
                                                     
 

 
  
  

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านทาน 

เรื่อง  รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านทาน 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

…………………………. 
 

  ด้วยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านทาน           
ได้ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านทาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
พร้อมการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น และการติดตามและประเมินผล
ยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านทาน ประจ าปีงบประมาณ   
พ.ศ.2564 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2548 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 12 ได้ก าหนดให้มีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ด าเนินการ
ติดตามและประเมินแผน  รายงานผลพร้อมความเห็นและข้อเสนอแนะจากติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา        
ต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ
ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิด
ประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ซึ่ง บัดนี้ 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านทาน ได้เสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านทาน และคณะกรรมการ
พัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านทาน เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
  

  ดังนั้น  เพื่อเป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านทาน     
จึงประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านทาน ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2563 ให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบ 
 
  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
   

    ประกาศ  ณ  วันที่   18   เดือน ธันวาคม  พ.ศ. 2563  
 
 
      
 
                       (นายชยพล  มิชสิน) 
                            นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านทาน 
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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) รายงานผล
และเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอ
ต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้
ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิด
ประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  โดยอย่างน้อยปีละ หนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  
 

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

 
 
 

     “บ้านทานน่าอยู่  สาธารณูปโภคครบครนั ส่งเสริมคุณภาพชีวิตท่ีดี พร้อมก้าวสู่ประชาชนคมอาเซียน” 
 
 

         1. ยุทธศาสตร์ด้านบริหารจัดการน  า  
1.1 จัดหาแหล่งน้ า จัดท าระบบการส่งน้ า เพ่ือการเกษตรให้ครอบคลุมทุกหมู่บ้านในต าบลบ้านทาน 

                   1.2 จะด าเนินการปรับปรุงพัฒนาและขยายเขตประปาให้สามารถเข้าถึงทุกครัวเรือนโดยค านึงถึง
ความคุ้มค่าและประโยชน์ส่วนรวมที่ได้รับในเชิงปริมาณภายใต้งบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลและโดย
ขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น 

 1.3 บ ารงุรักษาแหล่งน้ าคูคลองทางธรรมชาติ 
1.4  สนับสนุนให้มีการเก็บกักน้ าเพ่ืออุปโภคบริโภค และการเกษตร 
1.5 การจัดเก็บค่าน้ าประปาให้เป็นระบบมาตรฐาน 

 2. ยุทธศาสตร์ด้านคมนาคม ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ  
          2.1 การคมนาคม  ขาดงบประมาณในการด าเนินงาน  ปัญหาถนน  เส้นทางคมนาคมไม่สะดวก  

เนื่องจากเส้นทางท่ีมีอยู่บางส่วนยังไม่ได้มาตรฐาน เป็นหลุมเป็นบ่อ ความต้องการของประชาชน คือ ปรับปรุงเส้นทาง
คมนาคมให้สะดวก ปลอดภัย  ให้ครอบคลุมทั่วถึง 

         2.๒  ไฟฟ้าแสงสว่าง ปัญหาไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะไม่ทั่วถึง ความต้องการของประชาชน คือ เพิ่มไฟฟ้า
ส่องสว่างสาธารณะให้ครอบคลุมทั่วถึงพ้ืนที่ภายในต าบลบ้านทาน 

 
 

2.3.... 
 

ยุทธศาสตร์ 

วิสัยทัศน์(Vision) 
 



 
-3- 

 
          2.3  ปัญหาการเกิดอุบัติเหตุตามบริเวณทางแยก ทางโค้ง ทางเชื่อม ท าให้ประชาชนได้รับความ
เสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน ความต้องการของประชาชน คือ จัดท าป้ายบอกการเตือนภัย ป้องกันอุบัติภัย  และ
จัดท าป้ายบอกเขต  ป้ายประชาสัมพันธ์  ป้ายจราจรและป้ายซอยต่าง 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 
พัฒนาอาชีพเพ่ือเพ่ิมพูนรายได้แก่ประชานในพ้ืนที่ต าบลบ้านทาน 

          6.3 ผลผลิตทางการเกษตรไม่มีตลาดรองรับที่เพียงพอ ความต้องการของประชาชน คือ สนับสนุนให้
มีตลาดนัดเพื่อวางจ 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 ซึ่ งก่อให้ เกิดความขัดแย้ง กับความต้องการของประชาชน คือ สนับสนุนให้ประชาชนและ
บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการท 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 ส่งเสริม
และจัดใหม้ีการประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ เช่น ป้ายประชาสัมพันธ์ แหล่งข้อมูลต่างๆ หอกระจายข่าว ฯลฯ 
 

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

กับ ระบบนเิวศให้มีการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน ในชุมชนให้มีความสามัคคีเข้มแข็ง 
 6. เพ่ือให้ประชาชนสามารถพ่ึงพาตนเองได้และมีรายได้เพ่ิมมากขึ้น  
 7. อบต.มีการบริหารจัดการที่ดีมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาลและมีการเตรียมพร้อมในทุกด้าน 
ง.การวางแผน 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านทานได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี  (พ.ศ. 2561-2565 )            
ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561โดยผ่านการมีส่วน
ร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคมการประชุมกรรมการชุมชนเพ่ือรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริง
ของประชาชนในพื้นท่ีก่อนน ามาจัดท าโครงการเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ 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 
นันทนาการทุกระดบั 

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

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
ส่งเสริมบ ารุง 
อนุรักษ์สถาบันทาง
ศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณี ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นและ
ส่งเสริมสถาบันต่างๆ 

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

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
ส่งเสรมิอนุรักษ์
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           
มีรายละเอียดดังนี้ 
 

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 

พัฒนาด้านบริหารจัดการ
น้ า 

 
- 
 

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

11 
 

9,738,025 

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

 
7,196,615 

 
10 

 
6,515,000 

พัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
แ ล ะ เศ ร ษ ฐ กิ จ ชุ ม ช น 
สนับสนุนส่งเสริมสถาบัน
ต่างๆ 

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

พัฒนาด้ านส่ งเสริมและ
พั ฒ น า ก า ร ศึ ก ษ า 
นันทนาการทุกระดับ 

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

พัฒ นาด้ านการส่ งเสริม
บ า รุ งแ ล ะ อ นุ รั ก ษ์ ท า ง
ศาสนาศิลปวัฒธรรม จารีต
ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น
และวันส าคัญต่างๆ 

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

พัฒนาด้ านส่ งเสริมการ
ท่ อ ง เที่ ย ว แ ล ะ อ นุ รั ก ษ์
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

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

พัฒ น าด้ าน ก ารบริห าร
จัดการที่ดี 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 22,128,578 122 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 เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ 
จัดสวัสดิการสงเคราะห์ให้แก่ผู้สูงอายุ  
คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ 

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

งบกลาง งบกลาง เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ 
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 

โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ต่างๆ 

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

งานป้องกันภัยฝ่ายพล
เรือนและระงับอัคคีภัย 

ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ 

โครงการฝึกอบรมและทบทวน
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 

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

งานส่งเสริมและ
สนับสนุนความ
เข้มแข็งชุมชน 

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 

งานไฟฟ้าถนน ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ 

ติดต้ังไฟฟ้าทางสาธารณะและขยายเขต
ไฟฟ้า ม.1- ม.6 ต าบลบ้านทาน 

0.00 0.00 0.00 100,000.00 100,000.00 474769 

งานป้องกันภัยฝ่ายพล
เรือนและระงับอัคคีภัย 

ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ 

สนับสนุนกิจการอาสาสมัครป้องกันฝ่าย
พลเรือน (อปพร.) 

