
 
ประกาศ อบต.ท่างาม 

เรื่อง การรายงานผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
******************************************* 

               ด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา 253 ก าหนดให้ อปท.สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูลและรายงานผล
การด าเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้ง มกกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมกส่วนร่วมด้วย ประกอบกับระเบกยบ
กระทรวงมหาดไทย............................................................................................................................. ................... 
               ด้วยระเบกยบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับทก่ ๒) พ.ศ. 
๒๕๕๙ ข้อ 30(5) ก าหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการ 
พัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ ในทก่เปิดเผยภายใน
สิบห้าวันนับแต่วันทก่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อย
กว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายน และภายในเดือนตุลาคมของทุกปี .................................... 
               ดังนั้นเพ่ือการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ ของระเบกยบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อบต.ท่างาม จึงขอประกาศผลการด าเนินงานการจัดท างบประมาณ การใช้จ่าย และผลการ
ด าเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มา เพ่ือให้ประชาชน
ได้มกส่วนร่วมในการตรวจสอบและก ากับการบริหารจัดการอบต.ท่างาม ดังนก้  
     ก. วิสัยทัศน์ ของอบต.ท่างาม  
    "ต าบลปลอดยาเสพติด เศรษฐกิจดก วิถกพอเพกยง ชุมชนเข้มแข็ง สืบสานวัฒนธรรม ก้าวล้ าเทคโนโลยก" 
    ข. พันธกิจ ของอบต.ท่างาม  
    1. พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ  
    2. สร้างและซ่อมแซมเส้นทางการคมนาคมและขนส่ง  
    3. พัฒนาสังคมและยกระดับคุณภาพชกวิตของประชาชน  
    4. สร้างอาชกพและรายได้  
    5. พัฒนาและประชาสัมพันธ์แหล่งแหล่งท่องเทก่ยว  
    6. อนุรักษ์ พัฒนา และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมให้สมดุลและมกความหลากหลายทางชกวภาพ  
    7. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาเรกยนรู้ตลอดชกวิตทุกรูปแบบ รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซกยน สืบสานมรดกทาง
วัฒนธรรม ประเพณก และภูมิปัญญาท้องถิ่น  
    8. บริหารจัดการพัฒนาบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มกความรู้ ความสามารถ และทักษะทก่จ าเป็นต่อการ
ปฏิบัติงาน และท างานร่วมกันเป็นเครือข่าย รวมทั้งการปรับปรุงพัฒนาสถานทก่ปฏิบัติงานการจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ทก่มก
ประสิทธิภาพและเพกยงพอต่อการปฏิบัติงาน  
    ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ของอบต.ท่างามได้ก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ไว้ 8 ยุทธศาสตร์ 
ดังนก้ 
    ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
        1. แผนงานเคหะและชุมชน 
        2. แผนงานพาณิชย์ 



   ด้านคมนาคมขนส่งและการจัดการผังเมือง 
        1. แผนงานเคหะและชุมชน 
    ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
        1. แผนงานรักษาความสงบภายใน 
        2. แผนงานสาธารณสุข 
        3. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
        4. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
        5. แผนงานงบกลาง 
        6. แผนงานการศึกษา 
        7. แผนงานเคหะและชุมชน 
    ด้านพัฒนาอาชีพและเพิ่มรายได้ 
        1. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
        2. แผนงานการเกษตร 
    ด้านการท่องเที่ยวและการบริการต่างๆ 
        1. แผนงานบริหารทั่วไป 
        2. แผนงานเคหะและชุมชน 
   ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
        1. แผนงานรักษาความสงบภายใน 
        2. แผนงานการเกษตร 
        3. แผนงานสาธารณสุข 
        4. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
    ด้านการศึกษา ศาสนา ศลิปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
        1. แผนงานการศึกษา 
        2. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
        3. แผนงานเคหะและชุมชน 
    ด้านการเพิ่มศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
        1. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
        2. แผนงานบริหารทั่วไป 
        3. แผนงานรักษาความสงบภายใน 
        4. แผนงานเคหะและชุมชน 
        5. แผนงานสาธารณสุข 
        6. แผนงานงบกลาง 
        7. แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
        8. แผนงานการศึกษา 

 

 

 



ง. การวางแผน 
    อบต.ท่างาม ได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) ตามกระบวนการทก่
บัญญัติไว้ในระเบกยบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมกส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทกประชาคม การประชุม
กรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการทก่แท้จริงของประชาชนในพื้นทก่ ก่อนน ามาจัดท าโครงการเพ่ือพัฒนา
พ้ืนทก่ ทก่บรรจุไว้ในแผนพัฒนา 3 ปี ต่อไป  
    อบต.ท่างาม ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) โดยได้ก าหนดโครงการทก่จะด าเนินการตาม
แผนพัฒนา5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565)  

ยุทธศาสตร์ 
2563 2564 2565 

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 18 14,793,827.50 2 397,000.00 2 397,000.00 

ด้านคมนาคมขนส่งและการ
จัดการผังเมือง 

48 69,096,194.80 2 4,896,810.00 3 6,542,000.00 

ด้านพัฒนาคุณภาพชกวิตของ
ประชาชน 

31 18,614,000.00 5 1,599,250.00 3 710,000.00 

ด้านพัฒนาอาชกพและเพ่ิม
รายได้ 

9 1,050,000.00 0 0.00 0 0.00 

ด้านการท่องเทก่ยวและการ
บริการต่างๆ 

1 20,000.00 0 0.00 0 0.00 

ด้านการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

21 129,415,000.00 0 0.00 0 0.00 

ด้านการศึกษา ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

27 3,859,458.00 1 128,490.00 1 128,490.00 

ด้านการเพ่ิมศักยภาพของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

57 3,779,775.00 1 536,040.00 0 0.00 

รวม 212 240,628,255.30 11 7,557,590.00 9 7,777,490.00 
 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 



จ. การจัดท างบประมาณ 
ผู้บริหารอบต.ท่างาม ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ โดยมกโครงการทก่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จ านวน 87 
โครงการ งบประมาณ 17,737,602 บาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนก้  

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
งบประมาณ 

ตามข้อบัญญัติ 

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 3 274,000.00 

ด้านคมนาคมขนส่งและการจัดการผังเมือง 24 3,339,725.00 

ด้านพัฒนาคุณภาพชกวิตของประชาชน 17 12,282,229.00 

ด้านพัฒนาอาชกพและเพ่ิมรายได้ 3 45,000.00 

ด้านการท่องเทก่ยวและการบริการต่างๆ 1 20,000.00 

ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 3 45,000.00 

ด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 10 958,658.00 

ด้านการเพ่ิมศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 26 772,990.00 

รวม 87 17,737,602.00 
 

   
  รายละเอกยดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ อบต.ท่างาม มกดังนก้ 

  ยุทธศาสตร์ โครงการ  
จ านวน

งบประมา
ณ 

หน่วยงานที
รับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

1.  
ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ซ่อมแซมไฟฟูารายทาง 
หมู่ทก่ 1 - 13 

100,000.0
0 

ส่วนโยธา, 
กองโยธา, 
กองช่าง, กอง
ช่างสุขาภิบาล
, กองประปา, 
ส านักช่าง, 
ส านักการช่าง 

เพื่อให้ประชาชนในต าบลท่างาม
มกความปลอดภัยในชกวิตและ
ทรัพย์สินและความปลอดภัยใน
การสญัจรในเวลากลางคืน 

ซ่อมแซมไฟฟูารายทาง 
หมู่ทก่ 1 - 13 

2.  
ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ขยายเขตประปา หมู่ทก่ 
11 อบต.ท่างาม 

54,000.00 

ส่วนโยธา, 
กองโยธา, 
กองช่าง, กอง
ช่างสุขาภิบาล
, กองประปา, 
ส านักช่าง, 
ส านักการช่าง 

เพื่อให้ประชาชนมกน้ าสะอาดใน
การอุปโภค-บริโภคอย่าง
เพกยงพอ และทั่วถึง 

ขยายเขตประปาหมู่บ้าน 
อบต.ท่างาม จากประปา 
ม.5ไป ม.11 จากบ้าน
นายสาวิทย์ โตแตง ถึง
บ้าน น.ส.สายทอง สุขัง 
ยาว 620 ม. ท่อขนาด 2 
นิ้ว 

3.  
ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

บริหารจดัการระบบ
ประปาหมู่บ้านของ
องค์การบริหารส่วน
ต าบลท่างาม 

120,000.0
0 

ส่วนโยธา, 
กองโยธา, 
กองช่าง, กอง
ช่างสุขาภิบาล
, กองประปา, 

เพื่อให้ประชาชนต าบลท่างาม มก
น้ าสะอาดในการอุปโภค-บริโภค 
อย่างเพกยงพอและทั่วถึง 

บริหารจดัการระบบ
ประปาหมู่บ้านของ
องค์การบริหารส่วนต าบล
ท่างาม ค่าไฟฟูา,ค่าวัสดุ
อุปกรณ,์ค่าวัสดุอื่น เช่น 



ส านักช่าง, 
ส านักการช่าง 

คลอรกน,สารส้ม ฯลฯ 

4.  
ด้านคมนาคม
ขนส่งและการ
จัดการผังเมือง 

ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนน
ในพื้นทก่  ต.ท่างาม 

187,410.0
0 

ส่วนโยธา, 
กองโยธา, 
กองช่าง, กอง
ช่างสุขาภิบาล
, กองประปา, 
ส านักช่าง, 
ส านักการช่าง 

เพื่อให้ประชาชนในพ้ืนทก่ 
ประชาชนท่ัวไป มกการคมนาคม
ทก่สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย  

ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนใน
พื้นทก่ ต.ท่างาม จัดซื้อวัสดุ
ลูกรัง พรกมิกซ์ หิน ฯลฯ 
และจ้างเหมาปรับปรุง/
ซ่อมแซมถนนในพ้ืนทก่
ต าบลท่างาม 

5.  
ด้านคมนาคม
ขนส่งและการ
จัดการผังเมือง 

ก่อสร้างถนนลาดยาง
แอสฟัลท์     ติกคอนก
รกต บ้านหนองปลิง หมู่
ทก่ 2 สายบ้านนางนก
เล็ก พระโฉม ถึงบ้าน
นางล ายง เนกยมสวรรค ์

770,000.0
0 

ส่วนโยธา, 
กองโยธา, 
กองช่าง, กอง
ช่างสุขาภิบาล
, กองประปา, 
ส านักช่าง, 
ส านักการช่าง 

เพื่อให้ประชานได้สญัจรไป-มา
ได้รับความสะดวกสบายและ
ปลอดภัย 

สายบ้านนางนกเล็ก พระ
โฉม ถึงบ้านนางล ายง 
เนกยมสวรรค์ ก.5 ม. 
ระยะทางรวม 379 ม. 

