
  



 
 
 

การรายงานผลการด าเนินงาน 
ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 

                                             
    
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลท่างาม 
อ าเภอเมืองปราจีนบุรี  จังหวัดปราจีนบุรี 

 



 

 

 

 

 

 

ประกาศ อบต.ท่างาม 

เรื่อง การรายงานผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

******************************************* 

ด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา 253 ก าหนดให้ อปท.สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูลและรายงาน
ผลการด าเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้ง มีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วย ประกอบกับ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ 30(5) ก าหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และ
คณะกรรมการ พัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่น
ทราบ ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้อง
ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายน และภายในเดือน
ตุลาคมของทุกปี\ 

ดังนั้นเพ่ือการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อบต.ท่างาม จึงขอประกาศผลการด าเนินงานการจัดท างบประมาณ การใช้จ่าย และผล
การด าเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มา เพ่ือให้
ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและก ากับการบริหารจัดการอบต.ท่างาม ดังนี้ 

 
ก. วิสัยทัศน์ ของอบต.ท่างาม  

"ท่างามต าบลน่าอยู่ เกษตรกรรมก้าวหน้า ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม น้อมน าเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. พันธกิจ ของอบต.ท่างาม  

1.การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน และผังเมือง ระบบสาธารณูปโภค-สาธารณูปการ 
2.การพัฒนาด้านเศรษฐกิจฐานราก และการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ยั่งยืน 
3.การพัฒนาด้านการศึกษา การท านุบ ารุงรักษาศาสนา อนุรักษ์ศิลปะ 
วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น  สนับสนุนและส่งเสริมการกีฬา และส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว 
4.การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม สาธารณสุข เพื่อสังคมสมที่มีคุณภาพ และการสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชนคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน  
5.การพัฒนาด้านการจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
6.การบริหารจัดการองค์กรที่ดี และส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนา
ท้องถิ่น 
 



ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ของอบต.ท่างามได้ก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ไว้ 6 
ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและผังเมือง 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจฐานราก และการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ 
                   พอเพียงที่ยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนา วัฒนธรรม การกีฬาและส่งเสริมการท่องเที่ยว 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคมและสังคมที่มีคุณภาพ 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการองค์การ และการเมือง 

 

ง. การวางแผน  

อบต.ท่างาม ได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ. 2562-2564) ตาม

กระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การ

จัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพ่ือรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของ

ประชาชนในพื้นท่ี ก่อนน ามาจัดท าโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนา 3 ปี ต่อไป  

 อบต.ท่างาม ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ. 2562-2564) เมื่อวันที่ 30  เมษายน  2562 

โดยได้ก าหนดโครงการที่จะด าเนินการตามแผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ. 2562 - 2564)  
 

ยุทธศาสตร์ 
2562 2563 2564 

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐานและผังเมือง 

29 178,394,670.00 38 209,250,200.00 36 68,915,300.00 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจฐาน
ราก และการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงท่ียั่งยืน 

22 69,653,500.00 25 89,095,900.00 25 5,069,000.00 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษา
ศาสนา วัฒนธรรม การกีฬาและสง่เสริมการ
ท่องเที่ยว 

19 3,364,700.00 18 2,139,000.00 18 2,239,000.00 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านสวสัดิการสังคม
และสังคมที่มีคณุภาพ 

59 15,290,000.00 61 17,330,000.00 61 15,500,000.00 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการจัดการและ
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

21 1,610,000.00 21 2,100,000.00 21 2,100,000.00 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการบริหาร
จัดการองค์การ และการเมือง 

28 4,395,000.00 29 4,870,000.00 27 4,370,000.00 

รวม 178 272,707,870.00 192 324,785,100.00 188 98,193,300.00 

 



แผนภูมิแสดงจ านวนโครงการ การจัดท าแผน 4 ปี 
เปรียบเทียบตามยุทธศาสตร์ 

 

0 10 20 30 40 50 60 70

ยุทธศาสตร์ที่     การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและผังเมือง

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจฐานราก และการเกษตร
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่    การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนา วัฒนธรรม การ
กีฬาและส่งเสริมการท่องเที่ยว

ยุทธศาสตร์ที่    การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคมและสังคมที่มี
คุณภาพ

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการจัดการและการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการองค์การ และ
การเมือง

    

    

    

    

 
 

แผนภูมิแสดงมูลค่าโครงการ การจัดท าแผน 4 ปี 
เปรียบเทียบตามยุทธศาสตร์ 

 

0.00 100,000,000.00 200,000,000.00

ยุทธศาสตร์ที่     การพัฒนาด้านโครงสรา้งพื้นฐานและผังเมือง

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกจิฐานราก และการเกษตร
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียงที่ย่ังยืน

ยุทธศาสตร์ที่    การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนา วัฒนธรรม การ
กีฬาและส่งเสริมการทอ่งเทีย่ว

ยุทธศาสตร์ที่    การพัฒนาด้านสวัสดกิารสังคมและสังคมทีม่ี
คุณภาพ

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการจัดการและการอนรุักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการองค์การ และ
การเมือง

    

    

    

    

 



 

    จ. การจัดท างบประมาณ 

      ผู้บริหารอบต.ท่างาม ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 256  โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่

ในข้อบัญญัติงบประมาณ จ านวน 86 โครงการ งบประมาณ 18,871,889 บาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้

ดังนี้  

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
งบประมาณ 

ตามข้อบัญญัติ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและผังเมือง 13 4,007,000.00 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจฐานราก และการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ยั่งยืน 5 551,500.00 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนา วัฒนธรรม การกีฬาและส่งเสริมการท่องเที่ยว 16 2,016,637.00 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านสวสัดิการสังคมและสังคมที่มีคณุภาพ 28 10,496,752.00 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 10 235,000.00 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการองค์การ และการเมือง 14 1,565,000.00 

รวม 86 18,871,889.00 
 

 

 

แผนภูมิแสดงจ านวนโครงการ ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ 
เปรียบเทียบตามยุทธศาสตร์ 

 

0 5 10 15 20 25 30

ยุทธศาสตร์ที่     การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและผัง
เมือง

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจฐานราก และ
การเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ท่ี    การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนา วัฒนธรรม 
การกีฬาและส่งเสริมการท่องเท่ียว

ยุทธศาสตร์ที่    การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคมและสังคมที่
มีคุณภาพ

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการจัดการและการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการองค์การ 
และการเมือง

โครงการ

โครงการ

 

 



 

แผนภูมิแสดงจ านวนโครงการ ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ 
เปรียบเทียบตามยุทธศาสตร์ 

 

0.00 4,000,000.00 8,000,000.00 12,000,000.00

ยุทธศาสตร์ที่     การพัฒนาด้านโครงสรา้งพื้นฐานและผังเมือง

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกจิฐานราก และการเกษตร
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียงที่ย่ังยืน

ยุทธศาสตร์ที่    การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนา วัฒนธรรม 
การกีฬาและส่งเสริมการท่องเทีย่ว

ยุทธศาสตร์ที่    การพัฒนาด้านสวัสดกิารสังคมและสังคมทีม่ี
คุณภาพ

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการจัดการและการอนรุักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการองค์การ และ
การเมือง

งบประมาณ
ตามข้อบัญญัติ

        … 

 

 

รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ อบต.ท่างาม มีดังนี้ 

  ยุทธศาสตร์ โครงการ  
จ านวน

งบประมาณ 
วัตถุ 

ประสงค์ 
ผลผลิต 

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน
และผังเมือง 

ซ่อมแซมถนนดินลูกรัง
พร้อม ตอกเสาเข็ม
ป้องกันตลิง หมู่ 2 (สาย
คันก้ันแม่น้ าปราจีนบุรี)  

322,000.00 1.เพ่ือพัฒนาระบบ
การคมนาคม ขนส่ง
ให้มีความสะดวก
รวดเร็ว 2.เพ่ือ
ความปลอดภัยใน
การสัญจร 3.เพ่ือ
ขนถ่ายผลผลิต
ทางการเกษตร  

ซ่อมแซมถนน กว้าง 4 เมตร 
ยาว 200 เมตร สูง 1.90 เมตร 
พร้อมตอกเสาเข็ม คสล. 

2. ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน
และผังเมือง 

ปรับปรุงและซ่อมแซม
บ ารุงรักษาถนนและท่อ
ระบายน้ าในพ้ืนที่ต าบล
ท่างาม หมู่ 1 - หมู่ 12 

269,000.00 1.เพ่ือพัฒนาระบบ
การคมนาคม ขนส่ง
ให้มีความสะดวก
รวดเร็ว 2.เพ่ือ
ความปลอดภัยใน
การสัญจร 3.เพ่ือ
ขนถ่ายผลผลิต
ทางการเกษตร  

ซ่อมแซมถนน และท่อระบาย
น้ าในพื้นท่ีต าบลท่างาม 



3. ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน
และผังเมือง 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมูที่ 5  

326,000.00 เพ่ือให้ประชาชน
สัญจร ไปมาได้
สะดวก  

ก่อสร้างถนน คสล. ผิวจราจร กว้าง 
4.00 เมตร ยาว 103 เมตร หนา 
0.15 เมตร ไหล่ทางตามสภาพ 
พื้นที่ด าเนินการไม่น้อยกว่า 412 
เมตร  

4. ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน
และผังเมือง 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 1  

326,000.00 เพื่อพัฒนาระบบการ
คมนาคมขนส่งให้มี
ความสะดวกรวดเร็ว
และเพื่อความ
ปลอดภัยในการสญัจร
ไปมาของประชาชน 

ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 3.00 
เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 
เมตร ไหล่ทางตามสภาพหรือมีพื้นที่
ด าเนินการไม่น้อยกว่า 510 ตาม
รางเมตร พร้อมป้ายโครงการ
จ านวน 1 ป้าย 

5. ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน
และผังเมือง 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 

744,000.00 เพ่ือพัฒนาระบบ
การคมนาคมขนส่ง
ให้มีความสะดวก
ปลอดภัยเพิ่มขึ้น 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ผิวจราจรขนาด กว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 250 เมตร หนา 0.15 เมตร 
ไหล่ทางตามสภาพ หรือมีพื้นที่
ด าเนินการไม่น้อยกว่า 950 ตาราง
เมตร รายละเอียดตามแบบแปลน 
อบต.ก าหนด 

6. ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน
และผังเมือง 

ปรับปรุงผิวถนนคอนกรีต
โดยใช้ Asphaltic 
Concrete หมู่ 6 

297,000.00 เพ่ือพัฒนาระบบ
การคมนาคมขนส่ง
ให้สะดวกรวดเร็ว
เพ่ือความปลอดภัย
ในการสัญจร 

