย 



2 โครงการวันเฉลิมพระ
ชนพรรษาสมเด็จพระ
นางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ  
พระบรมราชชนนีพันปี
หลวง 

18,228 เพ่ือเฉลิมพระเกียรติ
และประชาชนได้
แสดงถึงความ
จงรักภักดีและส านึก
ในพระมหา
กรุณาธิคุณของ
พระมหากษัตริย์และ
พระบรมวงศานุวงศ์ 

ประชาชนได้
แสดงออกถึงความ
จงรักภักดีต่อ
พระมหากษัตริย์
ไทย 

3 โครงการวันเด็ก
แห่งชาติ 

71,986 ให้เด็กเกิดความ
สนุกสนานและ
เสริมสร้างการเรียนรู้
ใหม่ๆของเด็ก 

เด็กศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กและโรงเรียน 
อบต.บางตาเถร 

4 โครงการแข่งขันกีฬา
ระหว่างหน่วยงาน
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอ าเภอสองพ่ี
น้อง 

- เพ่ือเสริมสร้าง
พลานามัยและความ
รัก  ความสามัคคี
ระหว่างประชาชนใน
อ าเภอสองพ่ีน้อง 

ประชาชนต าบล
บางตาเถรภายใน 
18 หมู่บ้าน 

รวม 121,800 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.4 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
 
ล าดับ โครงการ งบประมาณ วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

1 โครงการส่งเสริม
สุขภาพที่ดีในสตรี 

19,032 เพ่ือรณรงค์การ
ป้องกันโรคต่างๆใน
สตรี 
 

สตรีได้รับการ
ป้องกันโรคในสตรี 

ล าดับ โครงการ งบประมาณ วัตถุประสงค์ ผลผลิต 



2 โครงการออกเยี่ยมบ้าน
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ 
ผู้ด้อยโอกาส และ
ผู้ป่วยฯ 

43,680 เพ่ือตรวจเยี่ยมและ
ติดตามสภาพความ
เป็นอยู่ของผู้สูงอายุ 
ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส
และผู้ป่วยฯ 

ผู้สูงอายุ ผู้พิการ 
ผู้ด้อยโอกาส และ
ผู้ป่วยฯมีความสุข
และรู้สึกว่าไม่ถูก
ทอดทิ้ง 

3 โครงการส่งเสริม
กิจกรรมชมรมผู้สูงอายุ 

49,932 เพ่ือพัฒนาศักยภาพ
ยกย่องเชิดชูคุณงาม
ความดี ของผู้สูงอายุ 

ผู้สูงอายุมีก าลังใจ
และมีความสุขใน
การด าเนินชีวิต 

4 โครงการส่งเสริม
ผู้สูงอายุสุขภาพดีชีวิต
มีสุข 

17,632 เพ่ือส่งเสริมสุขภาพ
อนามัยที่ดีในวัย
ผู้สูงอายุ 

ผู้สูงอายุมีสุขภาพ
ที่ดีข้ึนมีความสุข
ในการด ารงชีพ
ประจ าวัน 

5 โครงการรณรงค์เพ่ือ
แก้ไขปัญหาความ
รุนแรงต่อผู้หญิงเด็ก
และบุคคลในครอบครัว 

432 เพ่ือให้ความส าคัญ
กับเด็กและสตรีมาก
ขึ้น 

เด็กและสตรี
ต าบลบางตาเถร
ทั้ง 18 หมู่บ้าน 

6 โครงการ อบต. บางตา
เถร ห่วงใย  ใส่ใจ
ผู้สูงอายุ  ผู้พิการและ
ประชาชนทั่ว 

19,732 เพ่ือสอดส่องดูแล
พัฒนาคุณภาพชีวิต
ให้กับผู้สูงอายุ ผู้
พิการและประชาชน
ทั่วไป 

ผู้สูงอายุ ผู้พิการ
และประชาชน 
18 หมู่บ้าน 

7 โครงการต าบลคนดีศรี
สุพรรณ 

26,272 เพ่ือให้เด็กเยาวชน
ด าเนินการตาม
เป้าหมายทั้ง 11 
เป้าหมาย 

ประชาชน เด็ก
และเยาวชนทั่วไป
ภายในต าบลบาง
ตาเถร 

8 โครงการค่ายคุณธรรม
สานสัมพันธ์ผู้สูงอายุ
และผู้น าชุมชน 

32,432 เพ่ือให้ผู้สูงอายุและ
ผู้น าชุมชนมีความรัก
สามัคคีกนั 
 

ผู้สูงอายุและผู้น า
ชุมชนภายใน
ต าบลบางตาเถร 

รวม 209,144 
 
 3.5 แผนงานสาธารณสุข 
 

ล าดับ โครงการ งบประมาณ วัตถุประสงค์ ผลผลิต 
1 โครงการแจกฉีดวัคซนีพิษ

สุนัขบา้น 
155,000 เพ่ือป้องกันโรคพิษ

สุนัขบ้า 
 

ภายในต าบลบางตา
เถร 



2 โครงการคดัแยกขยะมูล
ฝอย 

6,682 เพ่ือลดปริมาณขยะที่
ต้องน าไปก าจัด 

ภายในต าบลบาง
ตาเถร 

3 โครงการป้องกนัและ
ควบคุมโรคติดต่อและโรค
ไม่ติดต่อ 

8,496 เพ่ือป้องกันและ
ควบคุมโรคให้แก่
ประชาชนทั้งทางตรง
และทางอ้อม 

วิธีปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมและลด
การเกิดโรคและ
การแพร่กระจาย
ของโรค 