6.  
ด้านคมนาคม
ขนส่งและการ
จัดการผังเมือง 

ก่อสร้างถนนลาดยาง
แอสฟัลท์    ติกคอนก
รกต บ้านปักตามก หมู่ทก่ 9 
ต่อจากถนนลาดยางเดมิ 
เริ่มจากบา้นนายสมชาย 
ไชยมก ถึงคลอง
ชลประทาน 

716,000.0
0 

ส่วนโยธา, 
กองโยธา, 
กองช่าง, กอง
ช่างสุขาภิบาล
, กองประปา, 
ส านักช่าง, 
ส านักการช่าง 

เพื่อให้ประชาชนไดส้ัญจรไป-มา
ได้รับความสะดวกสบายและ
ปลอดภัย 

ต่อจากถนนลาดยางเดมิ 
เริ่มจากบา้นนายสมชาย 
ไชยมก ถึงคลองชลประทาน 
ก.5 ม. ระยะทางรวม 
283 ม., ค่าออกแบบ,ค่า 
K (ตาทก่ อบต.ท่างาม 
ก าหนด) 

7.  
ด้านคมนาคม
ขนส่งและการ
จัดการผังเมือง 

ก่อสร้างถนนลาดยาง
แอสฟัลท์    ติกคอนก
รกต บ้านวังเจ๊ก หมู่ทก่ 
12 เริ่มจากบา้นนางชะ
ลอน ถึงสามแยก
สะพานคลอง
ชลประทาน 

986,000.0
0 

ส่วนโยธา, 
กองโยธา, 
กองช่าง, กอง
ช่างสุขาภิบาล
, กองประปา, 
ส านักช่าง, 
ส านักการช่าง 

เพื่อให้ประชาชนไดส้ัญจรไป-มา 
ได้รับความสะดวกสบายและ
ปลอดภัย และใช้เป็นเส้นทางใน
การขนส่งผลผลิตทางการเกษตร 

เริ่มจากบา้นนางชะลอน 
ถึงสามแยกสะพานคลอง
ชลประทาน ก.5 ม.
ระยะทางรวม 390 ม.,ค่า
ออกแบบ,ค่า K (ตามแบบ
ทก่ อบต.ท่างาม ก าหนด) 

8.  
ด้านคมนาคม
ขนส่งและการ
จัดการผังเมือง 

ก่อสร้างถนนคอนกรกต
เสรมิเหล็ก หมู่ทก่ 5 
บ้านยาง (ซอยข้างวัด) 

247,000.0
0 

ส่วนโยธา, 
กองโยธา, 
กองช่าง, กอง
ช่างสุขาภิบาล
, กองประปา, 
ส านักช่าง, 
ส านักการช่าง 

เพื่อให้ประชาชนไดส้ัญจรไป-มา 
ได้รับความสะดวกสบายและ
ปลอดภัย ขนส่งผลผลิตทางการ
เกษตร 

ซอยข้างวัดยางวนาราม 
หมู่ทก่ 5 บ้านยาง ก.4 ม. 
ย.122 ม. หนา 0.15 ม.
,ค่าออกแบบ,ค่า K (ตามทก่ 
อบต.ท่างาม ก าหนด) 

9.  
ด้านคมนาคม
ขนส่งและการ
จัดการผังเมือง 

ก่อสร้างถนนคอนกรกต
เสรมิเหล็ก หมู่ทก่ 8 
บ้านวังหนองแดง (ซอย
บ้านนางเกษร โตแตง) 

174,000.0
0 

ส่วนโยธา, 
กองโยธา, 
กองช่าง, กอง
ช่างสุขาภิบาล
, กองประปา, 
ส านักช่าง, 

เพื่อให้ประชาชนไดส้ัญจรไป-มา 
ได้รับความสะดวกสบายและ
ปลอดภัย ขนส่งผลผลิตทางการ
เกษตร 

(ซอยบ้านนางเกษร โต
แตง) หมู่ทก่ 8 บ้านวัง
หนองแดง ก.4 ม. ย.78 
ม. หนา0.15 ม.,ค่า
ออกแบบ,ค่า K (ตามแบบ
ทก่ อบต.ท่างาม ก าหนด) 



ส านักการช่าง 

10.  
ด้านคมนาคม
ขนส่งและการ
จัดการผังเมือง 

ปูองกันและลดอุบตัิเหตุ
ทางถนนช่วงเทศกาล
ต่างๆ (7 วันอันตราย) 

5,000.00 

ส านักปลดั 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อจัดตั้งจุดตรวจและลด
อุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล
ต่างๆ อ านวยความสะดวกใหผู้้ใช้
รถใช้ถนน 

ปูองกันและลดอุบตัิเหตุ
ทางถนนช่วงเทศกาลต่างๆ 
(7 วันอันตราย) จ านวน 1 
แห่ง ช่วงเทศกาลปีใหม่
และสงกรานต ์

11.  
ด้านคมนาคม
ขนส่งและการ
จัดการผังเมือง 

อบรมให้ความรู้ขับขก่
ปลอดภัยเพิ่มวินัย
การจราจร 

6,000.00 

ส านักปลดั 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อให้ความรู้เกก่ยวกับการขับขก่
ยานพาหนะและกฎหมาย
การจราจรทก่เกก่ยวข้อง 

อบรมให้ความรู้ขับขก่
ปลอดภัยเพิ่มวินัย
การจราจร เด็กและ
เยาวชน ประชาชนใน
พื้นทก่ต าบลท่างาม 

12.  
ด้านคมนาคม
ขนส่งและการ
จัดการผังเมือง 

ซ่อมสร้างเสรมิผิวลาด
ยางแอสฟัลท์ติกคอนก
รกต สายบ้านสวนปุาน 
หมู่ทก่ 1 ถึงบ้านหัวคงคา 
หมู่ทก่ 10 

0.00 

ส่วนโยธา, 
กองโยธา, 
กองช่าง, กอง
ช่างสุขาภิบาล
, กองประปา, 
ส านักช่าง, 
ส านักการช่าง 

เพื่อให้ประชาชน หมู่ทก่ 1 และ
หมู่ทก่ 10 และประชาชนท่ัวไป
ได้รับความสะดวกสบายในการ
สัญจรไป-มา 

สายบ้านสวนปุาน หมู่ทก่ 1 
ถึง บ้านหัวคงคา หมู่ทก่ 
10 ระยะทาง135ม. ก.
4.5ม. กม.0+000 ถึง 
0+135,ค่าออกแบบ,ค่าK 
ปูายประชาสัมพันธ์ (ตาม
แบบทก่ อบต.ท่างาม
ก าหนด) 

13.  
ด้านคมนาคม
ขนส่งและการ
จัดการผังเมือง 

ก่อสร้างถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรกต
บ้านหัวคงคา หมู่ทก่ 10 

0.00 

ส่วนโยธา, 
กองโยธา, 
กองช่าง, กอง
ช่างสุขาภิบาล
, กองประปา, 
ส านักช่าง, 
ส านักการช่าง 

เพื่อให้ประชาชน หมู่ทก่ 10 และ
ประชาชนท่ัวไปได้รับความ
สะดวกสบายในการสัญจรไป-มา 

สายรองทับฝูาย แยกทก่
นางบุญมา กุลคง ถึงสาม
แยกทก่นายเบญรงค์ ฟักคง 
ระยะทาง 910ม. ก.5ม. 
กม.0+000 ถึง 0+910 
พร้อมวางท่อลอดสกเ่หลก่ยม
,ค่าออกแบบ.ค่าK พร้อม
ปูายประชาสัมพันธ์(ตาม
แบบทก่อบต.ท่างาม
ก าหนด) 

14.  
ด้านคมนาคม
ขนส่งและการ
จัดการผังเมือง 

ก่อสร้างถนนลาดยาง
แอสฟัลท์    ติกซอย
ทรงไทย บ้านเขาไร่ศรก
ราชา หมู่ทก่ 6 

0.00 

ส่วนโยธา, 
กองโยธา, 
กองช่าง, กอง
ช่างสุขาภิบาล
, กองประปา, 
ส านักช่าง, 
ส านักการช่าง 

เพื่อให้ประชาชนหมู่ทก่ 6 และ
ประชาชนท่ัวไปได้รับความ
สะดวกสบายในการสัญจรไป-มา 

ผิวจราจรแบบแอสฟลัท์ติ
กคอนกรกตซอยทรงไทย 
หมู่ทก่ 6 ก.4ม. ย.400ม. 
พร้อมปูายประชาสัมพันธ,์
ค่าจ้างออกแบบตาม
โครงการฯ,ค่าK (ตามแบบ
ทก่อบต.ท่างามก าหนด) 

15.  
ด้านคมนาคม
ขนส่งและการ
จัดการผังเมือง 

ค่าออกแบบโครงการ
ก่อสร้างถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรกต 
บ้านหนองปลิง หมู่ทก่ 2 
สายบ้านนางนกเล็ก 
พระโฉม ถึงบ้านนางล า
ยง เนกยมสวรรค ์

35,190.00 

ส่วนโยธา, 
กองโยธา, 
กองช่าง, กอง
ช่างสุขาภิบาล
, กองประปา, 
ส านักช่าง, 
ส านักการช่าง 

เพื่อให้ประชาชน หมู่ทก่ 2 และ
ประชาชนท่ัวไปได้รับความ
สะดวกสบายในการสัญจรไป-มา 

สายบ้านนางนกเล็ก พระ
โฉม ถึงบ้านนางล ายง 
เนกยมสวรรค ์



16.  
ด้านคมนาคม
ขนส่งและการ
จัดการผังเมือง 

เงินชดเชยค่าก่อสร้าง 
(ค่า K) โครงการ
ก่อสร้างถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรกต 
บ้านหนองปลิง หมู่ทก่ 2 
สายบ้านนางนกเล็ก 
พระโฉม ถึงบ้านนางล า
ยง เนกยมสวรรค์  

1,000.00 

ส่วนโยธา, 
กองโยธา, 
กองช่าง, กอง
ช่างสุขาภิบาล
, กองประปา, 
ส านักช่าง, 
ส านักการช่าง 

เพื่อให้ประชาชน หมู่ทก่ 2 และ
ประชาชนท่ัวไปได้รับความ
สะดวกสบายในการสัญจรไป-มา 

สายบ้านนางนกเล็ก พระ
โฉม ถึงบ้านนางล ายง 
เนกยมสวรรค์  

17.  
ด้านคมนาคม
ขนส่งและการ
จัดการผังเมือง 

ค่าจ้างออกแบบ
โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางแอสฟลัท์ติ
กคอนกรกต บ้านปักตามก 
หมู่ทก่ 9 ต่อจาก
ถนนลาดยางเดิม เริ่ม
จากบ้านนายสมชาย 
ไชยมก ถึงคลอง
ชลประทาน 

32,220.00 

ส่วนโยธา, 
กองโยธา, 
กองช่าง, กอง
ช่างสุขาภิบาล
, กองประปา, 
ส านักช่าง, 
ส านักการช่าง 

เพื่อให้ประชาชน หมู่ทก่ 9 และ
ประชาชนท่ัวไปได้รับความ
สะดวกสบายในการสัญจรไป-มา 

บ้านปักตามก หมู่ทก่ 9 ต่อ
จากถนนลาดยางเดิม          
เริ่มจากบา้นนายสมชาย 
ไชยมก ถึงคลองชลประทาน    
ก.5ม. ย.283ม. 

18.  
ด้านคมนาคม
ขนส่งและการ
จัดการผังเมือง 

เงินชดเชยค่าก่อสร้าง 
(ค่า K) โครงการ
ก่อสร้างถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรกต 
บ้านปักตามก หมู่ทก่ 9 
ต่อจากถนนลาดยางเดมิ 
เริ่มจากบา้นนายสมชาย 
ไชยมก ถึงคลอง
ชลประทาน  

1,000.00 

ส่วนโยธา, 
กองโยธา, 
กองช่าง, กอง
ช่างสุขาภิบาล
, กองประปา, 
ส านักช่าง, 
ส านักการช่าง 

เพื่อให้ประชาชน หมู่ทก่ 9 และ
ประชาชนท่ัวไปได้รับความ
สะดวกสบายในการสัญจรไป-มา 

บ้านปักตามก หมู่ทก่ 9 ต่อ
จากถนนลาดยางเดิม          
เริ่มจากบา้นนายสมชาย 
ไชยมก ถึงคลองชลประ     
ทาน ก.5ม. ย.283ม. 

