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รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
ปงบประมาณ พ.ศ.2564 

                                      ................................................................................... 
 
                 ดวยระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ. 
2548 และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2561  ขอ 30(5) กําหนดใหผูบริหารทองถ่ินเสนอผลการติดตามและ
ประเมินผล   ตอสภาทองถ่ิน และคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน  พรอมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ินทราบ  ในท่ีเปดเผยภายในสิบหาวันนบัแตวันท่ีผูบริหารทองถ่ินเสนอผลการติดตาม
และประเมินผลดังกลาว และตองปดประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน โดยอยางนอยปละหนึ่งครั้งภายใน 
เดือนธันวาคมของทุกป 
               ว 

                ดังนั้นเพ่ือการปฏิบัติใหเปนไปตามเจตนารมณ  ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทํา
แผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  องคการบริหารสวนตําบลทาขาม จึงขอประกาศผลการดําเนินงานการจัดทํา
งบประมาณ การใชจาย และผลการดําเนินงาน รวมท้ังการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน ในรอบ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 มา เพ่ือใหประชาชนไดมีสวนรวมในการตรวจสอบและกํากับการบริหารจัดการองคการ
บริหารสวนตําบลทาขาม ดังนี้  
 
 การวางแผน 
                อบต.ทาขาม ไดประกาศใชแผนพัฒนา5 ป (พ.ศ. 2561 - 2565) โดยไดกําหนดโครงการท่ีจะดําเนินการ
ตามแผนพัฒนา5 ป (พ.ศ. 2561 - 2565)  ดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร 

2561 2562 2563 2564 2565 

จํานว
น 

งบประมาณ 
จํานว

น 
งบประมาณ 

จํานว
น 

งบประมาณ 
จํานว

น 
งบประมาณ 

จํานว
น 

งบประมาณ 

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ 1 1,600,000.00 2 1,700,000.00 12 1,860,000.00 3 1,670,000.00 12 2,345,000.00 

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม 13 11,580,000.00 13 12,030,000.00 14 12,592,000.00 17 9,205,000.00 29 2,460,000.00 

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสราง
พื้นฐาน 

0 0.00 0 0.00 43 11,676,000.00 30 11,870,800.00 66 62,792,000.00 

ยุทธศาสตรการพัฒนาแหลงนํ้า 0 0.00 0 0.00 4 2,000,000.00 5 2,050,000.00 10 2,970,000.00 

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมือง
และการบริหาร 

0 0.00 0 0.00 28 4,635,000.00 24 4,205,000.00 24 3,765,000.00 

ยุทธศาสตรเพื่อพัฒนาดาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

2 60,000.00 2 60,000.00 2 60,000.00 2 60,000.00 2 60,000.00 



0รวม 16 13,240,000.00 17 13,790,000.00 103 32,823,000.00 81 29,060,800.00 143 74,392,000.00 

 

  
การจัดทํางบประมาณ 
                ผูบริหารอบต.ทาขาม ไดประกาศใชขอบัญญัติงบประมาณ โดยมีโครงการท่ีบรรจุอยูในขอบัญญัติ
งบประมาณ 2564 จํานวน 58 โครงการ งบประมาณ 22,250,824 บาท สามารถจําแนกตามยุทธศาสตร ไดดังนี้  

ยุทธศาสตร โครงการ 
งบประมาณ 

ตามขอบัญญัต ิ

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ 1 20,000.00 

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม 14 15,293,500.00 

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 18 4,199,900.00 

ยุทธศาสตรการพัฒนาแหลงน้ํา - - 

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองและการบริหาร 23 2,717,424.00 

ยุทธศาสตรเพ่ือพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 2 20,000.00 

รวม 58 22,250,824.00 
 

     
                  รายละเอียดโครงการในขอบัญญัติงบประมาณ อบต.ทาขาม มีดังนี้ 

  ยุทธศาสตร โครงการ  จํานวนงบประมาณ หนวยงานทีรับผิดชอบ 
วัตถุ 

ประสงค 
ผลผลิต 

1.  
ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานเศรษฐกิจ 

โครงการฝกอบรมการเพาะเห็ดใน
ตะกรา 

20,000.00 
สํานักปลัด อบจ., สํานัก
ปลัดเทศบาล, 
สํานักงานปลัด อบต. 

เพ่ือใหประชาชนมีอาชีพเสริมมีราย
เพ่ิมข้ึน และมีความรู ในการเพาะ
เห็ดฟาง 

ประชาชน/ กลุมอาชีพ 

2.  