รวม 170,178 
 
 
4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว 
 4.1 แนวทางจัดการศึกษา 

ล าดับ โครงการ งบประมาณ วัตถุประสงค์ ผลผลิต 
1 โครงการพัฒนาศักยภาพ

ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา อบต.บางตาเถร 

21,838 เพ่ือเพ่ิมศักยภาพครู
และบุคคลากร
ทางการศึกษาในการ
บริหารจัดการ
การศึกษาและงานที่
เกี่ยวขอ้ง 

ครูและบุคคลากร
ทางการศึกษามี
ศักยภาพในการ
บริหารจัดการ
และงานที่
เกี่ยวข้อง 

2 โครงการพัฒนา
กระบวนการเรียนรู้ของ
นักเรียนและศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

61,792 เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้
ของเด็กนักเรียน 

เด็กมีทักษะและ
ความรู้ที่ดีก่อน
เรียนรู้สู่ภาค
บังคับ 

รวม 83,630 
 

 
5.ยุทธศาสตร์ด้านการเมือง  การบริหาร 

5.1  แผนงานการเกษตร 
ล าดับ โครงการ งบประมาณ วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

1 โครงการปรับภูมทิัศน์ใน
พื้นที่ อบต. บางตาเถร 

90,000 เพ่ือความสวยงามของ
พ้ืนที่ต าบลบางตาเถร 

ภูมิทัศน์ในต าบล
บางตาเถรสวยงาม 

รวม 90,000 
 
6.การพัฒนาด้านสาธารณสขุ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

 6.1 แผนงานสาธารณสุข 
ล าดับ โครงการ งบประมาณ วัตถุประสงค์ ผลผลิต 



1 โครงการคลองสวยน้ า
ใส 

432 เพ่ือส่งเสริมการ
ด าเนินงานของ
ประชาชนและชุมชน
ในการจัดคุณภาพน้ า
และส่งเสริมการ
ด าเนินงานของ
ประชาชนและชุมชน
ในการจัดคุณภาพน้ า
และปราศจากวัชพืช
และผักตบชวาและ
แก้ปัญหาสิ่งกีด
ขวางทางน้ า 

แม่น้ าคู คลองใน 
18  หมู่บ้าน
ปราศจากวัชพืช 

รวม 432 
 
6.2 แผนงานการเกษตร 
 

ล าดับ โครงการ งบประมาณ วัตถุประสงค์ ผลผลิต 
1 โครงการปลูกต้นไม้-

หญ้าแฝก 
99,542 เพ่ือให้ประชาชน

ด าเนินตามโครงการ
พระราชด าริในหลวง 

เกษตรกรในพ้ืนที่
ต าบลบางตาเถร 

2 
 
 
 
 

โครงการเปลี่ยนน ้าเสีย

ให้เป็นน ้าใส 

7,932 
 
 
 
 

เพ่ือบ าบัดน้ าเสียใน
ครัวเรือน/แหล่ง
ชุมชนและบ่อต่าง ๆ 
ก่อนเปลี่ยนน้ าลงสู่ล า
คลอง 

ต าบลบางตาเถร
ปราศจากน้ าเสีย
และช่วยรักษา
สิ่งแวดล้อม 

รวม 107,474 
 
 รวมตั้งงบประมาณ 6 ยุทธศาสตร์  63  โครงการ  15,889,484  บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิ แสดงงบประมาณโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ ขององค์การบริหารส่วนต าบลบางตาเถร 
 โครงการในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2562 

      



 

 
 

                
                

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผลการด าเนินงานด้านอ่ืนๆ 
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16,000,000

ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
(14,953,500)

ด้านการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและส่งเสริมอาชีพ
(86,451)

ด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตและ
เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน567,997)

ด้านการพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
และการท่องเที่ยว(53630)

การพัฒนาการเมือง การบริหาร(90,000)

การพัฒนาด้านสาธารณสุข ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม(107,906)



  องค์การบริหารส่วนต าบลบางตาเถร ได้ด าเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณปี 2562      
ในเขตพ้ืนที่ โดยได้รับความร่วมมือ การส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และเอกชนในเขต
พ้ืนที่   จนท าให้โครงการต่าง ๆ ประสบผลส าเร็จด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้ งในพ้ืนที่และพ้ืนที่
ใกล้เคียง  โดยมีผลการด าเนินงานที่ส าคัญดังนี้ 
 