19.  
ด้านคมนาคม
ขนส่งและการ
จัดการผังเมือง 

ค่าจ้างออกแบบ
โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางแอสฟลัท์ติ
กคอนกรกต บ้านวังเจ๊ก 
หมู่ทก่ 12 เริ่มจากบ้าน
นางชะลอน ถึงสามแยก
สะพานคลอง
ชลประทาน 

44,370.00 

ส่วนโยธา, 
กองโยธา, 
กองช่าง, กอง
ช่างสุขาภิบาล
, กองประปา, 
ส านักช่าง, 
ส านักการช่าง 

เพื่อให้ประชาชน หมู่ทก่ 12 และ
ประชาชนท่ัวไปได้รับความ
สะดวกสบายในการสัญจรไป-มา 

บ้านวังเจ๊ก หมู่ทก่ 12        
เริ่มจากบา้นนางชะลอน 
ถึงสามแยกสะพานคลอง
ชลประทาน ก.5ม. ย.
390ม. 

20.  
ด้านคมนาคม
ขนส่งและการ
จัดการผังเมือง 

เงินชดเชยค่าก่อสร้าง 
(ค่า K) โครงการ
ก่อสร้างถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรกต 
บ้านวังเจ๊ก หมู่ทก่ 12 
เริ่มจากบา้นนางชะลอน 
ถึงสามแยกสะพาน
คลองชลประทาน 

1,000.00 

ส่วนโยธา, 
กองโยธา, 
กองช่าง, กอง
ช่างสุขาภิบาล
, กองประปา, 
ส านักช่าง, 
ส านักการช่าง 

เพื่อให้ประชาชน หมู่ทก่ 12 และ
ประชาชนท่ัวไปได้รับความ
สะดวกสบายในการสัญจรไป-มา 

บ้านวังเจ๊ก หมู่ทก่ 12 เริ่ม
จากบ้านนางชะลอน ถึง
สามแยกสะพานคลอง
ชลประทาน ก.5ม. ย.
390ม. 

21.  
ด้านคมนาคม
ขนส่งและการ

ค่าจ้างออกแบบ
โครงการก่อสร้างถนน

11,115.00 
ส่วนโยธา, 
กองโยธา, 

เพื่อให้ประชาชน หมู่ทก่ 5 และ
ประชาชนท่ัวไปได้รับความ

หมู่ทก่ 5 บ้านยาง ซอยข้าง
วัดยางวนาราม ก.4ม. ย.



จัดการผังเมือง คอนกรกตเสริมเหล็ก หมู่
ทก่ 5 บ้านยาง ซอยข้าง
วัดยางวนาราม 

กองช่าง, กอง
ช่างสุขาภิบาล
, กองประปา, 
ส านักช่าง, 
ส านักการช่าง 

สะดวกสบายในการสัญจรไป-มา 122ม. หนา0.15ม. 

22.  
ด้านคมนาคม
ขนส่งและการ
จัดการผังเมือง 

เงินชดเชยค่าก่อสร้าง 
(ค่า K) โครงการ
ก่อสร้างถนนคอนกรกต
เสรมิเหล็ก หมู่ทก่ 5 
บ้านยาง ซอยข้างวัด
ยางวนาราม 

1,000.00 

ส่วนโยธา, 
กองโยธา, 
กองช่าง, กอง
ช่างสุขาภิบาล
, กองประปา, 
ส านักช่าง, 
ส านักการช่าง 

เพื่อให้ประชาชน หมู่ทก่ 5 และ
ประชาชนท่ัวไปได้รับความ
สะดวกสบายในการสัญจรไป-มา 

หมู่ทก่ 5 บ้านยาง ซอยข้าง
วัดยางวนาราม ก.4ม. ย.
122ม. หนา0.15ม. 

23.  
ด้านคมนาคม
ขนส่งและการ
จัดการผังเมือง 

ค่าจ้างออกแบบ
โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรกตเสริมเหล็ก หมู่
ทก่ 8 บ้านวังหนองแดง 
(ซอยบ้านนางเกษร โต
แตง) 

7,830.00 

ส่วนโยธา, 
กองโยธา, 
กองช่าง, กอง
ช่างสุขาภิบาล
, กองประปา, 
ส านักช่าง, 
ส านักการช่าง 

เพื่อให้ประชาชน หมู่ทก่ 8 และ
ประชาชนท่ัวไปได้รับความ
สะดวกสบายในการสัญจรไป-มา 

หมู่ทก่ 8 บ้านวังหนองแดง 
(ซอยบ้านนางเกษร โต
แตง) ก.4ม. ย.780ม. 
หนา0.15ม. 

24.  
ด้านคมนาคม
ขนส่งและการ
จัดการผังเมือง 

เงินชดเชยค่าก่อสร้าง 
(ค่า K) โครงการ
ก่อสร้างถนนคอนกรกต
เสรมิเหล็ก หมู่ทก่ 8 
บ้านวังหนองแดง(ซอย
บ้านนางเกษร โตแตง) 

1,000.00 

ส่วนโยธา, 
กองโยธา, 
กองช่าง, กอง
ช่างสุขาภิบาล
, กองประปา, 
ส านักช่าง, 
ส านักการช่าง 

เพื่อให้ประชาชน หมู่ทก่ 8 และ
ประชาชนท่ัวไปได้รับความ
สะดวกสบายในการสัญจรไป-มา 

หมู่ทก่ 8 บ้านวังหนองแดง
(ซอยบ้านนางเกษร โต
แตง) ก.4ม. ย.78ม. หนา
0.15ม. 

25.  
ด้านคมนาคม
ขนส่งและการ
จัดการผังเมือง 

ค่าออกแบบโครงการ
ซ่อมสร้างเสรมิผิวลาด
ยางแอสฟัลท์ติกคอนก
รกต สายบ้านสวนปุาน 
หมู่ทก่ 1 ถึงบ้านหัวคงคา 
หมู่ทก่ 10 

7,470.00 

ส่วนโยธา, 
กองโยธา, 
กองช่าง, กอง
ช่างสุขาภิบาล
, กองประปา, 
ส านักช่าง, 
ส านักการช่าง 

เพื่อให้ประชาชนหมู่ทก่ 1 หมู่ทก่ 
10 และประชานท่ัวไปได้รับ
ความสะดวกสบายในการสัญจร
ไป-มา 

ค่าออกแบบสายบ้านสวน
ปุาน หมู่ทก่ 1 ถึง บ้านหัว
คงคา หมู่ทก่ 10 ระยะทาง 
135 ม. ก. 4.5 ม. กม.
000+0 ถึง 0+135 

26.  
ด้านคมนาคม
ขนส่งและการ
จัดการผังเมือง 

ค่าออกแบบโครงการ
ก่อสร้างถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรกต 
บ้านหัวคงคา หมู่ทก่ 10 

82,020.00 

ส่วนโยธา, 
กองโยธา, 
กองช่าง, กอง
ช่างสุขาภิบาล
, กองประปา, 
ส านักช่าง, 
ส านักการช่าง 

เพื่อให้ประชาชน หมู่ทก่ 10 และ
ประชาชนท่ัวไปไดรับความ
สะดวกสบายในการสัญจรไป-มา 

ค่าออกแบบ สายร้องทับ
ฝูาย แยกทก่นางบุญมา    
กุลคง ถึงสามแยกทก่นาย
เบญจรงค์ ฟักคง 
ระยะทาง 910 ม. ก. 5 
ม. กม .0+000 ถึง 
0+910 พร้อมวางท่อ
ลอดสกเ่หลกย่ม 

27.  
ด้านคมนาคม
ขนส่งและการ

ค่าออกแบบโครงการ
ก่อสร้างถนนลาดยาง

23,100.00 
ส่วนโยธา, 
กองโยธา, 

เพื่อให้ประชาชน หมู่ทก่ 6 และ
ประชาชนท่ัวไปได้รับความ

ค่าจ้างออกแบบผิวจราจร
แบบแอสฟัลท์ติกคอน    



จัดการผังเมือง แอสฟัลท์ติกซอยทรง
ไทย บ้านเขาไร่ศรกราชา 
หมู่ทก่ 6 

กองช่าง, กอง
ช่างสุขาภิบาล
, กองประปา, 
ส านักช่าง, 
ส านักการช่าง 

สะดวกสบายในการสัญจรไป-มา กรกต ซอยทรงไทย หมู่ทก่  
6 ก. 4 ม. ย. 400 ม. 
พร้อมปูายประชาสัมพันธ ์

28.  
ด้านพัฒนา
คุณภาพชกวิต
ของประชาชน 

ซ้อมแผนปูองกันสา
ธารณภัย ต าบลท่างาม 

20,000.00 

ส านักปลดั 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อให้ประชาชนมกความพร้อมใน
การเตรกยมการรับการปูองกันสา
ธารณภัยต่างๆ ในพ้ืนทก่ต าบลท่า
งาม 

จ านวน 1 ครั้ง 

29.  
ด้านพัฒนา
คุณภาพชกวิต
ของประชาชน 

บริหารศูนย์ อปพร. 
อบต.ท่างาม 

20,000.00 

ส านักปลดั 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อให้ประชาชนมกความพร้อมใน
การเตรกยมการรับการปูองกัน
สาธาาณภัยต่างๆ ในพ้ืนทก่ 

บริหารศูนย์ อปพร. อบต.
ท่างาม จัดหาวัสด-ุ
อุปกรณ์ทก่จ าเป็น เช่น วัสดุ
ปูองกัน,ดับเพลิง,หมวก 
ฯลฯ 

30.  
ด้านพัฒนา
คุณภาพชกวิต
ของประชาชน 

ส่งเสริมการด าเนินงาน
ระบบหลักประกัน
สุขภาพในระดับท้องถิ่น
หรือพ้ืนทก่ 

2,245.00 

ส านักปลดั 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อตั้งงบประมาณสมทบเป็น
ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ
ระบบหลักประกันสุขภาพของ
ต าบลท่างาม ในการด าเนินงาน
ในด้านต่างๆ เช่น ด้าน
โภชนาการ การเลกย้งดูเด็กอายุ 
0-5 ปี,การปูองกันและระงับ
โรคตดิต่อโรคไขเ้ลือดออก,
ไข้หวัดนก,ดูแลสุขภาวะในช่อง
ปาก รักกาแปรงฟัน ฯลฯ 

จ านวน 13 หมู่บ้าน 
ต าบลท่างาม โรงเรกยนใน
เขตพื้นทก่ต าบลท่างาม 

31.  
ด้านพัฒนา
คุณภาพชกวิต
ของประชาชน 

ปูองกันและระงับ
โรคตดิต่อ โรค
ไข้เลือดออกและโรค
ระบาด 

154,000.0
0 

ส านักปลดั 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อปูองกันและก าจัดยุงลาย
,เพื่อลดอัตราการปุวยไม่ใหเ้กิน
ร้อยละ 79 ต่อแสนประชากร,
เพื่อให้ค่าดัชนกลูกน้ ายุงลาย Cl,Bl 
ไม่เกินร้อยละ 10 

จัดซื้อทรายอะเบท และ
สารเคมกเพื่อฉกดพ่นก าจดั
ยุงลาย,น้ ายาส าหรับพ่น
ก าจัดยุงลายตัวแก่ ฯลฯ 

