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ประกาศ เทศบาลต าบลบ้านต้าย 

เรื่อง การรายงานผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.25๖๓ 
******************************************* 

           ด้วยรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 25๖๐ มาตรา 2๕๓  บัญญัติให้องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น  สภาท้องถิ่น  และผู้บริหารท้องถิ่น  เปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการด าเนินงานให้ประชาชนทราบ   
รวมตลอดท้ังวันมีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วย ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ 
ข้อ ๑3(5) ก าหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ ในที่เปิดเผย
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว  และต้องปิดประกาศไว้เป็น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  
        ดังนั้นเพ่ือการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 25๖0 
มาตรา 2๕3  และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 
25๖๑  ข้อ ๑3 (5) เทศบาลต าบลบ้านต้าย  จึงขอประกาศผลการด าเนินงานการจัดท างบประมาณการใช้จ่าย และ
ผลการด าเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๓ มาเพ่ือให้
ประชาชน ได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและก ากับการบริหารจัดการเทศบาลต าบลบ้านต้าย  ดังนี้  
 
ก. วิสัยทัศน์ ของเทศบาลต าบลบ้านต้าย  
    "โครงสร้างพื้นฐานครบครัน  คุณภาพชีวิตสดใส  ใส่ใจสิ่งแวดล้อม  น้อมน าเศรษฐกิจพอเพียง" 
 
ข. พันธกิจ ของเทศบาลต าบลบ้านต้าย  
    1. จัดให้มีและบ ารุงโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค  
    2. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตและพัฒนาศักยภาพของชุมชน  
    3. ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา  ศาสนา วัฒนธรรม  และภูมิปัญญาท้องถิ่น  
    4. ส่งเสริมและพัฒนาด้านสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม  
    5. ส่งเสริมและเสริมสร้างการบริหารจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม  
    6. ส่งเสริมการพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  
    7. เสริมสร้างความรู้รักษาสามัคคี  และเสริมสร้างความมั่นคงของชาติ 
 
ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ของเทศบาลต าบลบ้านต้ายได้ก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ไว้  
๕  ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
    ๑.  ยุทศาสตร์การพัฒนาเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
        ๑.๑  พัฒนาแหล่งน้ าเพื่อการเกษตร 
        ๑.๒  การพัฒนาแนวทางพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง 
        ๑.๓  การส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ 
        ๑.๔  การส่งเสริมการฝึกอบรมการประกอบอาชีพ 
        ๑.๕  การส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพการจัดการด้านการตลาด 



๒ 

 

    ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการค้า  การลงทุนและการท่องเที่ยว 
        ๒.๑ การอนุรักษ์  ฟื้นฟูศิลปะ  ศาสนา  วัฒนธรรม  จารีต  ประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
        ๒.๒ จัดให้มีและบ ารุงสถานที่ท่องเที่ยว  สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 
 
    ๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสร้างศักยภาพในการแข่งขัน 
        ๓.๑  การจัดการศึกษาและสนับสนุนส่งเสริมการศึกษา 
        ๓.๒  การส่งเสริมและนันทนาการ 
        ๓.๓  การสงเคราะห์การส่งเสริมคุณภาพชีวิตสตรี  เด็ก  คนชรา  คนพิการ  ผู้ด้อยโอกาส  ผู้ติดเชื้อเอดส์ 
        ๓.๔  การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันควบคุมโรค 
        ๓.๕  การส่งเสริมและพัฒนาสถาบันครอบครัว 
        ๓.๖  การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของเด็ก  เยาวชน  ชุมชน  อาสาสมัคร  และองค์กรชุมชน 
 
    ๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการอย่างสมดุลยั่งยืน 
        ๔.๑  การพัฒนาการจัดการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูแหล่งทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน 
        ๔.๒  การพัฒนาการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี 
 
    ๕.  ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
        ๕.๑  ก่อสร้าง  ปรับปรุง  บ ารุงรักษาเส้นทางคมนาคม  แหล่งน้ า  ระบบสาธารณูปโภค 
        ๕.๒  การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
        ๕.๓  การบริการประชาชน 
        ๕.๔  เสริมสร้างความรู้รักสามัคคีและเสริมสร้างความม่ันคงของชาติ  การรณรงค์เรื่องยาเสพติด   
               การทุจริตคอรัปชั่น 
        ๕.๕  การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
        ๕.๖  การส่งเสริมประชาธิปไตยและกระบวนการประชาสังคม 
        ๕.๗  การพัฒนาองค์กรและบุคลากร 
        ๕.๘  การจัดหาและพัฒนารายได้ 
 
ง. การวางแผน 
        เทศบาลต าบลบ้านต้าย  ได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 25๖๑ -25
๖๔) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548   และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การ
ประชุมกรรมการชุมชน เพ่ือรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ ก่อนน ามาจัดท าโครงการ
เพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ต่อไป  
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           เทศบาลต าบลบ้านต้าย  ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 25๖๑-25๖๕)  
เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน  ๒๕๖๒ โดยได้ก าหนดโครงการที่จะด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 25๖๑-      
25๖๕)  

 

 
 

 
 
 

ยุทธศาสตร ์              ๒๕๖๑              ๒๕๖๒             ๒๕๖๓             ๒๕๖๔ 
 จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 
การพัฒนาเกษตร
และอุตสาหกรรม
การเกษตรตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

๒ ๖๒๐,๐๐๐ ๕ ๓,๑๒๐,๐๐๐ ๑ ๒๐,๐๐๐ ๑ ๒๐,๐๐๐ 

การพัฒนาการค้า   
การลงทุนและการ
ท่องเที่ยว 

๗ ๑,๐๖๐,๐๐๐ ๕ ๓๖๐,๐๐๐ ๖ ๔๖๐,๐๐๐ ๕ ๓๖๐,๐๐๐ 

การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์เพื่อสร้าง
ศักยภาพในการ
แข่งขัน 

๔๔ ๑๑,๗๖๐,๗๐๐ ๔๖ ๑๒,๑๑๐,๗๐๐ ๔๔ ๑๑,๗๖๐,๗๐๐ ๔๔ ๑๑,๗๖๐,๗๐๐ 

การพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติ  
และสิ่งแวดล้อมแบบ
บูรณาการอย่าง
สมดุลยั่งยืน 

๕ ๑๓๐,๐๐๐ ๖ ๕๖๐,๐๐๐ ๕ ๑๓๐,๐๐๐ ๕ ๑๓๐,๐๐๐ 

การบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีตาม
หลักธรรมาภิบาล
และความมั่นคง 

๑๔๖ ๙๙,๒๗๐,๙๗๐ ๘๑ ๒๖,๙๓๔,๖๕๐ ๕๖ ๑๗,๘๖๐,๐๕๐ ๔๙ ๑๒,๗๑๕,๒๗๐ 

รวม ๒๐๔ ๑๑๒,๘๔๑,๖๗๐ ๑๔๔ ๔๓,๐๘๕,๓๕๐ ๑๑๒ ๓๐,๒๓๐,๗๕๐ ๑๐๔ ๒๔,๙๘๕,๙๗๐ 
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 จ. การจัดท างบประมาณ 
ผู้บริหารเทศบาลต าบลบ้านต้าย  ได้ประกาศใช้ข้อบัญญตัิงบประมาณ เมื่อวันที่  ๒๓  กันยายน 25๖๓  โดยมีโครงการ    
ที่บรรจุอยู่ในเทศบญัญัติงบประมาณ   และจ่ายขาดเงินสะสม   จ านวน  ๕๐  โครงการ  งบประมาณ ๑๗,๓๙๓,๓๑๐ บาท 
สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้  
 

