
 
ประกาศ อบต.โตนด 

เรื่อง การรายงานผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
******************************************* 

    ด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา 253 ก าหนดให้ อปท.สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูลและรายงานผล
การด าเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดท้ัง มีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วย ประกอบกับระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย 
    ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 
๒๕๕๙ ข้อ 30(5) ก าหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และ
คณะกรรมการ พัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่น
ทราบ ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และ
ต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายน และภายใน
เดือนตุลาคมของทุกปี 
    ดังนั้นเพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อบต.โตนด จึงขอประกาศผลการด าเนินงานการจัดท างบประมาณ การใช้จ่าย และผล
การด าเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มา เพ่ือให้
ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและก ากับการบริหารจัดการอบต.โตนด ดังนี้  
ก. วิสัยทัศน์ ของอบต.โตนด  
    "ต าบลน่าอยู่ การบริหารบ้านเมืองมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน 
ก้าวไกลสู่อาเซียน" 
ข. พันธกิจ ของอบต.โตนด  
    ๑. พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
    ๒. พัฒนาแหล่งน้ า และการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าอย่างยั่งยืน  
    ๓. เสริมสร้างความสามารถทางเศรษฐกิจและบรรเทาปัญหาความยากจน เสริมสร้างเศรษฐกิจชุมชนให้เข้มแข็ง
อย่างยั่งยืน และเตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)  
    ๔. พัฒนาส่งเสริมด้านการเกษตรอินทรีย์ และด้านเศรษฐกิจพอเพียง  
    ๕. อนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดความสมดุลอย่างยั่งยืน  
    ๖. ส่งเสริมสนับสนุนด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ และภาษาต่างประเทศเพ่ือเตรียมพร้อม
เข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)  
    ๗. ส่งเสริมด้านการสาธารณสุข การควบคุมป้องกันโรค สุขภาพอนามัยแข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ  
    ๘. พัฒนาการบริหารราชการตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี โปร่งใส ตรวจสอบได้  



ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ของอบต.โตนดได้ก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ไว้ 5 
ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
    การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
    การพัฒนาด้านการเกษตรทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
    การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
    การพัฒนาด้านสาธารณสุขและการสังคมสงเคราะห์ 
    การพัฒนาด้านการบริหารราชการตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี 
ง. การวางแผน 
    อบต.โตนด ได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ. 2562-2564) ตามกระบวนการที่
บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การ
ประชุมกรรมการชุมชน เพ่ือรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ ก่อนน ามาจัดท า
โครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนา 3 ปี ต่อไป  
    อบต.โตนด ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ. 2562-2564) เมือ่วันที่  24 มิถุนายน 2562 โดยได้ก าหนด
โครงการที่จะด าเนินการตามแผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ. 2562-2564)  

ยุทธศาสตร ์
2562 2563 2564 

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 

การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 86 92,836,501.00 85 121,618,148.00 111 159,192,282.00 

การพัฒนาด้านการเกษตรทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 35 36,936,000.00 42 11,817,000.00 48 24,780,200.00 

การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 23 9,710,000.00 28 10,620,000.00 31 14,230,000.00 

การพัฒนาด้านสาธารณสุขและการสังคมสงเคราะห์ 19 1,281,000.00 19 1,321,000.00 19 1,401,000.00 

การพัฒนาด้านการบริหารราชการตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี 46 22,111,000.00 47 22,041,000.00 47 22,041,000.00 

รวม 209 162,874,501.00 221 167,417,148.00 256 221,644,482.00 
 

    จ. การจัดท างบประมาณ 
ผู้บริหารอบต.โตนด ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2561 โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ใน
ข้อบัญญัติงบประมาณจ านวน92 โครงการงบประมาณ36,896,379 บาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้  

ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
งบประมาณ 

ตามข้อบัญญัติ 

การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 31 15,221,200.00 

การพัฒนาด้านการเกษตรทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 7 1,305,000.00 

การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 15 3,887,360.00 

การพัฒนาด้านสาธารณสุขและการสังคมสงเคราะห์ 13 685,000.00 

การพัฒนาด้านการบริหารราชการตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี 26 15,797,819.00 

รวม 92 36,896,379.00 
 

 



การใช้จ่ายงบประมาณ 
           อบต.โตนด มีการใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ โดยได้มีการก่อหนีผู้กพัน/ ลงนามใน
สัญญา รวม 40 โครงการ จ านวนเงิน 13,457,263 บาท มีการเบิกจา่ยงบประมาณ จ านวน 12 โครงการ จ านวนเงิน 3,517,600 ล้าน
บาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี ้

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
การก่อหน้ีผูกพนั/ 
ลงนามในสัญญา 

โครงการ การเบิกจ่ายงบประมาณ 

การพฒันาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน 24 11,323,996.46 6 2,672,000.00 

การพฒันาดา้นการเกษตรทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 3 1,195,000.00 2 727,000.00 

การพฒันาดา้นการศึกษา ศาสนา วฒันธรรมและนนัทนาการ 8 664,866.56 2 88,700.00 

การพฒันาดา้นสาธารณสุขและการสงัคมสงเคราะห์ 1 96,500.00 0 0.00 

การพฒันาดา้นการบริหารราชการตามหลกัการบริหารบา้นเมืองท่ีดี 4 176,900.00 2 29,900.00 

รวม 40 13,457,263.02 12 3,517,600.00 

    

 รายละเอียดโครงการในข้อบัญญตัิงบประมาณอบต.โตนด ที่มีการกอ่หน้ีผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังนี้  

  ยุทธศาสตร์ โครงการ  
แหล่งที่มา 
งบประมาณ 

จ านวน
งบประมาณ 

วงเงินตามสัญญา คู่สัญญา 
วันที่เซ็น
สัญญา 

ระยะเวลา
การ

ด าเนินงาน 

1. การพฒันาดา้นโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบา้น นาง
หิน เขียงกลาง บา้นสะเดาเอน หมู่ท่ี 1  

 175,000.00 174,000.00 สญัญาจา้ง เลขท่ี 
9/2562 

22/02/2562 60 

2. การพฒันาดา้นโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมเสริมดิน 
ซอยบา้นนายเสรี ช่วงท่ี 2บา้นสะเดาเอน หมู่
ท่ี 1  

เงินสะสม/
เงินทุนส ารอง
สะสม 

159,000.00 157,000.00 สญัญาจา้ง เลขท่ี 
10/2562  

22/02/2562 60 

3. การพฒันาดา้นโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบา้นนาย
มานพ บา้นสะเดาเอน หมู่ท่ี 1 

เงินสะสม/
เงินทุนส ารอง
สะสม 

114,000.00 112,000.00 สญัญาจา้ง เลขท่ี 
11/2562 

22/02/2562 60 

4. การพฒันาดา้นโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการวางทอ่ระบายน ้าคอนกรีตเสริมเหลก็ 
บา้นด่านทองหลาง หมู่ท่ี 2 

เงินสะสม/
เงินทุนส ารอง
สะสม 

130,000.00 129,000.00 สญัญาจา้ง เลขท่ี 
18/2562 

03/04/2562 60 

5. การพฒันาดา้นโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบา้นนายยม 
บวัแกว้บา้นด่านทองหลาง หมู่ท่ี 2 

เงินสะสม/
เงินทุนส ารอง
สะสม 

69,300.00 68,000.00 .ใบสัง่จา้ง 
141/2562 

30/04/2562 60 

6. การพฒันาดา้นโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยสวนป่า-
ถนนลาดยาง บา้นด่านเกวียน หมู่ท่ี 3 

เงินสะสม/
เงินทุนส ารอง
สะสม 

121,000.00 119,000.00 สญัญาจา้ง เลขท่ี 
17/2562 

28/03/2562 60 

7. การพฒันาดา้นโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบา้นนาย
จนัทร์ ธงกลาง เช่ือมถนน คสล.เดิม บา้นด่าน
เกวียน หมู่ท่ี 3 