32.  
ด้านพัฒนา
คุณภาพชกวิต
ของประชาชน 

โครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข (ตาม
แนวทางหนังสือกรม
ส่งเสริมฯ ทก่มท
0808.2/13689-
13764 ลว. 2 
พฤศจิกายน 2560) 

200,000.0
0 

ส านักปลดั 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อสนับสนุนงบประมาณให้
คณะกรรมการหมู่บา้นด าเนิน
โครงการตามพระราชด าริผ่าน
ประชาคมหมู่บ้าน ตามสภาพ
ปัญหาและบริบทของพื้นทก่ใน
ต าบลท่างาม และกรณก
คณะกรรมการหมู่บา้นมอบให้ 
อบต. ด าเนินการ 

จ านวน 13 หมู่บ้านๆ    
ละ 20,000 บาท 

33.  
ด้านพัฒนา
คุณภาพชกวิต
ของประชาชน 

โครงการสัตว์ปลอดโรค
คนปลอดภยั จากโรค
พิษสุนัขบ้า ตาม
ปณิธานศาสตราจารย์ 
ดร.สมเดจ็พระเจ้าลูก

60,000.00 

ส านักปลดั 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อก าจัดโรคพิษสุนัขบ้าสุนัข
ได้รับการฉกดวัคซกนปูองกันโรค
พิษสุนัขบ้าจาก อบต.ท่างาม,
ประชาชนมกความรู้ความเข้าใจ
เรื่องโรคพิษสุนัขบ้าและการดูแล

ต าบลท่างาม จ านวน 13 
หมู่บ้าน ฉกดวัคซกนปูองกัน
โรคพิษสุนัขบ้า,ขึ้น
ทะเบกยนสุนัข-แมวใน
ระบบ,ประชาสมัพันธ์,



เธอเจ้าฟูาจุฬาภรณวลัย
ลักษณ์อัครราชกุมารก 

สัตว์เลก้ยงอย่างถูกต้องและ
รับผิดชอบ,เพื่อประชาสมัพันธ์ให้
ประชาชนมกความรู้ความเข้าใจ
และตระหนักถึงอันตรายของโรค
พิษสุนัขบ้าการปฏิบตัิตนเพื่อ
ปูองกันสุนัขกัดและการปฏิบตัิ
ตนหลังถูกสุนัขกัด 

ควบคุมประชากรสุนัขด้วย
การผ่าตัดท าหมัน,จัดหา
สถานทก่รับเลก้ยงสุนัขทก่
เจ้าของทก่ไม่สามารถเลก้ยง
ได,้ออกข้อบัญญัต,ิ
กิจกรรมอื่นๆ ตามความ
พร้อม 

34.  
ด้านพัฒนา
คุณภาพชกวิต
ของประชาชน 

ปูองกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพตดิ 

20,000.00 

ส านักปลดั 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อปูองกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติดในหมู่บ้านและชุมชน 
และประชาชนในพ้ืนทก่ต าบลท่า
งามห่างไกลจากยาเสพติด 

จ านวน 1 ครั้ง ประชาชน
ในพื้นทก่ต าบลท่างาม 

35.  
ด้านพัฒนา
คุณภาพชกวิต
ของประชาชน 

อบรมให้ความรู้ตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพกยง 

15,000.00 

ส านักปลดั 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อฝึกอบรมให้ความรู้กรท า
เกษตรทฤษฎกใหม่และหลัก
ปรัชญาเศราฐกิจพอเพกยงให้กับ
ประชาชนในพ้ืนทก่ต าบลท่างาม,
ส่งเสริมการน าหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพกยงไปใช้ใน
ชกวิตประจ าวัน,ส่งเสริมการจัดท า
บ้านตัวอย่างตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพกยงเป็นแบบอย่างแก่
เกษตรกรในพ้ืนทก ่

จ านวน 1 ครั้ง 1.
ประชาชนในพ้ืนทก่ ต.ท่า
งาม 2.โรงเรกยนในพื้นทก่
ต าบลท่างาม 3.ครัวเรือน
ในพื้นทก่ ต.ท่างาม หมู่บ้าน
ละ 2 ครัวเรือน 

36.  
ด้านพัฒนา
คุณภาพชกวิต
ของประชาชน 

อบรมและศึกษาดูงาน
นอกสถานทก่เพื่อพัฒนา
ศักยภาพของประชาชน 

0.00 

ส านักปลดั 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อจัดการฝึกอบรม สัมมนา 
ทัศนศึกษาดูงานนอกสถานทก่ 
เกก่ยวกับการเพิ่มศักยภาพของ
ประชาชน บุคลากรขององค์การ
บริหารส่วนต าบลท่างาม 

1.บุคลากร 2.ประชาชน 
3.ผู้น าชุมชน 4. อสม. 
ฯลฯ 

37.  
ด้านพัฒนา
คุณภาพชกวิต
ของประชาชน 

ส่งเสริมและสนับสนุน
การปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยและการ
รณรงค์ให้ประชาชนไป
ใช้สิทธ์ิในการเลือกตั้ง
ตามรัฐธรรมนญูแห่ง
ราชอาณาจักรไทย 

4,015.00 

ส านักปลดั 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อการส่งเสริมและสนับสนุนให้
ประชาชนมกความรู้เกก่ยวกับ
ประชาธิปไตยและการรณรงค์ให้
ไปใช้สิทธ์ิเลือกตั้ง 

ประชาชนในต าบลท่างาม 
จ านวน 13 หมู่บ้าน 

38.  
ด้านพัฒนา
คุณภาพชกวิต
ของประชาชน 

ส่งนักกกฬาเข้าร่วมการ
แข่งขันกกฬาในรายการ
ต่างๆ 

0.00 

ส านักปลดั 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อสนับสนุนงบประมาณในการ
ส่งนักกกฬาเข้าร่วมการแข่งขันใน
รายการต่างๆ เช่น ค่าพาหนะค่า
เบก้ยเลกย้ง ค่าเช่าทก่พัก ค่าอุปกรณ์ 
ค่าชุดกกฬา ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด 
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าทก่ ฯลฯ 

สนับสนุนงบประมาณใน
การส่งนักกกฬาเข้าร่วมการ
แข่งขันในรายการต่างๆ 

39.  
ด้านพัฒนา
คุณภาพชกวิต
ของประชาชน 

แข่งขันกกฬาต าบลท่า
งาม 

0.00 
ส านักปลดั 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 

เพื่อส่งเสริมการแข่งขันกกฬาและ
การดูแลสุขภาพใหส้มบรูณ์
แข็งแรง,ส่งเสรมิความสามัคคก

ประชาชนในพ้ืนทก่ต าบล
ท่างาม 



ส านักงาน
ปลัด อบต. 

ของประชาชนในเขตต าบลท่า
งาม 

40.  
ด้านพัฒนา
คุณภาพชกวิต
ของประชาชน 

สนับสนุนเบก้ยยังชกพให้
ประชาชนภายในต าบล
ท่างาม (ผู้ปุวยเอดส์) 

60,000.00 

ส านักปลดั 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อสนับสนุนเบก้ยยังชกพ (ผู้ปุวย
เอดส์) ในพื้นทก่ต าบลท่างาม 

จ านวนผู้ตดิเช้ือเอดส์ใน
พื้นทก่ต าบลท่างาม 

41.  
ด้านพัฒนา
คุณภาพชกวิต
ของประชาชน 

บรรเทาสาธารณภยั 
(เงินส ารองจ่าย) 

163,369.0
0 

ส านักปลดั 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อช่วยเหลือประชาชนในพ้ืนทก่ 
ต.ท่างาม ทก่ประสบภัยต่างๆ เช่น 
ภัยธรรมชาติ วาตภัย ฯลฯ เป็น
การช่วยเหลือในเบื้องต้น ท้ังใน
ด้านโครงสร้างพื้นฐานและด้าน
คุณภาพชกวิต,สนับสนุนเครื่อง
อุปโภคบรโิภคให้กับประชาชนทก่
ประสบความเดือดร้อนเกกย่วกับ
ภัยธรรมชาติและเหตุการณ์ต่างๆ 

ประชาชนในพ้ืนทก่ต าบล
ท่างาม หมู่ทก่ 1-13 จัดซื้อ
วัสดุก่อสร้าง ซ่อมแซม
ถนน,ท่อระบายน้ า ฯลฯ ,
จัดซื้อเครื่องอุปโภค
บริโภค เครื่องนุ่งห่ม 
เครื่องยังชกพให้กับผู้
ประสบความเดือดร้อน
ภายในเขตรับผดิชอบของ 
อบต. 

42.  
ด้านพัฒนา
คุณภาพชกวิต
ของประชาชน 

สนับสนุนเบก้ยยังชกพให้
ประชาชนภายในต าบล
ท่างาม (ผู้สูงอายุ) 

9,397,200
.00 

ส านักปลดั 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อสนับสนุนเบก้ยยังชกพผู้สูงอายุ
ในพื้นทก่ต าบลท่างาม 

จ านวนผู้สูงอายุในพ้ืนทก่
ต าบลท่างาม 

43.  
ด้านพัฒนา
คุณภาพชกวิต
ของประชาชน 

สนับสนุนเบก้ยยังชกพให้
ประชาชนภายในต าบล
ท่างาม (ผู้พิการ) 

2,126,400
.00 

ส านักปลดั 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อสนับสนุนเบก้ยยังชกพผู้พิการ
ในพื้นทก่ต าบลท่างาม 

จ านวนผู้พิการในพื้นทก่
ต าบลท่างาม 

44.  
ด้านพัฒนา
คุณภาพชกวิต
ของประชาชน 

ค่ายธรรมะต้านยาเสพ
ติด 

40,000.00 

ส านักปลดั 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่ออบรมให้ความรู้ด้าน
คุณธรรมจริยธรรมเยาวชนในวัย
เรกยนในพื้นทก่ต าบลท่างาม 

เยาวชนในวัยเรกยน ร.ร.ใน
เขตพื้นทก่ต าบลท่างาม 1.
ร.ร.วัดเสนาสน์ 2.ร.ร.บ้าน
หนองปลิง 3.ร.ร.เขาไร่ศรก
ราชา 

45.  
ด้านพัฒนา
อาชกพและเพิ่ม
รายได ้

ส่งเสริมและพัฒนา
อาชกพให้กับประชาชน 

30,000.00 

ส านักปลดั 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมก
ความรู้ด้านการประกอบอาชกพ
และพัฒนาอาชกพ (อาชกพเดิม,
อาชกพเสริม) เช่น ช่างตัดผม การ
ท าขนมไทย เป็นต้น 

ประชาชนท่ัวไป
,ผู้ด้อยโอกาส ผูสู้งอายุ
และผู้พิการต าบลท่างาม
,กลุ่มสตรกในต าบลท่างาม
,กลุ่มอาชกพต่างๆ,เด็กและ
เยาวชน 

46.  
ด้านพัฒนา
อาชกพและเพิ่ม
รายได ้

ส่งเสริมความเข้มแข็ง
ของชุมชนในการด้าน
ต่างๆ 

10,000.00 

ส านักปลดั 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งของ
หมู่บ้านภายในต าบลท่างามใน
ด้านต่างๆ 

จ านวน 13 หมู่บ้าน 



47.  
ด้านพัฒนา
อาชกพและเพิ่ม
รายได ้

ส่งเสริมสนุบสนุนการ
จัดตั้งศูนย์บริการ
ถ่ายทอด
เทคโนโลยกการเกษตร
ประจ าต าบลท่างาม 

5,000.00 

ส านักปลดั 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อเป็นศูนย์กลางการถ่ายทอด
เทคโนโลยกเกษตรประจ าต าบล
ท่างาม,เพื่อรวมกลุม่และพัฒนา
ศูนย์ฯให้เกษตรกรมกแหล่งความรู้
เกก่ยวกับข้อมูลทางการเกษตร,ใช้
เป็นศูนย์กลางในการ
ประชุมสมัมนาเพื่อแลกเปลก่ยน
ความคิดเห็น 

จ านวน 1 แห่ง ปรับปรุงทก่
ท าการศูนย์ฯ ค่ารับรองใน
การประชุมฯ ฯลฯ 

48.  

