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บทน า 
 
1. วิสัยทัศน์ ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่านัด 

องค์การบริหารส่วนต าบลท่านัด ได้ก าหนดวิสัยทัศน์การพัฒนาไว้ดังนี้ “โครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการเพียงพอได้มาตรฐานทั่วถึง ส่งเสริมคุณภาพชีวิต ด าเนินชีวิตตามแนวคิด เศรษฐกิจพอเพียง” 

 
2. พันธกิจการพัฒนา 

องค์การบริหารส่วนต าบลท่านัด ก าหนดพันธกิจกิจการพัฒนาไว้ ดังนี้ 
๑. ประชาชนได้รับการส่งเสริมการศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพได้มาตรฐาน 
2. ประชาชนได้รับการบริการด้านสุขภาพ ส่งเสริมสุขภาพของของผู้สูงอายุ คนพิการ เยาวชน มีประสิทธิภาพได้ 
    มาตรฐาน 
3. ประชาชนได้รับการส่งเสริมกลุ่มอาชีพโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
4. ประชาชนมีการพัฒนาความรู้คู่คุณธรรม มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ 
5. การส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน การสังคมสงเคราะห์แก่ประชาชนสร้างสังคมน่าอยู่ 
6. การได้รับบริการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานให้มีความสะดวกและรวดเร็ว 
7. ประชาชนมีน้ าสะอาดเพียงพอต่อการอุปโภคและบริโภค 
8. การขนส่งผลผลิตหรือสินค้าทางการเกษตรสู่ตลาดได้โดยสะดวก 
9. ประชาชนมีไฟฟูาใช้ทั่วถึงทุกครัวเรือน 
10. การบริหารจัดการธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และพัฒนาแหล่งน้ า 
11. การจัดการปัญหาขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
12. ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องประชาธิปไตยและการเลือกตั้งในระดับต่างๆ 
13. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
14. ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 
15. ประชาชนมีได้รับการส่งเสริมความรู้เรื่องเทคโนโลยีการเกษตรมีรายได้เพียงพอสามารถพ่ึงตนเองได้
16. ประชาชนมีความจงรักภักดีและสามัคคีกัน 
17. ประชาชนร่วมสืบสานและรักษาศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม 
18. การบริหารงานทั่วไปการบริหารงานบุคลากร บริหารงานคลังเป็นไปอย่างถูกต้องรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
      สูงสุด
19. ประชาชนได้รับความสะดวกและทราบถึงบทบาทหน้าที่และมีส่วนร่วมในการบริหารงาน
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3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
องค์การบริหารส่วนต าบลท่านัด ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาไว้ 7 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
3. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบ เรียบร้อย 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผนการส่งเสริม การลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาศักยภาพและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

 
4. นโยบายการพัฒนาของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่านัด 

1. นโยบายด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
    สนับสนุนและส่งเสริมให้ประชาชนได้รับโอกาสเท่าเทียมกันที่จะเรียนรู้และฝึกอบรมสร้างรายได้โดย ยึดหลักการ 
    ศึกษาสร้างชาติสร้างคน และสร้างงาน โดยมีแนวทางการด าเนินงานให้เป็นไปตามนโยบาย ดังนี้ 

๑.1 ส่งเสริมการศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพได้มาตรฐาน 
1.2 ส่งเสริมสุขภาพของของผู้สูงอายุ คนพิการ เยาวชนมีประสิทธิภาพได้มาตรฐาน 
1.3 ส่งเสริมกลุ่มอาชีพโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
1.4 ส่งเสริมให้ประชาชนมีการพัฒนาความรู้คู่คุณธรรม มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ 
1.5 ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน การสังคมสงเคราะห์แก่ประชาชนสร้างสังคมน่าอยู่ 

2. นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ มุ่งม่ันยกระดับด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
    เพ่ือสนับสนุนการค้าการลงทุนและการเกษตร และส่งเสริมให้ ได้มาตรฐานและตอบสนองความต้องการของ  
    ประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนความสะดวก ความ ปลอดภัย โดยมีแนวทางการด าเนินงานให้เป็นไป 
    ตามนโยบาย ดังนี้ 

2.1 พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้มีความสะดวกและรวดเร็ว 
2.2 พัฒนาให้มีน้ าสะอาดเพียงพอต่อการอุปโภคและบริโภคของประชาชน 
2.3 พัฒนาการขนส่งผลผลิตหรือสินค้าทางการเกษตรสู่ตลาดได้โดยสะดวก 
2.4 ประชาชนมีไฟฟูาใช้ทั่วถึงทุกครัวเรือน 

3. นโยบายด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของ 
    ประชาชนและชุมชน ในการปรับปรุงบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม เป็นการบริหารจัดการ 
    ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่เป็นไปอย่าง ยั่งยืน ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ 
    ประชาชน ครอบคลุมกิจกรรมที่เก่ียวข้องกับสิ่งแวดล้อม ภายใต้การรักษาความ สมดุลของธรรมชาติและ 
    สิ่งแวดล้อม โดยมีแนวทางการด าเนินงานให้เป็นไปตามนโยบาย ดังนี้ 

3.1 ส่งเสริมการบริหารจัดการธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และพัฒนาแหล่งน้ า 
3.2 พัฒนาการจัดการปัญหาขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 

4. นโยบายด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย เน้นบริการประชาชนทุกระดับ  
    และให้ประชาชนสามารถพ่ึงพาตนเองได้ มีการรักษาความสงบ เรียบร้อยของประชาชน ประสานความร่วมมือ  
    ทุกภาคส่วนในลักษณะเครือข่ายความร่วมมือในการปฏิบัติงาน ให้เกิดความผาสุกและเกิดความมั่นคงในชีวิต 
    ทรัพย์สิน โดยมีแนวทางการด าเนินงานให้เป็นไปตามนโยบาย ดังนี้ 
 4.1 ส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องประชาธิปไตยและการเลือกตั้งในระดับต่างๆ 

4.2 ส่งเสริมให้มีการจัดตั้งศูนย์ อปพร. โดยให้ประชาชนในต าบลเข้ามามีส่วนร่วมและเป็นส่วนหนึ่งในการ 
     ด าเนินงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
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5. นโยบายด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว เน้นส่งเสริมการพัฒนา
              เสริมสร้างเศรษฐกิจพื้นฐานครัวเรือนและชุมชนเพ่ือสร้างความม่ันคงด้านการ ประกอบอาชีพ และยกระดับ  
              รายได้ให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นอย่างยั่งยืนโยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง และเร่ง พัฒนาเพิ่มศักยภาพด้านการ  
              ท่องเที่ยวในท้องถิ่น โดยมีแนวทางการด าเนินงานให้เป็นไปตามนโยบาย ดังนี้ 

5.1. ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น โดยผ่านเวทีประชาคม 
5.2 สนับสนุนศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนมีได้รับการ ส่งเสริมความรู้ 
     เรื่องเทคโนโลยีการเกษตรมีรายได้เพียงพอสามารถพ่ึงตนเองได้ 

6. นโยบายด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่งเสริมด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีต 
ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น อีกทั้งส่งเสริมและปกปูองสถาบัน พระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจของ
ประชาชนคนไทย โดยมีแนวทางการด าเนินงานให้เป็นไปตาม นโยบาย ดังนี้ 

6.1 ส่งเสริมให้ประชาชนมีความจงรักภักดีและสามัคคีกัน 
6.2 ส่งเสริมประชาชนร่วมสืบสานและรักษาศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม 
6.3 สืบสานวัฒนธรรมจารีตประเพณี และงานรัฐพิธีต่างๆ 

7. นโยบายด้านการพัฒนาศักยภาพและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ส่งเสริมการบริหารพัฒนาทรัพยากรโดย 
    หลักธรรมาภิบาล ซึ่งมุ่งผลสัมฤทธิ์ ความมีประสิทธิภาพของ งาน การบริการเป็นเลิศ ให้ประชาชนได้รับความพึง  
    พอใจเป็นหลัก โดยมีแนวทางการด าเนินงานให้เป็นไปตาม นโยบาย ดังนี้ 

7.1 ปรับเปลี่ยนกระบวนการ หรือวิธีการท างาน เช่น งานบริหารงานบุคคลโดยวิธีการบริหาร กิจการ  
     บ้านเมืองและสังคมที่ด ีเพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนด้วยความรวดเร็วและมี   
     ประสิทธิภาพ 
7.2 มุ่งเน้นพัฒนาฝึกอบรมให้แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ผู้น าชุมชน กรรมการ 
      หมู่บ้าน พนักงานส่วนต าบล ตลอดจนพนักงานจ้าง ได้เพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ และมีประสบการณ์ใน  
      การท างานเพ่ิมมากยิ่งข้ึน 
7.3 การบริหารงานทั่วไปการบริหารงานบุคลากร บริหารงานคลังเป็นไปอย่างถูกต้องรวดเร็ว
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สรุปผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
ระหว่างเดือนตุลาคม 2563 – เดือนตุลาคม 2564 องค์การบริหารส่วนต าบลท่านัด 