เงินสะสม/
เงินทุนส ารอง
สะสม 

108,000.00 107,000.00 สญัญาจา้ง เลขท่ี 
16/2562 

28/03/2562 60 

8. การพฒันาดา้นโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากถนนคสล.
เดิม - สามแยกป่าชา้เก่า ถึงบา้นนางแดง (รวม
ช่วงท่ี 2+ช่วงท่ี 3)บา้นด่านเกวียน หมู่ท่ี 3 

เงินสะสม/
เงินทุนส ารอง
สะสม 

229,000.00 218,000.00 สญัญา เลขท่ี 
15/2562  

28/03/2562 60 

9. การพฒันาดา้นโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน คสล. บา้นนาย
ประมวล ตบักลาง ถึงเหมืองหนองพีใต ้บา้น
โตนดเก่า หมู่ท่ี 5  

เงินสะสม/
เงินทุนส ารอง
สะสม 

373,000.00 362,000.00 สญัญาจา้ง เลขท่ี 
13/2562 

04/03/2562 60 

10. การพฒันาดา้นโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการถนน คสล.จากบา้นผูใ้หญ่-ทุ่งนา 
บา้นโตนด หมู่ท่ี 7 

เงินสะสม/
เงินทุนส ารอง
สะสม 

150,000.00 148,000.00 สญัญาจา้ง เลขท่ี 
22/2562 

10/05/2562 60 



11. การพฒันาดา้นโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

ถนน คสล.ซอยบา้นนางสงัวาล ตบักลาง ถึง
บา้นนางทิม ทิพยก์ระโทกบา้นโตนด หมู่ท่ี 7 

เงินสะสม/
เงินทุนส ารอง
สะสม 

129,000.00 128,000.00 สญัญาจา้ง เลขท่ี 
23/2562 

10/05/2562 60 

12. การพฒันาดา้นโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบา้นนาง
ปราณี ฤทธะสาทร ถึงบา้นนางปราณี พืช
ทองหลาง บา้นโตนด หมู่ท่ี 7 

เงินสะสม/
เงินทุนส ารอง
สะสม 

114,000.00 113,000.00 สญัญาจา้ง เลขท่ี 
24/2562 

10/05/2562 60 

13. การพฒันาดา้นโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบา้นนาย
ชชัวาลย ์ชลอกลาง เช่ือมถนนลาดยางบา้น
โตนด หมู่ท่ี 7 

เงินสะสม/
เงินทุนส ารอง
สะสม 

75,000.00 74,000.00 ใบสัง่จา้ง เลขท่ี 
157/2562 

10/05/2562 60 

14. การพฒันาดา้นโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงสร้างก่อสร้างถนน คสล. จากหนา้บา้น
นางวนัทิพย ์ถึงหนา้บา้น น.ส.ไพรัตน์บา้น
ใหม่สะเดาเอน หมู่ท่ี 10 

เงินสะสม/
เงินทุนส ารอง
สะสม 

422,000.00 403,000.00 สญัญาจา้ง เลขท่ี 
7/2562 

29/01/2562 60 

15. การพฒันาดา้นโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงสร้างก่อสร้างถนน คสล. จากบา้นนายมี 
ถึง บา้นนายภาคภูมิ บา้นใหม่สะเดาเอน หมู่ท่ี 
10 

เงินสะสม/
เงินทุนส ารอง
สะสม 

390,000.00 369,000.00 สญัญาจา้ง เลขท่ี 
19/2562 

04/04/2562 60 

16. การพฒันาดา้นโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน คสล.ช่วงบา้นนางอิน 
ยางกลาง ถึงบา้นนายสามารถ ขออิน
กลางบา้นไผสี่ทอง หมู่ท่ี 12  