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

งานบริหารท่ัวไป
เกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน 

ค่าใช้สอย 

รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับ
การปฏิบัติราชการท่ีไม่
เข้าลักษณะรายจา่ย
หมวดอื่นๆ 

ก่อสร้างเตาเผาขยะ 120,000.00 0.00 55,000.00 0.00 0.00 658060 

งานส่งเสริมและ
สนับสนุนความ
เข้มแข็งชุมชน 

ค่าใช้สอย 

รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับ
การปฏิบัติราชการท่ีไม่
เข้าลักษณะรายจา่ย
หมวดอื่นๆ 

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

งานบริหารท่ัวไป ค่าใช้สอย 

รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับ
การปฏิบัติราชการท่ีไม่
เข้าลักษณะรายจา่ย
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
เข้าลักษณะรายจา่ย
หมวดอื่นๆ 

ค่าใช้จ่ายส าหรับการเลือกต้ังของ อบต. 
ตามท่ี คณะกรรมการเลือกต้ังก าหนด
และการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับ
ประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน 

0.00 0.00 300,000.00 200,000.00 0.00 549463 

งานส่งเสริมการเกษตร ค่าใช้สอย 

รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับ
การปฏิบัติราชการท่ีไม่
เข้าลักษณะรายจา่ย
หมวดอื่นๆ 

โครงการ "รักน้ า รักป่า รักษาแผ่นดิน" 0.00 0.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 565736 

งานส่งเสริมและ
สนับสนุนความ
เข้มแข็งชุมชน 

ค่าใช้สอย 

รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับ
การปฏิบัติราชการท่ีไม่
เข้าลักษณะรายจา่ย
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
เข้าลักษณะรายจา่ย
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
เข้าลักษณะรายจา่ย
หมวดอื่นๆ 

โครงการก าจัดวัชพืชพร้อมตัดกิ่งไม้
ชายฝั่งคลองบางจาก ต าบลบ้านทาน 

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

งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา 

ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับ
การปฏิบัติราชการท่ีไม่
เข้าลักษณะรายจา่ย

โครงการแข่งขันวิชาการด้านทักษะของ
เด็กปฐมวัย 

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



หมวดอื่นๆ 

งานบริหารท่ัวไป
เกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน 

ค่าใช้สอย 

รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับ
การปฏิบัติราชการท่ีไม่
เข้าลักษณะรายจา่ย
หมวดอื่นๆ 

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

งานกีฬาและ
นันทนาการ 

ค่าใช้สอย 

รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับ
การปฏิบัติราชการท่ีไม่
เข้าลักษณะรายจา่ย
หมวดอื่นๆ 

โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชน
ประชาชน ต้านยาเสพติด 

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

งานบริหารท่ัวไป ค่าใช้สอย 

รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับ
การปฏิบัติราชการท่ีไม่
เข้าลักษณะรายจา่ย
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
เข้าลักษณะรายจา่ย
หมวดอื่นๆ 

โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ 
พระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัว 

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

งานศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถ่ิน 

ค่าใช้สอย 

รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับ
การปฏิบัติราชการท่ีไม่
เข้าลักษณะรายจา่ย
หมวดอื่นๆ 

โครงการจัดกิจกรรมวันส าคัญทางศาสนา
และงานทางรัฐพิธ ี

0.00 50,000.00 100,000.00 0.00 0.00 563478 

งานบริหารท่ัวไป
เกี่ยวกับศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

ค่าใช้สอย 

รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับ
การปฏิบัติราชการท่ีไม่
เข้าลักษณะรายจา่ย
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
เข้าลักษณะรายจา่ย
หมวดอื่นๆ 

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

งานบริหารท่ัวไป ค่าใช้สอย 

รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับ
การปฏิบัติราชการท่ีไม่
เข้าลักษณะรายจา่ย
หมวดอื่นๆ 

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

งานบริหารท่ัวไป ค่าใช้สอย 

รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับ
การปฏิบัติราชการท่ีไม่
เข้าลักษณะรายจา่ย
หมวดอื่นๆ 

โครงการจัดต้ังศูนย์ด ารงธรรม 0.00 0.00 0.00 5,000.00 5,000.00 668957 

งานส่งเสริมการเกษตร ค่าใช้สอย 

รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับ
การปฏิบัติราชการท่ีไม่
เข้าลักษณะรายจา่ย
หมวดอื่นๆ 

โครงการจัดท าปุ๋ยชีวภาพและปลูกผัก
ปลอดสารพิษ 

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

งานบริหารท่ัวไป ค่าใช้สอย 

รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับ
การปฏิบัติราชการท่ีไม่
เข้าลักษณะรายจา่ย
หมวดอื่นๆ 

โครงการจัดท าแผนท่ีภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน 

0.00 0.00 200,000.00 0.00 0.00 670226 

งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา 

ค่าใช้สอย 

รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับ
การปฏิบัติราชการท่ีไม่
เข้าลักษณะรายจา่ย
หมวดอื่นๆ 

โครงการจัดท าแหล่งเรียนรู้ประจ าต าบล
บ้านทาน 

0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 524652 

งานศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถ่ิน 

ค่าใช้สอย 

รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับ
การปฏิบัติราชการท่ีไม่
เข้าลักษณะรายจา่ย
หมวดอื่นๆ 

โครงการจัดนิทรรศการแห่เทียน
เข้าพรรษา 

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

งานส่งเสริมการเกษตร ค่าใช้สอย 

รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับ
การปฏิบัติราชการท่ีไม่
เข้าลักษณะรายจา่ย
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
สนับสนุนความ
เข้มแข็งชุมชน 

ค่าใช้สอย 

รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับ
การปฏิบัติราชการท่ีไม่
เข้าลักษณะรายจา่ย
หมวดอื่นๆ 

โครงการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน
และต าบลนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน 

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

งานบริหารท่ัวไป
เกี่ยวกับสาธารณสุข 

ค่าใช้สอย 

รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับ
การปฏิบัติราชการท่ีไม่
เข้าลักษณะรายจา่ย
หมวดอื่นๆ 

โครงการจัดสวัสดิภาพสัตว์ 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 519610 

