
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 

ประจำปีงบประมาณ 2565 

(ระหว่างเดือนตลุาคม 2564 - เดือนมีนาคม 2565) 
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ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้ามท่าข้าม 

 

เร่ือง การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
   ******************************************* 

                ด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา 253 กำหนดให้ อปท.สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูลและ
รายงานผลการดำเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้ง มีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วย ประกอบ
กับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3)  พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ 30 (5) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิน่ 
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นทราบ   ดังนั้นเพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำ
แผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม จึงขอประกาศผลการดำเนินงานการ
จัดทำงบประมาณ การใช้จ่ายงบประมาณ และผลการดำเนินงาน ในรอบ 6 เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม 2564 - 
เดือนมีนาคม 2565)  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  มา เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการ
บริหารจัดการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ดังนี้ 

 
การวางแผน 
                อบต.ทา่ข้าม ได้จดัทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) ตาม
กระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจดัเวที
ประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ ก่อน
นำมาจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที ่ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนา 5 ปี ตอ่ไป 

 
                 อบต.ท่าขา้ม ได้ประกาศใช้แผนพฒันา5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) โดยไดก้ำหนดโครงการทีจ่ะ
ดำเนินการตามแผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) 

 

 



 
 

 การจัดทำงบประมาณ 
                     ผู้บริหารอบต.ทา่ข้าม ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติ
งบประมาณ จำนวน 62 โครงการ งบประมาณ 19,895,895 บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร ์ได้ดังนี้ 

 ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
งบประมาณ 

ตามข้อบัญญัติ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นเศรษฐกิจ - - 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสังคม 19 14,040,864.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพื้นฐาน 22 2,689,200.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาแหล่งน้ำ 1 368,000.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการเมืองและการ
บริหาร 

18 2,757,831.00 

ยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาดา้นทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

2 40,000.00 

ยุทธศาสตร์ 
2561 2562 2563 2564 2565 

จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านเศรษฐกิจ 2 1,620,000.00 2 1,700,000.00 12 1,865,500.00 3 1,670,000.00 9 2,170,000.00 

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

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 0 0.00 0 0.00 43 11,676,000.00 32 12,600,800.00 64 61,643,000.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แหล่งน้ำ 0 0.00 0 0.00 4 2,000,000.00 5 2,050,000.00 7 1,520,000.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการเมืองและการ
บริหาร 

0 0.00 0 0.00 28 4,635,000.00 24 4,205,000.00 22 3,725,000.00 

ยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนา
ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม 

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

รวม 17 13,260,000.00 17 13,790,000.00 103 32,828,500.00 83 29,790,800.00 133 71,578,000.00 



รวม 62 19,895,895.00 
 

     
รา               รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ อบต.ท่าข้าม มีดังนี้ 

  ยุทธศาสตร์ โครงการ 
จำนวน

งบประมาณ 
หน่วยงานที
รับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

1. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
สังคม 

โครงการป้องกันและ
ควบคุมการแพร่
ระบาดของโรคติดต่อ 

200,000.00 

สำนัก/กอง
สาธารณสุข, กอง
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต, 
กองการแพทย์ 

เพื่อเป็นการป้องและ
ควบคุมโรคติดต่อ 

ป้องกัน ควบคุมโรค 

2. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
สังคม 

โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคพิษสุนัข
บ้า 

80,000.00 

สำนัก/กอง
สาธารณสุข, กอง
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต, 
กองการแพทย์ 

เพื่อเป็นการป้องกันและ
ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 

ป้องกัน ควบคุมโรคพิษ
สุนขับ้า 

3. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
สังคม 

โครงการสร้างเสริม
สุขภาพและป้องกัน
รักษาโรคแก่
ประชาชนตำบลท่า
ข้าม 

20,000.00 

สำนัก/กอง
สาธารณสุข, กอง
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต, 
กองการแพทย์ 

เพื่อเป็นการสร้างเสริม
สุขภาพและป้องกันรักษา
โรคติดต่อ 

ป้องกัน ควบคุมโรค 

4. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
สังคม 

โครงการกองทุน
หลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ (สปสช. 