ยุทธศาสตร ์ โครงการ งบประมาณตามเทศบัญญัติ 
การพัฒนาเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง - - 
การพัฒนาการค้า  การลงทุนและการท่องเที่ยว ๔ ๒๔๕,๐๐๐ 
การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเ์พื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน ๒๘ ๑๓,๑๖๑,๓๑๐ 
การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ  และสิง่แวดล้อมแบบบูรณาการอย่างสมดุลยัง่ยืน ๑ ๒๐,๐๐๐ 
การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลกัธรรมาภิบาลและความมั่นคง ๑๗ ๓,๙๖๗,๐๐๐ 

รวม ๕๐ ๑๗,๓๙๓,๓๑๐ 
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รายละเอียดโครงการในเทศบัญญตัิงบประมาณรายจ่าย เทศบาลต าบลบ้านต้าย  มีดังนี ้
 

 ยุทธศาสตร ์ โครงการ แหล่งที่มา
งบประมาณ 

จ านวน
งบประมาณ 

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

๑ การพัฒนาการค้า  
การลงทุนและการ
ท่องเที่ยว 

อุดหนุนโครงการ
ประเพณีลอยกระทง 
แก่สภาวัฒนธรรมต าบล
บ้านต้าย 

รายได้
จัดเก็บเอง 

๑๐๐,๐๐๐ เพื่ออนุรักษ์
วัฒนธรรม 
ประเพณี  อันดีงาม
ให้คงอยู่ต่อไป 

ประชาชนได้
ร่วมกิจกรรม 
การอนุรักษ์ 
ประเพณ ี

๒ การพัฒนาการค้า  
การลงทุนและการ
ท่องเที่ยว 

อุดหนุนโครงการ
ประเพณีแห่เทียน
เข้าพรรษาแก่สภา
วัฒนธรรมต าบลบ้านต้าย 

รายได้
จัดเก็บเอง 

๑๒๐,๐๐๐ เพื่ออนุรักษ์
วัฒนธรรม 
ประเพณี  อันดีงาม
ให้คงอยู่ต่อไป 

ประชาชนได้
ร่วมกิจกรรม 
การอนุรักษ์ 
ประเพณ ี

๓ การพัฒนาการค้า  
การลงทุนและการ
ท่องเที่ยว 

อุดหนุนโครงการ 
วันวิสาขบูชาเทศบาล
ต าบลบ้านต้าย 

รายได้
จัดเก็บเอง 

๑๐,๐๐๐ เพื่ออนุรักษ์
วัฒนธรรม 
ประเพณี  อันดีงาม
ให้คงอยู่ต่อไป 

ประชาชนได้
ร่วมกิจกรรม 
การอนุรักษ์ 
ประเพณ ี

๔ การพัฒนาการค้า  
การลงทุนและการ
ท่องเที่ยว 

โครงการเข้าร่วมกิจกรรม
วันส าคัญทาง
พระพุทธศาสนา 

รายได้
จัดเก็บเอง 

๑๕,๐๐๐ เพื่ออนุรักษ์
วัฒนธรรม 
ประเพณี  อันดีงาม
ให้คงอยู่ต่อไป 

ประชาชนได้
ร่วมกิจกรรม 
การอนุรักษ์ 
ประเพณ ี

๕ การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์
เพื่อสร้างศักยภาพ
ในการแข่งขัน 

โครงการสานสายใยใส่ใจ
สุขภาพผูสู้งวัยและจัด
กิจกรรมวันผู้สูงอาย ุ

รายได้
จัดเก็บเอง 

๔๐,๐๐๐ เพื่อส่งเสริมสถาบัน
ครอบครัวให้
เข้มแข็ง 

ผู้สูงอายุในเขต
ต าบลบ้านต้าย  
๒๖๐  คน 

๖ การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์
เพื่อสร้างศักยภาพ
ในการแข่งขัน 

โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของผูสู้งอายุ
และคนพิการ 

รายได้
จัดเก็บเอง 

๒๐,๐๐๐ เพื่อส่งเสริม
สนับสนุนสวัสดิการ
ให้แก่ผู้สูงอายุผู้
พิการ 

ผู้สูงอายผุู้
พิการไดร้ับ
การส่งเสริม
สวัสดิการด้าน
ต่างๆ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ที่ 5

แผนภูมิแสดงมูลค่าโครงการ  ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ
เปรียบเทียบตามยุทธศาสตร์



๖ 

 

 ยุทธศาสตร ์ โครงการ แหล่งที่มา
งบประมา

ณ 

จ านวน
งบประมาณ 

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

๗ การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์
เพื่อสร้างศักยภาพ
ในการแข่งขัน 

โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก 
สตรีและครอบครัว 

รายได้
จัดเก็บเอง 

๒๐,๐๐๐ เพื่อส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
เด็ก สตรีและ
ครอบครัว 

ลดปัญหาด้าน
คุณภาพชีวิต
การเป็นอยู่
ของประชาชน 

๘ การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์
เพื่อสร้างศักยภาพ
ในการแข่งขัน 

โครงการฝึกอบรมส่งเสริม
อาชีพในชุมชน 

รายได้
จัดเก็บเอง 

๓๐,๐๐๐ เพื่อแก้ปัญหาการ
ว่างงานและส่งเสริม
การประกอบอาชีพ
ในชุมชน 

แก้ปัญหาการ
ว่างงานและ
ส่งเสริมการ
ประกอบอาชีพ 

๙ การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์
เพื่อสร้างศักยภาพ
ในการแข่งขัน 

โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนการด ารงชีวิต
ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

รายได้
จัดเก็บเอง 

๒๐,๐๐๐ เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนรู้หลักการ
ด าเนินชีวิตตาม
หลักเศรษฐกิจ
พอเพียง 

ประชาชนมี
คุณภาพชีวิต 
ที่ดีขึ้น 

๑๐ การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์
เพื่อสร้างศักยภาพ
ในการแข่งขัน 

โครงการแกไ้ขปัญหา
ความเดือดร้อนและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
ประชาชนในเขตเทศบาล
ต าบลบ้านต้าย 

รายได ้
จัดเก็บเอง 

๕๕,๐๐๐ เพื่อช่วยเหลือ  
แก้ไขปัญหาผู้
ยากจนยากไร้  
รายได้น้อย  และ
ผู้ด้อยโอกาสไร้ที่พึ่ง  
ผู้ประสบภยั  ฯลฯ 

ประชาชน 
ในเขตต าบล
บ้านต้าย 

๑๑ การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์
เพื่อสร้างศักยภาพ
ในการแข่งขัน 