งานบริหารท่ัวไป
เกี่ยวกับศาสนา

ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับ
การปฏิบัติราชการท่ีไม่

โครงการเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ 

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



วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

เข้าลักษณะรายจา่ย
หมวดอื่นๆ 

พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 

งานบริหารท่ัวไป
เกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน 

ค่าใช้สอย 

รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับ
การปฏิบัติราชการท่ีไม่
เข้าลักษณะรายจา่ย
หมวดอื่นๆ 

โครงการติดต้ังระบบทอกระจายข่าวไร้
สาย 

0.00 0.00 500,000.00 500,000.00 0.00 671098 

งานบริหารท่ัวไป
เกี่ยวกับศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

ค่าใช้สอย 

รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับ
การปฏิบัติราชการท่ีไม่
เข้าลักษณะรายจา่ย
หมวดอื่นๆ 

โครงการท่ีเกี่ยวเน่ืองหรือสนับสนุน
สถาบันพระมหากษัตริย์และสถาบัน
ศาสนาศิลปวัฒนธรรม 

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

งานบริหารท่ัวไป ค่าใช้สอย 

รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับ
การปฏิบัติราชการท่ีไม่
เข้าลักษณะรายจา่ย
หมวดอื่นๆ 

โครงการปกป้องสถาบันส าคัญของชาติ
และจัดงานท่ีเกี่ยวข้องกับส าคัญต่างๆ 
ของสถาบันพระมหากษัตริย์ 

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

งานก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ค่าใช้สอย 

รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับ
การปฏิบัติราชการท่ีไม่
เข้าลักษณะรายจา่ย
หมวดอื่นๆ 

โครงการปรับปรุง/ต่อเติมอาคาร
เอนกประสงค์บริเวณท่ีท าการองค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้านทาน 

0.00 0.00 0.00 500,000.00 0.00 671542 

งานก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ค่าใช้สอย 

รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับ
การปฏิบัติราชการท่ีไม่
เข้าลักษณะรายจา่ย
หมวดอื่นๆ 

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารท่ีท า
การองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านทาน 

0.00 303,000.00 0.00 0.00 0.00 671331 

งานบริหารท่ัวไป
เกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน 

ค่าใช้สอย 

รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับ
การปฏิบัติราชการท่ีไม่
เข้าลักษณะรายจา่ย
หมวดอื่นๆ 

โครงการปรับปรุงหอกระจายข่าวประจ า
ต าบลและประจ าหมู่บา้น 

0.00 0.00 344,540.00 344,540.00 0.00 670868 

งานส่งเสริมการเกษตร ค่าใช้สอย 

รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับ
การปฏิบัติราชการท่ีไม่
เข้าลักษณะรายจา่ย
หมวดอื่นๆ 

โครงการปลูกต้นไม้ เน่ืองในวันต้นไม้
ประจ าชาติ 

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

งานบริหารท่ัวไป
เกี่ยวกับสาธารณสุข 

ค่าใช้สอย 

รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับ
การปฏิบัติราชการท่ีไม่
เข้าลักษณะรายจา่ย
หมวดอื่นๆ 

โครงการป้องกันและควบคุมโรคระบาด/
โรคติดต่อหรือโรคไม่ติดต่อท่ีเกิดข้ึนตาม
สถานการณ์ 

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

งานส่งเสริมและ
สนับสนุนความ
เข้มแข็งชุมชน 

ค่าใช้สอย 

รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับ
การปฏิบัติราชการท่ีไม่
เข้าลักษณะรายจา่ย
หมวดอื่นๆ 

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนถนน
ช่วงเทศกาลต่าง ๆ 

0.00 0.00 10,000.00 10,000.00 0.00 2215832 

งานส่งเสริมและ
สนับสนุนความ
เข้มแข็งชุมชน 

ค่าใช้สอย 

รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับ
การปฏิบัติราชการท่ีไม่
เข้าลักษณะรายจา่ย
หมวดอื่นๆ 

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

งานบริหารท่ัวไป
เกี่ยวกับสังคม
สงเคราะห์ 

ค่าใช้สอย 

รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับ
การปฏิบัติราชการท่ีไม่
เข้าลักษณะรายจา่ย
หมวดอื่นๆ 

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

งานบริหารท่ัวไป ค่าใช้สอย 

รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับ
การปฏิบัติราชการท่ีไม่
เข้าลักษณะรายจา่ย
หมวดอื่นๆ 

โครงการฝึกอบรมการปลูกฝังค่านิยมใน
การเป็นข้าราชการท่ีดี 

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

งานบริหารท่ัวไป ค่าใช้สอย 

รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับ
การปฏิบัติราชการท่ีไม่
เข้าลักษณะรายจา่ย
หมวดอื่นๆ 

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

การรักษาความสงบ
ภายใน 

ค่าใช้สอย 

รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับ
การปฏิบัติราชการท่ีไม่
เข้าลักษณะรายจา่ย
หมวดอื่นๆ 

โครงการฝึกอบรมชุดภัยพิบัติประจ า
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

0.00 0.00 0.00 250,000.00 0.00 2221718 

งานบริหารท่ัวไป ค่าใช้สอย 

รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับ
การปฏิบัติราชการท่ีไม่
เข้าลักษณะรายจา่ย
หมวดอื่นๆ 

โครงการฝึกอบรมเพื่อสร้างความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต 

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

งานบริหารท่ัวไป ค่าใช้สอย 

รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับ
การปฏิบัติราชการท่ีไม่
เข้าลักษณะรายจา่ย
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

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้การป้องกัน
โรคต่าง ๆ 

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



เข้าลักษณะรายจา่ย
หมวดอื่นๆ 

งานบริหารท่ัวไป
เกี่ยวกับสาธารณสุข 

ค่าใช้สอย 

รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับ
การปฏิบัติราชการท่ีไม่
เข้าลักษณะรายจา่ย
หมวดอื่นๆ 

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการมี
ส่วนร่วมในการคัดแยกขยะมูลฝอยและ
บริหารจัดการขยะในชุมชน 

0.00 0.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 564254 

งานส่งเสริมและ
สนับสนุนความ
เข้มแข็งชุมชน 

ค่าใช้สอย 

รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับ
การปฏิบัติราชการท่ีไม่
เข้าลักษณะรายจา่ย
หมวดอื่นๆ 

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

งานบริหารท่ัวไป
เกี่ยวกับการศึกษา 

ค่าใช้สอย 

รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับ
การปฏิบัติราชการท่ีไม่
เข้าลักษณะรายจา่ย
หมวดอื่นๆ 

โครงการพัฒนาวิชาการหลักสูตรการจัด
การศึกษาปฐมวัย 

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

งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา 

ค่าใช้สอย 

รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับ
การปฏิบัติราชการท่ีไม่
เข้าลักษณะรายจา่ย
หมวดอื่นๆ 

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรครูและ
บุคลากรทางการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

0.00 0.00 0.00 10,000.00 10,000.00 526770 

งานส่งเสริมและ
สนับสนุนความ
เข้มแข็งชุมชน 

ค่าใช้สอย 

รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับ
การปฏิบัติราชการท่ีไม่
เข้าลักษณะรายจา่ย
หมวดอื่นๆ 