ด้านการ
ท่องเทก่ยวและ
การบริการ
ต่างๆ 

ประชาสมัพันธ์แหล่ง
ท่องเทก่ยว 

20,000.00 

ส านักปลดั 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อประชาสมัพันธ์แหล่ง
ท่องเทก่ยวภายในต าบลท่างาม 
หรือแล่งท่องเทก่ยวใกล้เคกยง 

จัดท าเอกสารแผ่นพับ,
ใบปลิว,โปสเตอร,์แผ่น
ปูายไวนิล ฯลฯ 

49.  

ด้านการจดัการ
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ปูองกันปัญหาไฟปุาและ
รักษาทรัพยากรปาุ
ชุมชนในเขตพื้นทก่
รับผิดชอบต าบลท่างาม 

5,000.00 

ส านักปลดั 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อส่งเสริม สนับสนุน งาน
ปูองกันระงับเหตุ การเกิดไฟปุา
ในพื้นทก่ต าบลท่างาม 

พื้นทก่สาธารณะในเขต
ต าบลท่างาม วสัด-ุ
อุปกรณ์/บุคลากร 

50.  

ด้านการจดัการ
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ปลูกต้นไม้เฉลิมพระ
เกกยรตฯิ 

10,000.00 

ส านักปลดั 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อเป็นการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมภายในต าบลท่างาม
ให้มกภูมิทัศน์สวยงาม ร่มรื่น น่า
อยู่เพิ่มทก่ให้ปุาภายในต าบล 

จ านวน 13 หมู่บ้าน 

51.  

ด้านการจดัการ
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

สร้างเครือข่ายลด
ปริมาณขยะ ลดภาวะ
โลกร้อน 

30,000.00 

ส านักปลดั 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อให้ความรู้จัดการขยะ ของ
เสกยฯ แบบครบวงจร ลดปริมาณ
ขยะ รักษาสิ่งแวดล้อม เพิ่ม
รายได้ให้กับครอบครัว รณรงค์
การจัดหาถังขยะภายในหมู่บ้าน 

หมู่บ้าน จ านวน 13 หมู่
บ้าน,โรงเรกยนในเขตพื้นทก่
ต าบลท่างาม 

52.  

ด้านการศึกษา 
ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม
และภมูิปัญญา
ท้องถิ่น 

สนับสนุนอาหารเสริม 
(นม) ให้กับนักเรกยนใน
เขตพื้นทก่ต าบลท่างาม 

586,358.0
0 

ส านักปลดั 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อสนับสนุนงบประมาณในการ
จัดหาอาหารเสริม (นม) ให้แก่
เด็กนักเรกยนกลุ่มเปูาหมาย 

1. ร.ร. ในเขต อบต.ท่า
งาม 2. ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก สังกัด อบต.ท่างาม 

53.  

ด้านการศึกษา 
ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม
และภมูิปัญญา
ท้องถิ่น 

การนมัสการและสรงน้ า
พระบรมสารกริกธาต ุ

0.00 

ส านักปลดั 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงาน
ปลัด อบต. 

ให้ประชานเห็นความส าคญัใน
การอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณก
การนมัสการและสรงน้ าพระบรม
สารกริกธาต ุ

จ านวน 1 ครั้ง 

54.  

ด้านการศึกษา 
ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม
และภมูิปัญญา
ท้องถิ่น 

จัดงานประเพณกลอย
กระทง 

9,200.00 

ส านักปลดั 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่ออนุรักษ์ร รักษาไว้ซึ่ง
ขนบธรรมเนกยมประเพณกไทย 

จัดงานวันลอยกระทง
ภายในหมู่บ้าน/ต าบล 
จ านวน 13 หมู่บ้าน 



55.  

ด้านการศึกษา 
ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม
และภมูิปัญญา
ท้องถิ่น 

เข้าร่วมงาน "โครงการ
ถิ่นฐานตาลโตนด ของดก
วัดโบสถ์ และเทศกาล
อาหาร" 

0.00 

ส านักปลดั 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อส่งเสริมงานประเพณกท้องถิ่น 
อนุรักษณ์ผลิตภัณฑ์พ้ืนบ้านและ
ประชาสมัพันธ์กิจกรรมของ
ท้องถิ่น "วันน้ าตาลสด มหกรรม
อาหารของดกวัดโบสถ์" 

จ านวน 1 ครั้ง 

56.  

ด้านการศึกษา 
ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม
และภมูิปัญญา
ท้องถิ่น 

โครงการงานถ่ินฐาน
ตาลโตนด ของดกวัด
โบสถ์ และเทศกาล
อาหาร (อุดหนุนทก่ท า
การปกครอง อ.วัด
โบสถ์) 

30,000.00 

ส านักปลดั 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อสนับสนุนงบประมาณตาม
โครงการ วันน้ าตาลสด มหกรรม
อาหารของดกอ าเภอวัดโบสถ์ 
ให้กับทก่ท าการปกครองอ าเภอวัด
โบสถ์ส่งเสรมิงานประเพณก
ท้องถิ่น อนุรักษ์ผลิตภณัฑ์
พื้นบ้านและประชาสัมพันธ์
กิจกรรมของท้องถิ่น 

จ านวน 1 ครั้ง 

57.  

ด้านการศึกษา 
ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม
และภมูิปัญญา
ท้องถิ่น 

โครงการงานพระราช
พิธก รัฐพิธก พิธกฯ 

15,000.00 

ส านักปลดั 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อสนับสนุนงบประมาณในการ
จัดงานรัฐพิธกต่างๆ ของอ าเภอวัด
โบสถ ์

สนับสนุนงบประมาณ
ให้กับอ าเภอวัดโบสถ์ 
จ านวน 1 ครั้ง 

58.  

ด้านการศึกษา 
ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม
และภมูิปัญญา
ท้องถิ่น 

ปรับปรุงต่อเติมอาคาร 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
อบต.ท่างาม 

180,000.0
0 

ส่วนโยธา, 
กองโยธา, 
กองช่าง, กอง
ช่างสุขาภิบาล
, กองประปา, 
ส านักช่าง, 
ส านักการช่าง 

เพื่อปรับปรุงต่อเติมอาคาร ศพด. 
ให้อยู่ในสภาพทก่พร้อมในการ
จัดการเรกยนการสอน 

ศพด. อบต.ท่างาม,ค่า
ออกแบบตามโครงการฯ
,เงินชดเชยค่าก่อสรา้ง 

59.  

ด้านการศึกษา 
ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม
และภมูิปัญญา
ท้องถิ่น 

ต่อเติมอาคารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก (บ้านเขา
ไร่ศรกราชา) 

129,000.0
0 

ส่วนโยธา, 
กองโยธา, 
กองช่าง, กอง
ช่างสุขาภิบาล
, กองประปา, 
ส านักช่าง, 
ส านักการช่าง 

เพื่อปรับปรุงต่อเติมอาคาร ศพด. 
ให้อยู่ในสภาพทก่พร้อมในการ
จัดการเรกยนการสอน 

ศพด. บ้านเขาไร่ศรกราชา
,เงินชดเชยค่าก่อสรา้ง 

60.  

ด้านการศึกษา 
ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม
และภมูิปัญญา
ท้องถิ่น 

ค่าจ้างออกแบบ
โครงการปรับปรุงต่อ
เติมอาคารศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก อบต.ท่างาม  

8,100.00 

ส่วนโยธา, 
กองโยธา, 
กองช่าง, กอง
ช่างสุขาภิบาล
, กองประปา, 
ส านักช่าง, 
ส านักการช่าง 

เพื่อปรับปรุงต่อเติมอาคาร ศพด. 
ให้อยู่ในสภาพทก่พร้อมในการ
จัดการเรกยนการสอน 

ปรับปรุงต่อเติมอาคาร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.
ท่างาม  

61.  

ด้านการศึกษา 
ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม
และภมูิปัญญา

เงินชดเชยค่าก่อสร้าง 
(ค่า K) โครงการ
ปรับปรุงต่อเติมอาคาร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

1,000.00 

ส่วนโยธา, 
กองโยธา, 
กองช่าง, กอง
ช่างสุขาภิบาล

เพื่อปรับปรุงต่อเติมอาคาร ศพด. 
ให้อยู่ในสภาพทก่พร้อมในการ
จัดการเรกยนการสอน 

เงินชดเชยค่าก่อสร้าง (ค่า 
K) โครงการปรับปรุงต่อ
เติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก อบต.ท่างาม  



ท้องถิ่น อบต.ท่างาม  , กองประปา, 
ส านักช่าง, 
ส านักการช่าง 

62.  

ด้านการเพิม่
ศักยภาพของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

ฝึกอบรมและศึกษาดู
งานเพื่อพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรของ อบต.ท่า
งาม 

0.00 

ส านักปลดั 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากร
ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่า
งามให้มกความรู้ ความสามารถ 
และทักษะในการปฏิบัติงานให้มก
ประสิทธิภาพ 

1.พนักงานส่วนต าบล 2.
พนักงานจ้างตามภารกจิ 
3.พนักงานจ้างทั่วไป 4.
สมาชิก อบต 5.คณะ
ผู้บริหาร 

63.  

ด้านการเพิม่
ศักยภาพของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

ส่งเสริมคณุธรรม
จริยธรรมให้ผูบ้ริหาร,ส.
อบต.และพนักงาน 

10,000.00 

ส านักปลดั 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อส่งเสริมคณุธรรมจรยิธรรม
ให้กับผู้บริหาร,ส.อบต. และ
พนักงานส่วนต าบลขององค์การ
บริหารส่วนต าบลท่างาม 

ผู้บริหาร,ส.อบต.,พนักงาน 
จ านวน 60 คน 

64.  

ด้านการเพิม่
ศักยภาพของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

ธนาคารน้ าใต้ดิน 
องค์การบริหารส่วน
ต าบลท่างามและจดุ
เสก่ยงในต าบลท่างาม 

136,290.0
0 

ส านักปลดั 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อจัดท าธนาคารน้ าใต้ดินกัก
เก็บน้ า รักษาระบบนิเวศน์
ภายในบริเวณ อบต.ท่างาม 
แก้ปัญหาน้ าท่วมขังและบริเวณ
จุดเสกย่งภายในต าบลท่างาม 

บริเวรอาคารส านักงาน 
อบต.ท่างาม และจดุเสก่ยง
ทก่มกน้ าท่วมขังภายในต าบล
ท่างาม ฯลฯ 

65.  

ด้านการเพิม่
ศักยภาพของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

การจัดกิจกรรมเฉลมิ
พระเกกยรติ
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวและพระบรม
วงศานุวงศ์ 

20,000.00 

ส านักปลดั 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อการจัดกิจกรรมเฉลมิพระ
เกกยรติพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุ
วงศ์ กิจกรรมจิดอาสาตา่งๆ 

ประชาชนในพ้ืนทก่ต าบล
ท่างาม จ านวน 13 
หมู่บ้าน 

66.  