โครงควบคุมและป้องกัน
โรคพิษสุนัขบ้า 
 

รายได้
จัดเก็บเอง 

๓๕,๐๐๐ เพื่อให้ความรู้และ
รณรงค์ฉีดวัคซีน
ป้องกันโรค 
พิษสุนัขบ้า 

ประชาชนใน
พื้นที่ต าบล
บ้านต้าย 
จ านวน  ๗  
หมู่บ้าน 

๑๒ การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์
เพื่อสร้างศักยภาพ
ในการแข่งขัน 

โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคไข้เลือดออก 

 

รายได้
จัดเก็บเอง 

๔๕,๐๐๐ เพื่อก าจัดลูกน้ า
ยุงลายซึ่งเป็นพาหะ
ของโรค
ไข้เลือดออกและลด
การแพร่ระบาด 

ครอบคลมุ
พื้นที่ในเขต
เทศบาลต าบล
บ้านต้าย 
จ านวน  ๗  
หมู่บ้าน 

๑๓ 
 

การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์
เพื่อสร้างศักยภาพ
ในการแข่งขัน 

อุดหนุนโครงการป้องกัน
การขาดสารไอโอดีนโดย
ชุมชนมีส่วนร่วม 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

๕๒,๕๐๐ เพื่อให้ประชาชนมี
สุขภาพและ
คุณภาพชีวิตที่ด ี

ประชาชนใน
หมู่บ้าน 
(อุดหนุน
คณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ที่ 
๑-๗) 

๑๔ 
 

การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์
เพื่อสร้างศักยภาพ
ในการแข่งขัน 

อุดหนุนโครงการพัฒนา
ระบบสุขาภิบาลใน
โรงเรียนและชุมชน 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

๕๒,๕๐๐ เพื่อให้ประชาชนมี
สุขภาพและ
คุณภาพชีวิตที่ด ี

ประชาชนใน
หมู่บ้าน 
(อุดหนุน
คณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ที่ 
๑-๗) 

 
 



๗ 

 

 ยุทธศาสตร ์ โครงการ แหล่งที่มา
งบประมา

ณ 

จ านวน
งบประมาณ 

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

๑๕ 
 

การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์
เพื่อสร้างศักยภาพ
ในการแข่งขัน 

อุดหนุนโครงการส่งเสริม
พัฒนาการเด็ก 
เฉลิมพระเกียรต ิ

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

๓๕,๐๐๐ เพื่อให้ประชาชนมี
สุขภาพและ
คุณภาพชีวิตที่ด ี

ประชาชนใน
หมู่บ้าน 
(อุดหนุน
คณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ที่ 
๑-๗) 

๑๖ การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์
เพื่อสร้างศักยภาพ
ในการแข่งขัน 

การสงเคราะหเ์บี้ยยังชีพ
ผู้สูงอาย ุ

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

๖,๘๗๓,๐๐๐ เพื่อให้ผู้สูงอายุ
ได้รับเงินสงเคราะห์
เพื่อการยังชีพ 

ผู้สูงอายุ 
ประมาณ  
๘๕๐  คน 

๑๗ การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์
เพื่อสร้างศักยภาพ
ในการแข่งขัน 

การสงเคราะหเ์บี้ยยังชีพผู้
พิการ 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

๒,๐๙๒,๐๐๐ เพื่อให้ผู้พิการได้รับ
เงินสงเคราะห์เพื่อ
การยังชีพ   

ผู้พิการ 
ประมาณ  
๒๐๐  คน 

๑๘ การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์
เพื่อสร้างศักยภาพ
ในการแข่งขัน 

การสงเคราะหเ์บี้ยยังชีพผู้
ติดเชื้อเอดส ์

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

๗๒,๐๐๐ เพื่อให้ผู้ติดเชื้อ
เอดสไ์ด้รับเงิน
สงเคราะห์เพื่อการ
ยังชีพ   

ผู้ติดเชื้อเอดส์  
ประมาณ ๑๐  
คน 

๑๙ การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์
เพื่อสร้างศักยภาพ
ในการแข่งขัน 

สนับสนุนอาหารกลางวัน
แก่เด็กนักเรยีนโรงเรียน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และ
โรงเรียนในเขตเทศบาล 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

๒,๑๖๒,๗๐๐ เพื่อจัดหาอาหาร
กลางวันให้นักเรียน
ในศูนย์เด็ก และ
โรงเรียนในเขต
เทศบาล 

โรงเรียน และ
ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก ใน
เขตเทศบาล
ต าบลบ้านต้าย 

๒๐ การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์
เพื่อสร้างศักยภาพ
ในการแข่งขัน 

สนับสนุนอาหารเสริม
(นม)แก่เด็กนักเรยีน
โรงเรียนศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก และโรงเรียนในเขต
เทศบาล 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

๙๘๓,๐๒๐ เพื่อส่งเสริมสุขภาพ
เด็กในวัยเรยีน 

โรงเรียน และ
ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก ใน
เขตเทศบาล
ต าบลบ้านต้าย 

๒๑ การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์
เพื่อสร้างศักยภาพ
ในการแข่งขัน 

จัดซื้อวัสดุการศึกษา,วัสดุ
สื่อการเรียนการสอนแก่ 
ศพด. 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

๒๐๙,๑๐๐ ส่งเสริมและ
พัฒนาการเรียน
การสอนให้แก่เด็ก 

ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก ในเขต
เทศบาลต าบล
บ้านต้าย 

๒๒ การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์
เพื่อสร้างศักยภาพ
ในการแข่งขัน 

การประชุมผู้ปกครอง รายได้
จัดเก็บเอง 

๕,๐๐๐ เพื่อสร้าง
ความสัมพันธ์และ
แก้ปัญหาร่วมกัน 

ผู้ปกครอง 
เทศบาล  ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

๒๓ การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์
เพื่อสร้างศักยภาพ
ในการแข่งขัน 

การจัดกิจกรรมวันเด็ก
แห่งชาติ 

รายได้
จัดเก็บเอง 

๒๕,๐๐๐ เพื่อส่งเสริมการ
เรียนรู้และการ
แสดงออกของเด็ก 

เด็ก  เยาวชน 
จ านวน  ๑๕๐  
คน 

 
 
 
 



๘ 

 

 ยุทธศาสตร ์ โครงการ แหล่งที่มา
งบประมาณ 

จ านวน
งบประมาณ 

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

๒๔ การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์
เพื่อสร้างศักยภาพ
ในการแข่งขัน 

โครงการน าเด็กเข้าร่วม
การแข่งขันทักษะทาง
วิชาการและการจัด
นิทรรศการของ ศพด. 