อ าเภอด าเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี 

 
 

 
ยุทธศาสตร์ 

แผนการด าเนินงานทั้งหมด ด าเนินการ 
จ านวน 

งบประมาณ 
จ านวน 

งบประมาณ 
โครงการ โครงการ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคณุภาพชีวิ  
10 
10 
11 
6 
7 
3 

 
9,250,960.00 
565,229.00 
198,000.00 
280,500.00 
331,000.00 

14,161,200.00 

 
8 

10 
9 
6 
5 
3 

 
8,338,054.86 
526,572.70 
37,900.00 

232,785.00 
268,873.00 

13,188,500.00 

1.1 แผนงานการศึกษา 
1.2 แผนงานสาธารณสุข 
๑.๓ แผนงานสังคมสงเคราะห ์
๑.๔ แผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน 
1.5 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ 
๑.๖ แผนงานงบกลาง 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ 

 
 

4 
21 

 
 

2,000,000.00 
15,473,677.00 

 
 

3 
21 

 
 

1,424,000.00 
14,979,664.09 

2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
2.2 แผนงานเคหะและชุมชน 

3. ยุทธศาสตรด์้านการบริหารจัดการและ อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 
 

4 

 
 

4,438,000.00 

 
 

3 

 
 

4,443,684.50 3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบ ชุมชน/สังคมและการ
รักษาความสงบเรียบร้อย 

 
 

2 
10 
1 

 
 

1,010,000.00 
296,500.00 

5,700.00 

 
 

- 4 
1 

 
 

0.00 
120,650.00 

5,700.00 

4.1 แผนงานบริหารทั่วไป 
4.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน 
4.3 แผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผนการส่งเสรมิ การลงทุน 
พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 
5.1 แผนงานบริหารทั่วไป 
5.2 แผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน 
5.3 แผนงานการเกษตร 

 
 

1 
2 
1 

 
 

20,000.00 
11,450.00 
10,000.00 

 
 

1 
2 
- 

 
 

20,000.00 
11,450.00 

0.00 
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องค์การบริหารส่วนต าบลท่านัด ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
เป็นกรอบในการด าเนินการโครงการจัดท าข้อบัญญัติงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 การจ่ายขาดจากเงิน
สะสม และด าเนินการขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการด าเนินโครงการใน พ้ืนที่ ได้แก่ กรมส่งเสริมการปกครองส่วน
ท้องถิ่น จังหวัดราชบุรี องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี กรม ชลประทาน ส านักงานทรัพยากรน้ าภาค 7 เป็นต้น จากการ
บริหารงบประมาณตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 ถึง เดือนกันยายน 2564 องค์การบริหารส่วนต าบลท่านัด ตั้งงบประมาณใน
ข้อบัญญัติงบประมาณ จ่ายขาดจาก เงินสะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ และขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น เกี่ยวกับการ
บริการสาธารณะและ การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จ านวน 102 
โครงการ เป็น งบประมาณทั้งสิ้น 48,910,926.- บาท และสามารถด าเนินการได้ จ านวน 51 โครงการ งบประมาณ รวม
ทั้งสิ้น 44,165,966.15 บาท การบริหารงานงบประมาณ คิดเป็นร้อยละ 50.00 ของจ านวนโครงการ ในแผนด าเนินงาน
ทั้งหมด อย่างไรก็ตามถึงแม้งบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลท่านัดจะมีจ ากัด รวมทั้งในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
ประเทศประสบปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด -19) ก็ตาม แต่องค์การบริหารส่วนต าบล
ท่านัด ก็สามารถด าเนินการโครงการบริการสาธารณะและ แก้ไขปัญหาความต้องการของประชาชนได้อย่างดีและมี
ประสิทธิภาพ ท าให้ลดปัญหาความเดือดร้อน ข้อร้องเรียนต่างๆ ของประชาชนได้ 
 
หมายเหตุ – งบประมาณท่ีแสดงเป็นงบประมาณที่ได้จากการติดตามผลการด าเนินงานเบื้องต้น ยังไม่ใช่งบประมาณท่ีได้จาก
รายงานทางการเงนิประจ าปี

 
ยุทธศาสตร์ 

แผนการด าเนินงานทั้งหมด ด าเนินการ 
จ านวน 

งบประมาณ 
จ านวน 

งบประมาณ 
โครงการ โครงการ 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศลิปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 
 

3 
1 
2 
1 

 
 

150,000.00 
60,000.00 
20,000.00 
5,000.00 

 
 
- 
2 
2 
- 

 
 

7,940.00 
0.00 

3,900 
0.00 

6.1 แผนงานบริหารทั่วไป 
6.2 แผนงานสังคมสงเคราะห ์
6.3 แผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน 
6.4 แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ 

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการพัฒนา ศักยภาพและการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี 

 
 

9 
3 
1 
2 
1 

 
 

435,000.00 
45,240.00 
6,500.00 

11,280.00 
124,950.00 

 
 

4 
3 
1 
2 
1 

 
 

368,332.00 
45,240.00 
6,500.00 

11,270.00 
124,950.00 

7.1 แผนงานการบริหารงานท่ัวไป 
7.2 แผนงานการศึกษา 
7.4 แผนงานสังคมสงเคราะห ์
7.5 แผนงานเคหะชุมชน 
7.6 แผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน 

รวม 116 48,910,926.00 91 44,165,966.15 
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รายงานผลการด าเนินงาน ตามแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   
(รอบปี ระหว่างเดือนตุลาคม 2563 – เดือนกันยายน 2564)  

ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่านัด อ าเภอด าเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
1.1 แผนงานการศึกษา 

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที ่
เกิดขึ้นจากโครงการ/ผลสัมฤทธิ์ 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบด าเนินงาน 
(บาท) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

สถานที่ด าเนินการ ผลการด าเนินการ 

1 อุดหนุนค่าจัดการเรียนการสอนศนูย์อบรม
เด็กก่อนเกณฑ์ในวัด อมรญาติฯ  
(วัสดุการศึกษา)  
(ข้อบัญญัต ิ2564 หน้า 130) 

เพื่อพัฒนาด้านการเรียนการสอนของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กมีประสิทธิภาพและ 
ประสิทธิผลดียิ่งขึ้น 

285,600 248,200 ต.ค.63 – ก.ย.64 ศ.เด็กวัดอมร 
ญาตสิมาคม 

ด าเนินการแล้ว 

2 โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและ เยาวชน 
(ข้อบัญญัต ิ2564 หน้า 131) 

เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้รับการพฒันา
ศักยภาพ ของตนเองให้เป็นทรัพยากรที่มี
คุณค่าของสังคมฯ 

100,000 - - ค่ายฝึกอบรมการ
อนุรักษ์พลังงานฯ 

จ.เพชรบุร ี

เลื่อนโควิด 19 

3 โครงการอาหารเสรมิ นม โรงเรียน/ ศ.เด็ก 
(ข้อบัญญัต ิ2564 หน้า 128) 

เพื่อให้เด็กนักเรยีนมีรางกายอุดมสมบูรณ ์
แข็งแรง 

2,276,446 2,146,975.68 ต.ค.63 – ก.ย.64 โรงเรียน/ศ.เด็ก ด าเนินการแล้ว 

4 โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายการ บริหาร
สถานศึกษา 
(ข้อบัญญัต ิ2564 หน้า  127) 

เพื่อรองรับเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นค่าใช้จ่ายใน
การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษา 

1,296,160 1,182,118 ต.ค.63 – ก.ย.64 ศ.เด็กเล็กบ้านรางฯ 
ศ.เด็กวัดอมรฯ 

ด าเนินการแล้ว 

5 โครงการทัศนศึกษาเพื่อเสริมสร้าง 
พัฒนาการให้แก่เด็กเล็ก  
(ข้อบัญญัต ิ2564 หน้า 127) 

จัดกิจกรรมทัศนศึกษา นอกสถานท่ีส าหรับ
เด็กเล็กปีการศึกษาละ 1 ครั้ง เด็กเล็กมีการ 
พัฒนาการสมวัย 