ด้านการเพิม่
ศักยภาพของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

อินเตอร์เนต็ต าบล 45,000.00 

ส านักปลดั 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อให้บริการข้อมลูข่าวสารแก่
ประชาชนท่ัวไปและหน่วยงาน
ของภาครัฐ เอกชน 
ผู้ประกอบการ 

ประชาชนท่ัวไป,
หน่วยงานต่างๆ,ทก่ท าการ 
อบต.ท่างาม 

67.  

ด้านการเพิม่
ศักยภาพของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

พัฒนาระบบแผนทกภ่าษก
และทะเบกยนทรัพยส์ิน 

170,000.0
0 

ส่วนการคลัง, 
กองคลัง, 
ส านักคลัง 

เพื่อการจัดท าฐานข้อมลูทก่ดิน
และสิ่งปลูกสร้าง รองรับการ
จัดเก็บภาษกทกด่ินและสิ่งปลูก
สร้างตามทก่กฎหมายก าหนด 

ค่าส ารวจภาคสนามตาม
เอกสารแบบส ารวจ
รายการภาษกทก่ดินและสิ่ง
ปลูกสร้าง 

68.  

ด้านการเพิม่
ศักยภาพของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

โอนกรรมสิทธ์ิและการ
รังวัดทก่ดินตรวจสอบทก่
สาธารณะประโยชน์ 

50,000.00 

ส่วนโยธา, 
กองโยธา, 
กองช่าง, กอง
ช่างสุขาภิบาล
, กองประปา, 
ส านักช่าง, 
ส านักการช่าง 

เพื่อตรวจสอบแนวเขตของทก่
สาธารณะประโยชน์ในพื้นทก่ของ
ต าบลท่างามเพื่อการดูแลและ
ปูองกันการบุกรุกทรัพย์สินของ
แผ่นดิน 

ทก่สาธารณะประโยชน์ใน
พื้นทก่ต าบลท่างาม จ านวน 
13 หมู่บ้าน 

69.  

ด้านการเพิม่
ศักยภาพของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ 
ห้องส านักงานองค์การ
บริหารส่วนต าบลท่า
งาม 

84,600.00 
ส่วนการคลัง, 
กองคลัง, 
ส านักคลัง 

เพื่อจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ
ภายในห้องอาคารส านักงาน 
ส านักปลดั และห้องกองคลัง 
ส าหรับบริการประชาชนทก่มา

เครื่องปรับอากาศ ขนาด 
32,000 บกทกยู จ านวน 4 
เครื่อง ราคาเครื่องละๆ 
42,300 บาท 



ติดต่อราชการและปฏิบตัิงาน 

70.  

ด้านการเพิม่
ศักยภาพของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

ค่าจัดซื้อพัดลมตดิผนัง 
ห้องส านักงานองค์การ
บริหารส่วนต าบลท่า
งาม 

2,200.00 

ส านักปลดั 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อจัดซื้อพัดลมติดผนังภายใน
ห้องอาคารส านักงาน ส านักปลัด 
และห้องกองคลัง ส าหรับบริการ
ประชาชนทก่มาติดต่อราชการ
และปฏิบตัิงาน 

จ านวน 4 ตัวๆละ 1,100 
บาท 

71.  

ด้านการเพิม่
ศักยภาพของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

ค่าจัดซื้อเครื่องถ่าย
เอกสารระบบดิจิตอล 
(ขาว-ด าและสก) 

98,500.00 

ส านักปลดั 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร
ระบบดิจติอล (ขาว-ด าและสก) 
เพื่อใช้ส าหรับผลิตเอกสารในการ
ปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าทก่ 
และใช้ส าหรับบริการประชาชน 

จ านวน 1 เครื่อง 

72.  

ด้านการเพิม่
ศักยภาพของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

ค่าจัดซื้ออุปกรณ์อ่าน
บัตรแบบเอนกประสงค์ 

1,400.00 

ส านักปลดั 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อจัดซื้ออุปกรร์อ่านบตัรแบบ
เอนกประสงค์ส าหรับงานบริการ
ประชาชน อ านวยความสะดวก
ในการติดต่อราชการกับองค์การ
บริการส่วนต าบลท่างาม 

จ านวน 2 เครื่องๆ ละ 
700 บาท 

73.  

ด้านการเพิม่
ศักยภาพของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

จัดซื้อกล้องโทรทัศน์
วงจรปิดชนิดเครือข่าย
แบบมุมองคงทก่ส าหรับ
ติดตั้งภายนอกอาคาร 
พร้อมค่าติดตั้ง 

0.00 

ส านักปลดั 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อใช้เป็นอุปกรณ์ในการรักษา
ความปลอดภัยนอกอาคาร
ส านักงานและทรัพย์สินของ
ประชาชนทก่มาติดต่อราชการทก่
องค์การบริหารส่วนต าบลท่างาม 

กล้อง จ านวน 4 ตัว 
พร้อมค่าแรงในการติดตั้ง 

74.  

ด้านการเพิม่
ศักยภาพของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

จัดซื้ออุปกรณ์กระจาย
สัญญาณ 

10,800.00 

ส านักปลดั 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อใช้กระจายสญัญาณ
อินเตอร์เนต็ไปยังอาคาร
เอนกประสงค์ให้สามารถใช้งาน
ในการสืบค้นข้อมลูและบริการ
ประชาชน 

อุปกรณ์กระจายสัญญาณ
ไรส้าย จ านวน 2 ตัว 

75.  

ด้านการเพิม่
ศักยภาพของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ 
ห้องส านักงานองค์การ
บริหารส่วนต าบลท่า
งาม 

80,000.00 

ส่วนโยธา, 
กองโยธา, 
กองช่าง, กอง
ช่างสุขาภิบาล
, กองประปา, 
ส านักช่าง, 
ส านักการช่าง 

เพื่อจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ
ภายในห้องอาคารส านักงานกอง
ช่าง ส าหรับบริการประชาชน
ทก่มาติดต่อราชการและ
ปฏิบัติงาน 

เครื่องปรับอากาศ ขนาด 
15,000 บกทกยู จ านวน 4 
เครื่อง ราคาเครื่องละๆ 
20,000 บาท 

76.  

ด้านการเพิม่
ศักยภาพของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

ค่าจัดซื้อเครื่องเปุาใบไม ้ 5,500.00 

ส านักปลดั 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อใช้ในงานดับไฟปุาและงาน
บริหารทัวไปในการปฏิบตัิงาน
ขององค์การบริหารส่วนต าบล
ตามอ านาจหน้าทก ่

เครื่องเปุาใบไม้ จ านวน 1 
เครื่อง 



77.  

ด้านการเพิม่
ศักยภาพของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

จัดหาครภุณัฑ์ทก่จ าเป็น
ในการปฏิบัติงาน ตูเ้ก็บ
เอกสาร (ด้ามจับแบบ
เขาควาย) ศพด.อบต.
ท่างาม 

4,300.00 

ส านักปลดั 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อจัดหาครภุณัฑ์ทก่จ าเป็นใน
การปฏิบัติงานของ อบต.ท่างาม 

จ านวน 1 ตู ้

78.  

ด้านการเพิม่
ศักยภาพของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

จัดหาครภุณัฑ์ทก่จ าเป็น
ในการปฏิบัติงาน 
เครื่องส ารองไฟ ขนาด 
800 VA (กองช่าง) 

2,500.00 

ส่วนโยธา, 
กองโยธา, 
กองช่าง, กอง
ช่างสุขาภิบาล
, กองประปา, 
ส านักช่าง, 
ส านักการช่าง 

เพื่อจัดหาครภุณัฑ์ทก่จ าเป็นใน
การปฏิบัติงานของ อบต.ท่างาม 

เครื่องส ารองไฟ ขนาด 
800 VA,ช้ันเหล็กเก็บ
แฟูม,เครื่องพิมพ์/LED 
ขาว-ด า 

79.  

ด้านการเพิม่
ศักยภาพของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

ค่าจัดซื้ออุปกรณ์อ่าน
บัตรแบบเอนกประสงค์ 
(กองช่าง) 

700.00 

ส่วนโยธา, 
กองโยธา, 
กองช่าง, กอง
ช่างสุขาภิบาล
, กองประปา, 
ส านักช่าง, 
ส านักการช่าง 

เพื่อจัดซื้ออุกรณ์อ่านบัตรแบบ
เอนกประสงค์ส าหรับงานบริการ
ประชาชน 

จ านวน 1 เครื่องๆ ละ 
700 บาท 

80.  

ด้านการเพิม่
ศักยภาพของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

จัดหาครภุณัฑ์ทก่จ าเป็น
ในการปฏิบัติงาน 
เครื่องคอมพิวเตอร์
ประมวลผลแบบทก่ 2 
(ส านักปลัด) 

30,000.00 

ส านักปลดั 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อจัดหาครภุณัฑ์ทก่จ าเป็นใน
การปฏิบัติงานของ อบต.ท่างาม 

เครื่องคอมพิวเตอร์
ประมวลผลแบบทก 2 

81.  

ด้านการเพิม่
ศักยภาพของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

จัดหาครภุณัฑ์ทก่จ าเป็น
ในการปฏิบัติงาน ช้ัน
เหล็กเก็บแฟูม 4 ช้ัน 
(กองช่าง) 

4,600.00 

ส่วนโยธา, 
กองโยธา, 
กองช่าง, กอง
ช่างสุขาภิบาล
, กองประปา, 
ส านักช่าง, 
ส านักการช่าง 

เพื่อจัดหาครภุณัฑ์ทก่จ าเป็นใน
การปฏิบัติงานของ บอต.ท่างาม 

ช้ันเหล็กเก็บแฟูม 4 ช้ัน 

82.  

ด้านการเพิม่
ศักยภาพของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

จัดหาครภุณัฑ์ทก่จ าเป็น
ในการปฏิบัติงาน 
เครื่องส ารองไฟ ขนาด 
800 VA (ส านักปลดั) 

2,500.00 

ส านักปลดั 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อจัดหาครภุณัฑ์ทก่จ าเป็นใน
การปฏิบัติงานของ อบต.ท่างาม 

เครื่องส ารองไฟ ขนาด 
800 VA 

83.  

ด้านการเพิม่
ศักยภาพของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

จัดหาครภุณัฑ์ทก่จ าเป็น
ในการปฏิบัติงาน โต๊ะ
วางคอมพิวเตอร์ (ส านัก
ปลัด) 

2,800.00 

ส านักปลดั 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อจัดหาครภุณัฑ์ทก่จ าเป็นใน
การปฏิบัติงานของ อบต.ท่างาม 

โต๊ะวางคอมพิวเตอร ์

84.  
ด้านการเพิม่
ศักยภาพของ

จัดหาครภุณัฑ์ทก่จ าเป็น
ในการปฏิบัติงาน 

2,500.00 
ส่วนการคลัง, 
กองคลัง, 

เพื่อจัดหาครภุณัฑ์ทก่จ าเป็นใน
การปฏิบัติงานของ อบต.ท่างาม 

เครื่องส ารองไฟ ขนาด 
800 VA  



องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

เครื่องส ารองไฟ ขนาด 
800 VA (กองคลัง) 

ส านักคลัง 

85.  

ด้านการเพิม่
ศักยภาพของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

อุปกรณ์กระจาย
สัญญาณ (L2 Switch) 
ขนาด 8 ช่อง 

2,000.00 

ส านักปลดั 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงาน
ปลัด อบต. 