รายได้
จัดเก็บเอง 

๕,๐๐๐ เพื่อให้เด็กมีทักษะ
ในการเรียนรู้และ
การแข่งขัน 

เด็กนักเรยีน 
ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กต าบล
บ้านต้าย 

๒๕ การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์
เพื่อสร้างศักยภาพ
ในการแข่งขัน 

สนับสนุนค่าหนังสือเรยีน
แก่เด็กนักเรยีน ศพด. 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

๒๔,๖๐๐ โดยเบิกหักผลักส่ง
เข้าบัญชีเงินฝาก
ธนาคารของสถาน 
ศึกษาเพื่อจ่ายเป็น
ค่าหนังสือเรยีน  
ส าหรับเด็ก ๓-๕ ปี 
ศพด. ท้ัง ๓ แห่ง 

เด็กนัเรยีน
ศพด. ท้ัง ๓  
แห่ง   

๒๖ การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์
เพื่อสร้างศักยภาพ
ในการแข่งขัน 

สนับสนุนค่าอุปกรณ ์
การเรยีนแก่เด็กนักเรียน 
ศพด. 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

๒๔,๖๐๐ โดยเบิกหักผลักส่ง
เข้าบัญชีเงินฝาก
ธนาคารของสถาน 
ศึกษาเพื่อจ่ายเป็น
ค่าหนังสือเรยีน  
ส าหรับเด็ก ๓-๕ ปี 
ศพด. ท้ัง ๓ แห่ง 

เด็กนัเรยีน
ศพด. ท้ัง ๓  
แห่ง   

๒๗ การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์
เพื่อสร้างศักยภาพ
ในการแข่งขัน 

สนับสนุนค่าเครื่องแบบ
นักเรียนแก่เด็กนักเรยีน 
ศพด. 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

๓๖,๙๐๐ โดยเบิกหักผลักส่ง
เข้าบัญชีเงินฝาก
ธนาคารของสถาน 
ศึกษาเพื่อจ่ายเป็น
ค่าหนังสือเรยีน  
ส าหรับเด็ก ๓-๕ ปี 
ศพด. ทั้ง ๓ แห่ง 

เด็กนัเรยีน
ศพด. ท้ัง ๓  
แห่ง   

๒๘ การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์
เพื่อสร้างศักยภาพ
ในการแข่งขัน 

สนับสนุนค่ากจิกรรม
พัฒนาผู้เรียนแกเ่ด็ก
นักเรียน ศพด. 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

๕๒,๘๙๐ โดยเบิกหักผลักส่ง
เข้าบัญชีเงินฝาก
ธนาคารของ
สถานศึกษาเพื่อ
จ่ายเป็นค่าหนังสือ
เรียน  ส าหรับเด็ก 
๓-๕ ปี ศพด. ทั้ง ๓ 
แห่ง 

เด็กนัเรยีน
ศพด. ท้ัง ๓  
แห่ง   

๒๙ การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์
เพื่อสร้างศักยภาพ
ในการแข่งขัน 

จัดซื้อวัสดุกีฬา รายได้
จัดเก็บเอง 

๖๐,๐๐๐ เพื่อให้ประชาชนมี
อุปกรณ์กีฬาใช้ใน
การเล่นกีฬาและ
ออกก าลังกายอย่าง
เพียงพอ 

อุปกรณ์กีฬา 

๓๐ การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์
เพื่อสร้างศักยภาพ
ในการแข่งขัน 

ค่าใช้จ่ายโครงการ
แข่งขันกีฬาระหว่าง
หมู่บ้าน/ชุมชน 

รายได้
จัดเก็บเอง 

๑๕๐,๐๐๐ เพื่อส่งเสริมให้
เยาวชนและ
ประชาชนท่ัวไป
ออกก าลังกายโดย
การเล่นกีฬา 

กีฬาเยาวชน  
ประชาชน
ทั่วไป ต าบล
บ้านต้าย ท้ัง 
๗  หมู่บ้าน 

 



๙ 

 

 ยุทธศาสตร ์ โครงการ แหล่งที่มา
งบประมาณ 

จ านวน
งบประมาณ 

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

๓๑ การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์
เพื่อสร้างศักยภาพ
ในการแข่งขัน 

ค่าใช้จ่ายในการส่ง
นักกีฬา  เยาวชน  
ประชาชนท่ัวไป  และ
บุคลากรเทศบาลเข้าร่วม
แข่งขันกีฬา 

รายได้
จัดเก็บเอง 

๓๐,๐๐๐ เพื่อส่งเสริมให้
เยาวชนออกก าลัง
กายโดยการเล่น
กีฬา 

จัดส่งนักกีฬา
เข้าร่วม
แข่งขัน ๑  
ครั้ง 

๓๒ การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์
เพื่อสร้างศักยภาพ
ในการแข่งขัน 

อุดหนุนศูนย์ปฏิบตัิการ
ร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

เงินอุดหนุน 
อปท. 

๓,๐๐๐ เพื่ออุดหนุนองค์การ 
บริหารส่วนต าบล
สว่างแดนดิน  ซึ่ง
เป็นที่ตั้งและ
รับผิดชอบ เป็นศูนย์
ปฏิบัติการร่วม   
ในการช่วยเหลือ
ประชาชน  ของ
องค์กรปกครอง   
ส่วนท้องถิ่น อ าเภอ
สว่างแดนดิน 

อปท.ในเขต
อ าเภอสว่าง
แดนดิน 

๓๓ การพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
แบบบูรณาการ
อย่างสมดลุและ
ยั่งยืน 

โครงการรณรงค์
ประชาสมัพันธ์ด้านการ
ควบคุมภัยป่า 

รายได้
จัดเก็บเอง 

๒๐,๐๐๐ เพื่อรณรงค์ให้
ประชาชนงดการจุด
ไฟเผาปา่  สร้าง
ความรู้ความเข้าใจ
ถึงผลกระทบที่เกดิ
จากไฟป่า 

ประชาชน
ต าบล 
บ้านต้าย  
ทั้ง ๗  
หมู่บ้าน 

๓๔ การบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีตาม
หลักธรรมาภิบาล
และความมั่นคง 

ค่าใช้จ่ายโครงการ
เทศบาลพบประชาชน
เคลื่อนที ่

รายได้
จัดเก็บเอง 

๒๕,๐๐๐ เพื่อบริการใน
รูปแบบต่างๆ และ
เพื่อรับทราบปัญหา
ความต้องการของ
ประชาชน 

ทุกหมู่บ้านใน
ต าบลบ้านต้าย 
จ านวน  ๒  
ครั้ง 

๓๕ การบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีตาม
หลักธรรมาภิบาล
และความมั่นคง 

ค่าใช้จ่ายในการออก
บริการประชาชน
เคลื่อนที่ในการจดัเก็บ
ภาษีประจ าปี ๒๕๖๑ 

รายได้
จัดเก็บเอง 

๕,๐๐๐ เพื่ออ านวยความ
สะดวกแก่
ประชาชนในการ
จัดเก็บภาษ ี

ประชาชน  ท้ัง 
๗  หมู่บ้าน 

๓๖ การบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีตาม
หลักธรรมาภิบาล
และความมั่นคง 

ค่าใช้จ่ายโครงการ
ปกป้องสถาบัน
พระมหากษตัริย ์

รายได้
จัดเก็บเอง 

๑๐,๐๐๐ เพื่อเป็นการปกป้อง
สถาบัน
พระมหากษตัริย์ที่
เป็นศูนย์รวมทาง
จิตใจและความรัก
สามัคค ี

เด็ก 
ประชาชน ใน
พื้นที ่

๓๗ การบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีตาม
หลักธรรมาภิบาล
และความมั่นคง 

ค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินการเลือกตั้ง 

รายได้
จัดเก็บเอง 

๔๐๐,๐๐๐ เพื่อให้ประชาชนได้
แสดงออกถึงความ
เป็นประชาธิปไตย 

ประชาชน
ต าบล 
บ้านต้าย ท้ัง 
๗  หมู่บ้าน 

 
 



๑๐ 

 