10,000 - - สัทธา อุทยานไทย 
อ.บางแพ จ.ราชบุร ี

เลื่อนโควิด 19 

6 โครงการอุดหนุนอาหารกลางวัน  
โรงเรียนวดัอมรญาตสิมาคม 
ข้อบัญญัต ิ2564 หน้า 129 

เพื่อให้เด็กนักเรยีนไดร้ับประทานอาหาร
กลางวันถูกหลักโภชนาการครบท้ัง 5 หมู ่

3,680,000 1,494,220 ต.ค.63 – ก.ย.64 โรงเรียน(สพฐ) ด าเนินการแล้ว 
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ล าดับ 
ที่ 

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที ่
เกิดขึ้นจากโครงการ/ผลสัมฤทธิ์ 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบด าเนินงาน 
(บาท) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

สถานที่ด าเนินการ ผลการด าเนินการ 

7 โครงการอุดหนุนอาหารกลางวัน โรงเรียน
บ้านรางสีหมอก 
ข้อบัญญัต ิ2564 หน้า 129 

เพื่อให้เด็กนักเรยีนไดร้ับประทานอาหาร
กลางวัน ถูกหลักโภชนาการครบท้ัง 5 หมู่ 

320,000 283,600 ต.ค.63 – ก.ย.64 โรงเรียน(สพฐ) ด าเนินการแล้ว 

8 โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันศนูย์อบรม
เด็กก่อนเกณฑ์ในวัดอมรญาตฯิ 
ข้อบัญญัต ิ2564 หน้า 130 

เพื่อให้เด็กนักเรยีนไดร้ับประทานอาหาร
กลางวันถูกหลักโภชนาการครบท้ัง 5 หมู ่

823,200 338,800 ต.ค.63 – ก.ย.64 ศ.เด็กวัดอมรฯ ด าเนินการแล้ว 

9 อุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจดัการศึกษาศูนย์
อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดอมรญาติ 4 
รายการ 
ข้อบัญญัต ิ2564 หน้า 130 

เพื่อพัฒนาด้านการเรียนการสอนของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กมีประสิทธิภาพและ 
ประสิทธิผลดียิ่งขึ้น 

189,840 94,920 ต.ค.63 – ก.ย.64 ศ.เด็กวัดอมรฯ ด าเนินการแล้ว 

10 โครงการค่าจ้างแรงงานท าความสะอาด ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบา้นรางสหีมอก  
ข้อบัญญัต ิ 2564  หน้า 124 

ตกแต่งและดูแลความเป็นระเบยีบเรียบร้อย 
ภายในและภายนอกบริเวณศูนย์พฒันาเด็ก 
เล็กบ้านรางสีหมอก 

90,000 90,000 ต.ค.63 – ก.ย.64 ศ.บ้านรางสฯี ด าเนินการแล้ว 

รวม 5,878,833.68  
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1.2 แผนงานสาธารณสุข 
 

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที ่
เกิดขึ้นจากโครงการ/ผลสัมฤทธิ์ 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบด าเนินงาน 
(บาท) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

สถานที่ด าเนินการ ผลการด าเนินการ 

1 โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนปูองกันโรค พิษ
สุนัขบ้า 
 

ส ารวจข้ึนทะเบียนสุนัขและแมว  
ในเขต ต.ท่านัด จัดซื้อวัคซีนปูองกันโรคพิษ
สุนัขบ้าและออกบริการเคลื่อนที่ฉีดวัคซีน
ปูองกันโรคพิษสุนัขบ้า  
จ านวน 2,014 ตัว 

90,000 68,508 พ.ค. 64 
 

ภายใน 
ต าบลท่านัด 

ด าเนินการตามระยะเวลาที่
ก าหนด 

2 อุดหนุนงานในการพัฒนางานสาธารณสุขมลู
ฐานในพื้นที่เขตชุมชน/หมู่บ้าน 

 60,000 - - - ไม่ได้ด าเนินการเนื่องจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาด

เชื้อไวรัสโคโรน่า2019 
3 สนับสนุนงาน สปสช.  สนับสนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับ

ท้องถิ่น 
150,000 150,000 ธ.ค. 63 ภายใน 

ต าบลท่านัด 
ด าเนินการก่อนระยะเวลาที่
ก าหนด เดือน ม.ค.-มี.ค.64 

4 โครงการส่งเสริมการรักษาความ สะอาดใน
ชุมชน 
 

 10,000 - - - ไม่ได้ด าเนินการเนื่องจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาด

เชื้อไวรัสโคโรน่า2019 
5 โครงการให้ความรู้เกีย่วกับการ ปอูงกัน

ควบคุมโรคไข้เลือดออก 
 

 10,000 - - - ไม่ได้ด าเนินการเนื่องจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาด

เชื้อไวรัสโคโรน่า2019 
6 โครงการส่งเสริมให้รา้นค้าชุมชน ลด การ

บรรจผุลติภณัฑ์ด้วยถุงพลาสติก และโฟม 
 

- 9,700 - - - ไม่ได้ด าเนินการเนื่องจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาด

เชื้อไวรัสโคโรน่า2019 
7 โครงการส่งเสริมกิจกรรม Big Cleaning 

Day 
 

ท าความสะอาดภายในส านักงาน 5,000 2,100 ต.ค.63 ภายใน 
ต าบลท่านัด 

ด าเนินการตามระยะเวลาที่
ก าหนด 

8 โครงการควบคมุและปูองกันโรค 
ไข้เลือดออก 
 

จัดซื้อน้ ายาฉดีพ่นปูองกันโรคไขเ้ลอืดออก
และทรายอะเบท 

50,000 45,000 ก.ค.64 ภายใน 
ต าบลท่านัด 

ด าเนินการตามระยะเวลาที่
ก าหนด 
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๑.๓ แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

 

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที ่
เกิดขึ้นจากโครงการ/ผลสัมฤทธิ์ 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบด าเนินงาน 
(บาท) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

สถานที่ด าเนินการ ผลการด าเนินการ 

1 โครงการฝึกอบรมการพัฒนากายและ จิต
ส่งเสริมคณุภาพชีวิตผู้สงูอายุและ ประชาชน
ต าบลท่านัด 

- ๑๑๔,๐๐๐ - - - ไม่ได้ด าเนินการจดัโครงการ
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่

ระบาดของโรคติดต่อ 
ไวรัสโคโรนา 

2 โครงการปูองกันและแก้ไขปญัหาการ
ตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น 

- 8,000 450 - - ขออนุมัติด าเนินโครงการเดือน
ธันวาคม 2563 แต่ไม่ได้จัด

โครงการเนื่องจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดต่อ

ไวรัสโคโรนา 
3 โครงการฝึกอาชีพผูสู้งอายุ จัดโครงการฝึกอาชีพผู้สูงอายุ 4,5๐๐ - - - ไม่ได้ด าเนินการจัดโครงการ

เนื่องจากสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคติดต่อ

ไวรัสโคโรนา 

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที ่
เกิดขึ้นจากโครงการ/ผลสัมฤทธิ์ 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบด าเนินงาน 
(บาท) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

สถานที่ด าเนินการ ผลการด าเนินการ 

9 อุดหนุนส าหรับการด าเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชด าริด้าน สาธารณสุข หมู่ที ่
1-8 ต าบลท่านัด 
 

ส่งเสริมให้หมู่บา้นด าเนินการจัดท าระบบ
สาธารณะให้มีประสิทธิภาพ 

160,000 160,000 ก.ย.64 ภายใน 
ต าบลท่านัด 

ด าเนินการตามระยะเวลาที่
ก าหนด 

รวม 425,608.00  
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ล าดับ 
ที่ 

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที ่
เกิดขึ้นจากโครงการ/ผลสัมฤทธิ์ 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบด าเนินงาน 
(บาท) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

สถานที่ด าเนินการ ผลการ 
ด าเนินการ 

4 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ในการใช้ยา
ผู้สูงอาย ุ

ผู้สูงอายุท่ีเข้าร่วมโครงการ จ านวน 30 คน 
มีความรู้ในการใช้ยาส าหรับตัวเองและ
ครอบครัว 

4,๐๐๐ 2,250 ต.ค.63 ภายใน 
ต าบลท่านัด 

ด าเนินการจัดโครงการภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด 

5 โครงการแบ่งปันรอยยิ้มผู้สูงอายุ  - 5,๐๐๐ - - - ไม่ได้ด าเนินการจดัโครงการ
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่

ระบาดของโรคติดต่อ 
ไวรัสโคโรนา 

6 โครงการตรวจสุขภาพคนพิการ  - ๑2,๐๐๐ - - - ไม่ได้ด าเนินการจดัโครงการ
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่

ระบาดของโรคติดต่อ 
ไวรัสโคโรนา 

7 โครงการพัฒนาสตรีและเสริมสร้าง ความ
เข้มแข็ง 

- 7,5๐๐ - - - ไม่ได้ด าเนินการจดัโครงการ
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่

