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หรือไม่อย่างไร และเพ่ือให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านทาน สอดคล้องกับแนวนโยบายของรัฐบาล 
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บทน า 
 

 ตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๔๙๖ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓ ) พ.ศ. 
๒๕๕๒  พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ 
ส่งผลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทและอ านาจหน้าที่ต่างๆ เพ่ิมมากข้ึน ทั้งในด้านโครงสร้างพื้นฐาน  ด้านงาน
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย  ด้านการวางแผน  การส่งเสริม
การลงทุนพาณิชยกรรม  และการท่องเที่ยว   ด้านการบริหารจัดการ  และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ   สิ่งแวดล้อม 
และด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีอ านาจหน้าที่เพ่ิม
มากขึ้น แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่ยังคงมีทรัพยากรจ ากัด  ทั้งทรัพยากรบุคคล  งบประมาณ  และวัสดุ
อุปกรณ์   เพื่อให้การด าเนินงานขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมีความโปร่งใส  และเกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นของตน  จึงก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มีหน้าที่จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น         
อันเป็นเครื่องมือที่ส าคัญประการหนึ่งที่จะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถด าเนินงานได้ตามเปูาหมายที่วางไว้   
จึงจ าเป็นต้องมีการก าหนดแผนพัฒนาที่สามารถตอบสนองต่อการท างานเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นและสามารถบ่งชี้
ความส าเร็จของแผนได้ด้วยเหตุผลที่มีการวางแผนมีความส าคัญ ๕ ประการคือ 

 ๑)  เป็นการลดความไม่แน่นอนและปัญหาความยุ่งยากซับซ้อนที่จะเกิดขึ้นในอนาคต   
 ๒)  ท าให้เกิดการยอมรับแนวความคิดใหม่ๆ เข้ามาในองค์กร   
 ๓)  ท าให้การด าเนินการขององค์กรบรรลุเปูาหมายที่ปรารถนา  
 ๔)  เป็นการลดความสูญเปล่าของหน่วยงานที่ซ้ าซ้อน และ  
 ๕)  ท าให้เกิดความชัดเจนในการด าเนินงาน  

 ดังนั้น  การวางแผนคือ   ความพยายามที่เป็นระบบ  (System attempt) เพ่ือตัดสินใจเลือกแนวทาง
ปฏิบัติที่ดีที่สุดส าหรับอนาคต  เพื่อให้องค์การบรรลุผลที่ปรารถนา  จากท่ีกล่าวมาข้างต้น  แม้ว่าองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีดีเท่าไรก็ตาม  แต่หากไม่สามารถบ่งชี้ถึงผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้นได้   ก็ไม่สามารถท่ี
จะบ่งบอกความส าเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้   “ระบบติดตาม ” จึงเป็นเครื่องมือส าคัญที่ช่วยในการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการด าเนินงาน  รวมถึง “ระบบประเมินผล” ที่คอยเป็นตัวบ่งชี้ว่า  ผลจากการด าเนินงานเป็นไปตาม
หรือบรรลุตามเปูาหมายหรือไม่อย่างไร  เพ่ือน าข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการปรับปรุง  แก้ไข ขยายขอบเขต  หรือแม้แต่ยุติ
การด าเนินงาน   

 การติดตามและการประเมินผลถือได้ว่าเป็นเครื่องมือที่จ าเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของ
โครงการที่ด าเนินการอยู่โดยที่  “การติดตาม” (monitoring) หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมา  
เพ่ือให้ข้อมูลปูอนกลับ  (feedback) เกี่ยวกับการด าเนินงานโครงการ  ปัญหาที่ก าลังเผชิญอยู่และประสิทธิภาพของ
วิธีการด าเนินงาน  หากไม่มีระบบติดตามของโครงการแล้ว  ย่อมส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการด าเนินงานให้ลุล่วง  
ค่าใช้จ่ายโครงการสูงเกินกว่าที่ก าหนดไว้ กลุ่มเปูาหมายหลักของโครงการไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะ
เป็น เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการด าเนินงานเสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแย้งในการปฏิบัติงาน
ภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงานกับกลุ่มเปูาหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ 
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 ในทางตรงกันข้ามหากโครงการมีระบบติดตามที่ดีแล้ว  จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุน  
(cost-effective) ด าเนินงานด้านต่างๆ   เป็นการให้ข้อมูลปูอนกลับเกี่ยวกับการบรรลุเปูาหมายของโครงการต่างๆ    
การระบุปัญหาที่เกิดข้ึนในโครงการและการเสนอทางแก้ปัญหา  การติดตามดูความสามารถในการเข้าถึงโครงการของ
กลุ่มเปูาหมาย  การติดตามดูประสิทธิภาพในการด าเนินงานของส่วนต่างๆ  ในโครงการ  และการเสนอวิธีการปรับปรุง
การด าเนินงานโดยส่วนใหญ่แล้วผู้บริหารโครงการมักจะไม่ให้ความส าคัญกับการวางระบบติดตามโครงการ  เนื่องจากว่า
เป็นสิ่งที่ต้องใช้เทคนิคเชิงวิชาการค่อนข้างสูง  จึงปล่อยให้เป็นหน้าที่ของหน่วยงานระดับสูงกว่าเป็นผู้ด าเนินการ  
นอกจากนี้ยังเสียค่าใช้จ่ายสูง และก่อให้เกิดความยุ่งยากซับซ้อนในทางปฏิบัติ  อย่างไรก็ตามในความเป็นจริงแล้วขึ้นอยู่
กับความจ าเป็นและทรัพยากรที่มีอยู่ในแต่ละโครงการ เพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าการวางระบบติดตามไม่จ าเป็นที่จะต้อง
แบกรับภาระต้นทุนท่ีสูงหรือมีความซับซ้อนแต่อย่างใด  บางโครงการมีระบบติดตามที่อาศัยพนักงาน  ชั่วคราว      
(part-time) เพียงคนเดียว โดยมีหน้าที่จัดท ารายงานการติดตามประจ าไตรมาส หรือในบางโครงการอาศัยพนักงานเต็ม
เวลา (full-time)  เพียงจ านวนหนึ่งที่มีความเชี่ยวชาญในการท าการศึกษาติดตามเพ่ือจะเลือกใช้วิธีติดตามท่ีก่อให้เกิด
ประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุนสูงสุดในส่วนของ  “การประเมินผล ” นั้น เป็นสิ่งหนึ่งที่จ าเป็นส าหรับการด าเนินการ
เช่นเดียวกับการติดตาม  เพราะผลที่ได้จากการประเมินจะใช้ในการปรับปรุง  แก้ไข การขยายขอบเขต  หรือการยุติการ
ด าเนินการซึ่งขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการประเมิน  การประเมินผลแผนงานจึงเป็นสิ่งที่จะบ่งชี้ว่าแผนงานที่ก าหนดไว้
ได้มีการปฏิบัติหรือไม่  อย่างไร อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนหรือโครงการที่ได้ด าเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไร  น าไปสู่
ความส าเร็จตามแผนงานที่ก าหนดไว้หรือไม่  อีกท้ังการติดตามและประเมินผลยังเป็นการตรวจสอบดูว่ามีความ
สอดคล้องกับการใช้ทรัพยากร  (งบประมาณ ) เพียงใด ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลถือเป็นข้อมูลย้อนกลับ  
(feedback) ที่สามารถน าไปในการปรับปรุงและการตัดสินใจต่อไป  นอกจากนี้การประเมินผลยังถือเป็นกระบวนการ
ตัดสินคุณค่าและการตัดสินใจอย่างมีหลักเกณฑ์โดยใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวม   

 ดังนั้นแล้วการติดตามและประเมินผลจึงเป็นกลไกในการตรวจสอบการท างานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเพ่ือให้เกิดความโปร่งใส เป็นเข็มทิศที่จะชี้ได้ว่าการพัฒนาท้องถิ่นจะไปในทิศทางใด  จะด าเนินการต่อหรือยุติ
โครงการต่างๆ  เป็นกลไกของการขับเคลื่อนเสริมสร้างระบอบประชาธิปไตยในท้องถิ่น  เพราะว่าการด าเนินการใดๆ  
ของหน่วยงานหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเม่ือมีการประเมินผลในสิ่งที่วางแผนไว้แล้วและท่ีได้จัดท าเป็น
งบประมาณรายจ่ายได้รับการตรวจติดตามโดยคณะกรรมการที่ถูกจัดตั้งขึ้นก็ตามหรือจากการติดตามการประเมินผล
โดยหน่วยงานภาครัฐ  ภาคเอกชน  ภาคประชาสังคม  สมาชิกสภาท้องถิ่น  ประชาชนในท้องถิ่นล้วนเป็นกระบวนการ  
มีส่วนร่วมเพ่ือให้เกิดความโปร่งใส  เป็นกระบวนการที่บอกถึงการบรรลุเปูาหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       
ซึ่งอาจจะเป็นผลผลิต  การบริการหรือความพึงพอใจซึ่งเกิดจากกระบวนการวางแผน  ซึ่งประกอบไปด้วย            
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น  

 จากเหตุผลดังกล่าว  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านทาน   จึงต้องการด าเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านทานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖ 3  ตามระเบียบระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖  ข้อ ๒๙   และ
ข้อ 30  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 
๒๕61  ข้อ ๑2 และ  ข้อ ๑3   โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  จะต้องด าเนินการ   
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(๑)  ก าหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา   
(๒)  ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา   
(๓)  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น 

เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา ท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอ
ความเห็นดังกล่าว  และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละ หนึ่งครั้งภายในเดือน
ธันวาคมของทุกปี   

 ดังนั้น  เพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านทาน  เป็นไป
ด้วยความถูกต้องตามระเบียบดังกล่าว  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล   
บ้านทาน  จึงได้ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านทานประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3  โดยมีรายละเอียดดังนี้  

1. ความหมายของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 เป็นการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลของการด าเนินโครงการ  กิจกรรม  ซึ่งเป็นการประเมินทั้ง

แผนงาน  นโยบายขององค์กรและประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคคลในองค์กรว่าแผนยุทศาสตร์และแนวทางท่ีถูก
ก าหนดไว้ในรูปแบบของแผนนั้นด าเนินการบรรลุวัตถุประสงค์จริงหรือไม่  สนองตอบต่อความต้องการของประชาชน
หรือผู้ที่มีส่วนได้เสียทุกฝุายหรือไม่  การติดตามและประเมินผลนี้ไม่ใช่การตรวจสอบเพื่อการจับผิด  แต่เป็นเครื่องมือ
ทดสอบผลการท างานเพ่ือให้ทราบว่าผลที่เกิดขึ้นถูกต้องและเป็นไปตามวัตถุประสงค์มากน้อยเพียงไร   เป็นการติดตาม
และประเมินผลยุทธศาสตร์การพัฒนา  แผนพัฒนาท้องถิ่น ว่าเป็นไปตามความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นหรือไม่  
นโยบายสาธารณะที่ก าหนดไว้ในรูปของการวางแผนแบบมีส่วนร่วมของประชาชนหรือการประชาคมท้องถิ่นได้
ด าเนินการตามเปูาหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่  ระยะเวลาในการด าเนินการสอดคล้องกับงบประมาณและสะภาพพ้ืนที่
ของท้องถิ่นหรือไม่  การติดตามและประเมินผลเป็นการวัดระดับความส าเร็จหรือล้มเหลวของยุทธศาสตร์การพัฒนา  
แผนพัฒนา ท้องถิ่น  ซึ่งครอบคลุมถึงสิ่งแวดล้อมของนโยบาย ( environments or contexts)  การประเมินปัจจัย
น าเข้าหรือทรัพยากรที่ใช้โครงการ ( input) การติดตามและประเมินผลกระบวนการน านโยบายไปปฏิบัติ 
(implementation process) การประเมินผลิตนโยบาย ( policy outputs) การประเมนผลลัพธ์นโยบาย ( policy 
outcomes) และการประเมินผลกระทบนโยบาย ( policy impacts) สิ่งที่จะได้รับหรือสนองตอบกลับจากการติดตาม
และประเมินผลก็คือจะช่วยท าให้ผู้บริหารท้องถิ่นน าไปเป็นเครื่องมือในการปรับปรุงนโยบาย  ยุทธศาสตร์การพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่น  และการเปลี่ยนแปลงของพ้ืนที่และนโยบายของรัฐบาลหรืออาจใช้เป็นเครื่องมือในการเลือกท่ีจะ
กระท าหรือไม่กระท าหรือยกเลิกโครงการในกรณีท่ีเห็นว่าไม่เกิดความคุ้มค่าต่อประชาชนหรือประชาชนไม่พึงพอใจ     
ซึ่งการติดตามและประเมินผลนี้มีทั้งในรูปของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน  สมาชิกสภาท้องถิ่น  
ประชาชนในพื้นท่ี  องค์กรภาคประชาสังคมหรือองค์กรทางสังคม  องค์กรเอกชน  หน่วยงานราชการที่มีหน้าที่ก ากับ
ดูแลหน่วยงานราชการอ่ืนๆ  และท่ีส าคัญที่สุดคือผู้รับผิดชอบโครงการโดยตรง   
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2.ความส าคัญของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 

 
 เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ด าเนินการประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนา

ท้องถิ่น   และการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี  งบประมารรายจ่ายเพิ่มเติม     
การจ่ายขาดเงินสะสม  งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจและงบประมาณรายจ่ายด้วยวิธีการอ่ืนๆ  เมื่อมีการใช้จ่าย
งบประมาณก็ต้องมีการตรวจสอบผลการใช้จ่ายงบประมาณว่าด าเนินการไปอย่างไรบ้าง  บรรลุวัตถุประสงค์มากน้อย
เพียงใดก็คือการใช้วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

 การน าแผนไปจัดท างบประมาณนี้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ ข้อ ๒๒ ให้ใช้แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นแนวทางใน
การจัดท างบประมาณ  ให้หัวหน้าหน่วยงานจัดท างบประมาณการรายรับ  และประมาณการร่ายจ่าย และให้หัวหน้า
หน่วยงานคลังรวบรวมรายงานการเงินและสถิติต่างๆ ของทุกหน่วยงานเพื่อใช้ประกอบการค านวณขอตั้งงบประมาณ
เสนอต่อเจ้าหน้าที่งบประมาณ 

 ระเบียบกระทรงงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๔  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจตั้งงบประมาณให้เงินอุดหนุนหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนได้ภายใต้หลักเกณฑ์  ดังนี้ 

๑)  ต้องเป็นภารกิจที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ให้เงินอุดหนุนตามกฎหมาย  และ
ต้องไม่มีลักษณะเป็นเงินทุนหมุนเวียน 

๒)  ประชาชนในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ให้เงินอุดหนุนต้องได้รับประโยชน์จากโครงการที่จะให้เงิน
อุดหนุน 

๓)  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องให้ความส าคัญกับโครงการอันเป็นภารกิจหลักตามแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ี
จะต้องด าเนินการเอง และสถานะทางการคลังก่อนที่จะพิจารณาให้เงินอุดหนุน 

๔)  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเห็นสมควรให้เงินอุดหนุนหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน ให้น าโครงการขอรับ
เงินอุดหนุนของหน่วยงานดังกล่าวบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น และตั้งงบประมาณไว้ในหมวดเงินอุดหนุนของ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีหรืองบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ห้ามจ่ายจากเงินสะสมทุนส ารองเงินสะสม หรือเงินกู้ 

 ระเบียบกระทรวงมหาไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ 
ข้อ ๒๕ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาสามปีเป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี และงบ
ประมารรายจ่ายเพิ่มเติม  รวมทั้งวางแนวทางเพ่ือให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการที่ก าหนดไว้ใน
แผนพัฒนาสามปี   

 กล่าวอีกนัยหนึ่งความส าคัญของการติดตามและประเมินผลแผนเป็นเครื่องมือส าคัญในการทดสอบ
การด าเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าด าเนินการได้ตามเปูาหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่  ท าให้
ทราบและก าหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรม และเกิดความชัดเจนที่ท าให้ทราบถึงจุดแข็ง ( strengths) 
จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค ( threats) ของแผนพัฒนา  โครงการ  กิจกรรม
ต่างๆ ซึ่งอาจเกิดจากองค์กร  บุคลากร  สภาพพ้ืนที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือน าไปสู่การปรับปรุงแผนงานให้เกิดความ
สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนและน าไปสู่การวางแผนการ
พัฒนาในปีต่อๆ ไป  
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 เพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็ง ก็ต้องเร่งรีบ
ด าเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบในการด าเนินการ  ขยายโครงการ งานต่างๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาส
ในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเม่ือพบจุดแข็ง ก็ต้องเร่งรีบด าเนินการและจะต้องตั้งรับให้มั่นรอโอกาสที่จะ
ด าเนินการและตั้งม่ันอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรคลงไป  เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุด
และลดถอยปัญหาลงให้ได้  ด าเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้น  ตั้งรับให้มั่นเพื่อรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้
พันธมิตรให้เกิดประโยชน์เพื่อด าเนินการขยายแผนงาน  โครงการ งานต่างๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบด าเนินการ
สิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพ่ือให้เกิดการพัฒนาท้องถิ่น  โดยการติดกตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนา
ท้องถิ่นอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน  เป็นไปตามเปูาประสงค์ท่ีตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง     

        3.วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 

๑)  เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการและการบริหาร 
๒)  เพ่ือการปรับปรุงแผนงาน   
๓)  เพ่ือประเมินความเหมาะสมของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับโครงการ 
๔)  เพ่ือระบุแนวทางที่จะปรับปรุงมาตรการที่จะน าไปใช้ให้เหมาะสม 
๕)  เพ่ือความกระจ่างชัดของแผนงาน 
๖)  เพ่ือการพัฒนาแผนงาน 
๗)  เพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้ให้การสนับสนุนทางการเงิน 
๘)  เพ่ือทดสอบแนวความคิดริเริ่มในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น 
๙)  เพ่ือการตัดสินใจที่จะขยายโครงการหรือยุติโครงการ 
 