 ยุทธศาสตร ์ โครงการ แหล่งที่มา
งบประมาณ 

จ านวน
งบประมาณ 

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

๓๘ การบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีตาม
หลักธรรมาภิบาล
และความมั่นคง 

โครงการรณรงค์
เสรมิสร้างคุณธรรม
จริยธรรมเพื่อป้องกันการ
ทุจริตคอรัปช่ัน 

รายได้
จัดเก็บเอง 

๑๕,๐๐๐ เพื่อให้ประชาชน
ได้รับการโปร่งใส 
ในการปฏิบัติงาน
ของภาครัฐ 

ประชาชนต าบล 
บ้านต้าย 

๓๙ การบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีตาม
หลักธรรมาภิบาล
และความมั่นคง 

อุดหนุนโครงการขอรับ
การสนับสนุนการจดังาน
รัฐพิธ ี

รายได้
จัดเก็บเอง 

๕๘,๐๐๐ เพื่อให้ ประชาชน
คนรุ่นหลังได้รับ
ความรู้ และร าลึก
ถึงสถาบัน
พระมหากษตัริย์   

เทศบาลสว่างแดนดิน 

๔๐ การบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีตาม
หลักธรรมาภิบาล
และความมั่นคง 

จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์
หรือการแพทย ์

รายได้
จัดเก็บเอง 

๑๕,๐๐๐ เพื่อจัดซื้อยา
เวชภัณฑส์ าหรบั
รถปฏิบัติการ 
การแพทย์ฉุกเฉิน 

ประชาชาชนในพ้ืนท่ี ท้ัง  
๗  หมู่บ้าน 

๔๑ การบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีตาม
หลักธรรมาภิบาล
และความมั่นคง 

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด 

รายได้
จัดเก็บเอง 

๕๐,๐๐๐ เพื่อรณรงค์ให้
ความรู้เรื่อโทษยา
เสพติดแกเ่ด็ก 
เยาวชนตลอดจน
มาตรการ  การ
ป้องกันยาเสพติด
ในกลุ่มเสีย่ง 

เด็ก เยาวชนประชาชน 
ในพื้นที่ 

๔๒ การบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีตาม
หลักธรรมาภิบาล
และความมั่นคง 

โครงการรณรงค์ป้องกัน
และลดอุบัติเหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาล 

รายได้
จัดเก็บเอง 

๒๐,๐๐๐ เพื่อการป้องกัน
และแก้ไขปญัหา
อุบัติเหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาล
ส าคัญ 

จ านวน ๒ ครั้ง 

๔๓ การบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีตาม
หลักธรรมาภิบาล
และความมั่นคง 

โครงการฝึกอบรมหรือ
ฝึกทบทวนสมาชิก  
อปพร. 

รายได้
จัดเก็บเอง 

๑๐๐,๐๐๐ เพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพใน
การให้ความรู้  
ทักษะในการ
สนับสนุนก าลัง 
เช่น การรักษา
ความสงบการ
ช่วยเหลือ 
สาธารณภัย ฯลฯ 

ฝึกอบรมให้ความรู้  
อปพร. จ านวน ๕๐  คน 

๔๔ การบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีตาม
หลักธรรมาภิบาล
และความมั่นคง 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
ซอยรวมน้ าใจ   
บ้านนาทม  หมู่ที ่๒  

รายได้
จัดเก็บเอง 

๔๙๘,๐๐๐ เพื่อให้ประชาชน
ได้มีถนนส าหรับ
การคมนาคมที่
สะดวกและ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ิน 

ขนาดผิวจราจรกว้าง 

๕.๐๐  เมตร   ยาว  

๑๕๐.๐๐  เมตร  หนา
เฉลี่ย  ๐.๑๕  เมตร  หรือ
มีพื้นท่ีผิวจราจร
คอนกรีตไม่น้อยกว่า  

๗๕๐.๐๐  ตารางเมตร  

ไหล่ทางลูกรังกว้างข้าง
ละ  ๐.๕๐  เมตร  พร้อม
ป้ายโครงการ   

 



๑๑ 

 
 

 ยุทธศาสตร ์ โครงการ แหล่งที่มา
งบประมาณ 

จ านวน
งบประมาณ 

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

๔๕ การบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีตาม
หลักธรรมาภิบาล
และความมั่นคง 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก   
รอบหนองค าไร่  หมู่ที่ ๑   

รายได้
จัดเก็บเอง 

๓๓๑,๐๐๐ เพื่อให้ประชาชน
ได้มีถนนส าหรับ
การคมนาคมที่
สะดวกและ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ิน 

ขนาดผิวจราจรกว้าง 

๔.๐๐  เมตร  ยาว  

๑๓๒.๐๐  เมตร  หนา
เฉลี่ย  ๐.๑๕  เมตร  หรือ
มีพื้นท่ีผิวจราจร
คอนกรีตไม่น้อยกว่า  

๕๒๘.๐๐  ตารางเมตร  

ไหล่ทางลูกรังกว้างข้าง
ละ  ๐.๕๐  เมตร   
 

๔๖ การบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีตาม
หลักธรรมาภิบาล
และความมั่นคง 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก    
(บ้านดอนม่วงไข่ หมู่ที่ ๖ 
ไปบ้านต้ายใหม่พัฒนา 
หมู่ที่ ๗ ) บ้านดอนม่วง
ไข่ หมู่ที่ ๖ 

รายได้
จัดเก็บเอง 

๗๓๘,๐๐๐ เพื่อให้ประชาชน
ได้มีถนนส าหรับ
การคมนาคมที่
สะดวกและ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ิน 

 ขนาดผิวจราจรกว้าง 

๔.๐๐ เมตร  ยาว  

๒๙๐.๐๐  เมตร  หนา
เฉลี่ย  ๐.๑๕  เมตร  หรือ
มีพื้นท่ีผิวจราจร
คอนกรีตไม่น้อยกว่า  

๑,๑๖๐.๐๐  ตารางเมตร  

ไหล่ทางลูกรังกว้างข้าง
ละ  ๐.๕๐  เมตร   
 

๔๗ การบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีตาม
หลักธรรมาภิบาล
และความมั่นคง 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก    
(บ้านต้ายใหม่พัฒนา หมู่
ที่ ๗ ไปบ้านดอนม่วงไข่ 
หมู่ที่ ๖ ) บ้านต้ายใหม่
พัฒนา หมู่ที่ ๗ 

รายได้
จัดเก็บเอง 

๗๓๖,๐๐๐ เพื่อให้ประชาชน
ได้มีถนนส าหรับ
การคมนาคมที่
สะดวกและ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ิน 

ขนาดผิวจราจรกว้าง 

๕.๐๐  เมตร  ยาว  

๒๓๕.๐๐  เมตร  หนา
เฉลี่ย  ๐.๑๕  เมตร  หรือ
มีพื้นท่ีผิวจราจร
คอนกรีตไม่น้อยกว่า  

๑,๑๗๕.๐๐  ตารางเมตร  

ไหล่ทางลูกรังกว้างข้าง
ละ  ๐.๕๐  เมตร  พร้อม
ป้ายโครงการ   
 

๔๘ การบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีตาม
หลักธรรมาภิบาล
และความมั่นคง 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก    
ซอยอยู่ดี  บ้านต้าย  
หมู่ที่ ๑ 