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

งานส่งเสริมและ
สนับสนุนความ
เข้มแข็งชุมชน 

ค่าใช้สอย 

รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับ
การปฏิบัติราชการท่ีไม่
เข้าลักษณะรายจา่ย
หมวดอื่นๆ 

โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด 

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

งานบริหารท่ัวไป
เกี่ยวกับสาธารณสุข 

ค่าใช้สอย 

รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับ
การปฏิบัติราชการท่ีไม่
เข้าลักษณะรายจา่ย
หมวดอื่นๆ 

โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรค
ไข้เลือดออก 

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

งานบริหารท่ัวไป
เกี่ยวกับสาธารณสุข 

ค่าใช้สอย 

รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับ
การปฏิบัติราชการท่ีไม่
เข้าลักษณะรายจา่ย
หมวดอื่นๆ 

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

งานสวัสดิการสังคม
และสังคมสงเคราะห์ 

ค่าใช้สอย 

รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับ
การปฏิบัติราชการท่ีไม่
เข้าลักษณะรายจา่ย
หมวดอื่นๆ 

โครงการร้อยรัก ร้อยดวงใจห่วงใย
ผู้สูงอายุ ผูพ้ิการ ผู้ด้อยโอกาส 

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

งานส่งเสริมการเกษตร ค่าใช้สอย 

รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับ
การปฏิบัติราชการท่ีไม่
เข้าลักษณะรายจา่ย
หมวดอื่นๆ 

โครงการวันดินโลก 0.00 0.00 0.00 10,000.00 10,000.00 657309 

งานบริหารท่ัวไป
เกี่ยวกับศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

ค่าใช้สอย 

รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับ
การปฏิบัติราชการท่ีไม่
เข้าลักษณะรายจา่ย
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
เข้าลักษณะรายจา่ย
หมวดอื่นๆ 

โครงการเศรษฐกิจพอเพียงตามแนว
ทฤษฎีใหม่ 

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

งานกีฬาและ
นันทนาการ 

ค่าใช้สอย 

รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับ
การปฏิบัติราชการท่ีไม่
เข้าลักษณะรายจา่ย
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
เข้าลักษณะรายจา่ย
หมวดอื่นๆ 

โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมพัฒนา
เด็กและเยาวชน 

30,000.00 30,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00 524324 

งานส่งเสริมและ
สนับสนุนความ
เข้มแข็งชุมชน 

ค่าใช้สอย 

รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับ
การปฏิบัติราชการท่ีไม่
เข้าลักษณะรายจา่ย
หมวดอื่นๆ 

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

งานส่งเสริมและ
สนับสนุนความ
เข้มแข็งชุมชน 

ค่าใช้สอย 

รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับ
การปฏิบัติราชการท่ีไม่
เข้าลักษณะรายจา่ย
หมวดอื่นๆ 

โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพของ
ประชาชนและการแก้ไขปัญหาการ
ว่างงาน 

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

งานส่งเสริมและ
สนับสนุนความ

ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับ
การปฏิบัติราชการท่ีไม่

โครงการส่งเสริมการรวมกลุ่มแปรรูป
สินค้า สินค้าและสินค้าหน่ึงต าบล หน่ึง

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



เข้มแข็งชุมชน เข้าลักษณะรายจา่ย
หมวดอื่นๆ 

ผลิตภัณฑ ์

งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา 

ค่าใช้สอย 

รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับ
การปฏิบัติราชการท่ีไม่
เข้าลักษณะรายจา่ย
หมวดอื่นๆ 

โครงการส่งเสริมกิจกรรมศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กต าบลบ้านทาน 

0.00 0.00 0.00 10,000.00 10,000.00 525027 

งานศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถ่ิน 

ค่าใช้สอย 

รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับ
การปฏิบัติราชการท่ีไม่
เข้าลักษณะรายจา่ย
หมวดอื่นๆ 

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

งานส่งเสริมการเกษตร ค่าใช้สอย 

รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับ
การปฏิบัติราชการท่ีไม่
เข้าลักษณะรายจา่ย
หมวดอื่นๆ 

โครงการส่งเสริมผลิตข้าวพันธุ์ดีต าบล
บ้านทาน 

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

งานส่งเสริมและ
สนับสนุนความ
เข้มแข็งชุมชน 

ค่าใช้สอย 

รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับ
การปฏิบัติราชการท่ีไม่
เข้าลักษณะรายจา่ย
หมวดอื่นๆ 

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

งานส่งเสริมและ
สนับสนุนความ
เข้มแข็งชุมชน 

ค่าใช้สอย 

รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับ
การปฏิบัติราชการท่ีไม่
เข้าลักษณะรายจา่ย
หมวดอื่นๆ 

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

งานบริหารท่ัวไป
เกี่ยวกับสาธารณสุข 

ค่าใช้สอย 

รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับ
การปฏิบัติราชการท่ีไม่
เข้าลักษณะรายจา่ย
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
เข้าลักษณะรายจา่ย
หมวดอื่นๆ 

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนา
คุณภาพชีวิตเด็กคนชรา คนพิการและ
ผู้ด้อยโอกาส 

0.00 0.00 0.00 20,000.00 0.00 2215860 

งานสวัสดิการสังคม
และสังคมสงเคราะห์ 

ค่าใช้สอย 

รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับ
การปฏิบัติราชการท่ีไม่
เข้าลักษณะรายจา่ย
หมวดอื่นๆ 

โครงการส่งเสริมสนับสนุนศูนย์พัฒนา
ครอบครัวในชุมชนต าบลบ้านทาน 

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

งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา 

ค่าใช้สอย 

รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับ
การปฏิบัติราชการท่ีไม่
เข้าลักษณะรายจา่ย
หมวดอื่นๆ 

โครงการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยเด็ก
ปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

0.00 0.00 0.00 10,000.00 10,000.00 526473 

งานบริหารท่ัวไป
เกี่ยวกับสาธารณสุข 

ค่าใช้สอย 

รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับ
การปฏิบัติราชการท่ีไม่
เข้าลักษณะรายจา่ย
หมวดอื่นๆ 

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจาก
พิษสุนัขบ้า 

0.00 0.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 518391 

งานสวัสดิการสังคม
และสังคมสงเคราะห์ 

ค่าใช้สอย 

รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับ
การปฏิบัติราชการท่ีไม่
เข้าลักษณะรายจา่ย
หมวดอื่นๆ 

โครงการสานฝันวันสูงอายุ 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0.00 2215879 

งานบริหารท่ัวไป ค่าใช้สอย 

รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับ
การปฏิบัติราชการท่ีไม่
เข้าลักษณะรายจา่ย
หมวดอื่นๆ 

โครงการอบรมความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับ
กฎหมายท่ัวไป 