ปรับปรุงผิวถนนคอนกรตีโดยใช้ 
Asphaltic Concrete ช่วงที่ 1 ผิว
จราจร ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 72 
เมตร หนา 0.05 เมตร พ้ืนท่ี
ด าเนินการไม่น้อยกว่า 288 ตร.ม. 
ช่วงที่ 2 ผิวจราจรขนาดกว้าง 4 
เมตร ยาว 90 เมตร หนา 0.05 
เมตร พ้ืนท่ีด าเนินการไม่น้อยกว่า 
720 ตร.ม. รายละเอียดตามแบบ
แปลน อบต. ก าหนด  
 

 

7. ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน
และผังเมือง 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 

328,000.00 เพื่อพัฒนาระบบการ
คมนาคมขนส่งให้มี
ความสะดวกรวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ยาว 85 
เมตร หนา 0.05 เมตร มีพ้ืนท่ี
ด าเนินการไม่น้อยกว่า 425 ตร.ม 
รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.
ก าหนด 

8. ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน
และผังเมือง 

ปรับปรุงผิวถนนคอนกรีต
โดยใช้ Asphaltic 
Concrete หมู่ 9 

325,000.00 เพื่อพัฒนาระบบการ
คมนาคมขนส่งให้มี
ความสะดวกรวดเร็ว
เพื่อความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยส์ิน 

ปรับปรุงผิวถนน Asphaltic 
Concrete กว้าง 4.00 เมตร ยาว 
275 เมตร หนา 0.05 เมตร พ้ืนท่ี
ด าเนินการไม่น้อยกว่า 1,100 ตร.ม. 
รายละเอียดตามแบบแปลนก าหนด 



9. ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน
และผังเมือง 

ปรับปรุงผิวถนนคอนกรีต
โดยใช้ Asphaltic 
Concrete หมู่ 10 

307,000.00 เพ่ือพัฒนาระบบ
การรคมนาคม
ขนส่งให้มีความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร 

ปรับปรุงผิวถนน Asphaltic 
Concrete ช่วงที่ 1 ผิวจราจร
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 125 
เมตร หนา 0.05 เมตร มีพ้ืนที่
ด าเนินการไม่น้อยกว่า 500 
เมตร ช่วงที่ 2 ผิวจราจร กว้าง 
6.00 เมตร ยาว 90 เมตร หนา 
0.05 เมตร รายละเอียดตาม
แบบแปลนก าหนด 

10. ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน
และผังเมือง 

ปรับปรุงผิวถนนคอนกรีต
โดยใช้ Asphaltic 
Concrete หมู่ 11 

325,000.00 เพ่ือพัฒนาระบบ
การคมนาคมขนส่ง
ให้มีความสะดวก
รวดเร็ว 

ปรับปรุงผิวถนนAsphaltic 
Concrete กว้าง 4.00 เมตร ยาว 
275 เมตร หนา 0.05 เมตร พ้ืนท่ี
ด าเนินการไม่น้อยกว่า 1,100 ตร.ม. 
รายละเอียดตามแบบแปลนก าหนด 

11. ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน
และผังเมือง 

วางท่อระบายน้ า หมู่ 12  344,000.00 เพ่ือพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการ
น้ าที่มีประสิทธิภาพ 

ว่าท่อระบายน้ า 0.60 เมตร ยาว 
60 เมตร พร้อมบ่อพักระบายน้ า 
จ านวน 6 บ่อ รายละเอียดตามแบบ
แปลน อบต. ก าหนด 
 

 

 

12. ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน
และผังเมือง 

ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์
รอบบริเวณ อบต.ท่างาม 

30,000.00 เพื่อใช้ประโยชน์ทาง
ราชการและอ านวย
ความสะดวกให้กับ
ประชาชน 

ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์
ก่อสร้าง/ปรับปรุงรอบบริเวณ 
อบต.ท่างาม 

13. ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน
และผังเมือง 

ปรับปรุงซ่อมแซมหรือต่อ
เติมอาคารบ้านพัก 
สิ่งก่อสร้างและทรัพย์สิน 
อบต. 

64,000.00 เพื่อปรับปรุงซ่อมแซม
ต่อเติมอาคาร บ้านพัก 
สิ่งแวดล้อมและ
ทรัพย์สินเพื่อให้
สามารถใช้งานได้
ตามปกติและบริการ
ประชาชน 

ปรับปรุงซ่อมแซมหรือต่อเติม
อาคาร บ้านพัก  

14. ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจฐานราก 
และการเกษตรตาม
หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงที่
ยั่งยืน 

โครงการส่งเสริมการ
บริการจัดการศูนย์บริการ 
และถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร 
ประจ าต าบลท่างาม  

20,000.00 ส่งเสริม สนับสนุน
ให้กความรู้กับ 
เกษตรกรและสร้าง
องค์ความรู้ให้ กับ
กลุ่มเกษตรกรเพ่ือ
สร้างรายได้ให้ 
ให้แก่กลุ่มเกษตรกร  

จัดกิจกรรมของศูนย์ 
เทคโนโลยีด้านการ เกษตร
ประจ าต าบล 



15. ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจฐานราก 
และการเกษตรตาม
หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงที่
ยั่งยืน 

โครงการเกษตรตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

30,000.00 1.เพื่อส่งเสรมิและ
พัฒนาด้านอาชีพ ให้มี
งานท า มีรายได้ มี
คุณภาพ ชีวิตที่ดีขึ้น 
2.เพื่อส่งเสรมิผูสู้งอายุ 
ผู้พิการ และ
ผู้ด้อยโอกาสให้มี
ศักยภาพขึ้น  

จัดกิจกรรมฝึกอบรม อาชีพ
หลัก/อาชีพเสริม ให้
กลุ่มเป้าหมาย 

16. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การ
พัฒนาด้านเศรษฐกิจ
ฐานราก และ
การเกษตรตามหลัก
ปรชัญาเศรษฐกิจ
พอเพียงที่ยั่งยืน 

ก่อสร้างประตูปิด-เปิด 
ระบายน้ า หมู่ที่ 3 

181,500.00 เพื่อพัฒนาระบบการ
บริหารจดัการน้ า 

ก่อสร้างประตูปิด-เปดิ ระบายน้ า 
1.00 เมตร จ านวน 2 จุดก่อสรา้ง 
ประตู่ปดิ-เปิด ท่อระบายน้ า 0.60 
เมตร จ านวน 2 จุด ตามแบบแปลน
ของ อบต.ก าหนด 

17. ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจฐานราก 
และการเกษตรตาม
หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงที่
ยั่งยืน 

ขยายเขตไฟฟ้าแรงดันต่ า 
หมู่ที่ 8 

300,000.00 เพื่อให้ประชาชนใน
พื้นที่มีไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง และเป็นสรา่ง
ส่งเสริมอาชีพให้กับ
ประชาชนและกลุ่ม
เกษตรกรในพ้ืนท่ี
ต าบลท่างาม 

ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ  

18. ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจฐานราก 
และการเกษตรตาม
หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงที่
ยั่งยืน 

โครงการส่งเสริมแหล่ง
เรียนรู้ทางการ เกษตร 

20,000.00 1.เพื่อส่งเสรมิให้
ประชาชนไดม้ี ความรู้
ในเรื่องการประกอบ
อาชีพ 2.เพื่อส่งเสริม
ให้ประชาชนมีงาน ท า 
มีรายได้ มีคณุภาพ
ชีวิตที่ดี  

จัดกิจกรรมส่งเสริมง การ
เรียนรู้ทางการ เกษตร 

19. ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การพัฒนาด้าน
การศึกษาศาสนา 
วัฒนธรรม การกีฬา
และส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว 

โครงการส่งเสริมอาหาร
เสริม (นม) ส าหรับเด็ก
นักเรียนในสังกัดสพฐ. 

214,754.00 1.เพือ่เสริมสรา้ง

โภชนาการที่ดี 
เหมาะสมกับวัยให้แก่
เด็กเล็ก 2.เพื่อให้
ได้รับสารอาหารที่
ครบถ้วน 3.พัฒนาการ
ทางด้านร่างกายแก่
เด็ก  

จัดหาอาหารเสริม (นม) ให้
นักเรียนในสังกัดของ สพฐ 
จ านวน 3 โรงเรียน อยู่ในพ้ืนที่ 
อบต.ท่างาม 



20. ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การพัฒนาด้าน
การศึกษาศาสนา 
วัฒนธรรม การกีฬา
และส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว 

โครงการอาหารเสริม 
(นม) ส าหรับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก ของ อบต.ท่างาม 
(จ านวน 3 ศูนย์) 

130,923.00 1.เพ่ือเสริมสร้าง
โภชนาการที่ดี 
เหมาะสมกับวัย
ให้แก่เด็กเล็ก 2.
เพ่ือให้ได้รับ
สารอาหารที่
ครบถ้วน 3.
พัฒนาการทางด้าน
ร่างกายแก่เด็ก  
 
 

จัดหาอาหารเสริม (นม) 
ส าหรับศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก 
จ านวน 3 ศูนย ์
 
 
 
 
 
 
 

21. ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การพัฒนาด้าน
การศึกษาศาสนา 
วัฒนธรรม การกีฬา
และส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว 

โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการ บริหาร
การศึกษาส่งเสริมอาหาร 
อาหารกลางวันส าหรับ
ศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก 
(จ านวน 3 ศูนย์) 

225,400.00 1.เพ่ือเสริมสร้าง
โภชนาการที่ดี 
เหมาะสมกับวัย
ให้แก่เด็กเล็ก 2.
เพ่ือให้ได้รับ
สารอาหารที่
ครบถ้วน 3.
พัฒนาการทางด้าน
ร่างกายแก่เด็ก  

จัดหาอาหารกลางวัน ให้
นักเรียนส าหรับ ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก จ านวน 3 ศูนย์ 

22. ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การพัฒนาด้าน
การศึกษาศาสนา 
วัฒนธรรม การกีฬา
และส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว 

โครงการส่งเสริมอาหาร
กลางวัน ส าหรับเด็ก
นักเรียนในสังกัดสพฐ. 