อบต.ท่างาม มกครภุัณฑ์ทกจ่ าเป็น
ในการปฏิบัติงานตามอ านาจ
หน้าทก่ 

อุปกรณ์กระจายสัญญาณ 
(L2 Switch) ขนาด 8 
ช่อง 

86.  

ด้านการเพิม่
ศักยภาพของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

จัดหาครภุณัฑ์ทก่จ าเป็น
ในการปฏิบัติงาน ตูเ้ก็บ
เอกสาร (ด้ามจับแบบ
เขาควาย) งานปูองกันฯ 

4,300.00 

ส านักปลดั 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อจัดหาครภุณัฑ์ทก่จ าเป็นใน
การปฏิบัติงานของ อบต.ท่างาม 

ตู้เก็บเอกสาร (ด้ามจับ
แบบเขาควาย) 

87.  

ด้านการเพิม่
ศักยภาพของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

จัดหาครภุณัฑ์ทก่จ าเป็น
ในการปฏิบัติงาน 
เครื่องส ารองไฟ ขนาด 
800 VA (ศพด.อบต.
ท่างาม) 

2,500.00 

ส านักปลดั 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อจัดหาครภุณัฑ์ทก่จ าเป็นใน
การปฏิบัติงานของ อบต.ท่างาม 

เครื่องส ารองไฟ ขนาด 
800 VA 

 

 
 
ฉ. การใช้จ่ายงบประมาณ 
     อบต.ท่างาม มกการใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ โดยได้มกการก่อหนก้ผูกพัน/ ลง
นามในสัญญา รวม 65 โครงการ จ านวนเงิน 17,613,142 บาท มกการเบิกจ่ายงบประมาณ จ านวน 59 โครงการ 
จ านวนเงิน 12,889,888 ล้านบาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนก้ 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
การก่อหนี้ผูกพัน/ 
ลงนามในสัญญา 

โครงการ 
การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 3 118,657.65 3 118,657.65 

ด้านคมนาคมขนส่งและการจัดการผังเมือง 18 2,669,835.00 12 859,785.00 

ด้านพัฒนาคุณภาพชกวิตของประชาชน 11 10,409,386.02 11 10,406,986.02 

ด้านพัฒนาอาชกพและเพ่ิมรายได้ 1 19,290.00 1 19,290.00 

ด้านการท่องเทก่ยวและการบริการต่างๆ 1 6,228.00 1 6,228.00 

ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

3 13,580.00 3 13,580.00 

ด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

6 773,993.04 6 773,993.04 

ด้านการเพ่ิมศักยภาพขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

22 691,368.00 22 691,368.00 

รวม 65 14,702,337.71 59 12,889,887.71 

    



 รายละเอกยดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณอบต.ท่างาม ทก่มกการก่อหนก้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มกดังนก้  

  ยุทธศาสตร์ 
ชื่อโครงการตาม

แผน  

งบตาม
ข้อบัญญัติ/เทศ

บัญญัติ 
ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

1.  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน วัสดุไฟฟูาและวิทย ุ 100,000.00 26,489.65 26,489.65 73,510.35 

2.  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

ค่าก่อสร้าง
โครงการขยายเขต
ประปาหมู่บ้าน หมู่
ทก่ 11 อบต.ท่างาม 

54,000.00 51,500.00 51,500.00 2,500.00 

3.  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน วัสดุก่อสร้าง 120,000.00 40,668.00 40,668.00 79,332.00 

4.  
ด้านคมนาคมขนส่งและ
การจัดการผังเมือง 

วัสดุก่อสร้าง 187,410.00 34,845.00 34,845.00 152,565.00 

5.  
ด้านคมนาคมขนส่งและ
การจัดการผังเมือง 

ค่าก่อสร้าง
โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางแอส
ฟัลท์ติกคอนกรกต 
บ้านหนองปลิง หมู่
ทก่ 2 สายบ้านนาง
นกเล็ก พระโฉม ถึง
บ้านนางล ายง 
เนกยมสวรรค ์

770,000.00 619,780.00 619,780.00 150,220.00 

6.  
ด้านคมนาคมขนส่งและ
การจัดการผังเมือง 

ค่าก่อสร้าง
โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางแอส
ฟัลท์ติกคอนกรกต 
บ้านปักตามก หมู่ทก่ 
9 ต่อจาก
ถนนลาดยางเดิม 
เริ่มจากบา้นนาย
สมชาย ไชยมก ถึง
คลองชลประทาน 

716,000.00 575,000.00 0.00 141,000.00 

7.  
ด้านคมนาคมขนส่งและ
การจัดการผังเมือง 

ค่าก่อสร้าง
โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางแอส
ฟัลท์ติกคอนกรกต 
บ้านวังเจ๊ก หมู่ทก่ 
12 เริ่มจากบา้น
นางชะลอน ถึงสาม
แยกสะพานคลอง
ชลประทาน 

986,000.00 812,050.00 0.00 173,950.00 

8.  
ด้านคมนาคมขนส่งและ
การจัดการผังเมือง 

ค่าก่อสร้าง
โครงการก่อสร้าง

247,000.00 247,000.00 0.00 0.00 



ถนนคอนกรกตเสริม
เหล็ก หมู่ทก่ 5 บ้าน
ยาง ซอยข้างวัด
ยางวนาราม 

9.  
ด้านคมนาคมขนส่งและ
การจัดการผังเมือง 

ค่าก่อสร้าง
โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรกตเสริม
เหล็ก หมู่ทก่ 8 บ้าน
วังหนองแดง (ซอย
บ้านนางเกษร โต
แตง) 

174,000.00 174,000.00 0.00 0.00 

10.  
ด้านคมนาคมขนส่งและ
การจัดการผังเมือง 

โครงการปูองกัน
และลดอุบัติเหตุ
ทางถนนในช่วง
เทศกาล 

5,000.00 360.00 360.00 4,640.00 

11.  
ด้านคมนาคมขนส่งและ
การจัดการผังเมือง 

ค่าใช้จ่ายโครงการ
อบรมให้ความรู้ขับ
ขก่ปลอดภัยเพิ่มวินัย
การจราจร 

6,000.00 5,910.00 5,910.00 90.00 

12.  
ด้านคมนาคมขนส่งและ
การจัดการผังเมือง 

ค่าจ้างออกแบบ
โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางแอส
ฟัลท์ติกคอนกรกต 
บ้านหนองปลิง หมู่
ทก่ 2 สายบ้านนาง
นกเล็ก พระโฉม ถึง
บ้านนางล ายง 
เนกยมสวรรค ์

35,190.00 23,100.00 23,100.00 12,090.00 

13.  
ด้านคมนาคมขนส่งและ
การจัดการผังเมือง 

ค่าจ้างออกแบบ
โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางแอส
ฟัลท์ติกคอนกรกต 
บ้านปักตามก หมู่ทก่ 
9 ต่อจาก
ถนนลาดยางเดิม 
เริ่มจากบา้นนาย
สมชาย ไชยมก ถึง
คลองชลประทาน 

32,220.00 21,480.00 21,480.00 10,740.00 

14.  
ด้านคมนาคมขนส่งและ
การจัดการผังเมือง 

ค่าจ้างออกแบบ
โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางแอส
ฟัลท์ติกคอนกรกต 
บ้านวังเจ๊ก หมู่ทก่ 

44,370.00 29,580.00 29,580.00 14,790.00 



12 เริ่มจากบา้น
นางชะลอน ถึงสาม
แยกสะพานคลอง
ชลประทาน 

15.  
ด้านคมนาคมขนส่งและ
การจัดการผังเมือง 

ค่าจ้างออกแบบ
โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรกตเสริม
เหล็ก หมู่ทก่ 5 บ้าน
ยาง ซอยข้างวัด
ยางวนาราม 

11,115.00 7,410.00 7,410.00 3,705.00 

16.  
ด้านคมนาคมขนส่งและ
การจัดการผังเมือง 

เงินชดเชยค่า
ก่อสร้าง (ค่า K) 
โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรกตเสริม
เหล็ก หมู่ทก ่5 บ้าน
ยาง ซอยข้างวัด
ยางวนาราม 

1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 

17.  
ด้านคมนาคมขนส่งและ
การจัดการผังเมือง 

ค่าจ้างออกแบบ
โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรกตเสริม
เหล็ก หมู่ทก่ 8 บ้าน
วังหนองแดง (ซอย
บ้านนางเกษร โต
แตง) 

7,830.00 5,220.00 5,220.00 2,610.00 

18.  
ด้านคมนาคมขนส่งและ
การจัดการผังเมือง 

เงินชดเชยค่า
ก่อสร้าง (ค่า K) 
โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรกตเสริม
เหล็ก หมู่ทก่ 8 บ้าน
วังหนองแดง(ซอย
บ้านนางเกษร โต
แตง) 

1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 

19.  
ด้านคมนาคมขนส่งและ
การจัดการผังเมือง 

ค่าจ้างออกแบบ
โครงการซ่อมสร้าง
เสรมิผิวลาดยาง
แอสฟัลติกคอนก
รกต บ้านสวนปุาน 
หมู่ทก่ 1 ถึงบ้านหัว
คงคา หมู่ทก่ 10 

7,470.00 7,300.00 7,300.00 170.00 

20.  
ด้านคมนาคมขนส่งและ
การจัดการผังเมือง 

ค่าจ้างออกแบบ
โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางแอส
ฟัลท์ติกคอนกรกต 

82,020.00 81,800.00 81,800.00 220.00 



บ้านหัวคงคา หมู่ทก่ 
10 สายร้องทับ
ฝูาย แยกทก่นางบุญ
มา กุลคง ถึงสาม
แยกทก่นายเบญจ
รงค์ ฟักคง 

21.  
ด้านคมนาคมขนส่งและ
การจัดการผังเมือง 

ค่าจ้างออกแบบ
โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางแอส
ฟัลท์ติกคอนกรกต 
ซอยทรงไทย บ้าน
เขาไร่ศรกราชา หมู่ทก่ 
6 

23,100.00 23,000.00 23,000.00 100.00 

22.  
ด้านพัฒนาคุณภาพชกวิต
ของประชาชน 

วัสดุเครื่องแต่งกาย 20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00 

23.  
ด้านพัฒนาคุณภาพชกวิต
ของประชาชน 

ค่าใช้จ่ายโครงการ
ปูองกันและระงับ
โรคไขเ้ลือดออก 

154,000.00 102,232.02 102,232.02 51,767.98 

24.  
ด้านพัฒนาคุณภาพชกวิต
ของประชาชน 

เงินอุดหนุน
โครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 

200,000.00 116,615.00 116,615.00 83,385.00 

25.  
ด้านพัฒนาคุณภาพชกวิต
ของประชาชน 

ค่าใช้จ่ายโครงการ
สัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัย จากโรค
พิษสุนัขบ้า ตาม
พระปณิธาน
ศาสตราจารย์ ดร.
สมเด็จพระเจ้าลูก
เธอ เจ้าฟูาจุฬา
ภรณวลัยลักษณ์ 
อัครราชกุมารก 

60,000.00 56,980.00 56,980.00 3,020.00 

26.  
ด้านพัฒนาคุณภาพชกวิต
ของประชาชน 

ค่าใช้จ่ายโครงการ
ปูองกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพตดิ 

20,000.00 15,350.00 15,350.00 4,650.00 

27.  
ด้านพัฒนาคุณภาพชกวิต
ของประชาชน 

ค่าใช้จ่ายโครงการ
อบรมให้ความรู้
ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพกยง 