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

งานบริหารท่ัวไป ค่าใช้สอย 

รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับ
การปฏิบัติราชการท่ีไม่
เข้าลักษณะรายจา่ย
หมวดอืน่ๆ 

โครงการอบรมตามหลักสูตรการ
ปฏิบัติงาน ตามหลักธรรมาธิบาล 

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

งานส่งเสริมและ
สนับสนุนความ
เข้มแข็งชุมชน 

ค่าใช้สอย 

รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับ
การปฏิบัติราชการท่ีไม่
เข้าลักษณะรายจา่ย
หมวดอื่นๆ 

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

งานบริหารท่ัวไป ค่าใช้สอย 

รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับ
การปฏิบัติราชการท่ีไม่
เข้าลักษณะรายจา่ย
หมวดอื่นๆ 

โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพด้านการ
จัดซื้อจัดจ้าง 

0.00 0.00 10,000.00 10,000.00 0.00 670395 

งานบริหารท่ัวไป ค่าใช้สอย 

รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับ
การปฏิบัติราชการท่ีไม่
เข้าลักษณะรายจา่ย
หมวดอื่นๆ 

โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน 

0.00 0.00 50,000.00 50,000.00 0.00 668605 

งานส่งเสริมการเกษตร ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับ
การปฏิบัติราชการท่ีไม่

โครงการอบรมเยาวชนและประชาชน
รักษ์สิ่งแวดล้อม 

0.00 0.00 0.00 10,000.00 10,000.00 564995 



เข้าลักษณะรายจา่ย
หมวดอื่นๆ 

งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุข
อื่นๆ 

ค่าใช้สอย 

รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับ
การปฏิบัติราชการท่ีไม่
เข้าลักษณะรายจา่ย
หมวดอื่นๆ 

โครงการอาสาสมัครท้องถ่ินรักษ์โลก 0.00 0.00 0.00 30,000.00 0.00 2215911 

งานบริหารท่ัวไป
เกี่ยวกับสาธารณสุข 

ค่าใช้สอย 

รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับ
การปฏิบัติราชการท่ีไม่
เข้าลักษณะรายจา่ย
หมวดอื่นๆ 

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

งานก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ค่าใช้สอย 

รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับ
การปฏิบัติราชการท่ีไม่
เข้าลักษณะรายจา่ย
หมวดอื่นๆ 

โครงงการปรับปรุงต่อเติมโรงจอดรถ ของ 
อบต.บ้านทาน 

0.00 500,000.00 0.00 0.00 0.00 671737 

งานส่งเสริมและ
สนับสนุนความ
เข้มแข็งชุมชน 

ค่าใช้สอย 

รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับ
การปฏิบัติราชการท่ีไม่
เข้าลักษณะรายจา่ย
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
เข้าลักษณะรายจา่ย
หมวดอื่นๆ 

สืบค้นภูมิปัญญาท้องถ่ินอนุรักษ์และ
วัฒนธรรมท้องถ่ิน 

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

งานส่งเสริมและ
สนับสนุนความ
เข้มแข็งชุมชน 

ค่าใช้สอย 

รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับ
การปฏิบัติราชการท่ีไม่
เข้าลักษณะรายจา่ย
หมวดอื่นๆ 

อุดหนุนท่ีว่าการอ าเภอบ้านลาดตาม
โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งหมู่บา้น
ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

0.00 0.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 480528 

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

งานส่งเสริมและ
สนับสนุนความ
เข้มแข็งชุมชน 

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 หมู่
ท่ี 1 จากบริเวณที่นา นางพอน นกน่วม 
ถึงบริเวณท่ีนานายหอม พูลพิพัฒน์ 

0.00 0.00 0.00 850,000.00 0.00 2214737 

งานก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ค่าท่ีดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค 

โครงการก่อสร้างดาดคลองคอนกรีต หมู่
ท่ี 1 จากบริเวณที่นา นางพอน นกน่วม 
ถึงบริเวณท่ีนานายหอม พูลพิพัฒน์ 

0.00 0.00 0.00 850,000.00 0.00 2817205 

งานก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ค่าท่ีดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค 

โครงการก่อสร้างดาดคลองคอนกรีต หมู่
ท่ี 2 สายนาเหมือง 

0.00 0.00 0.00 800,000.00 0.00 2817222 

งานก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ค่าท่ีดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค 

โครงการก่อสร้างดาดคลองคอนกรีตหมู่ 
5 จากบริเวณที่นานายหอม พูลพิพฒัน์ 
ถึงบริเวณบ้านนายสมชาย พุ่มจิตร 

0.00 0.00 0.00 2,000,000.00 0.00 2214979 

งานบริหารท่ัวไป
เกี่ยวกับอุตสาหกรรม
และการโยธา 

ค่าท่ีดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค 

โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากบ้าน
นางวันเพ็ญ มะลิทอง ถึงบ้านนางสมใจ 
หวังผล 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. สายหัวนา
แค 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

ค่าท่ีดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
จากแยกถนนบ้านไร่สัตว์นอก-บริเวณ

474,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 420113 



และการโยธา สะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองสาย 
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งานบริหารท่ัวไป
เกี่ยวกับอุตสาหกรรม
และการโยธา 

ค่าท่ีดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เร่ิมจากบ้านนายธีรศักด์ิ สงวนศักด์ิ-บ้าน
นายนิพนธ์ ชาวไทย 

0.00 0.00 315,000.00 0.00 0.00 390156 

งานบริหารท่ัวไป
เกี่ยวกับอุตสาหกรรม
และการโยธา 

ค่าท่ีดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เร่ิมจากบ้านนายธีรศักด์ิ สงวนศักด์ิ-บ้าน
นายนิพนธ์ ชาวไทย 

0.00 0.00 315,000.00 0.00 0.00 467690 

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
เกีย่วกับอุตสาหกรรม
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 บริเวณท่ีนานายสมพงษ์ 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 
เอ่ียมอาจ 

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 ถึงบริเวณท่ีนานายสมพงษ์ รวย
เงิน 

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 บริเวณท่ีนานายยืน 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 
เอ่ียมอาจ 

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 
(ข้างยูเน่ียน) 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 ทอง
เหลือ หมู่ท่ี 4 

0.00 0.00 185,000.00 0.00 0.00 461844 

งานบริหารท่ัวไป
เกี่ยวกับอุตสาหกรรม
และการโยธา 

ค่าท่ีดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค 

โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีต
เสริมเหล็กสายเลียบคลองชลประทาน
สาย 24 (ช่วงท่ีนานายสุทธิ์ยา ออมรัตน์-
ท่ีนานายเสริม ประสม) หมู่ท่ี 2 

0.00 0.00 495,000.00 0.00 0.00 421663 

งานก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ค่าท่ีดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค 

โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง จากที่นานาย
วรโชติ ออมรัตน์ ถึงท่ีนา นายธีรศักด์ิ 
เอ่ียมอาจ 