 
ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานสังคม 

 
โครงการปองกันและควบคุมการแพร
ระบาดของโรคติดตอ 

80,000.00 

 
สํานัก/กองสาธารณสุข, 
กองสงเสริมคุณภาพ
ชีวิต, กองการแพทย 

เพ่ือเปนการปองและควบคุม
โรคติดตอ 

ปองกัน ควบคุมโรค 

3.   
โครงการปองกันและควบคุมโรคพิษ
สุนัขบา 

70,000.00 
สํานัก/กองสาธารณสุข, 
กองสงเสริมคุณภาพ
ชีวิต, กองการแพทย 

เพ่ือเปนการปองกันและควบคุมโรค
พิษสุนัขบา 

ปองกัน ควบคุมโรคพิษ
สุนัขบา 

4.   
โครงการสรางเสริมสุขภาพและ
ปองกันรักษาโรคแกประชาชนตําบล
ทาขาม 

20,000.00 
สํานัก/กองสาธารณสุข, 
กองสงเสริมคุณภาพ
ชีวิต, กองการแพทย 

เพ่ือเปนการสรางเสริมสุขภาพและ
ปองกันรักษาโรคติดตอ 

ปองกัน ควบคุมโรค 

5.   
โครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพ
แหงชาติ (สปสช. 

120,000.00 
สํานัก/กองสาธารณสุข, 
กองสงเสริมคุณภาพ
ชีวิต, กองการแพทย 

เพ่ือสงเสริมใหบุคลากรและ
ประชาชนในตําบลทาขามมีสุขภาพ
อนามัยที่ดี 

1 ครั้ง / ป 

6.   เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ 10,714,800.00 
สํานักปลัด อบจ., สํานัก
ปลัดเทศบาล, 
สํานักงานปลัด อบต. 

เพ่ือเปนงบประมาณสําหรับเบี้ยยัง
ชีพผูสูงอายุ 

12 ตอ ป 

7.   เบี้ยยังชีพคนพิการ 3,589,200.00 
สํานักปลัด อบจ., สํานัก
ปลัดเทศบาล, 
สํานักงานปลัด อบต. 

เพ่ือเปนงบประมาณสําหรับเบี้ยยัง
ชีพคนพิการ 

12 ตอ ป 

8.   เบ้ียยังชีพผูปวยเอดส 78,000.00 
สํานักปลัด อบจ., สํานัก
ปลัดเทศบาล, สํานักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อเปนงบประมาณสําหรับเบ้ียยังชีพ
ผูปวยเอดส 

12 ตอ ป 

9.   เงินสํารองจาย 346,500.00 
สํานักปลัด อบจ., สํานัก
ปลัดเทศบาล, สํานักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อมีงบประมาณการปองกันและ
บรรเทาความเดือดรอนของประชาชนท่ี
เกิดจากสาธารณภัยและอื่นๆ 

ประชาชนประสพภยัพิบัติ 
ฯลฯ 

10.   
โครงการใหความรูสิทธิประโยชนคน
พิการและผูสูงอายุ 

5,000.00 
สํานักปลัด อบจ., สํานัก
ปลัดเทศบาล, สํานักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อใหคนพิการและผูสูงอายุมีความรู
เขาใจในสิทธิข้ันพื้นฐานตามกฎหมาย 

คนพิการและผูสูงอายุ 

11.   โครงการวันสุนทรภู 20,000.00 
สํานัก/กองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

เพื่อใหนักเรียนตระหนักถึงความสําคัญ
ของภาษาไทย 

นักเรียนประถมระดับช้ัน 
ป.1-6 300 คน 



12.   
โครงการการเรียนรูสูประชาธิปไตย เขา
คายอบรมธรรมะหางไกลยาเสพติด 

30,000.00 
สํานัก/กองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

เพื่อใหนักเรียนมีความรู ในระบอบ
ประชาธิปไตย มีระเบียบวินัยศีลธรรม
จริยธรรม คุณธรรม 

นักเรียนประถมระดับช้ัน 
ป.4-6 100 คน 

13.   โครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข 220,000.00 
สํานัก/กองสาธารณสุข, 
กองสงเสริมคุณภาพชีวิต, 
กองการแพทย 

เพื่อใหประชาชนนําความรูไปปฏิบัติ
และนําไปเผยแพรตอผูอื่นได 

อสม. ผูใหญบาน สมาชิก 
อบต. 

14.   

โครงการเตรียมความพรอมโรงพยาบาล
สนาม กรณีโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) อําเภอชนแดน จังหวัด
เพชรบูรณ ประจําปงบประมาณ 2564 

30,000.00 
สํานัก/กองสาธารณสุข, 
กองสงเสริมคุณภาพชีวิต, 
กองการแพทย 

เพื่อเตรียมความพรอมและปองกัน
โรงพยาบาลสนามกรณีติดเช้ือไวรัสโคโร
นา 2019 (COVID-19) ใหแกประชาชน 

ประชาชนท่ีติดเช้ือไวรัสโค
โรนา 2019 (COVID-19) 

15.   
โครงการดําเนินงานโรงพยาบาลสนาม
อําเภอชนแดน ประจําปงบประมาณ 
2564 

20,000.00 
สํานัก/กองสาธารณสุข, 
กองสงเสริมคุณภาพชีวิต, 
กองการแพทย 

เพื่อเตรียมความพรอมและปองกัน
โรงพยาบาลสนามกรณีติดเช้ือไวรัสโคโร
นา 2019 (COVID-19) ใหแกประชาชน 