4.ขั้นตอนการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 

ขั้นตอนที่ ๑   
แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า

ด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  ข้อ ๒๘  และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 
2561 ดังนี้   

ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย  
๑)  สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน     
๒)  ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  
๓)  ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  
๔)  หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจ านวนสองคน       
๕)  ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  
โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนท าหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกหนึ่งคน

ท าหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ   

กรรมการให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสี่ปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้   
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ขั้นตอนที่ ๒    

คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๙ (๑)   

ขั้นตอนที่ ๓    

คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ด าเนินการติดตามและประเมนผล
แผนพัฒนา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๘  ข้อ ๒๙ (๒)   

  ขั้นตอนที่ ๔    

คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ท้องถิ่น ต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ท้องถิ่น ให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว   และต้องปิดประกาศไว้เป็น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละ หนึ่ง ครั้งภายในเดือน ธันวาคม ของทุกปี  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕61  ข้อ ๑2     

ขั้นตอนที่ ๕    

ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  
พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบ
ห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศ ไว้เป็นระยะเวลา ไม่
น้อยกว่าสามสิบวัน  โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนเดือนธันวาคมของทุกปี  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕61  ข้อ ๑3  
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แผนผังขั้นตอนของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
   
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ก าหนดแนวทาง วิธีการในการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านทาน 

เสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านทานและ คณะกรรมการพัฒนา

ท้องถิ่น 

รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนา  

ต่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านทาน 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านทาน 

ประกาศผลการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยท่ัวกัน 

อย่างนอ้ยปีละ ๑ครัง้ภายในเดอืนธันวาคมของทุกป ี  

ท้ังน้ีให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกวา่ ๓๐ วัน 
 

ด าเนนิการตดิตามและประเมินผล

แผนพัฒนาท้องถิ่น 
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วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 

แบบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านทาน ประกอบไปด้วยแบบ
รายงาน ดังนี้ 
                     1. แบบช่วยก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านทาน 
โดยจัดท าการประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นไป
แล้ว 

     2. แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านทาน 
เป็นแบบติดตามตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือติดตามผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่น โดยมีก าหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการด าเนินงานประจ าปี 

     3. แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์เป็นแบบประเมินตนเอง   
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ประเมินผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้ และมี
ก าหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ 1 ครั้ง คือภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

 

       5. ระเบียบวิธีการในการติดตามและประเมินผล 
 ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ซึ่งต้องก าหนด
วิธีการติดตามและประเมิน  ก าหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล  โดยมีองค์ประกอบที่ส าคัญ  ๒  ประการ  
ดังนี้ 
 ๕.๑  ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา   ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา  มีองค์กระกอบ  ๔  ประการ  ดังนี้ 

  (๑)  ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล   ได้แก่  คณะกรรมการติดตามและประเมิน  ผู้รับผิดชอบ
แผนพัฒนา  สมาชิกสภา  ประชาชนในท้องถิ่น  ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  และผู้มีส่วนได้เสีย ( stakeholders) ในท้องถิ่น  
ผู้รับผิดชอบโครงการ   
  (๒)  ขั้นตอนในการติดตามและประเมินผล (รายละเอียดตามหัวข้อที่ 4 ข้างต้น) 
  (๓)  ห้วงระยะเวลาในการติดตามและประเมินผล  
 คณะกรรมการต้องด าเนินการติดตามรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  
พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบ
ห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดย
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  

(๔)  เครื่องมือ  อันได้แก่   

เครื่องมือ  อุปกรณ์  สิ่งที่ใช้เป็นสื่อส าหรับการติดตามและประเมินผล เพ่ือใช้ในการรวบรวมข้อมูลแผนพัฒนา
ท้องถิ่นที่ได้ก าหนดขึ้น  ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น  ข้อมูลดังกล่าวเป็นได้ท้ังข้อมูลเชิงปริมาณ  และข้อมูลเชิงคุณภาพ  
มีความจ าเป็นและส าคัญในการน ามาหาค่าและผลของประโยชน์ที่ได้รับจากแผนพัฒนา ท้องถิ่น   แบบติดตามและ
ประเมินผลโครงการส าหรับแผนพัฒนา ท้องถิ่นเพ่ือความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ   แบบตัวบ่งชี้ของการ
ปฏิบัติงาน  แบบบันทึกข้อมูล  แบบรายงาน  เพื่อน าไปวิเคราะห์ทางสถิติ  และการหาผลสัมฤทธิ์โดยรูปแบบต่างๆ ที่
สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น   
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(๕)  กรรมวิธี  อันได้แก่  

เป็นวิธีการติดตามและประ เมินผล จะต้องศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์  ซึ่งเป็นการตรวจดูเอกสาร
หลักฐานต่างๆ ที่เป็นทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น  โดยด าเนินตรวจสอบ
เอกสารหลักฐานต่างๆ  อันได้แก่แผนพัฒนา ท้องถิ่น  แผนการด าเนินการ  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  การลงนาม
ในสัญญา  การเบิกจ่ายงบประมาณ  เอกสารการด าเนินโครงการ  ทรัพย์สินต่างๆ มีอยู่จริงหรือไม่  สภาพของทรัพย์สิน
นั้นเป็นอย่างไร อันได้แก่  ครุภัณฑ์  ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  กลุ่มผลประโยชน์ต่างๆ เพื่อตรวจดูว่าด าเนินการให้เป็นไป
ตามวัตถุประสงค์และรายงานจากระบบสารสนเทศเพ่ือการวางแผนและประเมินผลของ อปท. (e-plan)  

๕.๒  วิธีในการติดตามและประเมินผล 
(๑)  การออกแบบการติดตามและประเมินผล   

ด าเนินการออกแบบการติดตามประเมินผล  เริ่มจากการเก็บรวบรวมข้อมูล  การน าข้อมูลมาวิเคราะห์  
เปรียบเทียบ  สรุปผลเสนอแนะการแก้ไขปัญหา   

(๒)  วิธีการเก็บรวมรวมข้อมูลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา   
โดยด าเนินการเก็บข้อมูลจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  แผนพัฒนาท้องถิ่น  แผนการด าเนิน งาน  ข้อบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย  เอกสารการเบิกจ่าย  ภาพถ่าย  ทะเบียนและรายงานจากระบบสารสนเทศเพ่ือกา รวางแผนและ
ประเมินผลของ อปท. (e-plan) 

     6. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล 
๑)  ท ารู้ว่าการน านโยบายไปปฏิบัติมีสมรรถภาพในการจัดการและบริหารมากน้อยเพียงใด 
๒)  เห็นจุดส าคัญที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขอย่างชัดเจน  ทั้งวัตถุประสงค์ของแผนงาน  ขั้นตอนการปฏิบัติ  

ทรัพยากรที่ต้องใช้ ช่วงเวลาที่จะต้องกระท าให้เสร็จ  ซึ่งจะท าให้แผนงานมีความเหมาะสมต่อการน าไปปฏิบัติให้บรรลุ
วัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

๓)  ท าให้ทราบว่าจะต้องเปลี่ยนแปลงโครงการอย่างไรบ้างให้เหมาะสม  ระดับการเปลี่ยนแปลงมากน้อยแค่
ไหน  การเปลี่ยนแปลงจะก่อให้เกิดผลกระทบอะไรบ้าง  อาทิ  เช่น  การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์บางส่วน การเปลี่ยน
แนวทางการปฏิบัติ  หรือการเปลี่ยนแปลงหน่วยงานที่รับผิดชอบการน าโครงกาไปปฏิบัติ เป็นต้น     

๔)  ท าให้ทราบว่ามาตรการหรือกิจกรรมที่ใช้อยู่มีข้อบกพร่องอะไรบ้าง  ข้อบกพร้องดังกล่าวเกิดจากสาเหตุ
อะไร  เพื่อน ามาประมวลผลเพื่อแสวงหาแนวทางแก้ไขปรับปรุงมาตรการใหม่ให้เหมาะสมต่อการน าไปปฏิบัติให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ยิ่งขึ้น 

๕)  ท าให้ทราบว่าขั้นตอนใดบ้างที่มีปัญหาอุปสรรค  และปัญหาอุปสรรคเหล่านั้นเกิดจากสาเหตุอะไรเมื่อ
ทราบข้อมูลทั้งหมด  การประเมินผลจะเป็นเครื่องมือส าคัญในการปรับปรุงขั้นตอนการท างานของแผนงานให้มีความ
กระจ่างชัด  เพ่ือขจัดปัญหาอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนในแต่ละข้ันตอนให้หมดไป 

๖)  ท าให้ทราบว่าแผนงานที่น าไปปฏิบัติมีจุดแข็ง ( stregths) และจุดอ่อน ( weaknesses)  อะไรบ้าง และ
จุดอ่อนที่พบเกิดจากสาเหตุอะไรและจะแก้ไขได้อย่างไร  เมื่อได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลครบถ้วนแล้ว ผลการวิเคราะห์จะ
น าไปสู่การพัฒนาแผนงานให้มีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
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๗)  ท าให้ผู้ให้การสนับสนุนการน าโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนการประเมินผลทราบผลของการน า

นโยบายไปปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงค์เพียงใด  มีปัญหาอุปสรรคที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขโครงการหรือไม่ (ผู้สนับสนุนทาง
การเงินมี  ๒ ส่วน  คือ ส่วนแรก คือ ผู้สนับสนุนการเงินแก่โครงการ เพ่ือให้การน าโครงการไปปฏิบัติประสบผลส าเร็จ  
และส่วนที่สอง  คือ ผู้ให้การสนับสนุนทางการเงินเพื่อท าการประเมินผลโครงการ  ทั้งผู้ให้การสนับสนุนการน าโครงการ
ไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนทางการเงิน  เพื่อท าการประเมินผลต่างๆ)      

๘)  การประเมินจะชี้ให้เห็นว่าแนวความคิดริเริ่มใหม่ในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นประสบความส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้เพียงใด มีปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานอย่างไรบ้าง และปัญหาอุปสรรคเหล่านี้ได้ผล
เพียงใด  และหรือจะต้องปรับปรุงในส่วนใดบ้าง       

๙)  การประเมินจะท าให้เกิดความกระจ่างชัดว่าโครงการใดที่น าไปปฏิบัติแล้วได้ผลดีสมควรจะขยายโครงการ
ให้ครอบคลุมกว้างข วางยิ่งขึ้นหรือโครงการใดมีปัญหาอุปสรรคมากและไม่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาของสังคมควร
จะยุติโครงการเสียเพื่อลดความสูญเสียให้น้อยลง  หรือในกรณีท่ีมีโครงการทีมีลักษณะแข่งขันกันการประเมินผลจะท า
ให้ทราบว่าโครงการใดมีประสิ ทธิภาพในการแก้ไขปัญหาของสาธารณชนสมควรสนับสนุนให้ด าเนินการต่อไป ส่วน
โครงการที่ไม่ประสบความส าเร็จ หรือให้ผลตอบแทนน้อยกว่ามาก ก็ควรยกเลิกท้ิงเสีย     
     7.  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านทาน 

  1.  นายถิ่น         พรายประทีป      ประธานสภา อบต.   ประธาน กรรมการ 
1.  นายสัมฤทธิ์    เนียมเกิด      สมาชิกสภา อบต.    กรรมการ 

  2.  นายอ าพร      เอี่ยมอาจ      สมาชิกสภา อบต.    กรรมการ 
  3.  นายเสริม      ประสม       สมาชิกสภา อบต.     กรรมการ 
  4.  นายกาญจนพล    ประสาตร์      ตัวแทนประชาคม    กรรมการ 
  5.  นางสาวจิราภรณ์  มิชสิน      ตัวแทนประชาคม    กรรมการ 
  6.  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านทาน      ผูแ้ทนภาคราชการ  ก รรมการ 
  7.  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านดงห้วยหลวง                 ผู้แทนภาคราชการ กรรมการ  

8. นายเลื่อน       นกน่วม      ผู้ทรงคุณวุฒิ               กรรมการ 
  9. นายอบ          บัวตูม          ผู้ทรงคุณวุฒิ                        กรรมการ 
  10. ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านทาน                                            กรรมการ 
  11 . ผู้อ านวยการกองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านทาน              กรรมการ 

12. หัวหน้าส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านทาน                       กรรมการ 
  1 3. นักวิเคราะห์นโยบายและแผนองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านทาน             เลขานุการ 
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รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
 
บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านทาน  ที่ได้รับการ
แต่งตั้งตามระเบียบฯ ต้องก าหนดแนวทาง  วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดยให้มีการประชุมก าหนด
แนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลและออกพ้ืนที่สุ่มตรวจติดตามประเมินผลโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินงาน
เพ่ือการติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านทานดังนั้น  เพื่อให้สอดคล้อง
กับระเบียบฯ และการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้สอดคล้องกับปัญหาความต้องการและแนวทางการพัฒนาที่
เหมาะสมกับพ้ืนที่และสถานการณ์ภายนอก จึงต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล
บ้านทานปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบเดือนธันวาคม พ.ศ. 2563 ขึ้น  และสรุปรายงานผลเสนอต่อนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้านทาน  เพ่ือให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านทานเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  
บ้านทาน เสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านทานและประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาให้ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านทานโดยทั่วกันตามล าดับต่อไป 

 

ปัจจุบันการติดตามและประเมินผลนับว่ามีความส าคัญและจ าเป็นต่อการบริหารงานเป็น  อย่างยิ่ง 
เนื่องจากการติดตามและประเมินผลเป็นการประเมินผลงานการปฏิบัติงานของปีที่ผ่านมา ว่ามีความสอดคล้องกับ
แผนงานที่ได้วางเอาไว้หรือไม่รวมทั้งการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนอย่างแท้จริง องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านทาน  
ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีภาระหน้าที่ที่จะต้องให้การบริการแก่ประชาชนชุมชนจึงจ าเป็นที่จะต้องมีการ
จัดท าแผนติดตามและประเมินผล เพื่อวัดถึงประสิทธิภาพประสิทธิผลของการด าเนินการในด้านต่างๆ เพื่อใช้
เปรียบเทียบการท างานของปีที่ผ่านมาอีก 
 

  จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านทาน  ซึ่งคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ได้ติดตามและรายงานตามแบบที่ก าหนด จึงขอสรุปผลการรายงาน ดังนี้  
   
  แบบท่ี 1  แบบช่วยก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านทาน  
  ส่วนที่ 1  จากการประเมินและติดตามผลพบว่า  ได้มีการ มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นมีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นมีการจัดตั้ง
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นมีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นมีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์  

ส่วนที่ 2 จากการประเมินและติดตามผลพบว่า  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ครบถ้วนเป็นไปตาม
กระบวนการที่ก าหนด ดังแบบรายงานดังนี้ 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ 2 
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แบบท่ี 1     แบบช่วยก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ของท้องถิ่นโดยตัวเอง 
 
 

ค าชี้แจง: แบบที่ 1 เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านทาน โดย
จะท าการประเมินและรายงานทุกๆครั้ง หลังจากท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านทานได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว  
 

ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  :   องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านทาน 
 

ประเด็นการประเมิน 
มีการ

ด าเนินงาน 
ไม่มีการ
ด าเนินงาน 

ส่วนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น   
1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น    
2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
3. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่อง   
4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
6. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผน  
ยุทธศาสตร์ 

  

ส่วนที่ 2 การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
7. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาส าคัญของท้องถิ่นมาจัดท าฐานข้อมูล   
8. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผน   
9. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น ( swot) เพ่ือประเมินสถานภาพการ 
พัฒนาท้องถิ่น 

  

10. มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ 
ศักยภาพของท้องถิ่น 

  

11. มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ 
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

  

12. มีการก าหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน   
13. มีการก าหนดเปูาหมายการพัฒนาท้องถิ่น   
14. มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา   
15. มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ 
จังหวัด 

  

16. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   
17. มีการจัดท าบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์   
18. มีการก าหนดรูปแบบการติดตามประเมินแผนยุทธศาสตร์   
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แบบท่ี 2    แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านทาน 
 

 

การรายงานผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณพ.ศ.2563 
 
  ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.  2548 
ข้อ 30(5) แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 (3) รายงานผลและเสนอ
ความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภา
ท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  โดยอย่างน้อยปีละ หนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  
 

ดังนั้นเพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังกล่าวข้างต้น  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านทาน  จึงขอประกาศผลการ
ด าเนินงานการจัดท างบประมาณการใช้จ่าย และผลการด าเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่นในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2563 มาเพ่ือให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการ
ตรวจสอบและก ากับการบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านทานดังนี้ 

 
 
 

     "บ้านทานน่าอยู่  สาธารณูปโภคครบครัน ส่งเสริมคุณภาพชีวิตท่ีดี พร้อมก้าวสู่ประชาชนคมอาเซียน" 

 
 

         1. ยุทธศาสตร์ด้านบริหารจัดการน้ า  

1.1 จัดหาแหล่งน้ า จัดท าระบบการส่งน้ า เพื่อการเกษตรให้ครอบคลุมทุกหมู่บ้านในต าบลบ้านทาน 
                   1.2 จะด าเนินการปรับปรุงพัฒนาและขยายเขตประปาให้สามารถเข้าถึงทุกครัวเรือนโดยค านึงถึงความ
คุ้มค่าและประโยชน์ส่วนรวมที่ได้รับในเชิงปริมาณภายใต้งบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลและโดยขอรับการ
สนับสนุนจากหน่วยงานอื่น 

 1.3 บ ารุงรักษาแหล่งน้ าคูคลองทางธรรมชาติ 
1.4  สนับสนุนให้มีการเก็บกักน้ าเพื่ออุปโภคบริโภค และการเกษตร 
1.5 การจัดเก็บค่าน้ าประปาให้เป็นระบบมาตรฐาน 

 2. ยุทธศาสตร์ด้านคมนาคม ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ  

          2.1 การคมนาคม  ขาดงบประมาณในการด าเนินงาน  ปัญหาถนน  เส้นทางคมนาคมไม่สะดวก  
เนื่องจากเส้นทางที่มีอยู่บางส่วนยังไม่ได้มาตรฐาน เป็นหลุมเป็นบ่อ ความต้องการของประชาชน คือ ปรับปรุงเส้นทาง
คมนาคมให้สะดวก ปลอดภัย  ให้ครอบคลุมทั่วถึง 

         2 .๒  ไฟฟูาแสงสว่าง ปัญหาไฟฟูาส่องสว่างสาธารณะไม่ทั่วถึง ความต้องการของประชาชน คือ เพิ่มไฟฟูาส่อง
สว่างสาธารณะให้ครอบคลุมทั่วถึงพ้ืนที่ภายในต าบลบ้านทาน 

 
2.3.... 