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
คอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลอง
ชลประทาน สายคลอง 24 ช่วงทางเข้า
บ้านนางประทีป ซื่อสัตย์ หมู่ท่ี 2 บ้านไร่
สัตย ์

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 เอ่ียม
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 เอ่ียม
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 าด้วยไฟฟ้าไร่
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 าด้วยไฟฟ้าไร่
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
คอนกรีตจากบริเวณหน้าโรงเรียนบ้านดง
ห้วยหลวง คลองชลประทานสายไร่โคก-
ไร่สะท้อน 

0.00 0.00 1,224,000.00 0.00 0.00 2215003 

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 า
สายข้างบ้านนายฉลวย-ข าคม สะพาน
บ้านนาก่าง 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 ภายใน
หมู่บ้าน 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 
ถนนลาดยางแอสฟัลติก/คอนกรีตใน
หมู่บ้าน 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 

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 ภายใน
หมู่บ้าน 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 พุ่ม
จิตร 

0.00 0.00 397,000.00 0.00 0.00 396959 

งานก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ค่าท่ีดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค 

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

0.00 0.00 1,290,000.00 0.00 0.00 2215105 

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.บ้าน
ทานก 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 สายไร่
ห่ม/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. ด้วยยาง
แอสฟัลท์ติก สายบ้านนายสิต ท่ังเหล็ก 
หมู่ท่ี 5 

0.00 0.00 0.00 195,435.00 0.00 465641 

งานก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ค่าท่ีดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค 

โครงการปรับปรุงถนน คสล. ด้วยยาง
แอสฟัสท์ติก สายบ้านนายสิต ท่ังเหล็ก 
หมู่ท่ี 5 

0.00 0.00 0.00 195,435.00 0.00 389004 

งานบริหารท่ัวไป
เกี่ยวกบัอุตสาหกรรม
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 ไชย
ค 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
ไรโ่คก-บ้านไร่สัตว์ หมู่ท่ี 2 

367,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 420435 

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

ค่าท่ีดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค 

โครงการปรับปรุงถนนโดยวิธีลงลูกรัง
พร้อมถางป่า หมู่ท่ี 6 บ้านดงห้วยหลวง 

0.00 0.00 480,000.00 0.00 0.00 467809 



และการโยธา สายนาห้วยเรือ-สายนามะโกง 

งานบริหารท่ัวไป
เกี่ยวกับอุตสาหกรรม
และการโยธา 

ค่าท่ีดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค 

โครงการปรับปรุงถนนโดยวิธีลงลูกรัง
พร้อมถางป่า 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 

งานไฟฟ้าถนน 
ค่าท่ีดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค 

ติดต้ังไฟฟ้าทางสาธารณะและขยายเขต
ไฟฟ้า 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
ลาดยางแอสฟลัติกคอนกรีต หมู่ท่ี 3 จาก
บริเวณท่ีนานายสัมฤทธิ์ 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
ราม 

0.00 0.00 0.00 1,700,000.00 0.00 2215180 

งานไฟฟ้าถนน 
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 หมู่
ท่ี 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 
เงินอุดหนุนส่วน
ราชการ 

การจัดบริการสาธารณสุขในศูนย์
สาธารณสุขมลูฐานชุมชน (อสม.) 

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

งานบริหารท่ัวไป
เกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน 

เงินอุดหนุน 
เงินอุดหนุนส่วน
ราชการ 

โครงการก่อสร้างถนน คสล. สุดสายถนน
คอนกรีต-สายดอนตะเกียน หมู่ท่ี 3 

0.00 0.00 1,950,000.00 0.00 0.00 873974 

งานบริหารท่ัวไป
เกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน 

เงินอุดหนุน 
เงินอุดหนุนส่วน
ราชการ 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
จากบริเวณไร่เก่า-สุดเขตหมู่ท่ี 3 ต าบล
บ้านทาน 

0.00 0.00 0.00 1,730,200.00 0.00 873445 

งานบริหารท่ัวไป
เกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน 

เงินอุดหนุน 
เงินอุดหนุนส่วน
ราชการ 

โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีต
เสริมเหล็กจากบ้านนางหนู เรืองโรจน์ - 
ดอนตะเกียน 

0.00 0.00 0.00 2,220,000.00 0.00 873796 



งานบริหารท่ัวไป
เกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน 

เงินอุดหนุน 
เงินอุดหนุนส่วน
ราชการ 

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

0.00 0.00 0.00 0.00 1,600,000.00 871952 

งานบริหารท่ัวไป
เกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน 

เงินอุดหนุน 
เงินอุดหนุนส่วน
ราชการ 

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 
เงินอุดหนุนส่วน
ราชการ 

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 
เงินอุดหนุนส่วน
ราชการ 

โครงการกินดี อยู่ดี มีสุข ด้วยเศรษฐกิจ
พอเพียง 

0.00 0.00 0.00 40,000.00 0.00 2215569 

งานบริหารท่ัวไป
เกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน 

เงินอุดหนุน 
เงินอุดหนุนส่วน
ราชการ 

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 
เงินอุดหนุนส่วน
ราชการ 

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 
เงินอุดหนุนส่วน
ราชการ 

โครงการขุดลอกระบบท่อระบายน้ า
พร้อมบ่อพักน้ า คสล. เพื่อแก้ไขปัญหาน้ า
ท่วมช่วงศาลากลางหมู่บ้าน - ประปา
หมู่บ้าน หมู่ท่ี 2 และศาลากลางหมู่บ้าน-
คลองท้ิงน้ าสาย 24 หมู่ท่ี2 

0.00 0.00 0.00 0.00 1,050,000.00 872428 

งานบริหารท่ัวไป
เกี่ยวกับการศึกษา 

เงินอุดหนุน 
เงินอุดหนุนส่วน
ราชการ 

โครงการค่ายบูรณาการในรูปแบบ STEM 
สู่ STRERM 

0.00 0.00 0.00 30,000.00 0.00 2215456 

งานบริหารท่ัวไป
เกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน 

เงินอุดหนุน 
เงินอุดหนุนส่วน
ราชการ 

โครงการติดต้ังไฟฟ้าส่องสวา่งสาธารณะ
สายหลักต าบลบา้นทาน 

0.00 0.00 0.00 0.00 8,900,000.00 874831 

งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา 

เงินอุดหนุน 
เงินอุดหนุนส่วน
ราชการ 

โครงการทักษะชีวิตตามแนวพระราชด าริ 
"เกษตรพอเพียง" 

0.00 0.00 30,000.00 0.00 0.00 544808 

งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา 

เงินอุดหนุน 
เงินอุดหนุนส่วน
ราชการ 

โครงการธรรมะ เพื่อเยาวชนสู่ชุมชนวิถี
พุทธ 

0.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00 546289 

งานบริหารท่ัวไป
เกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน 

เงินอุดหนุน 
เงินอุดหนุนส่วน
ราชการ 

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 
เงินอุดหนุนส่วน
ราชการ 

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 
เงินอุดหนุนส่วน
ราชการ 

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 
เงินอุดหนุนส่วน
ราชการ 

โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรลาดยาง
แอสฟัลติกคอนกรีตสาย พบ. 6020 
สายหัวนา-โพธิ์ลอย (ช่วงต าบลบ้านทาน) 