420,000.00 1.เพ่ือเสริมสร้าง
โภชนาการที่ดี 
เหมาะสมกับวัย
ให้แก่เด็กเล็ก 2.
เพ่ือให้ได้รับ
สารอาหารที่
ครบถ้วน 3.
พัฒนาการทางด้าน
ร่างกายแก่เด็ก  

จัดหาอาหารกลางวัน ให้
นักเรียนในสังกัดของ สพฐ 
จ านวน 3 โรงเรียน อยู่ในพ้ืนที่ 
อบต.ท่างาม 

23. ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การพัฒนาด้าน
การศึกษาศาสนา 
วัฒนธรรม การกีฬา
และส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว 

โครงการจัดกิจกรรมวัน
เด็ก แห่งชาติ 

50,000.00 เพ่ือจัดกิจกรรม
ส่งเสริมพัฒนา การ
เด็กให้มีความเจริญ
ด้าน ร่างกายและ
จิตใจ  

จัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริม และ
พัฒนาการเด็กใน ชุมชน 



24. ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การพัฒนาด้าน
การศึกษาศาสนา 
วัฒนธรรม การกีฬา
และส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว 
 

โครงการส่งเสริมกิจกรร
วันส าคัญ ทางศาสนา 
งานประเพณี ศิลปะ 
วัฒนธรรม และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

100,000.00 เพื่อเป็นการส่งเสรมิ
และสบืทอด 
วัฒนธรรมประเพณี
และศลิปะ วัฒนธรรม 
 

 

 

เชิงปริมาณ -ประชาชนต าบล
ท่างาม เชิงคุณภาพ -ปลูก
จิตส านึกให้เกิด รักวัฒนธรรม
ประเพณี 

25. ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การพัฒนาด้าน
การศึกษาศาสนา 
วัฒนธรรม การกีฬา
และส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว 

โครงการวัฒนธรรมไทย
สายใย ชุมชน ต าบลท่า
งาม 

10,000.00 เพ่ือสืบสานและ
อนุรักษ์ วัฒนธรรม
ไทยในชุมชน  

สนับสนุนงบประมาณ เข้า
โครงการ 

26. ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การพัฒนาด้าน
การศึกษาศาสนา 
วัฒนธรรม การกีฬา
และส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว 

โครงการสร้างความ
ปรองดอง สมานฉันท์โดย
ใช้หลักธรรมทาง 
พระพุทธศาสนา "หมู่บ้าน
รักษา ศีล5" ต าบลท่างาม 

100,000.00 เพ่ือสร้างจิตส านึก
ในการจงรัก ภักดี
ต่อชาติ ศาสนา 
และ 
พระมหากษัตริย์  

ด าเนินการจัดกิจกรรม เพ่ือ
ปกป้องสถาบัน ที่ส าคัญของ
ชาติ และ รณรงค์รวมพลังเพื่อ 
สร้างความสามัคคี 

27. ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การพัฒนาด้าน
การศึกษาศาสนา 
วัฒนธรรม การกีฬา
และส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว 

โครงการส่งเสริมและ
อนุรักษ์ ภูมิปัญญา และ
ปราชญ์ท้องถิ่น 

10,000.00 1.เพื่อจัดกิจกรรมการ
ถ่ายทอด และอนุรักษ์
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 2.
เพื่อให้ความรู้แก่
ประชาชน  

จัดอบรมเพ่ือให้ความรู้ โดย
ปราชญ์ชาวบ้าน 

28. ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การพัฒนาด้าน
การศึกษาศาสนา 
วัฒนธรรม การกีฬา
และส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว 

โครงการจัดแข่งขันกีฬา
ภายใน ต าบลท่างาม และ 
ระหว่างต าบล ภายใน
อ าเภอเมืองปราจีนบุรี 

50,000.00 เพื่อส่งเสริมการเล่น
กีฬาการ ออกก าลัง
กายและเชื่อมความ 
สามัคคีของพนักงาน 
อปท. ใน อ าเภอเมือง
ปราจีนบุรี  

จัดกการแข่งขันกีฬา ภายใน
ชุมชนและเข้า ร่วมการจัด
กิจกรรม แข่งกีฬาต่าง ๆ  

29. ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การพัฒนาด้าน
การศึกษาศาสนา 
วัฒนธรรม การกีฬา
และส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว 

โครงการจัดซื้ออุปกรณ์
กีฬาให้กับ หมู่บ้านภายใน
ต าบลท่างาม 

84,000.00 1.เพื่อส่งเสรมิให้
ประชาชนเล่นกีฬา
และออกก าลังกาย 3.
เพื่อสงเสริมสุขภาพที่
ดีในชุมชน  
 

จัดซื้ออุปกรณ์กีฬาให้ แก่
หมู่บ้านในต าบล จ านวน 12 
หมู่บ้าน 



30. ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การพัฒนาด้าน
การศึกษาศาสนา 
วัฒนธรรม การกีฬา
และส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว 

อุดหนุนกิจกรรมงาน
เทศกาล มาฆปูรมีศรี
ปราจีน 

20,000.00 เพ่ือจัดงานมาฆปูร
มีศรีปราจีน  

อุดหนุนงบประมาณใน การ
ด าเนินงานให้กับ ส านักงาน
วัฒนธรรม จังหวัดปราจีนบุรี 

31. ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การพัฒนาด้าน
การศึกษาศาสนา 
วัฒนธรรม การกีฬา
และส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว 

โครงการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาด้วยเทคโนโลยี
สารสนเทศ DLTV 

30,700.00 เพ่ือจัดซื่ออุปกรณ์
ส าหรับโครงการ
พัฒนาคุณภาพ
การศึกษาด้วย
เทคโนโลยี
สารสนเทศ DLTV 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
วัดเลียบ องค์การ
บริหารส่วนต าบล
ท่างาม 

DLTV 

32. ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การพัฒนาด้าน
การศึกษาศาสนา 
วัฒนธรรม การกีฬา
และส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว 

โครงการสนับบสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
การศึกษาส่งเสริมอาหาร
กลางวันส าโรงเรียน
(สพฐ.) ในพ้ืนที่ต าบลท่า
งาม 

420,000.00 เพ่ือสร้าง
โภชนาการที่่
เหมาะสมให้กับเด็ก
นักเรียน 

อาหารกลางวัน 

33. ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การพัฒนาด้าน
การศึกษาศาสนา 
วัฒนธรรม การกีฬา
และส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว 

ค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษา ส าหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน 3 
ศูนย์ (อัตรารายหัว 1,130 
บาท) 

58,760.00 เพื่อพัฒนาการและ
ส่งเสริม การเรียนรู้
สร้างพัฒนาการให้ 
กับเด็กนักเรียนใน
ศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก
สังกัด อบต.ท่างาม  

จัดหาสื่อการเรียน การสอน
อุปกรณ์ เพ่ือใช้ในการพัฒนา 
ศักยภาพเด็กนักเรียน 

34. ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การพัฒนาด้าน
การศึกษาศาสนา 
วัฒนธรรม การกีฬา
และส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว 

ค่าจัดการเรียนการสอน 
ส าหรับ ส าหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน 3 
ศูนย์ (อัตรารายหัว 1,700 
บาท) 

92,100.00 เพ่ือจัดซื้อวัสดุอป
กรณ์สื่อการ เรียน
การสอนส าหรับ
ศูนย์พัฒนา เด็ก
เล็กในสังกัด อบต.
ท่างาม  

จัดหาวัสดุอปกรณ์ส าหรับ สื่อ
การเรียนการสอนของ ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก อยู่ในพ้ืนที่ 
อบต.ท่างาม 



35. ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การพัฒนาด้าน
สวัสดิการสังคม
และสังคมที่มี
คุณภาพ 

โครงการฝึกอบรมทบทวน 
อาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่าย พลเรือน (อปพร.) 
หลักสูตรจัดตั้งใหม่ หรือ
ทบทวน 

80,000.00 1.เป็นการทบทวน 
หรือฝึกอบรม หรือ
เพ่ือพัฒนา
ศักยภาพของอป
พร. 2.ส่งเสริมการ
และพัฒนางานของ 
อปพร.  

จัดฝึกอบรมให้กับ สมาชิก อป
พร.ต าบล ท่างาม 

36. ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การพัฒนาด้าน
สวัสดิการสังคม
และสังคมที่มี
คุณภาพ 

โครงการด าเนินการระงับ
และ บรรเทาสาธารณภัย
กรณีฉุกเฉิน 

20,000.00 เพ่ือส่งเสริมการ
ปฏิบัติงานด้าน 
การป้องกันและ
บรรเทา สาธารณ
ภัยให้มี
ประสิทธิภาพ  

ด าเนินกิจกรรมด้าน ป้องกัน
และบรรเทา สาธารณภัยให้แก่ 
ประชาชนในต าบล 

37. ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การพัฒนาด้าน
สวัสดิการสังคม
และสังคมที่มี
คุณภาพ 

โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุ ทางถนนในช่วง
เทศกาลส าคัญ 

50,000.00 เพ่ือป้องกันและลด
อุบัติเหตุ ทางถนน
ในช่วงเทศกาล
ส าคัญ  

จัดตั้งหน่วยบริการ ประชาชนที่
สัญจร ในช่วงเทศกาลส าคัญ 

38. ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การพัฒนาด้าน
สวัสดิการสังคม
และสังคมที่มี
คุณภาพ 

โครงการรณรงค์ควบคุม
และป้องกันโรค ติดต่อ
ต่าง ๆ  

50,000.00 1.เพ่ือควบคุม
ป้องกันการเผยแพร่ 
และการระบาท
ของโรคติดต่อที่เกิด 
ขึ้นภายในชุมชน 2.
เพ่ือให้ความ
ช่วยเหลือในด้าน 
สาธารณสุขให้กับ
ประชาชน  

ส่งเสริมและพัฒนา งานในด้าน
ควบคุมโรค การป้องกัน
โรคติดต่อ ให้มีประสิทธิภาพได้ 
อย่างรวดเร็ว 

39. ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การพัฒนาด้าน
สวัสดิการสังคม
และสังคมที่มี
คุณภาพ 

โครงการจัดซื้อวัสดุ
วิทยาศาสตร์ ทาง
การแพทย์ (ป้องกันไข้
เลือกออก) 

50,000.00 1.เพื่อควบคุมป้องกัน

การเผยแพร่ และการ
ระบาทของโรคติดต่อ
ที่เกิด ข้ึนภายใน
ชุมชน 2.เพื่อให้ความ
ช่วยเหลือในด้าน 
สาธารณสุขให้กับ
ประชาชน  

ส่งเสริมและพัฒนา งานในด้าน
ควบคุม การป้องกันโรคติดต่อ 
ให้มีประสิทธิภาพได้ อย่าง
รวดเร็ว 



40. ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การพัฒนาด้าน
สวัสดิการสังคม
และสังคมที่มี
คุณภาพ 

อุดหนุนกาชาดจังหวัด 
ปราจีนบุรี 

10,000.00 เพ่ือส่งเสริม และ
สนับสนุนการ 
ช่วยเหลือเด็ก สตรี 
คนพิการ ผู้ที่ได้รับ
ความเดือดร้อน  

สนับสนุนงบประมาณ เข้า
โครงการกาชาด จังหวัด
ปราจีนบุรี ให้ บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

41. ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การพัฒนาด้าน
สวัสดิการสังคม
และสังคมที่มี
คุณภาพ 

อุดหนุนศูนย์สาธารณสุข
มูลฐาน ประจ าหมู่บ้าน 

96,000.00 เพ่ือสนับสนุนการ
บริการสาธารณสุข
ทั่วถึง หมู่บ้าน ๆ 
ละ 15,0000 บาท
และ ทั่วถึง  

อุดหนุนงานสาธารณสุข 

42. ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การพัฒนาด้าน
สวัสดิการสังคม
และสังคมที่มี
คุณภาพ 

โครงการวันผู้สูงอายุ 
แห่งชาติ 

10,000.00 เพ่ือพัฒนา
ศักยภาพและเชื่อม 
ความสัมพัน
ระหว่างผุ้สูงอายุ  

ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป อสม. 
ผู้บริหาร พนักงาน อบต. 

43. ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การพัฒนาด้าน
สวัสดิการสังคม
และสังคมที่มี
คุณภาพ 

โครงการจัดกิจกรรม
นันทนาการ และการ
ส่งเสริมสุขาภาพผู้สูงอายุ 

10,000.00 เพ่ือพัฒนา
ศักยภาพและเชื่อม 
ความสัมพัน
ระหว่างผุ้สูงอายุ  

ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป อสม. 
ผู้บริหาร พนักงาน อบต. 

44. ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การพัฒนาด้าน
สวัสดิการสังคม
และสังคมที่มี
คุณภาพ 

อุดหนุนหกิจการศูนย์
ปฏิบัติงานต่อสู้เผื่อ
เอาชนะยาเสพติดอ าเภอ
เมืองปราจีนบุรี 

75,000.00 1.เพ่ือสร้างชุมชน
เข้มแข็งและ 
ปลอดภัยจากยา
เสพติด 2.ส่งเสริม
การจัดกิจกรรมเพ่ือ 
ป้องกันภัยจากยา
เสพติด  

สนับสนุนงบประมาณ ในการ
ป้องกัน และ ปราบปรามยา
เสพติด 

45. ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การพัฒนาด้าน
สวัสดิการสังคม
และสังคมที่มี
คุณภาพ 

โครงการสนับสนุนเบี้ยยัง
ชีพให้ แก่ผู้สูงอายุต าบล
ท่างาม 

7,287,000.00 1.เพ่ือให้ผู้มีรายได้
เพ่ือให้ผู้สูงอายุ ผู้
พิการ ผู้ป่วยเอดส์
สามารถยังชีพได้ 2.
ยกระดับคุณภาพ
ชีวิตของคนใน 
ชุมชน  

ผู้สูงอายุที่อายุ 60 ปี ขึ้นไปและ
ขึ้นบัญชีไว้ 



46. ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การพัฒนาด้าน
สวัสดิการสังคม
และสังคมที่มี
คุณภาพ 

โครงการสนับสนุนเบี้ยยัง
ชีพให้ แก่ผู้พิการต าบลท่า
งาม 

1,584,000.00 1.เพื่อให้ผู้มีรายได้
เพื่อให้ผู้สูงอายุ ผู้
พิการ ผู้ป่วยเอดส์
สามารถยังชีพได้ 2.
ยกระดับคุณภาพชีวิต
ของคนใน ชุมชน  

ผุ้พิการในต าบล ท่างาม 

47. ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การพัฒนาด้าน
สวัสดิการสังคม
และสังคมที่มี
คุณภาพ 

โครงการสนับสนุนเบี้ยยัง
ชีพให้ แก่ผู้ป่วยเอดส์
ต าบลท่างาม 

18,000.00 1.เพื่อให้ผู้มีรายได้
เพื่อให้ผู้สูงอายุ ผู้
พิการ ผู้ป่วยเอดส์
สามารถยังชีพได้ 2.
ยกระดับคุณภาพชีวิต
ของคนใน ชุมชน  

ผุ้พิการในต าบล ท่างาม 

48. ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การพัฒนาด้าน
สวัสดิการสังคม
และสังคมที่มี
คุณภาพ 

สมทบกองทุนสวัสดิการ
ชุมชน ต าบลท่างาม 
(กองทุนวันละบาท) 

30,000.00 1.เพื่อสร้างชุมชน
เข้มแข็ง 2.เพื่อ
สนับสนุนและส่งเสริม
การ จัดบริการ
สาธารณสุข  

สนับสนุนงบประมาณ เข้า
กองทุนสวัสดิการ ชุมชนต าบล
ท่างาม 

49. ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การพัฒนาด้าน
สวัสดิการสังคม
และสังคมที่มี
คุณภาพ 

สมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพ 
ต าบลท่างาม (สปสช.) 

265,000.00 1.เพื่อสร้างชุมชน
เข้มแข็ง 2.เพื่อ
สนับสนุนและส่งเสริม
การจัดบริการ
สาธารณสุข  

สนับสนุนงบประมาณ เข้า
กองทุนสวัสดิการ ชุมชนต าบล
ท่างาม 

50. ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การพัฒนาด้าน
สวัสดิการสังคม
และสังคมที่มี
คุณภาพ 

โครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 

240,000.00 เพ่ือดูแลสุขภาพ
ประชาชนด้าน
สาธารณสุข 

อุดหนุนหมู่บ้านด าเนินงงาน
ด้านสาธารณสุข 

51. ยุทธศาสตร์ที่ 4 การ
พัฒนาด้านสวสัดิการ
สังคมและสงัคมที่มี
คุณภาพ 

โครงการฝึกอบรม
ดับเพลิงเบื้องต้น ให้แก่
ประชาชน 

50,000.00 เพื่อให้ประชาชนมี
ความรู้ที่ สามารถ
ช่วยเหลือตนเองและ 
ดับเพลิงในเบื้องต้นได้  

จัดฝึกอบรมดับเพลง ให้กับ
ประชาชนใน พื้นที่ต าบลท่า
งาม 

52. ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การพัฒนาด้าน
สวัสดิการสังคม
และสังคมที่มี
คุณภาพ 

โครงการฝึกซ้อมแผน
ดับเพลิง 

50,000.00 เพื่อเสรมิทักษะ และ
ศักยภาพใน การระงับ
เหตุอัคคีภยัให้แก่ 
เจ้าหน้าท่ีที่ปฏิบตัิงาน
ด้านการ ป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยั  

จัดฝึกอบรมดับเพลง ให้กับ
เจ้าหน้าที่ของ อบต.และผู้มี
ส่วนเกี่ยว ข้อง 



53. ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การพัฒนาด้าน
สวัสดิการสงัคมและ
สังคมที่มีคุณภาพ 

อุดหนุนส านักงานปศุสตัว์
จังหวัดปราจนีบุรีโครงการ
สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย 
จากพิษสนุัขบ้า ตามพระ
ราชปณิธานฯ 

30,000.00 เพื่อป้องกันโรคพิษ
สุนัขบา้และป้องกัน
โรคที่เกิดจากสัตว์
ให้กับประชาชนใน
พื้นที่ต าบลท่างาม  

อุดหนุนส านักงานปศุสัตว์
จังหวัดปราจีนบุรี 

54. ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การพัฒนาด้าน
สวัสดิการสังคม
และสังคมที่มี
คุณภาพ 

โครงการสัตว์ปอดโรค คน
ปลอดภัย จากพิษสุขนัขบา้ 
ตามพระปณธิาน 
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จ
พระเจ้า ลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬา
ภรณวลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี  

65,000.00 เพ่ือป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้าให้ กับ
ประชาชนในพื้นท่ี
และด าเนิน 
กิจกรรมตามพระ
ปณิธานฯ  

ประชาชนได้รับความ การ
บริการงานด้าน สาธารณสุขที่
ได้ คุณภาพเพ่ิมข้ึน 

55. ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การพัฒนาด้าน
สวัสดิการสงัคมและ
สังคมที่มีคุณภาพ 

โครงการธรรมะเพ่ือ
เยาวชน 

10,000.00 เพื่อส่งเสริมคณุธรรม
จริยธรรมให้ กับเด็ก
และเยาวชนในพ้ืนท่ี
ต าบล ท่างาม  

จัดกิจกรรมให้กับ เด็ก เยาวชน 
ต าบล ท่างาม 

56. ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การพัฒนาด้าน
สวัสดิการสงัคมและ
สังคมที่มีคุณภาพ 

โครงการอบรมการ
ป้องกันและแก้ ไขปัญหา
ความรุนแรงต่อเด็ก สตรี 
และบุคคลในครอบครัว 

30,000.00 เพ่ือป้องกันการใช้
ความรุนแรงกับ 
บุคคลในครอบครัว  

จัดกิจกรรมอบรมให้ ตาม
โครงการให้กับ เด็ก เยาวชน 
และ ประชาชนในต าบล 

57. ยุทธศาสตร์ที่ 4 การ

พัฒนาด้านสวัสดิการ
สังคมและสังคมทีม่ี
คุณภาพ 

โครงการพัฒนากลุ่ม
อาชีพสตรี ต าบลท่างาม 

30,000.00 เพื่อส่งเสริมอาชีพให้กับ
กลุ่มสตรีใน พื้นท่ีต าบล
ท่างาม เป็นการสร้าง
รายได้ และพัฒนา
อาชีพอย่างยั่งยืน  

จัดกิจกรรมอบรมให้ ตาม
โครงการให้กับ เด็ก เยาวชน 
และ ประชาชนในต าบล 

58. ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การพัฒนาด้าน
สวัสดิการสงัคมและ
สังคมที่มีคุณภาพ 

โครงส่งเสริมและสนบัสนนุ
การจัด ท าแผนชุมชน/
แผนพัฒนาท้องถิ่น ของ
องค์การบริหารส่วนต าบล
ท่างาม 

15,000.00 เพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนการจัด ท า
แผนชุมชน/
แผนพัฒนาท้องถิ่น 
ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลท่างาม  

จัดกิจกรรมและสนับสนุน 
ประชุมจัดท าแผนชุมชน และ
แผนท้องถิ่น 

59. ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การพัฒนาด้าน
สวัสดิการสังคม
และสังคมที่มี
คุณภาพ 

โครงการรณรงค์ประหยัด
พลังงาน ในครัวเรือนใน
ต าบลท่างาม 

10,000.00 เพื่อส่งเสริมการจัด
กิจกรรมต่าง ๆ ของ 
ต าบลท่างาม 
ส่งเสริมการประหยัด
พลัง งานตาม
นโยบายรัฐ  

จัดกิจกรรมอบรมให้ ความรู้กับ
ประชาชน ต าบลท่างาม 



60. ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การพัฒนาด้าน
สวัสดิการสังคม
และสังคมที่มี
คุณภาพ 

โครงการอบรมเยาวชนท่า
งามสดใส ห่างไกลเอดส์
และยาเสพติด 

30,000.00 1.เพ่ือส่งเสริมให้
ประชาชนในพื้น ที่
รู้เท่าทันภัยของยา
เสพติด 2.เพ่ือ
ป้องกันเด็กและ
เยาวชน จากยาเสพ
ติด  

อบรมเด็ก เยาวชน และ
ประชาชนใน ต าบลท่างาม 

61. ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การพัฒนาด้าน
สวัสดิการสังคม
และสังคมที่มี
คุณภาพ 

โครงการปกป้องสถาบัน
ส าคัญ ของชาติโดยจัด
กิจกรรมเทิด พระเกียรติ
สถาบันพระมหากษัตริย์ 
และพระบรมวงศานุวงศ์
ทุกพระองค์ 

