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ค ำน ำ 
 

     ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 หมวด 6 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ก าหนดให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ท าหน้าที่ก าหนดแนวทาง
วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจ าปีงบประมาณ  โดยด าเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาพร้อมทั้งรายงานผล และเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผล 
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือน
ธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 
   อนึ่ง  ส าหรับงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลถ้ าใหญ่  คณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลถ้ าใหญ่ ไดม้ีมตกิ าหนดแนวทางวิธีการด าเนินการในการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลถ้ าใหญ่  ตามคู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดท าและแปลง
แผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งประกอบด้วย แบบ 1 ,แบบ 2 และการแจงรายละเอียด
อ่ืนๆ ตามท่ีจ าเป็นและเหมาะสม ซึ่งการรายงานผลการติดตามและประเมินผลในครั้งนี้ ได้สอดแทรกรายงาน
ผลตามระบบสารสนเทศเพ่ือการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ระบบ e-plan) ด้วย 
เพ่ือให้การรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพฒันามีความชัดเจนยิ่งขึ้น คณะกรรมการฯ รับผิดชอบในการ
ปฏิบัติการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ประจ าปีงบประมาณ 2564 ของเทศบาลต าบลถ้ าใหญ่  ในครั้งนี้ 
หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฉบับนี้  จะเป็นแนวทางหนึ่งในการติดตามและ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของเทศบาลต าบลถ้ าใหญ่  ซึ่งเป็นหน่วยบริหารราชการส่วนท้องถิ่นในรอบ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2563 - เดือนกันยายน 2564) ที่ประชาชนสามารถตรวจสอบ
การด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้เป็นประจ าทุกปี  ทั้งนี้เพ่ือให้สอดคล้องตามพระราชกฤษฎีกาว่า
ด้วยหลักเกณฑแ์ละวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ. 2546 
 
 

                                                        คณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ 
                                                         เทศบำลต ำบลถ  ำใหญ่   
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 บทน ำ 
กำรน ำแผนพัฒนำไปสู่กำรปฏิบัติและกำรติดตำมประเมินผล 

 
วิสัยทัศน์กำรพัฒนำ 

"เป็นศูนย์กระจายผลผลิต สิ่งแวดล้อมดี มีแหล่งท่องเที่ยวเชิงอารยธรรม น าสู่อาชีพ"  

พันธกิจกำรพัฒนำ 

 1. ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารอย่างทั่วถึง รวดเร็ว และถูกต้อง 
2. เด็กก่อนวัยเรียนมีพัฒนาการการเรียนรู้ที่รวดเร็วเด็กนักเรียนมีทักษะด้านวิชาการและ 
    การสื่อสารภาษาอังกฤษ/ภาษาจีน มีความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 
3. กลุ่มองค์กรภาคประชาชนมีความรู้มีศักยภาพ 
4. ชุมชนมีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สมดุลและยั่งยืน 
5. ประชาชนได้รับบริการด้วยความเป็นธรรม โปร่งใส มีส่วนร่วมในการพัฒนา 
6. ประชาชนมี อาชีพ มีรายได้เพียงพอและมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ 
7. ประชาชนได้รับบริการด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการอย่างทั่วถึง 
8. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีแหล่งเรียนรู้ มีภูมิคุ้มกัน รู้เท่าทันโลก 
9. ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ด ี

จุดมุ่งหมำยเพื่อกำรพัฒนำ 
1. ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารอย่างทั่วถึง รวดเร็ว และถูกต้อง 
2. เด็กก่อนวัยเรียนมีพัฒนาการ การเรียนรู้ที่รวดเร็วเด็กนักเรียนมีทักษะด้านวิชาการและ 
    การสื่อสารภาษาอังกฤษ/ภาษาจีน มีความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 
3. กลุ่มองค์กรภาคประชาชนมีความรู้มีศักยภาพ 
4. ชุมชนมีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สมดุลและยั่งยืน 
5. ประชาชนได้รับบริการด้วยความเป็นธรรม โปร่งใส มีส่วนร่วมในการพัฒนา 
6. ประชาชนมี อาชีพ มีรายได้เพียงพอและมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ 
7. ประชาชนได้รับบริการด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการอย่างทั่วถึง 
8. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีแหล่งเรียนรู้ มีภูมิคุ้มกัน รู้เท่าทันโลก 
9. ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดี 
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ควำมส ำคัญในกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ 
  การติดตาม  ถือได้ว่าเป็นเครื่องมือที่จ าเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่ด าเนินการอยู่
โดยที่ "การติดตาม" (monitoring) หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมาเพ่ือให้ข้อมูลป้อนกลับ 
(feedback) เกี่ยวกับการด าเนินงานโครงการ ปัญหาที่ก าลังเผชิญอยู่และประสิทธิภาพของวิธีการด าเนินงาน 
หากไม่มีระบบติดตามของโครงการแล้วย่อมส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการด าเนินงานให้ลุล่วง ค่าใช้จ่าย
โครงการสูงเกินกว่าที่ก าหนดไว้  กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการไม่ได้รับประโยชน์  หรือได้รับน้อยกว่าที่ควร
จะเป็น เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการด าเนินงาน เสียเวลาในการตรวจสอบ ความขัดแย้งในการ
ปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงานกับกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ 

ในทางตรงกันข้ามหากโครงการมีระบบติดตามที่ดีแล้ว  จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้
ต้นทุน (cost-effective) ด าเนินงานด้านต่างๆ ยกตัวอย่างเช่น การใช้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการบรรลุ
เป้าหมายของโครงการต่าง ๆ การระบุปัญหาที่เกิดขึ้นในโครงการและการเสนอทางแก้ปัญหาการติดตามดู
ความสามารถในการเข้าถึงโครงการของกลุ่มเป้าหมาย , การติดตามดูประสิทธิภาพในการด าเนินงานของ
ส่วนต่าง ๆ ในโครงการ และการเสนอวิธีการปรับปรุงการด าเนินงาน 

โดยส่วนใหญ่แล้วการบริหารโครงการมักจะไม่ให้ความส าคัญกับการวางระบบติดตามโครงการ 
เนื่องจากว่าเป็นสิ่งที่ต้องใช้เทคนิคเชิงวิชาการค่อนข้างสูง จึงปล่อยให้เป็นหน้าที่ของหน่วยงานระดับสูงกว่าเป็น
ผู้ด าเนินการ  นอกจากนี้ยังเสียค่าใช้จ่ายสูง และก่อให้เกิดความยุ่งยากซับซ้อนในทางปฏิบัติ อย่างไรก็ตาม     
ในความเป็นจริงแล้วขึ้นอยู่กับความจ าเป็นและทรัพยากรที่มีอยู่  ในแต่ละโครงการ เพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่า     
การวางระบบติดตามไม่จ าเป็นที่จะต้องแบกรับภาระต้นทุนที่สูงหรือมีความซับซ้อนแต่อย่างใด  บางโครงการ   
มีระบบติดตามที่อาศัยพนักงานชั่วคราว (part-time) เพียงคนเดียว โดยมีหน้าที่จัดท ารายงานการติดตาม
ประจ าไตรมาส หรือในบางโครงการอาศัยพนักงานเต็มเวลา (Full-time) เพียงจ านวนหนึ่งที่มีความเชี่ยวชาญ
ในการท าการศึกษาติดตามเพ่ือจะเลือกใช้วิธีติดตามท่ีก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุนสูงสุด 

ในส่วนของ "การประเมินผล" นั้น เป็นสิ่งหนึ่งที่จ าเป็นส าหรับการด าเนินการเช่นเดียวกับ  
การติดตาม เพราะผลที่ได้จากการประเมินจะใช้ในการปรับปรุง  แก้ไข การขยายขอบเขต หรือการยุติ        
การด าเนินการซึ่งขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการประเมิน  การประเมินผลแผนงานจึงเป็นสิ่งที่จะบ่งชี้ว่า
แผนงานที่ก าหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่ อย่างไร อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนหรือโครงการที่ได้ด าเนินการไปแล้ว
นั้นให้ผลเป็นอย่างไร น าไปสู่ความส าเร็จตามแผนงานที่ก าหนดไว้หรือไม่ อีกทั้งการติดตามและประเมินผล
ยังเป็นการตรวจสอบดูว่ามีความสอดคล้องกับการใช้ทรัพยากร (งบประมาณ) เพียงใดซึ่งผลที่ได้จาก        
การติดตามและประเมินผลถือเป็นข้อมูลย้อนกลับ (feedblack) ที่สามารถน าไปในการปรับปรุงและ       
การตัดสินใจต่อไป นอกจากนี้การประเมินผลยังถือเป็นกระบวนการตัดสินคุณค่าและการตัดสินใจอย่างมี
หลักเกณฑ์โดยใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวมอย่างเป็นระบบ มีความเที่ยงตรง เป็นปรนัย เชื่อถือได้ 

องค์กรรับผิดชอบในกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ 
เพ่ือปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561  เทศบาลต าบลถ้ าใหญ่ได้แต่งตั้ง
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คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลถ้ าใหญ่ ตามค าสั่งเทศบาลต าบลถ้ าใหญ่        
ที่ 483/2564  ลงวันที่ 21 มิถุนายน  2564    ประกอบด้วย 

1) นายสมหมาย  บุญเมือง สมาชิกสภาเทศบาล  กรรมการ 
2) นายโชคดี  รอดแก้ว  สมาชิกสภาเทศบาล  กรรมการ 
3) นายไตรภพ สิงหพันธ์  สมาชิกสภาเทศบาล  กรรมการ 
4) นายประจักษ์  กลิ่นพงศ์ ผู้แทนประชาคม   กรรมการ 
5) นางจุรีพร  อยู่พัฒน์  ผู้แทนประชาคม   กรรมการ 
6) เกษตรอ าเภอทุ่งสง  ผู้แทนหน่วยงาน   กรรมการ 
7) ผอ.รพ.สต.ต าบลบ้านถ้ าใหญ่ ผู้แทนหน่วยงาน   กรรมการ 
8) นายสัณห์  สังข์ชุม  ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
9) นายทองปัญญา  รอดจันทร์ ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
10) ผู้อ านวยการกองการศึกษา     กรรมการ  
11) หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล      กรรมการ 

 โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลถ้ าใหญ่  
มีอ านาจหน้าที่ดังนี้ 

1. ก าหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
2. ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
3. รายงานผลและเสนอความเห็น  ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น 
เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่
วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในธันวาคมของทุกปี   

     แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
                คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลถ้ าใหญ่ ได้ก าหนดการติดตาม
ผลโครงการ  โดยติดตามผลอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในธันวาคมของทุกปี พิจารณาว่าโครงการนั้น ๆ ได้
ด าเนินการตามกิจกรรมและเป้าหมายที่ได้วางไว้หรือไม่ ใช้งบประมาณเท่าใด ผลการด าเนินงานแล้วเสร็จ ก าลัง
ด าเนินการ หรือยังไม่ได้ด าเนินการ ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินการสรุปความส าเร็จในภาพรวมว่าได้ด าเนินการ
เป็นสัดส่วนเท่าใดตามแผนพัฒนา โดยก าหนดรูปแบบการติดตามและประเมินผล ใช้แนวทางตามหลักเกณฑ์ และ
วิธีการที่ก าหนดตามคู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดท าและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น โดยอาจมีการปรับเปลี่ยนเพ่ิมเติมหรือตัดทอนให้มีประสิทธิภาพและ
ตรงกับจุดประสงค์ของท้องถิ่น 
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    แบบท่ี 1 แบบช่วยก ำกับกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่นของท้องถิ่นโดยตนเอง 

 

ค ำชี้แจง : แบบที่ 1 เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดท าแผนพัฒนาทองถิ่นขององค์กรปกครอง   
ส่วนท้องถิ่น โดยจะท าการประเมินและรายงานทุก ๆ ครั้ง หลังจากท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้
ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว 
 
ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น………เทศบำลต ำบลถ้ ำใหญ่…  
 

 
ประเด็นการประเมิน 

ม ี
การด าเนินงาน 

ไม่ม ี
การด าเนินงาน 

ส่วนที ่ 1  คณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่น   
1.  มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
2.  มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
3.  มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ   
4.  มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนบัสนุนการจดัท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
5.  มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
6.  มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผน

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
  

ส่วนที ่ 2  กำรจัดท ำแผนกำรพัฒนำท้องถิ่น   
7.  มีการรวบรวมข้อมลูและปัญหาส าคัญของท้องถิ่นมาจัดท าฐานขอ้มูล   
8.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจดัท าแผน   
9.  มีการวเิคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพการ

พัฒนาท้องถิ่น 
  

10.  มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นสอดคล้องกับ
ศักยภาพของท้องถิ่น 

  

11.  มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

  

12.  มีการก าหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน   
13.  มีการก าหนดเป้าหมายการพฒันาท้องถิ่น   
14.  มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงานการพัฒนา   
15.  มีการก าหนดยุทธศาสตร์ทีส่อดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด   
16.  มีการอนุมตัิและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น   
17.  มีการจดัท าบัญชกีลุม่โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น   
18.  มีการก าหนดรูปแบบการตดิตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น   
19.  มีการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือไม ่   
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แบบที่  2  แบบติดตามผลการด าเนนิงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ค าชี้แจง :  แบบที่ 2 เปน็แบบติดตามตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการด าเนนิงานตามแผนยุทธศาสตร์

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ภายใต้แผนพัฒนา 5 ป ี โดยมีก าหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผล

การด าเนนิงานต้ังแต่เดือนตุลาคม 2563 - กันยายน 2564  โดยส่วนที่ 2 เปน็การดึงข้อมูลมาจากแบบรายงาน

การติดตามและประเมินผลในระบบ e - plan

ก. วิสัยทัศน์

เปน็ศูนย์กระจายผลผลิต  ส่ิงแวดล้อมท่ีดี  มีแหล่งท่องเที่ยวเชิงอารยธรรม  น าสู่อาชีพ

ข. พันธกิจ

1. เพิ่มช่องทางการรับรู้ข้อมูลข่าวสารใหก้ับประชาชน

2. พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนสนบัสนนุการศึกษาแก่เด็กนกัเรียนและส่งเสริมการศึกษาทุกระดับ

3. ส่งเสริมและอนรัุกษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

4. พัฒนาระบบการใหบ้ริการประชาชนโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาค

5. ส่งเสริมพัฒนาอาชีพ สร้างงาน เพิ่มรายได้สร้างความมัน่คงทางเศรษฐกิจใหแ้ก่ประชาชน

6. พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ใหไ้ด้มาตรฐานและทั่วถึง

7. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีแหล่งเรียนรู้ มีภมูิคุ้มกัน รู้เท่าทันโลก

8. ประชาชนมีสุขภาพอนามัยท่ีดี
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ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ได้ก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ไว้ 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา

   1. เพิ่มช่องทางและโอกาสการรับรู้ข้อมูลข่าวสารใหแ้ก่ประชาชน

   2. พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนและสนบัสนนุการศึกษาแก่เด็กนกัเรียน

   3. พัฒนาศักยภาพกลุ่มองค์กรภาคประชาชน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่ิงแวดล้อม

1. เพิ่มช่องทางการรับรู้ข้อมูลข่าวสารใหก้ับประชาชน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการปกครองและบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภบิาล

   1. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

   2. พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

   3. เพิ่มศักยภาพแหล่งท่องเที่ยว

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

   1. พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต  การตลาดใหแ้ก่เกษตรกร

   2. เพิ่มประสิทธิภาพกลุ่มทุนองค์กรประชาชน

   3. พัฒนาแหล่งน้ าเพื่อการเกษตร

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

   1. ก่อสร้าง  ปรับปรุง  บ ารุง  รักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ า ระบบไฟฟ้า โทรศัพท์

   2. สร้างและปรับปรุงระบบประปา แหล่งน้ า

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

   1. ส่งเสริมสุขภาพชุมชนและสาธารณสุขมูลฐาน

   2. ปอ้งกัน  ต่อต้านยาเสพติดและรักษาความปลอดภยั

   3. ส่งเสริมการเล่นกีฬาและนนัทนาการ

   4. ส่งเสริมระบบปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภยั

   5. การสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

   6. การสนบัสนนุการบ ารุงศาสนสถานรักษาขนบธรรมเนยีม ประเพณี ศาสนาและภมูิปญัญาท้องถิ่น
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จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ
ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการศึกษา 32 9,450,500.00 32 9,450,500.00 36 9,782,000.00 36 9,782,000.00 36 10,266,400.00

ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านส่ิงแวดล้อม 11 2,305,000.00 11 2,305,000.00 12 4,905,000.00 14 20,055,000.00 14 10,905,000.00

ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการเมือง

การปกครองและบริหารจัดการ

ภายใต้หลัก  ธรรมาภบิาล

32 27,649,000.00 34 29,169,000.00 47 48,532,500.00 46 22,299,000.00 42 7,024,000.00

ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านเศรษฐกิจ 17 7,420,000.00 20 10,120,000.00 21 9,870,000.00 24 13,470,000.00 22 11,950,000.00

ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้าง

พื้นฐาน

57 190,913,700.00 94 203,573,500.00 134 362,372,137.00 168 270,731,500.00 163 237,516,000.00

ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านสังคมและ

คุณภาพชีวติ

52 19,477,664.00 58 25,056,264.00 60 24,906,264.00 61 25,266,264.00 61 27,320,864.00

รวม 201.00 257,215,864.00 249 279,674,264.00 310 460,367,901.00 349 361,603,764.00 338 304,982,264.00

2565

       เทศบาลต้าบลถ้้าใหญ่ ได้จัดท้าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ตามกระบวนการทีบ่ัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท้าแผนพัฒนาองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และทีแ่ก้ไขเพิม่เติมถึง (ฉบับที ่3 )  พ.ศ. 2561  โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน 

เพือ่รับฟังปัญหาและความต้องการทีแ่ท้จริงของประชาชนในพืน้ที ่ก่อนน้ามาจัดท้าโครงการเพือ่พัฒนาพืน้ที ่ทีบ่รรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น          (พ.ศ. 2561 - 2565)

       เทศบาลต้าบลถ้้าใหญ่  ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  เมื่อวันที ่28  มิถุนายน พ.ศ. 2562  ก้าหนดให้โครงการทีจ่ะด้าเนินการตามแผนพัฒนา

ท้องถิ่นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ดังนี้

ง. กำรวำงแผน

ยุทธศำสตร์
2562 2563 25642561
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แผนภูมิแสดงจ ำนวนโครงกำร กำรจัดท ำแผน 5 ปี 

เปรียบเทียบตำมยทุธศำสตร์

แผนภูมิแสดงมูลค่ำโครงกำร กำรจัดท ำแผน 5 ปี

เปรียบเทียบตำมยทุธศำสตร์
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ยุทธศำสตร์ โครงกำร งบประมำณ


ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา 15 6,898,600.00

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่ิงแวดล้อม 3 1,740,000.00
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการปกครอง และ

บริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภบิาล 12 2,075,000.00

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 6 320,000.00

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 33 30,430,113.00

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 47 20,773,200.00

รวม 116 62,236,913.00

                      ผู้บริหารเทศบาลต้าบลถ้้าใหญ่ ได้ประกาศใช้เทศบญัญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ้าปงีบประมาณ 

พ.ศ. 2564  เมือ่วันที่ 25 กันยายน 2563 โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในเทศบญัญัติงบประมาณรายจ่ายประจ้าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2564   จ้านวน 108 โครงการ งบประมาณ 49,765,013.00 บาท และโครงการจากการจ่ายขาดเงิน

สะสม ประจ้าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564  จ้านวน 2 โครงการ งบประมาณ 913,900 บาท และโครงการจากการจ่ายเงิน

อุดหนนุเฉพาะกิจ จ้านวน 7 โครงการ งบประมาณ 11,558,000  บาท รวมโครงการที่อนมุัติประมาณทั้งหมด ประจ้าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2564 จ้านวน 116 โครงการ งบประมาณ 62,236,913 บาท สามารถจ้าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 

       

จ. การจดัท างบประมาณ



10

แผนภมูแิสดงจ ำนวนโครงกำร ที่ไดร้ับจัดสรรงบประมำณ

เปรียบเทียบตำมยุทธศำสตร์

แผนภมูแิสดงจ ำนวนโครงกำร ที่ไดร้ับจัดสรรงบประมำณ

เปรียบเทียบตำมยุทธศำสตร์

0 10 20 30 40 50

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการปกครอง และบริหารจัดการ
ภายใต้หลักธรรมาภิบาล 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 

โครงการ 

โครงการ 

0.00 5,000,000.00 10,000,000.00 15,000,000.00 20,000,000.00 25,000,000.00 30,000,000.00 35,000,000.00

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการปกครอง และบริหารจัดการ
ภายใต้หลักธรรมาภิบาล 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 

งบประมาณ 
 

งบประมาณ 
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ล ำดับที่ ยุทธศำสตร์ โครงกำร
แหล่งที่มำ

งบประมำณ
งบที่อนุมัติ เบกิจ่ำย โอนเพ่ิม/โอนลด

งบประมำณ

คงเหลือ
หมำยเหตุ

1 ยุทธศาสตร์การพฒันาด้าน

การศึกษา

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร

สถานศึกษา (ค่าจัดการศึกษา)

เทศบญัญัติ

งบประมาณ

รายจ่าย

135,600 141,250 +10,000         

- 4,300

50

2 ยุทธศาสตร์การพฒันาด้าน

การศึกษา

โครงการสนับสนุนค่าจัดการเรียนการ

สอน (รายหวั)

เทศบญัญัติ

งบประมาณ

รายจ่าย

340,000 276,000 -64,000 -

3 ยุทธศาสตร์การพฒันาด้าน

การศึกษา

โครงการวนัเด็กแหง่ชาติ เทศบญัญัติ

งบประมาณ

รายจ่าย

200,000 - -200,000 -

4 ยุทธศาสตร์การพฒันาด้าน

การศึกษา

โครงการพฒันาครูผู้ดูแลเด็กและบคุลากร

ใน ศพด.

เทศบญัญัติ

งบประมาณ

รายจ่าย

30,000 - -30,000 -

รายละเอียดโครงการในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายและทีจ่่ายขาดเงินสะสม ทุนส้ารองสะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจ้าปีงบประมาณ

 พ.ศ. 2564  เทศบาลต้าบลถ้้าใหญ่  มีดังนี้

ยุทธศำสตรก์ำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำ
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ล ำดับที่ ยุทธศำสตร์ โครงกำร
แหล่งที่มำ

งบประมำณ
งบที่อนุมัติ เบกิจ่ำย โอนเพ่ิม/โอนลด

งบประมำณ

คงเหลือ
หมำยเหตุ

5 ยุทธศาสตร์การพฒันาด้าน

การศึกษา

โครงการสนับสนุนอาหารเสริม(นม) ศพด.

 และโรงเรียนสังกัด สพฐ

เทศบญัญัติ

งบประมาณ

รายจ่าย

1,763,000 1,365,685.76 -97,000 300,014.24

6 ยุทธศาสตร์การพฒันาด้าน

การศึกษา

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหาร

สถานศึกษา(อาหารกลางวนั) ศพด.

เทศบญัญัติ

งบประมาณ

รายจ่าย

980,000 795,160 -150,000 34,840

7 ยุทธศาสตร์การพฒันาด้าน

การศึกษา

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหาร

สถานศึกษา (อาหารกลางวนั) สพฐ.