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

งานบริหารท่ัวไป
เกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน 

เงินอุดหนุน 
เงินอุดหนุนส่วน
ราชการ 

โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแอลฟัลท์
ติกคอนกรีตสายบ้านหนองพระ-อบต.
บ้านทาน หมู่ 4 

0.00 0.00 0.00 5,000,000.00 0.00 874339 

งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา 

เงินอุดหนุน 
เงินอุดหนุนส่วน
ราชการ 

โครงการฝึกและเรียนรู้การท าขนมไทยใน
ท้องถ่ิน 

0.00 0.00 20,000.00 0.00 0.00 547445 

งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา 

เงินอุดหนุน 
เงินอุดหนุนส่วน
ราชการ 

โครงการฝึกอบรมมัคคุเทศก์น้อยเพื่อ
ส่งเสริมการท่องเท่ียวชุมชน 

0.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00 546565 

งานบริหารท่ัวไป
เกี่ยวกับการศึกษา 

เงินอุดหนุน 
เงินอุดหนุนส่วน
ราชการ 

โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อ
การสื่อสาร 

0.00 0.00 0.00 40,000.00 0.00 2215405 

งานบริหารท่ัวไป
เกี่ยวกับการศึกษา 

เงินอุดหนุน 
เงินอุดหนุนส่วน
ราชการ 

โครงการพุทธบุตร 0.00 0.00 0.00 40,000.00 0.00 2215523 

งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา 

เงินอุดหนุน 
เงินอุดหนุนส่วน
ราชการ 

โครงการยกระดับสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ 
วิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
ภาษาอังกฤษแก่เยาวชน 

0.00 0.00 40,000.00 0.00 0.00 547771 



งานบริหารท่ัวไป
เกี่ยวกับการศึกษา 

เงินอุดหนุน 
เงินอุดหนุนส่วน
ราชการ 

โครงการส่งเสริมการสร้างอาชีพ 0.00 0.00 0.00 40,000.00 0.00 2215506 

งานบริหารท่ัวไป
เกี่ยวกับการศึกษา 

เงินอุดหนุน 
เงินอุดหนุนส่วน
ราชการ 

โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทาง
วิชาการ 

0.00 0.00 0.00 40,000.00 0.00 2215473 

งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา 

เงินอุดหนุน 
เงินอุดหนุนส่วน
ราชการ 

โครงการส่งเสริมภูมิปัญญา "พัฒนา
ทักษะอาชีพ" 

0.00 0.00 30,000.00 0.00 0.00 545326 

งานบริหารท่ัวไป
เกี่ยวกับการศึกษา 

เงินอุดหนุน 
เงินอุดหนุนส่วน
ราชการ 

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา 

0.00 350,000.00 350,000.00 350,000.00 350,000.00 543659 

งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา 

เงินอุดหนุน 
เงินอุดหนุนส่วน
ราชการ 

โครงการสมุนไพรเพื่อสุขภาพ ด้วยภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน 

0.00 0.00 20,000.00 0.00 0.00 545808 

งานบริหารท่ัวไป
เกี่ยวกับการศึกษา 

เงินอุดหนุน 
เงินอุดหนุนส่วน
ราชการ 

โครงการสร้างสรรค์ดนตรีสู่มืออาชีพ 0.00 0.00 40,000.00 0.00 0.00 544426 

งานบริหารท่ัวไป
เกี่ยวกับการศึกษา 

เงินอุดหนุน 
เงินอุดหนุนส่วน
ราชการ 

โครงการแอโรบิคหรรษาพัฒนาสุขภาพ 0.00 0.00 0.00 30,000.00 0.00 2215430 

งานบริหารท่ัวไป
เกี่ยวกับศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

เงินอุดหนุน 
เงินอุดหนุนส่วน
ราชการ 

สนับสนุนงบประมาณหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

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

งานส่งเสริมการเกษตร เงินอุดหนุน 
เงินอุดหนุนส่วน
ราชการ 

สนับสนุนศูนย์บริการและถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรประจ าอ าเภอ 

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

งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา 

เงินอุดหนุน 
เงินอุดหนุนส่วน
ราชการ 

อุดหนุนงบประมาณ ให้โรงเรียน 0.00 0.00 40,000.00 0.00 0.00 548071 

งานส่งเสริมและ
สนับสนุนความ
เข้มแข็งชุมชน 

เงินอุดหนุน 
เงินอุดหนุนส่วน
ราชการ 

อุดหนุนส่วนราชการท่ีเกี่ยวข้อง 0.00 0.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 495793 

งานบริหารท่ัวไป เงินอุดหนุน 
เงินอุดหนุนส่วน
ราชการ 

อุดหนุนหน่วยงานอื่นตามบทบาทหน้าท่ี
หรือการปฏิบัติราชการตามนโยบาย
เร่งด่วนหรือท่ีส าคัญ 

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

งานศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถ่ิน 

เงินอุดหนุน 
เงินอุดหนุนส่วน
ราชการ 

อุดหนุนอ าเภอบ้านลาดโครงการจัด
ขบวนแห่พระนครคีรี-เมืองเพชรบุรี 

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

งานศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถ่ิน 

เงินอุดหนุน 
เงินอุดหนุนส่วน
ราชการ 

อุดหนุนอ าเภอบ้านลาดโครงการจัดงาน
แข่งขันวัวเทียมเกวียน 

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

งานส่งเสริมและ
สนับสนุนความ
เข้มแข็งชุมชน 

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 
 

 
 

รายงานสรุปผล การติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี 2563 
อบต.บ้านทาน บ้านลาด จ.เพชรบุรี  

ยุทธศาสตร ์ ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ  ไม่ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ  รวม  

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจดัการน้ า  - - 4 3.41 4 

2.การพัฒนาด้านคมนาคม ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ  4 11.76 14 14.52 18 

3.การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสนับสนุนสถาบันต่างๆ  15 44.11 26 22.22 41 

4.ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านส่งเสรมิบ ารุงและอนุรักษ์ทางศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม จารตี ประเพณี ภมูิปัญญาท้องถิ่นในวันส าคญัต่างๆ  

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 สนับสนุนส่งเสริมสถาบัน
ต่างๆ 

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 
ที่ตั งไว้ (บาท) 

เบิกจ่ายจริง 
(บาท) หมายเหตุ 

ยุทธศาสตร์ ที ่ 1 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการน  า 
 - - -  

ยุทธศาสตร์ ที ่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื นฐาน 
1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 จากบริเวณบา้นนาย

น้อย แก้วพรายตาถึงบริเวณบ้านนายปิน่ มะลิทอง 
118,000 110,000 ด าเนินการ 

2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 จากบริเวณบา้นนาย
สังวาล มั่นกาล ถึงบริเวณบ้านนายวินยั นกน่วม 

