
ประกาศ เทศบาลต าบลถ ้าใหญ่

เรือ่ง การรายงานผลการด าเนนิงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

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

     ดว้ยระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการจัดท าแผนพัฒนาองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2548 

ขอ้ 30(5)  ก าหนดใหผู้บ้รหิารองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ เสนอผลการตดิตามและประเมนิผลตอ่ สภาทอ้งถิน่

คณะกรรมการพัฒนาทอ้งถิน่ และประกาศผลการตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนาใหป้ระชาชนทราบโดยท่ัวไป

อยา่งนอ้ยปีละหนึง่ครัง้ ภายในเดอืนธันวาคมของทกุปี

     ดังนัน้เพือ่การปฏบิัตใิหเ้ป็นไป ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการจัดท าแผนพัฒนาองคก์ร

ปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2548  ขอ้ 30(5)  และหนังสอืสั่งการทีเ่กีย่วขอ้ง เทศบาลต าบลถ ้าใหญ ่ จงึขอ

ประกาศผลการด าเนนิงานการจัดท างบประมาณ การใชจ้า่ย และผลการด าเนนิงาน รวมทัง้การตดิตามและ

ประเมนิผลแผนพัฒนาทอ้งถิน่ ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.  2557  มา เพือ่ใหป้ระชาชนไดม้สีว่นรว่มในการ

ตรวจสอบและก ากับการบรหิารจัดการ เทศบาลต าบลถ ้าใหญ ่ ดังนี้

ก. วสิยัทศัน์

"วสิยัทัศนก์วา้งไกล ใสใ่จวฒันธรรมและสิง่แวดลอ้ม ถงึพรอ้มโครงสรา้งพืน้ฐาน เนน้งานการมสีว่นรว่ม รวม

นอ้มน าเศรษฐกจิพอเพยีง"

ข. พนัธกจิ

1.สง่เสรมิพัฒนาดา้นการศกึษา ศาสนา วฒันธรรมและภมูปัิญญาทอ้งถิน่ และการเรยีนรูข้องประชาชนทกุ

รปูแบบ 

2.พัฒนาการทอ่งเทีย่วเชงิอนุรักษ์และสิง่แวดลอ้ม

3.สง่เสรมิพัฒนาดา้นเศรษฐกจิ การประกอบอาชพีดา้นเกษตรของประชาชน

4.สง่เสรมิการมสีว่นรว่มของภาครัฐ เอกชน และประชาชน โดยการพัฒนาดา้นการเมอืง การบรหิาร

5.การพัฒนาดา้นคมนาคมและสาธารณูปโภค

6.การพัฒนาดา้นคณุภาพชวีติ
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ค. ยทุธศาสตรก์ารพฒันา

ไดก้ าหนดยทุธศาสตรแ์ละแนวทางการพัฒนายทุธศาสตรไ์ว ้ 6  ยทุธศาสตร ์ ดังนี้

ยทุธศาสตรด์า้นการศกึษา

   1. การเพิม่ชอ่งทางและโอกาสการรับรูข้อ้มลูขา่วสารใหแ้กป่ระชาชน

   2. พัฒนาเด็กกอ่นวยัเรยีนและสนับสนุนทางดา้นการศกึษา

   3. พัฒนาศักยภาพกลุม่องคก์รภาคประชาชน

   4. สง่เสรมิดา้นศาสนา วฒันธรรมและภมูปัิญญาทอ้งถิน่

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นสิง่แวดลอ้ม

   1. บ าบัดและจัดการขยะ

   2. สรา้งจติส านกึและความตระหนักในการจัดการสิง่แวดลอ้มและด าเนนิการป้องกันมลภาวะ

   3. เพิม่ศักยภาพแหลง่ทอ่งเทีย่ว

ยทุธศาสตรด์า้นการเมอืง การบรหิาร

   1. สง่เสรมิการมสีว่นรว่มของประชาชน

   2. สง่เสรมิระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

   3. พัฒนาระบบการบรหิารจัดการองคก์รปกครองส่ว่นทอ้งถิน่

ยทุธศาสตรด์า้นเศรษฐกจิ

   1. พัฒนาและเพิม่ประสทิธภิาพการผลติ การตลาดใหแ้กเ่กษตรกร

   2. เพิม่ศักยภาพกลุม่ทนุองคก์รประชาชน

   3. พัฒนาแหลง่น ้าเพือ่การเกษตร

ยทุธศาสตรด์า้นคมนาคมและสาธารณูปโภค

   1. กอ่สรา้ง ปรับปรงุ บ ารงุ รักษาถนน สะพาน ทางเทา้ ทอ่ระบายน ้า

   2. สรา้งและปรับปรงุระบบประปา

ยทุธศาสตรด์า้นคณุภาพชวีติ

   1. พัฒนาคณุภาพชวีติตามเกณฑ ์ จปฐ

   2. ป้องกัน ตอ่ตา้นยาเสพตดิและรักษาความมปลอดภัย

   3. กอ่สรา้งและปรับปรงุศาสนาสถาน
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จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ

ยทุธศาสตรด์า้น

การศกึษา

74 12,642,800.00 53 10,190,000.00 48 6,470,000.00

ยทุธศาสตรก์าร

พัฒนาดา้น

สิง่แวดลอ้ม

7 7,800,000.00 13 17,360,000.00 13 9,950,000.00

ยทุธศาสตรด์า้น

การเมอืง การ

บรหิาร

45 44,024,000.00 24 5,340,000.00 20 5,530,000.00

ยทุธศาสตรด์า้น

เศรษฐกจิ

15 14,739,000.00 20 8,415,000.00 14 5,290,000.00

ยทุธศาสตรด์า้น

คมนาคมและ

สาธารณูปโภค

55 51,680,000.00 139 75,512,000.00 118 88,010,000.00

ยทุธศาสตรด์า้น

คณุภาพชวีติ

22 5,750,000.00 22 6,250,000.00 17 3,125,000.00

รวม 218 136,635,800.00 271 123,067,000.00 230 118,375,000.00

    เทศบาลต าบลถ ้าใหญ ่ ไดจั้ดท าแผนยทุธศาสตรก์ารพัฒนาและแผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ. 2557) ตาม

กระบวนการทีบ่ัญญัตไิวใ้นระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการจัดท าแผนพัฒนาองคก์รปกครองสว่น

ทอ้งถิน่ พ.ศ. 2548  โดยผา่นการมสีว่นรว่มของประชาชน เชน่ การจัดเวทปีระชาคม การประชมุกรรมการ

ชมุชน เพือ่รับฟังปัญหาและความตอ้งการทีแ่ทจ้รงิของประชาชนในพืน้ที ่ กอ่นน ามาจัดท าโครงการเพือ่

พัฒนาพืน้ที ่ ทีบ่รรจไุวใ้นแผนพัฒนา 3 ปี ตอ่ไป

   เทศบาลต าบลถ ้าใหญ ่ ไดป้ระกาศใชแ้ผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ. 2557)  เมือ่วันที ่ 28  มถินุายน    
พ.ศ.2556  โดยไดก้ าหนดโครงการทีจ่ะด าเนนิการตามแผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ. 2557)

ง. กำรวำงแผน

ยทุธศำสตร์
2557 2558 2559
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แผนภมูแิสดงจ ำนวนโครงกำร กำรจดัท ำแผน 3 ปี

เปรยีบเทยีบตำมยทุธศำสตร์

แผนภมูแิสดงมลูคำ่โครงกำร กำรจดัท ำแผน 3 ปี

เปรยีบเทยีบตำมยทุธศำสตร์

0 20 40 60 80 100 120 140 160

ยทุธศาสตรด์า้นการศกึษา 

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นสิง่แวดลอ้ม 

ยทุธศาสตรด์า้นการเมอืง การบรหิาร 

ยทุธศาสตรด์า้นเศรษฐกจิ 

ยทุธศาสตรด์า้นคมนาคมและสาธารณูปโภค 

ยทุธศาสตรด์า้นคณุภาพชวีติ 

2559 

2558 

2557 

0.00 40,000,000.00 80,000,000.00

ยทุธศาสตรด์า้นการศกึษา 

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นสิง่แวดลอ้ม 

ยทุธศาสตรด์า้นการเมอืง การบรหิาร 

ยทุธศาสตรด์า้นเศรษฐกจิ 

ยทุธศาสตรด์า้นคมนาคมและสาธารณูปโภค 

ยทุธศาสตรด์า้นคณุภาพชวีติ 

2559 

2558 

2557 
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ยทุธศำสตร์ โครงกำร
งบประมำณ

ตำมขอ้บญัญตั ิ

ยทุธศาสตรด์า้นการศกึษา 16 8,894,820.00

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นสิง่แวดลอ้ม 3 1,690,000.00

ยทุธศาสตรด์า้นการเมอืง การบรหิาร 23 5,890,000.00

ยทุธศาสตรด์า้นเศรษฐกจิ 3 220,000.00

ยทุธศาสตรด์า้นคมนาคมและสาธารณูปโภค 11 13,242,000.00

ยทุธศาสตรด์า้นคณุภาพชวีติ 6 12,046,500.00

รวม 62 41,983,320.00

      ผูบ้รหิาร ไดป้ระกาศใชข้อ้บัญญัตงิบประมาณ เมือ่วนัที ่ 1  พฤศจกิายน 2556  โดยมี

โครงการทีบ่รรจอุยูใ่นขอ้บัญญัตงิบประมาณ จ านวน 62 โครงการ งบประมาณ 41,983,320.00 บาท 
สามารถจ าแนกตามยทุธศาสตร ์ ไดด้ังนี ้        

จ. กำรจดัท ำงบประมำณ
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แผนภมูแิสดงจ ำนวนโครงกำร ทีไ่ดร้บัจดัสรรงบประมำณ

เปรยีบเทยีบตำมยทุธศำสตร์

แผนภมูแิสดงจ ำนวนโครงกำร ทีไ่ดร้บัจดัสรรงบประมำณ

เปรยีบเทยีบตำมยทุธศำสตร์

0 5 10 15 20 25

ยทุธศาสตรด์า้นการศกึษา 

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นสิง่แวดลอ้ม 

ยทุธศาสตรด์า้นการเมอืง การบรหิาร 

ยทุธศาสตรด์า้นเศรษฐกจิ 

ยทุธศาสตรด์า้นคมนาคมและสาธารณูปโภค 

ยทุธศาสตรด์า้นคณุภาพชวีติ 

โครงกำร 

โครงการ 

0.00 4,000,000.00 8,000,000.0012,000,000.00

ยทุธศาสตรด์า้นการศกึษา 

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นสิง่แวดลอ้ม 

ยทุธศาสตรด์า้นการเมอืง การบรหิาร 

ยทุธศาสตรด์า้นเศรษฐกจิ 

ยทุธศาสตรด์า้นคมนาคมและสาธารณูปโภค 

ยทุธศาสตรด์า้นคณุภาพชวีติ 

งบประมำณ 
ตำมขอ้บญัญตั ิ

งบประมาณ 
ตามขอ้บัญญัต ิ
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1. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นการศกึษา