เทศบญัญัติ

งบประมาณ

รายจ่าย

2,880,000 2,493,000 -353,900 33,100

8 ยุทธศาสตร์การพฒันาด้าน

การศึกษา

โครงการส่งเสริมการเรียนรู้และทศัน

ศึกษาแหล่งเรียนรู้ส้าหรับศูนย์พฒันาเด็ก

เล็ก

เทศบญัญัติ

งบประมาณ

รายจ่าย

30,000 - -30,000 -

9 ยุทธศาสตร์การพฒันาด้าน

การศึกษา

โครงการจัดหาครูและบคุลากรสนับสนุน

การศึกษาที่ขาดแคลน

เทศบญัญัติ

งบประมาณ

รายจ่าย

360,000 188,700 -150,000 21,300
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ล ำดับที่ ยุทธศำสตร์ โครงกำร
แหล่งที่มำ

งบประมำณ
งบที่อนุมัติ เบกิจ่ำย โอนเพ่ิม/โอนลด

งบประมำณ

คงเหลือ
หมำยเหตุ

10 ยุทธศาสตร์การพฒันาด้าน

การศึกษา

โครงการจัดกิจกรรมแสดงผลงานทาง

วชิาการ

เทศบญัญัติ

งบประมาณ

รายจ่าย

20,000 - -20,000 -

11 ยุทธศาสตร์การพฒันาด้าน

การศึกษา

โครงการประชุมผู้ปกครอง เทศบญัญัติ

งบประมาณ

รายจ่าย

30,000 - -30,000 -

12 ยุทธศาสตร์การพฒันาด้าน

การศึกษา

โครงการส่งเสริมการเรียนนอกสถานที่ เทศบญัญัติ

งบประมาณ

รายจ่าย

30,000 - -30,000 -

13 ยุทธศาสตร์การพฒันาด้าน

การศึกษา

โครงการส่งเสริมการเรียนนอกสถานที่ เทศบญัญัติ

งบประมาณ

รายจ่าย

30,000 - -30,000 -

14 ยุทธศาสตร์การพฒันาด้าน

การศึกษา

โครงการแข่งขันกีฬาเด็ก เทศบญัญัติ

งบประมาณ

รายจ่าย

30,000 - -30,000 -

15 ยุทธศาสตร์การพฒันาด้าน

การศึกษา

โครงการฝึกอบรม  สัมนาและทศันศึกษา

ดูงานครูและบคุลากรทางการศึกษา

เทศบญัญัติ

งบประมาณ

รายจ่าย

40,000 - -40,000 -



14

ล ำดับที่ ยุทธศำสตร์ โครงกำร
แหล่งที่มำ

งบประมำณ
งบที่อนุมัติ เบกิจ่ำย โอนเพ่ิม/โอนลด

งบประมำณ

คงเหลือ
หมำยเหตุ

16 ยุทธศาสตร์การพฒันาด้าน

ส่ิงแวดล้อม

โครงการจัดหาที่รองรับขยะในพื้นที่

ต้าบลถ้้าใหญ่

เทศบญัญัติ

งบประมาณ

รายจ่าย

100,000 144,295 +50,000         

-5,000

30,000 705

17 ยุทธศาสตร์การพฒันาด้าน

ส่ิงแวดล้อม

โครงการจ้างก้าจัดขยะในสถานที่เอกชน

หรือราชการ

เทศบญัญัติ

งบประมาณ

รายจ่าย

1,600,000 1,410,760.00 +583,000       -

730,588

41,652

18 ยุทธศาสตร์การพฒันาด้าน

ส่ิงแวดล้อม

โครงการบริหารจัดการขยะต้ังแต่ต้นทาง เทศบญัญัติ

งบประมาณ

รายจ่าย

40,000 - -40,000 -

19 ยุทธศาสตร์การพฒันาด้าน

การเมืองการปกครอง และ

บริหารจัดการ ภายใต้หลัก

ธรรมาภบิาล

โครงการประชุมประชาคมเพื่อจัดท้า

แผนพฒันาเทศบาล

เทศบญัญัติ

งบประมาณ

รายจ่าย

20,000 - -20,000 -

20 ยุทธศาสตร์การพฒันาด้าน

การเมืองการปกครอง และ

บริหารจัดการ ภายใต้หลัก

ธรรมาภบิาล

โครงการเทศบาลเคล่ือนที่พบประชาชน เทศบญัญัติ

งบประมาณ

รายจ่าย

25,000 - - 25000 -

ยุทธศำสตรก์ำรพัฒนำด้ำนสิ่งแวดล้อม

ยุทธศำสตรก์ำรพัฒนำด้ำนกำรเมืองกำรปกครอง และบรหิำรจัดกำรภำยใต้หลักธรรมำภบิำล
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ล ำดับที่ ยุทธศำสตร์ โครงกำร
แหล่งที่มำ

งบประมำณ
งบที่อนุมัติ เบกิจ่ำย โอนเพ่ิม/โอนลด

งบประมำณ

คงเหลือ
หมำยเหตุ

21 ยุทธศาสตร์การพฒันาด้าน

การเมืองการปกครอง และ

บริหารจัดการ ภายใต้หลัก

ธรรมาภบิาล

โครงการจัดกิจกรรมวนัเทศบาล เทศบญัญัติ

งบประมาณ

รายจ่าย

15,000 - - 15,000 -

22 ยุทธศาสตร์การพฒันาด้าน

การเมืองการปกครอง และ

บริหารจัดการ ภายใต้หลัก

ธรรมาภบิาล

โครงการฝึกอบรมและทศันศึกษาดูงาน

ของผู้บริหาร,,สมาชิกสภาเทศบาล, 

พนักงานเทศบาล,ลูกจ้างประจ้า,

พนักงานจ้าง,ผู้น้าชุมชนและกลุ่มองค์กร

ต่างๆ

เทศบญัญัติ

งบประมาณ

รายจ่าย

200,000 - -200,000 -

23 ยุทธศาสตร์การพฒันาด้าน

การเมืองการปกครอง และ

บริหารจัดการ ภายใต้หลัก

ธรรมาภบิาล

โครงการผลิตส่ือประชาสัมพนัธเ์กี่ยวกับ

เทศบาล

เทศบญัญัติ

งบประมาณ

รายจ่าย

110,000 105,000 -5,000 -

24 ยุทธศาสตร์การพฒันาด้าน

การเมืองการปกครอง และ

บริหารจัดการ ภายใต้หลัก

ธรรมาภบิาล

โครงการเลือกต้ังนายกเทศมนตรีและ

สมาชิกสภาเทศบาล

เทศบญัญัติ

งบประมาณ

รายจ่าย

1,300,000 2,132,429.82 +1,008,000     

   -175,500

70.18
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ล ำดับที่ ยุทธศำสตร์ โครงกำร
แหล่งที่มำ

งบประมำณ
งบที่อนุมัติ เบกิจ่ำย โอนเพ่ิม/โอนลด

งบประมำณ

คงเหลือ
หมำยเหตุ

25 ยุทธศาสตร์การพฒันาด้าน

การเมืองการปกครอง และ

บริหารจัดการ ภายใต้หลัก

ธรรมาภบิาล

โครงการเพิ่มประสิทธภิาพการจัดเก็บ

ภาษรีายได้

เทศบญัญัติ

งบประมาณ

รายจ่าย

35,000 32,928 -2,000 72.0

26 ยุทธศาสตร์การพฒันาด้าน

การเมืองการปกครอง และ

บริหารจัดการ ภายใต้หลัก

ธรรมาภบิาล

โครงการจัดท้าแผนที่ภาษแีละทะเบยีน

ทรัพย์สิน

เทศบญัญัติ

งบประมาณ

รายจ่าย

300,000 219,354.40 -60,600 45.60

27 ยุทธศาสตร์การพฒันาด้าน

การเมืองการปกครอง และ

บริหารจัดการ ภายใต้หลัก

ธรรมาภบิาล

โครงการสนับสนุนทบทวนปรับปรุง

พฒันาคุณภาพแผนชุมชน

เทศบญัญัติ

งบประมาณ

รายจ่าย

40,000 - -40,000 -

28 ยุทธศาสตร์การพฒันาด้าน

การเมืองการปกครอง และ

บริหารจัดการ ภายใต้หลัก

ธรรมาภบิาล

โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์

ในชุมชน

เทศบญัญัติ

งบประมาณ

รายจ่าย

3,000 - -3,000 -
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ล ำดับที่ ยุทธศำสตร์ โครงกำร
แหล่งที่มำ

งบประมำณ
งบที่อนุมัติ เบกิจ่ำย โอนเพ่ิม/โอนลด

งบประมำณ

คงเหลือ
หมำยเหตุ

29 ยุทธศาสตร์การพฒันาด้าน

การเมืองการปกครอง และ

บริหารจัดการ ภายใต้หลัก

ธรรมาภบิาล

สนับสนุนการจัดงานรัฐพธิอี้าเภอทุ่งสง เทศบญัญัติ

งบประมาณ

รายจ่าย

7,000 - -7,000 -

30 ยุทธศาสตร์การพฒันาด้าน

การเมืองการปกครอง และ

บริหารจัดการ ภายใต้หลัก

ธรรมาภบิาล

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม เทศบญัญัติ

งบประมาณ

รายจ่าย

20,000 - -20,000 -

31 ยุทธศาสตร์การพฒันาด้าน

เศรษฐกิจ

โครงการสนับสนุนการทอ่งเที่ยวถ้้าใหญ่สู่

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

เทศบญัญัติ

งบประมาณ

รายจ่าย

30,000 - -20,000 10,000

32 ยุทธศาสตร์การพฒันาด้าน

เศรษฐกิจ

โครงการสนับสนุนศูนย์บริการและ

ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจ้า

ต้าบล

เทศบญัญัติ

งบประมาณ

รายจ่าย

10,000 - -10,000 -

33 ยุทธศาสตร์การพฒันาด้าน

เศรษฐกิจ

โครงการสมทบกองทนุสวสัดิการชุมชน

ต้าบลถ้้าใหญ่

เทศบญัญัติ

งบประมาณ

รายจ่าย

200,000 - - 200,000

ยุทธศำสตรก์ำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจ
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ล ำดับที่ ยุทธศำสตร์ โครงกำร
แหล่งที่มำ

งบประมำณ
งบที่อนุมัติ เบกิจ่ำย โอนเพ่ิม/โอนลด

งบประมำณ

คงเหลือ
หมำยเหตุ

34 ยุทธศาสตร์การพฒันาด้าน

เศรษฐกิจ

สนับสนุนการด้าเนินงานใหก้ับกลุ่มอาชีพ

ต่าง ๆ ในชุมชน

เทศบญัญัติ

งบประมาณ

รายจ่าย

50,000 - -50,000 -

35 ยุทธศาสตร์การพฒันาด้าน

เศรษฐกิจ

โครงการสนับสนุนองค์กรสตรีต้าบล   ถ้้า

ใหญ่

เทศบญัญัติ

งบประมาณ

รายจ่าย

10,000 - -10,000 -

36 ยุทธศาสตร์การพฒันาด้าน

เศรษฐกิจ

โครงการสนับสนุนส่งเสริมชุมชนต้าบลถ้้า

ใหญ่

เทศบญัญัติ

งบประมาณ

รายจ่าย

20,000 15,000 +50,000         

 -55,000

-

37 ยุทธศาสตร์การพฒันาด้าน

โครงสร้างพื้นฐาน

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต        

เสริมเหล็กสายถ้้าพระหอ - ช่องชก   หมู่

ที่ 6

เทศบญัญัติ

งบประมาณ

รายจ่าย

1,580,000 - -1,580,000 -

โอนลดทั้งโครงกำร

38 ยุทธศาสตร์การพฒันาด้าน

โครงสร้างพื้นฐาน

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต        

เสริมเหล็กสายบา้นตาว  หมู่ที่ 1

เทศบญัญัติ

งบประมาณ

รายจ่าย

1,265,000 -1,265,000

โอนลดทั้งโครงกำร

ยุทธศำสตรก์ำรพัฒนำด้ำนโครงสรำ้งพ้ืนฐำน
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ล ำดับที่ ยุทธศำสตร์ โครงกำร
แหล่งที่มำ

งบประมำณ
งบที่อนุมัติ เบกิจ่ำย โอนเพ่ิม/โอนลด

งบประมำณ

คงเหลือ
หมำยเหตุ

39 ยุทธศาสตร์การพฒันาด้าน

โครงสร้างพื้นฐาน

โครงการปรับปรุงทอ่ระบายน้้า    บา้น

เปกิ หมู่ที่ 1

เทศบญัญัติ

งบประมาณ

รายจ่าย

316,000 +92,058 408,058

ยังไม่ลงนำม

40 ยุทธศาสตร์การพฒันาด้าน

โครงสร้างพื้นฐาน

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม

เหล็กซอยอ่าวอิแกะ หมู่ที่ 6 รหสัสายทาง

  ถ 88-009

เทศบญัญัติ

งบประมาณ

รายจ่าย

443,800 440,800 - 3,000 ด้าเนินการ

เรียบร้อยแล้ว

41 ยุทธศาสตร์การพฒันาด้าน

โครงสร้างพื้นฐาน

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม

เหล็กซอยหว้ยชัน  หมู่ที่ 4

เทศบญัญัติ

งบประมาณ

รายจ่าย

485,000 483,000 - 2,000 ด้าเนินการ

เรียบร้อยแล้ว

42 ยุทธศาสตร์การพฒันาด้าน

โครงสร้างพื้นฐาน

โครงการวางทอ่ลอดเหล่ียมสายวงัปริง 

หมู่ที่ 1

เงินสะสม 418,000 418,000.00 - - ด้าเนินการ

เรียบร้อยแล้ว

43 ยุทธศาสตร์การพฒันา   ด้าน

โครงสร้างพื้นฐาน

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  รหสั

ทางหลวงทอ้งถิ่น นศ.ถ.88040  สาย

หน้าอวด หมู่ที่ 5 บา้นนาตาแย้ม ต้าบล

ถ้้าใหญ่

เงินอุดหนุน

เฉพาะกิจ

4,915,000 3,200,000 - 1,715,000 ด้าเนินการ

เรียบร้อยแล้ว

44 ยุทธศาสตร์การพฒันา   ด้าน

โครงสร้างพื้นฐาน

ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟลัทติ์ก  

คอนกรีต รหสัทางหลวงทอ้งถิ่น นศ .ถ.