 

ยุทธศาสตร์ 

วิสัยทัศน์(Vision) 
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          2.3  ปัญหาการเกิดอุบัติเหตุตามบริเวณทางแยก ทางโค้ง ทางเชื่อม ท าให้ประชาชนได้รับความ
เสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน ความต้องการของประชาชน คือ จัดท าปูายบอกการเตือนภัย ปูองกันอุบัติภัย  และจัดท า
ปูายบอกเขต  ปูายประชาสัมพันธ์  ปูายจราจรและปูายซอยต่าง ๆ 

 3. ยุทธศาสตร์ด้าน การส่งเสริมบ ารุง และอนุรักษ์สถาบันทางศาสนาศิลปะวัฒนธรรม จารีตประเพณี   
ภูมิปัญญาท้องถิ่นในวันส าคัญต่างๆ 

3.1  ส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาประจ าวัดในต าบลทุกวันพระ    
  3.2  ส่งเสริมวันส าคัญทางศาสนา ทุกศาสนา 
  3.4  ส่งเสริมขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม และวันส าคัญต่าง ๆ เช่น  วันสงกรานต์   
 วันแม่แห่งชาติ ฯลฯ 
  3.5 อนุรักษ์ฟ้ืนฟูศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณี อันดีงามของท้องถิ่น 

 4. ยุทธศาสตร์ด้าน การส่งเสริมบ ารุง และอนุรักษ์สถาบันทางศาสนาศิลปวัฒธรรม จารีตประเพณี ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นในวันส าคัญต่างๆ 

4.1 ส่งเสริมบ ารุงรักษาสถาบันทางศาสนาและวันส าคัญต่างๆ 
4.2 ส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น  
4.3 ส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยและสถาบันของชาติ 

 5. ยุทธศาสตร์ด้าน การส่งเสริมและพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

5.1 การปลูกฝังและสร้างจิตส านึกในการรักษาความสะอาดฃองธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
5.2 พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ตามสถานท่ีต่างๆ  
5.3 บ าบัด และจัดการขยะมูลฝอย  

 6. ยุทธศาสตร์ด้าน การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน 

6.1 ประชาชนยังขาดการสนับสนุนในด้านการเกษตร ความต้องการประชาชน คือ สนับสนุนการท า
การเกษตรและการเลี้ยงสัตว์ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงและยั่งยืน 

6.2 ประชาชนไม่มีอาชีพเสริมและรายได้ไม่พอกับรายจ่าย ความต้องการของประชาชน คือ ส่งเสริม 
พัฒนาอาชีพเพ่ือเพ่ิมพูนรายได้แก่ประชานในพื้นที่ต าบลบ้านทาน 

          6.3 ผลผลิตทางการเกษตรไม่มีตลาดรองรับที่เพียงพอ ความต้องการของประชาชน คือ สนับสนุนให้มี
ตลาดนัดเพ่ือวางจ าหน่ายสินค้าจากชุมชน 

6.4 ประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจ ในการจัดตั้งกลุ่มอาชีพ คือ สนับสนุนและส่งเสริมอบรมให้
ความรู้ขั้นตอนในการจัดตั้งกลุ่ม รวมถึงส่งเสริมด้านอาชีพ  
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 7. ยุทธศาสตร์ด้าน การบริหารจัดการที่ดี  

7.1 ประชาชนยังขาดความร่วมมือในกระบวนการบริหารงาน ความต้องการของประชาชน คือ 
สนับสนุนการกรบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนภายใต้หลักประชารัฐ กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน ร่วมคิด 
ร่วมท า ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ไขปัญหาปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

7.2 ประชาชนบางกลุ่มยังมีความเข้าใจที่ไม่ตรงกันในเรื่องของการเมือง การปกครอง ระบบการ
พัฒนาท้องถิ่น ซึ่งก่อให้เกิดความขัดแย้ง กับความต้องการของประชาชน คือ สนับสนุนให้ประชาชนและบุคคลภายนอก
ได้มีส่วนร่วมในการท างานขององค์กร  

7.3 ในการจัดเก็บรายได้ประชาชนยังไม่ให้ความร่วมมือในการช าระภาษี คือ จัดให้มีการจัดเก็บ
เคลื่อนที่ให้บริการประชาชนเข้าถึงทุกหมู่บ้าน 

7.4 อบต.ยังขาดอาคารสถานที่ในการให้บริการประชาชน ความต้องการของประชาชน คือ จัดให้มี
การอาคารสถานที่ให้บริการอย่างเพียงพอ และการปรับปรุงระบบ กระบวนการท างานของบุคลากร อบต.ให้ทันสมัย
และบริการในเชิงรุก 

7.5 ประชาชนยังขาดช่องทางในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร ความต้องการของประชาชน คือ ส่งเสริมและ
จัดให้มีการประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ เช่น ปูายประชาสัมพันธ์ แหล่งข้อมูลต่างๆ หอกระจายข่าว ฯลฯ 
 

 

 1. เพ่ือให้ประชาชนมีน้ าเพื่อการอุปโภค  บริโภค  และการเกษตรอย่างเพียงพอ  
 2. เพ่ือชุมชนมีระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ด้านโครงสร้างพื้นฐานให้มีมาตรฐาน 
 3. เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตในเรื่องต่างๆให้เป็นที่พ่ึงพอใจของประชาขน 
 4. มีสถาบันทางศาสนาศิลปะ วัฒนธรรมขนมธรรมเนียมประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวันส าคัญต่างๆ 
  5. เพ่ือให้ชุมชนสามารถรักษาวิถีชีวิตการเกษตรไม่ท าลายสิ่งแวดล้อม อนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติให้สมดุลกับ

 ระบบนิเวศให้มีการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน ในชุมชนให้มีความสามัคคีเข้มแข็ง 
 6. เพ่ือให้ประชาชนสามารถพ่ึงพาตนเองได้และมีรายได้เพ่ิมมากข้ึน   
 7. อบต.มีการบริหารจัดการที่ดีมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาลและมีการเตรียมพร้อมในทุกด้าน  
ง.การวางแผน 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านทานได้จัดท าแผนพัฒนา ท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565 )            
ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 โดยผ่านการมีส่วน
ร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคมการประชุมกรรมการชุมชนเพ่ือรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริง
ของประชาชนในพื้นท่ีก่อนน ามาจัดท าโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปีต่อไป 

 องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านทาน ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เมื่อวันที่ 
18  เดือน  พฤศจิกายน พ.ศ.2562  โดยได้ก าหนดโครงการที่จะด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
2564)  

 

เป้าประสงค์ 
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ยุทธศาสตร ์
2561 2562 2563 2564 2565 

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
บริหารจัดการน้ า 

46 0.00 46 500,000.00 46 6,074,000.00 46 31,950,200.00 46 16,988,025.00 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

78 7,194,800.00 78 1,136,230.00 78 18,973,313.00 78 56,426,050.00 78 46,824,000.00 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านพัฒนา
คุณภาพชีวิตและ
เศรษฐกิจชุมชน 
สนับสนุนส่งเสริม
สถาบันต่าง ๆ 

42 5,610,000.00 42 5,950,000.00 42 6,642,000.00 42 7,090,000.00 42 6,790,000.00 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
ส่งเสริมและพัฒนา
การศึกษา 
นันทนาการทุกระดับ 

26 45,000.00 26 425,000.00 26 860,000.00 26 910,000.00 26 670,000.00 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
ส่งเสริมบ ารุง อนุรักษ์
สถาบันทางศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม จารีต
ประเพณี ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นและส่งเสริม
สถาบันต่างๆ 

15 235,000.00 15 285,000.00 15 995,000.00 15 795,000.00 15 595,000.00 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
ส่งเสริมอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

14 140,000.00 14 20,000.00 14 600,000.00 14 651,000.00 14 365,000.00 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
บริหารจัดการที่ดี 

20 250,000.00 20 803,000.00 20 2,059,540.00 20 2,464,540.00 20 1,060,000.00 

รวม 241 13,474,800.00 241 9,119,230.00 241 36,203,853.00 241 100,286,790.00 241 73,292,025.00 
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สรุปผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล 
   การสรุปผลในภาพรวมทั้งหมดที่อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.2561–๒๕๖๕ (พ.ศ.๒๕๖3) ที่อยู่ใน
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี/เพ่ิมเติม จ่ายขาดเงินสะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โอนตั้งจ่ายใหม่ โอนงบประมาณเพ่ิม           
มีรายละเอียดดังนี ้
 

โครงการที่บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

ยุทธศาสตร์ 
2561 2562 2563 2564 2565 

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 

พัฒนาด้านบริหารจัดการน้ า 

 

- 

 

- 3 500,000 4 1,750,000 16 11,100,000 

 

11 

 

9,738,025 

พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 11 5,452,200 3 985,000 18 8,994,033 13 

 

7,196,615 

 

10 

 

6,515,000 

พัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและ
เศรษฐกิจชุมชน สนับสนุน
ส่งเสริมสถาบันต่างๆ 

8 5,610,000 16 6,753,000 41 6,840,000 42 7,340,000 41 6,840,000 

พัฒนาด้านส่งเสริมและพัฒนา
การศึกษา นันทนาการทุก
ระดับ 

1 30,000 6 560,000 14 820,000 9 650,000 10 670,000 

พัฒนาด้านการส่งเสริมบ ารุง
และอนุรักษ์ทางศาสนา
ศิลปวัฒธรรม จารีตประเพณี 
ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัน
ส าคัญต่างๆ 

7 235,000 7 285,000 15 1,065,000 14 965,000 13 665,000 

พัฒนาด้านส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวและอนุรักษ์
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

1 340,000 1 20,000 10 600,000 11 565,000 10 365,000 

พัฒนาด้านการบริหารจัดการ
ที่ดี 

1 250,000 4 803,000 15 2,059,540 17 1,060,000 
12 1,060,000 

รวม 29 11,917,200 40 9,906,000 117 22,128,578 117 28,875,615 107 25,853,025 
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รายงานแผน 5 ปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2565 
อบต.บ้านทาน 

งาน หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย โครงการ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 project_id 

งบกลาง งบกลาง เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 
จัดสวัสดิการสงเคราะห์ให้แก่ผู้สูงอายุ  
คนพิการ ผู้ปุวยเอดส์ 

5,300,000.00 5,300,000.00 5,300,000.00 5,300,000.00 5,300,000.00 523400 

งบกลาง งบกลาง เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 
สนับสนุนกิจกรรม สปสช.เพื่อบริการ
สาธารณสุขชุมชน(โครงการจัดระบบ
หลักประกันสุขภาพระดับท้องถ่ิน) 

0.00 0.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00 523801 

รวมหมวดงบกลาง 5,300,000.00 5,300,000.00 5,340,000.00 5,340,000.00 5,340,000.00 
 

งานบริหารท่ัวไป ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ 

การด าเนินการตามนโยบายเร่งด่วนของ
รัฐหรือหน่วยงานอื่น 

0.00 0.00 70,000.00 70,000.00 70,000.00 475043 

การรักษาความสงบ
ภายใน 

ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ 

โครงการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
ต่างๆ 

0.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 475969 

งานปูองกันภัยฝุายพล
เรือนและระงับอัคคีภัย 

ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ 

โครงการฝึกอบรมและทบทวนอาสาสมัคร
ปูองกันภัยฝุายพลเรือน 

0.00 0.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 475398 

งานส่งเสริมและ
สนับสนุนความเข้มแข็ง
ชุมชน 

ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ 

โครงการส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินงาน
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

0.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 499179 

งานบริหารท่ัวไป ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ 

จัดท าหนังสือ/วารสาร/แผ่นพับ/พอคเก็ต
บุค/เว็ปไซต์/สื่อโซเชียลต่างๆ เกี่ยวกับ
การปฏิบัติงานในองค์กร 

0.00 0.00 0.00 100,000.00 100,000.00 670679 

งานไฟฟูาถนน ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ 

ติดต้ังไฟฟูาทางสาธารณะและขยายเขต
ไฟฟูา ม.1- ม.6 ต าบลบ้านทาน 

0.00 0.00 0.00 100,000.00 100,000.00 474769 

งานปูองกันภัยฝุายพล
เรือนและระงับอัคคีภัย 

ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ 

สนับสนุนกิจการอาสาสมัครปูองกันฝุาย
พลเรือน (อปพร.) 

0.00 0.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 475708 

งานบริหารท่ัวไป
เกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน 

ค่าใช้สอย 

รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับ
การปฏิบัติราชการท่ีไม่
เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ 

ก่อสร้างเตาเผาขยะ 120,000.00 0.00 55,000.00 0.00 0.00 658060 

งานส่งเสริมและ
สนับสนุนความเข้มแข็ง
ชุมชน 

ค่าใช้สอย 

รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับ
การปฏิบัติราชการท่ีไม่
เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ 

การจัดเก็บข้อมูล จปฐ. 0.00 0.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 478546 

งานบริหารท่ัวไป ค่าใช้สอย 

รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับ
การปฏิบัติราชการท่ีไม่
เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ 

การประชุม อบต.สัญจร ในเขตอ าเภอ
บ้านลาด รับรองและพิธีการ 

0.00 0.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 659552 

งานบริหารท่ัวไป ค่าใช้สอย 

รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับ
การปฏิบัติราชการท่ีไม่
เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ 

ค่าใช้จ่ายส าหรับการเลือกต้ังของ อบต. 
ตามท่ี คณะกรรมการเลือกต้ังก าหนดและ
การประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับ
ประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน 

0.00 0.00 300,000.00 200,000.00 0.00 549463 

งานส่งเสริมการเกษตร ค่าใช้สอย 

รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับ
การปฏิบัติราชการท่ีไม่
เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ 

โครงการ "รักน้ า รักปุา รักษาแผ่นดิน" 0.00 0.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 565736 
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งานส่งเสริมและ
สนับสนุนความเข้มแข็ง
ชุมชน 

ค่าใช้สอย 

รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับ
การปฏิบัติราชการท่ีไม่
เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ 

โครงการ Big Cleaning Day 0.00 0.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 563821 

งานบริหารท่ัวไป
เกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน 

ค่าใช้สอย 

รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับ
การปฏิบัติราชการท่ีไม่
เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ 

โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีต
เสริมเหล็กสายเลียบคลอง ชลประทาน 
สาย 24 (บ้านทาน-ไร่โคก) หมู่ท่ี 3 

0.00 0.00 0.00 5,000,000.00 0.00 874186 

งานบริหารท่ัวไป
เกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน 

ค่าใช้สอย 

รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับ
การปฏิบัติราชการท่ีไม่
เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ 

โครงการก าจัดวัชพืชพร้อมตัดกิ่งไม้ชายฝั่ง
คลองบางจาก ต าบลบ้านทาน 

0.00 0.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 658382 

งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา 

ค่าใช้สอย 

รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับ
การปฏิบัติราชการท่ีไม่
เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ 

โครงการแข่งขันวิชาการด้านทักษะของ
เด็กปฐมวัย 

5,000.00 5,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 525355 

งานบริหารท่ัวไป
เกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน 

ค่าใช้สอย 

รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับ
การปฏิบัติราชการท่ีไม่
เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ 

โครงการคลองสวย น้ าใส 0.00 0.00 200,000.00 200,000.00 0.00 658640 

งานกีฬาและ
นันทนาการ 

ค่าใช้สอย 

รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับ
การปฏิบัติราชการท่ีไม่
เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ 

โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชน
ประชาชน ต้านยาเสพติด 

0.00 30,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 548776 

งานบริหารท่ัวไป ค่าใช้สอย 

รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับ
การปฏิบัติราชการท่ีไม่
เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ 

โครงการจัดการด้านสาธารณูปการต่างๆ 
ด้านสาธารณะในเขตพื้นท่ีต าบลบ้านทาน 

0.00 0.00 500,000.00 500,000.00 500,000.00 669641 

งานบริหารท่ัวไป
เกี่ยวกับศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

ค่าใช้สอย 

รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับ
การปฏิบัติราชการท่ีไม่
เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ 

โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ 
พระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัว 

0.00 0.00 80,000.00 80,000.00 80,000.00 550200 

งานศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถ่ิน 

ค่าใช้สอย 

รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับ
การปฏิบัติราชการท่ีไม่
เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ 

โครงการจัดกิจกรรมวันส าคัญทางศาสนา
และงานทางรัฐพิธ ี

0.00 50,000.00 100,000.00 0.00 0.00 563478 

งานบริหารท่ัวไป
เกี่ยวกับศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

ค่าใช้สอย 

รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับ
การปฏิบัติราชการท่ีไม่
เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ 

โครงการจัดงานเฉลิมฉลองพระ
ชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทินดา 
พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 