ล ำดบั

ที่
โครงกำร

แหลง่ทีม่ำ

งบประมำณ

งบตำม

ขอ้บญัญตั ิ

วตัถุ

ประสงค์
ผลผลติ

1 โครงการปรับปรงุ

อนิเตอรเ์น็ตต าบล

50,000.00 เพือ่ให ้

ประชาชน

ไดรั้บขอ้มลู

ขา่วสารที่

รวดเร็ว 
ถกูตอ้ง

ปรับปรงุ จัดหา

เครือ่ง

คอมพวิเตอร์

ส าหรับบรกิาร

ประชาชน

2 โครงการจัดซือ้ที่

นอนใหเ้ด็กกอ่นวยั

เรยีนในศนูยพั์ฒนา

เด็กเล็ก

57,200.00 เพือ่ใหเ้ด็ก

กอ่นวยัเรยีน

ไดม้ทีีน่อน

เพยีงพอตอ่

ปรมิาณจ านวน

เด็กทีเ่พิม่ข ึน้

จัดซือ้ทีน่อนให ้

เด็กกอ่นวยัเรยีน

ในศนูยพั์ฒนา

เด็กเล็ก 
จ านวน3  ศนูย ์
รวมทัง้ส ิน้ 300

 ชดุ

3 โครงการวนัเด็ก

แหง่ชาติ

800,000.00 เพือ่ใหเ้ด็กได ้

ท ากจิกรรม

ตา่งๆในการ

สง่เสรมิความรู ้

และพัฒนาการ

ของเด็ก

จัดงานวนัเด็ก

แหง่ชาติ

4 โครงการอบรม

และศกึษาดงูาน 
"ศนูยเ์ยาวชน

ตน้แบบ"

30,000.00 เพือ่ศกึษา

เรยีนรูศ้นูย์

เยาวชน

ตน้แบบและ

น ามาปรับใช ้

ในการ

ด าเนนิงานได ้

ตามความ

เหมาะสม

จัดอบรมและ

ทัศนศกึษาดู

งานจ านวน 1 

ครัง้

5 โครงการพัฒนา

ครผููด้แูลเด็กและ

บคุลากรทางการ

ศกึษา

50,000.00 เพือ่สง่เสรมิ

บคุลากรใน

ศนูยพั์ฒนาเด็ก

เล็กใหม้ี

ประสทิธภิาพ

ไดต้าม

มาตรฐานที่

ก าหนด

จัดอบรม

บคุลากรของ

ศนูยพั์ฒนาเด็ก

เล็ก จ านวน 3

 ศนูย์

รายละเอยีดโครงการในขอ้บัญญัตงิบประมาณ เทศบาลต าบลถ ้าใหญ ่  มดีังนี้
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ล ำดบั

ที่
โครงกำร

แหลง่ทีม่ำ

งบประมำณ

งบตำม

ขอ้บญัญตั ิ

วตัถุ

ประสงค์
ผลผลติ

6 โครงการสง่เสรมิ

 สนับสนุนการให ้

ความรู ้

ภาษาอังกฤษ/

ภาษาจนีเพือ่

ความพรอ้มสู่

ประชาคมอาเซยีน

432,000.00 เพือ่ใหค้วามรู ้

 ทักษะในการ

ใช ้

ภาษาอังกฤษ

 / ภาษาจนี 
ในการเตรยีม

ความพรอ้ม

เขา้สูป่ระชาคม

อาเซยีน

สง่เสรมิ/

สนับสนุน

งบประมาณใน

การจัด

โครงการ / 

กจิกรรมทีใ่ห ้

ความรู ้

ภาษาอังกฤษ/

ภาษาจนีส าหรับ

เด็กนักเรยีน

7 โครงการแขง่ขนั

ทักษะดา้นวชิาการ

150,000.00 เพือ่สง่เสรมิ

ทักษะดา้น

วชิาการใหแ้ก่

เด็ก นักเรยีน

โรงเรยีน 

ในสงักัดสพฐ

สนับสนุนการสง่

นักเรยีนเขา้รว่ม

แขง่ขนัทักษะ

ดา้นวชิาการ

8 โครงการอาหาร

เสรมิ(นม)ใหศ้นูย์

พัฒนาเด็กเล็ก

และโรงเรยีนใน

ต าบลถ ้าใหญ่

1,925,420.00 เพือ่ให ้

นักเรยีนมี

สขุภาพ

รา่งกาย

แข็งแรง 
สมบรูณ์

สนับสนุนอาหาร

เสรมิ(นม) ให ้

เด็กนักเรยีนใน

ศนูยพั์ฒนาเด็ก

เล็กจ านวน 3 

ศนูยแ์ละ

โรงเรยีนใน

ต าบลถ ้าใหญ่

9 โครงการสนับสนุน

อาหารกลางวนั

ใหแ้กศ่นูยพั์ฒนา

เด็กเล็กและ

โรงเรยีนในต าบล

ถ ้าใหญ่

4,583,200.00 เพือ่ให ้

นักเรยีนที่

ไดรั้บประทาน

อาหาร

กลางวนัมี

สขุภาพ

รา่งกายแข็งแรง 

สนับสนุนอาหาร

กลางวนัใหเ้ด็ก

นักเรยีนในศนูย์

พัฒนาเด็กเล็ก

จ านวน 3 ศนูย์

 และโรงเรยีน

ในต าบลถ ้าใหญ่
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ล ำดบั

ที่
โครงกำร

แหลง่ทีม่ำ

งบประมำณ

งบตำม

ขอ้บญัญตั ิ

วตัถุ

ประสงค์
ผลผลติ

10 โครงการบัณฑติ

นอ้ย

50,000.00 เพือ่สรา้งความ

ประทับใจและ

ภาคภมูใิจ 
ทัง้ของเด็ก

และผูป้กครอง

ทีม่ตีอ่ครแูละ

 ศพด.

จัดกจิกรรม 
เชน่พธิมีอบ

ประกาศนยีบัตร

 , ฯลฯ ใหเ้ด็ก

นักเรยีนในศนูย์

พัฒนาเด็กเล็ก

จ านวน 3 ศนูย์

11 โครงการสง่เสรมิ

การเรยีนรูแ้ละ

ทัศนศกึษาแหลง่

เรยีนรูส้ าหรับศนูย์

พัฒนาเด็กเล็ก

50,000.00 เพือ่สง่เสรมิ

และให ้

ประสบการณ์

ในการเรยีนรู ้

แกบ่คุลากรใน

ศนูยพั์ฒนาเด็ก

เล็ก 

จัดอบรม/ทัศน

ศกึษาแหลง่

เรยีนรูส้ าหรับ

ศนูยพั์ฒนาเด็ก

เล็ก

12 โครงการสง่เสรมิ

 สนับสนุนการ

ด าเนนิงานให ้
อสม.

100,000.00 เพือ่สง่เสรมิ 
และสนับสนุน

ใหก้าร

ด าเนนิงาน

ตา่งๆของอสม.

มปีระสทิธภิาพ 

สนับสนุน

งบประมาณใน

การด าเนนิงาน

 / กจิกรรมตา่งๆ

ใหอ้สม.