88099 สายเขาหน้าแดง หมู่ที่ 10

เงินอุดหนุน

เฉพาะกิจ

2,504,000 1,280,000 - 1,224,000 ด้าเนินการ

เรียบร้อยแล้ว
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ล ำดับที่ ยุทธศำสตร์ โครงกำร
แหล่งที่มำ

งบประมำณ
งบที่อนุมัติ เบกิจ่ำย โอนเพ่ิม/โอนลด

งบประมำณ

คงเหลือ
หมำยเหตุ

45 ยุทธศาสตร์การพฒันาด้าน

โครงสร้างพื้นฐาน

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม

เหล็กสายควนยาง หมู่ที่ 5

เงินสะสม 495,900 495,000.00 - - ด้าเนินการ

เรียบร้อยแล้ว

46 ยุทธศาสตร์การพฒันาด้าน

โครงสร้างพื้นฐาน

โครงการอุดหนุนการไฟฟา้ส่วนภมูิภาค

อ้าเภอทุ่งสงและการไฟฟา้ส่วนภมูิภาค

อ้าเภอร่อนพบิลูย์

เทศบญัญัติ

งบประมาณ

รายจ่าย

400,000 392,580.83 - 7,419.17

47 ยุทธศาสตร์การพฒันาด้าน

โครงสร้างพื้นฐาน

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม

เหล็กสายบา้นนางจิตร หมู่ที่ 1

เทศบญัญัติ

งบประมาณ

รายจ่าย

486,000 - - 486,000 ต้ังจ่ายเปน็รายการ

ใหม่

48 ยุทธศาสตร์การพฒันาด้าน

โครงสร้างพื้นฐาน

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม

เหล็กซอยหว้ยชัน หมู่ที่ 4

เทศบญัญัติ

งบประมาณ

รายจ่าย

464,000 - - 464,000 ต้ังจ่ายเปน็รายการ

ใหม่

49 ยุทธศาสตร์การพฒันาด้าน

โครงสร้างพื้นฐาน

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม

เหล็กสายจ้าปา - วงัใน หมู่ที่ 3

เทศบญัญัติ

งบประมาณ

รายจ่าย

1,639,000 - - 1,639,000 ต้ังจ่ายเปน็รายการ

ใหม่
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ล ำดับที่ ยุทธศำสตร์ โครงกำร
แหล่งที่มำ

งบประมำณ
งบที่อนุมัติ เบกิจ่ำย โอนเพ่ิม/โอนลด

งบประมำณ

คงเหลือ
หมำยเหตุ

50 ยุทธศาสตร์การพฒันาด้าน

โครงสร้างพื้นฐาน

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม

เหล็กสายช่องแอน - วงัใน หมู่ที่ 9

เทศบญัญัติ

งบประมาณ

รายจ่าย

533,000 - - 533,000 ต้ังจ่ายเปน็รายการ

ใหม่

51 ยุทธศาสตร์การพฒันาด้าน

โครงสร้างพื้นฐาน

โครงการก่อสร้างร้ัวและปรับปรุง    ภมูิ

ทศัน์ส้านักงานเทศบาลต้าบลถ้้าใหญ่ หมู่

ที่ 4

เทศบญัญัติ

งบประมาณ

รายจ่าย

4,878,000 - - 4,878,000 ต้ังจ่ายเปน็รายการ

ใหม่

52 ยุทธศาสตร์การพฒันาด้าน

โครงสร้างพื้นฐาน

โครงการขุดเจาะบอ่บาดาลพร้อม   หอ

ถังสูง  บา้นเขาหน้าผ้ึง หมู่ที่ 5

เทศบญัญัติ

งบประมาณ

รายจ่าย

1,135,633 - - 1,135,633 ต้ังจ่ายเปน็รายการ

ใหม่

53 ยุทธศาสตร์การพฒันาด้าน

โครงสร้างพื้นฐาน

โครงการขยายเขตจ้าหน่ายน้้าซอย

ทองค้าขาว - ซอยคึกฤทธิพ์ฒันา    หมู่ที่

 7

เทศบญัญัติ

งบประมาณ

รายจ่าย

157,556 - - 10,431 ต้ังจ่ายเปน็รายการ

ใหม่  ผูกพนั  

147,147

54 ยุทธศาสตร์การพฒันาด้าน

โครงสร้างพื้นฐาน

โครงการขยายเขตจ้าหน่ายน้้าถนนสาย

อ่าวอิแกะ    หมู่ที่ 6

เทศบญัญัติ

งบประมาณ

รายจ่าย

343,532 - - 343,532 ต้ังจ่ายเปน็รายการ

ใหม่  ผูกพนั
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ล ำดับที่ ยุทธศำสตร์ โครงกำร
แหล่งที่มำ

งบประมำณ
งบที่อนุมัติ เบกิจ่ำย โอนเพ่ิม/โอนลด

งบประมำณ

คงเหลือ
หมำยเหตุ

55 ยุทธศาสตร์การพฒันาด้าน

โครงสร้างพื้นฐาน

โครงการขุดลอกคลองโยงและวางทอ่

กล่องเกเบี้ยนปอ้งกันตล่ิงพงั  หมู่ที่ 7

เทศบญัญัติ

งบประมาณ

รายจ่าย

589,623 - - 589,623 ต้ังจ่ายเปน็รายการ

ใหม่

56 ยุทธศาสตร์การพฒันาด้าน

โครงสร้างพื้นฐาน

โครงการวางทอ่ลอดเหล่ียมถนนซอย

จ้าปาสามัคคี 4 หมู่ที่ 3

เทศบญัญัติ

งบประมาณ

รายจ่าย

535,700 - - 535,700 ต้ังจ่ายเปน็รายการ

ใหม่

57 ยุทธศาสตร์การพฒันาด้าน

โครงสร้างพื้นฐาน

โครงการขยายเขตระบบประปาจากนา

แย้ม - เขาหน้าแดง    หมู่ที่ 5

เทศบญัญัติ

งบประมาณ

รายจ่าย

609,299 - -598,632 10,667 ต้ังจ่ายเปน็รายการ

ใหม่

58 ยุทธศาสตร์การพฒันาด้าน

โครงสร้างพื้นฐาน

โครงการซ่อมแซมประปาภเูขา    ขนาด

ใหญ่ บา้นเปกิ หมู่ที่ 1

เทศบญัญัติ

งบประมาณ

รายจ่าย

402,500 402,427 - 73 ต้ังจ่ายเปน็รายการ

ใหม่

59 ยุทธศาสตร์การพฒันาด้าน

โครงสร้างพื้นฐาน

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม

เหล็กสายวงัแหง้ หมู่ที่ 9

เทศบญัญัติ

งบประมาณ

รายจ่าย

461,000 461,000 - - ต้ังจ่ายเปน็รายการ

ใหม่
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ล ำดับที่ ยุทธศำสตร์ โครงกำร
แหล่งที่มำ

งบประมำณ
งบที่อนุมัติ เบกิจ่ำย โอนเพ่ิม/โอนลด

งบประมำณ

คงเหลือ
หมำยเหตุ

60 ยุทธศาสตร์การพฒันาด้าน

โครงสร้างพื้นฐาน

จ้างเหมาบคุคลปฏบิติังาน            ใน

การดูแลระบบประปาหมู่บา้นเทศบาล

ต้าบลถ้้าใหญ่ ประจ้าปงีบประมาณ พ.ศ. 

2564

เทศบญัญัติ

งบประมาณ

รายจ่าย

120,000.00 140,666.65 +40,000         

-19,300

33.35

61 ยุทธศาสตร์การพฒันาด้าน

โครงสร้างพื้นฐาน

โครงการจ้างเหมาบคุคลปฏบิติังานเพื่อ

จัดเก็บข้อมูลด้านสาธารณูปโภคประจ้าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบญัญัติ

งบประมาณ

รายจ่าย

120,000.00 118,340.86 - 1,659.14

62 ยุทธศาสตร์การพฒันาด้าน

โครงสร้างพื้นฐาน

โครงการจ้างเหมาบคุคลปฏบิติังานดูแล

ไฟฟา้สาธารณะ และซ่อมแซมระบบ

ไฟฟา้ หมู่ที่ 1 - 10 พ.ศ. 2563

เทศบญัญัติ

งบประมาณ

รายจ่าย

120,000.00 119,642.86 - 12,333.35

63 ยุทธศาสตร์การพฒันาด้าน

โครงสร้างพื้นฐาน

โครงการจ้างเหมาบริการปรับปรุงภมูิ

ทศัน์สองข้างทาง หมู่ที่ 1 - 10

เทศบญัญัติ

งบประมาณ

รายจ่าย

360,000.00 268,387.09 -11,600 11,612.91

64 ยุทธศาสตร์การพฒันาด้าน

โครงสร้างพื้นฐาน

โครงการติดต้ังไฟฟา้สาธารณะ พร้อม

พาดสายไฟดับทกุชุมชน

เทศบญัญัติ

งบประมาณ

รายจ่าย

400,000.00 163,610.00 - 42.00
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ล ำดับที่ ยุทธศำสตร์ โครงกำร
แหล่งที่มำ

งบประมำณ
งบที่อนุมัติ เบกิจ่ำย โอนเพ่ิม/โอนลด

งบประมำณ

คงเหลือ
หมำยเหตุ

65 ยุทธศาสตร์การพฒันาด้าน

โครงสร้างพื้นฐาน

โครงการก่อสร้างเสาธงชาติส้านักงาน 

เทศบาลต้าบลถ้้าใหญ่

เทศบญัญัติ

งบประมาณ

รายจ่าย

63,570.00 - - 1,774.00 ต้ังจ่ายเปน็รายการ

ใหม่  ผูกพนั  1,774

66 ยุทธศาสตร์การพฒันาด้าน

โครงสร้างพื้นฐาน

โครงการซ่อมแซม หลุมบอ่ถนนในเขต

เทศบาลต้าบลถ้้าใหญ่

เทศบญัญัติ

งบประมาณ

รายจ่าย

250,000.00 307,200.00 +280,000

67 ยุทธศาสตร์การพฒันาด้าน

โครงสร้างพื้นฐาน

โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม ระบบ

ประปาหมู่บา้น หมู่ที่ 1-10

เทศบญัญัติ

งบประมาณ

รายจ่าย

1,000,000.00 343,914.20 - 656,086

68 ยุทธศาสตร์การพฒันาด้าน

โครงสร้างพื้นฐาน

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต        

เสริมเหล็กสายบา้นตาว  หมู่ที่ 1 -   หมู่ที่

 7  รหสัสายทาง นศ.ถ. 88-004

เงินอุดหนุน

เฉพาะกิจ

1,224,000 - - - อยู่ระหวา่ง

ด้าเนินการ

69 ยุทธศาสตร์การพฒันาด้าน

โครงสร้างพื้นฐาน

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต        

เสริมเหล็กสายวงัแหง้ (ช่องแอ่น ม.3- ม. 