ประชาชนท่ีติดเช้ือไวรัสโค
โรนา 2019 (COVID-19) 

16.  
ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
โครงสรางพื้นฐาน 

 
 
โครงการกอสรางถนน คสล. หมูท่ี 5 บาน
ตะกุดเปา สายตะกุดเปา-หนองกลอย 

323,000.00 
สํานัก/กองชาง, สํานักชาง, 
กองโยธา, กองประปา 

เพื่อใหประชาชนไดรับความสะดวก 
รวดเร็ว ปลอดภัย 

กวาง 5 ม. ยาว 100 ม. 
หนา 0.15 เมตร  

17.   
โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมูท่ี 6 บานดงแขวน คุม 3 ซอยสวนแตง 
(ตอจากเดิม) 

190,000.00 
สํานัก/กองชาง, สํานักชาง, 
กองโยธา, กองประปา 

เพื่อใหประชาชนไดรับความสะดวก 
รวดเร็ว ปลอดภัย 

กวาง 4 ม. ยาว 75 ม. 
หนา 0.15 ม. 

18.   
โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมูท่ี 1 บานทาขาม ซอยตนสน (สาย
แยกตนสน)  

182,000.00 
สํานัก/กองชาง, สํานักชาง, 
กองโยธา, กองประปา 

เพื่อใหประชาชนไดรับความสะดวก 
รวดเร็ว ปลอดภัย 

กวาง 4 ม. ยาว 70 ม. 

19.   
โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมูท่ี 1 บานทาขาม ซอยอางหิน (ศาล
เจาพอ) (ตอจากเดิม) 

180,000.00 
สํานัก/กองชาง, สํานักชาง, 
กองโยธา, กองประปา 

เพื่อใหประชาชนไดรับความสะดวก 
รวดเร็ว ปลอดภัย 

กวาง 4 ม. ยาว 70 ม. 

20.   
โครงการซอมแซมถนนดินดวยวัสดุ
คัดเลือก หมูท่ี 3 บานโคกสูง สายทาย
หมูบาน 

179,000.00 
สํานัก/กองชาง, สํานักชาง, 
กองโยธา, กองประปา 

เพื่อใหประชาชนไดรับความสะดวก 
รวดเร็ว ปลอดภัย 

กวาง 4 ม. ยาว 1,500 ม. 

21.   
โครงการซอมแซมถนนดินดวยวัสดุ
คัดเลือก หมูท่ี 3 บานโคกสูง สายเลียบ
คลองโก 

179,000.00 
สํานัก/กองชาง, สํานักชาง, 
กองโยธา, กองประปา 

เพื่อใหประชาชนไดรับความสะดวก 
รวดเร็ว ปลอดภัย 

กวาง 4 ม. ยาว 1,300 ม. 
หนา 0.20 เมตร  

22.   
โครงการกอสรางทอหลอดเหลี่ยม คสล. 
หมูท่ี 4 บานกุฏิพระ สายหลังถํ้า-โคกยาว 

162,900.00 
สํานัก/กองชาง, สํานักชาง, 
กองโยธา, กองประปา 

เพื่อบรรเทาความเดือดรอนของ
ประชาชน 

กวาง1.80x1.80 ม. ยาว 
6.00 ม. 1ชองทางนํ้าไหล 

23.   
โครงการซอมแซมถนนดินดวยวัสดุ
คัดเลือก หมูท่ี 6 บานดงแขวน สายคุม 1 
- หมูท่ี 9 

165,000.00 
สํานัก/กองชาง, สํานักชาง, 
กองโยธา, กองประปา 

เพื่อใหประชาชนไดรับความสะดวก 
รวดเร็ว ปลอดภัย 

กวาง 4 ม. ยาว 1,200 ม. 
หนา 0.20 เมตร  

24.   
โครงการกอสรางถนนคสล. หมูท่ี9 บาน 
กม.39 สายเขารังแตน - เขานอย 

383,000.00 
สํานัก/กองชาง, สํานักชาง, 
กองโยธา, กองประปา 

ประชาชนไดรับความสะดวก รวดเร็ว 
ปลอดภัย 

กวาง 6 ม. ยาว 100 ม. 
หนา 0.15 ม. 

25.   
โครงการกอสรางทอลอดเหลี่ยมคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมูท่ี 10 บานเขาบอทอง 

598,000.00 
สํานัก/กองชาง, สํานักชาง, 
กองโยธา, กองประปา 

ประชาชนไดรับความสะดวก รวดเร็ว 
ปลอดภัย 

2 ชอง ยาว 8 ม. 

26.   
โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมูท่ี 11 บานเขาดิน สายเขาดิน - หนอง
กลอย 

319,000.00 
สํานัก/กองชาง, สํานักชาง, 
กองโยธา, กองประปา 

ประชาชนไดรับความสะดวก รวดเร็ว 
ปลอดภัย 

กวาง 5 ม. ยาว 100 ม. 
หนา 0.15 ม. 