50,000.00 1.ยุทธศาสตร์พลัง

แผ่นดินเพื่อเอาชนะ 
ยาเสพตดิ 2.เพื่อ
ควบคุมการขยายตัว
ของยาเสพติด 3.
เพื่อให้หมู่บ้าน/ชุมชน
ที่มีการแก้ไข ปัญหา
ยาเสพตดิสามารถ
พัฒนาและ สร้างเสริม
ให้เป็นศูนย์การเรียนรู้  

ด าเนินการจัดกิจกรรม เพ่ือเชิด
ชูสถาบัน ส าคัญของชาติ 

62. ยุทธศาสตร์ที่ 4 การ

พัฒนาด้านสวัสดิการ
สังคมและสังคมทีม่ี
คุณภาพ 

ค่าใช้จ่ายกรณีเผชิญเหตุ
สาธารณภัย ตลอดปีหรือ
บรรเทาความเดือดร้อน 
ของประชาชน 

251,752.00 เพื่อช่วยเหลือ
ประชาชนในพ้ืนท่ี 
ต าบลท่างามกรณเีกิด
เหตุภยั พิบัติต่าง ๆ  

ช่วยเหลือประชาชนใน พื้นที่
ต าบลท่างามที ได้รับความ
เดือดร้อนจากสาธารณภัยต่างๆ 

63. ยุทธศาสตร์ที่ 5 
การพัฒนาด้านการ
จัดการและการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

โครงการตรวจสอบ
คุณภาพน้ า อุปโภค - 
บริโภคในพื้นที่ต าบล ท่า
งาม 

10,000.00 1.เพื่อทราบคุณาภาพ

ของน้ าในการ 
อุปโภค-บริโภคของ
ต าบลท่างาม 2.เพื่อ
สร้างให้ผู้ที่เกีย่วข้องมี
องค์ ความรู้ ตระหนัก
ต่อปัญหาสุขภาพ  

เพ่ือให้ประชาชนได้มี น้ าที่
สะอาดสามารถ ใช้อุปโภค-
บริโภค ได้อย่างถูกสุขลักษณะ 

64. ยุทธศาสตร์ที่ 5 
การพัฒนาด้านการ
จัดการและการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

โครงการ รักน้ า รักป่า 
รักษา แผ่นดิน 

10,000.00 1.เพื่ออนุรักษ์และ

ฟื้นฟูทรัพยากร 
ธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม 2.เพื่อ
สร้างจิตส านึกให้แก่
เยาวชน ในการฟื้นฟู
อนุรักษ์ทรัพยากร 3.
ปลูกจิตส านึกให้รักใน
ธรรมชาติ  

จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ เด็ก 
และเยาวชนให้ มีความรักและ
หวง แหนในทรัพยากรทาง 
ธรรมชาติ 



65. ยุทธศาสตร์ที่ 5 
การพัฒนาด้านการ
จัดการและการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

โครงการท้องถิ่นไทยร่วม
ใจภักดิ์ รักพ้ืนที่สีเขียว 

5,000.00 1.เพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟู
ทรัพยากร ธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม 2.เพื่อ
สร้างจิตส านึกให้แก่
เยาวชน ในการฟื้นฟู
อนุรักษ์ทรัพยากร  

จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ เด็ก 
และเยาวชนให้รัก ใน
ทรัพยากรธรรมชาติ แหนใน
ทรัพยากรทาง 

66. ยุทธศาสตร์ที่ 5 
การพัฒนาด้านการ
จัดการและการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

โครงการส่งเสริมการ
อนุรักษ์ 
ทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อม  

50,000.00 เพื่อให้ความรู้ด้านการ
รักษาธรรมชาติและ
ทรัพยากรธรรมชาติ ใน
ด้านต่างๆ 

เด็ก และเยาวชน และ
ประชาชนในพื้นท่ี ต าบลท่า
งาม 

67. ยุทธศาสตร์ที่ 5 
การพัฒนาด้านการ
จัดการและการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

โครงการรณรงค์ขัดแยก
ขยะมูลฝอยในชุมชนโดย
ใช้กิจกรรม 5 R 

25,000.00 เพ่ือส่งเสริมการขัด
แยกขยะให้ กับ
ชุมชน และให้
ความรู้เรื่อง การคัด
แยกขยะ  

จัดกิจกรรมฝึกอบรม 

68. ยุทธศาสตร์ที่ 5 
การพัฒนาด้านการ
จัดการและการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

โครงการ Big Cleaning 
Day 

50,000.00 เพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ใน
ต าบลท่างาม ให้มี
ความสะอาด น่าอยู่  

จัดกิจกรรมท าความ สะดาดใน
พ้ืนที่ต าบล ท่างาม 
 
 
 
 

69. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การ

พัฒนาด้านการจดัการ
และการอนรุักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

โครงการรณรงค์
ประชาสัมพันธ์ และสร้าง
จิตส านึกให้อนุรักษ์ 
ทรัพยากรธรรมชาติ และ 
สิ่งแวดล้อม 

5,000.00 .เพื่อสร้างจิตส านึก
ให้แก่เยาวชน ในการ
ฟื้นฟูอนุรักษ์
ทรัพยากร 3.ปลูก
จิตส านึกใหร้ักใน
ธรรมชาติ  

จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ เด็ก 
และเยาวชนให้ มีความรักและ
หวง แหนในทรัพยากรทาง 
ธรรมชาติ 

70 ยุทธศาสตร์ที่ 5 
การพัฒนาด้านการ
จัดการและการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

โครงการปล่อยพันธ์สัตว์
น้ าเฉลิม พระเกียรติ 

10,000.00 1.เพ่ืออนุรักษ์และ
ฟ้ืนฟูทรัพยากร 
ธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม  

จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ เด็ก 
และเยาวชนให้ มีความรักและ
หวง แหนในทรัพยากรทาง 
ธรรมชาติ 



71. ยุทธศาสตร์ที่ 5 
การพัฒนาด้านการ
จัดการและการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

โครงการอนุรักษ์และ
ฟ้ืนฟูแหล่งน้ า 

10,000.00 1.เพื่ออนุรักษ์และ
ฟืน้ฟูทรัพยากร 
ธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม 2.เพื่อ
สร้างจิตส านึกให้แก่
เยาวชน ในการฟื้นฟู
อนุรักษ์ทรัพยากร 3.
ปลูกจิตส านึกให้รักใน
ธรรมชาติ  

จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ เด็ก 
และเยาวชนให้ มีความรักและ
หวง แหนในทรัพยากรทาง 
ธรรมชาติ 

72. ยุทธศาสตร์ที่ 5 
การพัฒนาด้านการ
จัดการและการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

โครงการฝึกอบรมเยาวชน
อนุรักษ์ แหล่งน้ าและป่า
ไม้ 

60,000.00 1.เพื่ออนุรักษ์และ
ฟื้นฟูทรัพยากร 
ธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม 2.เพื่อ
สร้างจิตส านึกให้แก่
เยาวชน ในการฟื้นฟู
อนุรักษ์ทรัพยากร 3.
ปลูกจิตส านึกให้รักใน
ธรรมชาติ  

จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ เด็ก 
และเยาวชนให้ มีความรักและ
หวง แหนในทรัพยากรทาง 
ธรรมชาติ 

73. ยุทธศาสตร์ที่ 6 
การพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการ
องค์การ และ
การเมือง 

โครงการจัดงานพิธีรับเสด็จ
พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลง
กรณ บดินทรเทพยวรางกูร 
และสมเด็จพระนางเจา้ 
พระบรมราชนิีนาถ ในพระ
บาทสมเด็จพระปรมินทร 
มหาภูมิพลอดุลยเดช บรม
นาถบพิตร และพระบรม
วงศานุวงศ์ทุกพระองค์  

250,000.00 เพ่ือสร้างจิตส านึก 
และแสดง ความ
จงรักภักดีต่อชาติ 
ศาสนา และ 
พระมหากษัตริย์  

จัดงานพิธีรับเสด็จ ในพระราช
พิธีต่าง ๆ 

74. ยุทธศาสตร์ที่ 6 การ

พัฒนาด้านการบรหิาร
จัดการองค์การ และ
การเมือง 

โครงการส่งเสริมกิจกรรม
วันส าคัญ ของชาติ และ
รัฐพิธีที่ส าคัญต่าง ๆ 

250,000.00 เพ่ือส่งเสริมและ
สร้างจิตส านึก 
ความเป็นชาติไทย  

จัดกิจกรรมในวันส าคัญ และรัฐ
พิธีที่ส าคัญ 

75. ยุทธศาสตร์ที่ 6 
การพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการ
องค์การ และ
การเมือง 

โครงการพัฒนาระบบ
จัดเก็บภาษี จัดท าแผนที่
ภาษีและทะเบียน 
ทรัพย์สินเพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพ การจัดเก็บ
ภาษ ี

300,000.00 1.เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
จัด เก็บภาษี 2.เพื่อ
การจัดเก็บภาษีให้ได้
ตาม เกณฑ์มาตรฐาน
ที่ก าหนดไว้  

-จัดท าแผนที่ภาษีและ 
ทะเบียนทรัพย์สินใน ท้องถิ่น 



76. ยุทธศาสตร์ที่ 6 
การพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการ
องค์การ และ
การเมือง 

อุดหนุนองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอื่นส าหรับการด าเนิน
โครงการจดัหาวัสดุอุปกรณ์
ส าหรับศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
การจัดซื้อ 

5,000.00 เพ่ืออุดหนุนการ
ด าเนินงานการของ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ระดับอ าเภอ  

มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อ
จัดจ้างระดับอ าเภอ 

77. ยุทธศาสตร์ที่ 6 
การพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการ
องค์การ และ
การเมือง 

โครงการค่าใช้จ่ายในการ
เลี้ยงรับรอง บุคคลหรือ
คณะบุคคลที่เข้าเยี่ยม 
กิจกรรมของ อบต.ท่างาม 

10,000.00 ด าเนินกิจกรรมเพื่อ 
อ านวยความสะดวก 
แก่ผู้ที่เยี่ยมชม 
กิจกรรมของ อบต.  
 

ด าเนินกิจกรรมเพ่ือ อ านวย
ความสะดวก แก่ผู้ที่เยี่ยมชม 
กิจกรรมของ อบต. 

78. ยุทธศาสตร์ที่ 6 
การพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการ
องค์การ และ
การเมือง 

ค่าใช้จ่ายในการสอบแนว
เขตท่ีดิน สาธารณะในเขต
พ้ืนที่องค์การบริหาร ส่วน
ต าบลท่างาม 

50,000.00 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ในการ ด าเนิน
กิจกรรมเพื่อสอบแนว 
เขตที่ดินในพื้นที่
องค์การบริหาร ส่วน
ต าบลท่างาม  
 

สอบแนวเขตที่ดินใน พ้นที่
องค์การบริหาร ส่าวนต าบลท่า
งาม กิจกรรมของ อบต. 