9   รหสัสายทาง นศ.ถ. 88-070

เงินอุดหนุน

เฉพาะกิจ

1,715,000 - - - อยู่ระหวา่ง

ด้าเนินการ



25

ล ำดับที่ ยุทธศำสตร์ โครงกำร
แหล่งที่มำ

งบประมำณ
งบที่อนุมัติ เบกิจ่ำย โอนเพ่ิม/โอนลด

งบประมำณ

คงเหลือ
หมำยเหตุ

70 ยุทธศาสตร์การพฒันาด้าน

สังคมและคุณภาพชีวติ

โครงการเฝ้าระวงัปอ้งกันและควบคุม

โรคติดต่อ

เทศบญัญัติ

งบประมาณ

รายจ่าย

30,000 - -30,000 -

71 ยุทธศาสตร์การพฒันาด้าน

สังคมและคุณภาพชีวติ

โครงการสนับสนุนและส่งเสริมศูนย์

พฒันาครอบครัวในชุมชนต้าบลถ้้าใหญ่

เทศบญัญัติ

งบประมาณ

รายจ่าย

40,000 - -40,000 -

72 ยุทธศาสตร์การพฒันาด้าน

สังคมและคุณภาพชีวติ

โครงการรดน้้าด้าหวัผู้สูงอายุ เทศบญัญัติ

งบประมาณ

รายจ่าย

130,000 - -130,000 -

73 ยุทธศาสตร์การพฒันาด้าน

สังคมและคุณภาพชีวติ

โครงการสนับสนุนการแข่งขันกีฬา

ประจ้าต้าบลและการแข่งขันกีฬาต่าง ๆ

เทศบญัญัติ

งบประมาณ

รายจ่าย

300,000 - -300,000 -

74 ยุทธศาสตร์การพฒันาด้าน

สังคมและคุณภาพชีวติ

โครงการจัดซ้ือวสัดุอุปกรณ์กีฬาใหชุ้มชน

ในเขตเทศบาล

เทศบญัญัติ

งบประมาณ

รายจ่าย

50,000 - -50,000 -

ยุทธศำสตรก์ำรพัฒนำด้ำนสสังคมและคุณภำพชีวิต
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ล ำดับที่ ยุทธศำสตร์ โครงกำร
แหล่งที่มำ

งบประมำณ
งบที่อนุมัติ เบกิจ่ำย โอนเพ่ิม/โอนลด

งบประมำณ

คงเหลือ
หมำยเหตุ

75 ยุทธศาสตร์การพฒันาด้าน

สังคมและคุณภาพชีวติ

โครงการฝึกอบรมทกัษะกีฬาขั้นพื้นฐาน

ทกุประเภท

เทศบญัญัติ

งบประมาณ

รายจ่าย

40,000 - -40,000 -

76 ยุทธศาสตร์การพฒันาด้าน

สังคมและคุณภาพชีวติ

โครงการสนับสนุนส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ

แข่งขันกีฬาในระดับต่าง ๆ

เทศบญัญัติ

งบประมาณ

รายจ่าย

10,000 - -10,000 -

77 ยุทธศาสตร์การพฒันาด้าน

สังคมและคุณภาพชีวติ

โครงการสนับสนุน ศูนย์พฒันากีฬาและ

สุขภาพย่อย หมู่ที่ 1 - 10

เทศบญัญัติ

งบประมาณ

รายจ่าย

80,000 - -80,000 -

78 ยุทธศาสตร์การพฒันาด้าน

สังคมและคุณภาพชีวติ

โครงการส่งเสริมงานประเพณีศาสนาและ

วฒันธรรม

เทศบญัญัติ

งบประมาณ

รายจ่าย

50,000 - -50,000 -

79 ยุทธศาสตร์การพฒันาด้าน

สังคมและคุณภาพชีวติ

โครงการปฎบิติัธรรม เทศบญัญัติ

งบประมาณ

รายจ่าย

50,000 - -50,000 -
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ล ำดับที่ ยุทธศำสตร์ โครงกำร
แหล่งที่มำ

งบประมำณ
งบที่อนุมัติ เบกิจ่ำย โอนเพ่ิม/โอนลด

งบประมำณ

คงเหลือ
หมำยเหตุ

80 ยุทธศาสตร์การพฒันาด้าน

สังคมและคุณภาพชีวติ

โครงการฝึกอบรม/ทบทวนสมาชิก อปพร. เทศบญัญัติ

งบประมาณ

รายจ่าย

30,000 - -30,000 -

81 ยุทธศาสตร์การพฒันาด้าน

สังคมและคุณภาพชีวติ

โครงการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความ

เดือดร้อนจากสาธารณภยั

เทศบญัญัติ

งบประมาณ

รายจ่าย

469,400 46,492.00 -422,900 8.00

82 ยุทธศาสตร์การพฒันาด้าน

สังคมและคุณภาพชีวติ

โครงการฝึกซ้อมแผนสาธารณภยั เทศบญัญัติ

งบประมาณ

รายจ่าย

20,000 - -20,000 -

83 ยุทธศาสตร์การพฒันาด้าน

สังคมและคุณภาพชีวติ

โครงการปอ้งกันและแก้ไขปญัหา

อุบติัเหตุทางถนน

เทศบญัญัติ

งบประมาณ

รายจ่าย

30,000 26,577 -1,500 1,923

84 ยุทธศาสตร์การพฒันาด้าน

สังคมและคุณภาพชีวติ

โครงการจัดท้าปา้ยประชาสัมพนัธแ์จ้ง

เตือนเกี่ยวกับสาธารณภยั

เทศบญัญัติ

งบประมาณ

รายจ่าย

5,000 - -5,000 -
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ล ำดับที่ ยุทธศำสตร์ โครงกำร
แหล่งที่มำ

งบประมำณ
งบที่อนุมัติ เบกิจ่ำย โอนเพ่ิม/โอนลด

งบประมำณ

คงเหลือ
หมำยเหตุ

85 ยุทธศาสตร์การพฒันาด้าน

สังคมและคุณภาพชีวติ

โครงการปอ้งกันและแก้ไขปญัหายาเสพ

ติด ตามจ้านวนเปา้หมายที่ศูนย์

ปฏบิติัการปราบปรายาเสพติดอ้าเภอ 

(ศป.ปส.อ.) ก้าหนด

เทศบญัญัติ

งบประมาณ

รายจ่าย

10,000 - -10,000 -

86 ยุทธศาสตร์การพฒันาด้าน

สังคมและคุณภาพชีวติ

โครงการรณรงค์ความปลอดภยัทางถนน

สวมหมวกนิรภยั 100 เปอร์เซ็น

เทศบญัญัติ

งบประมาณ

รายจ่าย

20,000 - -20,000 -

87 ยุทธศาสตร์การพฒันาด้าน

สังคมและคุณภาพชีวติ

โครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เทศบญัญัติ

งบประมาณ

รายจ่าย

12,000,000 12,163,100 +200,000       -

30,000

6,900

88 ยุทธศาสตร์การพฒันาด้าน

สังคมและคุณภาพชีวติ

โครงการเบี้ยยังชีพคนพกิาร เทศบญัญัติ

งบประมาณ

รายจ่าย

3,500,000 3,185,800 -314,200 -

89 ยุทธศาสตร์การพฒันาด้าน

สังคมและคุณภาพชีวติ

โครงการเบี้ยยังชีพผู้ปว่ยเอดส์ เทศบญัญัติ

งบประมาณ

รายจ่าย

120,000 102,000 -18,000 -
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ล ำดับที่ ยุทธศำสตร์ โครงกำร
แหล่งที่มำ

งบประมำณ
งบที่อนุมัติ เบกิจ่ำย โอนเพ่ิม/โอนลด

งบประมำณ

คงเหลือ
หมำยเหตุ

90 ยุทธศาสตร์การพฒันาด้าน

สังคมและคุณภาพชีวติ

โครงการสมทบกองทนุประกันสุขภาพ

เทศบาลต้าบลถ้้าใหญ่

เทศบญัญัติ

งบประมาณ

รายจ่าย

280,000 -280,000 - -

91 ยุทธศาสตร์การพฒันาด้าน

สังคมและคุณภาพชีวติ

โครงการสนับสนุนงานประเพณีเดือนสิบ เทศบญัญัติ

งบประมาณ

รายจ่าย

15,000 - -15,000 -

92 ยุทธศาสตร์การพฒันาด้าน

สังคมและคุณภาพชีวติ

โครงการสนับสนุนการจัดงานเทศกาล

ประเพณีชักพระอ้าเภอทุ่งสง

เทศบญัญัติ

งบประมาณ

รายจ่าย

65,000 - -65,000 -

93 ยุทธศาสตร์การพฒันาด้าน

สังคมและคุณภาพชีวติ

โครงการงานประเพณีมาฆบชูาแหผ้่าขึ้น

ธาตุ

เทศบญัญัติ

งบประมาณ

รายจ่าย

4,000 - -4,000 -

94 ยุทธศาสตร์การพฒันาด้าน

สังคมและคุณภาพชีวติ

โครงการอุดหนุนวดัไตรวทิยาราม    ใน

การจัดงานประเพณีชักพระ

เทศบญัญัติ

งบประมาณ

รายจ่าย

40,000 - -40,000 -



30

ล ำดับที่ ยุทธศำสตร์ โครงกำร
แหล่งที่มำ

งบประมำณ
งบที่อนุมัติ เบกิจ่ำย โอนเพ่ิม/โอนลด

งบประมำณ

คงเหลือ
หมำยเหตุ

95 ยุทธศาสตร์การพฒันาด้าน

สังคมและคุณภาพชีวติ

โครงการอุดหนุนวดัจ้าปาวนารามในการ

จัดงานประเพณีชักพระ

เทศบญัญัติ

งบประมาณ

รายจ่าย

40,000 - -40,000 -

96 ยุทธศาสตร์การพฒันาด้าน

สังคมและคุณภาพชีวติ

โครงการอุดหนุนวดัถ้้าใหญ่ในการจัดงาน

ประเพณีชักพระ

เทศบญัญัติ

งบประมาณ

รายจ่าย

40,000 - -40,000 -

97 ยุทธศาสตร์การพฒันาด้าน

สังคมและคุณภาพชีวติ

โครงการอุดหนุนส้านักสงฆ์ถ้้าพระหอ ใน

การจัดงานประเพณีชักพระ

เทศบญัญัติ

งบประมาณ

รายจ่าย

40,000 - -40,000 -

98 ยุทธศาสตร์การพฒันาด้าน

สังคมและคุณภาพชีวติ

โครงการอุดหนุนวดันาตาแย้ม         ใน

การจัดงานประเพณีชักพระ

เทศบญัญัติ

งบประมาณ

รายจ่าย

40,000 - -40,000 -

99 ยุทธศาสตร์การพฒันาด้าน

สังคมและคุณภาพชีวติ

อุดหนุนศูนย์ปฏบิติัการร่วมในการ

ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครอง

ส่วนทอ้งถิ่นอ้าเภอทุ่งสง

เทศบญัญัติ

งบประมาณ

รายจ่าย

30,000 30,000 - -



31

ล ำดับที่ ยุทธศำสตร์ โครงกำร
แหล่งที่มำ

งบประมำณ
งบที่อนุมัติ เบกิจ่ำย โอนเพ่ิม/โอนลด

งบประมำณ

คงเหลือ
หมำยเหตุ

100 ยุทธศาสตร์การพฒันาด้าน

สังคมและคุณภาพชีวติ

โครงการสัตวป์ลอดโรคคนปลอดภยัจาก

โรคพษิสุนัขบา้

เทศบญัญัติ

งบประมาณ

รายจ่าย

75,000 - -75,000 -

101 ยุทธศาสตร์การพฒันาด้าน

สังคมและคุณภาพชีวติ

โครงการส้ารวจข้อมูลจ้านวนสัตวเ์ล้ียง

และขึ้นทะเบยีนตามโครงการสัตวป์ลอด

โรคคนปลอดภยัจากโรคพษิสุนัขบา้

เทศบญัญัติ

งบประมาณ

รายจ่าย

15,000 - -9,400 5,600

102 ยุทธศาสตร์การพฒันาด้าน

สังคมและคุณภาพชีวติ

โครงการจ้างเหมาบริการงานแพทย์ฉุกเฉิน เทศบญัญัติ

งบประมาณ

รายจ่าย

240,000 186,967.74 -53,000 32.26

103 ยุทธศาสตร์การพฒันาด้าน

สังคมและคุณภาพชีวติ

โครงการจ้างเหมาบริการเพิ่ม

ประสิทธภิาพการปฏบิติังานด้าน

สาธารณสุข

เทศบญัญัติ

งบประมาณ

รายจ่าย

360,000 315,094.42 44,900 5.58

104 ยุทธศาสตร์การพฒันาด้าน

สังคมและคุณภาพชีวติ

โครงการเฝ้าระวงัปอ้งกันและควบคุมการ

แพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่าสายพนัธ์

ใหม่ 2019

เงินอุดหนุน

เฉพาะกิจ

600,000 107,378.89 - 492,621.11



32

ล ำดับที่ ยุทธศำสตร์ โครงกำร
แหล่งที่มำ

งบประมำณ
งบที่อนุมัติ เบกิจ่ำย โอนเพ่ิม/โอนลด

งบประมำณ

คงเหลือ
หมำยเหตุ

105 ยุทธศาสตร์การพฒันาด้าน

สังคมและคุณภาพชีวติ

โครงการศูนย์พกัคอย ใกล้บา้น ใกล้ใจ เงินอุดหนุน

เฉพาะกิจ

500,000 38,631.00 - 461,369.00

106 ยุทธศาสตร์การพฒันาด้าน

สังคมและคุณภาพชีวติ

โครงการจัดต้ังศูนย์กักกันหรือสังเกตุ

อาการกลุ่มเส่ียงโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโร

นา 2013

เงินอุดหนุน

เฉพาะกิจ

100,000 32,845.00 - 67,155.00

107 ยุทธศาสตร์การพฒันาด้าน

สังคมและคุณภาพชีวติ

โครงการพฒันาคุณภาพชีวติ เด็ก คนชรา 

 คนพกิาร ผู้ด้อยโอกาส และผู้ปว่ยเอดส์

เทศบญัญัติ

งบประมาณ

รายจ่าย

70,000 - -70,000 -

108 ยุทธศาสตร์การพฒันาด้าน

สังคมและคุณภาพชีวติ

โครงการสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรม

ของสภาเด็กและเยาวชน

เทศบญัญัติ

งบประมาณ

รายจ่าย

50,000 - -50,000 -

109 ยุทธศาสตร์การพฒันาด้าน

สังคมและคุณภาพชีวติ

โครงการสนับสนุนศูนย์กีฬาและสุขภาพ

ย่อย หมู่ที่ 1 - 10

เทศบญัญัติ

งบประมาณ

รายจ่าย

80,000 - -61,800 18,200
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ล ำดับที่ ยุทธศำสตร์ โครงกำร
แหล่งที่มำ