0.00 0.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 550110 

งานศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถ่ิน 

ค่าใช้สอย 

รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับ
การปฏิบัติราชการท่ีไม่
เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ 

โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 550250 

งานบริหารท่ัวไป ค่าใช้สอย 

รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับ
การปฏิบัติราชการท่ีไม่
เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ 

โครงการจัดต้ังศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 0.00 0.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 668811 

งานบริหารท่ัวไป ค่าใช้สอย 

รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับ
การปฏิบัติราชการท่ีไม่
เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ 

โครงการจัดต้ังศูนย์ด ารงธรรม 0.00 0.00 0.00 5,000.00 5,000.00 668957 
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งานส่งเสริมการเกษตร ค่าใช้สอย 

รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับ
การปฏิบัติราชการท่ีไม่
เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ 

โครงการจัดท าปุ๋ยชีวภาพและปลูกผัก
ปลอดสารพิษ 

0.00 0.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 565310 

งานบริหารท่ัวไป ค่าใช้สอย 

รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับ
การปฏิบัติราชการท่ีไม่
เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ 

โครงการจัดท าแผนท่ีภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน 

0.00 0.00 200,000.00 0.00 0.00 670226 

งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา 

ค่าใช้สอย 

รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับ
การปฏิบัติราชการท่ีไม่
เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ 

โครงการจัดท าแหล่งเรียนรู้ประจ าต าบล
บ้านทาน 

0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 524652 

งานศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถ่ิน 

ค่าใช้สอย 

รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับ
การปฏิบัติราชการท่ีไม่
เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ 

โครงการจัดนิทรรศการแห่เทียน
เข้าพรรษา 

10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 550303 

งานส่งเสริมการเกษตร ค่าใช้สอย 

รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับ
การปฏิบัติราชการท่ีไม่
เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ 

โครงการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการในการ
ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
พอเพียงท้องถ่ิน (ด้านการเกษตรและ
แหล่งน้ า) 

20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 657803 

งานส่งเสริมและ
สนับสนุนความเข้มแข็ง
ชุมชน 

ค่าใช้สอย 

รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับ
การปฏิบัติราชการท่ีไม่
เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ 

โครงการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้านและ
ต าบลนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน 

25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 518074 

งานบริหารท่ัวไป
เกี่ยวกับสาธารณสุข 

ค่าใช้สอย 

รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับ
การปฏิบัติราชการท่ีไม่
เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ 

โครงการจัดสวัสดิภาพสัตว ์ 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 519610 

งานบริหารท่ัวไป
เกี่ยวกับศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

ค่าใช้สอย 

รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับ
การปฏิบัติราชการท่ีไม่
เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ 

โครงการเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระ
นางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ พระ
บรมราชชนนีพันปีหลวง 

50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 549985 

งานบริหารท่ัวไป
เกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน 

ค่าใช้สอย 

รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับ
การปฏิบัติราชการท่ีไม่
เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ 

โครงการติดต้ังระบบทอกระจายข่าวไร้
สาย 

0.00 0.00 500,000.00 500,000.00 0.00 671098 

งานบริหารท่ัวไป
เกี่ยวกับศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

ค่าใช้สอย 

รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับ
การปฏิบัติราชการท่ีไม่
เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ 

โครงการท่ีเกี่ยวเน่ืองหรือสนับสนุน
สถาบันพระมหากษัตริย์และสถาบัน
ศาสนาศิลปวัฒนธรรม 

0.00 0.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 563070 

งานบริหารท่ัวไป ค่าใช้สอย 

รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับ
การปฏิบัติราชการท่ีไม่
เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ 

โครงการปกปูองสถาบันส าคัญของชาติ
และจัดงานท่ีเกี่ยวข้องกับส าคัญต่างๆ 
ของสถาบันพระมหากษัตริย์ 

0.00 0.00 80,000.00 80,000.00 80,000.00 549708 

งานก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ค่าใช้สอย 

รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับ
การปฏิบัติราชการท่ีไม่
เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ 

โครงการปรับปรุง/ต่อเติมอาคาร
เอนกประสงค์บริเวณที่ท าการองค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้านทาน 

0.00 0.00 0.00 500,000.00 0.00 671542 

งานก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ค่าใช้สอย 

รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับ
การปฏิบัติราชการท่ีไม่
เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ 

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารท่ีท า
การองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านทาน 

0.00 303,000.00 0.00 0.00 0.00 671331 
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งานบริหารท่ัวไป
เกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน 

ค่าใช้สอย 

รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับ
การปฏิบัติราชการท่ีไม่
เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ 

โครงการปรับปรุงหอกระจายข่าวประจ า
ต าบลและประจ าหมู่บ้าน 

0.00 0.00 344,540.00 344,540.00 0.00 670868 

งานส่งเสริมการเกษตร ค่าใช้สอย 

รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับ
การปฏิบัติราชการท่ีไม่
เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ 

โครงการปลูกต้นไม้ เน่ืองในวันต้นไม้
ประจ าชาติ 

0.00 0.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 657543 

งานบริหารท่ัวไป
เกี่ยวกับสาธารณสุข 

ค่าใช้สอย 

รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับ
การปฏิบัติราชการท่ีไม่
เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ 

โครงการปูองกันและควบคุมโรคระบาด/
โรคติดต่อหรือโรคไม่ติดต่อท่ีเกิดข้ึนตาม
สถานการณ์ 

100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 520653 

งานส่งเสริมและ
สนับสนุนความเข้มแข็ง
ชุมชน 

ค่าใช้สอย 

รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับ
การปฏิบัติราชการท่ีไม่
เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ 

โครงการปูองกันและลดอุบัติเหตุบนถนน
ช่วงเทศกาลต่าง ๆ 

0.00 0.00 10,000.00 10,000.00 0.00 2215832 

งานส่งเสริมและ
สนับสนุนความเข้มแข็ง
ชุมชน 

ค่าใช้สอย 

รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับ
การปฏิบัติราชการท่ีไม่
เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ 

โครงการแปรรูปน้ าตาลโตนด 0.00 0.00 0.00 50,000.00 50,000.00 2215361 

งานบริหารท่ัวไป
เกี่ยวกับสังคม
สงเคราะห์ 

ค่าใช้สอย 

รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับ
การปฏิบัติราชการท่ีไม่
เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ 

โครงการผู้สูงอายุแจ่มใส ร่างกายแข็งแรง 0.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 476773 

งานบริหารท่ัวไป ค่าใช้สอย 

รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับ
การปฏิบัติราชการท่ีไม่
เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ 

โครงการฝึกอบรมการปลูกฝังค่านิยมใน
การเป็นข้าราชการท่ีดี 

0.00 0.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 667833 

งานบริหารท่ัวไป ค่าใช้สอย 

รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับ
การปฏิบัติราชการท่ีไม่
เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ 

โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม 0.00 0.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 668419 

การรักษาความสงบ
ภายใน 

ค่าใช้สอย 

รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับ
การปฏิบัติราชการท่ีไม่
เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ 

โครงการฝึกอบรมชุดภัยพิบัติประจ า
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

0.00 0.00 0.00 250,000.00 0.00 2221718 

งานบริหารท่ัวไป ค่าใช้สอย 

รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับ
การปฏิบัติราชการท่ีไม่
เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ 

โครงการฝึกอบรมเพื่อสร้างความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการปูองกันและปราบปราม
การทุจริต 

0.00 0.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 667655 

งานบริหารท่ัวไป ค่าใช้สอย 

รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับ
การปฏิบัติราชการท่ีไม่
เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ 

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและ
เพิ่มพูนความรู้ประจ าปี 

250,000.00 0.00 250,000.00 250,000.00 250,000.00 659342 

งานบริหารท่ัวไป
เกี่ยวกับสาธารณสุข 

ค่าใช้สอย 

รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับ
การปฏิบัติราชการท่ีไม่
เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ 

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้การปูองกัน
โรคต่าง ๆ 

20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 520166 

งานบริหารท่ัวไป
เกี่ยวกับสาธารณสุข 

ค่าใช้สอย 

รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับ
การปฏิบัติราชการท่ีไม่
เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ 

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการมี
ส่วนร่วมในการคัดแยกขยะมูลฝอยและ
บริหารจัดการขยะในชุมชน 

0.00 0.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 564254 
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งานส่งเสริมและ
สนับสนุนความเข้มแข็ง
ชุมชน 

ค่าใช้สอย 

รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับ
การปฏิบัติราชการท่ีไม่
เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ 

โครงการพัฒนาทักษะชีวิต วัยใส 0.00 0.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 479877 

งานบริหารท่ัวไป
เกี่ยวกับการศึกษา 

ค่าใช้สอย 

รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับ
การปฏิบัติราชการท่ีไม่
เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ 

โครงการพัฒนาวิชาการหลักสูตรการจัด
การศึกษาปฐมวัย 

10,000.00 10,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 525728 

งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา 

ค่าใช้สอย 

รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับ
การปฏิบัติราชการท่ีไม่
เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ 

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรครูและ
บุคลากรทางการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

0.00 0.00 0.00 10,000.00 10,000.00 526770 

งานส่งเสริมและ
สนับสนุนความเข้มแข็ง
ชุมชน 

ค่าใช้สอย 

รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับ
การปฏิบัติราชการท่ีไม่
เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ 

โครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชน 0.00 0.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 479256 

งานส่งเสริมและ
สนับสนุนความเข้มแข็ง
ชุมชน 

ค่าใช้สอย 

รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับ
การปฏิบัติราชการท่ีไม่
เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ 

โครงการรณรงค์ปูองกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด 

0.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 480303 

งานบริหารท่ัวไป
เกี่ยวกับสาธารณสุข 

ค่าใช้สอย 

รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับ
การปฏิบัติราชการท่ีไม่
เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ 

โครงการรณรงค์ปูองกันและควบคุมโรค
ไข้เลือดออก 

80,000.00 80,000.00 80,000.00 80,000.00 80,000.00 518911 

งานบริหารท่ัวไป
เกี่ยวกับสาธารณสุข 

ค่าใช้สอย 

รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับ
การปฏิบัติราชการท่ีไม่
เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ 

โครงการรณรงค์ปัองกันปัญหาโรคเอดส์ 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 519252 

งานสวัสดิการสังคม
และสังคมสงเคราะห์ 

ค่าใช้สอย 

รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับ
การปฏิบัติราชการท่ีไม่
เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ 

โครงการร้อยรัก ร้อยดวงใจห่วงใย
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส 

0.00 0.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 477458 

งานส่งเสริมการเกษตร ค่าใช้สอย 

รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับ
การปฏิบัติราชการท่ีไม่
เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ 

โครงการวันดินโลก 0.00 0.00 0.00 10,000.00 10,000.00 657309 

งานบริหารท่ัวไป
เกี่ยวกับศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

ค่าใช้สอย 

รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับ
การปฏิบัติราชการท่ีไม่
เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ 

โครงการวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม วัน
คล้ายวันพระราชสมภพ รัชกาลท่ี 9 

70,000.00 70,000.00 70,000.00 70,000.00 70,000.00 549888 

งานส่งเสริมการเกษตร ค่าใช้สอย 

รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับ
การปฏิบัติราชการท่ีไม่
เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ 

โครงการเศรษฐกิจพอเพียงตามแนว
ทฤษฎีใหม่ 

0.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00 522265 

งานกีฬาและ
นันทนาการ 

ค่าใช้สอย 

รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับ
การปฏิบัติราชการท่ีไม่
เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ 

โครงการส่งเสริมการแข่งขันกีฬาและการ
ออกก าลังกายในระดับหมู่บ้าน/ต าบล 

0.00 0.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 548346 

งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา 

ค่าใช้สอย 

รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับ
การปฏิบัติราชการท่ีไม่
เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ 

โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมพัฒนา
เด็กและเยาวชน 

30,000.00 30,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00 524324 
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งานส่งเสริมและ
สนับสนุนความเข้มแข็ง
ชุมชน 

ค่าใช้สอย 

รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับ
การปฏิบัติราชการท่ีไม่
เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ 

โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพ 0.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 496780 

งานส่งเสริมและ
สนับสนุนความเข้มแข็ง
ชุมชน 

ค่าใช้สอย 

รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับ
การปฏิบัติราชการท่ีไม่
เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ 

โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพของ
ประชาชนและการแก้ไขปัญหาการ
ว่างงาน 

0.00 0.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 501763 

งานส่งเสริมและ
สนับสนุนความเข้มแข็ง
ชุมชน 

ค่าใช้สอย 

รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับ
การปฏิบัติราชการท่ีไม่
เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ 

โครงการส่งเสริมการรวมกลุ่มแปรรูป
สินค้า สินค้าและสินค้าหน่ึงต าบล หน่ึง
ผลิตภัณฑ ์

0.00 0.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 502167 

งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา 

ค่าใช้สอย 

รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับ
การปฏิบัติราชการท่ีไม่
เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ 

โครงการส่งเสริมกิจกรรมศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กต าบลบ้านทาน 

0.00 0.00 0.00 10,000.00 10,000.00 525027 

งานศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถ่ิน 

ค่าใช้สอย 

รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับ
การปฏิบัติราชการท่ีไม่
เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ 

โครงการส่งเสริมประเพณีวันสงกรานต์ 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 550275 

งานส่งเสริมการเกษตร ค่าใช้สอย 

รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับ
การปฏิบัติราชการท่ีไม่
เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ 

โครงการส่งเสริมผลิตข้าวพันธุ์ดีต าบลบ้าน
ทาน 

0.00 0.00 12,000.00 120,000.00 120,000.00 522628 

งานส่งเสริมและ
สนับสนุนความเข้มแข็ง
ชุมชน 

ค่าใช้สอย 

รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับ
การปฏิบัติราชการท่ีไม่
เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ 

โครงการส่งเสริมพัฒนากลุ่มเลี้ยงไก ่ 0.00 0.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 500628 

งานส่งเสริมและ
สนับสนุนความเข้มแข็ง
ชุมชน 

ค่าใช้สอย 

รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับ
การปฏิบัติราชการท่ีไม่
เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ 

โครงการส่งเสริมพัฒนากลุ่มเลี้ยงโค 0.00 0.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 499746 

งานบริหารท่ัวไป
เกี่ยวกับสาธารณสุข 

ค่าใช้สอย 

รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับ
การปฏิบัติราชการท่ีไม่
เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ 

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนโครงการ
ตามพระราชด าริ (ตามสาธารณสุข) 

0.00 120,000.00 120,000.00 120,000.00 120,000.00 521901 

งานสวัสดิการสังคม
และสังคมสงเคราะห์ 

ค่าใช้สอย 

รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับ
การปฏิบัติราชการท่ีไม่
เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ 

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนา
คุณภาพชีวิตเด็กคนชรา คนพิการและ
ผู้ด้อยโอกาส 

0.00 0.00 0.00 20,000.00 0.00 2215860 

งานสวัสดิการสังคม
และสังคมสงเคราะห์ 

ค่าใช้สอย 

รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับ
การปฏิบัติราชการท่ีไม่
เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ 

โครงการส่งเสริมสนับสนุนศูนย์พัฒนา
ครอบครัวในชุมชนต าบลบ้านทาน 

0.00 0.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 477242 

งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา 

ค่าใช้สอย 

รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับ
การปฏิบัติราชการท่ีไม่
เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ 

โครงการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยเด็ก
ปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

0.00 0.00 0.00 10,000.00 10,000.00 526473 

งานบริหารท่ัวไป
เกี่ยวกับสาธารณสุข 

ค่าใช้สอย 

รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับ
การปฏิบัติราชการท่ีไม่
เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ 

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจาก
พิษสุนัขบ้า 

0.00 0.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 518391 
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งานสวัสดิการสังคม
และสังคมสงเคราะห์ 

ค่าใช้สอย 

รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับ
การปฏิบัติราชการท่ีไม่
เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ 

โครงการสานฝันวันสูงอายุ 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0.00 2215879 

งานบริหารท่ัวไป ค่าใช้สอย 

รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับ
การปฏิบัติราชการท่ีไม่
เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ 

โครงการอบรมความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับ
กฎหมายท่ัวไป 

0.00 0.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 667993 

งานบริหารท่ัวไป ค่าใช้สอย 

รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับ
การปฏิบัติราชการท่ีไม่
เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ 

โครงการอบรมตามหลักสูตรการ
ปฏิบัติงาน ตามหลักธรรมาธิบาล 

0.00 0.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 668234 

งานส่งเสริมและ
สนับสนุนความเข้มแข็ง
ชุมชน 

ค่าใช้สอย 

รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับ
การปฏิบัติราชการท่ีไม่
เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ 

โครงการอบรมผู้น าสตรีต าบลบ้านทาน 0.00 0.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 480078 

งานบริหารท่ัวไป ค่าใช้สอย 

รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับ
การปฏิบัติราชการท่ีไม่
เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ 

โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพด้านการ
จัดซื้อจัดจ้าง 

0.00 0.00 10,000.00 10,000.00 0.00 670395 

งานบริหารท่ัวไป ค่าใช้สอย 

รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับ
การปฏิบัติราชการท่ีไม่
เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ 

โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน 

0.00 0.00 50,000.00 50,000.00 0.00 668605 

งานส่งเสริมการเกษตร ค่าใช้สอย 

รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับ
การปฏิบัติราชการท่ีไม่
เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ 

โครงการอบรมเยาวชนและประชาชนรักษ์
สิ่งแวดล้อม 

0.00 0.00 0.00 10,000.00 10,000.00 564995 

งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุข
อื่นๆ 

ค่าใช้สอย 

รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับ
การปฏิบัติราชการท่ีไม่
เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ 