13 โครงการสง่เสรมิ

และสนับสนุนการ

จัดงานรัฐพธิแีละ

ศาสนา

7,000.00 เพือ่สง่เสรมิ

และสนับสนุน

การจัดงานรัฐ

พธิแีละศาสนา



สง่เสรมิและ

สนับสนุนการจัด

งานรัฐพธิแีละ

ศาสนา
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ล ำดบั

ที่
โครงกำร

แหลง่ทีม่ำ

งบประมำณ

งบตำม

ขอ้บญัญตั ิ

วตัถุ

ประสงค์
ผลผลติ

14 โครงการสนับสนุน

กจิกรรมงาน

ประเพณีตา่งๆ

ประจ าต าบล/

หมูบ่า้น

400,000.00 เพือ่ให ้

ประชาชนมี

สว่นรว่มและ

อนุรักษ์

ประเพณีตา่ง ๆ

สนับสนุน

งบประมาณ 
ในการจัดงาน

ประเพณีตา่งๆ 
เชน่ตักบาตรวนั

ขึน้ปีใหม ่ ,วนั

ลอยกระทง, ชกั

พระงานสาร์

ทเดอืนสบิ, 

สงกรานตฯ์ลฯ

15 โครงการสง่เสรมิ

สนับสนุนการ

ด าเนนิงานของ

สภาวฒันธรรม

อ าเภอ

10,000.00 เพือ่สง่เสรมิ

และสนับสนุน

ศลิปวฒันธรรม

 ประเพณีใน

ชมุชน

อดุหนุน

งบประมาณให ้

สภาวฒันธรรม

อ าเภอทุง่สง

16 โครงการรดน ้าด า

หวัผูส้งูอายุ

200,000.00 เพือ่สง่เสรมิ

การอนุรักษ์

ประเพณี

วฒันธรรม

จัดกจิกรรมวนั

กตัญญรูดน ้าด า

หวัผูส้งูอายใุน

ต าบลถ ้าใหญ่

2. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นสิง่แวดลอ้ม

ล ำดบั

ที่
โครงกำร

แหลง่ทีม่ำ

งบประมำณ

งบตำม

ขอ้บญัญตั ิ

วตัถุ

ประสงค์
ผลผลติ

1 โครงการจัดหาที่

รองรับขยะใน

พืน้ทีต่ าบลถ ้าใหญ่

100,000.00 เพือ่ความ

สะอาด 
เรยีบรอ้ย

ภายในต าบล 

จัดหาภาชนะ

รองรับขยะ

ภายในพืน้ที่

ต าบลถ ้าใหญ่

2 โครงการอบรมให ้

ความรู ้ อสม.ใน

การคัดแยกขยะ

90,000.00 เพือ่ใหค้วามรู ้

แก ่ อสม.ใน

การคัดแยก

ขยะทีถ่กูตอ้ง

จัดอบรมให ้

ความรูแ้ก ่ อส

ม.ในต าบล
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ล ำดบั

ที่
โครงกำร

แหลง่ทีม่ำ

งบประมำณ

งบตำม

ขอ้บญัญตั ิ

วตัถุ

ประสงค์
ผลผลติ

3 โครงการจา้งเหมา

จัดเก็บขยะมลู

ฝอยไปก าจัด

1,500,000.00 เพือ่ลดภาระ

คา่ใชจ้า่ยดา้น

บคุคลในการ

จัดเก็บขยะ

จา้งเหมาบรกิาร

จัดเก็บ/ขนขยะ

มลูฝอยในพืน้ที่

ต าบลถ ้าใหญ่

3. ยทุธศาสตรก์ารเมอืงดา้นการบรหิาร

ล ำดบั

ที่
โครงกำร

แหลง่ทีม่ำ

งบประมำณ

งบตำม

ขอ้บญัญตั ิ

วตัถุ

ประสงค์
ผลผลติ

1 โครงการประชมุ

ประชาคมเพือ่

จัดท าแผนพัฒนา

เทศบาล

10,000.00 เพือ่จัดท า

แผนพัฒนา

เทศบาลโดย

ใหป้ระชาชนมี

สว่นรว่ม

ในการจัดท า

แผน

จัดประชมุ

ประชาคมเพือ่

รับฟังปัญหา

ความตอ้งการ

ของประชาชน

และจัดท า

แผนพัฒนาสามปี

2 โครงการเทศบาล

เคลือ่นทีพ่บ

ประชาชน

15,000.00 เพือ่สรา้ง

ความสมัพันธ์

อันดรีะหวา่ง

เทศบาลกับ

ประชาชน

จัดกจิกรรม

เทศบาล

เคลือ่นทีพ่บ

ประชาชน

3 โครงการจัด

กจิกรรมวนัเทศบาล

10,000.00 เพือ่เป็นการ

เสรมิสรา้ง

ความส าคัญให ้

เทศบาลและ

สง่เสรมิ 

ความสมัพันธ์

อันดรีะหวา่ง

เทศบาลกับ

ประชาชน

จัดกจิกรรมวนั

เทศบาล
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ล ำดบั

ที่
โครงกำร

แหลง่ทีม่ำ

งบประมำณ

งบตำม

ขอ้บญัญตั ิ

วตัถุ

ประสงค์
ผลผลติ

4 โครงการฝึกอบรม

และทัศนศกึษาดู

งานของผูบ้รหิาร

 ,สมาชกิสภา

เทศบาล, พนักงาน

เทศบาล

ลกูจา้งประจ า,

พนักงานจา้ง,ผูน้ า

ชมุชน และกลุม่

องคก์รตา่งๆ

600,000.00 เพือ่พัฒนา

ความรูแ้ละน า

ประสบการณ์ที่

ไดม้าปรับปรงุ

การปฏบิัตงิาน

ใหเ้กดิ

ประสทิธภิาพ 

จัดฝึกอบรม 
และทัศนศกึษา

ดงูานของ

ผูบ้รหิาร ,

สมาชกิสภา

เทศบาล

พนักงาน

เทศบาล, 

ลกูจา้งประจ า

พนักงานจา้ง,

ผูน้ าชมุชนและ

กลุม่องคก์รตา่งๆ

5 โครงการประดับ

ธงชาตแิละธงตรา

สญัลักษณ์เฉลมิ

พระเกยีรติ

พระบาทสมเด็จ

พระเจา้อยูห่วัและ

สมเด็จพระนาง

เจา้

พระบรมราชนินีาถ

33,000.00 เพือ่เป็นการ

แสดงออกถงึ

ความ

จงรักภักดตีอ่ 

พระบาทสมเด็จ

พระเจา้อยูห่วั

และสมเด็จ

พระนางเจา้-

พระบรมราชนินี

าถ 

จัดซือ้ธงชาติ

และธงตรา

สญัลักษณ์

6 โครงการจัดซือ้/

จัดหาวสัด ุ
ครภัุณฑอ์ปุกรณ์

เครือ่งมอืเครือ่งใช ้

ส าหรับการป้องกัน

และบรรเทาสา

ธารณภัย

730,000.00 เพือ่ใหม้ี

อปุกรณ์

เครือ่งมอื

เครือ่งใช ้

เพยีงพอใน

การปฏบิัตงิาน 

จัดซือ้ /จัดหา

 วสัด ุ
ครภัุณฑ ์
อปุกรณ์

เครือ่งมอื 
เครือ่งมอื

เครือ่งใชใ้นการ

ป้องกันและ

บรรเทาสา

ธารณภัย

7 โครงการฝึกอบรม

สมาชกิ อปพร.

30,000.00 เพือ่เพิม่

จ านวน

สมาชกิ อป

พร.ในต าบล 

ฝึกอบรม

สมาชกิ อปพร.
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ล ำดบั

ที่
โครงกำร

แหลง่ทีม่ำ

งบประมำณ

งบตำม

ขอ้บญัญตั ิ

วตัถุ

ประสงค์
ผลผลติ

8 โครงการ

ชว่ยเหลอื

ประชาชนทีไ่ดรั้บ

ความเดอืดรอ้น

จากสาธารณภัย

600,000.00 เพือ่ใหค้วาม

ชว่ยเหลอืและ

บรรทกุขใ์หแ้ก่

ประชาชนผู ้

ไดรั้บความ

เดอืนรอ้นจาก

สาธารณภัย

สนับสนุน

งบประมาณ ,

วสัด ุ ,อปุกรณ์

ตา่งๆทีไ่ดรั้บ

ความเสยีหาย

9 โครงการป้องกัน

และแกไ้ขปัญหา

อบุัตเิหตทุางถนน

80,000.00 เพือ่ความ

ปลอดภัยของ

ประชาชนใน

พืน้ที่

จัดกจิกรรมการ

รณรงคป้์องกัน

และแกไ้ข

ปัญหาอบุัตเิหตุ

ทางถนน

10 โครงการกอ่สรา้ง

อาคารส านักงาน

ทศบาลต าบลถ ้า

ใหญ ่ (แหง่ใหม)่

500,000.00 เพือ่ให ้

ประชาชนทีม่า

ตดิตอ่ราชการ

มคีวามสะดวก

 รวดเร็ว

มากขึน้

กอ่สรา้งอาคาร

ส านักงาน

เทศบาลต าบล

ถ ้าใหญ่

11 โครงการสง่เสรมิ

 สนับสนุนการ

ด าเนนิงานใหก้าร

ไฟฟ้าสว่นภมูภิาค

อ าเภอทุง่สง

460,000.00 เพือ่ขยายเขต

ไฟฟ้าในต าบล

ใหป้ระชาชน

ไดรั้บความ

สะดวกยิง่ข ึน้

อดุหนุน

งบประมาณ 
ใหก้ารไฟฟ้า

สว่นภมูภิาค

อ าเภอทุง่สง
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ล ำดบั

ที่
โครงกำร

แหลง่ทีม่ำ

งบประมำณ

งบตำม

ขอ้บญัญตั ิ

วตัถุ

ประสงค์
ผลผลติ

12 โครงการ

สนับสนุน

ทนุการศกึษา

ระดับปรญิญาตร ี
และปรญิญาโท

ส าหรับผูบ้รหิาร, 

สมาชกิสภา

เทศบาล, พนักงาน

เทศบาล

,ลกูจา้งประจ า 
และพนักงานจา้ง

ของเทศบาล

ต าบลถ ้าใหญ่

200,000.00 เพือ่สง่เสรมิ

และสนับสนุน

ใหบ้คุลากรใน

เทศบาลต าบล 

ถ ้าใหญม่กีาร

พัฒนาความรู ้

เพิม่ขีน้

สนับสนุน

ทนุการศกึษาใน

ระดับปรญิญา

ตร ี และ

ปรญิญาโท ให ้

ผูบ้รหิาร, 

สมาชกิสภา

เทศบาล 
พนักงาน

เทศบาล, 

ลกูจา้งประจ า

และพนักงาน

จา้งของ

เทศบาลต าบล

ถ ้าใหญ่

13 โครงการฝึกอบรม

ใหค้วามรูบ้คุลากร

เกีย่วกับการ

ปฏบิัตงิาน

194,000.00 เพือ่ให ้

บคุลากรมี

ความรู ้

ความสามารถ

ในการ

ปฏบิัตงิานได ้

อยา่งถกูตอ้ง

จัดฝึกอบรม

บคุลากรใน

เทศบาล

14 โครงการสง่เสรมิ

 สนับสนุนการ

ด าเนนิงานใหท้ี่

ท าการปกครอง

อ าเภอทุง่สง

152,000.00 เพือ่ใหก้าร

ด าเนนิงาน

เป็นไปอยา่ง

เรยีบรอ้ยมี

ประสทิธภิาพ 

อดุหนุน

งบประมาณใน

การด าเนนิงาน

ใหท้ีท่ าการ

ปกครองอ าเภอ

ทุง่สง
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ล ำดบั

ที่
โครงกำร

แหลง่ทีม่ำ

งบประมำณ

งบตำม

ขอ้บญัญตั ิ

วตัถุ

ประสงค์
ผลผลติ

15 โครงการสง่เสรมิ

สนับสนุนการ

ด าเนนิงานของ

ศนูยข์อ้มลู

ขา่วสารของ

องคก์รปกครอง

สว่นทอ้งถิน่ระดับ

อ าเภอ

25,000.00 เพือ่สนับสนุน

การด าเนนิงาน

ของศนูย์

ขอ้มลูขา่วสาร

ใหด้ าเนนิงาน

ไดอ้ยา่งมี

ประสทิธภิาพ 

อดุหนุน

งบประมาณ 
ใหแ้กอ่งคก์าร

บรหิารสว่น

ต าบลนาหลวง

เสนตาม

โครงการศนูย์

รวมขอ้มลู

ขา่วสารการซือ้

หรอืการจา้ง

ของอปท.ระดับ

อ าเภอ อ าเภอ

ทุง่สงประจ าปี

พ.ศ. 2557

16 โครงการผลติสือ่

ประชาสมัพันธ์

เกีย่วกับกจิการ

เทศบาล

100,000.00 เพือ่เผยแพร่

สือ่

ประชาสมัพันธ์

เกีย่วกับกจิการ

เทศบาล 

จัดท าสือ่

โฆษณาและสือ่

ประชาสมัพันธ์

เผยแพร ่ เชน่

 แผน่ปลวิ,

แผน่พับ,สปอร์

ทวทิย,ุโทรทัศน์

17 โครงการจัดท า

วารสาร

ประชาสมัพันธ์

เทศบาล

30,000.00 เพือ่

ประชาสมัพันธ์

ขา่วสารของ

เทศบาล 

จัดท าวารสาร

ประชาสมัพันธ์

เทศบาล
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ล ำดบั

ที่
โครงกำร

แหลง่ทีม่ำ

งบประมำณ

งบตำม

ขอ้บญัญตั ิ

วตัถุ

ประสงค์
ผลผลติ

18 โครงการเลอืกตัง้

นายกเทศมนตรี

และสมาชกิสภา

เทศบาล

5,000.00 -เพือ่ใหก้าร

ด าเนนิการ

เลอืกตัง้

เป็นไปดว้ย

ความเรยีบรอ้

และบรรลุ

วตัถปุระสงค์

- เพือ่เลอืกตัง้

นายกเทศมนตรี

และสมาชกิ

สภาเทศบาล

กรณีครบวาระ

หรอืต าแหน่ง

วา่งลง 

เป็นคา่ใชจ้า่ย

ตา่งๆในการ

ด าเนนิการ

เลอืกตัง้สมาชกิ

สภาเทศบาล

และ

นายกเทศมนตรี

19 โครงการเพิม่

ประสทิธภิาพการ

จัดเก็บภาษีรายได ้

20,000.00 -เพือ่สรา้ง

แรงจงูใจใน

การช าระภาษี 

-เพือ่อ านวย

ความสะดวก

ใหป้ระชาชน

ในการช าระภาษี

จัดท ากจิกรรม

ตา่งๆ

20 โครงการจัดท า

แผนทีภ่าษีและ

ทะเบยีนทรัพยส์นิ

150,000.00 เพือ่เพิม่

ประสทิธภิาพ

ในการจัดเก็บ

รายไดข้อง

เทศบาลให ้

เป็นไปอยา่ง

ถกูตอ้ง

เหมาะสม

จัดท าแผนที่

ภาษีและ

ทะเบยีนทรัพยส์นิ
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ล ำดบั

ที่
โครงกำร

แหลง่ทีม่ำ

งบประมำณ

งบตำม

ขอ้บญัญตั ิ

วตัถุ

ประสงค์
ผลผลติ

21 โครงการ

ซอ่มแซม วสัด ุ
ครภัุณฑ ์
เครือ่งมอืเครือ่งใช ้

ในส านักงาน

เทศบาล

400,000.00 เพือ่ใหม้วีสัดุ

 ครภัุณฑ์

เครือ่งมอื

เครือ่งใชอ้ยูใ่น

สภาพใชง้าน

ไดอ้ยา่ง

เพยีงพอ 

ซอ่มแซม 
วสัด ุ ครภัุณฑ์

 เครือ่งมอื 
เครือ่งใชใ้น

ส านักงาน

เทศบาล

22 โครงการจัดซือ้

วสัด ุ ครภัุณฑ์

เครือ่งมอืเครือ่งใช ้

ในส านักงาน

เทศบาล

746,000.00 เพือ่ใหม้วีสัดุ

 ครภัุณฑ ์
เครือ่งมอื

เครือ่งใชใ้น

การปฏบิัตงิาน

อยา่งเพยีงพอ 

จัดซือ้วสัด ุ
ครภัุณฑ ์
เครือ่งมอื 
เครือ่งใชต้า่งใน

ส านักงาน

23 โครงการจัดซือ้

รถยนตเ์พือ่ใชใ้น

กจิการของเทศบาล

800,000.00 เพือ่ความ

สะดวกในการ

ปฏบิัตงิานและ

การด าเนนิงาน

ของเทศบาลมี

ประสทิธภิาพ

มากขึน้

จัดซือ้รถยนต ์
เพือ่ใชใ้น

กจิการของ

เทศบาล

4. ยทุธศาตรก์ารพัฒนาดา้นเศรษฐกจิ

ล ำดบั

ที่
โครงกำร

แหลง่ทีม่ำ

งบประมำณ

งบตำม

ขอ้บญัญตั ิ

วตัถุ

ประสงค์
ผลผลติ

1 โครงการสนับสนุน

ศนูยบ์รกิารและ

ถา่ยทอด

เทคโนโลยกีารเกษ

ตรประจ าต าบล

20,000.00 เพือ่ใหก้าร

ปฏบิัตงิานของ

คณะกรรมการ

บรหิารศนูย์

เป็นไป 

อยา่งมี

ประสทิธภิาพ 

อดุหนุน

งบประมาณใน

การประชมุการ

ปฏบิัตงิาน 
และวสัดอุปุกรณ์
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ล ำดบั