15,000.00 8,445.00 8,445.00 6,555.00 

28.  
ด้านพัฒนาคุณภาพชกวิต
ของประชาชน 

เบก้ยยังชกพผู้ปุวย
เอดส ์

60,000.00 45,000.00 45,000.00 15,000.00 

29.  ด้านพัฒนาคุณภาพชกวิต ส ารองจ่าย 163,369.00 126,674.00 126,674.00 36,695.00 



ของประชาชน 

30.  
ด้านพัฒนาคุณภาพชกวิต
ของประชาชน 

เบก้ยยังชกพผู้สูงอาย ุ 9,397,200.00 8,221,600.00 8,219,200.00 1,175,600.00 

31.  
ด้านพัฒนาคุณภาพชกวิต
ของประชาชน 

เบก้ยยังชกพคนพิการ 2,126,400.00 1,656,800.00 1,656,800.00 469,600.00 

32.  
ด้านพัฒนาคุณภาพชกวิต
ของประชาชน 

อุดหนุนโครงการ
ค่ายธรรมะต้านยา
เสพติด 

40,000.00 39,690.00 39,690.00 310.00 

33.  
ด้านพัฒนาอาชกพและเพิ่ม
รายได ้

ค่าใช้จ่ายโครงการ
ส่งเสริมและพัฒนา
อาชกพให้กับ
ประชาชน 

30,000.00 19,290.00 19,290.00 10,710.00 

34.  
ด้านการท่องเทก่ยวและการ
บริการตา่งๆ 

ค่าจ้างเหมาจดัท า
สื่อประชาสัมพันธ์
และโฆษณา
เผยแพร่ข่าวสาร 

20,000.00 6,228.00 6,228.00 13,772.00 

35.  
ด้านการจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ค่าใช้จ่ายโครงการ
ปูองกันปัญหาไฟ
ปุาและรักษา
ทรัพยากรปุาชุมชน
ในเขตพื้นทก่
รับผิดชอบต าบลท่า
งาม 

5,000.00 4,860.00 4,860.00 140.00 

36.  
ด้านการจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการปลูกต้นไม้
เฉลิมพระเกกยรตฯิ 

10,000.00 720.00 720.00 9,280.00 

37.  
ด้านการจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ค่าใช้จ่ายโครงการ
สร้างเครือข่ายลด
ปริมาณขยะลด
ภาวะโลกร้อน 

30,000.00 8,000.00 8,000.00 22,000.00 

38.  
ด้านการศึกษา ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

ค่าอาหารเสรมิ 
(นม) 

586,358.00 413,893.04 413,893.04 172,464.96 

39.  
ด้านการศึกษา ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

อุดหนุนโครงการ
งานถิ่นฐาน
ตาลโตนด ของดกวัด
โบสถ์ และเทศกาล
อาหาร ประจ าปี 
2563 

30,000.00 30,000.00 30,000.00 0.00 

40.  
ด้านการศึกษา ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

โครงการงานพระ
ราชพิธก รัฐพิธก พิธกฯ 

15,000.00 15,000.00 15,000.00 0.00 



41.  
ด้านการศึกษา ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

ค่าก่อสร้าง
โครงการปรับปรุง
ต่อเติมอาคารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
อบต.ท่างาม 

180,000.00 179,500.00 179,500.00 500.00 

42.  
ด้านการศึกษา ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

ค่าก่อสร้าง
โครงการต่อเติม
อาคารศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก (บ้านเขาไร่
ศรกราชา) อบต.ท่า
งาม 

129,000.00 127,500.00 127,500.00 1,500.00 

43.  
ด้านการศึกษา ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

ค่าจ้างออกแบบ
โครงการปรับปรุง
ต่อเติมอาคารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
อบต.ท่างาม 

8,100.00 8,100.00 8,100.00 0.00 

44.  
ด้านการเพิม่ศักยภาพของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

ค่าใช้จ่ายโครงการ
ส่งเสริมคณุธรรม
จริยธรรมให้
บุคลากรของ อบต. 

10,000.00 7,700.00 7,700.00 2,300.00 

45.  
ด้านการเพิม่ศักยภาพของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

ค่าใช้จ่ายโครงการ
ธนาคารน้ าใต้ดิน
องค์การบริหาร
ส่วนต าบลท่างาม 

136,290.00 136,290.00 136,290.00 0.00 

46.  
ด้านการเพิม่ศักยภาพของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

ค่าบริการสื่อสาร
และโทรคมนาคม 

45,000.00 40,378.00 40,378.00 4,622.00 

47.  
ด้านการเพิม่ศักยภาพของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

ค่าใช้จ่ายโครงการ
พัฒนาระบบแผนทก่
ภาษกและทะเบกยน
ทรัพย์สิน 

170,000.00 170,000.00 170,000.00 0.00 

48.  
ด้านการเพิม่ศักยภาพของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

ค่าจัดซื้อ
เครื่องปรับอากาศ 
แบบแยกส่วนชนิด
แขวน 

84,600.00 83,000.00 83,000.00 1,600.00 

49.  
ด้านการเพิม่ศักยภาพของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

ค่าจัดซื้อพัดลมตดิ
ผนัง 

2,200.00 2,200.00 2,200.00 0.00 

50.  
ด้านการเพิม่ศักยภาพของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

ค่าจัดซื้อเครื่องถ่าย
เอกสารระบบ
ดิจิตอล (ขาว-ด า
และสก) 

98,500.00 98,500.00 98,500.00 0.00 



51.  
ด้านการเพิม่ศักยภาพของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

ค่าจัดซื้ออุปกรณ์
อ่านบัตรแบบ
เอนกประสงค์  

1,400.00 1,400.00 1,400.00 0.00 

52.  
ด้านการเพิม่ศักยภาพของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

ค่าจัดซื้ออุปกรณ์
กระจายสัญญาณ 
(Access Point) 
แบบทก่ 1 

10,800.00 10,200.00 10,200.00 600.00 

53.  
ด้านการเพิม่ศักยภาพของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

ค่าจัดซื้อ
เครื่องปรับอากาศ 
แบบแยกส่วนชนิด
ติดผนัง 

80,000.00 80,000.00 80,000.00 0.00 

54.  
ด้านการเพิม่ศักยภาพของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

ค่าจัดซื้อเครื่องเปุา
ใบไม ้

5,500.00 5,500.00 5,500.00 0.00 

55.  
ด้านการเพิม่ศักยภาพของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

ค่าจัดซื้อตูเ้ก็บ
เอกสาร 2 บาน 
มือจับแบบเขา
ควาย 

4,300.00 4,300.00 4,300.00 0.00 

56.  
ด้านการเพิม่ศักยภาพของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

ค่าจัดซื้อเครื่อง
ส ารองไฟ ขนาด 
800 VA 

2,500.00 2,000.00 2,000.00 500.00 

57.  
ด้านการเพิม่ศักยภาพของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

ค่าจัดซื้ออุปกรณ์
อ่านบัตร
เอนกประสงค์ 
(Smart Card 
Reader) 

700.00 700.00 700.00 0.00 

58.  
ด้านการเพิม่ศักยภาพของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

ค่าจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์
ส าหรับงาน
ประมวลผล แบบทก่ 
2 

30,000.00 29,800.00 29,800.00 200.00 

59.  
ด้านการเพิม่ศักยภาพของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

ค่าจัดซื้อช้ันเหล็ก
เก็บแฟูม 4 ช้ัน 

4,600.00 4,470.00 4,470.00 130.00 

60.  
ด้านการเพิม่ศักยภาพของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

ค่าจัดซื้อเครื่อง
ส ารองไฟฟูาขนาด 
800 VA 

2,500.00 2,000.00 2,000.00 500.00 

61.  
ด้านการเพิม่ศักยภาพของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

ค่าจัดซื้อโต๊ะวาง
คอมพิวเตอร ์

2,800.00 2,630.00 2,630.00 170.00 

62.  
ด้านการเพิม่ศักยภาพของ
องค์กรปกครองส่วน

ค่าจัดซื้อเครื่อง
ส ารองไฟฟูาขนาด 

2,500.00 2,000.00 2,000.00 500.00 



ท้องถิ่น 800 VA 

63.  
ด้านการเพิม่ศักยภาพของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

ค่าจัดซื้ออุปกรณ์
กระจายสัญญาณ 
ขนาด 8 ช่อง (L2 
Switch) 

2,000.00 2,000.00 2,000.00 0.00 

64.  
ด้านการเพิม่ศักยภาพของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

ค่าจัดซื้อตูเ้ก็บ
เอกสาร 2 บาน 
มือจับแบบเขา
ควาย 

4,300.00 4,300.00 4,300.00 0.00 

65.  
ด้านการเพิม่ศักยภาพของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

ค่าจัดซื้อเครื่อง
ส ารองไฟฟูาขนาด 
800 VA 

2,500.00 2,000.00 2,000.00 500.00 

 

 

รายงานสรุปผลการด าเนินงาน ปี 2563 
อบต.ท่างาม วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก  

ยุทธศาสตร ์

แผนการด าเนินการ 
ทั้งหมด 

อนุมัติงบประมาณ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 

1.ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

18 14,793,827 3 274,000 3 118,657 3 118,657 

2.ด้านคมนาคมขนส่ง
และการจัดการผังเมือง 

48 69,096,194 24 3,339,725 18 2,669,835 12 859,785 

3.ด้านพัฒนาคุณภาพ
ชกวิตของประชาชน 

31 18,614,000 17 12,282,229 11 10,409,386 11 10,406,986 

4.ด้านพัฒนาอาชกพ
และเพิ่มรายได ้

9 1,050,000 3 45,000.00 1 19,290 1 19,290 

5.ด้านการท่องเทก่ยว
และการบริการต่างๆ 

1 20,000 1 20,000.00 1 6,228 1 6,228 

6.ด้านการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

21 129,415,000 3 45,000.00 3 13,580 3 13,580 

7.ด้านการศึกษา 
ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

27 3,859,458. 10 958,658 6 773,993 6 773,993 

8.ด้านการเพิ่ม
ศักยภาพขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

57 3,779,775. 26 772,990 22 691,368 22 691,368 

รวม 212 240,628,255 87 17,737,602 65 14,702,337 59 12,889,887 
 

 
 



ช. ผลการด าเนินงาน 
     อบต.ท่างาม ได้ด าเนินการโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ ปี 2563 ในเขตพ้ืนทก่ โดยได้รับความร่วมมือ การ
ส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพ้ืนทก่ตลอดจนโครงการต่างๆ ประสบผลส าเร็จด้วยดก 
ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพ้ืนทก่และพ้ืนทก่ใกล้เคกยง   
    ทัง้นก้ หากประชาชนทุกท่านหรือหน่วยงานราชการต่างๆ ทก่เกก่ยวข้องมกข้อสงสัยหรือมกความประสงค์จะเสนอตวามคิดเห็น
หรือข้อเสนอแนะ การบริหารงานขอ อบต.ท่างามทราบ เพ่ือจะได้พิจารณาการวางแผนพัฒนาและปรับปรุงการด าเนินการ 
ตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นทก่ในระยะต่อไป 
    จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 
                                                              ประกาศ ณ วันทก่  28  ธันวาคม  2563 
 
 
                                                                         (นายศิริวัฒน์  ฟักคง) 
                                                                           นายก อบต.ท่างาม 
 

 

 