144,064.00 

สำนัก/กอง
สาธารณสุข, กอง
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต, 
กองการแพทย์ 

เพื่อส่งเสริมให้บุคลากร
และประชาชนในตำบลท่า
ข้ามมีสุขภาพอนามัยที่ดี 

1 ครั้ง / ปี 

5. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
สังคม 

โครงการรณรงค์
ต่อต้านยาเสพติด 

25,000.00 
สำนักปลัด อบจ., 
สำนักปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด อบต. 

เพื่อรณรงค์ให้ความรู้เรื่อง
ยาเสพติดแก่เด็ก เยาวชน 
และประชาชน 

1 ครั้ง / ปี 

6. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
สังคม 

เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ 9,474,600.00 
สำนักปลัด อบจ., 
สำนักปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด อบต. 

เพื่อเป็นงบประมาณ
สำหรับเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ 

12 ต่อ ปี 

7. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
สังคม 

เบ้ียยังชีพคนพิการ 2,527,200.00 
สำนักปลัด อบจ., 
สำนักปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด อบต. 

เพื่อเป็นงบประมาณ
สำหรับเบ้ียยังชีพคนพิการ 

12 ต่อ ปี 

8. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
สังคม 

เบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 90,000.00 
สำนักปลัด อบจ., 
สำนักปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด อบต. 

เพื่อเป็นงบประมาณ
สำหรับเบ้ียยังชีพผู้ป่วย
เอดส์ 

12 ต่อ ปี 

9. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
สังคม 

เงินสำรองจ่าย 830,000.00 
สำนักปลัด อบจ., 
สำนักปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด อบต. 

เพื่อมีงบประมาณการ
ป้องกันและบรรเทาความ
เดือดร้อนของประชาชนที่
เกิดจากสาธารณภัยและ
อ่ืนๆ 

ประชาชนประสพภัย
พิบัติ ฯลฯ 

10. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
สังคม 

โครงการฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสา
ภัยพิบัติประจำ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน 

170,000.00 
สำนักปลัด อบจ., 
สำนักปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด อบต. 

เพื่อให้ประชาชนเป็น
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานในการ
ป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยต่างๆ 

อาสา ประชาชน 11 
หมู่บ้าน 



11. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
สังคม 

โครงการฝึกอบรม
ทบทวนแผนป้องกัน
และระงับอัคคีภัย 

20,000.00 
สำนักปลัด อบจ., 
สำนักปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด อบต. 

เพื่อให้ประชาชนมีความรู้
ป้องกันและระงับอัคคีภัย 

ประชาชนในเขต อบต.ท่า
ข้าม ม. 1 - 11 

12. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
สังคม 

โครงการอบรมอาชีพ
เสริมสร้างรายได้
ให้แก่ประชาชน 

30,000.00 
สำนักปลัด อบจ., 
สำนักปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด อบต. 

เพื่อให้ประชาชนได้ความรู้
ไปประกอบอาชีพได้ 

ประชาชน เขต อบต.
ท่าข้าม 30 คน 

13. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
สังคม 

โครงการหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
การพึ่งพาตนเอง การ
ทำปุ๋ย/จุลินทรีย์ 
แทนการใช้สารเคมี 

30,000.00 
สำนักปลัด อบจ., 
สำนักปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด อบต. 

เพื่อให้ประชาชน
รับประทานผักผล 
ปราศจากสารเคมีตกค้าง 

ประชาชน เขต อบต.
ท่าข้าม 30 คน 

14. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
สังคม 

โครงการแข่งขัน
ทักษะการใช้
ภาษาไทยของ
นักเรียน 

20,000.00 
สำนัก/กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อให้นักเรียนมีทักษะใน
การพูด ฟัง อ่าน และ
เขียน 

นักเรียนประถม
ระดับชั้น ป.1-6 

15. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
สังคม 

โครงการ Play and 
Learn เพลิน
ภาษาอังกฤษ 

20,000.00 
สำนัก/กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อให้นักเรียนมีทักษะใน
การพูด ฟัง อ่าน และ
เขียน 

นักเรียนประถม
ระดับชั้น ป.4-6 

16. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
สังคม 

โครงการฝึกอบรม
คุณธรรม จริยธรรม 

30,000.00 
สำนัก/กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนมี
ความรู้ คุณธรรม 
จริยธรรม 

นักเรียนประถม
ระดับชั้น ป.4-6 

17. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
สังคม 

ค่าสำรวจข้อมูล
จำนวนสัตว์และขึ้น
ทะเบียนสัตว์ 

10,000.00 

สำนัก/กอง
สาธารณสุข, กอง
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต, 
กองการแพทย์ 

เพื่อให้ประชาชนนำ
ความรู้ไปปฏิบัติและนำไป
เผยแพร่ต่อผู้อื่นได้ 

อสม. ผู้ใหญ่บ้าน 
สมาชิก อบต. 

18. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
สังคม 

โครงการพระราชดำริ
ด้านสาธารณสุข 

220,000.00 

สำนัก/กอง
สาธารณสุข, กอง
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต, 
กองการแพทย์ 

เพื่อให้ประชาชนนำ
ความรู้ไปปฏิบัติและนำไป
เผยแพร่ต่อผู้อื่นได้ 

อสม. ผู้ใหญ่บ้าน 
สมาชิก อบต. 

19. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
สังคม 

โครงการดำเนินงาน
โรงพยาบาลสนาม
อำเภอชนแดน 
ประจำปีงบประมาณ 
2565 

100,000.00 

สำนัก/กอง
สาธารณสุข, กอง
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต, 
กองการแพทย์ 

เพื่อเตรียมความพร้อม
และป้องกันโรงพยาบาล
สนามกรณีติดเชื้อไวรัสโค
โรนา 2019 (COVID-19) 
ให้แก่ประชาชน 

ประชาชนที่ติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) 

20. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการติดตั้งโคม
ไฟฟ้าส่องสว่างราย
ทาง หมู่ที่ 4 บ้านกุฏฺิ
พระ 

49,200.00 
สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กองโยธา, 
กองประปา 

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้า
ส่องสว่างในเวลากลางคืน 

จำนวน 10 ชุด 

21. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. หมู่ที่ 8 
บ้านตะกุดจั่น สายตะ
กุดจั่น-เขารังแตน 

287,000.00 
สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กองโยธา, 
กองประปา 

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวก รวดเร็ว 
ปลอดภัย 

กว้าง 4 ม. ยาว 50 ม. 
หนา 0.15 ม. 

22. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการซ่อมแซม
ถนนด้วยหินคลุก หมู่

153,000.00 
สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กองโยธา, 
กองประปา 

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวก รวดเร็ว 
ปลอดภัย 

กว้าง 4 ม. ยาว 1,200 
ม. 



ที่ 1 บ้านท่าข้าม 
ซอยอ่างหิน 

23. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการซ่อมแซม
ถนนดินด้วยวัสดุ
คัดเลือกหมู่ที่ 1 บ้าน
ท่าข้าม สายซอยหัว
เขา(ต้นยูคา) 

144,000.00 
สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กองโยธา, 
กองประปา 

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวก รวดเร็ว 
ปลอดภัย 

กว้าง 4 ม. ยาว 1,500 
ม. 

24. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการซ่อมแซม
ถนนดินด้วยวัสดุ
คัดเลือกหมู่ที่ 2 บ้าน
วังปลาช่อน สายป่า
ชุมชน 

113,000.00 
สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กองโยธา, 
กองประปา 

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวก รวดเร็ว 
ปลอดภัย 

กว้าง 4 ม. ยาว 1,000 
ม. 

25. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการซ่อมแซม
ถนนดินด้วยวัสดุ
คัดเลือกหมู่ที่ 2 บ้าน
วังปลาช่อน สายริม
คลอง 

113,000.00 
สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กองโยธา, 
กองประปา 

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวก รวดเร็ว 
ปลอดภัย 

กว้าง 4 ม. ยาว 1,500 
ม. 

26. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการติดตั้งโคม
ไฟฟ้าส่องสว่างราย
ทาง หมู่ที่ 2 บ้านวัง
ปลาช่อน 

73,800.00 
สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กองโยธา, 
กองประปา 

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้า
ส่องสว่างในเวลากลางคืน 

จำนวน 15 ชุด 

27. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการติดตั้ง โคม
ไฟส่องสว่างรายทาง 
หมู่ที่ 3 บ้านโคกสูง 

49,200.00 
สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กองโยธา, 
กองประปา 

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้า
ส่องสว่างในเวลากลางคืน 

แทนโคมชำรุด จำนวน 
15 ชุด 

28. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการวางท่อ
ระบายน้ำ หมู่ที่ 3 
ถนนเรียบคลองบ้าน
ค่ำ ซอยบ้านนาย
เปลี่ยน โม้สม 

28,600.00 
สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กองโยธา, 
กองประปา 

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวก รวดเร็ว 
ปลอดภัย 

ท่อ 80 ซม. ยาว 6 ม. 

29. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการวางท่อ
ระบายน้ำ หมู่ที่ 3 
ถนนเรียบคลองบ้าน
ค่ำ บริเวณนานาง
เถาวัลย์ ขาวพล 

15,700.00 
สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กองโยธา, 
กองประปา 

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวก รวดเร็ว 
ปลอดภัย 

ท่อ 80 ซม. ยาว 6 ม. 

30. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการซ่อมแซม
ถนนด้วยหินคลุก หมู่
ที่ 4 บ้านกุฏิพระ 
สายหลังถ้ำ 

249,000.00 
สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กองโยธา, 
กองประปา 

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวก รวดเร็ว 
ปลอดภัย 

กว้าง 4 ม. ยาว 1,700 
ม. 

31. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. หมู่ที่ 6 
บ้านดงแขวน ซอย
เข้าวัด 

106,000.00 
สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กองโยธา, 
กองประปา 

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวก รวดเร็ว 
ปลอดภัย 

กว้าง 4 ม. ยาว 30 ม. 
หนา 0.15 ม. 

32. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการซ่อมแซม
ถนนดินด้วยวัสดุ

113,000.00 
สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กองโยธา, 
กองประปา 

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวก รวดเร็ว 
ปลอดภัย 

กว้าง 4 ม. ยาว 2,000 
ม. 



คัดเลือกหมู่ที่ 6 บ้าน
ดงแขวน ซอยผาแดง 

33. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. หมู่ที่ 7 
บ้านหนองโก สาย
หนองโก ? ซับน้อย 

292,000.00 
สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กองโยธา, 
กองประปา 

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวก รวดเร็ว 
ปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 50 ม. 
หนา 0.15 ม. 

34. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการปรับปรุง
เสียงตามสายหมู่ที่9 
บ้าน กม.39 (กลุ่มเขา
รังแตน) 

42,000.00 
สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กองโยธา, 
กองประปา 

ประชาชนได้รับข้อมมูล
ข่าวสารทันเหตุการณ์ 

ระบบเสียงตามสาย 

35. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการติดตั้งโคม
ไฟฟ้าส่องสว่างราย
ทาง หมู่ที่ 9 บ้านกม.
39 กลุ่มเขารังแตน 

68,900.00 
สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กองโยธา, 
กองประปา 

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้า
ส่องสวา่งในเวลากลางคืน 

ไฟฟ้ารายทาง 10 จุด 

36. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการปรับปรุง
อาคารอเนกประสงค์ 
หมู่ที่9 บ้าน กม.39 
(กลุ่มเขารังแตน) 

185,800.00 
สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กองโยธา, 
กองประปา 

ประชาชนได้รับความ
สะดวก มีสถานที่จัด
ประชุม จัดเลี้ยง จัด
กิจกรรม 

อาคาร 

37. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการซ่อมแซม
ถนนดินด้วยวัสดุ
คัดเลือก หมู่ที่ 10 
บ้านเขาบ่อทอง สาย
หลังวัด - หนอง
กลอย 

101,000.00 
สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กองโยธา, 
กองประปา 

ประชาชนได้รับความ
สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย 

ถนน 

38. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการซ่อมแซม
ถนนดินด้วยวัสดุ
คัดเลือก หมู่ที่ 10 
บ้านเขาบ่อทอง สาย
บ้านนายไพโรจน์ - 
โรงโม่หิน 

101,000.00 
สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กองโยธา, 
กองประปา 

ประชาชนได้รับความ
สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย 

ถนน 

39. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการซ่อมแซม
ถนนดินด้วยวัสดุ
คัดเลือก หมู่ที่ 10 
บ้านเขาบ่อทอง สาย
บ้านนายจำแลง สอน
โพตรุ 

101,000.00 
สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กองโยธา, 
กองประปา 

ประชาชนได้รับความ
สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย 

ถนน 

40. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้าง
ถนนคสล. หมู่ที่11 
บ้านเขาดิน สายบ้าน
นางจันทร์รอน -บ้าน
นายฉลอม 