27.   
โครงการซอมแซมถนนดินดวยวัสดุ
คัดเลือก หมูท่ี 4 บานกุฏิพระ สายไรเสี่ย
เก - บานทาขาม 

193,000.00 
สํานัก/กองชาง, สํานักชาง, 
กองโยธา, กองประปา 

เพื่อใหประชาชนไดรับความสะดวก 
รวดเร็ว ปลอดภัย 

กวาง 4 ม. ยาว 1,000 ม. 
หนา 0.20 เมตร พรอมวาง
ทอ  

28.   
โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมูท่ี 2 บานวังปลาชอน ซอยบานเหนือ - 
บานเนิน (ตอจากเดิม) 

267,000.00 
สํานัก/กองชาง, สํานักชาง, 
กองโยธา, กองประปา 

เพื่อใหประชาชนไดรับความสะดวก 
รวดเร็ว ปลอดภัย 

กวาง 4 ม. ยาว 104 ม. 
หนา 0.15 ม. 

29.   
โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมูท่ี 2 บานวังปลาชอน ซอยบานเหนือ - 
บานเนิน (กลุมบานเนิน) 

102,000.00 
สํานัก/กองชาง, สํานักชาง, 
กองโยธา, กองประปา 

เพื่อใหประชาชนไดรับความสะดวก 
รวดเร็ว ปลอดภัย 

กวาง 4 ม. ยาว 40 ม. 
หนา 0.15 ม. 

30.   
โครงการซอมแซมทอเมนตระบบประปา
หมูบาน หมูท่ี 7 บานหนองโก (กลุมโรง
โม) 

181,000.00 
สํานัก/กองชาง, สํานักชาง, 
กองโยธา, กองประปา 

เพื่อใหประชาชนไดมีนํ้าสําหรับอุปโภค-
บริโภค 

ทอ PVC ขนาด 2? ยาว 
2,015 ม. 

31.   
โครงการเจาะบอบาดาล หมูท่ี 8 บานตะ
กุดจั่น (กลุมเขารังแตนคอกวัว) 

210,000.00 
สํานัก/กองชาง, สํานักชาง, 
กองโยธา, กองประปา 

เพื่อใหประชาชนไดมีนํ้าสําหรับอุปโภค-
บริโภค 

ขนาด Ø 6 น้ิว ลึกไมนอย
กวา 100.00 เมตร 

32.   
โครงการซอมแซมถนนดินดวยวัสดุ
คัดเลือก หมูท่ี 9 บาน กม.39 ซอยนา
นายสุทัศน พิมพสิงห 

82,000.00 
สํานัก/กองชาง, สํานักชาง, 
กองโยธา, กองประปา 

เพื่อใหประชาชนไดรับความสะดวก 
รวดเร็ว ปลอดภัย 

กวาง 4 ม. ยาว 1,000 ม. 
หนา 0.30 เมตร พรอมวาง
ทอ  

33.   
โครงการปรับปรุงระบบประปาภายใน
สํานักงานองคการบริหารสวนตําบลทา
ขาม 

304,000.00 
สํานัก/กองชาง, สํานักชาง, 
กองโยธา, กองประปา 

เพื่อใหประชาชนและพนักงานมีนํ้า
อุปโภค-บริโภค เชนหองนํ้า 

ปรับปรุงระบบประปา 
เปลี่ยนหอถังเหล็กแบบ
แชมเปญ 



 
 

34.  
ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
การเมืองและการบริหาร 

 
อุดหนุนอปท. โครงการขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณคาใชจายในการ
อํานวยการสถานท่ีกลาง สําหรับเปนศูนย
รวมขาวการจัดซื้อจัดจางของหนวยการ
บริหารราชการสวนทองถ่ิน อําเภอชน
แดน  

20,000.00 
สํานักปลัด อบจ., สํานัก
ปลัดเทศบาล, สํานักงาน
ปลัด อบต. 

อุดหนุนอปท. โครงการขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณคาใชจายในการ
อํานวยการสถานท่ีกลาง สําหรับเปน
ศูนยรวมขาวการจัดซื้อจัดจางของหนวย
การบริหารราชการสวนทองถ่ิน อําเภอ
ชนแดน  

1 คร้ัง / ป 

35.   
อุดหนุนท่ีทําการปกครองอําเภอชนแดน 
โครงการงานรัฐพิธี และงานพิธีวันสําคัญ
ของชาติ 

5,000.00 
สํานักปลัด อบจ., สํานัก
ปลัดเทศบาล, สํานักงาน
ปลัด อบต. 

สงเสริมกิจกรรมรัฐพิธีและงานพิธีวัน
สําคัญของชาติ 

1 คร้ัง / ป 

36.   
อุดหนุนท่ีทําการปกครองอําเภอชนแดน 
โครงการถวายบายศรีรอยมาลัยถวาย
หลวงพอทบ 

10,000.00 
สํานักปลัด อบจ., สํานัก
ปลัดเทศบาล, สํานักงาน
ปลัด อบต. 