79. ยุทธศาสตร์ที่ 6 
การพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการ
องค์การ และ
การเมือง 

ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง/
เลือกแทน ต าแหน่งว่าง
ของผู้บริหารและ สมาชิก 
สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบล ท่างาม 

380,000.00 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ในการ ด าเนินกิจกรรม
เลือกตั้งในเขต พื้นที่
องค์การบริหารส่วน
ต าบล ท่างาม  
 

เพ่ือด าเนินการ เลือกต้งในเขต
พ้ืนที่ องค์การบริหารส่วน 
ต าบลท่างาม 

80 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การ
พัฒนาด้านการบรหิาร
จัดการองค์การ และ
การเมือง 

โครงการเชิญชวน
ประชาชนรับฟังการ
ประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลท่างาม 

 0,000.00 เพื่อส่งเสริมการมีสว่น
ร่วมของประชาชนใน
ชุมชน 

จัดประชุมและเชิญชวน
ประชาชนรับฟังการประชุม
สภา 

81 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การ

พัฒนาด้านการบรหิาร
จัดการองค์การและ
การเมือง 

โครงการจัดท าเวที
ประชาคมและการบริการ
จัดเก็บภาษีนอกสถานที่ 

20,000.00 เพ่ือส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของ
ประชาชนในชุมชน 

จัดประชุมและเชิญชวน
ประชาชนรับฟังและร่วมแสดง
ความคิดเห็นในด้านต่าง ๆ 

82. ยุทธศาสตร์ที่ 6 
การพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการ
องค์การ และ
การเมือง  

โครงการศึกษาส ารวจความ
พึงพอใจในการให้บริการ
ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลท่างาม 

25,000.00 เพื่อส ารวจความพึง
พอใจของประชาชนใน
พื้นท่ีองค์การบริหาร
ส่วนต าบลท่างามท่ีมีต่อ
การให้บริการของ
ประชาชนในพื้นท่ีต าบล
ท่างาม 

 

ส ารวจความพึงพอใจของ
ประชาชนในพื้นท่ีต าบลท่างาม 



83. ยุทธศาสตร์ที่ 6 
การพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการ
องค์การ และ
การเมือง 

โครงการวันอนุรักษ์มรดก
ไทยเทิดไท้องค์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา
สยามบรมราชกุมารี 

5,000.00 เพ่ือส่งเสริมการ
อนุรักษ์มรดกไทย
และส่งเสริมการ
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ไทย 
 

จัดกิจกรรมวันอนุรักษ์มรดก
ไทย 

84. ยุทธศาสตร์ที่ 6 
การพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการ
องค์การ และ
การเมือง 

ค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดี
ต่างๆ 

50,000.00 ด าเนินกิจกรรมเพ่ือ
บรรเทา ความ
เดือดร้อนให้
ประชาชนใน พื้นที่
ต าบลท่างามและ
ด าเนินใน ด้านต่าง 
ๆ ทางกฎหมาย 
  

เพ่ือใช้ในการด าเนิน การ
ทางดา้นกฎหมาย และบริการ
ประชาชน ด้านกฎหมาย
เบื้องต้น 

85. ยุทธศาสตร์ที่ 6 
การพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการ
องค์การ และ
การเมือง  

โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราช ด าริของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้า 
อยู่หัวมหาวิชาลงกรบ
ดินทรเทพย วรางกรและ
พระราชเสาวนีย์ของ ของ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต 
พระ บรมราชินีนาถ ในรัช
การที่ ๙ พระบรมวงศานุ
วงศ์ทุกพระองค์ 

200,000.00 เพ่ือด าเนินการตาม
โครงการ ต่างๆ 
ตามพระราชด าริฯ  

จัดกิจกรรมส่งเสริม การเรียนรู้
ตามโครง การในพระราชด าริ 

86 ยุทธศาสตร์ที่ 6 
การพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการ
องค์การ และ
การเมือง 

ค่าใช้จ่ายในการเลี้ยง
ต้อนรับรอง การประชุม
สภา/คณะกรรมการ/ 
คณะอนุกรรมการที่ได้รับ
แต่งตั้ง ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลท่างาม 

10,000.00 1.เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ 
ปฏิบัติงานของ
ราชการ 2.เพื่อการ
บริการประชาชนให้
มีความ รวดเร็วและ
มีคุณภาพ 3.เพื่อให้
ครุภัณฑ์วัสดุอุปกรณ์
มีความ ทันสมัย
พร้อมให้บริการ  

เพ่ืออ านวยความสะดวกให้กับ
การปฏิบัติกราชการในการ
ด าเนินกิจกรรมต่างๆของ
องค์การบริหารส่วนต าบลท่า
งาม 

 



ฉ. การใช้จ่ายงบประมาณ 
     อบต.ท่างาม มีการใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ โดยได้มีการก่อหนี้
ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 36 โครงการ จ านวนเงิน 12,211,121 บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จ านวน 36 
โครงการ จ านวนเงิน 12,211,121 ล้านบาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 

การก่อหนี้
ผูกพัน/ 

ลงนามใน
สัญญา 

โครงการ 
การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพฒันาด้านโครงสร้างพืน้ฐานและผังเมือง 9 2,721,100.00 9 2,721,100.00 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพฒันาด้านการศึกษาศาสนา วฒันธรรม 
การกีฬาและสง่เสริมการท่องเที่ยว 

8 1,474,636.41 8 1,474,636.41 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพฒันาด้านสวัสดิการสงัคมและสงัคมที่มี
คุณภาพ 

13 7,925,670.00 13 7,925,670.00 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพฒันาด้านการจัดการและการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

4 28,110.00 4 28,110.00 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพฒันาด้านการบริหารจัดการองค์การ 
และการเมือง 

2 61,605.00 2 61,605.00 

รวม 36 12,211,121.41 36 12,211,121.41 
 
 
 

รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณอบต.ท่างาม ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีด ันี ้

  ยุทธศาสตร์ โครงการ  
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
จ านวน

งบประมาณ 
วงเงินตาม

สัญญา 
คู่สัญญา 

วันที่เซ็น
สัญญา 

ระยะเวลา
การ

ด าเนินงาน 

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การ
พัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐานและผังเมือง 

ซ่อมแซมถนนดิน
ลูกรังพร้อม ตอก
เสาเขม็ป้องกันตลิง 
หมู่ 2 (สายคันกั้น
แม่น้ าปราจีนบรุี)  

 322,000.00 320,000.00 9/2562 18/09/2562 30 

2. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การ
พัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐานและผังเมือง 

ปรับปรุงและ
ซ่อมแซมบ ารุงรักษา
ถนนและท่อระบาย
น้ าในพ้ืนท่ีต าบลท่า
งาม หมู่ 1 - หมู่ 12 

 269,000.00 199,000.00 72/2562 13/09/2562 45 

  18,100.00 71/2562 13/09/2562 45 

  27,000.00 70/2562 13/09/2562 45 



3. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การ
พัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐานและผังเมือง 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมูที่ 5  

 326,000.00 293,000.00 2/2562 29/05/2562 60 

4. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การ
พัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐานและผังเมือง 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 1  

 326,000.00 285,000.00 1/2562 29/05/2562 60 

5. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การ
พัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐานและผังเมือง 

ปรับปรุงผิวถนน
คอนกรีตโดยใช้ 
Asphaltic 
Concrete หมู่ 6 

 297,000.00 296,000.00 3/2562 29/05/2562 60 

6. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การ
พัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐานและผังเมือง 

ปรับปรุงผิวถนน
คอนกรีตโดยใช้ 
Asphaltic 
Concrete หมู่ 9 

 325,000.00 324,000.00 4/2562 29/05/2562 60 

7. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การ
พัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐานและผังเมือง 

ปรับปรุงผิวถนน
คอนกรีตโดยใช้ 
Asphaltic 
Concrete หมู่ 10 

 307,000.00 306,000.00 5/2562 30/05/2562 60 

8. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การ
พัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐานและผังเมือง 

ปรับปรุงผิวถนน
คอนกรีตโดยใช้ 
Asphaltic 
Concrete หมู่ 11 

 325,000.00 324,000.00 6/2562 29/05/2562 60 

9. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การ
พัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐานและผังเมือง 

วางท่อระบายน้ า หมู่ 
12  

 344,000.00 329,000.00 8/2562 18/09/2562 60 

10. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การ
พัฒนาด้านการศึกษา
ศาสนา วัฒนธรรม 
การกีฬาและส่งเสริม
การท่องเที่ยว 

โครงการส่งเสริม
อาหารเสริม (นม) 
ส าหรับเด็กนักเรียน
ในสังกัดสพฐ. 

 214,754.00 2,924.68 3/2562 31/10/2561 22 

  15,139.52 3/2562 31/10/2561 22 

  2,392.92 11/2562 01/12/2561 18 

  12,386.88 11/2562 01/12/2561 18 

  2,792.75 21/2562 28/12/2561 21 

  14,451.36 21/2562 28/12/2561 21 

  2,525.86 35/2562 31/01/2562 19 

  13,075.04 35/2562 31/01/2561 19 

  2,791.86 40/2562 28/02/2562 21 



  14,451.36 40/2562 28/02/2562 21 

  3,589.38 48/2562 29/03/2562 27 

  18,580.32 48/2562 29/03/2562 27 

  1,290.30 68/2562 15/05/2562 11 

  7,225.68 68/2562 15/05/2562 11 

  2,228.70 72/2562 31/05/2562 19 

  12,480.72 72/2562 31/05/0562 19 

  3,589.38 48/2562 29/03/2562 27 

  18,580.32 48/2562 29/03/2562 27 

  2,346.00 86/2562 28/06/2562 20 

  13,137.60 86/2562 28/06/2562 20 

  2,463.30 103/2562 31/07/2562 21 

  13,794.48 103/2562 31/07/2562 21 

  2,463.30 121/2562 30/08/2562 21 

  13,794.48 121/2562 30/08/2562 21 

  2,463.30 127/2562 20/09/2562 21 

  13,794.48 127/2562 20/09/2562 21 

11. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การ
พัฒนาด้านการศึกษา
ศาสนา วัฒนธรรม การ
กีฬาและส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว 

โครงการอาหารเสริม 
(นม) ส าหรับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก ของ อบต.ท่า
งาม (จ านวน 3 ศูนย์) 