ระบาดของโรคติดต่อ 
ไวรัสโคโรนา 

8 โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสทิธิ และ
หน้าท่ีของสตร ี
 

- 4,5๐๐ - - - ไม่ได้ด าเนินการจดัโครงการ
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่

ระบาดของโรคติดต่อ 
ไวรัสโคโรนา 

9 โครงการส่งเสริมพัฒนาอาชีพสตร ี
 (การประดิษฐ์ลวดดดั) 

สตรเีข้าร่วมโครงการ จ านวน 30 คน มี
ความรู้และทักษะด้านอาชีพเพิ่มมากข้ึน 

๑๐,๐๐๐ 9,040 พ.ย.63 ภายใน 
ต าบลท่านัด 

ด าเนินการจัดโครงการภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด 
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๑.๔ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที ่
เกิดขึ้นจากโครงการ/ผลสัมฤทธิ์ 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบด าเนินงาน 
(บาท) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

สถานที่ด าเนินการ ผลการ 
ด าเนินการ 

10 โครงการส่งเสริมพัฒนาอาชีพ 
(การแปรรูปอาหาร) 
 

ประชาชนท่ีเข้าร่วมโครงการ จ านวน 30 คน 
มีความรูด้้านอาชีพเพิ่มมากขึ้นและเป็นการ
ส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 

๘,๐๐๐ 4,729 พ.ย.63 ภายใน 
ต าบลท่านัด 

ด าเนินการจัดโครงการภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด 

11 โครงการส่งเสริมพัฒนาอาชีพ (การ พับ
เหรียญโปรยทาน) 
 

ประชาชนท่ีเข้าร่วมโครงการ จ านวน 30 คน 
มีความรูด้้านอาชีพเพิ่มมากขึ้นและเป็นการ
ส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 

8,๐๐๐ 3,500 พ.ย.63 ภายใน 
ต าบลท่านัด 

ด าเนินการจัดโครงการภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด 

12 โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณี
สงกรานต์และวันผู้สูงอายุต าบลทา่นัด 

- 60,000 - - - ไม่ได้ด าเนินการจดัโครงการ
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่

ระบาดของโรคติดต่อ 
ไวรัสโคโรนา 

รวม 19,969.00  

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที ่
เกิดขึ้นจากโครงการ/ผลสัมฤทธิ์ 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบด าเนินงาน 
(บาท) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

สถานที่ด าเนินการ ผลการ 
ด าเนินการ 

1 โครงการครอบครัวอบอุ่นเพิ่มศักย - ภาพ
ความเข้มแข็งของชุมชน 

- 5,๐๐๐ 450 - - ขออนุมัติด าเนินโครงการเดือน
ธันวาคม 2563 แต่ไม่ได้จัด

โครงการเนื่องจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดต่อ

ไวรัสโคโรนา 
2 โครงการฝึกอบรมการประกอบอาชีพ และ

ศึกษาดูงานพัฒนาศักยภาพกลุ่ม สตรตี าบล
ท่านัด 
 

- 116,000 - - - ไม่ได้ด าเนินการจดัโครงการ
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่

ระบาดของโรคติดต่อ 
ไวรัสโคโรนา 
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ล าดับ 
ที่ 

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที ่
เกิดขึ้นจากโครงการ/ผลสัมฤทธิ์ 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบด าเนินงาน 
(บาท) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

สถานที่ด าเนินการ ผลการ 
ด าเนินการ 

3 โครงการส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชนหรือ
ผู้ด้อยโอกาสต าบลท่านัด 

ประชาขนท่ีเข้าร่วมโครงการ จ านวน 30 คน 
มีทางเลือกในการประกอบอาชีพมากข้ึนเป็น
การเพิ่มรายได้ และลดรายจา่ยในครัวเรือน 

๑0,๐๐๐ 9,680 พ.ย.63 ภายใน 
ต าบลท่านัด 

ด าเนินการจัดโครงการภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด 

4 โครงการส่งเสริมคณุภาพชีวิตให้แก่ 
ผู้สูงอายุและประชาชนต าบลท่านดั  

ผู้สูงอายุและประชาชนต าบลท่านัดที่เข้าร่วม
โครงการ จ านวน 180 คน มีความรู้ความ
เข้าใจ และปรบัเปลีย่นพฤติกรรมในการดูแล
สุขภาพอนามัยของตนเองในทางที่ดีขึ้น 

๘๐,๐๐๐ 20,450 ต.ค.63 ภายใน 
ต าบลท่านัด 

ด าเนินการจัดโครงการครั้งท่ี 1 
ภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้ 

โครงการครั้งท่ี 2 ไมไ่ด้
ด าเนินการจัดโครงการ

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโร

นา 
5 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินงาน

ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพยีง 
 

- 4,๐๐๐ - - - ไม่ได้ด าเนินการจดัโครงการ
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโร

นา 
6 โครงการวันเด็กแห่งชาต ิข้อบัญญัติ 2564 

หน้า 159 
กิจกรรมเผยแพร่ความรู ้กิจกรรมนันทนาการ 
(ให ้เด็กๆได้แสดงความสามารถ) 

60,000 - - รร.บ้านรางสีหมอก  
รร.วัดอมรญาต ิ

ไม่ได้ด าเนินการ ช่วงโควิด 19 

รวม 30,580.00  
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1.5 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
 

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที ่
เกิดขึ้นจากโครงการ/ผลสัมฤทธิ์ 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบด าเนินงาน 
(บาท) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

สถานที่ด าเนินการ ผลการด าเนินการ 

1 โครงการจดัซื้ออุปกรณ์กีฬาหมู่บา้น  
ข้อบัญญัต ิ2564 หน้า 161 

เด็ก เยาวชน  และประชาชนท่ัวไป ได้เล่น 
กีฬาออกก าลังกาย เสริมสร้างสุขภาพ
แข็งแรง 

80,000 - มิ.ย. – ก.ค.64 ศูนย์กีฬาหมู่บ้าน หมู่
ที ่1 - 8 ต. 

ท่านัด 

ไม่ได้ด าเนินการช่วงโควิด 19 

2 โครงการจดัซื้อเครื่องออกก าลังกายในที่
สาธารณะ 
ข้อบัญญัต ิ2564  หน้า 162 

เพื่อให้เด็ก เยาวชน และประชาชนท่ัวไป ได้
เล่น ออกก าลังกาย เสริมสรา้งสุขภาพ
แข็งแรง 

100,000 100,000 มิ.ย. – ก.ค.64 หมู่บ้าน ต.ท่านัด ด าเนินการแล้ว 

3 โครงการกีฬาต้านยาเสพตดิ  
ข้อบัญญัต ิ2564  หน้า 160 

เพื่อให้เด็ก เยาวชนและประชาชนทั่วไป
ภายในต าบล ได้แข่งขันกีฬาเป็นทีม เพื่อ
สุขภาพพลานามัยแข็งแรงและมีความสามคัค ี

35,000 - เม.ย. – พ.ค.64 สนามกีฬาโรงเรยีน 
ต าบลท่านัด 

ไม่ได้ด าเนินการช่วงโควิด 19 
 

4 โครงการแข่งขันกีฬาวันแมแ่ห่งชาต ิ
ข้อบัญญัติ ป ี2564  หน้า  161 

เพื่อให้เด็กเยาวชนและประชาชนทั่วไปได้
เล่นกีฬา ออกก าลังกาย เสริมสร้าง
สุขภาพแข็งแรง 

8,000 - ส.ค.63 สนามเปตอง หมู่ที่ 
5 

ไม่ได้ด าเนินการช่วงโควิด 
19 

5 โครงการแข่งขันกีฬาภายในต าบล 
 

- 20,000 - - - ไม่ได้ด าเนินการเนื่องจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาด
เชื้อไวรัสโคโรนา่ 2019 

6 โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม 
ข้อบัญญัติ 2564 หน้าที ่165 

เพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้กับเด็ก 
เยาวชนมีคุณธรรม จริยธรรมที่ดีงาม 

80,000 - ก.ค. – ส.ค.64 ศูนย์ฝึกอบรม
เยาวชน   
       ผาสุกวนิช 

ไม่ได้ด าเนินการช่วงโควิด 
19 

7 โครงการแข่งขันกีฬาวันพ่อ แห่งชาต ิ
ข้อบัญญัติ ป ี2564  หน้า  160 

เพื่อให้เด็กเยาวชนและประชาชนทั่วไปได้
เล่นกีฬา ออกก าลังกาย เสริมสร้าง
สุขภาพแข็งแรง 

8,000 7,400 ธ.ค.63 สนามเปตอง หมู่ที่ 
5 

ด าเนินการแลว้ 

รวม 107,400.00  
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๑.๖ แผนงานงบกลาง