159,000.00 
สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กองโยธา, 
กองประปา 

ประชาชนได้รับความ
สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย 

ถนน 

41. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการซ่อมแซม
ถนนดินด้วยวัสดุ
คัดเลือก หมู่ที่11 
บ้านเขาดิน สายเขา
ดิน -ตะกุดเป้า 

144,000.00 
สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กองโยธา, 
กองประปา 

ประชาชนได้รับความ
สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย 

ถนน 



42. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แหล่งน้ำ 

โครงการก่อสร้างฝาย
น้ำล้น คลองบานค่ำ 
หมู่ที่ 5 บ้านตะกุด
เป้า 

368,000.00 
สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กองโยธา, 
กองประปา 

เพื่อให้ประชาชนได้มีน้ำ
สำหรับอุปโภค-บริโภค 

คลอง กว้าง 18 ม. 

43. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การเมืองและการบริหาร 

อุดหนุนอปท. 
โครงการขอรับการ
สนับสนุน
งบประมาณค่าใช้จ่าย
ในการอำนวยการ
สถานที่กลาง สำหรับ
เป็นศูนย์รวมข่าวการ
จัดซื้อจัดจ้างของ
หน่วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถ่ิน 
อำเภอชนแดน 

20,000.00 
สำนักปลัด อบจ., 
สำนักปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด อบต. 

อุดหนุนอปท. โครงการ
ขอรับการสนับสนุน
งบประมาณค่าใช้จ่ายใน
การอำนวยการสถานที่
กลาง สำหรับเป็นศูนย์
รวมข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง
ของหน่วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถ่ิน 
อำเภอชนแดน 

1 ครั้ง / ปี 

44. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การเมืองและการบริหาร 

อุดหนุนที่ทำการ
ปกครองอำเภอชน
แดน โครงการงานรัฐ
พิธี และงานพิธีวัน
สำคัญของชาติ 

5,000.00 
สำนักปลัด อบจ., 
สำนักปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด อบต. 

ส่งเสริมกิจกรรมรัฐพิธี
และงานพิธีวันสำคัญของ
ชาต ิ

1 ครั้ง / ปี 

45. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การเมืองและการบริหาร 

อุดหนุนที่ทำการ
ปกครองอำเภอชน
แดน โครงการถวาย
บายศรีร้อยมาลัย
ถวายหลวงพ่อทบ 

10,000.00 
สำนักปลัด อบจ., 
สำนักปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด อบต. 

ส่งเสริมโครงการมะขาม
หวานประกายทอง 
สักการะบูชาหลวงพ่อทบ 
ประจำป ี

1 ครั้ง / ปี 

46. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การเมืองและการบริหาร 

โครงการ
ประชาสัมพันธ์ของดี
เมืองชนแดน 

10,000.00 
สำนักปลัด อบจ., 
สำนักปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด อบต. 

ส่งเสริมประชาสัมพันธ์
ของดีเมืองชนแดนให้
ประชาชนและ
นักท่องเที่ยวทราบ 

1 ครั้ง / ปี 

47. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การเมืองและการบริหาร 

อุดหนุนกิ่งกาชาด
อำเภอชนแดน 
โครงการสนับสนุน
กิจกรรมกิ่งกาชาด
อำเภอชนแดน 

5,000.00 
สำนักปลัด อบจ., 
สำนักปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด อบต. 

ส่งเสริมดำเนินการของกิ่ง
กาชาดอำเภอชนแดน 

1 ครั้ง / ปี 

48. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การเมืองและการบริหาร 

อุดหนุน
คณะกรรมการพัฒนา
สตรีอำเภอชนแดน 
โครงการรวมพลังวัน
สตรีสากลอำเภอชน
แดน 

10,000.00 
สำนักปลัด อบจ., 
สำนักปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด อบต. 

ส่งเสริมกิจกรรมพัฒนา
สตรีอำเภอชนแดน 

1 ครั้ง / ปี 

49. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การเมืองและการบริหาร 

ค่าใช้จ่ายในการ
เลือกตั้งทั่วไป หรือ
เลือกตั้งซ่อมสมาชิก
สภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลท่าข้าม 

370,000.00 
สำนักปลัด อบจ., 
สำนักปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด อบต. 