 130,923.00 4,817.12 3/2562 31/10/2561 22 

  2,924.68 3/2562 31/10/2561 22 

  3,440.80 3/2562 12/11/2562 22 

  3,941.28 11/2561 30/11/2561 18 

  2,392.92 11/2562 30/11/2561 18 

  2,815.20 11/2562 30/11/2561 18 

  4,598.16 21/2562 28/12/2561 21 

  2,791.74 21/2561 28/12/2561 21 

  3,284.40 21/2562 28/12/2561 21 

  4,160.24 35/2562 31/01/2562 19 

  2,525.86 35/2562 31/01/2562 19 

  2,971.60 35/2562 31/01/2562 19 

  4,598.16 40/2562 28/02/2562 21 

  2,791.74 40/2562 28/02/2562 21 

  3,284.40 40/2562 28/02/2562 21 

  5,911.92 48/2562 29/03/2562 27 



  3,589.38 48/2562 29/03/2562 27 

  4,222.80 48/2562 29/03/2562 27 

  1,978.46 68/2562 15/05/2562 11 

  1,290.30 68/2562 15/05/2562 11 

  1,806.42 68/2562 15/05/2562 11 

  3,417.34 72/2562 31/05/2562 19 

  2,228.70 72/2562 31/05/2562 19 

  3,120.18 72/2562 31/05/2562 19 

  5,911.92 48/2562 29/03/2562 27 

  3,589.38 48/2562 29/03/2562 27 

  4,222.80 48/2562 29/03/2562 27 

  3,597.20 86/2562 28/06/2562 20 

  2,346.00 86/2562 28/06/2562 20 

  3,284.40 86/2562 28/06/2562 20 

  3,777.06 103/2562 31/07/2562 21 

  2,463.30 103/2562 31/07/2562 21 

  3,448.62 103/2562 31/07/2562 21 

  3,777.06 121/2562 30/08/2562 21 

  2,463.30 121/2562 30/08/2562 21 

  3,448.62 121/2562 30/08/2562 21 

  3,777.06 127/2562 20/09/2562 21 

  2,463.30 127/2562 20/09/2562 21 

  3,448.62 127/2562 20/09/2562 21 

12. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การ
พัฒนาด้านการศึกษา
ศาสนา วัฒนธรรม 
การกีฬาและส่งเสริม
การท่องเที่ยว 

โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการ บริหาร
การศึกษาส่งเสริมอาหาร 
อาหารกลางวันส าหรับ
ศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก 
(จ านวน 3 ศูนย์) 

 225,400.00 48,000.00 0 01/10/2561 120 

  8,820.00 02/2562 01/10/2561 21 

  12,320.00 2/2562 01/10/2561 22 

  10,080.00 2/2562 01/10/2561 18 

  5,040.00 3/2562 01/10/2561 21 

  7,480.00 3/2562 01/11/2561 22 

  6,120.00 3/2562 01/12/2561 18 

  7,140.00 3/2562 02/01/2562 21 

  6,460.00 3/2562 01/02/2562 19 

  11,760.00 2/2562 02/01/2562 21 



  10,640.00 2/2562 01/02/2562 19 

  11,760.00 2/2562 01/03/2562 21 

  7,140.00 3/2562 01/03/2562 21 

  9,180.00 34/2562 01/04/2562 27 

  15,120.00 33/2562 01/04/2562 27 

13. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การ
พัฒนาด้านการศึกษา
ศาสนา วัฒนธรรม 
การกีฬาและส่งเสริม
การท่องเที่ยว 

โครงการส่งเสริม
อาหารกลางวัน 
ส าหรับเด็กนักเรียน
ในสังกัดสพฐ. 

 420,000.00 176,000.00 0  100 

  34,000.00 0 01/10/2561 100 

  168,000.00 0 15/05/2562 100 

  30,000.00 0 15/05/2562 100 

14. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การ
พัฒนาด้านการศึกษา
ศาสนา วัฒนธรรม 
การกีฬาและส่งเสริม
การท่องเที่ยว 

โครงการส่งเสริมกิจ
กรรวันส าคัญ ทาง
ศาสนา งานประเพณี 
ศิลปะ วัฒนธรรม 
และภมูิปัญญา
ท้องถิ่น 

 100,000.00 430.00 12/2562 19/11/2561 7 

  3,040.00 14/2562 19/11/2561 7 

  2,625.00 10/2562 19/11/2561 5 

  430.00 10/2562 19/11/2561 7 

  2,000.00 51/2562 10/07/2562 7 

  7,000.00 49/2562 10/07/2562 7 

  675.00 50/2562 10/07/2562 7 

  400.00 57/2562 10/07/2562 5 

15. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การ
พัฒนาด้านการศึกษา
ศาสนา วัฒนธรรม 
การกีฬาและส่งเสริม
การท่องเที่ยว 

โครงการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา
ด้วยเทคโนโลยี
สารสนเทศ DLTV 

 30,700.00 27,200.00 33/2562 08/02/2562 30 

16. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การ
พัฒนาด้านการศึกษา
ศาสนา วัฒนธรรม 
การกีฬาและส่งเสริม
การท่องเที่ยว 

โครงการสนับบสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
การศึกษาส่งเสรมิ
อาหารกลางวัน
ส าโรงเรียน(สพฐ.) 
ในพื้นที่ต าบบลท่า
งาม 

 420,000.00 34,000.00 0 15/10/2561 100 



  176,000.00 0 15/10/2561 100 

  168,000.00 0 15/05/2561 100 

  30,000.00 0 15/05/2561 100 

17. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การ
พัฒนาด้านการศึกษา
ศาสนา วัฒนธรรม 
การกีฬาและส่งเสริม
การท่องเที่ยว 

ค่าจัดการเรียนการ
สอน ส าหรบั ส าหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
จ านวน 3 ศูนย์ 
(อัตรารายหัว 1,700 
บาท) 

 92,100.00 37,700.00 54/2562 05/04/2562 5 

  20,400.00 55/2562 05/04/2562 5 

  34,000.00 56/2562 05/04/2562 5 

18. ยุทธศาสตร์ที่ 4 การ
พัฒนาด้านสวัสดิการ
สังคมและสังคมทีม่ี
คุณภาพ 

โครงการป้องกันและ
ลดอุบัตเิหตุ ทาง
ถนนในช่วงเทศกาล
ส าคัญ 

 50,000.00 3,710.00 20/2562 24/12/2561 7 

19. ยุทธศาสตร์ที่ 4 การ
พัฒนาด้านสวัสดิการ
สังคมและสังคมทีม่ี
คุณภาพ 

โครงการจดัซื้อวัสดุ
วิทยาศาสตร์ ทาง
การแพทย์ (ป้องกัน
ไข้เลือกออก) 

 50,000.00 49,500.00 46/2562 08/03/2562 5 

20. ยุทธศาสตร์ที่ 4 การ
พัฒนาด้านสวัสดิการ
สังคมและสังคมทีม่ี
คุณภาพ 

โครงการจดักิจกรรม
นันทนาการ และการ
ส่งเสริมสุขาภาพ
ผู้สูงอาย ุ

 10,000.00 1,800.00 0 10/04/2562 1 

  430.00 35/2562 05/04/2562 7 

21. ยุทธศาสตร์ที่ 4 การ
พัฒนาด้านสวัสดิการ
สังคมและสังคมทีม่ี
คุณภาพ 

อุดหนุนหกิจการ
ศูนย์ปฏิบัติงานต่อสู้
เผื่อเอาชนะยาเสพ
ติดอ าเภอเมือง
ปราจีนบุร ี

 75,000.00 75,000.00 0 05/07/2562 1 

22. ยุทธศาสตร์ที่ 4 การ
พัฒนาด้านสวัสดิการ
สังคมและสังคมทีม่ี
คุณภาพ 

โครงการสนับสนุน
เบี้ยยังชีพให้ แก่
ผู้สูงอายุต าบลท่างาม 

 7,287,000.00 504,100.00 0 10/10/2561 1 

  503,800.00 0 09/11/2561 1 

  503,400.00 0 06/12/2561 1 

  504,400.00 0 07/01/2562 1 

  506,000.00 0 06/02/2562 1 



  503,500.00 0 06/03/2562 1 

  504,600.00 0 03/04/2562 1 

  504,800.00 0 08/05/2562 1 

  505,300.00 0 05/06/2562 1 

  505,900.00 0 03/07/2562 1 

  504,000.00 0 05/08/2562 1 

  501,900.00 0 05/09/2562 1 

23. ยุทธศาสตร์ที่ 4 การ
พัฒนาด้านสวัสดิการ
สังคมและสังคมทีม่ี
คุณภาพ 

โครงการสนับสนุน
เบี้ยยังชีพให้ แก่ผู้
พิการต าบลท่างาม 

 1,584,000.00 117,600.00 0 10/10/2561 1 

  118,400.00 0 09/11/2561 1 

  118,400.00 0 06/12/2561 1 

  120,800.00 0 07/01/2562 1 

  122,400.00 0 06/02/2562 1 

  122,400.00 0 06/03/2562 1 

  122,400.00 0 03/04/2562 1 

  123,200.00 0 08/05/2562 1 

  122,400.00 0 05/06/2562 1 

  123,200.00 0 03/07/2562 1 

  125,600.00 0 05/08/2562 1 

  124,800.00 0 05/09/2562 1 

24. ยุทธศาสตร์ที่ 4 การ
พัฒนาด้านสวัสดิการ
สังคมและสังคมทีม่ี
คุณภาพ 

โครงการสนับสนุน
เบี้ยยังชีพให้ แก่
ผู้ป่วยเอดส์ต าบลท่า
งาม 

 18,000.00 1,500.00 0 01/04/2562 1 

  1,500.00 0 01/03/2562 1 

  1,500.00 0 07/01/2562 1 

  1,500.00 0 06/02/2562 1 

  1,500.00 0 03/07/2562 1 

  1,500.00 0 05/06/2562 1 

  1,500.00 0 08/05/2562 1 

  1,500.00 0 10/10/2561 1 

  1,500.00 0 09/11/2561 1 

  1,500.00 0 06/12/2561 1 

  1,500.00 0 05/08/2562 1 

  1,500.00 0 05/09/2562 1 



25. ยุทธศาสตร์ที่ 4 การ
พัฒนาด้าน
สวัสดิการสงัคมและ
สังคมที่มีคุณภาพ 

สมทบกองทุน
สวัสดิการชุมชน 
ต าบลท่างาม
(กองทุนวันละบาท) 

 30,000.00 30,000.00 0 18/09/2562 1 

26. ยุทธศาสตร์ที่ 4 การ
พัฒนาด้าน
สวัสดิการสงัคมและ
สังคมที่มีคุณภาพ 

สมทบกองทุน
หลักประกัน
สุขภาพ ต าบลทา่
งาม (สปสช.) 