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที ่
เกิดขึ้นจากโครงการ/ผลสัมฤทธิ์ 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบด าเนินงาน 
(บาท) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

สถานที่ด าเนินการ ผลการด าเนินการ 

1 โครงการเงินสนับสนุนการสร้าง หลักประกัน
รายได้ให้แก่ผูสู้งอาย ุ
 

ผู้สูงอายุในเขตต าบลท่านัดหมู่ที่ 1-8 จ านวน 
1,589 คน ไดร้ับการช่วยเหลือและสามารถ
บรรเทาปญัหาความเดือดร้อนด้านค่าครอง
ชีพให้แก่ครอบครัวไดต้ามอัตภาพ เป็นการ
ยกระดับความเป็นอยู่ของผูสู้งอายใุห้ดียิ่งข้ึน 

๑๒,000,0๐๐ 11,885,500 ต.ค.63 – ก.ย.64 
 

ภายในต าบลท่านัด ด าเนินการจัดโครงการภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด 

2 โครงการเงินสนับสนุนสวัสดิการทาง สังคม
ให้แก่ผู้พิการ 

ผู้พิการในเขตต าบลท่านัดหมู่ที่ 1-8 จ านวน 
203 คน ไดร้ับการช่วยเหลือและสามารถ
บรรเทาปญัหาความเดือดร้อนด้านค่าครอง
ชีพให้แก่ครอบครัวไดต้ามอัตภาพ เป็นการ
ยกระดับความเป็นอยู่ของผู้พิการให้ดียิ่งขึ้น 

๑,๙4๘,8๐๐ 1,782,000 ต.ค.63 – ก.ย.64 ภายในต าบลท่านัด ด าเนินการจัดโครงการภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด 

3 โครงการเงินสนับสนุนเพื่อสงเคราะห ์เบี้ยยัง
ชีพผู้ปุวยเอดส ์

ผู้ปุวยเอดส์ในเขตต าบลท่านัดหมูท่ี่ 1-8 
จ านวน 5 คน ไดร้ับการช่วยเหลือและ
สามารถบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนด้าน
ค่าครองชีพให้แก่ครอบครัวได้ตามอัตภาพ  

๓0,๐๐๐ 28,000 ต.ค.63 – ก.ย.64 ภายในต าบลท่านัด ด าเนินการจัดโครงการภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด 

รวม 13,695,500.00  
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2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนทาง สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที ่
เกิดขึ้นจากโครงการ/ผลสัมฤทธิ์ 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบด าเนินงาน 
(บาท) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

สถานที่ด าเนินการ ผลการ 
ด าเนินการ 

1 โครงการบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซม ถนนผิว
จราจรลูกรังและผิวจราจรหินคลุกภายใน
ต าบลท่านัด หมู่ที ่1 - 8  
(ข้อบัญญัติฯ ปี 64 หน้า 166) 

บ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมถนนผิวจราจร ลูกรัง
และผิวจราจรภายในต าบลท่านดั  หมู่ ที ่1 - 
8 ต าบลท่านัด 

500,000 500,000 ก.ย.64 หมู่ที ่1 - 8 เป็นไปตามแผนด าเนินงานท่ี
ก าหนดไว ้

2 โครงการบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซม 
ถนนลาดยางท่ีช ารุดภายในต าบล ท่านัด หมู่
ที ่1 – 8 
(ข้อบัญญัติฯ ปี  64  หน้า 166) 

บ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมถนนลาดยางท่ี 
ช ารุดภายในต าบลท่านดั หมู่ที ่ 1 - 8 ต าบล
ท่านัด 

500,000 - - หมู่ที ่1 - 8 ไม่เป็นไปตามแผนด าเนินงาน
เนื่องจากไม่มีถนนลาดยางท่ี

ซ่อมแซมหรือช ารุด 

3 โครงการบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซม ถนน
คอนกรีตทีช่ ารุดภายในต าบล ท่านัด หมู่ที ่1 
– 8 
(ข้อบัญญัติฯ ปี 64 หน้า 166) 

บ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมถนนคอนกรีตที ่
ช ารุดภายในต าบลท่านดั หมู่ที ่1 - 8  
ต าบลท่านัด 

500,000 - - หมู่ที ่1 - 8 ไม่เป็นไปตามแผนด าเนินงาน
เนื่องจากไม่มีถนนคอนกรีตที่

ซ่อมแซมหรือช ารุด 

4 โครงการบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซม ไหล่ทาง
ภายในต าบลท่านัด หมู่ที ่1 – 8 
(ข้อบัญญัติฯ ปี 64 หน้า 167) 

บ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมไหล่ทางภายใน 
ต าบลท่านัด หมู่ที ่1 - 8   

500,000 - - หมู่ที ่1 - 8 ไม่เป็นไปตามแผนด าเนินงาน
เนื่องจากไม่มไีหล่ทางที่ช ารุด 
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ล าดับ 
ที่ 

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที ่
เกิดขึ้นจากโครงการ/ผลสัมฤทธิ์ 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบด าเนินงาน 
(บาท) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

สถานที่ด าเนินการ ผลการด าเนินการ 

5 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
แยกถนนสรอรรถ – ศรีสง่า หมู่ที่ 1 ต าบล
ท่านัด 
(ข้อบัญญัต ิฯ ปี 64 หน้า 167) 

ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 3.00 ม. 
ยาว 40.00 ม. ไหล่ทางลูกรังกว้างข้าง ละ 
0.00-0.25 หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือ
พื้นที ่ค.ส.ล.ไม่น้อยกว่า 120.00 ตร.ม 
จุดเริม่ต้นพิกัด N 13.533592 E 
99.951749จุดสิ้นสุดพิกัด N 
13.533599 E 99.952101 

60,000 60,000 ส.ค.64 หมู่ที ่1 เป็นไปตามแผนด าเนินงานท่ี
ก าหนดไว ้

6 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ า ซอย 3 หมู่ที่ 
1 ต าบลท่านัด 
(จากข้อบัญญัตฯิ ปี 64 หน้า 167) 

ก่อสร้างท่อระบายน้ า ขนาดกว้าง ø 0.06 
ม.พร้อมบ่อพักขนาด 1.00x1.00 ม. รวม
ความยาวไม่น้อยกว่า 98.00 ม. จุดเริม่ต้น
พิกัด N 13.533081 E 99.951738 
จุดสิ้นสุดพิกัด N 13.533642 E-
99.952049 

214,000 214,000 มิ.ย.64 หมู่ที ่1 เป็นไปตามแผนด าเนินงานท่ี
ก าหนดไว ้

7 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอย 2 หมู่ที่ 3 ต าบลท่านดั 
(ข้อบัญญัต ิฯ ปี 64 หน้า 168) 

ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 4.00 ม. 
ยาว 94.00 ม. ไหล่ทางลูกรังกว้างข้าง ละ 
0.00-0.25 หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือ
พื้นที ่ค.ส.ล.ไม่น้อยกว่า 376.00 ตร.ม 
จุดเริม่ต้นพิกัด N 13.554312 E 
99.948024 จุดสิ้นสดุพิกัด N 
13.554326 E 99.948890 

181,000 181,000 มิ.ย.64 หมู่ที ่3 เป็นไปตามแผนด าเนินงานท่ี
ก าหนดไว ้

 
 
 
 
 
 

 
17 



 
                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

 

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที ่
เกิดขึ้นจากโครงการ/ผลสัมฤทธิ์ 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบด าเนินงาน 
(บาท) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

สถานที่ด าเนินการ ผลการด าเนินการ 

8 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยอยู่ดี หมู่ที่ 7 ต าบลท่านดั 
(ข้อบัญญัต ิฯ ปี 64 หน้า 168) 

ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 4.00 ม. 
ยาว 140.00 ม. ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 
0.00-0.50 หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือ
พื้นที ่ค.ส.ล.ไม่น้อยกว่า 560.00 ตร.ม 
จุดเริม่ต้นพิกัด N 13.546164 E 
99.991877 
จุดสิ้นสุดพิกัด N 13.545183 E 
99.991636 

274,000 274,000 มิ.ย.64 หมู่ที ่7 เป็นไปตามแผนด าเนินงานท่ี
ก าหนดไว ้

9 โครงการขยายถนนหินคลุก ซอยบา้นผู้ใหญ่
ออด หมู่ที่ 8 ต าบลท่านัด  
(จากข้อบัญญัตฯิ ปี 64 หน้า 168) 

ขยายถนนหินคลุก ขนาดกว้าง 5.00 ม. ยาว 
285.00 ม. จุดเริ่มต้นพิกัด N 
13.544911 E 99.981073 
จุดสิ้นสุดพิกัด N 13.544761 E 
99.978833 

