
ตั้งไว เบิกจายจริง ตั้งไว/ไดรับ เบิกจายจริง

1
กิจกรรมสงเสริมการดําเนินงานตาม

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อบต.ทาขาม 40,000.00 40,000.00

40,000.00 40,000.00

ยุทธศาสตรที่ 1  การพัฒนาดานเศรษฐกิจ

งบตามขอบัญญัติ

รวม

เงินนอกงบประมาณ

ที่ โครงการ/กิจกรรม พื้นที่

    2. ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (2561-2564) ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561

ผลการ

ดําเนินงาน



ตั้งไว เบิกจายจริง ตั้งไว/ไดรับ เบิกจายจริง

1

โครงการควบคุมปองกันและแกไขปญหา

โรคติดตอรายแรงและโรคทั่วไป โรค

ไขเลือดออก, โรคไขหวัดนก, โรคพิษสุนัขบา, 

สารเสพติด

   อบต.   

ทาขาม
190,000.00 134,830.00

2
โครงการสรางเสริมสุขภาพและปองกัน

รักษาโรคแกประชาชนตําบลทาขาม
   อบต.   

ทาขาม
20,000.00 19,930.00

5
กิจกรรม7วันรณรงคปองกันและลด

อุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลปใหมและ

สงกรานต

   อบต.   

ทาขาม
60,000.00 1,350.00

6
โครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพ

แหงชาติ (สปสช.)
   อบต.   

ทาขาม
136,500.00 122,205.00

7

 อุดหนุนโรงเรียนในเขตพื้นที่องคการ

บริหารสวนตําบลทาขาม โครงการอาหาร

กลางวันเด็กนักเรียน?
7 โรงเรียน 1,236,000.00 1,248,000.00

8
อุดหนุนโรงเรียนโครงการอาหารกลางวัน

เด็กนักเรียนสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก4ศูนย
4 ศูนยเด็ก

เล็กฯ
204,000.00 122,500.00

9

 อุดหนุนโรงเรียนในเขตในเขตองคการ

บริหารสวนตําบลทาขาม ?โครงการอาหาร

เสริม (นม) เด็กนักเรียน?
7 โรงเรียน 689,840.00 572,799.76

10

อุดหนุนศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบลทาขาม?

โครงการสนับสนุนคาวัสดุการศึกษา คา

จัดการเรียนการสอน(รายหัว)สําหรับศูนย

พัฒนาเด็กเล็ก

4 ศูนยเด็ก

เล็กฯ
86,700.00 86,700.00

11

 โครงการสงเสริมความปรองดองสมานฉันท

เขาคายอบรมธรรมะ หางไกลยาเสพติด    อบต.   

ทาขาม/7รร.
30,000.00 28,650.00

12
 โครงการรักษภาษาไทย    อบต.   