รายได้
จัดเก็บเอง 

๓๕,๐๐๐ เพื่อให้ประชาชน
ได้มีถนนส าหรับ
การคมนาคมที่
สะดวกและ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ิน 

ขนาดผิวจราจรกว้าง 

๓.๐๐  เมตร  ยาว  

๒๐.๐๐  เมตร  หนา
เฉลี่ย  ๐.๑๕  เมตร  หรือ
มีพื้นท่ีผิวจราจร
คอนกรีตไม่น้อยกว่า  

๖๐.๐๐  ตารางเมตร  

ไหล่ทางลูกรัง กว้าง    

ข้างละ  ๐.๕๐  เมตร   
 

 
 
 



๑๒ 

 

 
 ยุทธศาสตร ์ โครงการ แหล่งที่มา

งบประมาณ 
จ านวน

งบประมาณ 
วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

๔๙ การบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีตาม
หลักธรรมาภิบาล
และความมั่นคง 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก   
รอบหนองค าไร่ ฝั่งบ้าน
นาคูณ  หมู่ที่ ๓  (ด้าน
ทิศเหนือ) 

รายได้
จัดเก็บเอง 

๔๗๓,๐๐๐ เพื่อให้ประชาชน
ได้มีถนนส าหรับ
การคมนาคมที่
สะดวกและ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ิน 

ขนาดผิวจราจรกว้าง  

๕.๐๐  เมตร  ยาว  

๑๕๑.๐๐  เมตร  หนา
เฉลี่ย  ๐.๑๕  เมตร  หรือ
มีพื้นท่ีผิวจราจร
คอนกรีตไม่น้อยกว่า  

๗๕๕.๐๐  ตารางเมตร  

ไหล่ทางลูกรังกว้างข้าง
ละ  ๐.๕๐  เมตร   

๕๐ การบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีตาม
หลักธรรมาภิบาล
และความมั่นคง 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก    
หน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
บ้านค าบอน หมู่ที่ ๔ 

รายได้
จัดเก็บเอง 

๔๘๖,๐๐๐ เพื่อให้ประชาชน
ได้มีถนนส าหรับ
การคมนาคมที่
สะดวกและ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ิน 

 ขนาดผิวจราจรกว้าง 

๕.๐๐ เมตร ยาว 

๑๕๕.๐๐ เมตร หนา
เฉลี่ย  ๐.๑๕ เมตร  หรือ
มีพื้นท่ีผิวจราจร
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 

๗๗๕.๐๐ ตารางเมตร  

ไหล่ทางลูกรังกว้างข้าง
ละ  ๐.๕๐  เมตร   

 
 
 
 
ฉ. การใชจ้่ายงบประมาณ 
     เทศบาลต าบลบ้านต้าย มีการใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนินโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ   และจ่ายขาดเงิน
สะสม โดยไดม้ีการก่อหนีผู้กพัน / ลงนามในสัญญา รวม    ๓๒   โครงการ จ านวนเงิน   ๑๒,๑๘๒,๖๗๑.๕๐   บาท  
 มีการเบิกจ่ายงบประมาณ   จ านวน   ๓๒   โครงการ จ านวนเงิน  ๑๒,๑๘๒,๖๗๑.๕๐  บาท สามารถจ าแนกตาม 
ยุทธศาสตร์ ไดด้ังนี ้

 
 
 
 

ยุทธศาสตร ์ โครงการ การก่อหนี้ผูกพัน/ 
ลงนามสญัญา 

โครงการ การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

การพัฒนาเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร 
ตามหลักปรชัญาเศรษฐกจิพอเพียง 

- - - - 

การพัฒนาการค้า  การลงทุนและการท่องเท่ียว ๔ ๒๓๓,๖๐๐.๐๐ ๔ ๒๓๓,๖๐๐.๐๐ 

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสร้างศักยภาพในการ
แข่งขัน 

๒๒ ๙,๔๐๐,๙๕๖.๐๐ ๒๒ ๙,๔๐๐,๙๕๖.๐๐ 

การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดล้อม 
แบบบูรณาการอย่างสมดุลยั่งยืน 

๑ ๒๐,๐๐๐ ๑ ๒๐,๐๐๐ 

การบริหารกจิการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล 
และความมั่นคง 

๑๔ ๓,๐๗๒,๓๐๓.๐๐ ๑๔ ๓,๐๗๒,๓๐๓.๐๐ 

รวม ๔๑ ๑๒,๗๒๖,๘๕๙.๐๐ ๔๑ ๑๒,๗๒๖,๘๕๙.๐๐ 



๑๓ 

 

รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัตงิบประมาณเทศบาลต าบลบ้านตา้ย ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังนี ้ 
 

 ยุทธศาสตร ์ โครงการ แหล่งที่มา
งบประมาณ 

งบตาม 
เทศบัญญัติ 

วงเงิน 
ตามสัญญา 

คู่สัญญา วันที่เซ็น
สัญญา 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

๑ การพัฒนาการค้า  
การลงทุนและการ
ท่องเที่ยว 

อุดหนุนโครงการ
ประเพณีลอย
กระทง 
แก่สภาวัฒนธรรม
ต าบลบ้านต้าย 

รายได้
จัดเก็บเอง 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑ ๐๑/๒๕๖๒ - ๓๐ 

๒ การพัฒนาการค้า  
การลงทุนและการ
ท่องเที่ยว 

อุดหนุนโครงการ
ประเพณีแห่เทียน
เข้าพรรษาแก่สภา
วัฒนธรรมต าบล
บ้านต้าย 

รายได้
จัดเก็บเอง 

๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ ๑ ๐๑/๒๕๖๒ - ๓๐ 

๓ การพัฒนาการค้า  
การลงทุนและการ
ท่องเที่ยว 

อุดหนุนโครงการ 
วันวิสาขบูชา
เทศบาลต าบล 
บ้านต้าย 

รายได้
จัดเก็บเอง 

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑ ๐๑/๒๕๖๒ - ๓๐ 

๔ การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์
เพื่อสร้างศักยภาพ
ในการแข่งขัน 

การสงเคราะหเ์บี้ย
ยังชีพผู้สูงอายุ 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

๖,๔๑๓๑,๑๐๐ ๖,๔๑๓๑,๑๐๐ ๑ ๐๑-๑๒/
๒๕๖๒ 

- ๓๖๕ 

๕ การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์
เพื่อสร้างศักยภาพ
ในการแข่งขัน 

การสงเคราะหเ์บี้ย
ยังชีพผู้พิการ 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

๑,๖๖๓,๒๐๐ ๑,๖๖๓,๒๐๐ ๑ ๐๑-๑๒/
๒๕๖๒ 

- ๓๖๕ 

๖ การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์
เพื่อสร้างศักยภาพ
ในการแข่งขัน 

การสงเคราะหเ์บี้ย
ยังชีพผู้ติดเช้ือ
เอดส ์

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

๕๔,๐๐๐ ๕๔,๐๐๐ ๑ ๐๑-๑๒/
๒๕๖๒ 

- ๓๖๐ 

๗ การบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีตาม
หลักธรรมาภิบาล 
และความมั่นคง 

โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. ถนน
รวมน้ าใจ หมู่ท่ี ๒ 

รายได้
จัดเก็บเอง 

๔๑๔,๐๐๐ ๔๑๔,๐๐๐ ๑ สัญญาจ้าง
ก่อสร้าง เลขท่ี 
๑๑/๒๕๖๒ 

- ๖๐ 

๘ การบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีตาม
หลักธรรมาภิบาล 
และความมั่นคง 

โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. บ้าน
นาทม หมู่ที่ ๒ – 
บ้านน้อยหนองบัว 

รายได้
จัดเก็บเอง 

๔๘๐,๐๐๐ ๔๘๐,๐๐๐ ๑ สัญญาจ้าง
ก่อสร้าง เลขท่ี 
๑๗/๒๕๖๒ 

- ๔๕ 

๙ การบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีตาม
หลักธรรมาภิบาล 
และความมั่นคง 

โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. บ้าน
ดอนม่วงไข่ หมู่ที่ 
๖ – บ้านต้ายใหม่
พัฒนา หมู่ที่ ๗ 

รายได้
จัดเก็บเอง 

๖๔๘,๐๐๐ ๖๔๘,๐๐๐ ๑ สัญญาจ้าง
ก่อสร้าง เลขท่ี 
๑๕/๒๕๖๒ 

- ๙๐ 

 
 

 
 
 

 



๑๔ 

 

 ยุทธศาสตร ์ โครงการ แหล่งที่มา
งบประมาณ 

งบตาม 
เทศบัญญัติ 

วงเงิน 
ตามสัญญา 

คู่สัญญา วันที่เซ็น
สัญญา 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

๑๐ การบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีตาม
หลักธรรมาภิบาล 
และความมั่นคง 

โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.  
หน้าศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก บ้าน 
ค าบอน หมู่ที่ ๔ 

รายได้
จัดเก็บเอง 

๔๒๘,๐๐๐ ๔๒๘,๐๐๐ ๑ สัญญา
จ้างก่อสร้าง 
เลขท่ี ๑๓/
๒๕๖๒ 

- ๖๐ 

๑๑ การบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีตาม
หลักธรรมาภิบาล 
และความมั่นคง 

โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. จาก
บ้านต้ายใหม่
พัฒนา หมู่ที่ ๗ –
บ้านดอนม่วงไข่ 
หมู่ที่ ๖  

รายได้
จัดเก็บเอง 

๖๔๔,๐๐๐ ๖๔๔,๐๐๐ ๑ สัญญา
จ้างก่อสร้าง 
เลขท่ี ๑๖/
๒๕๖๒ 

- ๙๐ 

๑๒ การบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีตาม
หลักธรรมาภิบาล 
และความมั่นคง 

โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.  
ซอยอยู่ดี   
บ้านต้าย หมู่ที่ ๑ 

รายได้
จัดเก็บเอง 

๓๑,๐๐๐ ๓๑,๐๐๐ ๑ สัญญา
จ้างก่อสร้าง 
เลขท่ี ๑๐/
๒๕๖๒ 

- ๔๕ 

๑๓ การบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีตาม
หลักธรรมาภิบาล 
และความมั่นคง 

โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.  
รอบหนองค าไร่ 
หมู่ที่ ๑ 

รายได้
จัดเก็บเอง 

๒๙๓,๐๐๐ ๒๙๓,๐๐๐ ๑ สัญญา
จ้างก่อสร้าง 
เลขท่ี ๑๐/
๒๕๖๒ 

- ๔๕ 

๑๔ การบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีตาม
หลักธรรมาภิบาล 
และความมั่นคง 

โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.  
รอบหนองค าไร่ 
ฝั่งบ้านนาคูณ  
หมู่ที่ ๓ 

รายได้
จัดเก็บเอง 

๔๑๗,๐๐๐ ๔๑๗,๐๐๐ ๑ สัญญา
จ้างก่อสร้าง 
เลขที ๑๒/
๒๕๖๒ 

- ๖๐ 

๑๕ การบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีตาม
หลักธรรมาภิบาล 
และความมั่นคง 

โครงการวางท่อ 
พีวีซี ขนาด ๒ นิ้ว 
บ้านนาคูณ  
หมู่ที่ ๓  

รายได้
จัดเก็บเอง 

๑๕,๖๐๐ ๑๕,๖๐๐ ๑ ใบสั่งจ้าง 
เลขท่ี ๗๐/
๒๕๖๒ 

- ๓๐ 

๑๖ การบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีตาม
หลักธรรมาภิบาล 
และความมั่นคง 

โครงการก่อสร้าง 
รางระบายน้ า  
บ้านนาคูณ   
หมู่ที่ ๓ 

รายได้
จัดเก็บเอง 

๒๕๖,๐๐๐ ๒๕๖,๐๐๐ ๑ สัญญา
จ้างก่อสร้าง 
เลขท่ี ๒๔/
๒๕๖๒ 

- ๔๕ 

๑๗ การบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีตาม
หลักธรรมาภิบาล 
และความมั่นคง 

โครงการก่อสร้าง
ถนนแอลฟัลสต์ิก 
สายบ้านตา้ย- 
บ้านค าบอน  
หมู่ที่ ๔ 

รายได้
จัดเก็บเอง 

๔๙๒,๐๐๐ ๔๙๒,๐๐๐ ๑ สัญญา
จ้างก่อสร้าง 
เลขท่ี ๑๙/
๒๕๖๒ 

- ๓๐ 

๑๘ การบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีตาม
หลักธรรมาภิบาล 
และความมั่นคง 

โครงการเสรมิผิว
แอลฟัลสต์ิก 
คอนกรีต  ถนน
เจริญสุข  และ
ซอยประชาช่ืน  
บ้านต้ายใหม่
พัฒนา หมู่ที่ ๗ 

รายได้
จัดเก็บเอง 

๔๘๘,๐๐๐ ๔๘๘,๐๐๐ ๑ สัญญา
จ้างก่อสร้าง 
เลขท่ี ๒๐/
๒๕๖๒ 

- ๓๐ 

 



๑๕ 

 

 
 ยุทธศาสตร ์ โครงการ แหล่งที่มา

งบประมาณ 
งบตาม 
เทศบัญญัติ 

วงเงิน 
ตามสัญญา 

คู่สัญญา วันที่เซ็น
สัญญา 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

๑๙ การบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีตาม
หลักธรรมาภิบาล 
และความมั่นคง 

โครงการก่อสร้าง
รางระบายน้ า  
ซอยกุหลาบแดง
บ้านดอนม่วงไข่ 
หมู่ที่ ๖ 

รายได้
จัดเก็บเอง 

๑๔๐,๐๐๐ ๑๔๐,๐๐๐ ๑ สัญญา
จ้างก่อสร้าง 
เลขท่ี ๒๕/
๒๕๖๒ 

- ๓๐ 

๒๐ การบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีตาม
หลักธรรมาภิบาล 
และความมั่นคง 

โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.  
จากถนน อบจ. –
หนองค าบอน  
หมู่ที่ ๔ 