เงินสะสม/
เงินทุนส ารอง
สะสม 

435,000.00 428,000.00 สญัญาจา้ง เลขท่ี 
20/2562 

10/04/2562 60 

17. การพฒันาดา้นโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากบา้น ไผสี่
ทอง (คุม้ดอนนอ้ย) ถึงบา้นด่านเกวียน บา้น
ไผสี่ทอง หมู่ท่ี 12  

 

 

เงินสะสม/
เงินทุนส ารอง
สะสม 

477,000.00 455,000.00 สญัญาจา้ง เลขท่ี 
3/2562 

11/01/2562 60 

18. การพฒันาดา้นโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการเสริมผิวจราจรลาดยางพาราแอส
ฟัลทค์อนกรีตรหสัทางหลวงทอ้งถ่ิน นม.ถ.
162-02 สายถนนมิตรภาพถึง ส่ีแยกเช่ือม
บา้นโตนด - บา้นด่าน - ทองหลาง หมู่ท่ี 2 

และ หมู่ท่ี 10 บา้นใหม่สะเดาเอน ต าบล
โตนด 

เงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ 

8,071,000.00 5,299,996.46 สญัญาจา้ง เลขท่ี 
26/2562 

27/05/2562 120 

19. การพฒันาดา้นโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน คสล. เลียบเหมืองส่ง
น ้าช่วงโรงเรียนโตนดพิทยาคมเช่ือมถนน
มิตรภาพ หมูท่ี 4 

เงินสะสม/
เงินทุนส ารอง
สะสม 

497,000.00 474,000.00 สญัญาจา้งเลขท่ี 
2/2562 

07/01/2562 60 

20. การพฒันาดา้นโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน คสล. ช่วงบา้นนาย
สอ้ิง - ศาลาประชาคมบา้นโนนด่าน หมู่ท่ี 11 

 438,000.00 421,000.00 สญัญาจา้ง เลขท่ี 
6/2562 

21/01/2562 60 

21. การพฒันาดา้นโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน คสล.ช่วงบา้น นาย
ดุสิต อยูท่องหลาง บา้นด่านทองหลาง หมู่ท่ี 
2 

เงินสะสม/
เงินทุนส ารอง
สะสม 

152,000.00 150,000.00 สญัญาจา้ง เลขท่ี 
21/2562 

30/04/2562 60 

22. การพฒันาดา้นโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน คสล. เลียบ เหมือง
หนองหวัเรือ หมู่ 6 

เงินสะสม/
เงินทุนส ารอง
สะสม 

487,000.00 464,000.00 สญัญาจา้ง เลขท่ี 
5/2562 

18/01/2562 60 

23. การพฒันาดา้นโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน คสล. ช่วง สะพานขาว 
- เหมืองมาบจาน บา้นขาม หมู่ท่ี 9 

เงินสะสม/
เงินทุนส ารอง
สะสม 

477,000.00 455,000.00 สญัญาจา้ง เลขท่ี 
4/2562 

14/01/2562 60 

24. การพฒันาดา้นโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนผิวจราจร ลง
หินคลุกพร้อมบดทบัแน่นเลียบ- เหมืองหนอง
พีใต ้บา้นโตนด หมู่ 6 - บา้นด่านเกวียน หมู่ 
3  

เงินสะสม/
เงินทุนส ารอง
สะสม 

500,000.00 496,000.00 สญัญาจา้ง เลขท่ี 
14/2562 

08/03/2562 30 

25. การพฒันาดา้นการเกษตร
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม 

โครงการขดุลอกบึงหนองปรือหมู่ท่ี 3 บา้น
ด่านเกวียน 

เงินสะสม/
เงินทุนส ารอง
สะสม 

479,000.00 462,000.00 สญัญาจา้ง เลขท่ี 
12/2562 

01/03/2562 60 

26. การพฒันาดา้นการเกษตร
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม 
 

 