ที่
โครงกำร

แหลง่ทีม่ำ

งบประมำณ

งบตำม

ขอ้บญัญตั ิ

วตัถุ

ประสงค์
ผลผลติ

2 โครงการอดุหนุน

กลุม่อาชพี ม.1-10

100,000.00 เพือ่ใหก้ลุม่

อาชพีเขม้แข็ง

สามารถ

พัฒนาต าบล

ไดอ้ยา่งมี

ประสทิธภิาพ 

อดุหนุน

งบประมาณกลุม่

อาชพีใหแ้ก่

กลุม่ผักสวนครัว

,กลุม่เลีย้งสตัว์

กลุม่เลีย้งปลา

,กลุม่ผักปลอด

สารพษิกลุม่ผา้

บาตกิ ฯลฯ

3 โครงการสนับสนุน

และสง่เสรมิกลุม่

อาชพี ม.1-10

100,000.00 เพือ่ใหก้ลุม่

อาชพีเขม้แข็ง

สามารถ

พัฒนาต าบล

ไดอ้ยา่งมี

ประสทิธภิาพ 

สนับสนุนและ

สง่เสรมิการให ้

ความรูแ้กก่ลุม่

อาชพีตา่งๆเชน่

 กลุม่ผักสวน

ครัว,กลุม่เลีย้ง

สตัย,์กลุม่เลีย้ง

ปลา,กลุม่

ดอกไมจั้นทร์

,กลุม่ผักปลอด

สารพษิ,กลุม่ผา้

บาตกิฯลฯ

5. ยทุธศาสตรด์า้นคมนาคมและสาธารณูปโภค

1 โครงการกอ่สรา้ง

หอถังประปาใน

ต าบลถ ้าใหญ่

1,050,000.00 เพือ่ให ้

ประชาชนมนี ้า

ส าหรับ

อปุโภค 
บรโิภค 

กอ่สรา้งหอถัง

ประปา

2 โครงการกอ่สรา้ง

ถนนคอนกรตีสาย

บา้นนายสมโชค-

วงัปรงิ (ซอยตน้

โก) ม.1

1,966,000.00 เพือ่ให ้

ประชาชน

ไดรั้บความ

สะดวก 
ปลอดภัยในการ

เดนิทางสญัจร 

กอ่สรา้งถนน

คอนกรตี 
ขนาด 4 x 500 

เมตร
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ล ำดบั

ที่
โครงกำร

แหลง่ทีม่ำ

งบประมำณ

งบตำม

ขอ้บญัญตั ิ

วตัถุ

ประสงค์
ผลผลติ

3 โครงการกอ่สรา้ง

ถนน คสล. สาย

น ้าตกปลวิ(น ้ารอบ)

 ม. 9

1,779,000.00 เพือ่ให ้

ประชาชน

ไดรั้บความ

สะดวก 
ปลอดภัยในการ

เดนิทางสญัจร 

กอ่สรา้งถนน 
คสล. ขนาด  
4 x 1,800 เมตร

4 โครงการกอ่สรา้ง

ถนน คสล. ซอย

หาดทรายขาวจาก

บา้นนางกล า่ - 

บา้นนายแกว้ ม. 4

1,348,000.00 เพือ่ให ้

ประชาชน

ไดรั้บความ

สะดวก 
ปลอดภัยในการ

เดนิทางสญัจร 

กอ่สรา้งถนนค

สล.ขนาดกวา้ง

 4 เมตร  ยาว

 500 เมตร

5 โครงการกอ่สรา้ง

ถนนลาดยางซอย

วงัคา้งคาว-ถนน

สายวดัถ ้าใหญ ่ - 

วดัถ ้าพระหอ  ม.

 4

1,444,000.00 เพือ่ให ้

ประชาชน

ไดรั้บความ

สะดวก 
ปลอดภัยในการ

เดนิทางสญัจร 

กอ่สรา้ง

ถนนลาดยาง 
ขนาดกวา้ง 4 

เมตร หนา 
0.15 เมตร 
ระยะทาง 400 

เมตร

6 โครงการบกุเบกิ /

 ปรับปรงุถนน

สายเชือ่มตอ่

บรเิวณถนนถ ้า

ใหญ ่ -  ถ ้าพระ

หอ ถงึบา้นสวน

เรยีน  ม.4

1,442,000.00 เพือ่ให ้

ประชาชน

ไดรั้บความ

สะดวก,

ปลอดภัยใน

การเดนิทาง 

บกุเบกิ/

ปรับปรงุถนน 
ระยะทาง

ประมาณ 700 ม.

7 โครงการกอ่สรา้ง

ถนน คสล. ซอย

วาสนา 3/1 ม.7

1,900,000.00 เพือ่ให ้

ประชาชน

ไดรั้บความ

สะดวก 
ปลอดภัยในการ

เดนิทางสญัจร 

กอ่สรา้งถนนค

สล.ขนาด  3 x

 500 เมตร 
พรอ้มครูะบายน ้า
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ล ำดบั

ที่
โครงกำร

แหลง่ทีม่ำ

งบประมำณ

งบตำม

ขอ้บญัญตั ิ

วตัถุ

ประสงค์
ผลผลติ

8 โครงการกอ่สรา้ง

ถนน คสล. สาย

สามแยกบา้นบน

ควน - บา้นหนา้

แดง ม. 10

746,000.00 เพือ่ให ้

ประชาชน

ไดรั้บความ

สะดวก 
ปลอดภัยในการ

เดนิทางสญัจร 

กอ่สรา้งถนน 
คสล. ขนาด  
4 x 1,000 เมตร

9 โครงการเสรมิ

ไหลท่างถนนสาย

โรงเรยีนมหาราช

 3 - บา้นเปิก ม.7

356,000.00 เพือ่ให ้

ประชาชน

ไดรั้บความ

สะดวกในการ

เดนิทางสญัจร 



เสรมิไหลท่าง

ถนน ระยะทาง

ประมาณ 500 

เมตร

10 โครงการกอ่สรา้ง

ถนนลาดยางจาก

ซอยปราณี -  

ซอยศรตีรัง ม. 2

758,000.00 เพือ่ให ้

ประชาชน

ไดรั้บความ

สะดวก 
ปลอดภัยในการ

เดนิทางสญัจร 

กอ่สรา้ง

ถนนลาดยาง 
ขนาดกวา้ง 4 

เมตร หนา 0.5

 เมตร

ระยะทาง 400 

เมตร

11 โครงการกอ่สรา้ง

ถนนลาดยางสาย

ควนอกู 2 หมูท่ี ่ 8

453,000.00 เพือ่ให ้

ประชาชน

ไดรั้บความ

สะดวก 
ปลอดภัยในการ

เดนิทางสญัจร 

กอ่สรา้ง

ถนนลาดยาง

ขนาดกวา้ง 4 

เมตร หนา 15

 ซ.ม.

ระยะทาง 350 

เมตร
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ล ำดบั

ที่
โครงกำร

แหลง่ทีม่ำ

งบประมำณ

งบตำม

ขอ้บญัญตั ิ

วตัถุ

ประสงค์
ผลผลติ

6. ยทุธศาสตรด์า้นคณุภาพชวีติ

1 โครงการเฝ้าระวงั

  ป้องกันและ

ควบคมุโรคตดิตอ่

100,000.00 เพือ่ป้องกัน

และระงับ

โรคตดิตอ่ 
เชน่ โรคพษิ

สนัุขบา้, โรค 

ไขเ้ลอืดออก 
ฯลฯ

สนับสนุนวสัด ุ
อปุกรณ์ในการ

ป้องกัน

โรคตดิตอ่ เชน่

วคัซนีป้องกัน

โรคพษิสนัุขบา้

 , สารเคมพี่น

หมอกควนัฯลฯ

2 โครงการอดุหนุน

สมทบทนุ

โครงการกองทนุ

ประกันสขุภาพ

280,000.00 เพือ่ใหก้าร

ด าเนนิงาน

ของกองทนุ

เป็นไปอยา่งมี

ประสทิธภิาพ 

สนับสนุน

งบประมาณเพือ่

ใชด้ าเนนิการใน

กองทนุฯ

3 โครงการสนับสนุน

การแขง่ขนักฬีา

ประจ าต าบลและ

การแขง่ขนักฬีา

ตา่งๆ

840,000.00 เพือ่ให ้

ประชาชนและ

เยาวชนต าบล

ไดท้ ากจิกรรม

รว่มกัน 

และมสีขุภาพ

อนามัยทีด่ ี

สนับสนุน

งบประมาณ

,วสัด ุ อปุกรณ์

ในการแขง่ขนั

กฬีาประจ า

ต าบลและการ

แขง่ขนักฬีาตา่งๆ

4 โครงการพัฒนา

คณุภาพชวีติเด็ก

คนชรา คน

พกิาร 
ผูด้อ้ยโอกาสและ

ผูป่้วยเอดส์

เงนิอดุหนุนแบบ

มวีตัถปุระสงค์

10,656,500.00 เพือ่สง่เสรมิ

การพัฒนา

คณุภาพชวีติ

เด็ก คนชรา

 คนพกิาร 

ผูด้อ้ยโอกาส

และผูป่้วยเอดส์

สง่เสรมิ /

สนับสนุน

งบประมาณ ให ้

เด็ก คนชรา 
คนพกิาร 
ผูด้อ้ยโอกาส

และผูป่้วยเอดส์
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ล ำดบั

ที่
โครงกำร

แหลง่ทีม่ำ

งบประมำณ

งบตำม

ขอ้บญัญตั ิ

วตัถุ

ประสงค์
ผลผลติ

5 โครงการอดุหนุน

กองทนุสวสัดกิาร

ชมุชนต าบลถ ้าใหญ่

120,000.00 เพือ่ใหก้าร

ด าเนนิงาน

ของกองทนุ

เป็นไปอยา่งมี

ประสทิธภิาพ 

กลุม่กองทนุ

สวสัดกิารชมุชน

ต าบลถ ้าใหญ่

5 โครงการจัดซือ้

วสัดกุฬีาให ้

หมูบ่า้นม.1-10

50,000.00 เพือ่ใหส้ง่เสรมิ

ใหเ้ด็ก 
เยาวชน

ประชาชน

สนใจการเลน่

กฬีา

มากขึน้

จัดซือ้วสัดุ

อปุกรณ์กฬีา

ตา่งๆใหห้มูบ่า้น
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ยทุธศำสตร์ โครงกำร
กำรกอ่หนีผู้กพนั/