สงเสริมโครงการมะขามหวานประกาย
ทอง สักการะบูชาหลวงพอทบ ประจําป  

1 คร้ัง / ป 

37.   
โครงการประชาสัมพันธของดีเมืองชน
แดน 

10,000.00 
สํานักปลัด อบจ., สํานัก
ปลัดเทศบาล, สํานักงาน
ปลัด อบต. 

สงเสริมประชาสัมพันธของดีเมืองชน
แดนใหประชาชนและนักทองเท่ียว
ทราบ 

1 คร้ัง / ป 

38.   
อุดหนุนกิ่งกาชาดอําเภอชนแดน 
โครงการสนับสนุนกิจกรรมกิ่งกาชาด
อําเภอชนแดน  

5,000.00 
สํานักปลัด อบจ., สํานัก
ปลัดเทศบาล, สํานักงาน
ปลัด อบต. 

สงเสริมดําเนินการของกิ่งกาชาดอําเภอ
ชนแดน 

1 คร้ัง / ป 

39.   
อุดหนุนคณะกรรมการพัฒนาสตรีอําเภอ
ชนแดน โครงการรวมพลังวันสตรีสากล
อําเภอชนแดน  

10,000.00 
สํานักปลัด อบจ., สํานัก
ปลัดเทศบาล, สํานักงาน
ปลัด อบต. 

สงเสริมกิจกรรมพัฒนาสตรีอําเภอชน
แดน  

1 คร้ัง / ป 

40.   
คาใชจายในการเลือกต้ังท่ัวไป หรือ
เลือกต้ังซอมสมาชิกสภาองคการบริหาร
สวนตําบลทาขาม 

550,000.00 
สํานักปลัด อบจ., สํานัก
ปลัดเทศบาล, สํานักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อใชจายสําหรับการเลือกต้ังของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

1 คร้ัง / ป 

41.   
กิจกรรม 7 วัน รณรงคปองกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาล ปใหม 
สงกรานต 

20,000.00 
สํานักปลัด อบจ., สํานัก
ปลัดเทศบาล, สํานักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ชวงเทศกาลปใหมและสงกรานต 

1 คร้ัง / ป 

42.   
โครงการฝกอบรมทบทวนแผนปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย 

20,000.00 
สํานักปลัด อบจ., สํานัก
ปลัดเทศบาล, สํานักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อทบทวนใหความรู อปพร. 1 คร้ัง / ป 

43.   

โครงการฝกอบรมใหความรู
ภาษาตางประเทศเพื่อรองรับการเขาสู
ประชาคมอาเซียน (AEC) 
 

20,000.00 
สํานัก/กองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

เพื่อเสริมสรางความรู ให นักเรียน เพื่อ
รองรับประชาคมอาเซียน (AEC) 

1 คร้ัง / ป 

44.   
คาอาหารเสริม (นม) 
 

650,624.00 
สํานัก/กองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

เพื่อสงเสริมใหเด็กนักเรียนไดด่ืมนม 1 คร้ัง / ป 

45.   คาอาหารกลางวันเด็กนักเรียน 230,300.00 
สํานัก/กองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

เพื่อใหเด็กนักเรียนไดรับประทาน
อาหารกลางวัน 

นักเรียนไดรับประทาน
อาหารกลางวัน 

46.   

 
โครงการสนับสนุนคาจัดการเรียนการ
สอนของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (รายหัว) 
 

79,900.00 
สํานัก/กองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

โครงการสนับสนุนคาจัดการเรียนการ
สอนของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (รายหัว) 

สื่อการเรียน การสอน 

47.   
อุดหนุนโรงเรียนโครงการสนับสนุน
อาหารกลางวัน 

1,092,000.00 
สํานัก/กองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

เพื่อใหเด็กนักเรียนไดรับประทาน
อาหารกลางวัน 

อาหารกลางวัน 

48.   
จัดซื้อวัสดุกอสราง (หิน ยางมะตอย
สําเร็จรูป ฯลฯ) 

45,000.00 
สํานัก/กองชาง, สํานักชาง, 
กองโยธา, กองประปา 

ซอมแซมถนนลาดยางท่ีชํารุด ถนนท่ีสัญจรสะดวก 

49.   
ปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณอางเก็บนํ้ากุฏิ
พระหมูท่ี 4 บานกุฏิพระ 100,000.00 สํานัก/กองชาง, สํานักชาง, 

กองโยธา, กองประปา 
เพื่อปรับปรุงภูมิทัศนอางเก็บนํ้าสงเสริม
ใหเปนแหลงทองเท่ียว 

ปรับภูมิทัศนบริเวณอาง
เก็บนํ้า 

50.   