โครงการขดุลอกสระประปาบา้นโตนด หมู่ท่ี 
6 

เงินสะสม/
เงินทุนส ารอง
สะสม 

472,000.00 468,000.00 สญัญา เลขท่ี 
25/2562 

14/05/2562 60 



27. การพฒันาดา้นการเกษตร
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม 

โครงการขดุลอกเหมืองป่าละลาย  274,000.00 265,000.00 สญัญาจา้ว เลขท่ี 
8/2562 

01/02/2562 60 

28. การพฒันาดา้นการศึกษา 
ศาสนา วฒันธรรมและ
นนัทนาการ 

โครงการอาหารเสริม (นม)  1,032,840.00 437,089.56 สญัญาซ้ือขาย 
1/2562 

31/10/2561 102 

29. การพฒันาดา้นการศึกษา 
ศาสนา วฒันธรรมและ
นนัทนาการ 

โครงการกิจกรรมวนัเดก็แห่งชาติ  30,000.00 2,000.00 ใบสัง่จา้ง เลขท่ี 
74/2562 

07/01/2562 15 

  15,000.00 
ใบสัง่จา้ง เลขท่ี 
73/2562 

07/01/2562 5 

30. การพฒันาดา้นการศึกษา 
ศาสนา วฒันธรรมและ
นนัทนาการ 

โครงการสืบสานกิจกรรมสรงน ้าพระและรด
น ้าด าหวัผูสู้งอาย ุ

 30,000.00 8,320.00 .ใบสัง่จา้ง 
76/2562 

02/05/2562 5 

31. การพฒันาดา้นการศึกษา 
ศาสนา วฒันธรรมและ
นนัทนาการ 

โครงการสืบสานประเพณีวนัลอยกระทง  100,000.00 60,000.00 .ใบสัง่จา้ง 
34/2562 

19/11/2561 7 

  5,000.00 
ใบสัง่จา้ง 
35/2562 

19/11/2561 7 

  3,200.00 
ใบสัง่ซ้ือ 
14/2562 

19/11/2561 7 

  3,500.00 
ใบสัง่ซ้ือ 
15/2562 

19/11/2561 7 

32. การพฒันาดา้นการศึกษา 
ศาสนา วฒันธรรมและ
นนัทนาการ 

โครงการจดักิจกรรมในการบวงสรวงทา้วสุร
นารี 

 10,000.00 300.00 ใบสัง่จา้ง เลขท่ี 
119/2562 

19/03/2562 4 

  7,700.00 
ใบสัง่จา้ง เลขท่ี 
120/2562 

19/03/2562 4 

  2,000.00 
ใบสัง่ซ้ือ 
65/2562 

19/03/2562 4 

33. การพฒันาดา้นการศึกษา 
ศาสนา วฒันธรรมและ
นนัทนาการ 

โครงการแข่งขนักีฬาตา้นยาเสพติดโตนด
เกมส์  

 150,000.00 40,410.00 ใบสัง่ซ้ือ เลขท่ี 
71/2562 

01/04/2562 5 

  11,000.00 
ใบสัง่ซ้ือ 
72/2562 

01/04/2562 5 

  25,690.00 
ใบสัง่จา้ง เลขท่ี 
132/2562 

01/04/2562 6 

  7,900.00 
ใบสัง่จา้ง 
133/2562 

01/04/2562 5 

  15,000.00 
ใบสัง่จา้ง เลขท่ี 
134/2562 

01/04/2562 6 

34. การพฒันาดา้นการศึกษา 
ศาสนา วฒันธรรมและ
นนัทนาการ 
 

 

โครงการส่งเสริมพฒันาการเดก็เลก็และวนั
ส าคญัต่างๆในศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็สงักดั
องคก์ารบริหารส่วนต าบลโตนด 

 50,000.00 757.00 ใบสัง่ซ้ือ เลขท่ี 
50/2562  

04/02/2562 7 

35. การพฒันาดา้นการศึกษา 
ศาสนา วฒันธรรมและ
นนัทนาการ 

โครงการส่งเสริมพฒันาเดก็และเยาวชนใน
พ้ืนท่ีต าบลโตนด 

 20,000.00 19,500.00 ใบสัง่จา้ง เลขท่ี 
78/2562 

15/01/2562 10 

  500.00 

ใบสัง่จา้ง เลขท่ี 
79/2562 

 