ลงนำมในสญัญำ
โครงกำร

กำรเบกิจำ่ย

งบประมำณ

ยทุธศาสตรด์า้นการศกึษา 13 7,316,944.03 13 7,316,944.03

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้น

สิง่แวดลอ้ม
3 1,607,290.00 3 1,607,290.00

ยทุธศาสตรด์า้นการเมอืง 
การบรหิาร

14 3,524,898.02 14 3,524,898.00

ยทุธศาสตรด์า้นเศรษฐกจิ 1 20,000.00 1 20,000.00

ยทุธศาสตรด์า้นคมนาคม

และสาธารณูปโภค
5 5,280,000.00 5 5,259,912.00

ยทุธศาสตรด์า้นคณุภาพชวีติ 6 11,628,020.00 6 11,628,020.00

รวม 42 29,377,152.05 42 29,357,064.03

ฉ. กำรใชจ้ำ่ยงบประมำณ

    เทศบาลต าบลถ ้าใหญ ่ มกีารใชจ้า่ยงบประมาณในการด าเนนิโครงการตามขอ้บัญญัตงิบประมาณ 
โดยไดม้กีารกอ่หนี้ผกูพัน/ ลงนามในสญัญา รวม 42 โครงการ จ านวนเงนิ 29,377,152.05 บาท มกีาร

เบกิจา่ยงบประมาณจ านวน 42 โครงการ จ านวนเงนิ 29,357,064.03  ลา้นบาท สามารถจ าแนกตาม

ยทุธศาสตร ์ ไดด้ังนี้



รายละเอยีดโครงการในขอ้บัญญัตงิบประมาณ ทีม่กีารกอ่หนี้ผกูพัน/ลงนามในสญัญา มดีังนี้

ล าดับที่
ยทุธ

ศาสตร์
โครงการ

แหลง่ที่

มางบ

ประมาณ

งบตาม

ขอ้บัญญัติ

วงเงนิตาม

สญัญา
คูส่ญัญา วันทีเ่ซ็นสญัญา

ระยะเวลาการ

ด าเนนิ

งาน

1 ยทุธศาสตรด์า้น

การศกึษา

โครงการปรับปรงุ

อนิเตอรเ์น็ตต าบล
50,000.00

39,000.00 นายสมชาย 1/9/2557 5

2 ยทุธศาสตรด์า้น

การศกึษา

โครงการจัดซือ้ทีน่อนให ้

เด็กกอ่นวัยเรยีนในศนูย์

พัฒนาเด็กเล็ก

57,200.00
57,120.00 นางพรทพิย ์ บญุ

เจรญิ

16/4/2557 7

3 ยทุธศาสตรด์า้น

การศกึษา

โครงการวันเด็กแหง่ชาติ

800,000.00

44,200.00 บันทกึตกลงซือ้ 
11/2557

6/1/2557 5

96,500.00 บันทกึตกลงจา้ง

 13/2557

6/1/2557 6

12,750.00 นางสมใจ โท

ทอง(คา่เชา่ชดุ

การแสดง/

แตง่หนา้)