งบประมำณ
งบที่อนุมัติ เบกิจ่ำย โอนเพ่ิม/โอนลด

งบประมำณ

คงเหลือ
หมำยเหตุ

110 ยุทธศาสตร์การพฒันาด้าน

สังคมและคุณภาพชีวติ

โครงการปอ้งกันและแก้ไขปญัหาไฟปา่

และหมอกควนัในพื้นที่ของเทศบาล

ต้าบลถ้้าใหญ่

เทศบญัญัติ

งบประมาณ

รายจ่าย

15,000 - -15,000 -

111 ยุทธศาสตร์การพฒันาด้าน

สังคมและคุณภาพชีวติ

โครงการรณรงค์ความปลอดภยัทางถนน

สวมหมวกนิรภยั 100 เปอร์เซ็น

เทศบญัญัติ

งบประมาณ

รายจ่าย

20,000 - -20,000 -

112 ยุทธศาสตร์การพฒันาด้าน

สังคมและคุณภาพชีวติ

โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพพนักงาน

ผู้ปฏบิติังานปอ้งกันและบรรเทาสาธาร

รณภยัและพนักงานเทศบาล

เทศบญัญัติ

งบประมาณ

รายจ่าย

50,000 - -50,000 -

113 ยุทธศาสตร์การพฒันาด้าน

สังคมและคุณภาพชีวติ

โครงการฝึกอบรมชุดปฏบิติัการ      จิต

อาสาภยัพบิติัประจ้าเทศบาลต้าบลถ้้าใหญ่

เทศบญัญัติ

งบประมาณ

รายจ่าย

150,000 - -150,000 -

114 ยุทธศาสตร์การพฒันาด้าน

สังคมและคุณภาพชีวติ

โครงการสนับสนุนเครือข่ายเฝ้าระวงัและ

เตือนภยัพบิติั

เทศบญัญัติ

งบประมาณ

รายจ่าย

100,000 - -100,000 -



34

ล ำดับที่ ยุทธศำสตร์ โครงกำร
แหล่งที่มำ

งบประมำณ
งบที่อนุมัติ เบกิจ่ำย โอนเพ่ิม/โอนลด

งบประมำณ

คงเหลือ
หมำยเหตุ

115 ยุทธศาสตร์การพฒันาด้าน

สังคมและคุณภาพชีวติ

โครงการปรับปรุงอาคารส้านักงาน

เทศบาลต้าบลถ้้าใหญ่ (หลังเก่า)

เทศบญัญัติ

งบประมาณ

รายจ่าย

209,800 - -209,800 -

116 ยุทธศาสตร์การพฒันาด้าน

สังคมและคุณภาพชีวติ

โครงการพระราชด้าริด้านสาธารณสุข 

จ้านวน  28 ชุมชน

เทศบญัญัติ

งบประมาณ

รายจ่าย

560,000 - -560,000 -
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ยุทธศำสตร์ จ ำนวนโครงกำร
กำรก่อหน้ีผูกพัน/

ลงนำมในสัญญำ
จ ำนวนโครงกำร กำรเบิกจ่ำยงบประมำณ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน

การศึกษา 6 5,259,796.00 6 5,259,796.00

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน

ส่ิงแวดล้อม 2 5,259,796.00 2 5,259,796.00

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน

การเมืองการปกครอง และ

บริหารจัดการภายใต้หลักธรร

มาภิบาล

4 2,509,712.22 4 2,509,712.22

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน

เศรษฐกิจ
1 15,000.00 1 15,000.00

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน

โครงสร้างพืน้ฐาน 18 11,889,155.22 15 7,677,355.52

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

และคุณภาพชีวติ
12 16,564,826.05 12 16,564,826.05

รวม 43 41,498,285.49 40 37,286,485.79

อีก 3  โครงการ ก้าลังด้าเนนิการ รอการเบกิจ่าย ได้แก่

1. ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายเขาหนา้แดง หมูท่ี่ 10  งบประมาณ 1,280,000  บาท

2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบา้นตาว หมูท่ี่ 1 -   หมูท่ี่ 7  งบประมาณ 1,216,800  บาท 

3 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวังแหง้ (ช่องแอ่น ม.3 -  ม. 9)  งบประมาณ 1,715,000  บาท

ฉ. กำรใชจ้่ำยงบประมำณ

               เทศบาลต้าบลถ้้าใหญ่ มีการใช้จ่ายงบประมาณในการด้าเนนิโครงการตามเทศบญัญัติงบประมาณรายจ่าย 

จ่ายขาดเงินสะสม และเงินอุดหนนุเฉพาะกิจ ประจ้าปงีบประมาณ พ .ศ. 2564 ต้ังแต่หว้งระยะเวลา เดือนตุลาคม 2563 ถึง

เดือนกันยายน 2564  โดยได้มีการก่อหนีผู้กพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 43 โครงการ จ้านวนเงิน   41,498,285.44  บาท 

มีการเบกิจ่ายงบประมาณจ้านวน 40 โครงการ จ้านวนเงิน 37,286,485.79  บาท  สามารถจ้าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

หมายเหตุ :    โครงการด้านโครงสร้างพื้นฐาน ลงนามสัญญา 18  โครงการ เบกิจ่าย 15  โครงการ
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ยุทธ

ศำสตร์
ชื่อโครงกำรตำมแผน

แหล่งที่

มำงบ

ประมำณ

งบอนุมัติ
โอนเพ่ิม/โอน

ลด
ลงนำมสัญญำ เบิกจ่ำย คงเหลือ

1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน

การศึกษา

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ

บริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการ

ศึกษา)

เทศบัญญัติ

งบประมาณ

รายจ่าย

135,600 +10,000        

 - 4,300

141,250 141,250 50

2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน

การศึกษา

โครงการสนับสนุนค่าจัดการ

เรียนการสอน (รายหัว)

เทศบัญญัติ

งบประมาณ

รายจ่าย

340,000 -64,000 276,000 276,000 -

3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน

การศึกษา

โครงการสนับสนุนอาหารเสริม

(นม) ศพด. และโรงเรียนสังกัด 

สพฐ

เทศบัญญัติ

งบประมาณ

รายจ่าย

1,763,000 -97,300 1,365,685.76 1,365,685.76 300,014.24

4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน

การศึกษา

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย

บริหารสถานศึกษา (อาหาร

กลางวนั) ศพด.

เทศบัญญัติ

งบประมาณ

รายจ่าย

980,000 -150,300 795,160 795,160 34,840

รายละเอียดโครงการในเทศบญัญัติงบประมาณ จ่ายขาดเงินสะสม และเงินอุดหนนุฉพาะกิจ ประจ้าปงีบประมาณ พ .ศ. 2564 ที่มีการก่อหนีผู้กพัน/ลงนามในสัญญา มีดังนี้

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำ
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ยุทธ

ศำสตร์
ชื่อโครงกำรตำมแผน

แหล่งที่

มำงบ

ประมำณ

งบอนุมัติ
โอนเพ่ิม/โอน

ลด
ลงนำมสัญญำ เบิกจ่ำย คงเหลือ

5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน

การศึกษา

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย

บริหารสถานศึกษา(อาหาร

กลางวนั) สพฐ.

เทศบัญญัติ

งบประมาณ

รายจ่าย

2,880,000 -353,900 2,493,000 2,493,000 33,100

6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน

การศึกษา

โครงการจัดหาครูและบุคลากร

สนับสนุนการศึกษาทีข่าดแคลน

เทศบัญญัติ

งบประมาณ

รายจ่าย

360,000 -150,000 188,700 188,700 21,300

7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน

ส่ิงแวดล้อม

โครงการจ้างก้าจัดขยะในสถานที่

เอกชนหรือราชการ

เทศบัญญัติ

งบประมาณ

รายจ่าย

1,600,000 +583,000      

 - 730,588

1,410,760.00 1,410,760.00 41,652.00

8 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน

ส่ิงแวดล้อม

โครงการจัดหาทีร่องรับขยะใน

พืน้ทีต้่าบลถ้้าใหญ่

เทศบัญญัติ

งบประมาณ

รายจ่าย

100,000 +50,000        

 -5,000

144,295 144,295 705.00

9 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน

การเมืองการปกครอง และ

บริหารจัดการ ภายใต้หลักธรร

มาภิบาล

โครงการผลิตส่ือประชาสัมพันธ์

เกี่ยวกับเทศบาล

เทศบัญญัติ

งบประมาณ

รายจ่าย

110,000.00 -5,000 105,000 105,000 -

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนสิ่งแวดล้อม

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรเมืองกำรบริหำร
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ยุทธ

ศำสตร์
ชื่อโครงกำรตำมแผน

แหล่งที่

มำงบ

ประมำณ

งบอนุมัติ
โอนเพ่ิม/โอน

ลด
ลงนำมสัญญำ เบิกจ่ำย คงเหลือ

10 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน

การเมืองการปกครอง และ

บริหารจัดการ ภายใต้หลักธรร

มาภิบาล

โครงการเลือกต้ัง

นายกเทศมนตรีและสมาชิกสภา

เทศบาล

เทศบัญญัติ

งบประมาณ

รายจ่าย

1,300,000 +1,008,000    

- 175,500

2,132,429.82 2,132,429.82 70.18

11 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน

การเมืองการปกครอง และ

บริหารจัดการ ภายใต้หลักธรร

มาภิบาล

โครงการเพิม่ประสิทธภิาพการ

จัดเก็บภาษีรายได้

เทศบัญญัติ

งบประมาณ

รายจ่าย

35,000 -2,000 32,928.00 32,928.00 72

12 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน

การเมืองการปกครอง และ

บริหารจัดการ ภายใต้หลักธรร

มาภิบาล

โครงการจัดท้าแผนทีภ่าษีและ

ทะเบียนทรัพย์สิน

เทศบัญญัติ

งบประมาณ

รายจ่าย

300,000 -60,600 239,354.40 239,354.40 45.60

13 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน

เศรษฐกิจ

โครงการสนับสนุนส่งเสริม

ชุมชนต้าบลถ้้าใหญ่

เทศบัญญัติ

งบประมาณ

รายจ่าย

20,000 +50,000        

  -55,000

15,000 15,000 -

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจ
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ยุทธ

ศำสตร์
ชื่อโครงกำรตำมแผน

แหล่งที่

มำงบ

ประมำณ

งบอนุมัติ
โอนเพ่ิม/โอน

ลด
ลงนำมสัญญำ เบิกจ่ำย คงเหลือ

14 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน

โครงสร้างพืน้ฐาน

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต

เสริมเหล็กซอยอ่าวอิแกะ หมู่ที ่6

 รหัสสายทาง ถ 88-009

เทศบัญญัติ

งบประมาณ

รายจ่าย

443,800 - 440,800.00 440,800.00 -

15 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน

โครงสร้างพืน้ฐาน

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต

เสริมเหล็กซอยห้วยชัน  หมู่ที ่4

เทศบัญญัติ

งบประมาณ

รายจ่าย

485,000 - 483,000.00 483,000.00 -

16 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน

โครงสร้างพืน้ฐาน

โครงการวางท่อลอดเหล่ียมถนน

สายวงัปลิง  หมู่ที ่1 เงินสะสม
418,000 - 418,000 418,000 -

17 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน

โครงสร้างพืน้ฐาน

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต

เสริมเหล็กสายควนยาง หมู่ที ่5

เงินสะสม 495,900 - 495,000 495,000 -

18 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน

โครงสร้างพืน้ฐาน

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

  รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.