เพื่อใช้จ่ายสำหรับการ
เลือกตั้งขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน 

1 ครั้ง / ปี 



50. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การเมืองและการบริหาร 

กิจกรรม 7 วัน 
รณรงค์ป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนน
ช่วงเทศกาล ปีใหม่ 
สงกรานต ์

20,000.00 
สำนักปลัด อบจ., 
สำนักปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด อบต. 

เพื่อป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนช่วง
เทศกาลปีใหม่และ
สงกรานต ์

1 ครั้ง / ปี 

51. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การเมืองและการบริหาร 

ค่าอาหารเสริม (นม) 620,126.00 
สำนัก/กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อส่งเสริมให้เด็ก
นักเรียนได้ดื่มนม 

1 ครั้ง / ปี 

52. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การเมืองและการบริหาร 

ค่าอาหารกลางวัน
เด็กนักเรียน 

149,205.00 
สำนัก/กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อให้เด็กนักเรียนได้รับ
ประทานอาหารกลางวัน 

นักเรียนได้รับประทาน
อาหารกลางวัน 

53. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การเมืองและการบริหาร 

โครงการสนับสนุนค่า
จัดการเรียนการสอน
ของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก (รายหัว) 

49,300.00 
สำนัก/กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

โครงการสนับสนุนค่า
จัดการเรียนการสอนของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ราย
หัว) 

สื่อการเรียน การสอน 

54. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การเมืองและการบริหาร 

อุดหนุนโรงเรียน
โครงการสนับสนุน
อาหารกลางวัน 

1,159,200.00 
สำนัก/กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อให้เด็กนักเรียนได้รับ
ประทานอาหารกลางวัน 

อาหารกลางวัน 

55. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การเมืองและการบริหาร 

จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง 
(หิน ยางมะตอย
สำเร็จรูป ฯลฯ) 

100,000.00 
สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กองโยธา, 
กองประปา 

ซ่อมแซมถนนลาดยางที่
ชำรุด 

ถนนที่สัญจรสะดวก 

56. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การเมืองและการบริหาร 

กิจกรรมบำรุงรักาา/
ปรับปรุงภูมิทัศน์
บริเวณที่ทำการอบต.
ท่าข้ามและแหล่ง
ท่องเที่ยวอ่างเก็บน้ำ
กุฏิพระหมู่ที่ 4 บ้าน
กุฏิพระ 

100,000.00 
สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กองโยธา, 
กองประปา 

เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์อ่าง
เก็บน้ำส่งเสริมให้เป็น
แหล่งท่องเที่ยว 

ปรับภูมิทัศน์บริเวณ
อ่างเก็บน้ำ 

57. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การเมืองและการบริหาร 

กิจกรรมการจัดทำ
และประสาน
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเพื่อนำ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ไปสู่การปฏิบัติ 

20,000.00 
สำนักปลัด อบจ., 
สำนักปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด อบต. 

เพื่อประชาชนมีความรู้ใน
เรื่องการการจัดทำแผน
ชุมชนและการส่งเสริม
กระบวนการ
ประชาธิปไตยชุมชน
ระบอบประชาธิปไตย 

ประชุม ประชาคมการ
จัดทำแผนพัฒนา
ท้องถ่ิน 

58. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การเมืองและการบริหาร 

กิจกรรมวันสำคัญ
แห่งชาติ 

30,000.00 
สำนัก/กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อส่งเสริมให้เด็ก
นักเรียนทำกิจกรรมในวัน
สำคัญแห่งชาติ 

1 ครั้ง / ปี 

59. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การเมืองและการบริหาร 

โครงการแข่งขันกีฬา
ประเพณี ?ชงโค ? 
จามจุรี? เพื่อความ
ปรองดองสมานฉันท์ 

20,000.00 
สำนัก/กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อส่งเสริมให้บุคลากร
ของท้องถิ่นได้แข่งขันกีฬา 

บุคลากรของท้องถ่ิน 

60. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การเมืองและการบริหาร 

กิจกรรมส่งเสริม
ประเพณีวัฒนธรรม
อันดีของท้องถิ่น 

60,000.00 
สำนัก/กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน
ในท้องถ่ินรู้รักษา
วัฒนธรรม 

ประชาชนในท้องถ่ิน 



61. 
ยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

กิจกรรมส่งเสริม 
สนับสนุนโครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเน่ืองมาจาก
พระราชดำร ิ

20,000.00 
สำนักปลัด อบจ., 
สำนักปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด อบต. 