 265,000.00 106,200.00 0 08/02/2562 1 

27. ยุทธศาสตร์ที่ 4 การ
พัฒนาด้าน
สวัสดิการสงัคมและ
สังคมที่มีคุณภาพ 

โครงการฝึกอบรม
ดับเพลิงเบื้องตน้ 
ให้แก่ประชาชน 

 50,000.00 675.00 63/2562 22/08/2562 7 

  9,000.00 67/2562 04/09/2562 7 

  860.00 0 05/09/2562 1 

  4,800.00 0 05/09/2562 1 

  2,700.00 118/2562 22/08/2562 5 

  5,760.00 127/2562 16/09/2562 5 

28. ยุทธศาสตร์ที่ 4 การ
พัฒนาด้าน
สวัสดิการสงัคมและ
สังคมที่มีคุณภาพ 

โครงการสัตว์ปอด
โรค คนปลอดภัย 
จากพิษสุขนัขบ้า 
ตามพระปณิธาน 
ศาสตราจารย์ ดร.
สมเด็จพระเจ้า ลูก
เธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ
วลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี  

 65,000.00 64,530.00 70/2562 28/05/2562 5 

29. ยุทธศาสตร์ที่ 4 การ
พัฒนาด้าน
สวัสดิการสงัคมและ
สังคมที่มีคุณภาพ 

โครงการพัฒนา
กลุ่มอาชีพสตรี 
ต าบลท่างาม 

 30,000.00 9,600.00 0 02/04/2562 1 

  5,400.00 32/2562 26/09/2562 7 

  7,200.00 47/2562 26/09/2562 5 

  430.00 30/2562 28/03/2562 7 

30. ยุทธศาสตร์ที่ 4 การ
พัฒนาด้าน
สวัสดิการสงัคมและ
สังคมที่มีคุณภาพ 

โครงการอบรม
เยาวชนท่างามสดใส 
ห่างไกลเอดส์และยา
เสพติด 

 30,000.00 675.00 64/2562 22/08/2562 7 



  4,500.00 68/2562 05/09/2562 7 

  3,600.00 119/2562 22/08/2562 7 

  8,000.00 0 11/09/2562 1 

31. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การ
พัฒนาด้านการ
จัดการและการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

โครงการท้องถิ่น
ไทยร่วมใจภักดิ์ รัก
พื้นที่สีเขียว 

 5,000.00 1,750.00 98/2562 24/07/2562 5 

  430.00 54/2562 24/07/2562 7 

32. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การ
พัฒนาด้านการ
จัดการและการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

โครงการรณรงค์ขัด
แยกขยะมูลฝอยใน
ชุมชนโดยใช้
กิจกรรม 5 R 

 25,000.00 430.00 24/2562 23/01/2562 7 

  6,600.00 31/2562 25/01/2562 7 

  9,000.00 24/2562 25/01/2562 5 

  3,440.00 32/2562 23/01/2562 5 

  3,600.00 0 29/01/2562 1 

33. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การ
พัฒนาด้านการ
จัดการและการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

โครงการ Big 
Cleaning Day 

 50,000.00 430.00 9/2562 19/11/2561 7 

  2,000.00 13/2562 21/11/2561 7 

34. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การ
พัฒนาด้านการ
จัดการและการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

โครงการรณรงค์
ประชาสมัพันธ์ และ
สร้างจิตส านึกให้
อนุรักษ์ 
ทรัพยากรธรรมชาติ 
และ สิ่งแวดล้อม 

 5,000.00 430.00 11/2562 19/11/2561 7 

35. ยุทธศาสตร์ที่ 6 การ
พัฒนาดา้นการบริหาร
จัดการองค์การ และ
การเมือง 

โครงการส่งเสริม
กิจกรรมวันส าคัญ 
ของชาติ และรัฐพิธีท่ี
ส าคัญต่าง ๆ 

 250,000.00 1,250.00 0 26/10/2561 5 



  1,250.00 0 26/10/2561 5 

  270.00 4/2562 17/10/2561 7 

  1,000.00 0 20/12/2561 1 

  1,000.00 0 27/03/2562 1 

  4,020.00 36/2562 17/04/2562 7 

  20,800.00 62/2562 02/05/2562 5 

  9,300.00 63/2562 02/05/2562 5 

  9,195.00 71/2562 30/05/2562 5 

  1,720.00 58/2562 02/08/2562 7 

  10,900.00 104/2562 02/08/2562 5 

36. ยุทธศาสตร์ที่ 6 การ
พัฒนาด้านการบริหาร
จัดการองค์การ และ
การเมือง 

โครงการจัดท าเวที
ประชาคมและการ
บริการจัดเก็บภาษีนอก
สถานที่ 

 20,000.00 900.00 43/2562 06/06/2562 7 

รายงานสรุปผลการด าเนินงาน ปี 2562 
อบต.ท่างาม เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี  

ยุทธศาสตร์ 

แผนการด าเนินการ 
ทั้งหมด 

อนุมัติงบประมาณ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย 100% 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 

1.ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐานและผังเมือง 

29.0 178.39 13.0 4.01 9.0 2.72 9.0 2.72 9.0 2.72 

2.ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจฐานราก และการเกษตรตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ยัง่ยืน 

22.0 69.65 5.0 0.55 0.0 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00 

3.ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้าน
การศึกษาศาสนา วัฒนธรรม การกีฬา
และส่งเสรมิการท่องเที่ยว 

19.0 3.36 16.0 2.02 8.0 1.47 8.0 1.47 8.0 1.47 

4.ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้าน
สวัสดิการสังคมและสังคมที่มคีุณภาพ 

59.0 15.29 28.0 10.50 13.0 7.93 13.0 7.93 13.0 7.93 

5.ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการ
จัดการและการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

21.0 1.61 10.0 0.24 4.0 0.03 4.0 0.03 4.0 0.03 

6.ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการ
บริหารจดัการองค์การ และการเมอืง 

28.0 4.40 14.0 1.56 2.0 0.06 2.0 0.06 2.0 0.06 

 
 



แผนภูมิแสดงจ านวนโครงการ เปรียบเทียบตามขั้นตอน 
เปรียบเทียบตามยุทธศาสตร์ 

0 10 20 30 40 50 60 70

ยุทธศาสตร์ท่ี     การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและผังเมือง

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกจิฐานราก และ
การเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงท่ียั่งยืน

ยุทธศาสตร์ท่ี    การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนา วัฒนธรรม 
การกีฬาและส่งเสรมิการท่องเท่ียว

ยุทธศาสตร์ท่ี    การพัฒนาด้านสวัสดิการสงัคมและสังคมท่ีมี
คุณภาพ

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การพัฒนาด้านการจดัการและการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการองค์การ และ
การเมือง

    

        

  น    ั  

 น  ั          

  น   ด   น น   
 ั้   ด

 
 

แผนภูมิแสดงมูลค่าโครงการ เปรียบเทียบตามขั้นตอน 
เปรียบเทียบตามยุทธศาสตร์ 

0.00 50,000,000.00100,000,000.00150,000,000.00200,000,000.00

ยุทธศาสตร์ท่ี     การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและ
ผังเมือง

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจฐานราก และ
การเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่    การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนา 
วัฒนธรรม การกีฬาและส่งเสริมการท่องเท่ียว

ยุทธศาสตร์ที่    การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคมและ
สังคมที่มีคุณภาพ

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การพัฒนาด้านการจัดการและการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
องค์การ และการเมือง

    

        

  น    ั  

 น   ั         

  น   ด   น น   
 ั ้  ด

 
 
 



ช. ผลการด าเนินงาน 
     อบต.ท่างาม ได้ด าเนินการโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ ปี 2562 ในเขตพ้ืนที่ โดยได้รับความร่วมมือ 
การส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพ้ืนที่ตลอดจนโครงการต่าง  ๆ ประสบ
ผลส าเร็จด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพ้ืนที่และพ้ืนที่ใกล้เคียง โดยมีผลการด าเนินงานที่ส าคัญดังนี้ 
อปท. ใส่ข้อมูลผลการด าเนินการ เช่น แผนภูมิ ตาราง กราฟเปรียบเทียบ รูปถ่าย ผลการส ารวจความคิดเห็นของ
ประชาชน หรือ ข้อมูลผลการด าเนินงานด้านอ่ืน ๆ      
 

    1. ซ่อมแซมถนนดินลูกรังพร้อม ตอกเสาเข็มป้องกันตลิง หมู่ 2 (สายคันกั้นแม่น้ าปราจีนบุรี)  
 

 
   
   2. ปรับปรุงและซ่อมแซมบ ารุงรักษาถนนและท่อระบายน้ าในพื้นที่ต าบลท่างาม หมู่ 1 - หมู่ 12 

 
    



3. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 5  

 

 
 

    4. ปรับปรุงผิวถนนคอนกรีตโดยใช้ Asphaltic Concrete หมู่ 6 

 

     

  5. ปรับปรุงผิวถนนคอนกรีตโดยใช้ Asphaltic Concrete หมู่ 9 

 

 



      6. ปรับปรุงผิวถนนคอนกรีตโดยใช้ Asphaltic Concrete หมู่ 10 

 

    
 

    7. ปรับปรุงผิวถนนคอนกรีตโดยใช้ Asphaltic Concrete หมู่ 11 

 

 
 

    8. วางท่อระบายน้ า หมู่ 12  

 

     



    9. โครงการส่งเสริมกิจกรรมวันส าคัญ ทางศาสนา งานประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 

 ประเพณีลอยกระทง 

 

 
 
 ประเพณ๊แห่เทียนเข้าพรรษา  
 

 

 
     



กิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา โครงการหิ้วปิ่นโตเข้าวัด 
 

 
 
    10. โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ ทางถนนในช่วงเทศกาลส าคัญ 
 

 

 



    11. โครงการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ ทางการแพทย์ (ป้องกันไข้เลือกออก) 
 

 
 
    12. โครงการจัดกิจกรรมนันทนาการ และการส่งเสริมสุขาภาพผู้สูงอายุ 
 

 
  
   13. โครงการฝึกอบรมดับเพลิงเบื้องต้น ให้แก่ประชาชน  

   

       



 
    14. โครงการพัฒนากลุ่มอาชีพสตรี ต าบลท่างาม 

 

    

 
 
    15. โครงการท้องถิ่นไทยร่วมใจภักดิ์ รักพื้นที่สีเขียว 

 

 

 



      16. โครงการ Big Cleaning Day 

 

 

 
 
    17. โครงการส่งเสริมกิจกรรมวันส าคัญ ของชาติ และรัฐพิธีที่ส าคัญต่าง ๆ 
 

 

 



 18. โครงการรณรงค์ขัดแยกขยะมูลฝอยในชุมชนโดยใช้กิจกรรม 5 R 

 

 

 

 



 
    ทั้งนี้ หากประชาชนทุกท่านหรือหน่วยงานราชการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องมีข้อสงสัยหรือมีความประสงค์จะ

เสนอความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ การบริหารงานของอบต.ท่างามทราบ เพ่ือจะได้พิจารณาการวางแผนพัฒนาและ
ปรับปรุงการด าเนินการ ตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นท่ีในระยะต่อไป 

  จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน      
                                                               

          ประกาศ  ณ  วันที่    9   เดือน  ธันวาคม   พ.ศ.  2562 
 

                               