190,000 - - หมู่ที่ 8 ไม่เป็นไปตามแผนด าเนินงานท่ี
ก าหนดไวเ้นื่องจากมีปัญหา

เรื่องการอุทิศที่ดิน 

10 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอย 5 หมู่ที่ 3 เช่ือมซอย 4 หมูท่ี่ 2 
(ต่อเนื่อง) ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม ่

ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 4.00 ม. 
ยาว 175.00 ม. หนาเฉลีย่ 0.15 เมตร 
ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.00-0.25 เมตร 
หรือพ้ืนท่ี ค.ส.ล.ไม่น้อยกว่า 700.00 ตร.ม 
จุดเริม่ต้นพิกัด N 13.541873 E 
99.951005 
จุดสิ้นสุดพิกัด N 13.541350 E 
99.952143 

496,000 362,400 ก.ย.64 หมู่ที ่3 เป็นไปตามแผนด าเนินงานท่ี
ก าหนดไว ้

รวม 1,591,400.00  
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2.2 แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที ่
เกิดขึ้นจากโครงการ/ผลสัมฤทธิ์ 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบด าเนินงาน 
(บาท) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

สถานที่ด าเนินการ ผลการด าเนินการ 

1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
แยกซอย 1 หมู่ที่ 3 เชื่อม ซอย 3 หมู่ที่ 3 
ต าบลท่านัด 
(ข้อบัญญัต ิฯ ปี 64 หน้า 151) 

ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 5.00 ม. 
ยาว 137.00 ม. ไหล่ทางลูกรังกว้างข้าง ละ 
0.00-0.25 หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือ
พื้นที ่ค.ส.ล.ไม่น้อยกว่า 685.00 ตร.ม 
จุดเริม่ต้นพิกัด N 13.551885 E 
99.961703 
จุดสิ้นสุดพิกัด N 13.550701 E 
99.961312 

344,000 344,000 ก.ย.64 หมู่ที ่3 เป็นไปตามแผนด าเนินงานท่ี
ก าหนดไว ้

2 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอย 4 หมู่ที่ 2 เช่ือม  หมู่ที่ 3 ต าบลท่านัด 
(ข้อบัญญัต ิฯ ปี 64 หน้า 151) 

ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 4.00 ม. 
ยาว 260.00 ม. ไหล่ทางลูกรังกว้างข้าง ละ 
0.00-0.50 หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือ
พื้นที ่ค.ส.ล.ไม่น้อยกว่า 1,040.00 ตร.ม 
จุดเริม่ต้นพิกัด N 13.543986 E 
99.950009 จุดสิ้นสดุพิกัด N 
13.541873 E 99.951005 

495,000 495,000 มิ.ย.64 หมู่ที ่3 เป็นไปตามแผนด าเนินงานท่ี
ก าหนดไว ้

3 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอย 2 หมู่ที ่6 ต าบลท่านดั 
(ข้อบัญญัต ิฯ ปี 64 หน้า 151) 

ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 4.00 ม. 
ยาว 310.00 ม. ไหล่ทางลูกรังกว้างข้าง ละ 
0.00-0.25 หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือ
พื้นที ่ค.ส.ล.ไม่น้อยกว่า 1,240.00 ตร.ม 
จุดเริม่ต้นพิกัด N 13.546085 E 
99.974839 จุดสิ้นสดุพิกัด N 
13.547678 E 99.975962 

915,000 710,000 ก.ย.64 หมู่ที ่6 เป็นไปตามแผนด าเนินงานท่ี
ก าหนดไว ้
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ล าดับ 
ที่ 

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที ่
เกิดขึ้นจากโครงการ/ผลสัมฤทธิ์ 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบด าเนินงาน 
(บาท) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

สถานที่ด าเนินการ ผลการด าเนินการ 

4 โครงการซ่อมแซมไฟฟูาสาธารณะ 
ภายในต าบลท่านัด หมู่ที ่ 1 - 8 ต าบลท่า
นัด 

ซ่อมแซมไฟฟูาสาธารณะ ภายในต าบล 
ท่านัด  หมู่ที ่1 – 8 

    เป็นไปตามแผนด าเนินงานท่ี
ก าหนดไว ้

5 โครงการซ่อมแซมและบ ารุงรักษา 
ทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วน 
ต าบลท่านัด  
จากข้อบัญญัตฯิ ปี 2564 หน้า 147 

ซ่อมแซมทรัพยส์ินขององค์การบรหิารส่วน 
ต าบลท่านัดที่ช ารุด เช่น  ซ่อมแซมคอ 
สะพาน อาคารส านักงาน ฯลฯ 

400,000 314,200 เดือนเมษายน 
และ 

เดือนกันยายน 
2564 

หมู่ที ่1 - 8  

6 โครงการติดตั้งโคมไฟฟูาส่องสว่าง (แยกสร
อรรถ – ศรีสง่า) หมู่ที่ 1จากข้อบญัญัต ิฯ ปี 
64  หน้า 149) 

ติดตั้งโคมไฟฟูาส่องสว่าง (แยกสรอรรถ – ศรี
สง่า) หมู่ที่ 1 ต าบลท่านัด 

151,500 - - หมู่ที่ 1 ไม่เป็นไปตามแผนด าเนินงานท่ี
ก าหนดไว้เนื่องจากซับซ้อนกับ

ไฟทางส่องสว่างทางหลวง 

7 โครงการติดตั้งโคมไฟฟูาส่องสว่าง จาก
ข้อบัญญัติ ฯ ปี 64  หน้า 149) 

-ติดตั้งโคมไฟฟูาส่องสวา่ง หมู่ที่ 2 (บริเวณ
ศาลาหน้าสหกรณ์บ้านรางสีหมอก) 
-ติดตั้งโคมไฟฟูาส่องสวา่ง หมู่ที่ 2 (บริเวณ
แยกถนนท่านัด-รางสีหมอก) 
-ติดตั้งโคมไฟฟูาส่องสวา่ง หมู่ที่ 1 (บริเวณ
แยกทางเข้าวัดสุน) 

454,500 - - หมู่ที่ 1-2 ไม่เป็นไปตามแผนด าเนินงานท่ี
ก าหนดไว้เนื่องจากซับซ้อนกับ

ไฟทางส่องสว่างทางหลวง 

8 โครงการขยายเขตติดตั้งไฟฟูา สาธารณะ 
ซอยบ้านนายประสิทธ์ิ ชลไมตรี หมู่ที่ 4 
ต าบลท่านัด 
จากข้อบัญญัต ิฯ ปี 64  หน้า 147 

ขยายเขตไฟฟูาสาธารณะ ซอยบ้านนาย
ประสิทธ์ิ ชลไมตรี หมู่ที่ 4 ต าบลท่านัด 

329,000 322,790.79 เดือนกรกฎาคม 
2564 

หมู่ที่ 4 เป็นไปตามแผนด าเนินงานท่ี
ก าหนดไว ้

9 โครงการขยายเขตติดตั้งไฟฟูา สาธารณะ 
แยกซอย 1 หมู่ที ่5 ต าบลท่านดั 
จากข้อบัญญัตฯิ ปี 64 หนา้ 148 

ขยายเขตไฟฟูา สาธารณะ แยกซอย 1 หมู่ที่ 
5 ต าบลท่านัด 

380,000 343,324.63 ก.ค.64 หมู่ที่ 5 เป็นไปตามแผนด าเนินงานท่ี
ก าหนดไว ้
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ล าดับ 
ที่ 

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที ่
เกิดขึ้นจากโครงการ/ผลสัมฤทธิ์ 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบด าเนินงาน 
(บาท) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

สถานที่ด าเนินการ ผลการด าเนินการ 

10 โครงการติดตั้งโคมไฟฟูาส่องสว่าง ซอย 4 
หมู่ที่ 2 ต าบลท่านัด จากข้อบัญญตัิฯ ปี 64 
หนา้ 148 

ติดตั้งโคมไฟฟูาส่องสว่าง ซอย 4 หมู่ที่ 2 
ต าบลท่านัด 

151,500 - - หมู่ที่ 2 ไม่เป็นไปตามแผนด าเนินงานท่ี
ก าหนดไวเ้นื่องจากซับซ้อนกับ 

ไฟทางส่องสว่างทางหลวง 

11 โครงการขยายเขตประปาส่วน ภูมิภาค ซอย 
2 หมู่ที ่6 ต าบลท่านัด 
จากข้อบัญญัตฯิ ปี 64 หน้า  148 