88040  สายหน้าอวด หมู่ที ่5 

บ้านนาตาแย้ม ต้าบลถ้้าใหญ่

เงินอุดหนุน

ระบุ

วตัถุประสงค์/

เงินอุดหนุน

เฉพาะกิจ

4,915,000 - 3,200,000 3,200,000 -

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน
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ยุทธ

ศำสตร์
ชื่อโครงกำรตำมแผน

แหล่งที่

มำงบ

ประมำณ

งบอนุมัติ
โอนเพ่ิม/โอน

ลด
ลงนำมสัญญำ เบิกจ่ำย คงเหลือ

19 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน

โครงสร้างพืน้ฐาน

ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์

ติก  คอนกรีต รหัสทางหลวง

ท้องถิ่น นศ.ถ.88099 สายเขา

หน้าแดง หมู่ที ่10

เงินอุดหนุน

ระบุ

วตัถุประสงค์/

เงินอุดหนุน

เฉพาะกิจ

1,280,000 - 1,280,000 - 1,280,000

20 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน

โครงสร้างพืน้ฐาน

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต

เสริมเหล็กสายบ้านตาว  หมู่ที ่1

 -   หมู่ที ่7  รหัสสายทาง นศ.ถ.

 88-004

เงินอุดหนุน

เฉพาะกิจ

1,224,000 - 1,216,800 - 1,216,800

21 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน

โครงสร้างพืน้ฐาน

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต

เสริมเหล็กสายวงัแห้ง หมู่ที ่9

เทศบัญญัติ

งบประมาณ

รายจ่าย

461,000 - 461,000 461,000 -

22 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน

โครงสร้างพืน้ฐาน

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต

เสริมเหล็กสายวงัแห้ง (ช่องแอ่น

 ม.3-  ม. 9)  รหัสสายทาง 

นศ.ถ. 88-070

เงินอุดหนุน

เฉพาะกิจ

1,715,000 - 1,715,000 - 1,715,000
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ยุทธ

ศำสตร์
ชื่อโครงกำรตำมแผน

แหล่งที่

มำงบ

ประมำณ

งบอนุมัติ
โอนเพ่ิม/โอน

ลด
ลงนำมสัญญำ เบิกจ่ำย คงเหลือ

23 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน

โครงสร้างพืน้ฐาน

โครงการจ้างเหมาบุคคล

ปฏิบัติงานในการดูแลระบบ

ประปาหมู่บ้านเทศบาลต้าบลถ้้า

ใหญ่ ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.

 2563

เทศบัญญัติ

งบประมาณ

รายจ่าย

120,000.00 +40,000 140,666.65 140,666.65 -

24 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน

โครงสร้างพืน้ฐาน

โครงการซ่อมแซมประปาภูเขา

ขนาดใหญ่ บ้านเปิก หมู่ที ่1

เทศบัญญัติ

งบประมาณ

รายจ่าย

402,500 - 402,427 402,427 -

25 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน

โครงสร้างพืน้ฐาน

โครงการจ้างเหมาบุคคล

ปฏิบัติงานเพือ่จัดเก็บข้อมูลด้าน

สาธารณูปโภคประจ้าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบัญญัติ

งบประมาณ

รายจ่าย

120,000.00 - 118,340.86 118,340.86 -

26 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน

โครงสร้างพืน้ฐาน

โครงการจ้างเหมาบุคคล

ปฏิบัติงานดูแลไฟฟ้าสาธารณะ 

และซ่อมแซมระบบไฟฟ้า หมู่ที ่

1 - 10 พ.ศ. 2563

เทศบัญญัติ

งบประมาณ

รายจ่าย

120,000.00 - 119,642.86 119,642.86 -
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ยุทธ

ศำสตร์
ชื่อโครงกำรตำมแผน

แหล่งที่

มำงบ

ประมำณ

งบอนุมัติ
โอนเพ่ิม/โอน

ลด
ลงนำมสัญญำ เบิกจ่ำย คงเหลือ

27 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน

โครงสร้างพืน้ฐาน

โครงการจ้างเหมาบริการ

ปรับปรุงภูมิทัศน์สองข้างทาง 

หมู่ที ่1 - 10

เทศบัญญัติ

งบประมาณ

รายจ่าย

360,000.00 -11,600 268,387.09 268,387.09 -

28 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน

โครงสร้างพืน้ฐาน

โครงการซ่อมแซม หลุมบ่อถนน

ในเขตเทศบาลต้าบลถ้้าใหญ่

เทศบัญญัติ

งบประมาณ

รายจ่าย

250,000.00 +280,000 307,200.00 307,200.00 -

29 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน

โครงสร้างพืน้ฐาน

โครงการติดต้ังไฟฟ้าสาธารณะ 

พร้อมพาดสายไฟดับทุกชุมชน

เทศบัญญัติ

งบประมาณ

รายจ่าย

400,000.00 - 341,125.00 341,125.00 -

30 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน

โครงสร้างพืน้ฐาน

โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม 

ระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที ่1-10

เทศบัญญัติ

งบประมาณ

รายจ่าย

1,000,000.00 - 481,766.06 481,766.06 -

31 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน

โครงสร้างพืน้ฐาน

โครงการอุดหนุนการไฟฟ้าส่วน

ภูมิภาคอ้าเภอทุง่สงและการ

ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ้าเภอร่อน

พิบูลย์

เทศบัญญัติ

งบประมาณ

รายจ่าย

400,000 392,580.83 392,580.83 7,419.17
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ยุทธ

ศำสตร์
ชื่อโครงกำรตำมแผน

แหล่งที่

มำงบ

ประมำณ

งบอนุมัติ
โอนเพ่ิม/โอน

ลด
ลงนำมสัญญำ เบิกจ่ำย คงเหลือ

32 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

และคุณภาพชีวติ

โครงการช่วยเหลือประชาชนที่

ได้รับความเดือดร้อนจากสา

ธารณภัย

เทศบัญญัติ

งบประมาณ

รายจ่าย

469,400 -422,900 46,432.00 46,432.00 8.00

33 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

และคุณภาพชีวติ

โครงการป้องกันและแก้ไข

ปัญหาอุบัติเหตุทางถนน

เทศบัญญัติ

งบประมาณ

รายจ่าย

30,000 -1,500 26,577.00 26,577.00 1,923

34 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

และคุณภาพชีวติ

โครงการเบีย้ยังชีพผู้สูงอายุ เทศบัญญัติ

งบประมาณ

รายจ่าย

12,000,000 +200,000      

-30,000

12,163,100.00 12,163,100.00 6,900

35 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

และคุณภาพชีวติ

โครงการเบีย้ยังชีพคนพิการ เทศบัญญัติ

งบประมาณ

รายจ่าย

3,500,000 -314,200 3,185,800 3,185,800 -

36 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

และคุณภาพชีวติ

โครงการเบีย้ยังชีพผู้ป่วยเอดส์ เทศบัญญัติ

งบประมาณ

รายจ่าย

120,000       -18,000 102,000 102,000 -

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนสังคมและคุณภำพชีวิต
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ยุทธ

ศำสตร์
ชื่อโครงกำรตำมแผน

แหล่งที่

มำงบ

ประมำณ

งบอนุมัติ
โอนเพ่ิม/โอน

ลด
ลงนำมสัญญำ เบิกจ่ำย คงเหลือ

37 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

และคุณภาพชีวติ

โครงการสมทบกองทุนประกัน

สุขภาพเทศบาลต้าบลถ้้าใหญ่

เทศบัญญัติ

งบประมาณ

รายจ่าย

280,000 - 280,000 280,000 -

38 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

และคุณภาพชีวติ

อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมใน

การช่วยเหลือประชาชนของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

อ้าเภอทุง่สง

เทศบัญญัติ

งบประมาณ

รายจ่าย

30,000 - 30,000 30,000 -

39 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

และคุณภาพชีวติ

โครงการจ้างเหมาบริการงาน

แพทย์ฉุกเฉิน

เทศบัญญัติ

งบประมาณ

รายจ่าย

240,000       -53,000 186,967.74 186,967.74 32.26

40 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

และคุณภาพชีวติ

โครงการจ้างเหมาบริการเพิม่

ประสิทธภิาพการปฏิบัติงาน

ด้านสาธารณสุข

เทศบัญญัติ

งบประมาณ

รายจ่าย

360,000       -44,900 365,094.42 365,094.42 5.58
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ยุทธ

ศำสตร์
ชื่อโครงกำรตำมแผน

แหล่งที่

มำงบ

ประมำณ

งบอนุมัติ
โอนเพ่ิม/โอน

ลด
ลงนำมสัญญำ เบิกจ่ำย คงเหลือ

41 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

และคุณภาพชีวติ

โครงการเฝ้าระวงัป้องกันและ

ควบคุมการแพร่ระบาดของโรค

ไวรัสโคโรน่าสายพันธใ์หม่ 2019

เงินอุดหนุน

เฉพาะกิจ

600,000 - 107,378.89 107,378.89

42 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

และคุณภาพชีวติ

โครงการศูนย์พักคอย ใกล้บ้าน 

ใกล้ใจ

เงินอุดหนุน

เฉพาะกิจ

500,000 - 38,631.00 38,631.00

43 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

และคุณภาพชีวติ

โครงการจัดต้ังศูนย์กักกันหรือ

สังเกตอาการกลุ่มเส่ียงโรคติดต่อ

เชื้อไวรัสโคโรนา 2013

เงินอุดหนุน

เฉพาะกิจ

100,000 - 32,845.00 32,845.00
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จ ำ

นวน

งบ

ประมำณ

จ ำ

นวน

งบ

ประมำณ

จ ำ

นวน

งบ

ประมำณ

จ ำ

นวน

งบ

ประมำณ

จ ำ

นวน

งบ

ประมำณ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา

36 9,782,000.00 15 6,898,600.00 6 5,259,796.00 6 5,259,796.00 6 5,259,796.00

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่ิงแวดล้อม
14 20,055,000.00 3 1,740,000.00 2 5,259,796.00 2 5,259,796.00 2 5,259,796.00

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการ

ปกครอง และบริหารจัดการภายใต้หลักธรร

มาภิบาล
46 22,299,000.00 12 2,075,000.00 4 2,509,712.22 4 2,509,712.22 4 2,509,712.22

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
24 13,470,000.00 6 320,000.00 1 15,000.00 1 15,000.00 1 15,000

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน
168 270,731,500.00 33 30,430,113.00 18 11,889,155.22 15 7,677,355.52 15 7,677,355.52

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและ

คุณภาพชีวติ
61 25,266,264.00 47 20,773,200.00 12 16,564,826.05 12 16,564,826.05 12 16,564,826.05

รวม 349 361,603,764.00 116 62,236,913.00 43 41,498,285.49 40 37,286,485.79 40 37,286,485.79

รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินงำน ปี 2564

เทศบำลต ำบลถ้ ำใหญ่

เบิกจ่ำย 100%
ยุทธ

ศำสตร์

แผนกำรด ำเนินกำร

ทัง้หมด
อนุมัติงบประมำณ ลงนำมสัญญำ

ห้วงระยะเวลำ ตลุำคม  2563 - กันยำยน 2564
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จ ำ

นวน
ร้อยละ

จ ำ

นวน
ร้อยละ

จ ำ

นวน
ร้อยละ

จ ำ

นวน
ร้อยละ

จ ำ

นวน
ร้อยละ

จ ำ

นวน
ร้อยละ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน

การศึกษา
6 16.67 - - 30 83.33 - - - - 36 10.32

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน

ส่ิงแวดล้อม
2 14.29 - - 12 85.71 - - - - 14 4.01

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน

การเมืองการปกครองและบริหาร

จัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล

4 8.70 - - 41 89.13 - - - - 46 27.38

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน

เศรษฐกิจ 1 - - - 23 95.83 - - - - 24 6.88

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน

โครงสร้างพืน้ฐาน 15 8.93 15 8.93 138 82.14 - - 2.00 1.19 168 48.14

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

และคุณภาพชีวติ 12 19.67 - - 49 80.33 - - - - 61 17.48

รวม 40 11.46 15 4.30 139 39.83 - - 2.00 0.57 349

ห้วงระยะเวลำ ตลุำคม  2563 - เมษำยน 2564
รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินงำน ปี 2564

เทศบำลต ำบลถ้ ำใหญ่

จ ำนวนโครงกำรทัง้หมด
ยุทธ

ศำสตร์

จ ำนวนโครงกำรทีเ่สร็จ
จ ำนวนโครงกำรทีอ่ยู่

ระหว่ำงด ำเนินกำร

จ ำนวนโครงกำรทีย่ัง

ไม่ได้ด ำเนินกำร

จ ำนวนโครงกำรทีม่ี

กำรยกเลิก

จ ำนวนโครงกำรทีม่ีกำร

เพ่ิมเติม
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แผนภมูแิสดงจ ำนวนโครงกำร เปรียบเทียบตำมขัน้ตอน

เปรียบเทียบตำมยุทธศำสตร์

แผนภมูแิสดงมลูค่ำโครงกำร เปรียบเทียบตำมขัน้ตอน

เปรียบเทียบตำมยุทธศำสตร์

0 50 100 150 200 250 300 350 400

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการปกครอง และบริหารจัดการภายใต้หลัก
ธรรมาภิบาล 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 

รวม 

100% 
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1. โครงการสนบัสนนุค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการศึกษา)
งบประมาณ 141,250  บาท

2. โครงการสนบัสนนุค่าจัดการเรียนการสอน (รายหวั) งบประมาณ 276,000  บาท

3. โครงการสนบัสนนุอาหารเสริม (นม) ศพด. และโรงเรียนสังกัด สพฐ
งบประมาณ 1,365,685.76  บาท
4. โครงการสนบัสนนุค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน) ศพด.