กิจกรรมการจัดทําและประสาน
แผนพัฒนาทองถ่ินขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ินเพื่อนําแผนพัฒนาทองถ่ิน
ไปสูการปฏิบัติ 
 

15,000.00 
สํานักปลัด อบจ., สํานัก
ปลัดเทศบาล, สํานักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อประชาชนมีความรูในเร่ืองการการ
จัดทําแผนชุมชนและการสงเสริม
กระบวนการประชาธิปไตยชุมชน
ระบอบประชาธิปไตย 

ประชุม ประชาคมการ
จัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน 

51.   
กิจกรรมวันสําคัญแหงชาติ 
 
 

30,000.00 
สํานัก/กองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

เพื่อสงเสริมใหเด็กนักเรียนทํากิจกรรม
ในวันสําคัญแหงชาติ 

1 คร้ัง / ป 

52.   
โครงการแขงขันกีฬาประเพณี ?ชงโค ? 
จามจุรี? เพื่อความปรองดองสมานฉันท 

20,000.00 
สํานัก/กองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

เพื่อสงเสริมใหบุคลากรของทองถ่ินได
แขงขันกีฬา 

บุคลากรของทองถ่ิน 

53.   
กิจกรรมสงเสริมประเพณีวัฒนธรรมอันดี
ของทองถ่ิน 
 

60,000.00 
สํานัก/กองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

เพื่อสงเสริมใหประชาชนในทองถ่ินรู
รักษาวัฒนธรรม 

ประชาชนในทองถ่ิน 



54.   
โครงการตอเติมอาคารสํานักงาน กอง
คลัง 

204,600.00 
สํานัก/กองชาง, สํานักชาง, 
กองโยธา, กองประปา 

เพื่อรองรับปริมาณงานและมีพื้นท่ี
ปฏิบัติราชการเพิ่มข้ึน 

ตอเติมอาคาร 

55.   

โครงการฝกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสา
ภัยพิบัติประจําองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน  
 

170,000.00 
สํานักปลัด อบจ., สํานัก
ปลัดเทศบาล, สํานักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อใหประชาชนเปนผูชวยเจาพนักงาน
ในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
ตางๆ 

อาสา ประชาชน 11 
หมูบาน 

56.   

โครงการสรางจิตสํานึกความเปนพลเมือง
ท่ีดีในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
 
 
 

20,000.00 
สํานักปลัด อบจ., สํานัก
ปลัดเทศบาล, สํานักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อใหประชาชนมีความรู ความเขาใจ 
การเมืองการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย ฯ 

ผูนําชุมชน ผูนําหมูบาน 
ฯลฯ 

57.  

 
 
ยุทธศาสตรเพื่อพัฒนาดาน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 

กิจกรรมสงเสริม สนับสนุนโครงการ
อนุรักษพันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ 

20,000.00 
สํานักปลัด อบจ., สํานัก
ปลัดเทศบาล, สํานักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อรณรงคและประชาสัมพันธให
ความรูแกประชาชน 

รณรงคประชาสัมพันธ
โครงการ 

58.  
 

โครงการ "รักนํ้า รักปา รักษาแผนดิน" 20,000.00 
สํานักปลัด อบจ., สํานัก
ปลัดเทศบาล, สํานักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อรณรงคและประชาสัมพันธให
ความรูแกประชาชน 

รณรงคประชาสัมพันธ
โครงการ 

 

 
การใชจายงบประมาณ 
                อบต.ทาขาม มีการใชจายงบประมาณในการดําเนินโครงการตามขอบัญญัติงบประมาณ โดยไดมีการกอ
หนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 37 โครงการ จํานวนเงิน 17,991,427.76 บาท มีการเบิกจายงบประมาณ จํานวน 
37 โครงการ จํานวนเงิน 17,988,956.64 ลานบาท สามารถจําแนกตามยุทธศาสตร ไดดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร โครงการ 
การกอหนี้ผูกพัน/ 
ลงนามในสัญญา 

โครงการ การเบิกจายงบประมาณ 

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ 0 0 0 0 

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม 8 11,724,257.00 8 11,724,257.00 

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 18 4,199,900.00 18 4,199,900.00 

ยุทธศาสตรการพัฒนาแหลงนํ้า 0 0 0 0 

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมอืงและการบรหิาร 11 2,067,270.76 11 2,064,799.64 

ยุทธศาสตรเพ่ือพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 

0 0 0 0 

0รวม 037 17,991,427.76 37 17,988,956.64 

    

                          รายละเอียดโครงการในขอบัญญัติงบประมาณอบต.ทาขาม ท่ีมีการกอหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังนี้ 
  

  ยุทธศาสตร ช่ือโครงการตามแผน  
งบตามขอบัญญัติ/เทศ

บัญญัต ิ
ลงนามสัญญา เบิกจาย คงเหลือ 

1.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม 
โครงการปองกันและควบคุม
การแพรระบาดของ
โรคติดตอ 

80,000.00 77,207.00 77,207.00 2,793.00 

2.   