โครงการอาสาสมัครท้องถ่ินรักษ์โลก 0.00 0.00 0.00 30,000.00 0.00 2215911 

งานบริหารท่ัวไป
เกี่ยวกับสาธารณสุข 

ค่าใช้สอย 

รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับ
การปฏิบัติราชการท่ีไม่
เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ 

โครงการอาสาสมัครท้องถ่ินรักษ์โลก 0.00 0.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 564594 

งานก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ค่าใช้สอย 

รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับ
การปฏิบัติราชการท่ีไม่
เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ 

โครงงการปรับปรุงต่อเติมโรงจอดรถ ของ 
อบต.บ้านทาน 

0.00 500,000.00 0.00 0.00 0.00 671737 

งานส่งเสริมและ
สนับสนุนความเข้มแข็ง
ชุมชน 

ค่าใช้สอย 

รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับ
การปฏิบัติราชการท่ีไม่
เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ 

สนับสนุนกิจกรรม to be numberone 0.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 478797 

งานศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถ่ิน 

ค่าใช้สอย 

รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับ
การปฏิบัติราชการท่ีไม่
เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ 

สืบค้นภูมิปัญญาท้องถ่ินอนุรักษ์และ
วัฒนธรรมท้องถ่ิน 

0.00 0.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 550326 

งานส่งเสริมและ
สนับสนุนความเข้มแข็ง
ชุมชน 

ค่าใช้สอย 

รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับ
การปฏิบัติราชการท่ีไม่
เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ 

อุดหนุนท่ีว่าการอ าเภอบ้านลาดตาม
โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งหมู่บ้าน
ในการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

0.00 0.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 480528 
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รวมหมวดค่าใช้สอย 890,000.00 1,743,000.00 4,816,540.00 10,594,540.00 3,480,000.00 
 

งานส่งเสริมและ
สนับสนุนความเข้มแข็ง
ชุมชน 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์อื่น โครงการติดต้ังกล้องวงจรปิด CCTV 0.00 0.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 495502 

รวมหมวดค่าครุภัณฑ์ 0.00 0.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 
 

งานบริหารท่ัวไป
เกี่ยวกับอุตสาหกรรม
และการโยธา 

ค่าท่ีดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค 

โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ าคอนกรีตเพื่อ
การเกษตร สายไร่หมก หมู่ท่ี 5 (ช่วง
หน้าท่ีท าการ อบต.บ้้านทาน-คลอง
ชลประทานสาย 24) 

0.00 0.00 0.00 800,000.00 0.00 384963 

งานก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ค่าท่ีดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค 

โครงการก่อสร้างดาดคลองคอนกรีต หมู่ท่ี 
1 จากบริเวณที่นา นางพอน นกน่วม ถึง
บริเวณที่นานายหอม พูลพิพัฒน์ 

0.00 0.00 0.00 850,000.00 0.00 2214737 

งานก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ค่าท่ีดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค 

โครงการก่อสร้างดาดคลองคอนกรีต หมู่ท่ี 
1 จากบริเวณที่นา นางพอน นกน่วม ถึง
บริเวณที่นานายหอม พูลพิพัฒน์ 

0.00 0.00 0.00 850,000.00 0.00 2817205 

งานก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ค่าท่ีดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค 

โครงการก่อสร้างดาดคลองคอนกรีต หมู่ท่ี 
2 สายนาเหมือง 

0.00 0.00 0.00 800,000.00 0.00 2817222 

งานก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ค่าท่ีดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค 

โครงการก่อสร้างดาดคลองคอนกรีตหมู่ 5 
จากบริเวณที่นานายหอม พูลพิพัฒน์ ถึง
บริเวณบ้านนายสมชาย พุ่มจิตร 

0.00 0.00 0.00 2,000,000.00 0.00 2214979 

งานบริหารท่ัวไป
เกี่ยวกับอุตสาหกรรม
และการโยธา 

ค่าท่ีดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค 

โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านนาง
วันเพ็ญ มะลิทอง ถึงบ้านนางสมใจ หวัง
ผล หมู่ท่ี 4 

0.00 0.00 160,500.00 0.00 0.00 462274 

งานบริหารท่ัวไป
เกี่ยวกับอุตสาหกรรม
และการโยธา 

ค่าท่ีดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค 

โครงการก่อสร้างถนน คสล. บริเวณสาย
บ้านนายประยูร สมจิต-บรเวณนาไร่เก่า 
หมู่ท่ี 3 

175,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 459632 

งานบริหารท่ัวไป
เกี่ยวกับอุตสาหกรรม
และการโยธา 

ค่าท่ีดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค 

โครงการก่อสร้างถนน คสล. บริเวณสาย
บ้านนายยุทธนา ประสาตร์-บริเวณนาย
หอม มะลิทอง หมู่ท่ี 6 

1,022,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 467749 

งานบริหารท่ัวไป
เกี่ยวกับอุตสาหกรรม
และการโยธา 

ค่าท่ีดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค 

โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหัวนาแค 
หมู่ 5 

0.00 0.00 600,000.00 600,000.00 450,000.00 465390 

งานบริหารท่ัวไป
เกี่ยวกับอุตสาหกรรม
และการโยธา 

ค่าท่ีดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค 

โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านนาย
เสกสัน เอมโอด ถึงนาถาง หมู่ท่ี 4 

0.00 0.00 108,000.00 0.00 0.00 462052 

งานบริหารท่ัวไป
เกี่ยวกับอุตสาหกรรม
และการโยธา 

ค่าท่ีดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค 

โครงการก่อสร้างถนน คสล.บริเวณสาย
บ้านนายยุทธนา ประสาตร์-บริเวณนาย
หอม มะลิทอง หมู่ท่ี 6 

1,022,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 390473 

งานบริหารท่ัวไป
เกี่ยวกับอุตสาหกรรม
และการโยธา 

ค่าท่ีดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
จากแยกถนนบ้านไร่สัตว์นอก-บริเวณ
สะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองสาย 
24 

474,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 420113 

งานบริหารท่ัวไป
เกี่ยวกับอุตสาหกรรม
และการโยธา 

ค่าท่ีดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เริ่มจากบ้านนายธีรศักด์ิ สงวนศักด์ิ-บ้าน
นายนิพนธ์ ชาวไทย 

0.00 0.00 315,000.00 0.00 0.00 390156 

งานบริหารท่ัวไป
เกี่ยวกับอุตสาหกรรม
และการโยธา 

ค่าท่ีดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เริ่มจากบ้านนายธีรศักด์ิ สงวนศักด์ิ-บ้าน
นายนิพนธ์ ชาวไทย 

0.00 0.00 315,000.00 0.00 0.00 467690 
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งานก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ค่าท่ีดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายนาเหมือง หมู่ท่ี 2 

0.00 0.00 0.00 900,000.00 0.00 2215157 

งานบริหารท่ัวไป
เกี่ยวกับอุตสาหกรรม
และการโยธา 

ค่าท่ีดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ท่ี 5 จากบริเวณบ้านนายน้อย แก้ว
พรายตาถึงบริเวณบ้านนายปิ่น มะลิทอง 

0.00 0.00 106,800.00 0.00 0.00 465851 

งานก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ค่าท่ีดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ท่ี 5 จากบริเวณบ้านนายน้อย แก้ว
พรายตาถึงบริเวณบ้านนายปิ่น มะลิทอง 

0.00 0.00 106,800.00 0.00 0.00 389203 

งานบริหารท่ัวไป
เกี่ยวกับอุตสาหกรรม
และการโยธา 

ค่าท่ีดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ท่ี 5 จากบริเวณบ้านนายสังวาล มั่น
กาล ถึงบริเวณบ้านนายวินัย นกน่วม 

0.00 0.00 65,400.00 0.00 0.00 464669 

งานบริหารท่ัวไป
เกี่ยวกับอุตสาหกรรม
และการโยธา 

ค่าท่ีดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ท่ี 6 จากบริเวณบ้านนายยงค์ ทอง
ปล้อง ถึง บริเวณที่นานายสมพงษ์ รวย
เงิน 

0.00 0.00 322,500.00 0.00 0.00 393267 

งานบริหารท่ัวไป
เกี่ยวกับอุตสาหกรรม
และการโยธา 

ค่าท่ีดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ท่ี 6 จากบริเวณที่นานางล าพูน เลิศ
รัตน์เคหะกาล ถึงบริเวณบ้านนายอ าพร 
เอี่ยมอาจ 

0.00 0.00 172,500.00 0.00 0.00 467906 

งานบริหารท่ัวไป
เกี่ยวกับอุตสาหกรรม
และการโยธา 

ค่าท่ีดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ท่ี 6 จากบริเวณบ้านนายยงค์ ทอง
ปล้อง ถึงบริเวณที่นานายสมพงษ์ รวยเงิน 

0.00 0.00 322,500.00 0.00 0.00 467853 

งานบริหารท่ัวไป
เกี่ยวกับอุตสาหกรรม
และการโยธา 

ค่าท่ีดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ท่ี 6 จากบริเวณบ้านนายสวัสด์ิ สม
จิตร ถึง บริเวณที่นานายยืน ปุโปร่ง 

0.00 0.00 480,000.00 0.00 0.00 392809 

งานก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ค่าท่ีดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ท่ี 6 จากบ้านนายเขียว ทองหวี ถึง 
บ้านนายเปรย ทองปล้อง 

0.00 0.00 0.00 150,000.00 0.00 2215308 

งานบริหารท่ัวไป
เกี่ยวกับอุตสาหกรรม
และการโยธา 

ค่าท่ีดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
หมู่ท่ี 6 จากบริเวณที่นานางล าพูน เลิศ
รัตน์เคหะกาล ถึง บริเวณบ้านนายอ าพร 
เอี่ยมอาจ 

0.00 0.00 172,500.00 0.00 0.00 393567 

งานบริหารท่ัวไป
เกี่ยวกับอุตสาหกรรม
และการโยธา 

ค่าท่ีดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค 

โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมคลองส่ง
น้ า จากนางสุทิน หวังผล-นายสัมฤทธิ 
เนียมเกิด หมู่ท่ี 3 

0.00 0.00 236,600.00 0.00 0.00 459378 

งานบริหารท่ัวไป
เกี่ยวกับอุตสาหกรรม
และการโยธา 

ค่าท่ีดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค 

โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีต
เสริมเหล็กเร่ิมจากถนน อบจ.-บ้านนาย
ทอน อยู่สุข หมู่ท่ี 6 

0.00 0.00 0.00 0.00 165,000.00 392597 

งานบริหารท่ัวไป
เกี่ยวกับอุตสาหกรรม
และการโยธา 

ค่าท่ีดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค 

โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีต
เสริมเหล็กสายบ้านนางผล ออมรัตน์ (ข้าง
ยูเน่ียน) หมู่ท่ี 2 

0.00 0.00 0.00 180,000.00 0.00 421051 

งานบริหารท่ัวไป
เกี่ยวกับอุตสาหกรรม
และการโยธา 

ค่าท่ีดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค 

โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีต
เสริมเหล็กสายบ้านนางสะอิ้ง หวังผล หมู่
ท่ี 3 

0.00 0.00 150,000.00 0.00 0.00 460624 

งานบริหารท่ัวไป
เกี่ยวกับอุตสาหกรรม
และการโยธา 

ค่าท่ีดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค 

โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีต
เสริมเหล็กสายบ้านนายสมควร ทองเหลือ 
หมู่ท่ี 4 

0.00 0.00 185,000.00 0.00 0.00 461844 

งานบริหารท่ัวไป
เกี่ยวกับอุตสาหกรรม

ค่าท่ีดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค 

โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีต
เสริมเหล็กสายเลียบคลองชลประทาน
สาย 24 (ช่วงท่ีนานายสุทธิ์ยา ออมรัตน์-

0.00 0.00 495,000.00 0.00 0.00 421663 
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และการโยธา ท่ีนานายเสริม ประสม) หมู่ท่ี 2 

งานก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ค่าท่ีดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค 

โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง จากที่นานาย
วรโชติ ออมรัตน์ ถึงท่ีนา นายธีรศักด์ิ 
เอี่ยมอาจ 

0.00 0.00 0.00 500,000.00 0.00 2215288 

งานก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ค่าท่ีดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค 

โครงการก่อสร้างระบบรางระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อแก้ไขปัญหาน้ า
ท่วม ช่วงศาลาหมู่บ้านหลังเก่า - บ้าน
นายภูทัย เกลากลิ่น หมู่ท่ี 5 

0.00 0.00 0.00 290,000.00 0.00 385031 

งานก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ค่าท่ีดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค 

โครงการก่อสร้างรางส่งน้ าคอนกรีต จาก
สะพานนาพ่วง - สุดเขตบ้านทานตลอด
สาย (ช่วงคลองส่งน้ าเพชรบุรีฝั่งขวา) 

0.00 0.00 0.00 2,000,000.00 0.00 2214918 

งานก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ค่าท่ีดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค 

โครงการก่อสร้างศาลากลางหมู่บ้าน 0.00 0.00 0.00 500,000.00 0.00 2215126 

งานบริหารท่ัวไป
เกี่ยวกับอุตสาหกรรม
และการโยธา 

ค่าท่ีดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค 

โครงการก่อสร้างสะพาน คสล. บริเวณ
หลังวัดจันทาราม-ไร่ดอน 

0.00 0.00 0.00 0.00 700,000.00 397522 

งานบริหารท่ัวไป
เกี่ยวกับอุตสาหกรรม
และการโยธา 

ค่าท่ีดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค 

โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริม
เหล็ก ข้ามคลองส่งน้ าชลประทาน สาย
คลอง 1 (ไร่ด้วง/ไร่ห่ม) ช่วงทางเข้าบ้าน
นายจันทร์ สมานใจ หมู่ท่ี 4 

670,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 461310 

งานบริหารท่ัวไป
เกี่ยวกับอุตสาหกรรม
และการโยธา 

ค่าท่ีดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค 

โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริม
เหล็กข้ามคลองห้วยนาแค บ้านไร่ตอ หมู่
ท่ี 5 

551,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 463168 

งานบริหารท่ัวไป
เกี่ยวกับอุตสาหกรรม
และการโยธา 

ค่าท่ีดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค 

โครงการก่อสร้างสะพานผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองชลประทาน 
สายคลอง 24 ช่วงทางเข้าบ้านนาง
ประทีป ซื่อสัตย์ หมู่ท่ี 2 บ้านไร่สัตย์ 

500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 419796 

งานบริหารท่ัวไป
เกี่ยวกับอุตสาหกรรม
และการโยธา 

ค่าท่ีดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค 

โครงการก่อสร้างสะพานผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองส่งน้ า
ชลประทานสายคลอง 18 หมู่ท่ี 6 บ้าน
ดงห้วยหลวง ช่วงบ้านนายอ าพร เอี่ยม
อาจ ต าบลบ้านทาน 

460,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 467286 

งานก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ค่าท่ีดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค 

โครงการก่อสร้างสะพานผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองส่งน้ า
ชลประทานสายคลอง 18 หมู่ท่ี 6 บ้าน
ดงห้วยหลวง ช่วงบ้านนายอ าพร เอี่ยม
อาจ ต าบลบ้านทาน 

460,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 389542 

งานบริหารท่ัวไป
เกี่ยวกับอุตสาหกรรม
และการโยธา 

ค่าท่ีดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค 

โครงการก่อสร้างสะพานผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองส่งน้ า
ชลประทานสายคลองสูบน้ าด้วยไฟฟูาไร่
สะท้อน-ไร่โคก (ช่วงทางเข้าบ้านนาย
สมนึก บัวตูม-ท่ีนานางล าพูน) หมู่ท่ี 6 

460,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 467593 

งานบริหารท่ัวไป
เกี่ยวกับอุตสาหกรรม
และการโยธา 

ค่าท่ีดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค 

โครงการก่อสร้างสะพานผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองส่งน้ า
ชลประทานสายคลองสูบน้ าด้วยไฟฟูาไร่
สะท้อน-ไร่โคก (ช่วงทางเข้าบ้านนาย
สมนึก บัวตูม-ท่ีนา นางล าพูน) หมู่ท่ี 6 

460,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 389957 

งานก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ค่าท่ีดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค 

โครงการขุดฝังท่อส่งน้ าคอนกรีต หมู่ท่ี 6 
บ้านดงห้วยหลวงจากบริเวณ หน้า
โรงเรียนบ้านดงห้วยหลวง คลอง
ชลประทานสายไร่โคก-ไร่สะท้อน ถึง
บริเวณหน้าศาลาหมู่บ้าน หมู๋ท่ี 6

0.00 0.00 1,224,000.00 0.00 0.00 2215003 
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คอนกรีตจากบริเวณหน้าโรงเรียนบ้านดง
ห้วยหลวง คลองชลประทานสายไร่โคก-
ไร่สะท้อน 

งานบริหารท่ัวไป
เกี่ยวกับอุตสาหกรรม
และการโยธา 

ค่าท่ีดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค 

โครงการขุดลอกคลองดินพร้อมก าจัด
วัชพืช ช่วงเขตติดต่อบ้านทาน หมู่ท่ี 4 
(ไร่โคก)-สุดเขต หมู่ท่ี 2 ต าบลบ้านทาน 

0.00 0.00 350,000.00 0.00 0.00 383925 

งานก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ค่าท่ีดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค 

โครงการขุดลอกคลองดินส่งน้ าพร้อมลง
ลูกรังเสริมผิวจราจร เลียบคลองส่งน้ าสาย
ข้างบ้านนายฉลวย-ข าคม สะพานบ้าน
นาก่าง หมู่ท่ี 1 