9/1/2557 3

35,602.00 รา้นมดีกีราฟฟิค 6/1/2557 1

18,000.00 บันทกึตกลงซือ้ 
12/2557

6/1/2557 6



ล าดับที่
ยทุธ

ศาสตร์
โครงการ

แหลง่ที่

มางบ

ประมาณ

งบตาม

ขอ้บัญญัติ

วงเงนิตาม

สญัญา
คูส่ญัญา วันทีเ่ซ็นสญัญา

ระยะเวลาการ

ด าเนนิ

งาน

99,000.00 บันทกึตกลงซือ้

ขาย 10/2557

6/1/2557 5

7,500.00 ใบสั่งจา้ง 
24/2557

7/1/2557 5

65,500.00 บันทกึตกลงการ

จา้ง 15/2557

10/1/2557 1

4 ยทุธศาสตรด์า้น

การศกึษา

โครงการพัฒนาครผููด้แูล

เด็กและบคุลากร

ทางการศกึษา

50,000.00

14,100.00 บคุลากรทางการ

ศกึษา ของ 
ศพด.เขต

เทศบาลถ ้าใหญ่

1/10/2556 365

5 ยทุธศาสตรด์า้น

การศกึษา

โครงการสง่เสรมิ 
สนับสนุนการใหค้วามรู ้

ภาษาองักฤษ/ภาษาจนี

เพือ่ความพรอ้มสู่

ประชาคมอาเซยีน

432,000.00

432,000.00 โรงเรยีนกวดวชิา

 อ ี แอนด ์ ดับ

พลวิ

2/1/2557 243



ล าดับที่
ยทุธ

ศาสตร์
โครงการ

แหลง่ที่

มางบ

ประมาณ

งบตาม

ขอ้บัญญัติ

วงเงนิตาม

สญัญา
คูส่ญัญา วันทีเ่ซ็นสญัญา

ระยะเวลาการ

ด าเนนิ

งาน

6 ยทุธศาสตรด์า้น

การศกึษา

โครงการแขง่ขนัทักษะ

ดา้นวชิาการ
150,000.00

35,000.00 ร.ร.บา้นน ้าพุ 21/1/2557 1

35,000.00 ร.ร.มหาราช 3 5/2/2557 1

30,000.00 ร.ร.บา้นนาตาแยม้ 3/2/2557 1

30,000.00 ร.ร.บา้นจ าปา 17/1/2557 1

20,000.00 ร.ร.วัดถ ้าใหญ่ 14/1/2557 1

7 ยทุธศาสตรด์า้น

การศกึษา

โครงการอาหารเสรมิ

(นม)ใหศ้นูยพั์ฒนาเด็ก

เล็กและโรงเรยีนใน

ต าบลถ ้าใหญ่

1,925,420.00

879,249.12 ม.ค.-57 1/11/2556 151

603,512.91 ม.ค.-57 16/5/2557 99



ล าดับที่
ยทุธ

ศาสตร์
โครงการ

แหลง่ที่

มางบ

ประมาณ

งบตาม

ขอ้บัญญัติ

วงเงนิตาม

สญัญา
คูส่ญัญา วันทีเ่ซ็นสญัญา

ระยะเวลาการ

ด าเนนิ

งาน

8 ยทุธศาสตรด์า้น

การศกึษา

โครงการสนับสนุน

อาหารกลางวันใหแ้ก่

ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กและ

โรงเรยีนในต าบลถ ้าใหญ่

4,583,200.00

484,000.00 ร.ร.บา้นนาตาแยม้ 20/12/2556 1

160,000.00 ร.ร.วัดถ ้าใหญ่ 20/12/2556 1

932,000.00 ร.ร.มหาราช 3 20/12/2556 1

548,000.00 ร.ร.บา้นจ าปา 20/12/2556 1

664,000.00 ร.ร.บา้นน ้าพุ 20/12/2556 1

128,640.00 ศพด.บา้นนาตา

แยม้

8/1/2557 1

868,320.00 ศพด.บา้นน ้าพุ 8/1/2557 1

460,960.00 ศพด.วัดไตร

วทิยาคม

8/1/2557 1



ล าดับที่
ยทุธ

ศาสตร์
โครงการ

แหลง่ที่

มางบ

ประมาณ

งบตาม

ขอ้บัญญัติ

วงเงนิตาม

สญัญา
คูส่ญัญา วันทีเ่ซ็นสญัญา

ระยะเวลาการ

ด าเนนิ

งาน

9 ยทุธศาสตรด์า้น

การศกึษา

โครงการสง่เสรมิ 
สนับสนุนการด าเนนิงาน

ให ้ อสม.
100,000.00

10,000.00 สนับสนุนการ

ด าเนนิงาน อส

ม.ม.2

25/3/2557 1

10,000.00 สนับสนุนการ

ด าเนนิงาน อส

ม.ม.3

25/3/2557 1

10,000.00 สนับสนุนการ

ด าเนนิงาน อส

ม.ม.7

25/3/2557 1

10,000.00 สนับสนุนการ

ด าเนนิงาน อส

ม.ม.8

25/3/2557 1

10,000.00 สนับสนุนการ

ด าเนนิงาน อส

ม.ม.9

25/3/2557 1

10,000.00 สนับสนุนการ

ด าเนนิงาน อส

ม.ม.1

26/3/2557 1

10,000.00 สนับสนุนการ

ด าเนนิงาน อส

ม.ม.6

21/4/2557 1



ล าดับที่
ยทุธ

ศาสตร์
โครงการ

แหลง่ที่

มางบ

ประมาณ

งบตาม

ขอ้บัญญัติ

วงเงนิตาม

สญัญา
คูส่ญัญา วันทีเ่ซ็นสญัญา

ระยะเวลาการ

ด าเนนิ

งาน

10,000.00 สนับสนุนการ

ด าเนนิงาน อส

ม.ม.4

24/4/2557 1

10,000.00 สนับสนุนการ

ด าเนนิงาน อส

ม.ม.5

24/4/2557 1

10,000.00 สนับสนุนการ

ด าเนนิงาน อส

ม.ม.10

24/4/2557 1

10 ยทุธศาสตรด์า้น

การศกึษา

โครงการสง่เสรมิและ

สนับสนุนการจัดงานรัฐ

พธิแีละศาสนา

7,000.00

7,000.00 โครงการรัฐพธิี 27/11/2556 1

11 ยทุธศาสตรด์า้น

การศกึษา

โครงการสนับสนุน

กจิกรรมงานประเพณี

ตา่งๆประจ าต าบล/

หมูบ่า้น
400,000.00

40,000.00 วัดไตรวทิยาคม/

ประเพณีชักพระ

27/8/2557 1



ล าดับที่
ยทุธ

ศาสตร์
โครงการ

แหลง่ที่

มางบ

ประมาณ

งบตาม

ขอ้บัญญัติ

วงเงนิตาม

สญัญา
คูส่ญัญา วันทีเ่ซ็นสญัญา

ระยะเวลาการ

ด าเนนิ

งาน

40,000.00 ส านักสงฆถ์ ้าพระ

หอ/ประเพณีชัก

พระ

29/9/2557 1

40,000.00 วัดนาตาแยม้ธรรม

มาราม/ประเพณี

ชักพระ

29/9/2557 1

40,000.00 วัดถ ้าใหญ/่

ประเพณีชักพระ

29/9/2557 1

40,000.00 วัดจ าปาวนาราม/

ประเพณีชักพระ

29/9/2557 1

12 ยทุธศาสตรด์า้น

การศกึษา

โครงการสง่เสรมิ

สนับสนุนการด าเนนิงาน

ของสภาวัฒนธรรมอ าเภอ

10,000.00

10,000.00 สภาวัฒนธรรม

ทอ้งถิน่อ าเภอทุง่

สง

24/2/2557 1

13 ยทุธศาสตรด์า้น

การศกึษา

โครงการรดน ้าด าหัว

ผูส้งูอายุ 200,000.00

56,000.00 24/2557 10/4/2557 2

44,950.00 35/2557 8/4/2557 3



ล าดับที่
ยทุธ

ศาสตร์
โครงการ

แหลง่ที่

มางบ

ประมาณ

งบตาม

ขอ้บัญญัติ

วงเงนิตาม

สญัญา
คูส่ญัญา วันทีเ่ซ็นสญัญา

ระยะเวลาการ

ด าเนนิ

งาน

18,000.00 23/2557 2/4/2557 3

3,500.00 28/2557 8/4/2557 3

36,000.00 26/2557 8/4/2557 3

36,100.00 27/2557 8/4/2557 3

5,440.00 27/2557 4/4/2557 5

14 ยทุธศาสตรก์ารพัฒนา

ดา้นสิง่แวดลอ้ม

โครงการจัดหาทีร่องรับ

ขยะในพืน้ทีต่ าบลถ ้าใหญ่

100,000.00

99,450.00 นายเอกรนิทร ์ จง

รัตน์

7/3/2557 1

15 ยทุธศาสตรก์ารพัฒนา

ดา้นสิง่แวดลอ้ม

โครงการอบรมให ้

ความรู ้ อสม.ในการคัด

แยกขยะ 90,000.00

15,120.00 48/2557 15/7/2557 7

70,000.00 อสม. 13/8/2557 1

16 ยทุธศาสตรก์ารพัฒนา

ดา้นสิง่แวดลอ้ม

โครงการจา้งเหมา

จัดเก็บขยะมลูฝอยไป

ก าจัด
1,500,000.00

711,360.00 สญัญาจา้งเลขที่

 1/2556 ลว.26

กนัยายน2556

1/10/2556 180

711,360.00 สญัญาจา้งเลขที่

 6/2557 ลว.19 

ม.ีค.2557

1/4/2557 183



ล าดับที่
ยทุธ

ศาสตร์
โครงการ

แหลง่ที่

มางบ

ประมาณ

งบตาม

ขอ้บัญญัติ

วงเงนิตาม

สญัญา
คูส่ญัญา วันทีเ่ซ็นสญัญา

ระยะเวลาการ

ด าเนนิ

งาน

17 ยทุธศาสตรด์า้น

การเมอืง การบรหิาร

โครงการประชมุ

ประชาคมเพือ่จัดท า

แผนพัฒนาเทศบาล
10,000.00

4,375.00 72/2557 9/6/2557 5

1,600.00 71/2557 6/6/2557 7

2,500.00 41/2557 9/6/2557 5

1,000.00 มหาวทิยาลัยราช

มงคลศรวีชิัย

9/7/2557 1

18 ยทุธศาสตรด์า้น

การเมอืง การบรหิาร

โครงการฝึกอบรมและ

ทัศนศกึษาดงูานของ

ผูบ้รหิาร ,สมาชกิสภา

เทศบาล, พนักงาน

เทศบาลลกูจา้งประจ า,

พนักงานจา้ง,ผูน้ า

ชมุชน และกลุม่

องคก์รตา่งๆ

600,000.00

2,000.00 38/2557 11/3/2557 1

4,914.00 21/2557 4/3/2557 5

96,200.00 21/2557 6/3/2557 5



ล าดับที่
ยทุธ

ศาสตร์
โครงการ

แหลง่ที่

มางบ

ประมาณ

งบตาม

ขอ้บัญญัติ

วงเงนิตาม

สญัญา
คูส่ญัญา วันทีเ่ซ็นสญัญา

ระยะเวลาการ

ด าเนนิ

งาน

475,549.00 พนักงาน/

ผูบ้รหิาร/สท.

1/10/2556 365

19 ยทุธศาสตรด์า้น

การเมอืง การบรหิาร

โครงการประดับธงชาติ

และธงตราสญัลักษณ์

เฉลมิพระเกยีรติ

พระบาทสมเด็จพระ

เจา้อยูห่ัวและสมเด็จ

พระนางเจา้

พระบรมราชนินีาถ

33,000.00

15,000.00 นายชัยยศ คง

สวุรรณ

28/11/2556 7

18,000.00 นายชัยยศ คง

สวุรรณ

5/8/2557 7

20 ยทุธศาสตรด์า้น

การเมอืง การบรหิาร

โครงการชว่ยเหลอื

ประชาชนทีไ่ดรั้บความ

เดอืดรอ้นจากสาธารณภัย

600,000.00

227,920.00 ประชาชน หมูท่ี่

 1-10 (จัดซือ้

เครือ่งอปุโภค

บรโิภคใหผู้ ้

ประสบอทุกภัย)

27/11/2556 7



ล าดับที่
ยทุธ

ศาสตร์
โครงการ

แหลง่ที่

มางบ

ประมาณ

งบตาม

ขอ้บัญญัติ

วงเงนิตาม

สญัญา
คูส่ญัญา วันทีเ่ซ็นสญัญา

ระยะเวลาการ

ด าเนนิ

งาน

150,155.00 ประชาชน หมูท่ี่

 1-10 (จัดซือ้

เครือ่งอปุโภค

บรโิภคใหผู้ ้

ประสบอทุกภัย)

28/11/2556 7

42,595.00 ชว่ยเหลอื

ผูป้ระสบภัยแลง้

28/3/2557 7

91,271.00 ชว่ยเหลอืผู ้

ประสบอทุกภัย

11/7/2557 7

21 ยทุธศาสตรด์า้น

การเมอืง การบรหิาร

โครงการป้องกนัและ

แกไ้ขปัญหาอบุัตเิหตุ

ทางถนน
80,000.00

17,500.00 17/2557 27/12/2556 7

680 25/2557 27/12/2556 7

21,000.00 คา่ตอบแทน อป

พร.(7 วันอนัตราย)

2/5/2557 1

17,500.00 นายสมนกึ โท

ทอง

7/4/2557 14



ล าดับที่
ยทุธ

ศาสตร์
โครงการ

แหลง่ที่

มางบ

ประมาณ

งบตาม

ขอ้บัญญัติ

วงเงนิตาม

สญัญา
คูส่ญัญา วันทีเ่ซ็นสญัญา

ระยะเวลาการ

ด าเนนิ

งาน

7,290.00 นายจรีพจน์

(อาหารเครือ่งดืม่

สงกรานต)์

7/4/2557 14

8,400.00 คา่ตอบแทน 
อพปร.

7/4/2557 14

22 ยทุธศาสตรด์า้น

การเมอืง การบรหิาร

โครงการสง่เสรมิ 
สนับสนุนการด าเนนิงาน

ใหก้ารไฟฟ้าสว่น

ภมูภิาคอ าเภอทุง่สง

460,000.00

410,062.02 การไฟฟ้าสว่น

ภมูภิาคอ าเภอทุง่

สง(ขยายเขต

ไฟฟ้าบา้นวังไทร

 ม.6)

11/9/2557 1

23 ยทุธศาสตรด์า้น

การเมอืง การบรหิาร

โครงการสง่เสรมิ 
สนับสนุนการด าเนนิงาน

ใหท้ีท่ าการปกครอง

อ าเภอทุง่สง
152,000.00

5,000.00 วันมาฆบชูา 26/2/2557 1

5,000.00 กจิกรรมทางศา

สนพธิี

26/2/2557 1



ล าดับที่
ยทุธ

ศาสตร์
โครงการ

แหลง่ที่

มางบ

ประมาณ

งบตาม

ขอ้บัญญัติ

วงเงนิตาม

สญัญา
คูส่ญัญา วันทีเ่ซ็นสญัญา

ระยะเวลาการ

ด าเนนิ

งาน

25,000.00 ทีท่ าการปกครอง

อ าเภอทุง่สง/

ประเพณีชักพระ

1/9/2557 1

15,000.00 ทีท่ าการปกครอง

อ าเภอทุง่สง/

เดอืนสบิ

29/7/2557 1

24 ยทุธศาสตรด์า้น

การเมอืง การบรหิาร

โครงการสง่เสรมิ

สนับสนุนการด าเนนิงาน

ของศนูยข์อ้มลูขา่วสาร

ขององคก์รปกครอง

สว่นทอ้งถิน่ระดับอ าเภอ

25,000.00

10,000.00 อบต.นาหลวงเสน 29/1/2557 1

25 ยทุธศาสตรด์า้น

การเมอืง การบรหิาร

โครงการผลติสือ่

ประชาสมัพันธเ์กีย่วกบั

กจิการเทศบาล
100,000.00

99,750.00 โรงพมิพด์ชีัย 
จ ากดั(ท าปฏทินิ)

6/12/2556 7



ล าดับที่
ยทุธ

ศาสตร์
โครงการ

แหลง่ที่

มางบ

ประมาณ

งบตาม

ขอ้บัญญัติ

วงเงนิตาม

สญัญา
คูส่ญัญา วันทีเ่ซ็นสญัญา

ระยะเวลาการ

ด าเนนิ

งาน

26 ยทุธศาสตรด์า้น

การเมอืง การบรหิาร

โครงการเพิม่

ประสทิธภิาพการจัดเก็บ

ภาษีรายได ้
20,000.00

17,280.00 บันทกึตกลงจา้ง

เลขที ่ 12/2557 

ลว.25 ธ.ค.2556

25/12/2556 5

2,100.00 ใบสั่งซือ้42/57 10/6/2557 3

600 ใบสั่งจา้งเลขที่

77/57

10/6/2557 3

27 ยทุธศาสตรด์า้น

การเมอืง การบรหิาร

โครงการจัดท าแผนที่

ภาษีและทะเบยีน

ทรัพยส์นิ

150,000.00

40,000.00 บันทกึตกลงจา้ง

เลจที ่ 36/2557 

ลงวันที ่ 29 เม.ย.

2557

1/5/2557 153

22,500.00 ใบสั่งจา้งเลขที่

38/57

16/5/2557 5

9,000.00 ใบสั่งจา้งเลขที่

79/57

10/6/2557 10

3,590.00 ใบสั่งซือ้เลขที่

47/57

1/7/2557 5



ล าดับที่
ยทุธ

ศาสตร์
โครงการ

แหลง่ที่

มางบ

ประมาณ

งบตาม

ขอ้บัญญัติ

วงเงนิตาม

สญัญา
คูส่ญัญา วันทีเ่ซ็นสญัญา

ระยะเวลาการ

ด าเนนิ

งาน

28 ยทุธศาสตรด์า้น

การเมอืง การบรหิาร

โครงการซอ่มแซม 
วัสด ุ ครภัุณฑ ์
เครือ่งมอืเครือ่งใชใ้น

ส านักงานเทศบาล
400,000.00

340,968.00 ส านักปลัด/กอง

คลัง/กองชา่ง/

กองการศกึษา/

กองสาธาฯ

1/10/2556 365

29 ยทุธศาสตรด์า้น

การเมอืง การบรหิาร

โครงการจัดซือ้วัสด ุ
ครภัุณฑเ์ครือ่งมอื

เครือ่งใชใ้นส านักงาน

เทศบาล 746,000.00

558,599.00 ส านักปลัด/กอง

คลัง/กองชา่ง/

กองการศกึษา/

กองสาธาฯ

1/10/2556 365

30 ยทุธศาสตรด์า้น

การเมอืง การบรหิาร

โครงการจัดซือ้รถยนต์

เพือ่ใชใ้นกจิการของ

เทศบาล
800,000.00

755,000.00 บรษัิท จ.วนิติ 
จ ากดั/เลขที่

สญัญา 1/2557

22/7/2557 30

31 ยทุธศาสตรด์า้น

เศรษฐกจิ

โครงการสนับสนุนและ

สง่เสรมิกลุม่อาชพี ม.

1-10
100,000.00

20,000.00 กลุม่สตรตี าบลถ ้า

ใหญ่

22/5/2557 1



ล าดับที่
ยทุธ

ศาสตร์
โครงการ

แหลง่ที่

มางบ

ประมาณ

งบตาม

ขอ้บัญญัติ

วงเงนิตาม

สญัญา
คูส่ญัญา วันทีเ่ซ็นสญัญา

ระยะเวลาการ

ด าเนนิ

งาน

32 ยทุธศาสตรด์า้น

คมนาคมและ

สาธารณูปโภค

โครงการกอ่สรา้งถนน 
คสล. ซอยหาด

ทรายขาวจากบา้นนาง

กล า่ - บา้นนายแกว้ ม.