เพื่อรณรงค์และ
ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้
แก่ประชาชน 

รณรงค์ประชาสัมพันธ์
โครงการ 

62. 
ยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการ "รักน้ำ รัก
ป่า รักษาแผ่นดิน" 

20,000.00 
สำนักปลัด อบจ., 
สำนักปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด อบต. 

เพื่อรณรงค์และ
ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้
แก่ประชาชน 

รณรงค์ประชาสัมพันธ์
โครงการ 

 

 
 
การใช้จ่ายงบประมาณ 
                       องคก์ารบริหารส่วนตำบลท่าข้าม มีการใช้จา่ยงบประมาณในการดำเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ 
โดยได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 28 โครงการ จำนวนเงิน 17,071,631 บาท  
มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 28 โครงการ จำนวนเงิน 8,898,266 ล้านบาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร ์
ได้ดังนี ้
 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
การก่อหนี้ผูกพัน/ 
ลงนามในสัญญา 

โครงการ 
การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
เศรษฐกิจ 

    

ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสังคม 6 6,226,582.00 6 6,226,582.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
โครงสรา้งพื้นฐาน 

10 1,278,961.00 10 1,278,961.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาแหล่งน้ำ     

ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
การเมืองและการบริหาร 

12 1,392,723.00 12 1,392,723.00 

ยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาดา้น
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

    

รวม 28 8,898,266.00 28 8,898,266.00 

    
 
 
 
 
 



 รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณอบต.ท่าข้าม ที่มกีารก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังนี้ 
 

  ยุทธศาสตร์ ชื่อโครงการตามแผน 
งบตาม

ข้อบัญญัติ/
เทศบัญญัติ 

ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

1. 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านสังคม 

โครงการป้องกันและ
ควบคุมการแพร่ระบาด
ของโรคติดต่อ 

200,000.00 133,000.00 133,000.00 67,000.00 

2. 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านสังคม 

เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ 9,474,600.00 4,534,900.00 4,534,900.00 4,939,700.00 

3. 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านสังคม 

เบ้ียยังชีพความพิการ 2,527,200.00 1,144,600.00 1,144,600.00 1,382,600.00 

4. 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านสังคม 

เบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 90,000.00 39,000.00 39,000.00 51,000.00 

5. 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านสังคม 

เงินสำรองจ่าย 830,000.00 275,082.00 275,082.00 554,918.00 

6. 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านสังคม 

โครงการดำเนินงาน
โรงพยาบาลสนามอำเภอ
ชนแดน ประจำปี
งบประมาณ 2565 

100,000.00 100,000.00 100,000.00 0.00 

7. 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการซ่อมแซมถนนดิน 
ด้วยหินคลุก หมู่ที่ 1 บ้าน
ท่าข้าม ซอยอ่างหิน 

153,000.00 138,966.00 138,966.00 14,034.00 

8. 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านโครงสรา้ง
พื้นฐาน 

โครงการซ่อมแซมถนนดิน 
ด้วยวัสดุคัดเลือก หมู่ที่ 1 
บ้านท่าข้าม ซอยหัวเขา 
ต้นยูคา 

144,000.00 141,153.00 141,153.00 2,847.00 

9. 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านโครงสรา้ง
พื้นฐาน 

โครงการซ่อมแซมถนนดิน 
ด้วยวัสดุคัดเลือก หมู่ที่ 2 
บ้านวังปลาช่อน สายป่าชุมชน 

113,000.00 111,511.00 111,511.00 1,489.00 

10. 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านโครงสรา้ง
พื้นฐาน 

โครงการซ่อมแซมถนนดิน 
ด้วยวัสดุคัดเลือก หมู่ที่ 2 
บ้านวังปลาช่อน สายริม
คลอง 

113,000.00 111,511.00 111,511.00 1,489.00 



11. 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านโครงสรา้ง
พื้นฐาน 

โครงการซ่อมแซมถนนดิน
ด้วยหินคลุก หมู่ที่ 4 บ้าน
กุฏิพระ สายหลังถ้ำ 

249,000.00 226,735.00 226,735.00 22,265.00 

12. 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านโครงสรา้ง
พื้นฐาน 

โครงการซ่อมแซมถนนดิน 
ด้วยวัสดุคัดเลือก หมู่ที่ 6 
บ้านดงแขวน ซอยผาแดง 

113,000.00 111,511.00 111,511.00 1,489.00 

13. 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านโครงสรา้ง
พื้นฐาน 

โครงการซ่อมแซมถนนดิน 
ด้วยวัสดุคัดเลือก หมู่ที่ 10 
บ้านเขาบ่อทอง สายหลัง
วัดเขาบ่อทอง – บ้าน
หนองกลอย 