0.00 0.00 0.00 500,000.00 0.00 380802 

งานบริหารท่ัวไป
เกี่ยวกับอุตสาหกรรม
และการโยธา 

ค่าท่ีดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค 

โครงการขุดลอกคลองต่าง ๆ ในต าบล
บ้านทาน 

0.00 0.00 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 385174 

งานบริหารท่ัวไป
เกี่ยวกับอุตสาหกรรม
และการโยธา 

ค่าท่ีดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค 

โครงการขุดลอกคลองท้ิงน้ าระบายน้ าเข้า
สระประปาเพื่อใช้ในกิจการประปา บ้าน
ไร่ขนุน ช่วงหน้าบ้านนายศุภชัย ไชยค า-
สระเก็บน้ าประปาปาไร่ขนุน หมู่ท่ี 3 

0.00 0.00 150,000.00 0.00 0.00 383765 

งานก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ค่าท่ีดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค 

โครงการขุดลอกคลองนามะโกง (ตอนบน
ช่วงข้างประตูน้ าชลประทาน) เพื่อ
การเกษตร หมู่ท่ี 5 

0.00 0.00 0.00 850,000.00 0.00 384753 

งานบริหารท่ัวไป
เกี่ยวกับอุตสาหกรรม
และการโยธา 

ค่าท่ีดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค 

โครงการขุดลอกคลองส่งน้ าเพื่อ
การเกษตรสายดอนมะตูม พร้อมก่อสร้าง
ถนนผิวจราจรลูกรังเลียบคลอง หมู่ท่ี 2 

0.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00 382272 

งานบริหารท่ัวไป
เกี่ยวกับอุตสาหกรรม
และการโยธา 

ค่าท่ีดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค 

โครงการขุดลอกคลองสายหลังบ้านนาย
น้อง เรืองรายถึงคลองสาย 24 หมู่ท่ี 2 

0.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00 382658 

งานบริหารท่ัวไป
เกี่ยวกับอุตสาหกรรม
และการโยธา 

ค่าท่ีดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค 

โครงการขุดลอกพร้อมตักวัชพืชและผัก
ตบบริเวณคลองบางจากสายใหญ่ (คลอง
สาย 3 - บางจาก เริ่มจากเขตต าบลบ้าน
ทาน หมู่ท่ี 1 ติดต่อกับต าบลหนองกะปุ 
ถึงสุดเขตต าบลบ้านทานหมู่ท่ี 2 ติดต่อ
กับต าบลสะพานไกร) 

0.00 0.00 0.00 0.00 688,025.00 381818 

งานบริหารท่ัวไป
เกี่ยวกับอุตสาหกรรม
และการโยธา 

ค่าท่ีดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค 

โครงการดาดคลองส่งน้ าคอนกรีต สายนา
มะโกง หมู่ท่ี 4 

0.00 0.00 0.00 0.00 2,000,000.00 384468 

งานบริหารท่ัวไป
เกี่ยวกับอุตสาหกรรม
และการโยธา 

ค่าท่ีดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค 

โครงการดาดคลองส่งน้ าคอนกรีต สายนา
มะโกง หมู่ท่ี 4 

0.00 0.00 0.00 0.00 2,000,000.00 384624 

งานบริหารท่ัวไป
เกี่ยวกับอุตสาหกรรม
และการโยธา 

ค่าท่ีดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค 

โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม คลองส่งน้ า
เพื่อการเกษตรภายในต าบลบ้านทาน 

0.00 0.00 800,000.00 800,000.00 800,000.00 388301 

งานบริหารท่ัวไป
เกี่ยวกับอุตสาหกรรม
และการโยธา 

ค่าท่ีดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค 

โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม ถนนผิว
จราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน 
1-6 

0.00 0.00 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 473586 

งานบริหารท่ัวไป
เกี่ยวกับอุตสาหกรรม
และการโยธา 

ค่าท่ีดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค 

โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม ถนนลาดยาง
แอสฟัลติก/คอนกรีตในหมู่บ้าน หมู่ท่ี 1-
6 

0.00 0.00 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 472805 

งานบริหารท่ัวไป
เกี่ยวกับอุตสาหกรรม
และการโยธา 

ค่าท่ีดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค 

โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม รางระบาย
น้ า คสล.ภายใน หมู่ท่ี 1-6 

0.00 0.00 500,000.00 500,000.00 500,000.00 388532 
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งานก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ค่าท่ีดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค 

โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม/ต่อเติม/
ขยายท่อเมน ระบบประปา ภายในต าบล
บ้านทาน 

0.00 0.00 500,000.00 500,000.00 500,000.00 388743 

งานก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ค่าท่ีดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค 

โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมคลองส่งน้ า
คอนกรีต หมุ่ท่ี 6 ช่วงบ้านนายหอม มะลิ
ทอง 

0.00 0.00 0.00 700,000.00 0.00 2215070 

งานบริหารท่ัวไป
เกี่ยวกับอุตสาหกรรม
และการโยธา 

ค่าท่ีดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค 

โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมคลองส่งน้ า
เพื่อการเกษตรภายในต าบลบ้านทาน 

0.00 0.00 800,000.00 800,000.00 800,000.00 385201 

งานก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ค่าท่ีดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค 

โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนน คสล.
(ทาง ข้ึน-ลง) ซอยทางเข้าบ้านนาง
ระเบียบ สุทธิรัตน์ หมู่ท่ี 4 

0.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00 2215224 

งานก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ค่าท่ีดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค 

โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนน คสล.
(ทาง ข้ึน-ลง) ซอยทางเข้าบ้านนายอวย
พร มิตรมาก หมู่ท่ี 4 

0.00 0.00 20,000.00 20,000.00 0.00 2215251 

งานบริหารท่ัวไป
เกี่ยวกับอุตสาหกรรม
และการโยธา 

ค่าท่ีดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค 

โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนดิน ด้วย
วิธีลงหินคลุกภายในหมู่บ้าน 1-6 

0.00 0.00 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 395730 

งานบริหารท่ัวไป
เกี่ยวกับอุตสาหกรรม
และการโยธา 

ค่าท่ีดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค 

โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนดิน ด้วย
วิธีลงหินคลุกภายในหมู่บ้าน 1-6 

0.00 0.00 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 473761 

งานบริหารท่ัวไป
เกี่ยวกับอุตสาหกรรม
และการโยธา 

ค่าท่ีดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค 

โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนผิว
จราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน 
1-6 

0.00 0.00 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 395267 

งานบริหารท่ัวไป
เกี่ยวกับอุตสาหกรรม
และการโยธา 

ค่าท่ีดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค 

โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนผิว
จราจรลูกรังในหมู่บ้าน หมู่ท่ี 1-6 

0.00 0.00 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 394215 

งานบริหารท่ัวไป
เกี่ยวกับอุตสาหกรรม
และการโยธา 

ค่าท่ีดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค 

โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนผิว
จราจรลูกรังในหมู่บ้าน หมู่ท่ี 1-6 

0.00 0.00 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 473086 

งานบริหารท่ัวไป
เกี่ยวกับอุตสาหกรรม
และการโยธา 

ค่าท่ีดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค 

โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนลาดยาง
แอสฟัสท์ติก/คอนกรีตในหมู่บ้าน หมู่ท่ี 
1-6 

0.00 0.00 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 393922 

งานบริหารท่ัวไป
เกี่ยวกับอุตสาหกรรม
และการโยธา 

ค่าท่ีดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค 

โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมรางระบายน้ า 
คสล. ภายในหมู่ท่ี 1-6 

0.00 0.00 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 394586 

งานบริหารท่ัวไป
เกี่ยวกับอุตสาหกรรม
และการโยธา 

ค่าท่ีดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค 

โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมรางระบายน้ า 
คสล. ภายในหมู่ท่ี 1-6 

0.00 0.00 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 473277 

งานก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ค่าท่ีดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค 

โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมศาลากลาง
หมู่บ้านไร่ตอ หมู่ 5 

0.00 0.00 0.00 150,000.00 0.00 2215272 

งานก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ค่าท่ีดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค 

โครงการปรับปรุงขยายถนนลูกรัง สาย
นากร่าง หมู่ท่ี 1 จากบริเวณที่นานายส่ง 
ดีเด่น ถึง บริเวณบ้านนายสมชาย พุ่มจิตร 

0.00 0.00 397,000.00 0.00 0.00 396959 

งานก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ค่าท่ีดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค 

โครงการปรับปรุงขยายถนนลูกรังสาย
นากร่าง หมู่ท่ี 1 พร้อมฝั่งท่อจ่าย
น้ าประปาจากบริเวณที่นา นายบุญส่ง 
ดีเด่น ถึงบริเวณบ้านนายสมชาย พุ่มจิตร 
หมุ่ท่ี 5 

0.00 0.00 1,290,000.00 0.00 0.00 2215105 
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งานก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ค่าท่ีดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค 

โครงการปรับปรุงคลองบางจาก ช่วงหลัง
วัดจันทาราม หมู่ท่ี 1 

0.00 0.00 0.00 650,000.00 650,000.00 380201 

งานก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ค่าท่ีดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค 

โครงการปรับปรุงคลองบางจาก พร้อม
ปรับภูมิทัศน์ หมู่ท่ี 1-2 

0.00 0.00 0.00 1,500,000.00 0.00 2214810 

งานบริหารท่ัวไป
เกี่ยวกับอุตสาหกรรม
และการโยธา 

ค่าท่ีดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค 

โครงการปรับปรุงคลองส่งน้ าคอนกรีต 
สายเลียบถนนสาย 6020 บ้านหัวนา/
บ้านโพธิ์ลอย (ช่วงเขตรอยต่อต าบลไร่
โคก-ช่วงเขตรอยต่อต าบลหนองกระปุ
ตามรูปแบบและรายการท่ี อบต.บ้านทาน
ก าหนด หมู่ท่ี 1,4 

0.00 0.00 0.00 1,800,000.00 0.00 381269 

งานบริหารท่ัวไป
เกี่ยวกับอุตสาหกรรม
และการโยธา 

ค่าท่ีดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค 

โครงการปรับปรุงคลองส่งน้ าคอนกรีต
พร้อมก่อสร้างประตูระบายน้ า สายไร่ห่ม/
ไร่ด้วง หมู่ท่ี 4 จ านวน 2 ช่วง 

0.00 0.00 750,000.00 750,000.00 0.00 384328 

งานบริหารท่ัวไป
เกี่ยวกับอุตสาหกรรม
และการโยธา 

ค่าท่ีดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค 

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมคลองส่งน้ า
คอนกรีตเพื่อการเกษตร สายคลองนาเรือ 
หมู่ท่ี 5 

0.00 0.00 0.00 700,000.00 0.00 384868 

งานบริหารท่ัวไป
เกี่ยวกับอุตสาหกรรม
และการโยธา 

ค่าท่ีดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค 

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสาย
หนองไผ่ หมู่ท่ี 1 

0.00 0.00 0.00 400,000.00 0.00 397331 

งานบริหารท่ัวไป
เกี่ยวกับอุตสาหกรรม
และการโยธา 

ค่าท่ีดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค 

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมพร้อมต่อเติม
ซุ้มต่าง ๆ ภายในต าบลบ้านทาน 

0.00 300,000.00 0.00 300,000.00 0.00 396134 

งานบริหารท่ัวไป
เกี่ยวกับอุตสาหกรรม
และการโยธา 

ค่าท่ีดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค 

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมพร้อมต่อเติม
ซุ้มต่างๆ ภายในต าบลบ้านทาน 

0.00 300,000.00 0.00 300,000.00 0.00 473984 

งานบริหารท่ัวไป
เกี่ยวกับอุตสาหกรรม
และการโยธา 

ค่าท่ีดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค 

โครงการปรับปรุงถนน คสล. ด้วยยางแอส
ฟัลท์ติก สายบ้านนายสิต ท่ังเหล็ก หมู่ท่ี 
5 

0.00 0.00 0.00 195,435.00 0.00 465641 

งานก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ค่าท่ีดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค 

โครงการปรับปรุงถนน คสล. ด้วยยางแอส
ฟัสท์ติก สายบ้านนายสิต ท่ังเหล็ก หมู่ท่ี 
5 

0.00 0.00 0.00 195,435.00 0.00 389004 

งานบริหารท่ัวไป
เกี่ยวกับอุตสาหกรรม
และการโยธา 

ค่าท่ีดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค 

โครงการปรับปรุงถนน คสล. ด้วยวิธีลาด
ยางแอสฟัลติกส์คอนกรีต ช่วงศาลาหมู่ท่ี 
4 - บ้านเชือน โปร่งทอง 

359,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 461616 

งานบริหารท่ัวไป
เกี่ยวกับอุตสาหกรรม
และการโยธา 

ค่าท่ีดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค 

โครงการปรับปรุงถนน คสล.ด้วยวิธีลาด
ยางแอสฟัลติกคอนกรีต จากบ้านนายพร
ชัย โกยทา ถึงบ้านนายณรงค์ จันทร์จิตร 

0.00 0.00 51,813.00 0.00 0.00 460998 

งานบริหารท่ัวไป
เกี่ยวกับอุตสาหกรรม
และการโยธา 

ค่าท่ีดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค 

โครงการปรับปรุงถนน คสล.ด้วยวิธีลาด
ยางแอสฟัลติกคอนกรีต หมู่ท่ี 3 บ้านไร่
ขนุน จ านวน 2 ซอย 

0.00 288,000.00 0.00 0.00 0.00 460414 

งานก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ค่าท่ีดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค 

โครงการปรับปรุงถนนดินจากบริเวณ
ประปา หมู่ท่ี 3 ถึงบ้านนายศุภชัย ไชยค า 

0.00 0.00 0.00 400,000.00 0.00 2215203 

งานบริหารท่ัวไป
เกี่ยวกับอุตสาหกรรม
และการโยธา 

ค่าท่ีดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค 

โครงการปรับปรุงถนนดินด้วยวิธีลงลูกรัง
และหินผุจากบริเวณประปา หมู่ท่ี 2 ถึง
บริเวณสะพานไม้ข้ามคลองหมู่ท่ี 2 ไร่
สัตว ์

0.00 248,230.00 0.00 0.00 0.00 420773 

งานบริหารท่ัวไป
เกี่ยวกับอุตสาหกรรม
และการโยธา 

ค่าท่ีดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค 

โครงการปรับปรุงถนนดินโดยวิธีลงลูกรัง 
เส้นเลียบคลองสาย 24 จากสุดเขตต าบล
ไร่โคก-บ้านไร่สัตว์ หมู่ท่ี 2 

367,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 420435 
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งานบริหารท่ัวไป
เกี่ยวกับอุตสาหกรรม
และการโยธา 

ค่าท่ีดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค 

โครงการปรับปรุงถนนดินโดยวิธีลงลูกรัง 
เส้นเลียบคลองสายนามะโกง จากสุดเขต
ต าบลบ้านทาน-บริเวณสะพานไปบ้านดง
ห้วยหลวง 

212,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 463466 

งานบริหารท่ัวไป
เกี่ยวกับอุตสาหกรรม
และการโยธา 

ค่าท่ีดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค 

โครงการปรับปรุงถนนโดยวิธีลงลูกรัง
พร้อมถางปุา หมู่ท่ี 6 บ้านดงห้วยหลวง 
สายนาห้วยเรือ-สายนามะโกง 

0.00 0.00 480,000.00 0.00 0.00 467809 

งานบริหารท่ัวไป
เกี่ยวกับอุตสาหกรรม
และการโยธา 

ค่าท่ีดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค 

โครงการปรับปรุงถนนโดยวิธีลงลูกรัง
พร้อมถางปุา หมู่ท่ี 6 บ้านดงห้วยหลวง 
สายนาห้วยเรือ-สายนามะโกง 

0.00 0.00 0.00 0.00 165,000.00 392234 

งานบริหารท่ัวไป
เกี่ยวกับอุตสาหกรรม
และการโยธา 

ค่าท่ีดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค 

โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรคอนกรีต
เสริมเหล็กด้วยวิธีลาดยางแอสฟัสท์ติกคอ
นกรีตสายบ้านไร่สัตว์ (ใน) หมู่ท่ี 2 

0.00 0.00 0.00 321,180.00 0.00 421334 

งานก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ค่าท่ีดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค 

โครงการปรับปรุงท่อส่งน้ าประปาหมู่บ้าน 
จากบริเวณคลองชลประทาน สายไร่โคก-
ไร่สะท้อนถึงบริเวณสระเก็บน้ าประปา 

0.00 0.00 0.00 250,000.00 0.00 2215025 

งานก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ค่าท่ีดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค 

โครงการปรับปรุงฝายชะลอน้ าคลองบาง
จากพร้อมท าประตูน้ า ปิด-เปิด 

0.00 0.00 0.00 300,000.00 0.00 2214836 

งานก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ค่าท่ีดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค 

โครงการปรับปรุงรางระบายน้ าคอนกรีต 
ถนนทางเข้าบ้านนางระเบียบ สุทธิรัตน์ 
โดยท าฝาตะแกรงเหล็ก ปิด-เปิด 

0.00 0.00 0.00 300,000.00 0.00 2214946 

งานก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ค่าท่ีดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค 

โครงการฝั่งท่อระบายน้ า จากข้างศาลา
กลางหมู่ 6 - ท่ีนา นายปั่น มะลิทอง 

0.00 0.00 0.00 90,000.00 0.00 385094 

งานก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ค่าท่ีดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค 

โครงการวางท่อระบายน้ า คสล.พร้อมบ่อ
พัก คสล.เลียบแนวถนนสายวัดจันทาราม
ถึงบริเวณคลองบางจาก หมู่ท่ี 1 

0.00 500,000.00 0.00 0.00 0.00 379805 

งานก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ค่าท่ีดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค 