 
โครงการปองกันและควบคุม
โรคพิษสุนัขบา 
 

70,000.00 53,100.00 53,100.00 16,900.00 

3.    10,714,800.00 8,807,100.00 8,807,100.00 1,907,700.00 



เบ้ียยังชีพผูสูงอายุ 
 
 

4.   

 
เบ้ียยังชีพความพิการ 
 
 

3,589,200.00 2,331,800.00 2,331,800.00 1,257,400.00 

5.   

 
เบ้ียยังชีพผูปวยเอดส 
 
 

78,000.00 78,000.00 78,000.00 0.00 

6.   

 

เงินสํารองจาย 
 
 

346,500.00 327,050.00 327,050.00 
19,450.00 

 

7.   

โครงการเตรียมความพรอม
โรงพยาบาลสนาม กรณีโรค
ติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) อําเภอชนแดน 
จังหวัดเพชรบูรณ ประจําป
งบประมาณ 2564 

30,000.00 30,000.00 30,000.00 0.00 

8.   

โครงการดําเนินงาน
โรงพยาบาลสนามอําเภอชน
แดน ประจําปงบประมาณ 
2564 
 
 

20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00 

9.  
ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสราง
พื้นฐาน 

โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สายตะ
กุดเปา-หนองกลอย หมูท่ี 5 
บานตะกุดเปา 
 

323,000.00 323,000.00 323,000.00 0.00 

10.   

โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก คุม 3 
ซอยสวนแตง หมูท่ี 6 บาน
ดงแขวน 
 

190,000.00 190,000.00 190,000.00 0.00 

11.   

โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยตน
สน (สามแยกตนสน) หมูท่ี 1 
บานทาขาม 

182,000.00 182,000.00 182,000.00 0.00 

12.   

โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยอาง
หิน (ศาลเจาพอ) (ตอจาก
เดิม)หมูท่ี 1 บานทาขาม 
 

180,000.00 180,000.00 180,000.00 0.00 

13.   

โครงการซอมแซมถนนดิน
ดวยวัสดุคัดเลือก สายทาย
หมูบาน หมูท่ี 3 บานโคกสูง 
 

179,000.00 179,000.00 179,000.00 0.00 

14.   

โครงการซอมแซมถนนดิน
ดวยวัสดุคัดเลือก สายเลียบ
คลองโก หมูท่ี 3 บานโคกสูง 
 

179,000.00 179,000.00 179,000.00 0.00 

15.   

โครงการกอสรางทอลอด
เหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายหลังถํ้า-โคกยาว หมูท่ี 4 
บานกุฏิพระ 

162,900.00 162,900.00 162,900.00 0.00 

16.   

โครงการซอมแซมถนนดิน
ดวยวัสดุคัดเลือก สายคุม 1 - 
หมู 9 หมูท่ี 6 บานดงแขวน 
 

165,000.00 165,000.00 165,000.00 0.00 

17.   

โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สายเขา
รังแตน-เขานอย หมูท่ี 9 
บาน ก.ม. 39 

383,000.00 383,000.00 383,000.00 0.00 

18.   โครงการกอสรางทอลอด 598,000.00 598,000.00 598,000.00 0.00 



เหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก 
พรอมถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมูท่ี 10 บานเขาบอ
ทอง 

19.   

โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สายเขา
ดิน-หนองกลอย หมูท่ี 11 
บานเขาดิน 

319,000.00 319,000.00 319,000.00 0.00 

20.   

โครงการซอมแซมถนนดิน
ดวยวัสดุคัดเลือก สายไรเสี่ย
เก-บานทาขาม หมูท่ี 4 
บนกุฏิพระ 
 

193,000.00 193,000.00 193,000.00 0.00 

21.   

 
โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย
บานเหนือ-บานเนิน (ตอจาก
เดิม) หมูท่ี 2 บานวังปลา
ชอน 

267,000.00 267,000.00 267,000.00 0.00 

22.   

โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย
บานเหนือ-บานเนิน (กลุม
บานเนิน) หมูท่ี 2 บานวัง
ปลาชอน 

102,000.00 102,000.00 102,000.00 0.00 

23.   
โครงการซอมแซมทอเมน
ระบบประปาหมูบาน (กลุม
โรงโม) หมูท่ี 7 บานหนองโก 

181,000.00 181,000.00 181,000.00 0.00 

24.   
โครงการเจาะบอบาดาล 
(กลุมเขารังแตนคอกวัว) หมู
ท่ี 8 บานตะกุดจั่น 

210,000.00 210,000.00 210,000.00 0.00 

25.   

โครงการซอมแซมถนนดิน
ดวยวัสดุคัดเลือก ซอยนา
นายสุทัศน พิมพสิงห หมูท่ี 9 
บาน ก.ม.ม 39 

82,000.00 82,000.00 82,000.00 0.00 

26.   