ทาขาม
30,000.00 30,000.00

13
 โครงการอบรมใหความรู

ภาษาตางประเทศในโรงเรียน (AEC)
7 โรงเรียน 30,000.00 30,000.00

ยุทธศาสตรที่ 2  การพัฒนาดานสังคม

ผลการ

ดําเนินงาน
ที่ โครงการ/กิจกรรม พื้นที่

งบตามขอบัญญัติ เงินนอกงบประมาณ



ตั้งไว เบิกจายจริง ตั้งไว/ไดรับ เบิกจายจริง

14
โครงการจายเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ

อบต.ทาขาม 7,969,200.00 7,757,100.00

15
โครงการจายเบี้ยยังชีพคนพิการ

อบต.ทาขาม 2,016,000.00 2,120,000.00

16
โครงการจายเบี้ยยังชีพผูปวยเอดส

อบต.ทาขาม 60,000.00 60,000.00

12,758,240.00 12,334,064.76

ผลการ

ดําเนินงาน

รวม

ที่ โครงการ/กิจกรรม พื้นที่

งบตามขอบัญญัติ เงินนอกงบประมาณ



ตั้งไว เบิกจายจริง ตั้งไว/ไดรับ เบิกจายจริง

1
 โครงการซอมแซมถนนดินดวยวัสดุคัดเลือก

 หมูที่ 1 ซอยหัวเขา (ตนยูคาฯ) หมูที1่ 100,000.00 100,000.00

2
โครงการกอสรางรางระบายน้ํา คสล      

หมูที่ 2 หนาบานนางบัวเรียน ชัยวัน - หนา

บานนายเกิด ดีสุข
หมูที2่ 100,000.00 100,000.00

3
โครงการซอมแซมระบบเสียงตามสาย      

 หมูที่ 3 หมูที3่ 100,000.00 100,000.00

4
โครงการซอมแซมถนนดินดวยวัสดุคัดเลือก

 หมูที่ 4 สายบอขยะ หมูที4่ 100,000.00 100,000.00

5
 โครงการซอมแซมถนนดินดวยวัสดุคัดเลือก

 หมูที่ 5 สายลําหมีตาย หมูที5่ 100,000.00 100,000.00

6
โครงการซอมแซมถนนลูกรังดวยวัสดุ

คัดเลือก หมูที่6สายคลองปอ -สายคลองมวง หมูที6่ 100,000.00 100,000.00

7
โครงการซอมแซมถนนดินดวยวัสดุคัดเลือก

 หมูที่ 7 ซอยนิยดา หมูที7่ 40,000.00 40,000.00

8
โครงการซอมแซมถนนดินดวยวัสดุคัดเลือก

 หมูที่ 7 นายสนม หมูที่ 34,000.00 34,000.00

9
โครงการซอมแซมถนนดินดวยวัสดุคัดเลือก

 หมูที่ 8 สายบานนายกอน หมูที8่ 28,000.00 28,000.00

10
โครงการติดตั้งระบบเสียงตามสาย หมูที่ 9

หมูที9่ 100,000.00 100,000.00

11
 โครงการซอมแซมถนนดินดวยวัสดุคัดเลือก

 หมูที่ 10 สายหลังวัดเขาบอทอง หมูที1่0 100,000.00 100,000.00

12
โครงการติดตั้งกลองวงจรปด CCTV

อบต.ทาขาม 100,000.00 99,900.00

13
 โครงการกอสรางถนนคสล. หมูที1่ ซอย

ทิพวรรณ หมูที1่ 215,000.00 212,000.00 เงินสะสม

ผลการ

ดําเนินงาน
ที่ โครงการ/กิจกรรม พื้นที่

งบตามขอบัญญัติ เงินนอกงบประมาณ

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน



ตั้งไว เบิกจายจริง ตั้งไว/ไดรับ เบิกจายจริง

14
โครงการกอสรางถนนคสล. หมูที2่ สายวัง

ปลาชอน -วังศาล หมูที2่ 492,000.00 487,000.00 เงินสะสม

15
โครงการซอมแซมถนนดินดวยวัสดุคัดเลือก

 หมูที3่ถนนเรียบคลองบานค่ํา หมูที3่ 245,000.00 245,000.00 เงินสะสม

16
 โครงการกอสรางถนนคสล. หมูที4่ สายวัด

ปาเขาชองลม หมูที4่ 497,000.00 492,000.00 เงินสะสม

17
 โครงการกอสรางถนน คสล หมูทึ5่ สายตะ

กุดเปา - หนองกลอย หมูที5่ 497,000.00 492,000.00 เงินสะสม

18
โครงการกอสรางถนน คสล. หมูที6่ ซอยคุม

3 สวนแตง หมูที6่ 257,000.00 254,000.00 เงินสะสม

19
โครงการกอสรางถนน คสล. หมูที6่ ซอยคุม

4 โคกไทรทอง หมูที6่ 236,000.00 233,000.00 เงินสะสม

20
โครงการกอสรางทอเหลี่ยม หมูที่7 บาน

หนองโก จุดคลองโก หมูที7่ 432,000.00 432,000.00 เงินสะสม

21
โครงการกอสรางถนน คสล หมูทึ่9 บาน 

กม.39 วอยบานนายบุญทัน - ถนนใหญ หมูที8่ 128,000.00 127,000.00 เงินสะสม

22
โครงการกอสรางถนน คสล หมูทึ่10 บาน

เขาบอทอง สายขางวัดเขาบอทอง หมูที1่0 236,000.00 233,000.00 เงินสะสม

23
โครงการกอสรางถนน คสล หมูทึ่10 บาน

เขาบอทอง สายบานนายไพโรจน หมูที1่0 262,000.00 259,000.00 เงินสะสม

24
โครงการกอสรางถนน คสล หมูทึ่11 บาน

เขาดิน สายบานนางจันรอน - นายฉลอม หมูที1่1 343,000.00 340,000.00 เงินสะสม

25

โครงการกอสรางถนน คสล หมูทึ่11 บาน

เขาดิน สายเขาดิน - หนองกลอย หมูที1่1 137,000.00 136,000.00 เงินสะสม

26
โครงการซอมแซมถนนดินดวยวัสดุคัดเลือก

 หมูที3่ ถนนเรียบคลองโก หมูที3่ 245,000.00 245,000.00 เงินสะสม

1,002,000.00 1,001,900.00 4,007,000.00 3,975,000.00

เงินนอกงบประมาณ ผลการ

ดําเนินงาน
ที่ โครงการ/กิจกรรม พื้นที่

งบตามขอบัญญัติ

รวม



ตั้งไว เบิกจายจริง ตั้งไว/ไดรับ เบิกจายจริง

1
โครงการกอสรางระบบประปาหมูบาน(ถัง

แรงดัน) พรอมอุปกรณ หมูที่ 11 หมูที่ 11 95,800.00 88,927.00

2
 โครงการขุดเจาะบอบาดาล   หมูที่1 

บานทาขาม หมูที่ 1 124,000.00 121,922.18 เงินสะสม

3

 โครงการกอสรางระบบประปาหมูบาน

แบบถังแชมเปญ หมูที่ 8 (กลุมเขารังแตน)