โครงการวางท่อระบายน้ า จากศาลาหมู่ท่ี 
5 ทางเข้าหมู่บ้าน-บ้านนางประทีป เต็มดี 

0.00 0.00 0.00 350,000.00 0.00 2214958 

งานก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ค่าท่ีดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค 

โครงการวางท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพักน้ า 
คสล. เพื่อแก้ไขปัญหาน้ าท่วม ช่วงหลัง
โรงเรียนบ้านดงห้วยหลวงถึงคลองไร่แค 
หมู่ 6 

0.00 0.00 0.00 0.00 750,000.00 385142 

งานก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ค่าท่ีดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค 

โครงการวางระบบท่อระบายน้ าพร้อมบ่อ
พักน้ า คสล. เพื่อแก้ไขปัญหาน้ าท่วม ช่วง
บ้านนางถนอมสงวนศักด์ิ - คลอง
ชลประทานสาย 24 หมู่ท่ี 3 

0.00 0.00 0.00 320,000.00 0.00 384221 

งานบริหารท่ัวไป
เกี่ยวกับอุตสาหกรรม
และการโยธา 

ค่าท่ีดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค 

โครงการวางระบบท่อระบายน้ าพร้อมบ่อ
พักน้ า คสล. เพื่อแก้ไขปัญหาน้ าท่วม ช่วง
ศาลากลางหม่้บ้าน-ประปาหมู่บ้าน หมู่ท่ี 
2 และศาลากลางหมู่บ้าน-คลองท้ิงน้ า
สาย 24 หมู่ท่ี 2 

0.00 0.00 0.00 0.00 1,050,000.00 383269 

งานไฟฟูาถนน 
ค่าท่ีดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค 

ติดต้ังไฟฟูาทางสาธารณะและขยายเขต
ไฟฟูา ม.1- ม.6 ต าบลบ้านทาน 

0.00 0.00 0.00 100,000.00 100,000.00 396530 

งานบริหารท่ัวไป
เกี่ยวกับอุตสาหกรรม
และการโยธา 

ค่าท่ีดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค 

ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยวิธี
ลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต หมู่ท่ี 3 จาก
บริเวณที่นานายสัมฤทธิ์ เนียมเกิด ถึง
บริเวณบ้านนายอบ ศรีเมฆ 

0.00 0.00 470,400.00 0.00 0.00 459957 

งานก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ค่าท่ีดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค 

รโครงการก่อสร้างถนนดินลูกรังจากบ้าน
นายสัมฤทธิ์ เนียมเกิด ถึง หน้าวัดจันทา

0.00 0.00 0.00 1,700,000.00 0.00 2215180 
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ราม 

งานไฟฟูาถนน 
ค่าท่ีดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าบ ารุงรักษาและ
ปรับปรุงท่ีดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ก่อสร้างเตาเผาขยะ 0.00 0.00 0.00 56,000.00 0.00 2215620 

งานก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ค่าท่ีดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าบ ารุงรักษาและ
ปรับปรุงท่ีดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

โครงการก่อสร้างดาดคลองคอนกรีต หมู่ท่ี 
2 สายนาเหมือง 

0.00 0.00 0.00 800,000.00 0.00 2214861 

งานก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ค่าท่ีดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าบ ารุงรักษาและ
ปรับปรุงท่ีดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

โครงการปรับปรุง/ขุดลอกคลองดินส่งน้ า 
สายหนองพระ-ไร่โคก หมู่ท่ี 4 พร้อมฝัง
ท่อระบายน้ า 

0.00 0.00 0.00 500,000.00 0.00 2214888 

รวมหมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 7,194,800.00 1,636,230.00 23,097,313.00 38,618,050.00 23,318,025.00 
 

งานบริหารท่ัวไป
เกี่ยวกับสาธารณสุข 

เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนส่วนราชการ 
การจัดบริการสาธารณสุขในศูนย์
สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (อสม.) 

45,000.00 45,000.00 45,000.00 45,000.00 45,000.00 521576 

งานบริหารท่ัวไป
เกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน 

เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนส่วนราชการ 
โครงการก่อสร้างถนน คสล. สุดสายถนน
คอนกรีต-สายดอนตะเกียน หมู่ท่ี 3 

0.00 0.00 1,950,000.00 0.00 0.00 873974 

งานบริหารท่ัวไป
เกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน 

เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนส่วนราชการ 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
จากบริเวณไร่เก่า-สุดเขตหมู่ท่ี 3 ต าบล
บ้านทาน 

0.00 0.00 0.00 1,730,200.00 0.00 873445 

งานบริหารท่ัวไป
เกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน 

เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนส่วนราชการ 
โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีต
เสริมเหล็กจากบ้านนางหนู เรืองโรจน์ - 
ดอนตะเกียน 

0.00 0.00 0.00 2,220,000.00 0.00 873796 

งานบริหารท่ัวไป
เกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน 

เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนส่วนราชการ 

โครงการก่อสร้างฝายน้ าล้น/ประตูระบาย
น้ า ปิด-เปิด ระบายน้ าคอนกรีตเสริม
เหล็กเพื่อการเกษตร บริเวณคลองบาง
จากสายใหญ่ (ช่วงหลังวัดจันทาราม หมู่ท่ี 
1) 

0.00 0.00 0.00 0.00 1,600,000.00 871952 

งานบริหารท่ัวไป
เกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน 

เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนส่วนราชการ 

โครงการก่อสร้างฝายน้ าล้น/ประตูระบาย
น้ า ปิด-เปิด ระบายน้ าคอนกรีตเสริม
เหล็กเพื่อการเกษตร บริเวณคลองบาง
จากสายใหญ่ ช่วงนาเหมืองนอกสุดเขต
ต าบลบ้านทาน หมู่ท่ี 2) 

0.00 0.00 0.00 0.00 2,600,000.00 872193 

งานบริหารท่ัวไป
เกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน 

เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนส่วนราชการ 

โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริม
เหล็ก ข้ามคลองพร้อมท าถนน สายคลอง
บางจาก ช่วงหลังวัดจันทาราม - ดอนไร่ 
หมู่ท่ี 1 

0.00 0.00 0.00 4,000,000.00 0.00 871394 

งานบริหารท่ัวไป
เกี่ยวกับการศึกษา 

เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนส่วนราชการ 
โครงการกินดี อยู่ดี มีสุข ด้วยเศรษฐกิจ
พอเพียง 

0.00 0.00 0.00 40,000.00 0.00 2215569 

งานบริหารท่ัวไป
เกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน 

เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนส่วนราชการ 
โครงการขุดลอกคลองส่งน้ าพร้อมดาด
คอนกรีต จากหน้าท่ีท าการ อบต.บ้าน
ทาน - คลองส่งน้ าสาย 24 หมู่ท่ี 5 

0.00 0.00 0.00 2,220,000.00 0.00 873164 

งานบริหารท่ัวไป
เกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน 

เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนส่วนราชการ 
โครงการขุดลอกคลองส่งน้ าพร้อมดาด
คอนกรีตจากสายนามะโกง-บ้านนาย
ปราช เกลากลิ่น หมู่ท่ี 4 

0.00 0.00 0.00 1,500,000.00 0.00 872615 

งานบริหารท่ัวไป
เกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน 

เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนส่วนราชการ 

โครงการขุดลอกระบบท่อระบายน้ าพร้อม
บ่อพักน้ า คสล. เพื่อแก้ไขปัญหาน้ าท่วม
ช่วงศาลากลางหมู่บ้าน - ประปาหมู่บ้าน 
หมู่ท่ี 2 และศาลากลางหมู่บ้าน-คลองท้ิง
น้ าสาย 24 หมู่ท่ี2 

0.00 0.00 0.00 0.00 1,050,000.00 872428 
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งานบริหารท่ัวไป
เกี่ยวกับการศึกษา 

เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนส่วนราชการ 
โครงการค่ายบูรณาการในรูปแบบ STEM 
สู่ STRERM 

0.00 0.00 0.00 30,000.00 0.00 2215456 

งานบริหารท่ัวไป
เกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน 

เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนส่วนราชการ 
โครงการติดต้ังไฟฟูาส่องสว่างสาธารณะ
สายหลักต าบลบ้านทาน 

0.00 0.00 0.00 0.00 8,900,000.00 874831 

งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา 

เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนส่วนราชการ 
โครงการทักษะชีวิตตามแนวพระราชด าริ 
"เกษตรพอเพียง" 

0.00 0.00 30,000.00 0.00 0.00 544808 

งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา 

เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนส่วนราชการ 
โครงการธรรมะ เพื่อเยาวชนสู่ชุมชนวิถี
พุทธ 

0.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00 546289 

งานบริหารท่ัวไป
เกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน 

เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนส่วนราชการ 

โครงการปรับปรุงคลองส่งน้ าคอนกรีต
เลียบถนนสาย 6020 บ้านหัวนา/บ้าน
โพธิ์ลอย (ช่วงเขตรอยต่อต าบลไร่โคก-
ช่วงเขตรอยต่อต าบล) 

0.00 0.00 0.00 1,800,000.00 0.00 871679 

งานบริหารท่ัวไป
เกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน 

เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนส่วนราชการ 

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนผิวจราจร
ลาดยาง สายบ้านหัวนา/โพธิ์ลอย ช่วง
สะพาน คสล.บ้านทาน - ซุ้มเขตต าบล
บ้านทาน หมู่ท่ี 1,4,5 

0.00 0.00 0.00 11,900,000.00 11,900,000.00 873656 

งานบริหารท่ัวไป
เกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน 

เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนส่วนราชการ 

โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรลาดยาง
แอกฟัลท์ติกคอนกรีต สาย 3204 (ช่วงสี่
แยกวัด โพธิ์เรียง - บ้านดงห้วยหลวง) หมู่ 
1,6 ต าบลบ้านทาน อ าเภอบ้านลาด 
จังหวัดเพชรบุรี 

0.00 0.00 0.00 7,501,000.00 7,501,000.00 874562 

งานบริหารท่ัวไป
เกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน 

เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนส่วนราชการ 
โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรลาดยาง
แอสฟัลติกคอนกรีตสาย พบ. 6020 สาย
หัวนา-โพธิ์ลอย (ช่วงต าบลบ้านทาน) 

0.00 0.00 0.00 6,843,000.00 6,843,000.00 874705 

งานบริหารท่ัวไป
เกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน 

เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนส่วนราชการ 
โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแอลฟัลท์
ติกคอนกรีตสายบ้านหนองพระ-อบต.
บ้านทาน หมู่ 4 

0.00 0.00 0.00 5,000,000.00 0.00 874339 

งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา 

เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนส่วนราชการ 
โครงการฝึกและเรียนรู้การท าขนมไทยใน
ท้องถ่ิน 

0.00 0.00 20,000.00 0.00 0.00 547445 

งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา 

เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนส่วนราชการ 
โครงการฝึกอบรมมัคคุเทศก์น้อยเพื่อ
ส่งเสริมการท่องเท่ียวชุมชน 

0.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00 546565 

งานบริหารท่ัวไป
เกี่ยวกับการศึกษา 

เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนส่วนราชการ 
โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อ
การสื่อสาร 

0.00 0.00 0.00 40,000.00 0.00 2215405 

งานบริหารท่ัวไป
เกี่ยวกับการศึกษา 

เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนส่วนราชการ โครงการพุทธบุตร 0.00 0.00 0.00 40,000.00 0.00 2215523 

งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา 

เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนส่วนราชการ 
โครงการยกระดับสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ 
วิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
ภาษาอังกฤษแก่เยาวชน 

0.00 0.00 40,000.00 0.00 0.00 547771 

งานบริหารท่ัวไป
เกี่ยวกับการศึกษา 

เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนส่วนราชการ โครงการส่งเสริมการสร้างอาชีพ 0.00 0.00 0.00 40,000.00 0.00 2215506 

งานบริหารท่ัวไป
เกี่ยวกับการศึกษา 

เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนส่วนราชการ 
โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทาง
วิชาการ 

0.00 0.00 0.00 40,000.00 0.00 2215473 

งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา 

เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนส่วนราชการ 
โครงการส่งเสริมภูมิปัญญา "พัฒนาทักษะ
อาชีพ" 

0.00 0.00 30,000.00 0.00 0.00 545326 

งานบริหารท่ัวไป
เกี่ยวกับการศึกษา 

เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนส่วนราชการ 
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา 

0.00 350,000.00 350,000.00 350,000.00 350,000.00 543659 
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งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา 

เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนส่วนราชการ 
โครงการสมุนไพรเพื่อสุขภาพ ด้วยภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน 

0.00 0.00 20,000.00 0.00 0.00 545808 

งานบริหารท่ัวไป
เกี่ยวกับการศึกษา 

เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนส่วนราชการ โครงการสร้างสรรค์ดนตรีสู่มืออาชีพ 0.00 0.00 40,000.00 0.00 0.00 544426 

งานบริหารท่ัวไป
เกี่ยวกับการศึกษา 

เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนส่วนราชการ โครงการแอโรบิคหรรษาพัฒนาสุขภาพ 0.00 0.00 0.00 30,000.00 0.00 2215430 

งานบริหารท่ัวไป
เกี่ยวกับศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนส่วนราชการ 
สนับสนุนงบประมาณหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

0.00 0.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 562679 

งานส่งเสริมการเกษตร เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนส่วนราชการ 
สนับสนุนศูนย์บริการและถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรประจ าอ าเภอ 

0.00 0.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 522988 

งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา 

เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนส่วนราชการ อุดหนุนงบประมาณ ให้โรงเรียน 0.00 0.00 40,000.00 0.00 0.00 548071 

งานส่งเสริมและ
สนับสนุนความเข้มแข็ง
ชุมชน 

เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนส่วนราชการ อุดหนุนส่วนราชการท่ีเกี่ยวข้อง 0.00 0.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 495793 

งานบริหารท่ัวไป เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนส่วนราชการ 
อุดหนุนหน่วยงานอื่นตามบทบาทหน้าท่ี
หรือการปฏิบัติราชการตามนโยบาย
เร่งด่วนหรือท่ีส าคัญ 

0.00 0.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 669881 

งานศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถ่ิน 

เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนส่วนราชการ 
อุดหนุนอ าเภอบ้านลาดโครงการจัดขบวน
แห่พระนครคีรี-เมืองเพชรบุรี 

15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 562070 

งานศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถ่ิน 

เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนส่วนราชการ 
อุดหนุนอ าเภอบ้านลาดโครงการจัดงาน
แข่งขันวัวเทียมเกวียน 

30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 562311 

งานส่งเสริมและ
สนับสนุนความเข้มแข็ง
ชุมชน 

เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเอกชน 
ส่งเสริมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนอนุรักษ์
น้ าตาลโตนดบ้านดงห้วยหลวง 

0.00 0.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 517450 

รวมหมวดเงินอุดหนุน 90,000.00 440,000.00 2,900,000.00 45,684,200.00 41,104,000.0 
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รายงานสรุปผล การติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี 2563 
อบต.บ้านทาน บ้านลาด จ.เพชรบุรี  

ยุทธศาสตร ์ ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ  ไม่ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ  รวม  

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการน้ า  - - 4 3.41 4 

2.การพัฒนาด้านคมนาคม ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ  4 11.76 14 14.52 18 

3.การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสนับสนุนสถาบันต่าง  ๆ 15 44.11 26 22.22 41 

4.ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านส่งเสริมบ ารุงและอนุรักษ์ทางศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นในวันส าคัญต่าง  ๆ 

5 14.70 9 7.69 14 

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมและพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

5 14.70 10 8.54 15 

6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจชุมชน 3 8.82 7 5.98 10 

7.การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ด ี 2 5.88 13 13.67 15 

รวม 34 29.05 117 100 117 
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จ.การจัดท างบประมาณ 
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านทานได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2562 โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จ านวน  34 โครงการ 
งบประมาณ3 18,806,607 บาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 
 

โครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
งบประมาณ 

ตามข้อบัญญัติ 

   พัฒนาด้านบริหารจัดการน้ า - 0.00 

พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 4 550,000.00 

พัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจชุมชน สนับสนุนส่งเสริมสถาบันต่างๆ 15 5,519,924.00 

พัฒนาด้านการส่งเสริมบ ารุงและอนุรักษ์ทางศาสนาศิลปวัฒธรรม จารีต
ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวันส าคัญต่างๆ 

5 991,035.00 

พัฒนาด้านส่งเสริมการท่องเที่ยวและอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 5 150,950.00 

พัฒนาด้านเศรษฐกิจชุมชน 3 56,550.00 

พัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี 2 11,538,148.00 

รวม 34 18,806,607.00 
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ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
 

งบประมาณ 
ที่ตั้งไว้ (บาท) 

เบิกจ่ายจริง 
(บาท) หมายเหตุ 

ยุทธศาสตร์ ที่  1 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการน้ า 
 - - -  

ยุทธศาสตร์ ที่  2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 จากบริเวณบ้านนาย

น้อย แก้วพรายตาถึงบริเวณบ้านนายปิ่น มะลิทอง 
118,000 110,000 ด าเนินการ 

2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 จากบริเวณบ้านนาย
สังวาล มั่นกาล ถึงบริเวณบ้านนายวินัย นกน่วม 

70,600 65,000 ด าเนินการ 

3. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 จากบริเวณที่นานาง
ล าพูน เลิศรัตน์เคหะกาล ถึง บริเวณบ้านนายอ าพร เอี่ยมอาจ 

203,700 188,000 ด าเนินการ 

4. โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายสมควร 
ทองเหลือ หมู่ที่ 4 

202,800 187,000 ด าเนินการ 

 รวม 595,100 550,000  
ยุทธศาสตร์ ที่  3 การพัฒนาด้านพัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจชุมชน สนับสนุนส่งเสริมสถาบันต่างๆ 