งบประมาณ 795,160  บาท

5. โครงการสนบัสนนุค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน) สพฐ.

งบประมาณ 2,493,000  บาท

6. โครงการจัดหาครูและบคุลากรสนบัสนนุการศึกษาที่ขาดแคลน งบประมาณ 188,700  บาท

7. โครงการจัดหาท่ีรองรับขยะในพื้นที่ต้าบลถ้้าใหญ่ งบประมาณ 144,295  บาท

8. โครงการจ้างก้าจัดขยะในสถานที่เอกชนหรือราชการ งบประมาณ 1,410,760  บาท

9. โครงการผลิตส่ือประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับเทศบาล งบประมาณ 105,000  บาท

10. โครงการเลือกต้ังนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาล  งบประมาณ 2,132,429.82  บาท

11. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีรายได้ งบประมาณ 32,928  บาท

12. โครงการจัดท้าแผนที่ภาษีและทะเบยีนทรัพย์สิน งบประมาณ 239,354.40  บาท

13. โครงการโครงการสนบัสนนุส่งเสริมชุมชนต้าบลถ้้าใหญ่ งบประมาณ 15,000  บาท

14. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยอ่าวอิแกะ หมูท่ี่ 6   งบประมาณ 440,800  บาท

ช.ผลกำรด ำเนินงำน

          เทศบาลต้าบลถ้้าใหญ่ ได้ด้าเนนิการโครงการตามเทศบญัญัติงบประมาณ ป ี2564  ในเขตพื้นที่ โดยได้รับความ

ร่วมมือการส่งเสริมและสนบัสนนุจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพื้นที่ตลอดจนโครงการต่างๆ ประสบ

ผลส้าเร็จด้วยดี ก่อใหเ้กิดประโยชนแ์ก่ประชาชนท้ังในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง โดยมีผลการด้าเนนิงานที่ส้าคัญดังนี้
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15. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหว้ยชัน หมูท่ี่ 4   งบประมาณ 483,000  บาท

16. โครงการก่อสร้างท่อลอดเหล่ียมสายวังปลิง หมูท่ี่ 1   งบประมาณ 418,000  บาท
17. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายควนยาง หมูท่ี่ 5   งบประมาณ 495,000  บาท

18. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนา้อวด  หมูท่ี่ 5 งบประมาณ 3,200,000  บาท

19. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวังแหง้  หมูท่ี่ 9 งบประมาณ 461,000  บาท
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20. โครงการจ้างเหมาบคุคลปฏบิติังานในการดูแลระบบประปาหมูบ่า้นเทศบาลต้าบลถ้้าใหญ่  ประจ้าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2563 งบประมาณ 140,666.65  บาท

21. โครงการซ่อมแซมระบบประปาภเูขาขนาดใหญ่บา้นเปกิ  หมูท่ี่ 1 งบประมาณ 402,427  บาท
22. โครงการจ้างเหมาบคุคลปฏบิติังานเพื่อจัดเก็บข้อมูลด้านสาธารณูปโภค ประจ้าปงีบประมาณ     พ .ศ. 

2563 งบประมาณ 118,340.86  บาท
23. โครงการจ้างเหมาบคุคลปฏบิติังานดูแลไฟฟ้าสาธารณะ และซ่อมแซมระบบไฟฟ้า หมูท่ี่ 1 - 10 พ.ศ. 

2563 งบประมาณ 119,642.86  บาท

24. โครงการจ้างเหมาปรับภมูิทัศนส์องข้างทาง หมูท่ี่ 1 - 10  งบประมาณ 268,387.09  บาท

25. โครงการซ่อมแซมหลุ่มบอ่ถนนในเขตเทศบาลต้าบลถ้้าใหญ่  งบประมาณ 307,200  บาท

26. โครงการติดต้ังไฟฟ้าสาธารณะพร้อมพาดสายไฟดับทุกชุมชน  งบประมาณ 341,125  บาท

27. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมูบ่า้น หมูท่ี่ 1 - 10  งบประมาณ 481,766.06  บาท

28. โครงการอุดหนนุการไฟฟ้าส่วนภมูิภาคอ้าเภอทุ่งสงและการไฟฟ้าส่วนภมูิภาคอ้าเภอร่อนพิบลูย์

งบประมาณ 392,580.83  บาท

29. โครงการช่วยเหลือประชาชนท่ีได้รับความเดือดร้อนจากสาธารณภยั  งบประมาณ 46,432 บาท
30. โครงการปอ้งกันและแก้ไขปญัหาอุบติัเหตุทางถนน งบประมาณ 26,577  บาท
31. โครงการเบีย้ยังชีพผู้สูงอายุ งบประมาณ 12,163,100  บาท
32. โครงการเบีย้ยังชีพคนพิการ งบประมาณ 3,185,800  บาท
33. โครงการเบีย้ยังชีพผู้ปว่ยเอดส์ งบประมาณ 102,000  บาท
34. โครงการสมทบกองทุนประกันสุขภาพเทศบาลต้าบลถ้้าใหญ่ งบประมาณ 280,000  บาท
35. โครงการอุดหนนุศูนย์ปฏบิติัการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ้าเภอ

ทุ่งสง งบประมาณ 30,000  บาท
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36. โครงการจ้างเหมาบริการงานแพทย์ฉุกเฉิน งบประมาณ 186,967.74  บาท

37. โครงการจ้างเหมาบริการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏบิติังานด้านสาธารณสุข

งบประมาณ 365,094.42  บาท

38. โครงการเฝ้าระวังปอ้งกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไวรัสของโรคไวรัสโคโรนา่

สายพันธ์ใหม่ 2019 งบประมาณ 107,378.89  บาท

39. โครงการศูนย์พักคอย ใกล้บา้น ใกล้ใจ  งบประมาณ 38,631  บาท

40. โครงการจัดต้ังศูนย์กักกันหรือสังเกตุอาการกลุ่มเส่ียงโรคติดต่อเชื้อเชื้อไวรัสโคโรนา 2013

งบประมาณ 32,845  บาท

โครงกำรที่อยู่ระหว่ำงกำรด ำเนินงำน (รอกำรเบิกจ่ำย) ม ี3 โครงกำร ดงัน้ี

1. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายเขาหนา้แดง หมูท่ี่ 10  งบประมาณ 1,280,120  บาท

2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบา้นตาว หมูท่ี่ 1 -   หมูท่ี่ 7  งบประมาณ 1,216,800  บาท

3. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวังแหง้ (ช่องแอ่น ม. 3 - ม.9) งบประมาณ 1,715,000   บาท 

โครงกำรที่อยู่ระหว่ำงกำรด ำเนินงำน (เบิกตดัปีไว้)

1. โครงการปรับปรุงท่อระบายน้า้บา้นเปกิ  หมูท่ี่ 1  งบประมาณ 408,058     บาท
2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบา้นนางจิตร หมูท่ี่ 1  งบประมาณ     486,000   บาท
3. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยหว้ยชัน หมูท่ี่ 4        งบประมาณ     464,000   บาท

4. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจ้าปา - วังใน หมูท่ี่ 3  งบประมาณ  1,639,000   บาท

5. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายช่องแอน - วังใน หมูท่ี่ 9  งบประมาณ  533,000 บาท

10. โครงการขุดลอกคลองโยงและวางท่อกล่องเกเบีย้นปอ้งกันตล่ิงพัง  หมูท่ี่ 7 งบประมาณ  589,629  บาท
11. โครงการวางท่อลอดเหล่ียมถนนซอยจ้าปาสามัคคี 4 หมูท่ี่ 3 งบประมาณ  535,700  บาท

6. โครงการก่อสร้างร้ัวและปรับปรุงภมูิทัศนส้์านกังานเทศบาลต้าบลถ้้าใหญ่ หมูท่ี่ 4

งบประมาณ   4,878,000  บาท
7. โครงการขุดเจาะบอ่บาดาลพร้อมหอถังสูง บา้นเขาหนา้ผ้ึง หมูท่ี่ 5  งบประมาณ   1,135,633  บาท
8. โครงการขยายเขตจ้าหนา่ยน้า้ซอยทองค้าขาว - ซอยคึกฤทธิ์พัฒนา หมูท่ี่ 7
งบประมาณ  147,147  บาท
9. โครงการขยายเขตจ้าหนา่ยน้า้ถนนสายอ่าวอิแกะ  หมูท่ี่ 6  งบประมาณ  343,532  บาท
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             จากการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต้าบลถ้้าใหญ่ 

ประจ้าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564  ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของคณะกรรมการ  มีดังนี้

             ๑.  คณะกรรมการ ท่านเกษตรอ้าเภอทุ่งสง เสนอแนวทางการพัฒนาด้านเศรษฐกิจในเร่ืองการส่งเสริมและโป

รโมทไม้ผลในพื้นที่ ถือว่าพื้นที่ต้าบลถ้้าใหญ่เปน็พื้นที่ที่มีศักยภาพในการขับเคล่ือนในเร่ืองนี ้โดยได้ประชุมกับทางจังหวัด

หากไม่มีสถานการณ์โควิดในอนาคต จะจัดงานด้านการโปรโมทไม้ผลในพื้นที่ต้าบลถ้้าใหญ่ที่บา้นจ้าปาสองข้างทาง  โดย

กิจกรรมดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อเปน็กิจกรรมน้าร่องเพื่อส่งเสริมใหเ้กิดตลาดชุมชนโดยร่วมกับกรมทางหลวง  ในส่วนเกษตร

อ้าเภอทุ่งสง มีพื้นที่ของเกษตรอยู่ 3 ไร่ ต้องการใหเ้ปดิเปน็ตลาดชุมชน เพื่อรองรับ ไม้ผลในพื้นที่ สินค้าของกลุ่มแม่บา้น 

กลุ่มสินค้าโอท็อป และเชื่อมโยงกับเทศบาลเมืองทุ่งสงเปน็เมืองชุมทาง      ในการประชุมเกษตรอ้าเภอที่ผ่านมา โดย

กิจกรรมที่จะเกิดขึ้นจะประชุมร่วมกับเทศบาลต้าบลถ้้าใหญ่ เพื่อใหผู้้บริหารเทศบาลต้าบลถ้้าใหญ่พิจารณา

             ๒.      คณะกรรมการได้ดูรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาปทีี่ผ่านมา โครงการส่วนใหญ่เนน้ไปที่

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน และจากแบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชน  ประชาชนได้เสนอความคิดเหน็เพิ่มเติมใน

เร่ืองการส่งเสริมการออกก้าลังกาย โดยการสนบัสนนุเคร่ืองออกก้าลังกายใหก้ับชุมชน  ซ่ึงคณะกรรมการเหน็ด้วยกับการ

สนบัสนนุในเร่ืองนี้