 4 1,348,000.00

1,344,000.00 เทพหัสดนิ

กอ่สรา้ง/เลขที่

สญัญา 11/2557

30/5/2557 60

33 ยทุธศาสตรด์า้น

คมนาคมและ

สาธารณูปโภค

โครงการกอ่สรา้ง

ถนนลาดยางซอยวัง

คา้งคาว-ถนนสายวัดถ ้า

ใหญ ่ - วัดถ ้าพระหอ 
 ม. 4 1,444,000.00

1,426,000.00 หจก.ไทยถริโรจน์

กอ่สรา้ง/เลขที่

สญัญา 13/2557

1/7/2557 60

34 ยทุธศาสตรด์า้น

คมนาคมและ

สาธารณูปโภค

โครงการบกุเบกิ / 

ปรับปรงุถนนสาย

เชือ่มตอ่บรเิวณถนนถ ้า

ใหญ ่ -  ถ ้าพระหอ ถงึ

บา้นสวนเรยีน  ม.4

1,442,000.00

1,314,000.00 หจก.โชค

บัญชาการโยธา/

เลขทีส่ญัญา 
15/2557

21/7/2557 60



ล าดับที่
ยทุธ

ศาสตร์
โครงการ

แหลง่ที่

มางบ

ประมาณ

งบตาม

ขอ้บัญญัติ

วงเงนิตาม

สญัญา
คูส่ญัญา วันทีเ่ซ็นสญัญา

ระยะเวลาการ

ด าเนนิ

งาน

35 ยทุธศาสตรด์า้น

คมนาคมและ

สาธารณูปโภค

โครงการกอ่สรา้งถนน 
คสล. สายสามแยกบา้น

บนควน - บา้นหนา้

แดง ม. 10
746,000.00

744,000.00 บรษัิท ผาทอง 
24 จ ากดั/เลขที่

สญัญา 12/2557

1/7/2557 60

36 ยทุธศาสตรด์า้น

คมนาคมและ

สาธารณูปโภค

โครงการกอ่สรา้ง

ถนนลาดยางสายควน

อกู 2 หมูท่ี ่ 8
453,000.00

452,000.00 ก.ย.-57 22/5/2557 60

37 ยทุธศาสตรด์า้น

คณุภาพชวีติ

โครงการเฝ้าระวัง  
ป้องกนัและควบคมุ

โรคตดิตอ่ 100,000.00

47,200.00 25/1/1957 11/3/2557 3

1,200.00 หจก.ทุง่สงบรกิาร 26/11/2556 1

420 นางจนติย ์ ศรเีสน 2/1/2557 7

36,000.00 นายประสทิธิ ์ คง

ทอง

4/4/2557 7



ล าดับที่
ยทุธ

ศาสตร์
โครงการ

แหลง่ที่

มางบ

ประมาณ

งบตาม

ขอ้บัญญัติ

วงเงนิตาม

สญัญา
คูส่ญัญา วันทีเ่ซ็นสญัญา

ระยะเวลาการ

ด าเนนิ

งาน

38 ยทุธศาสตรด์า้น

คณุภาพชวีติ

โครงการอดุหนุนสมทบ

ทนุโครงการกองทนุ

ประกนัสขุภาพ

280,000.00

280,000.00 กองทนุประกนั

สขุภาพต าบลถ ้า

ใหญ่

1/10/2556 365

39 ยทุธศาสตรด์า้น

คณุภาพชวีติ

โครงการสนับสนุนการ

แขง่ขนักฬีาประจ า

ต าบลและการแขง่ขนั

กฬีาตา่งๆ 840,000.00

97,465.00 ส.ค.-57 25/12/2556 2

70,800.00 ต.ค.-57 25/12/2556 3

14,680.00 ก.ค.-57 25/12/2556 2

10,395.00 ก.ย.-57 25/12/2556 3

13,952.00 ส.ค.-57 25/12/2556 4

20,000.00 35/2557 26/4/2557 9

64,300.00 34/2557 21/4/2557 9

5,000.00 56/2557 21/4/2557 5

4,500.00 57/2557 22/4/2557 5

59,100.00 38/2557 21/4/2557 5

32,432.00 51/2557 17/4/2557 5

9,950.00 57/2557 22/4/2557 13

37,890.00 37/2557 22/4/2557 13

2,500.00 50/2557 21/7/2557 5

1,800.00 92/2557 18/7/2557 1

65,950.00 53/2557 21/7/2557 2



ล าดับที่
ยทุธ

ศาสตร์
โครงการ

แหลง่ที่

มางบ

ประมาณ

งบตาม

ขอ้บัญญัติ

วงเงนิตาม

สญัญา
คูส่ญัญา วันทีเ่ซ็นสญัญา

ระยะเวลาการ

ด าเนนิ

งาน

40 ยทุธศาสตรด์า้น

คณุภาพชวีติ

โครงการพัฒนา

คณุภาพชวีติเด็ก

คนชรา คนพกิาร 
ผูด้อ้ยโอกาสและผูป่้วย

เอดส์

เงนิ

อดุหนุน

แบบมี

วัตถปุระสง

ค์ 10,656,500.00

9,232,100.00 คนชรา 1/10/2556 365

1,282,500.00 คนพกิาร 1/10/2556 365

78,000.00 ผูป่้วยเอดส์ 1/10/2556 365

41 ยทุธศาสตรด์า้น

คณุภาพชวีติ

โครงการอดุหนุน

กองทนุสวัสดกิารชมุชน

ต าบลถ ้าใหญ่

120,000.00

120,000.00 กองทนุสวัสดกิาร

ชมุชนต าบลถ ้า

ใหญ่

27/2/2557 5

42 ยทุธศาสตรด์า้น

คณุภาพชวีติ

โครงการจัดซือ้วัสดกุฬีา

ใหห้มูบ่า้นม.1-10

50,000.00

39,886.00 บรษัิท อาร ์
เอส ท ี ออโต

เมชั่น จ ากดั/

บันทกึตกลงซือ้

ขาย 37/2557

21/4/2557 5



40

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

ยทุธศาสตรด์า้น

การศกึษา

74 12,642,800.00 16 8,894,820.00 13 7,316,944.03 13 7,316,944.03 13 7,316,944.03

ยทุธศาสตรก์าร

พัฒนาดา้น

สิง่แวดลอ้ม

7 7,800,000.00 3 1,690,000.00 3 1,607,290.00 3 1,607,290.00 3 1,607,290.00

ยทุธศาสตรด์า้น

การเมอืง การ

บรหิาร

45 44,024,000.00 23 5,890,000.00 14 3,524,898.02 14 3,524,898.00 13 3,114,836.00

ยทุธศาสตรด์า้น

เศรษฐกจิ

15 14,739,000.00 3 220,000.00 1 20,000.00 1 20,000.00 1 20,000.00

ยทุธศาสตรด์า้น

คมนาคมและ

สาธารณูปโภค

55 51,680,000.00 11 13,242,000.00 5 5,280,000.00 5 5,259,912.00 4 4,536,000.00

ยทุธศาสตรด์า้น

คณุภาพชวีติ

22 5,750,000.00 6 12,046,500.00 6 11,628,020.00 6 11,628,020.00 6 11,628,020.00

รวม
218 136,635,800 62 41,983,320 42 29,377,152 42 29,357,064 40 28,223,090

รำยงำนสรปุผลกำรด ำเนนิงำน ปี 2557

เทศบำลต ำบลถ ำ้ใหญ่

เบกิจำ่ย 100%
ยทุธศำสตร์

แผนกำรด ำเนนิกำร

ท ัง้หมด
อนมุตังิบประมำณ ลงนำมสญัญำ
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เปรยีบเทยีบอตัรำรอ้ยละโครงกำรในแผน ปี 2557  น ำมำจดัท ำเทศบญัญตั ิปี 2557

จ ำ

นวน

งบ

ประมำณ

จ ำ

นวน

คดิเป็น

อตัรำ

รอ้ยละ

งบ

ประมำณ

คดิเป็น

อตัรำ

รอ้ยละ

ยทุธศาสตรด์า้นการศกึษา 74 12,642,800.00 16 21.62 8,894,820.00

70.35

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้น

สิง่แวดลอ้ม

7 7,800,000.00 3 42.86 1,690,000.00

21.67

ยทุธศาสตรด์า้นการเมอืง 
การบรหิาร

45 44,024,000.00 23 51.11 5,890,000.00

13.38

ยทุธศาสตรด์า้นเศรษฐกจิ 15 14,739,000.00 3 20.00 220,000.00 1.49

ยทุธศาสตรด์า้นคมนาคม

และสาธารณูปโภค

55 51,680,000.00 11 20.00 13,242,000.00

25.62

ยทุธศาสตรด์า้นคณุภาพชวีติ 22 5,750,000.00 6 27.27 12,046,500.00

209.50

รวม 218 136,635,800.00 62 28.44 41,983,320.00 30.73

ยทุธศำสตร์

แผนกำรด ำเนนิกำร อนมุตังิบประมำณ
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เปรยีบเทยีบอตัรำรอ้ยละโครงกำรในเทศบญัญตั ิปี 2558  ทีไ่ดด้ ำเนนิกำรแลว้เสร็จ

จ ำ

นวน

งบ

ประมำณ

จ ำ

นวน

คดิเป็น

อตัรำ

รอ้ยละ

งบ

ประมำณ

คดิเป็น

อตัรำ

รอ้ยละ

จ ำ

นวน

คดิเป็น

อตัรำ

รอ้ยละ

งบ

ประมำณ

คดิเป็น

อตัรำรอ้ย

ละ

ยทุธศาสตรด์า้น

การศกึษา

16 8,894,820.00 13 81.25 7,316,944.03 82.26 13 81.25 7,316,944.03 82.26

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนา

ดา้นสิง่แวดลอ้ม

3 1,690,000.00 3 100.00 1,607,290.00 95.11 3 100.00 1,607,290.00 95.11

ยทุธศาสตรด์า้น

การเมอืง การบรหิาร

23 5,890,000.00 14 60.87 3,524,898.02 59.85 14 60.87 3,524,898.00 59.85

ยทุธศาสตรด์า้น

เศรษฐกจิ

3 220,000.00 1 33.33 20,000.00 9.09 1 33.33 20,000.00 9.09

ยทุธศาสตรด์า้น

คมนาคมและ

สาธารณูปโภค

11 13,242,000.00 5 45.45 5,280,000.00 39.87 5 45.45 5,259,912.00 39.72

ยทุธศาสตรด์า้น

คณุภาพชวีติ

6 12,046,500.00 6 100.00 11,628,020.00 96.53 6 100.00 11,628,020.00 96.53

รวม 62 41,983,320.00 42 67.74 29,377,152.05 69.97 42 67.74 29,357,064.03 69.93

ยทุธศำสตร์

อนมุตังิบประมำณ ลงนำมสญัญำ เบกิจำ่ย
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แผนภมูแิสดงจ ำนวนโครงกำร เปรยีบเทยีบตำมข ัน้ตอน

เปรยีบเทยีบตำมยทุธศำสตร์

แผนภมูแิสดงมลูคำ่โครงกำร เปรยีบเทยีบตำมข ัน้ตอน

เปรยีบเทยีบตำมยทุธศำสตร์

0 50 100 150 200 250

ยทุธศาสตรด์า้นการศกึษา 

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นสิง่แวดลอ้ม 

ยทุธศาสตรด์า้นการเมอืง การบรหิาร 

ยทุธศาสตรด์า้นเศรษฐกจิ 

ยทุธศาสตรด์า้นคมนาคมและสาธารณูปโภค 

ยทุธศาสตรด์า้นคณุภาพชวีติ 

รวม 

100% 

เบกิจ่าย 

ลงนามสญัญา 

อนุมัตงิบประมาณ 

แผนการด าเนนิการ 
ทัง้หมด 
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ยทุธศาสตรด์า้นการเมอืง การบรหิาร 

ยทุธศาสตรด์า้นเศรษฐกจิ 

ยทุธศาสตรด์า้นคมนาคมและสาธารณูปโภค 

ยทุธศาสตรด์า้นคณุภาพชวีติ 

รวม 

100% 

เบกิจ่าย 

ลงนามสญัญา 

อนุมัตงิบประมาณ 

แผนการด าเนนิการ 
ทัง้หมด 
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1. โครงการปรับปรงุอนิเตอรเ์น็ตต าบล

2. โครงการจัดซือ้ทีน่อนใหเ้ด็กกอ่นวยัเรยีนในศนูยพั์ฒนาเด็กเล็ก

3. โครงการวนัเด็กแหง่ชาติ

4. โครงการพัฒนาครผููด้แูลเด็กและบคุลากรทางการศกึษา

5. โครงการสง่เสรมิ สนับสนุนการใหค้วามรูภ้าษาอังกฤษ/ภาษาจนีเพือ่ความพรอ้มสูป่ระชาคม

อาเซยีน

6. โครงการแขง่ขนัทักษะดา้นวชิาการ

7. โครงการอาหารเสรมิ(นม)ใหศ้นูยพั์ฒนาเด็กเล็กและโรงเรยีนในต าบลถ ้าใหญ่

8. โครงการสนับสนุนอาหารกลางวนัใหแ้กศ่นูยพั์ฒนาเด็กเล็กและโรงเรยีนในต าบลถ ้าใหญ่

9. โครงการสง่เสรมิ สนับสนุนการด าเนนิงานให ้ อสม.