ขยายเขตประปาส่วนภูมภิาค ซอย 2 หมู่ที่ 6  329,745 329,745 ก.ค.64 
 

หมู่ที่ 6 เป็นไปตามแผนด าเนินงานท่ี
ก าหนดไว ้

12 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ถนนท่านัด – รางสีหมอก (บ้านคลองขุด) หมู่
ที่ 2 ต าบลท่านัด 
(จากข้อบัญญัตฯิ ปี 64 หน้า 150) 

ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 5.00 เมตร 
ยาว 325.00 เมตร ไหล่ทางลูกรงักว้างข้าง
ละ 0.00 – 0.25 หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 
หรือพ้ืนท่ี คสล. ไม่น้อยกว่า 1,625.00 ตร.
ม. จุดเริ่มต้นพิกัด N  13.531659  E 
99.941979 
จุดสิ้นสุดพิกัด N 13.533584 E 
99.939856 

831,000 640,000 ก.ย.64 หมู่ที่ 2 เป็นไปตามแผนด าเนินงานท่ี
ก าหนดไว ้

13 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยหมู่บ้านไผ่งาม เชื่อมซอย 2 หมู่ที่ 2 
ต าบลท่านัด  
(จากข้อบัญญัตฯิ ปี 64 หน้า 150) 

ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 59.00 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 
0.00 – 0.25 หนาเฉลีย่ 0.15 เมตร หรือ
พื้นที ่คสล. ไม่น้อยกว่า 236.00 ตร.ม. 
จุดเริม่ต้นพิกัด N  13.540820  E 
99.947826 
จุดสิ้นสุดพิกัด N 13.540619 E 
99.947308 

115,000 115,000 ก.ย.64 หมู่ที่ 2 เป็นไปตามแผนด าเนินงานท่ี
ก าหนดไว ้

รวม 3,614,060.42  
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3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
3.1 แผนงานเคหะชุมชน 
 

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที ่
เกิดขึ้นจากโครงการ/ผลสัมฤทธิ์ 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบด าเนินงาน 
(บาท) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

สถานที่ด าเนินการ ผลการด าเนินการ 

1 โครงการจ้างเหมาก าจดัขยะและสิง่ปฏิกูล/
จ้างเหมาแรงงานในการเก็บ ขยะมูลฝอยฯ 
 

จ้างเหมาก าจดัขยะมลูฝอย และคนงานเก็บ
ขยะ จ านวน 2 คน 

550,000 542,560 ต.ค.63 – ก.ย.64 ภายใน 
ต าบลท่านัด 

ด าเนินการตามระยะเวลาที่
ก าหนด 

รวม 542,560.00  

 
 
3.2 แผนงานการเกษตร 
 

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที ่
เกิดขึ้นจากโครงการ/ผลสัมฤทธิ์ 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบด าเนินงาน 
(บาท) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

สถานที่ด าเนินการ ผลการด าเนินการ 

1 โครงการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูสิ่งแวดล้อม
ทรัพยากรธรรมชาต ิ
 

จัดท าปูายประชาสัมพันธร์ณรงค์หา้มทิ้งขยะ
บนถนนและปูายรณรงค์ลอยกระทง 1 
กระทง 1 ครอบครัว จ านวน 4 ปาูย 

3,000 1,800 ต.ค.63 
 

ภายใน 
ต าบลท่านัด 

ด าเนินการก่อนระยะเวลาที่
ก าหนด เดือน พ.ย.63 

รวม 1,800.00  
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4. ยุทธศาสตร์ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมการรักษาความสงบเรียบร้อย 
4.1 แผนงานบริหารทั่วไป 
 

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที ่
เกิดขึ้นจากโครงการ/ผลสัมฤทธิ์ 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบด าเนินงาน 
(บาท) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

สถานที่ด าเนินการ ผลการด าเนินการ 

1 โครงการพัฒนาระบบประชาธิปไตย และ
ระบบเลือกตั้ง 
 

- 10,000 - - - ไม่ได้ด าเนินการตามระยะเวลา
ที่ก าหนด เนื่องจากยังไมม่ีการ

เลือกตั้ง 
2 การเลือกตั้งผู้บรหิารท้องถิ่นและ สมาชิกสภา

ฯ /เลือกตั้งซ่อม 
 

- 700,000 - - - ไม่ได้ด าเนินการตามระยะเวลา
ที่ก าหนด เนื่องจากยังไมม่ีการ

เลือกตั้ง 
รวม -  

 
4.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน 
 

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที ่
เกิดขึ้นจากโครงการ/ผลสัมฤทธิ์ 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบด าเนินงาน 
(บาท) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

สถานที่ด าเนินการ ผลการด าเนินการ 

1 โครงการซักซ้อมแผนปูองกันและ บรรเทาสา
ธารณภัยจากอัคคภีัย 
 

- 30,000 - - - ไม่ได้ด าเนินการ เนื่องจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาด
เชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 

2 โครงการปูองกันและลดอุบัติเหต ุ ตั้งจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ 
หน้า อบต.ท่านัด 

10,000 9,450 ธ.ค.63 – ม.ค.
,เม.ย.64 

ภายใน 
ต าบลท่านัด 

ด าเนินการตามระยะเวลาที่
ก าหนด 

3 โครงการส่งเสริมหน่วยเฉพาะกิจใน ระดับ
ต าบลในการตั้งด่านตรวจตรา และเฝูาระวัง
ในพื้นที่ 

ติดปูายประชาสมัพันธ์รณรงค์และตั้งด่าน
เฉพาะกิจ 

5,000 1,500 เม.ย. 64 ภายในต าบล ไม่ได้ด าเนินการ เนื่องจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาด
เชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 
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ล าดับ 
ที่ 

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที ่
เกิดขึ้นจากโครงการ/ผลสัมฤทธิ์ 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบด าเนินงาน 
(บาท) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

สถานที่ด าเนินการ ผลการด าเนินการ 

4 โครงการพัฒนาศักยภาพ อปพร.และ ให้
ความรู้เกี่ยวกับการปูองกันและบรรเทาสา
ธารณภัยให้แก ่ประชาชนท่ัวไป 

- 80,000 - - - ไม่ได้ด าเนินการ เนื่องจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาด
เชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 

5 โครงการให้ความรูผู้้น าชุมชนเกี่ยวกับการ
ปูองกันภัยธรรมชาต ิ
 

- 6,000 - - - ไม่ได้ด าเนินการ เนื่องจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาด
เชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 

6 โครงการให้ความรูผู้้น าชุมชนเกี่ยวกับ การ
ปูองกันอัคคีภัย 

- 6,000 - - - ไม่ได้ด าเนินการ เนื่องจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาด
เชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 

7 โครงการให้ความรู้นักเรียนนักศึกษา เกี่ยวกับ
การปูองกันอุบัติเหตุทางถนน 
 

- 6,000 - - - ไม่ได้ด าเนินการ เนื่องจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาด
เชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 

รวม 10,950.00  
 
 
4.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุม

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที ่
เกิดขึ้นจากโครงการ/ผลสัมฤทธิ์ 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบด าเนินงาน 
(บาท) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

สถานที่ด าเนินการ ผลการด าเนินการ 

1 โครงการปูองกันและแก้ไขปญัหายาเสพตดิ - 7,000 - - - ไม่ได้ด าเนินการ เนื่องจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาด
เชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 

รวม -  
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5. ยุทธศาสตร์ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 
5.1 แผนงานบริหารทั่วไป 
 

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที ่
เกิดขึ้นจากโครงการ/ผลสัมฤทธิ์ 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบด าเนินงาน 
(บาท) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

สถานที่ด าเนินการ ผลการด าเนินการ 

1 โครงการเพื่อประสิทธิภาพศูนย์ ปฏิบัติการ
ร่วมในการช่วยเหลือ ประชาชนและการ
พัฒนาศักยภาพ การบรหิารจดัการองค์กร
ปกครอง ส่วนท้องถิ่น อ าเภอด าเนนิสะดวก 
จังหวัดราชบุร ี

สนับสนุนโครงการเพื่อประสทิธิภาพ ศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือฯ ให้แก่
เทศบาลต าบลศรีดอนไผ ่

20,000 20,000 - อ าเภอด าเนินสะดวก ด าเนินการตามระยะเวลาที่
ก าหนด 

รวม 20,000.00  
 
 
5.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที ่
เกิดขึ้นจากโครงการ/ผลสัมฤทธิ์ 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบด าเนินงาน 
(บาท) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

สถานที่ด าเนินการ ผลการ 
ด าเนินการ 

1 โครงการส่งเสริม สนับสนุนการจัดท าแผน
ชุมชน 

- 10,000 11,400 มี.ค.64 ภายในต าบล เป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 