1. จัดสวัสดิการสงเคราะห์ให้แก่ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ปุวยเอดส ์   ด าเนินการ 
 -เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 4,263,600   
  42,000 4,303,500 โอนเพิ่ม 
 -เบี้ยยังชีพคนพิการ 960,000 906,400 ด าเนินการ 
 -เบี้ยยังชีพผู้ปุวยเอดส ์ 54,000 36,000 ด าเนินการ 

2. สนับสนุนกิจกรรม สปสช. เพื่อการสาธารณสุขชุมชน(โครงการจัดระบบ
หลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น) 

40,000 0 ไม่ได้ด าเนินการ 

3. โครงการปูองกันและลดอุบัติเหตุ 10,000 0 ไม่ได้ด าเนินการ 
4. โครงการฝึกอบรม/ทบทวนอาสาสมัครปูองกันฝุายผลเรือน 10,000 0 ไม่ได้ด าเนินการ 
5. โครงการปูองกันและควบคุมโรคระบาด/โรคติดต่อหรือโรคไม่ติดต่อที่

เกิดขึ้นตามสถานการณ์ 
70,000  ด าเนินการ 

  37,400 102,558.80 โอนเพิ่ม 
6. โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า 20,000 13,110 ด าเนินการ 
7. โครงการรณรงค์ปูองกันปัญหาโรคเอดส์ 10,000 8,740 ด าเนินการ 
8. โครงการฝึกอบรมให้ความรู้การปูองกันโรคต่างๆ 20,000 0 ไม่ได้ด าเนินการ 
9. โครงการผู้สูงอายุแจ่มใส ร่างกาย แข็งแรง 20,000 0 ไม่ได้ด าเนินการ 

10. โครงการสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อย ผู้ปุวย ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ ผู้ไร้ที่พึ่ง 1,000 0 ด าเนินการ 
11. โครงการส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กชรา คนพิการและ

ผู้ด้อยโอกาส 
20,000 19,700 ด าเนินการ 

12. โครงการสานฝันวันสูงอายุ 20,000 19,400 ด าเนินการ 
13. โครงการส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาครอบครัวในชุมชนต าบล 

บ้านทาน 
15,000 0 ไม่ได้ด าเนินการ 

14. โครงการพัฒนาทักษะชีวิต วัยใส 5,000 0 ไม่ได้ด าเนินการ 
15. โครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชน 30,000 21,800 ด าเนินการ 
16. โครงการอบรมผู้น าสตรีต าบลบ้านทาน 10,000 8,300 ด าเนินการ 
17. โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพ 40,000 28,795 ด าเนินการ 
18. โครงการสนับสนุนกิจกรรม To Be Number One 5,000  ด าเนินการ 
19.  12,734 16,620 โอนเพิ่ม 
20. โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนประชาชนต้านยาเสพติด 100,000 0 ไม่ได้ด าเนินการ 
21. โครงการรณรงค์ปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 10,000 0 ไม่ได้ด าเนินการ 
22. โครงการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้านและต าบลในการจัดท าแผนพัฒนา

ท้องถิ่น 
15,000 12,734 โอนลด 

   2,266 ด าเนินการ 
23. โครงการเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวทฤษฎีใหม ่ 20,000 12,000 โอนลด 

   8,000 ด าเนินการ 
24. โครงการส่งเสริมและสนับสนุนโครงการตามพระราชด าริ (ตาม

สาธารณสุข) 
120,000 0 ไม่ได้ด าเนินการ 

รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านทาน 
ที่ด าเนินการเบิกจ่ายจริง 
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 รวม 5,980,734 5,519,924  
 

ที่ 
โครงการ/กิจกรรม 

 
งบประมาณ 

ที่ตั้งไว้ (บาท) 
เบิกจ่ายจริง 

(บาท) 
หมายเหตุ 

ยุทธศาสตร์ ที่  4 การพัฒนาด้านการส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา นันทนาการทุกระดับ 
1. โครงการแข่งขันวิชาการด้านทักษะของเด็กปฐมวัย 5,000 0 ยังไม่ได้ด าเนินการ 
2. โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมพัฒนาเด็กและเยาวชน 40,000 24,400 ด าเนินการ 
3. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 290,000 191,795 ด าเนินการ 
4. อุดหนุนส่วนราชการ โรงเรียนวัดจันทาราม 100,000 100,000 ด าเนินการ 
5. อุดหนุนส่วนราชการ โรงเรียนบ้านดงห้วยหลวง 100,000 100,000 ด าเนินการ 
6. อุดหนุนส่วนราชการ โรงเรียนในสังกัด สพฐ. 584,000 574,840 ด าเนินการ 
 รวม 1,119,000 991,035  

ยุทธศาสตร์ ที่  5 การพัฒนาด้านการส่งเสริมบ ารุง อนุรักษ์สถาบันทางศาสนาศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและส่งเสริมสถาบันต่างๆ 
1. โครงการจัดการเลือกตั้ง 300,000 0 ยังไม่ได้ด าเนินการ 
2. โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 70,000 19,500 ด าเนินการ 
3. โครงการจัดงานเฉลิมฉลองพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา 

พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 
40,000 0 ด าเนินการ(ไม่ได้

เบิก) 
   40,000 โอนลด 

4. โครงการเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตต์ 
พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง 

30,000 0 ยังไม่ได้ด าเนินการ 

5. โครงการปกปูองสถาบันส าคัญของชาติและจัดงานที่เกี่ยวข้องกับส าคัญ
ต่างๆของสถาบันพระมหากษัตริย์ 

40,000 1,450 ด าเนินการ 

6. โครงการวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม วันคล้ายวันพระราชสมภพ 
รัชกาลที่ 9 

40,000  ด าเนินการ 

   40,000 โอนลด 
7. โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง 20,000 20,000 ด าเนินการ 

8. โครงการจัดนิทรรศการแห่เทียนเข้าพรรษา 10,000 0 ด าเนินการ 

   10,000 โอนลด 

9. โครงการส่งเสริมประเพณีวันสงกรานต์ 20,000  ด าเนินการ 
   20,000 โอนลด 
 รวม 570,000 150,950  
ยุทธศาสตร์ ที่  6 การพัฒนาด้านการส่งเสริมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

1. โครงการ Big Cleaning Day  1,000 0 ด าเนินการ 
2. โครงการคลองสวย น้ าใส 50,000 29,820 ด าเนินการ 
3. โครงการรักษ์น้ า รักษ์ปุา รักษาแผ่นดิน 10,000 1,330 ด าเนินการ 
4. โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก 20,000 0 ยังไม่ได้ด าเนินการ 
5. โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะ

มูลฝอยและการจัดการขยะในชุมชน 
30,000 25,400 โอนลด/ด าเนินการ 

6. โครงการจัดประชุมเชิงปฎิบัติการในการด าเนินการจัดท าแผนพัฒนา
เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) 

5,000 0 ยังไม่ได้ด าเนินการ 

 รวม 116,000 56,550  
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 

1 โครงการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 5,000 0 ยังไม่ได้ด าเนินการ 
2 โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ

ปฎิบัติงาน 
50,000 0 ยังไม่ได้ด าเนินการ 

3 โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพเกี่ยวกับการปฎิบัติงาน 50,000 0 ยังไม่ได้ด าเนินการ 
4 โครงการอบรมหลักสูตรการปฎิบัติงานตามหลัก 

ธรรมาภิบาล 
10,000 0 ยังไม่ได้ด าเนินการ 

5 โครงการจัดท าแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 100,000   
  100,000 200,000 โอนเพิ่ม 

6 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน ภายใน อบต.บ้านทาน    
 -ครุภัณฑ์ 1,252,322 1,348,410 ทุกส่วนราชการ 
  250,800  โอนเพิ่ม 
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ที่ 
โครงการ/กิจกรรม 

 
งบประมาณ 

ที่ตั้งไว้ (บาท) 
เบิกจ่ายจริง 

(บาท) 
หมายเหตุ 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 
 -วัสดุ 1,760,000 904,663.26  
   90,000 โอนเพิ่ม 
   70,000 โอนลด 
  20,000  โอนเพิ่ม 
  70,000  โอนเพิ่ม 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                -ค่าสาธารณูปโภค 910,000 565,182.44  
 -ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 416,000 27,553  
 -รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ 525,905 400,241  
  80,000  โอนเพิ่ม 
   80,000 โอนลด 
 -รายจ่ายอื่น 10,036,139 8,019,098  
 รวม 15,636,166 11,538,148  

รวมทั้งสิ้น 24,000,000 18,806,607.8  

 
ตารางเปรียบเทียบจ านวนโครงการ/กิจกรรมของแผนพัฒนา (พ.ศ. ๒๕61– ๒๕65)  

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 
 

ยุทธศาสตร ์
 

จ านวนโครงการ/
กิจกรรม 

พ.ศ. ๒๕63 
ข้อบัญญัติ จ่ายขาดเงินสะสม 

คิดร้อยละ 

ตามแผนพัฒนา ตาม ข้อบัญญัติ ด าเนินการ ต้ังไว้ ด าเนินการ 
1.การพัฒนาด้านแหล่งน้ า 4 - - - -  
2.การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 18 4 4 - -  
3.การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและ
เศรษฐกิจชุมชน สนับสนุนส่งเสริม
สถาบันต่างๆ 

41 24 15 - - 

4.พัฒนาด้านการส่งเสริมและพัฒนา
การศึกษา นันทนาการทุกระดับ 

14 6 5 - - 

5.พัฒนาด้านการส่งเสริมบ ารุง 
อนุรักษ์สถาบันทางศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณี ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นและส่งเสริมสถาบัน
ต่างๆ 

15 9 5 - - 

6.พัฒนาด้านการส่งเสริมอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

10 6 3 - - 

7.พัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี 16 6 2 - - 

รวม 118 55 34 - - 28.81 
สรุป โครงการตามแผนพัฒนา (2561-2565) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
 บรรจุในแผนพัฒนา จ านวน  118  โครงการ  
 ด าเนินการจริงตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2563  และจ่ายขาดเงินสะสม 
(ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562- 31 มีนาคม 2563) 
 คิดเป็นร้อยละ     34 x 100    =   28.81 
                                   118 
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   ฉ.ผลการด าเนินงาน 
       องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านทาน ได้ด าเนินการโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ ปี 2563      
ในเขตพ้ืนที่โดยได้รับความร่วมมือ การส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐและภาคเอกชนในพื้นที่
ตลอดจนโครงการต่างๆ ประสบผลส าเร็จด้วยดีก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพ้ืนที่และพ้ืนที่ใกล้เคียงโดย        
มีผลการด าเนินงานที่ส าคัญดังนี้ 
 
1.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 จากบริเวณบ้านนายสังวาล  มั่นกาล ถึงบริเวณบ้านนายวินัย  
นกน่วม หมู่ที่ 5 ต.บ้านทาน อ.บ้านทาน  จ.เพชรบุรี 
 

(ก่อนด าเนินการ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ก าลังด าเนินการ) 
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(งานแล้วเสร็จ) 

 
 
2.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที่ 5 จากบริเวณบ้านนายน้อย  แก้วพรายตา ถึงบริเวณ         
บ้านนายปิ่น   มะลิทอง หมู่ที่ 5 ต.บ้านทาน อ.บ้านทาน  จ.เพชรบุรี 
 

(ก่อนด าเนินการ) 
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(ขณะด าเนินการ) 

 
 
 
 
 
 
 
 

งานเสร็จเรียบร้อย 
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3.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที่ 6 บริเวณที่นานางล าพูล  เลิศรัตน์เคหะกาล ถึง
บริเวณบ้านนายอ าพร  เอี่ยมอาจ หมู่ที่ 6 ต.บ้านทาน อ.บ้านทาน  จ.เพชรบุร ี
 

(ก่อนด าเนินการ) 
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(ขณะด าเนินการ) 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

งานเสร็จเรียบร้อย 
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4.ภาพถ่ายโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนายสมควร ทองเหลือ  
หมู่ที่ 4 บ้านไร่ตอ ต าบลบ้านทาน อ าเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี 
  

(ก่อนด าเนินการ) 
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งานเสร็จเรียบร้อย 
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                     ภาพกิจกรรมโครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมพัฒนาเด็กและเยาวชน 
วันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563 
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ภาพการประชุมประชาคมในระดับต าบล 

ณ ห้องประชุมสภา อบต.บ้านทาน 
วันที่ 14 มกราคม 2563 
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ภาพโครงการจัดงานแข่งขันวัวเทียมเกวียน ประจ าปีงบประมาณ 2563 
ในวันที่ 15-19 มกราคม 2563 

ณ ทุ่งทอง ต าบลท่าช้าง อ าเภอบ้านลาด 
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ภาพกิจกรรม 
โครงการส่งเสริมประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา  

วันท่ี  17  กรกฎาคม  2563 
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ภาพกิจกรรม 
โครงการวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม  2563 
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ภาพกิจกรรมการร่วมพิธีบ าเพ็ญกุศลและพิธีน้อมร าลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  
ในวันพุธที่ 23 ตุลาคม 2563ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติอ าเภอบ้านลาด    
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ภาพกิจกรรมโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง  
วันท่ี31  ตุลาคม   2563 

ณ บริเวณสะพานข้ามคลองบางจาก  หมู่ท่ี 1 บ้านไร่โพธิ์  
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ภาพการด าเนินโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพ 
หลักสูตร การท าขนมสาลี่  การจัดดอกไม้แบบแจกัน การเพาะถั่วงอก 

วันพุธที่ 11 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2563 
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ภาพการด าเนินโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพ 
หลักสูตร การท าขนมสาลี่  การจัดดอกไม้แบบแจกัน การเพาะถั่วงอก 

วันพุธที่ 11 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2563 
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ภาพกิจกรรมโครงการคลองสวย น้ าใส 
วันพฤหัสบดี ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 

ณ คลองบางจาก หลังวัดจันทาราม หมู่ที่ 1 ต าบลบ้านทาน 
อ าเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี 
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โครงการป้องกันและควบคุมโรคระบาด/โรคติดต่อหรือโรคไม่ติดต่อ ที่เกิดขึ้นตามสถานการณ ์
(การป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)ด้วยหน้ากากอนามัยแบบผ้า 

และเจลล้างมือฆ่าเช้ือ  13 เมษายน 2563 
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ภาพการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาส 
วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี 

วันที่ 3 มิถุนายน  2563  
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โครงการ BiG Cleaning Day  
วันที่ 25 มิถุนายน  2563  
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โครงการป้องกันและวิธีปฏิบัติตัวเกี่ยวกับไวรัสโคโรนา 
(การจัดท าสบู่เหลวล้างมือ เพื่อป้องกันโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID)) 

ของ สภาเด็กและเยาวชนองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านทาน 
 วันที่ 26 มิถุนายน  2563  
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ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
 
  สรุปข้อมูลปัญหาที่พบในการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. 2561 – 2565 )  
มีดังนี้ 

1. ปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
2. ปัญหาและความต้องการของประชาชนมีมาก ท าให้จ านวนโครงการ / กิจกรรม ในแผนพัฒนา

ท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. 2561– 2565 )  มีจ านวนมาก จึงไม่สามารถด าเนินการได้ครบทุกโครงการ/
กิจกรรม 

3. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าประชาคมยังมีน้อย ไม่สามารถสะท้อนปัญหา  
ความต้องการของคนส่วนใหญ่ได้ 

4. การปฏิบัติงานตามแผนยังคงมีความคลาดเคลื่อน โครงการที่น ามาบรรจุในแผนบางโครงการยังไม่
มีความชัดเจน ท าให้การบรรลุเปูาหมายหรือ วัตถุประสงค์ของกิจกรรม / 
โครงการยังไม่สัมฤทธิ์ผลเท่าที่ควร 

5. แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม บางส่วน ยังไม่สัมพันธ์กับงบประมาณ 
6. งบประมาณในการบริหารงานและการพัฒนามีจ านวนจ ากัด ไม่เพียงพอต่อการพัฒนาและ  

ทันต่อความต้องการของประชาชน จึงท าให้ประชาชนรู้สึกว่าการพัฒนา หรือ การแก้ไข  
ปัญหาเป็นอย่างล่าช้า 

 
 

ข้อสังเกต / ข้อเสนอแนะ 
 

1. องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านทาน ควรประชาสัมพันธ์เชิงรุก ให้ประชาชนได้สนใจ รับรู้ 
ตระหนักถึงความส าคัญในการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือสร้างความเข้มแข็ง  
ให้แก่ชุมชนตนเอง 

2. จ านวนโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาควรมีจ านวนโครงการ/กิจกรรม อย่างพอประมาณ 
สามารถน ามาจัดล าดับความส าคัญ ตลอดจนสามรถจัดสรรงบประมาณ และ น ามาปฏิบัติงาน
ตามแผนได้อย่างทั่วถึง ครบถ้วน 

3. องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านทาน  ควรหาแนวทาง/ก าหนดนโยบาย ในการใช้งบประมาณท่ีมี
อยู่อย่างจ ากัดในการบริหารงาน และพัฒนาองค์กรและชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด  

4. ควรส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความช านาญในการปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น เพื่อ 
ให้การปฏิบัติงานด าเนินไปด้วยความเข้าใจ สอดคล้อง สัมพันธ์กันในทุกภาคส่วน 

 
ทั้งนี้ หากประชาชนทุกท่านหรือหน่วยงานราชการต่างๆท่ีเกี่ยวข้องมีข้อสงสัยหรือมีความประสงค์จะเสนอ

ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะการบริหารงานของ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านทานทราบเพ่ือจะได้พิจารณาการ
วางแผนพัฒนาและปรับปรุงการด าเนินการตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นท่ีในระยะต่อไป  
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ภาคผนวก 
 
 
 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

 
 รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนา 

 
 รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น 
 
 ประกาศรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

    
  
 
 
 
 

ส่วนที่ 3 