10. โครงการสง่เสรมิและสนับสนุนการจัดงานรัฐพธิแีละศาสนา

11. โครงการสนับสนุนกจิกรรมงานประเพณีตา่งๆประจ าต าบล/หมูบ่า้น

12. โครงการสง่เสรมิสนับสนุนการด าเนนิงานของสภาวฒันธรรมอ าเภอ

13. โครงการรดน ้าด าหวัผูส้งูอายุ

14. โครงการจัดหาทีร่องรับขยะในพืน้ทีต่ าบลถ ้าใหญ่

15. โครงการอบรมใหค้วามรู ้ อสม.ในการคัดแยกขยะ

16. โครงการประชมุประชาคมเพือ่จัดท าแผนพัฒนาเทศบาล

17. โครงการฝึกอบรมและทัศนศกึษาดงูานของผูบ้รหิาร ,สมาชกิสภาเทศบาล, พนักงานเทศบาล

ลกูจา้งประจ า,พนักงานจา้ง,ผูน้ าชมุชน และกลุม่องคก์รตา่งๆ

18. โครงการประดับธงชาตแิละธงตราสญัลักษณ์เฉลมิพระเกยีรตพิระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัและ

สมเด็จพระนางเจา้พระบรมราชนินีาถ

19. โครงการชว่ยเหลอืประชาชนทีไ่ดรั้บความเดอืดรอ้นจากสาธารณภัย

20. โครงการป้องกันและแกไ้ขปัญหาอบุัตเิหตทุางถนน

21. โครงการสง่เสรมิ สนับสนุนการด าเนนิงานใหท้ีท่ าการปกครองอ าเภอทุง่สง

22. โครงการสง่เสรมิสนับสนุนการด าเนนิงานของศนูยข์อ้มลูขา่วสารขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่

ระดับอ าเภอ

23. โครงการผลติสือ่ประชาสมัพันธเ์กีย่วกับกจิการเทศบาล

24. โครงการเพิม่ประสทิธภิาพการจัดเก็บภาษีรายได ้

25. โครงการซอ่มแซม วสัด ุ ครภัุณฑ ์ เครือ่งมอืเครือ่งใชใ้นส านักงานเทศบาล

26. โครงการจัดซือ้วสัด ุ ครภัุณฑเ์ครือ่งมอืเครือ่งใชใ้นส านักงานเทศบาล

27. โครงการจัดซือ้รถยนตเ์พือ่ใชใ้นกจิการของเทศบาล

28. โครงการสนับสนุนและสง่เสรมิกลุม่อาชพี ม.1-10

29. โครงการกอ่สรา้งถนน คสล. ซอยหาดทรายขาวจากบา้นนางกล า่ - บา้นนายแกว้ ม. 4

30. โครงการกอ่สรา้งถนนลาดยางซอยวงัคา้งคาว-ถนนสายวดัถ ้าใหญ ่ - วดัถ ้าพระหอ  ม. 4

31. โครงการบกุเบกิ / ปรับปรงุถนนสายเชือ่มตอ่บรเิวณถนนถ ้าใหญ ่ -  ถ ้าพระหอ ถงึบา้นสวน

เรยีน  ม.4

ช.ผลกำรด ำเนนิงำน

     ไดด้ าเนนิการโครงการตามเทศบัญญัตงิบประมาณ ปี 2557  ในเขตพืน้ที ่ โดยไดรั้บความรว่มมอื

 การสง่เสรมิและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพืน้ทีต่ลอดจนโครงการตา่งๆ 
ประสบผลส าเร็จดว้ยด ี กอ่ใหเ้กดิประโยชนแ์กป่ระชาชนทัง้ในพืน้ทีแ่ละพืน้ทีใ่กลเ้คยีงโดยมผีลการด าเนนิงาน

ทีส่ าคัญดังนี้

    อปท. ใสข่อ้มลูผลการด าเนนิการ เชน่ แผนภมู ิ ตาราง กราฟเปรยีบเทยีบ รปูถา่ย 
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32. โครงการกอ่สรา้งถนนลาดยางสายควนอกู 2 หมูท่ี ่ 8

33. โครงการเฝ้าระวงั  ป้องกันและควบคมุโรคตดิตอ่

34. โครงการอดุหนุนสมทบทนุโครงการกองทนุประกันสขุภาพ

35. โครงการสนับสนุนการแขง่ขนักฬีาประจ าต าบลและการแขง่ขนักฬีาตา่งๆ

36. โครงการพัฒนาคณุภาพชวีติเด็กคนชรา คนพกิาร ผูด้อ้ยโอกาสและผูป่้วยเอดส์

37. โครงการอดุหนุนกองทนุสวสัดกิารชมุชนต าบลถ ้าใหญ่

38. โครงการจัดซือ้วสัดกุฬีาใหห้มูบ่า้นม.1-10

โครงกำรในเทศบญัญตังิบประมำณรำยจำ่ยประจ ำปี งบประมำณ พ.ศ.2557

โครงกำรทีอ่ยูร่ะหวำ่งด ำเนนิกำร  ไดแ้ก่

1.โครงการกอ่สรา้งหอถังประปาทรงแชมเปญบา้นวงัไทร หมูท่ี ่ 6  งบประมาณ 1,050,000 บาท

(ไมไ่ดด้ าเนนิการ)

  โอนมาตัง้รายการใหมเ่ป็น

1 โครงการปรับปรงุถนนอา่วอแีกะ หมูท่ี ่ 6  งบประมาณ  414,000   บาท 
(อยูร่ะหวา่งการด าเนนิการ)/เบกิตัดปี

2 โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก สายวงัไทร หมูท่ี ่ 6  งบประมาณ 416,000   บาท 
(อยูร่ะหวา่งการด าเนนิการ)/เบกิตัดปี

2.โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรตีสายบา้นนายสมโชค - วงัปรงิ (ซอยตน้โก หมูท่ี ่ 1)  

งบประมาณ 1,966,000 บาท  (กอ่หนี้ผกูพันแลว้)

3.โครงการกอ่สรา้งถนน คสล. สายน ้าตกปลวิ (น ้ารอบ) หมูท่ี ่ 9 งบประมาณ 1,779,000 บาท

(แกไ้ขเปลีย่นแปลงรายการ 1 ครัง้) และไมไ่ดด้ าเนนิการ  โอนมาตัง้เป็นรายการใหม ่
1 โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก ซอยมหาราช 1  งบประมาณ 542,000 บาท

(อยูร่ะหวา่งการด าเนนิการ)/เบกิตัดปี

4.โครงการกอ่สรา้งถนน คสล. ซอยวาสนา 3/1 หมูท่ี ่ 7

(อยูร่ะหวา่งการด าเนนิการ)/เบกิตัดปี

5.โครงการเสรมิไหลท่างถนนสายโรงเรยีนมหาราช 3 - บา้นเปิก ม.7  งบประมาณ 356,000  บาท

(ไมไ่ดด้ าเนนิการ)

  โอนมาตัง้รายการใหมเ่ป็น

1 โครงการขดุเจาะบอ่บาดาลบา้นวงัขวญั หมูท่ี ่ 6 ต าบลถ ้าใหญ ่ 356,000 บาท

(อยูร่ะหวา่งการด าเนนิการ)/เบกิตัดปี

โครงกำรทีไ่มไ่ดด้ ำเนนิกำร

6.โครงการกอ่สรา้งถนนลาดยางจากซอยปราณี - ซอยศรตีรัง ม.2  งบประมาณ 758,000  บาท 
(ไมไ่ดด้ าเนนิการ)
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ขอ้เสนอแนะเพิม่เตมิของคณะกรรมกำรตดิตำมประเมนิผล ในกำรประชุม

ตดิตำมและประเมนิผลแผนฯ ปี 2557  เมอืวนัที ่18  ธนัวำคม พ.ศ.2557

สรปุประเด็นส ำคญัไดด้งันี้

1 คณะกรรมการฯ เสนอใหม้กีารรายงานการตดิตามและประเมนิผลแผนฯ ในปีงบประมาณ 
พ.ศ.2558  ใหค้ณะกรรมการตดิตามและประเมนิผลฯ ทราบเป็นรายไตรมาส

2 การประชมุคณะกรรมการตดิตามและประเมนิผลฯ ก าหนดใหม้กีารประชมุเพือ่รับทราบผล

การด าเนนิงานของปีงบประมาณ พ.ศ.2558  โดยก าหนดไว ้ ดังนี้

- ครัง้แรก ก าหนดใหม้กีารประชมุประมาณ เดอืน เมษายน พ.ศ.2558

เพือ่รับทราบผลการด าเนนิงาน รายไตรมาส 1 และรายไตรมาส 2 

- ครัง้ทีส่อง ก าหนดใหม้กีารประชมุภายในเดอืน ธันวาคม พ.ศ.2558  เพือ่รับทราบ

ผลการด าเนนิงานของทกุไตรมาส

3 การรายงานการตดิตาม ตอ้งการใหม้กีารก าหนด เป้าหมาย ตัวชีว้ดั

และผลสมัฤทธิข์องโครงการ ไวใ้หช้ดัเจน ในการตดิตามจะท าใหท้ราบไดว้า่

บรรลวุตัถปุระสงคข์องตัวชวีดัหรอืไม่

4 คณะกรรมการฯ เสนอให ้ งานวเิคราะหน์โยบายและแผนสง่แบบรายงานการตดิตาม

ใหก้องตา่ง ๆ กรอกแบบรายงานในการด าเนนิการโครงการตา่ง ๆ ของแตล่ะกอง 
เพือ่น าขอ้มลูมาประเมนิผล โดยเนน้ย ้าทีต่ัวชีว้ดั คา่เป้าหมาย และผลสมัฤทธิข์องโครงการ

    จงึประกาศมาเพือ่ทราบโดยท่ัวกัน

           ประกาศ  ณ  วนัที ่ 26  ธันวาคม พ.ศ.2557

 

                                                                       (นายอนุวตัร นาคฤทธิ)์                                                   

                นายกเทศมนตรตี าบลถ ้าใหญ่

     ทัง้นี ้ หากประชาชนทกุทา่นหรอืหน่วยงานราชการตา่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้งมขีอ้สงสยัหรอืมคีวามประสงค์

จะเสนอตวามคดิเห็นหรอืขอ้เสนอแนะ การบรหิารงานของ เทศบาลต าบลถ ้าใหญท่ราบ เพือ่จะไดพ้จิารณา

การวางแผนพัฒนาและปรับปรงุการด าเนนิการ ตอบสนองความตอ้งการของประชาชนในพืน้ทีใ่นระยะตอ่ไป