โครงการปรับปรุงระบบ
ประปาภายในสํานักงาน 
อบต.ทาขาม หมูท่ี 4 บาน
กุฏิพระ 

304,000.00 304,000.00 304,000.00 0.00 

27.  
ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองและ
การบริหาร 

โครงการศูนยปฏิบัติการรวม
ในการชวยเหลือประชาชน
ขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน อําเภอชนแดน 
(สถานท่ีกลาง) จังหวัด
เพชรบูรณ 

20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00 

28.   
โครงการงานรัฐพิธี และงาน
พิธีวันสําคัญของชาติ 

5,000.00 5,000.00 5,000.00 0.00 

29.   
โครงการประชาสัมพันธของ
ดีเมืองชนแดน 

10,000.00 10,000.00 10,000.00 0.00 

30.   

อุดหนุนกิ่งกาชาดอําเภอชน
แดน โครงการสนับสนุน
กิจกรรมกิ่งกาชาดอําเภอชน
แดน 

5,000.00 5,000.00 5,000.00 0.00 

31.   

กิจกรรม 7 วัน รณรงค
ปองกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนนชวงเทศกาลปใหมและ
สงกรานต 

20,000.00 1,800.00 1,800.00 18,200.00 

32.   

 
คาอาหารเสริม (นม)  
 
 

650,624.00 473,250.76 470,779.64 177,373.24 

33.  
 
 
 

คาอาหารกลางวันสําหรับ
เด็กปฐมวัยใน ศพด. 

230,300.00 186,740.00 186,740.00 43,560.00 

34.  
 
 
 

คาจัดการเรียนการสอน 79,900.00 65,500.00 65,500.00 14,400.00 



35.   
อุดหนุนโครงการสนับสนุน
อาหารกลางวัน 
 

1,092,000.00 1,089,380.00 1,089,380.00 2,620.00 

36. 
 
 

 วัสดุกอสราง 45,000.00 6,000.00 6,000.00 39,000.00 

37. 
 
 

 
โครงการตอเติมอาคารกอง
คลัง องคการบริหารสวน
ตําบลทาขาม 

204,600.00 204,600.00 204,600.00 0.00 

 

 

 

 

 

รายงานสรุปผลการดําเนินงาน ป 2564 
อบต.ทาขาม ชนแดน จ.เพชรบูรณ  

ยุทธศาสตร 

แผนการดําเนินการ 
ท้ังหมด 

อนุมัติงบประมาณ ลงนามสัญญา เบิกจาย 

จํานวน 
โครงกา

ร 
งบประมาณ 

จํานวน 
โครงกา

ร 
งบประมาณ 

จํานวน 
โครงกา

ร 
งบประมาณ 

จํานวน 
โครงกา

ร 
งบประมาณ 

1.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ 3 1,670,000.00 1 20,000.00 0 0 0 0 

2.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม 17 9,205,000.00 14 15,293,500.00 8 11,724,257.00 8 11,724,257.00 

3.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 30 11,870,800.00 18 4,199,900.00 18 4,199,900.00 18 4,199,900.00 

4.ยุทธศาสตรการพัฒนาแหลงน้ํา 5 2,050,000.00 - - 
    

5.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองและการ
บริหาร 

24 4,205,000.00 23 2,717,424.00 11 2,067,270.76 11 2,064,799.64 

6.ยุทธศาสตรเพ่ือพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอม 

2 60,000.00 2 20,000.00 0 0 0 0 

รวม 81 29,060,800.00 58 22,250,824.00 037 17,991,427.76 037 17,988,956.64 
 

 
ผลการดําเนินงาน 
              อบต.ทาขาม ไดดําเนินการโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ ป 2564 ในเขตพ้ืนท่ี โดยไดรับความ
รวมมือ การสงเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพ้ืนท่ีตลอดจนโครงการตางๆ ประสบ
ผลสําเร็จดวยด ีกอใหเกิดประโยชนแกประชาชนท้ังในพ้ืนท่ีและพ้ืนท่ีใกลเคียง  
 
 

             ท้ังนี้ หากประชาชนทุกทานหรือหนวยงานราชการตางๆ ท่ีเก่ียวของมีขอสงสัยหรือมีความประสงคจะ
เสนอตวามคิดเห็นหรือขอเสนอแนะ การบริหารงานขออบต.ทาขามทราบ เพ่ือจะไดพิจารณาการวางแผนพัฒนาและ
ปรับปรุงการดําเนินการ ตอบสนองความตองการของประชาชนในพ้ืนท่ีในระยะตอไป 
    จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยท่ัวกัน 
                                                            
                                              ประกาศ ณ วันท่ี      มกราคม   2565 



 
 

                                                                                                                                                                                                                   
                                                                               นายวิกรานณ  ลิ้มพานิชเจริญ 
                                                                            นายกองคการบริหารสวนตําบลทาขาม 

 
 

 
 


	รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ปี 2564อบต.ท่าข้าม ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ 