รายได้
จัดเก็บเอง 

๓๘๘,๐๐๐ ๓๘๘,๐๐๐ ๑ สัญญา
จ้างก่อสร้าง 
เลขท่ี ๒๑/
๒๕๖๒ 

- ๓๐ 

๒๑ การบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีตาม
หลักธรรมาภิบาล 
และความมั่นคง 

โครงการก่อสร้าง 
รางระบายน้ าหน้า
บ้านนางยุภาพร 

รายได้
จัดเก็บเอง 

๖๔๘,๐๐๐ ๖๔๘,๐๐๐ ๑ สัญญา
จ้างก่อสร้าง 
เลขท่ี ๑๕/
๒๕๖๒ 

- ๙๐ 

 
 
 
 
ช. ผลการด าเนินงาน 
เทศบาลต าบลบ้านต้าย  ได้ด าเนินการโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๓  ในเขตพ้ืนที่  โดยได้รับความร่วมมือ  การส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน  ภาครัฐ  
และภาคเอกชนในพ้ืนที่ตลอดจนโครงการต่างๆ  ประสบส าเร็จด้วยดี  ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชน 
ทั้งในพื้นที่ใกล้เคียง  โดยมีผลการด าเนินงานที่ส าคัญดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



๑๖ 

 

ซ  คณะกรรมการ 
คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านต้าย 

๑.  นายอรุณ  เหลืองสินศิริ     นายกเทศมนตรี       ประธานกรรมการ 
๒.  นายอดุลย์  อินอุ่นโชติ         รองนายกเทศมนตรี                              กรรมการ 
๓.  นายพงศักดิ์  พรมร้อยโพธิ์     รองนายกเทศมนตรี                     กรรมการ 
๔.  นายวุฒิพร  พิมพ์พาแสง     สมาชิกสภาเทศบาล            กรรมการ 
๕.  นายสมพร  ปัญญาสม      สมาชิกสภาเทศบาล            กรรมการ 
๖.  นายสายพิณ  สมสะอาด     สมาชิกสภาเทศบาล            กรรมการ 
๗.  นายพี  สุวรรณกิจ      ผู้ทรงคุณวุฒิ             กรรมการ  

 ๘.  นายยุทธยา  ต้นสาย      ผู้ทรงคุณวุฒิ              กรรมการ 
๙.  นางจารุณี  นุชาต ิ      ผู้ทรงคุณวุฒิ              กรรมการ 

 ๑๐. นายอภิชาติ  สิงห์ชัย       ผู้แทนภาคราชการ            กรรมการ 
๑๑. นางสาวการะเกด  เลี่ยมยองใย    ผู้แทนภาคราชการ            กรรมการ 
๑๒. นางสาวกนกวรรณ  บุญโสภิณ    ผู้แทนภาคราชการ            กรรมการ 
๑๓. นายศุภชัย  พิมพาเลีย     ผู้แทนภาคราชการ            กรรมการ 
๑๔. นายสุริยศักดิ์  ประทุมรัตน์       ผู้แทนภาคราชการ            กรรมการ 
๑๕. นางสาวหฤทัย  สิมมะลา     ผู้แทนภาคราชการ            กรรมการ 
๑๖. นายจ าปา  วินธวุท       ผู้แทนภาคประชาคมท้องถิ่น            กรรมการ     
๑๗. นายปริวัตร  พาอ้ม        ผู้แทนภาคประชาคมท้องถิ่น                        กรรมการ 
๑๘. นายทองแดง  พรมร้อยโพธิ์       ผู้แทนภาคประชาคมท้องถิ่น                        กรรมการ 
๑๙. นายสนั่น  นนยะโส      ผู้แทนภาคประชาคมท้องถิ่น                 กรรมการ 
๒๐. นายวิชัย  ประหา      ผู้แทนภาคประชาคมท้องถิ่น                กรรมการ 
๒๑. นายไพบูลย์  หล้าชาญ     ปลัดเทศบาล      กรรมการและเลขานุการ 
๒๒. นายปิยพฤกษ์  ค าจันทร์     หัวหน้าส านักปลัด             ผูช้่วยเลขานุการ  
๒๓. นางสาวพรทิพย์  ทิพม่อม     นักวิเคราะห์นโยบายและแผน   ผู้ช่วยเลขานุการ 
 

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านต้าย 
๑.  นายไพบูลย์   หล้าชาญ ปลัดเทศบาล                                ประธานกรรมการ 
๒.  นางสุภาวดี  จันทะดี  ผู้อ านวยการกองคลัง                              กรรมการ 
๓.  นายอุทัย  โคตรธรรม  ผู้อ านวยการกองช่าง                               กรรมการ 
๔.  นางนุสพร  แสนมิตร   นักวิชาการศึกษา รักษาราชการแทน 
     ผู้อ านวยการกองการศึกษา                    กรรมการ 
๕.  นายเข็มพร  แวงวรรณ ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น                                 กรรมการ 
๖.  นายแสนทะนง  ต้นสาย ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น                             กรรมการ  
๗.  นายปิยพฤกษ์  ค าจันทร์        หวัหน้าส านักปลัด                       กรรมการและเลขานุการ 
๘.  นางสาวพรทิพย์  ทิพม่อม       นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ     ผู้ช่วยเลขานุการ 
 
 
 



๑๗ 

 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านต้าย 
๑.  นายสมพร  ปัญญาสม  สมาชิกสภาเทศบาล                          ประธานกรรมการ 
๒.  นายอนุกูล  ลักษณะศรี สมาชิกสภาเทศบาล                              กรรมการ 
๓.  นายสายพิน  สมสะอาด สมาชิกสภาเทศบาล                               กรรมการ 
๔.  นายบุญร่วม  ศิริบุตร   ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น                     กรรมการ 
๕.  นายสดใส  แสนท้าว  ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น                                 กรรมการ 
๖.  นางศิริพร  หงส์ทอง  ท้องถิ่นอ าเภอสว่างแดนดิน                             กรรมการ  
๗.  นายอภิชาติ  สิงห์ชัย             ผอ.รพสต.บ้านต้าย                      กรรมการ 
๘.  นายอุทัย  โคตรธรรม            ผู้อ านวยการกองช่าง    กรรมการ 
๙. นายปิยพฤกษ์  ค าจันทร์          หัวหน้าส านักปลัด    กรรมการ 
๑๐. นายหนูเปี๊ยง  พิมพาเลีย        ผู้ทรงคุณวุฒิ     กรรมการ 
๑๑. นายรณกรณ์  อันยะบาล        ผู้ทรงคุณวุฒิ     กรรมการ 

  
ทั้งนี้ หากประชาชนทุกท่านหรือส่วนราชการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องมีข้อสงสัยหรือมีความประสงค์จะ 

เสนอความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะการบริหารงานของเทศบาลต าบลบ้านต้าย สามารถติดต่อ สอบถาม
ข้อมูลเพ่ิมเติมได้ที่เทศบาลต าบลบ้านต้าย หรือแจ้งผ่านผู้บริหารเทศบาลต าบลบ้านต้ายทราบ เพื่อจะได้
พิจารณาการวางแผนพัฒนาและปรับปรุงการด าเนินการตอบสนองความต้องการของ ประชาชนในพื้นท่ีใน
ระยะต่อไป  

 

จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน  
 

ประกาศ ณ วันที่  ๑๔  พฤศจิกายน   ๒๕๖๓ 
 

 
 

 
 