2 โครงการประชุมประชาคมเพื่อจดัท า - 
แผนพัฒนาท้องถิน่ 

- 15,000 2,950 เม.ย.64 ภายในต าบล เป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 

รวม 14,350.00  
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5.3 แผนงานการเกษตร 
 

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที ่
เกิดขึ้นจากโครงการ/ผลสัมฤทธิ์ 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบด าเนินงาน 
(บาท) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

สถานที่ด าเนินการ ผลการด าเนินการ 

1 โครงการสนับสนุนศูนย์ถ่ายทอด 
เทคโนโลยีการเกษตรประจ าต าบลท่านัด 

- 10,000 - - - ไม่ได้ด าเนินการจดัโครงการ
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่

ระบาดของโรคติดต่อ 
ไวรัสโคโรนา 

รวม -  
 
6. ยุทธศาสตร์ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
6.1 แผนงานบริหารทั่วไป

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที ่
เกิดขึ้นจากโครงการ/ผลสัมฤทธิ์ 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบด าเนินงาน 
(บาท) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

สถานที่ด าเนินการ ผลการด าเนินการ 

1 โครงการจดังานรัฐพิธีและงานอ่ืน ๆ ที่เป็นวัน
ส าคัญของทางราชการฯ 
 

จัดท าพวงมาลาและจดัซื้อเครื่องทองน้อยใช้
ในงานรัฐพิธี 

20,000 10,410 ต.ค.63 
มิ.ย.64 

ภายในต าบลท่านัด ด าเนินการตามระยะเวลาที่
ก าหนด 

2 โครงการจดักิจกรรมเทดิพระเกยีรติ 
๑๒ สิงหา 

- 30,000 - - - ไม่ได้ด าเนินการ เนื่องจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาด
เชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 

3 โครงการจดักิจกรรมเทดิพระเกยีรติ 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
 

- 70,000 - - - ไม่ได้ด าเนินการ เนื่องจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาด
เชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 

รวม 10,410.00  
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6.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

 
 
6.4 แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที ่
เกิดขึ้นจากโครงการ/ผลสัมฤทธิ์ 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบด าเนินงาน 
(บาท) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

สถานที่ด าเนินการ ผลการด าเนินการ 

1 โครงการรวมพลังแห่งความภักดีท าดีเพื่อพ่อ
สานต่อความพอเพยีง 

- 15,000 - - - ไม่ได้ด าเนินการ เนื่องจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาด
เชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 

2 โครงการจติอาสาเราท าความ ด ีด้วย หัวใจ - 5,000 - - - ไม่ได้ด าเนินการ เนื่องจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาด
เชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 

รวม -  

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที ่
เกิดขึ้นจากโครงการ/ผลสัมฤทธิ์ 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบด าเนินงาน 
(บาท) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

สถานที่ด าเนินการ ผลการด าเนินการ 

1 โครงการจดักิจกรรมประเพณีและวันส าคัญ
ทางพุทธศาสนา 
ข้อบัญญัต ิ2564  หน้า 165 

ส่งเสริมประเพณีและวันส าคญั ทางพุทธ 
ศาสนาประเพณีท้องถิ่นคงอยู่ตลอดไป 

5,๐๐๐ - ต.ค.63 – ก.ย.64 วัด/โรงเรียน/ ทีท่ าการ 
อบต. ใน พื้นที่ 

ไม่ได้ด าเนินการช่วงโควิด 19 

รวม -  
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7. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาศักยภาพและการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
7.1 แผนงานการบริหารงานทั่วไป 
 

 
 
 

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที ่
เกิดขึ้นจากโครงการ/ผลสัมฤทธิ์ 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบด าเนินงาน 
(บาท) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

สถานที่ด าเนินการ ผลการด าเนินการ 

1 โครงการส่งเสริมคณุธรรม จริยธรรมส าหรับ 
บุคลากรท้องถิ่น 
 

- 10,000 - - - ไม่ได้ด าเนินการ เนื่องจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาด
เชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 

2 โครงการส ารวจความพึงพอใจในการ
ด าเนินงาน และการให้บริการของ อบต. 
 

ส ารวจความพึงพอใจในการให้บรกิาร
สาธารณะแก่ประชาชนต าบลท่านัด 

16,000 16,000 ก.ค.64 ภายในต าบล ด าเนินการตามระยะเวลาที่
ก าหนด 

3 โครงการอบรมระบบสารสนเทศ ส าหรับ
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้น าชุมชน
และบุคลากร ของ อบต.ท่านัด 

อบรมให้ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาฯ ผู้น า
ชุมชน บุคลากร ได้มีความรู้เรื่องระบบ
สารสนเทศเพื่อใช้ในการปฏิบตัิงานให้มี 
ความรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 

10,000 7,250 ก.ค.64 ภายในต าบล ด าเนินการตามระยะเวลาที่
ก าหนด 

4 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร - 10,000 - - - ไม่ได้ด าเนินการ เนื่องจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาด
เชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 

5 โครงการประเมินประสิทธิภาพด้านการ
บริการสาธารณะของ อบต. 

- 10,000 - - - ไม่ได้ด าเนินการ เนื่องจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาด
เชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 
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7.6 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของ

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที ่
เกิดขึ้นจากโครงการ/ผลสัมฤทธิ์ 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบด าเนินงาน 
(บาท) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

สถานที่ด าเนินการ ผลการด าเนินการ 

6 โครงการประชาสมัพันธ์ผลการด าเนินงาน
ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่านัด 

- 15,000 - - - ไม่ได้ด าเนินการ เนื่องจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาด
เชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 

7 โครงกาส ารวจปรับปรุงแผนที่ภาษแีละ
ทะเบียนทรัพยส์ิน 

จัดท าข้อมูลที่ภาษีและทะเบียนทรพัย์สิน
ทั้งหมดในเขตองค์การบรหิารส่วนต าบลท่า
นัดและสามารถน าข้อมลูที่ไดม้าใช้ในการ
จัดเก็บภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้างในเขต
ต าบลได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และมี
ประสิทธิภาพ 

500,000 300,000 ก.ค.64 ภายในต าบลท่านัด เป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 

รวม 323,250.00  

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที ่
เกิดขึ้นจากโครงการ/ผลสัมฤทธิ์ 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบด าเนินงาน 
(บาท) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

สถานที่ด าเนินการ ผลการด าเนินการ 

1 โครงการเพิม่ประสิทธิภาพและพฒันา
ศักยภาพอบรมใหค้วามรู ้และทัศนศึกษาดู
งาน  

- 150,000 - - - ไม่ได้ด าเนินการ เนื่องจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาด
เชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 

รวม -  
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ปัญหาและอุปสรรค 
 
 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประเทศไทยและในเขตพ้ืนที่ของจังหวัดราชบุรียังประสบปัญหาจากการระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (COVID-19) ซึ่งจังหวัดราชบุรีต้องด าเนินการตามมาตรการการปูองกันโรคระบาดดังกล่าว
อย่างต่อเนื่อง ประกอบกับค าสั่งและประกาศของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดราชบุรี มีผลต่อการด าเนินโครงการ/
กิจกรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลท่านัด ที่มีลักษณะเป็นการรวมคนเป็นจ านวนมาก หรือเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของ
โรค บางโครงการไม่สามารถด าเนินการได้ ท าให้ผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาท้องถิ่นมีเปาหมายลดลง 
แต่องค์การบริหารส่วนต าบลท่านัด ได้ด าเนินการเพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง แก้ไข และโอน เพ่ิม/ลดงบประมาณตามข้อบัญญัติ
งบประมาณตามระเบียบกฎหมายและหนังสือสั่งการที่เก่ียวข้อง เพ่ือให้ใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามสถานการณ์ และ
สนองความต้องการของประชาชนและเกิดประโยชน์สูงสุดในพื้นที่ตามความเหมาะสม 
 
 
ข้อเสนอแนะ 
 
 เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ยังมีการแพร่ระบาดอยู่ในปัจจุบัน 
และยังมีสายพันธุ์ที่เพ่ิมข้ึนเรื่อยๆ  และมีความรุนแรงขึ้น องค์การบริหารส่วนต าบลท่านัด จึงได้มีการเตรียมความพร้อมใน
การรองรับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงให้เป็นไปตามมาตรการอยู่เสมอ ในการก าหนดยุทธศาสตร์ การวางแผน การ
ด าเนินงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ ควรต้องมีการวิเคราะห์ข้อมูลให้สอดคล้องกับปัจจุบัน พร้อมทั้งตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนและเกิดประโยชน์สูงสุดและการด าเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่า โปร่งใส เพ่ือให้
การแก้ไขปัญหาเป็นไปตามความต้องการอย่างแท้จริง

 



 
                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

 

 
 

 
 