70,600 65,000 ด าเนินการ 

3. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 จากบริเวณที่นานาง
ล าพูน เลิศรัตน์เคหะกาล ถึง บริเวณบา้นนายอ าพร เอีย่มอาจ 

203,700 188,000 ด าเนินการ 

4. โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรตีเสริมเหล็ก สายบ้านนายสมควร 
ทองเหลือ หมู่ที่ 4 

202,800 187,000 ด าเนินการ 

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

1. จัดสวัสดิการสงเคราะห์ให้แก่ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส ์   ด าเนินการ 
 -เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ 4,263,600   
  42,000 4,303,500 โอนเพิ่ม 
 -เบี้ยยังชีพคนพกิาร 960,000 906,400 ด าเนินการ 
 -เบี้ยยังชีพผู้ปว่ยเอดส ์ 54,000 36,000 ด าเนินการ 

2. สนับสนุนกิจกรรม สปสช. เพือ่การสาธารณสุขชุมชน(โครงการจัดระบบ
หลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น) 

40,000 0 ไม่ได้ด าเนินการ 

3. โครงการป้องกันและลดอุบัติเหต ุ 10,000 0 ไม่ได้ด าเนินการ 
4. โครงการฝึกอบรม/ทบทวนอาสาสมัครปอ้งกันฝ่ายผลเรือน 10,000 0 ไม่ได้ด าเนินการ 
5. โครงการป้องกันและควบคุมโรคระบาด/โรคติดต่อหรือโรคไม่ติดต่อที่

เกิดขึ้นตามสถานการณ์ 
70,000  ด าเนินการ 

  37,400 102,558.80 โอนเพิ่ม 
6. โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภยัจากพิษสุนัขบา้ 20,000 13,110 ด าเนินการ 
7. โครงการรณรงค์ป้องกันปัญหาโรคเอดส์ 10,000 8,740 ด าเนินการ 
8. โครงการฝึกอบรมให้ความรู้การป้องกันโรคต่างๆ 20,000 0 ไม่ไดด้ าเนินการ 
9. โครงการผู้สูงอายุแจ่มใส ร่างกาย แข็งแรง 20,000 0 ไม่ได้ด าเนินการ 

10. โครงการสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อย ผู้ปว่ย ผู้ด้อยโอกาส ผูย้ากไร้ ผู้ไร้ที่พึ่ง 1,000 0 ด าเนินการ 
11. โครงการส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กชรา คนพิการและ

ผู้ด้อยโอกาส 
20,000 19,700 ด าเนินการ 

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

บ้านทาน 
15,000 0 ไม่ได้ด าเนินการ 

14. โครงการพัฒนาทักษะชวีิต 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. โครงการส่งเสริมการประกอบอาชพี 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. โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 10,000 0 ไม่ได้ด าเนินการ 
22. โครงการจัดประชุมประชาคมหมู่บา้นและต าบลในการจัดท าแผนพัฒนา

ท้องถิ่น 
15,000 12,734 โอนลด 

   2,266 ด าเนินการ 

รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านทาน 
ที่ด าเนินการเบิกจ่ายจริง 

 



23. โครงการเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวทฤษฎ-ี-22- 20,000 12,000 โอนลด 
 

ที่ 
โครงการ/กิจกรรม 

 
งบประมาณ 

ที่ตั งไว้ (บาท) 
เบิกจ่ายจริง 

(บาท) 
หมายเหตุ 

20. โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนประชาชนต้านยาเสพติด 100,000 0 ไม่ได้ด าเนินการ 
21. โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 10,000 0 ไม่ได้ด าเนินการ 
22. โครงการจัดประชุมประชาคมหมู่บา้นและต าบลในการจัดท า

แผนพัฒนาท้องถิ่น 
15,000 12,734 โอนลด 

   2,266 ด าเนินการ 
 รวม 5,980,734 5,519,924 รวม 
     

ยุทธศาสตร์ ที ่ 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 โรงเรียนบ้านดงหว้ยหลวง 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 การพัฒนาดา้นการส่งเสริมบ ารุง อนุรักษ์สถาบันทางศาสนาศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและส่งเสริมสถาบันต่างๆ 
1. โครงการจัดการเลือกตั้ง 300,000 0 ยังไม่ได้ด าเนินการ 
2. โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกยีรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัฯ 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. โครงการปกป้องสถาบันส าคัญของชาตแิละจัดงานที่เกี่ยวข้องกับส าคัญ
ต่างๆของสถาบันพระมหากษัตรยิ ์

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 ที ่ 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 รักษ์ป่า รักษาแผ่นดิน 10,000 1,330 ด าเนินการ 
4. โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก 20,000 0 ยังไม่ได้ด าเนินการ 
5. โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกีย่วกับการมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะ

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 การพัฒนาด้านการเมอืงการบริหาร 

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

ปฎิบัติงาน 
50,000 0 ยังไม่ได้ด าเนินการ 

3 โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพเกีย่วกบัการปฎบิัติงาน 50,000 0 ยังไม่ได้ด าเนินการ 
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ที่ 
โครงการ/กิจกรรม 

 
งบประมาณ 

ที่ตั งไว้ (บาท) 

เบิกจ่ายจริง 
(บาท) 

 
หมายเหตุ 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาด้านการเมอืงการบริหาร 
 
1 โครงการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 5,000 0 ยังไม่ได้ด าเนินการ 
2 โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ

ปฎิบัติงาน 
50,000 0 ยังไม่ได้ด าเนินการ 

3 โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพเกีย่วกบัการปฎบิัติงาน 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 
 -วัสด ุ 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  
 -รายจา่ยเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ 525,905 400,241  
  80,000  โอนเพิ่ม 
   80,000 โอนลด 
 -รายจา่ยอื่น 10,036,139 8,019,098  
 รวม 15,636,166 11,538,148  

รวมทั งสิ น 24,000,000 18,806,607.8  
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ตารางเปรียบเทียบจ านวนโครงการ/กิจกรรมของแผนพัฒนา (พ.ศ. ๒๕61– ๒๕65)  
ในปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 

 

ยุทธศาสตร ์
 

จ านวนโครงการ/
กิจกรรม 

พ.ศ. ๒๕63 
ข้อบัญญัติ จ่ายขาดเงินสะสม 

คิดร้อยละ 

ตามแผนพัฒนา ตาม ข้อบัญญัติ ด าเนินการ ตั งไว้ 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.พัฒนาด้านการบรหิารจัดการที่ดี 16 6 2 - - 
รวม 117 55 34 - - 28.81 

  
สรุป โครงการตามแผนพัฒนา (2561-2565) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
 บรรจุในแผนพัฒนา จ านวน  117  โครงการ  
 ด าเนินการจริงตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2563  และจ่ายขาดเงินสะสม 
(ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562- 31 มีนาคม 2563) 
 คิดเป็นร้อยละ     34 x 100    =   29.05 
                                   117 
 
 
 