 

 

 

15/01/2562 7 



36. การพฒันาดา้นสาธารณสุข
และการสงัคมสงเคราะห์ 

โครงการส่งเสริมและสนบัสนุนการพฒันา
คุณภาพชีวิตของคนชราคนพิการ เดก็ สตรี 
และผูด้อ้ยโอกาส  

 150,000.00 96,000.00 ใบสัง่จา้ง เลขท่ี 
158/2562 

13/05/2562 2 

  500.00 
ใบสัง่จา้ง เลขท่ี 
157/2562 

13/05/2562 1 

37. การพฒันาดา้นการบริหาร
ราชการตามหลกัการ
บริหารบา้นเมืองท่ีดี 

โครงการฝึกอบรมพฒันาและส่งเสริม
จิตส านึกดา้นคุณธรรมจริยธรรม ส าหรับคณะ
ผูบ้ริหาร สมาชิกสภา อบต. พนกังานส่วน- 
ต าบล และพนกังานจา้ง 

 100,000.00 500.00 ใบสัง่จา้ง 
55/2562 

19/11/2561 7 

  15,000.00 
ใบสัง่จา้ง เลขท่ี 
56/2562 

20/12/2561 7 

38. การพฒันาดา้นการบริหาร
ราชการตามหลกัการ
บริหารบา้นเมืองท่ีดี 

โครงการป้องกนัและลดอบุติัเหตุอบุติัภยั
เทศกาลปีใหม่ 

 25,000.00 14,400.00 ใบสัง่ซ้ือ 
29/2562 

21/12/2561 5 

39. การพฒันาดา้นการบริหาร
ราชการตามหลกัการ
บริหารบา้นเมืองท่ีดี 

โครงการป้องกนัและลดอบุติัเหตุอบุติัภยั
เทศกาลสงกรานต ์

 25,000.00 14,400.00 .ใบสัง่ซ้ือ 
74/2562 

05/04/2562 5 

  10,600.00 
ใบสัง่จา้ง 
135/2562 

05/04/2562 5 

40. การพฒันาดา้นการบริหาร
ราชการตามหลกัการ
บริหารบา้นเมืองท่ีดี 

โครงการคลองสวยน ้าใส  170,000.00 122,000.00 สญัญาจา้ง เลขที 
27/2562 

07/06/2562 30 

 

 

รายงานสรุปผลการด าเนินงาน ปี 2562 

อบต.โตนด โนนสูง จ.นครราชสีมา  

ยุทธศาสตร์ 

แผนการด าเนินการ 
ทั้งหมด 

อนุมัติงบประมาณ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย 100% 

จ านวน 

โครงการ 
งบประมาณ 

จ านวน 

โครงการ 
งบประมาณ 

จ านวน 

โครงการ 
งบประมาณ 

จ านวน 

โครงการ 
งบประมาณ 

จ านวน 

โครงการ 
งบประมาณ 

1.การพฒันาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน 86.0 92.84 31.0 15.22 24.0 11.32 6.0 2.67 6.0 2.67 

2.การพฒันาดา้นการเกษตรทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 35.0 36.94 7.0 1.30 3.0 1.20 2.0 0.73 2.0 0.73 

3.การพฒันาดา้นการศึกษา ศาสนา วฒันธรรมและนนัทนาการ 23.0 9.71 15.0 3.89 8.0 0.66 2.0 0.09 2.0 0.09 

4.การพฒันาดา้นสาธารณสุขและการสงัคมสงเคราะห์ 19.0 1.28 13.0 0.68 1.0 0.10 0.0 0.00 0.0 0.00 

5.การพฒันาดา้นการบริหารราชการตามหลกัการบริหารบา้นเมืองท่ีดี 46.0 22.11 26.0 15.80 4.0 0.18 2.0 0.03 2.0 0.03 

 
 