บริเวณบานนายบุญหนา พิพิธกุล
หมูที่ 8 499,000.00 499,000.00 เงินสะสม

4
 โครงการกอสรางประปาแบบถังแชม

เปญ หมูที่9 บาน กม.39 หมูที่ 9 369,000.00 369,000.00 เงินสะสม

95,800.00 88,927.00 992,000.00 989,922.18

ที่ พื้นที่

งบตามขอบัญญัติ เงินนอกงบประมาณ
ผลการ

ดําเนินงาน
โครงการ/กิจกรรม

ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาแหลงน้ํา

รวม



ตั้งไว เบิกจายจริง ตั้งไว/ไดรับ เบิกจายจริง

1
ประดับธงทิวและตราสัญลักษณ    อบต.    

ทาขาม 300,000.00 212,515.00

2

 โครงการจัดซื้อวัสดุสํานักงานของ สํานักงาน

ปลัด ฯ สวนการคลัง สวนโยธา สวนสาธารณสุข

 และสิ่งแวดลอม สวนการศึกษา ศาสนาและ

ั

   อบต.    

ทาขาม 230,000.00 220,765.90

3
 โครงการจัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง    อบต.    

ทาขาม 20,000.00 19,550.00

4
โครงการกอสรางรั้วคอนกรีตองคการ

บริหารสวนตําบลทาขาม

   อบต.    

ทาขาม 161,000.00 161,000.00

5
โครงการฝกทบทวนอาสาสมัคร

ปองกันภัยฝายพลเรือน (อปพร.)

   อบต.    

ทาขาม 30,000.00 29,930.00

6

อุดหนุนองคการบริหารสวนตําบลพุทธบาท 

โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณคา

ใชจายในการอํานวยการสถานที่กลาง 

สําหรับเปนศนยรวมขอมลขาวสารจัดซื้อจัด

   อบต.    

ทาขาม 20,000.00 20,000.00

7

 อุดหนุนอําเภอชนแดน โครงการงานรัฐพิธี

 และงานพิธีวันสําคัญของชาติ

   อบต.    

ทาขาม 5,000.00 5,000.00

8

อุดหนุนอําเภอชนแดนโครงการสงเสริม

ประชาสัมพันธของดีเมืองชนแดน

   อบต.    

ทาขาม 10,000.00 10,000.00

9

อุดหนุนศูนยปฏิบัติการตอสูเพื่อเอาชนะยา

เสพติดจังหวัดเพชรบูรณ (ศตส.จ.พช.)ตาม

โครงการบูรณการปองกันแกไขปญหายา

เสพติดดวยพลังแผนดินฯจ.เพชรบูรณ

   อบต.    

ทาขาม
35,000.00 35,000.00

10

อุดหนุนเหลากาชาดจังหวัดเพชรบูรณ 

โครงการเหลากาชาดและชาวทองถิ่นรวม

ใจชวยผูประสบภัยและผูเดือดรอนจังหวัด

เพชรบูรณ?

   อบต.    

ทาขาม
10,000.00 10,000.00

ที่ โครงการ/กิจกรรม พื้นที่

งบตามขอบัญญัติ เงินนอกงบประมาณ
ผลการ

ดําเนินงาน

ยุทธศาสตรที่ 5  การพัฒนาดานการเมืองและการบริหาร



ตั้งไว เบิกจายจริง ตั้งไว/ไดรับ เบิกจายจริง

11

อุดหนุนกิ่งกาชาดอําเภอชนแดน ?โครงการ

สนับสนุนกิจกรรมกิ่งกาชาดอําเภอชนแดน

   อบต.    

ทาขาม 5,000.00 5,000.00

12

อุดหนุนคณะกรรมการพัฒนาสตรี

อําเภอชนแดน

   อบต.    

ทาขาม 10,000.00 10,000.00

836,000.00 738,760.90

ที่ โครงการ/กิจกรรม พื้นที่
งบตามขอบัญญัติ เงินนอกงบประมาณ ผลการ

ดําเนินงาน

รวม



ตั้งไว เบิกจายจริง ตั้งไว/ไดรับ เบิกจายจริง

1
 โครงการฝกอบรมอาสาสมัครปองกัน

ควบคุมไฟปา

   อบต.    

ทาขาม 40,000.00 39,800.00

40,000.00 39,800.00

ผลการ

ดําเนินงาน
ที่ โครงการ/กิจกรรม พื้นที่

งบตามขอบัญญัติ เงินนอกงบประมาณ

ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

รวม


	001