101,000.00 98,807.00 98,807.00 2,193.00 

14. 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านโครงสรา้ง
พื้นฐาน 

โครงการซ่อมแซมถนนดิน 
ด้วยวัสดุคัดเลือก หมู่ที่ 10 
บ้านเขาบ่อทอง ซอยข้างบ้าน
นายไพโรจน์ – โรงโม่หิน 

101,000.00 98,807.00 98,807.00 2,193.00 

15. 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านโครงสรา้ง
พื้นฐาน 

โครงการซ่อมแซมถนนดิน 
ด้วยวัสดุคัดเลือก หมู่ที่ 10 
บ้านเขาบ่อทอง ซอยบ้านนาย
จำแลง สอนโพธิ์ตรุ 

101,000.00 98,807.00 98,807.00 2,193.00 

16. 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านโครงสรา้ง
พื้นฐาน 

โครงการซ่อมแซมถนนดิน 
ด้วยวัสดุคัดเลือก หมู่ที่ 11 
บ้านเขาดิน สายเขาดิน – ตะ
กุดเป้า 
  

144,000.00 141,153.00 141,153.00 2,847.00 

17. 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการเมือง
และการบริหาร 

โครงการศูนย์ปฏิบัติการ
ร่วมในการชว่ยเหลือ
ประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
อำเภอชนแดน (สถานที่
กลาง) จังหวัดเพชรบูรณ์ 

20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00 

18. 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการเมือง
และการบริหาร 

โครงการงานรฐัพิธ ีและ
งานพิธีวันสำคัญของชาติ 

5,000.00 5,000.00 5,000.00 0.00 

19. 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการเมือง
และการบริหาร 

โครงการถวายบายศรีร้อย
มาลัย รวมน้ำใจถวาย
หลวงพ่อทบ 

10,000.00 10,000.00 10,000.00 0.00 



20. 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการเมือง
และการบริหาร 

โครงการประชาสัมพันธ์
ของดีเมืองชนแดน 

10,000.00 10,000.00 10,000.00 0.00 

21. 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการเมือง
และการบริหาร 

อุดหนุนกิ่งกาชาดอำเภอ
ชนแดน โครงการ
สนับสนุนกิจกรรมกิ่ง
กาชาดอำเภอชนแดน 

5,000.00 5,000.00 5,000.00 0.00 

22. 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการเมือง
และการบริหาร 

ค่าใช้จา่ยในการเลือกตั้ง
ทั่วไป หรือเลือกตั้งซ่อม
สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบล ฯลฯ 

370,000.00 298,306.00 298,306.00 71,694.00 

23. 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการเมือง
และการบริหาร 

กิจกรรม 7 วัน รณรงค์
ป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนช่วงเทศกาล ปี
ใหม่ สงกรานต ์

20,000.00 882.00 882.00 19,118.00 

24. 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการเมือง
และการบริหาร 

วัสดุงานบ้านงานครัว 620,126.00 238,510.00 238,510.00 381,616.00 

25. 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการเมือง
และการบริหาร 

ค่าอาหารกลางวันสำหรบั
เด็กปฐมวัยใน ศพด. 

149,205.00 76,125.00 76,125.00 73,080.00 

26. 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการเมือง
และการบริหาร 

ค่าจัดการเรียนการสอน 49,300.00 49,300.00 49,300.00 0.00 

27. 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการเมือง
และการบริหาร 

อุดหนุนโครงการสนับสนุน
อาหารกลางวัน 

1,159,200.00 579,600.00 579,600.00 579,600.00 

28. 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการเมือง
และการบริหาร 

วัสดุก่อสร้าง 100,000.00 100,000.00 100,000.00 0.00 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 
 
 

 


